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Tænd for  
åbenbarings-
kanalen, s. 24
Lærere, ét spørgsmål  

kan ændre alt, s. 36
Sådan ændrede  

seminar mit liv, s. 54
Skriftstedsudklip, s. 65



»Alting viser, 

at der er en 

Gud, ja, selve 

jorden og 

alt, der er på 

dens overflade, 

ja, og dens 

bevægelse, ja, 

og også alle 

planeterne, 

som bevæger 

sig i deres 

regelmæssige 

bane, vidner 

om, at der er 

en allerhøjeste 

skaber.«

Alma 30:44

En enorm klynge af nye 
stjerner, NGC 3603, i 
Mælkevejens spiralarm, 
Carina.
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36 Fantastiske spørgsmål, 
fantastiske samtaler
Jack Lyon
Den rette type spørgsmål kan 
inspirere til en drøftelse, der kan 
være til velsignelse for klassens 
forståelse og vidnesbyrd.
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på sin egen måde
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44 Gå fremad i tro
Denne vejledning fra nutidige 
profeter kan vejlede os, når vi ikke 
ved, hvordan vi skal komme videre.

Se, om du 
kan finde 

den Liahona, 
der er gemt i 

dette nummer. 
Vink: Hold 
jer på stien.

U N G E  V O K S N E

48 Fire ord, der kan vejlede dig
Præsident Thomas S. Monson
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arbejde og elske.
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52 Spørgsmål og svar
Hvordan kan jeg »stå på hellige 
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uhelligt omkring mig på fx skolen?

54 Vidnesbyrd gennem seminar
Karla Brigante
Seminar hjalp mig til at få et 
vidnesbyrd om evangeliet, men 
hvordan kunne jeg hjælpe min 
far med også at få et?

56 Hvorfor tempelægteskab?
Hvorfor skal vi stræbe så hårdt efter 
et tempelægteskab, når ægteskabet 
som et begreb synes at svækkes?

59 Vælg ikke at sladre
Brett Schachterle
Det ville være så let at gøre 
grin med skuespillerne, som 
alle de andre gjorde.

60 Til styrke for de unge: 
Så »taler« vi efter det
Larry M. Gibson
Vi kan vælge at bruge ord, 
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62 Arbejde, tjeneste og 
åndelig selvhjulpenhed
Ældste Per G. Malm
Hvad murerarbejde i Sverige 
lærte mig om hårdt arbejde 
og vidnesbyrd.
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64 Særlige vidner: Hvorfor 
er det vigtigt ikke at være 
misundelig på andre?
Ældste Jeffrey R. Holland

65 Skriftstedskort
Brug disse skriftsteder til at 
minde dig om, hvor meget vor 
himmelske Fader elsker dig.

67 Alpakaer på flugt!
Romney P.
Da alpakaerne løb bort, havde 
jeg brug for himmelsk hjælp 
til at fange dem.

68 På rejsen: Udforskning  
af Nauvoo
Jennifer Maddy

70 Få Primary hjem: 
Vor himmelske Fader hører 
og besvarer mine bønner

72 Hej! Jeg er Will fra Taiwan
Mød Will og hans bror, Allen, 
og lær mere om Taiwan.

74 Vores side

75 Vores svar
Tatiana Agüero
Jeg blev ved med at bede om, at 
min far måtte få et vidnesbyrd. 
Hvordan kunne jeg hjælpe 
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Heber J. Grant
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Forslag til familieaften

PÅ DIT EGET SPROG
Liahona og andre kirkematerialer er tilgængelige på mange sprog på languages.lds.org.

EMNER I DETTE NUMMER
Tallene angiver artiklens første side.
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Handlefrihed, 44, 52
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Hjemmeundervisning, 44
Jesus Kristus, 48, 54, 76
Kirkekaldelser, 30
Kirkens historie, 68
Kærlighed, 48
Missionering, 12, 20, 44, 

70, 75
Misundelse, 64
Mormons Bog, 54, 75
Seminar, 52, 54
Standarder, 20, 52, 59, 60

Studium af skrifterne, 34, 
36, 48, 52, 54, 65

Taknemlighed, 4, 6
Tempeltjeneste, 12, 56
Timing, 12, 24
Tro, 44, 47, 76
Undervisning, 36
Velfærd, 7
Vidnesbyrd, 54, 75
Ægteskab, 12, 56
Åbenbaring, 24, 30, 44

Dette nummer indeholder artikler og aktiviteter, der kan anvendes til familieaften.  
Her er to eksempler:

»Vælg ikke at sladre«, s. 59: Overvej at 
læse denne artikel og afsnittet om sprog i 
Til styrke for de unge (s. 20). Drøft, hvordan 
man kan skelne mellem det, der er værd 
at sige videre, og det, der ikke er. Følgende 
spørgsmål kan omfattes i drøftelsen: Er 
oplysningerne sande? Er det nødvendigt at 
videregive denne information? Er det ven-
ligt at fortælle det videre, som du har hørt? 
Som aktivitet kan du finde et stykke papir 
til hvert medlem i familien og skrive den 
enkeltes navn øverst på hvert stykke papir. 
Del så papirerne rundt og bed familien om 
at skrive de ting ned, som de sætter pris 
på og elsker ved hinanden.

»Alpakaer på flugt!« s. 67,  
»Vor himmelske Fader hører og  
besvarer mine bønner«, s. 70 og  
»Vores svar«, s. 75: Genlæs disse beret-
ninger og drøft nogle af årsagerne til, at 
vi beder. Hvis du føler dig tilskyndet dertil, 
så fortæl om en oplevelse, du har haft med 
bøn. Fik du hjælp, som Romney gjorde? 
Har du nogen sinde ønsket at kende 
sandheden, som Tatiana ønskede det? 
Efter at have læst disse beretninger, kan du 
fortælle om nogle skriftsteder vedrørende 
bøn, såsom 2 Ne 32:8-9 og L&P 10:5. 
Tilskynd hvert familiemedlem til at sætte 
sig et mål om at forbedre sine personlige 
bønner. I kunne slutte med at synge en 
salme om bøn, som fx »O bønnestund« 
(Salmer og sange, nr. 78).
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Gud beder os om at takke ham for enhver vel-
signelse, vi får af ham. Vi bliver let mekaniske 
i vore taksigelsesbønner, hvor vi ofte gentager 

de samme ord, men uden at sige oprigtigt tak til Gud. 
Vi skal »takke … i Ånden« (L&P 46:32), så vi kan føle 
taknemlighed for de ting, som Gud skænker os.

Hvordan kan vi huske alle de ting, som Gud har 
gjort for os? Apostlen Johannes nedskrev, hvad Frelse-
ren lærte os om ihukommelse, der kommer gennem 
Helligåndsgaven. »Men Talsmanden, Helligånden, 
som Faderen vil sende i mit navn, han skal lære 
jer alt og minde jer om alt, hvad jeg har sagt til jer« 
( Joh 14:26).

Helligånden kan minde os om, hvad Gud har lært os. 
Og Gud belærer os bl.a. ved sine velsignelser; så hvis vi 
vælger at udøve tro, vil Helligånden minde os om Guds 
venlighed.

Du kan afprøve det i bøn i dag. Du kan følge befa-
lingen: »Du skal takke Herren din Gud i alle forhold« 
(L&P 59:7).

Præsident Ezra Taft Benson (1899-1994) sagde, at 
bøn netop giver tid til at gøre dette. Han sagde: »Profe-
ten Joseph har engang sagt, at en af de største synder, 
som de sidste dages hellige ville gøre sig skyldige i, 
ville være utaknemlighedens synd. Jeg går ud fra, at 

de fleste af os ikke har tænkt på det som en alvorlig 
synd. Vi har en stor tendens til i vores bøn og i vores 
bønfaldelse til Herren, at bede om yderligere velsignel-
ser. Somme tider mener jeg, at vi bør vie flere af vore 
bønner til at udtrykke taknemlighed og taksigelse for 
de velsignelser, som vi allerede har modtaget. Vi har 
så meget.« 1

Du kan få en sådan oplevelse med Helligåndsgaven 
i dag. Du kan begynde med en personlig bøn med taksi-
gelse. Du kunne begynde at tælle dine velsignelser og så 
holde en kort pause. Hvis du udøver tro på Helligånds-
gaven, vil du opleve, at minder om andre velsignelser vil 
tilflyde dit sind. Hvis du begynder at udtrykke taknemlig-
hed for hver enkelt velsignelse, vil din bøn nok vare lidt 
længere end normalt. Ihukommelsen vil vise sig, og det 
vil taknemligheden også.

Du kan prøve det samme, når du skriver dagbog. 
Helligånden har hjulpet mennesker med dette siden 
tidernes begyndelse. I Moses står der: »Og der blev ført 
mindebog, hvori der blev skrevet på Adams sprog, for 
så mange, som påkaldte Gud, blev det givet at skrive 
ved inspirationens ånd« (Moses 6:5).

Præsident Spencer W. Kimball (1895-1985) beskrev 
processen med at skrive ved inspiration: »De, som fører 
en mindebog, er mere tilbøjelig til at erindre Herren i 

Præsident  
Henry B. Eyring
Førsterådgiver i Det  
Første Præsidentskab

ANERKEND,  

B U D S K A B  F R A  D E T  F Ø R S T E  P R Æ S I D E N T S K A B
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UNDERVISNING 
UD FRA DETTE 
BUDSKAB

I sit budskab opfordrer 
præsident Eyring 

os til at huske vor 
himmelske Faders ven-
lighed i vore bønner. 
Drøft med dem, som 
I underviser, hvordan 
takkebønner hjælper 
os med at anerkende 
Guds hånd i vores 
liv. Overvej at knæle 
ned i bøn med dem, 
som I underviser, og 
forslå, at den, der skal 
bede, kun udtrykker 
taknemlighed.

I kan også stu-
dere vigtigheden af 
taknemlighed ved 
at læse følgende vers 
som tilføjelse til de 
vers, der blev nævnt 
af præsident Eyring: 
Sl 100; Mosi 2:19-22; 
Alma 26:8; 34:38; L&P 
59:21; 78:19; 136:28.

deres daglige liv. Dagbøger er en måde at tælle 
vore velsignelser og en måde, hvorpå vi kan 
efterlade en optegnelse over disse velsignelser 
til vore efterkommere.« 2

Når du skal til at skrive, kan du spørge 
dig selv: »Hvordan velsignede Gud mig og 
mine kære i dag?« Hvis du gør dette ofte 
nok og med tro, vil du opdage, at du komme 
i tanke om velsignelser. Og sommetider 
vil du blive mindet om gaver, som du ikke 
lagde mærke til i dagens løb, men så vil du 

vide, at det var Guds hånd, der virkede 
i dit liv.

Jeg beder til, at vi fortsat må gøre os 
anstrengelser for i tro at anerkende, huske 
og takke for det, som vor himmelske Fader 
og vor Frelser har gjort og gør, for at åbne 
vejen hjem til dem. ◼

NOTER
 1. Ezra Taft Benson, God, Family, Country: Our Three 

Great Loyalties, 1974, s. 199.
 2. Spencer W. Kimball, »Lyt til profeterne«, Den dan-

ske Stjerne, okt. 1978, s. 131.
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»Når dagen er sluttet, vi knæler ned,
alle verdens børn i taknemlighed.
På denne måde hvert barn på vor jord siger tak«
(»Børn over hele verden«, Børnenes sangbog, s. 4).

Præsident Eyring citerer præsi-
dent Spencer W. Kimball (1895-

1985), som har sagt, at »dagbøger 
er en måde, hvorpå vi kan efterlade 
en optegnelse over disse velsig-
nelser til vore efterkommere.« 
Ved oktoberkonferencen 2012 bar 
præsident Thomas S. Monson sit 
vidnesbyrd om at føre dagbog. 
Han fortalte om nogle oplevelser 
fra sit eget liv og tilføjede: »Min 

dagbog, som jeg har ført alle disse år, 
har hjulpet mig med nogle detaljer, 
som jeg sandsynligvis ellers ikke ville 
kunne gengive.« Han gav dette råd: 
»Gør status over jeres liv og søg spe-
cifikt efter velsignelser, store og små, 
som I har modtaget« (»Tænk over 
velsignelserne«, Liahona, nov. 2012, 
s. 86). Arbejd på at følge disse profe-
ters råd og sæt dig et mål om at føre 
dagbog.

Der er mange måder at sige tak på

Match de forskellige måder, hvorpå  
man siger tak på forskellige sprog i de  
dele af verden, hvor sproget tales. Nogle  
af disse sprog tales i mere end et land!

Gør status

1. gracias (spansk)

2. malo (tonga)

3. thank you (engelsk)

4. shukriyaa (hindi)

5. spasiba (russisk)

6. arigatō (japansk)

7. asante (swahili)

8. merci (fransk)
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Velfærd

Formålet med Kirkens velfærd er 
at hjælpe medlemmer til at blive 

selvhjulpne, drage omsorg for de fat-
tige og trængende samt at tjene. Vel-
færd er centralt i Hjælpeforeningens 
arbejde. Præsident Henry B. Eyring, 
førsterådgiver i Det Første Præsident-
skab, har sagt:

»Herren har siden tidernes begyn-
delse sørget for måder, hvorpå hans 
disciple kan hjælpe. Han har opfordret 
sine børn til at vie deres tid, midler og 
sig selv for at forene sig med ham ved 
at tjene andre …

Han har opfordret og befalet os til 
at tage del i hans værk for at opløfte 
de trængende. Vi indgår en pagt om at 
gøre dette i dåbens vande og i Guds 
hellige templer. Vi fornyr pagten om 
søndagen, når vi nyder nadveren.« 1

Under ledelse af biskoppen eller 
grenspræsidenten hjælper lokale 
ledere med åndelig og verdslig vel-
færd. Mulighederne for at tjene begyn-
der ofte med besøgslærere, der søger 

inspiration for at vide, hvordan de 
kan reagere på de behov, som deres 
søstre, som de besøger, har.

Fra skrifterne
Luk 10:25-37; Jak 1:27; Mosi 4:26; 
18:8-11; L&P 104:18

NOTER
 1. Henry B. Eyring, »Muligheder for at 

gøre godt«, Liahona, maj 2011, s. 22.
 2. Joseph Smith, i Døtre i mit rige: Hjælpefore-

ningens historie og virke, 2011, s. 63.
 3. Døtre i mit rige, s. 63.

Gennemgå bønsomt dette materiale og drøft det med de søstre, I besøger. Anvend spørgsmålene 
som en hjælp til at styrke jeres søstre og gøre Hjælpeforeningen til en aktiv del af jeres liv.  
Få yderligere oplysninger ved at besøge reliefsociety.lds.org.

Fra vores historie
Den 9. juni 1842 befalede 

profeten Joseph Smith hjælpe-
foreningssøstrene at »hjælpe 
de fattige« og »frelse sjæle«.2 
Disse mål er stadig en hjertesag 
i Hjælpeforeningen og udtryk-
kes i vores motto: »Kærligheden 
ophører aldrig« (1 Kor 13:8).

Vores femte hovedpræsident 
i Hjælpeforeningen, Emmeline B. 
Wells, og hendes rådgivere 
præsenterede i 1913 dette motto, 
som en påmindelse om vores 
grundlæggende principper: »Det 
er vores erklærede hensigt at … 
holde fast ved profeten Joseph 
Smiths inspirerede lærdomme, da 
han åbenbarede den plan, hvor-
ved kvinder gennem præstedøm-
mets kaldelse blev bemyndiget 
til at blive grupperet i passende 
organisationer med det formål 
at betjene de syge, bistå de 
trængende, trøste de aldrende, 
advare de ubesindige og hjælpe 
de forældreløse.« 3

I dag har Hjælpeforeningen 
en verdensomspændende række-
vidde, idet søstre udviser næste-
kærlighed, Kristi rene kærlighed, 
til deres næste (se Moro 7:46-47).

Tro, Familie, 
Tjeneste
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Hvad kan jeg gøre?
1. Hvordan forbereder jeg mig på 

at tage vare på mig selv og min 
familie både åndeligt og timeligt?

2. Hvordan kan jeg følge Frelserens 
eksempel, når jeg søger at dække 
behovene hos søstrene på min kreds?

B E S Ø G S B U D S K A B E T
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NOTER FRA APRILKONFERENCEN 2013
»Hvad jeg, Herren, har talt, har jeg talt … hvad enten det er ved min egen røst eller ved mine 
tjeneres røst, det er det samme« (L&P 1:38).

Præsident Henry B. Eyring
Førsterådgiver i Det Første Præsidentskab

I 1955 blev jeg officer i USA’s luftvå-
ben. Min biskop derhjemme gav 

mig en velsignelse, lige inden jeg tog 
af sted til min første udstationering i 
Albuquerque i New Mexico.

I velsignelsen sagde han, at  
min tid i flyvevåbenet ville være  
en slags mission. Jeg gik i kirke på 
min første søndag i Albuquerque 1. 
Gren. En mand kom op til mig,  
præsenterede sig som distriktspræ-
sident og fortalte mig, at han ville 

kalde mig som distriktsmissionær.
Jeg fortalte ham, at jeg blot var på 

kursus i nogle få uger, og at jeg så 
ville blive sendt et andet sted hen i 
verden. Han sagde: »Det kender jeg 
ikke noget til, men vi skal kalde dig 
til at tjene.« Midt i militæruddannel-
sen blev jeg tilsyneladende tilfældigt 
valgt blandt hundredvis af officerer 
under uddannelse til ved hovedkvar-
teret at erstatte en officer, der pludse-
lig var død.

Så i de to år jeg var der, arbejdede 
jeg på mit kontor. De fleste aftener og 

Når I gennemgår aprilkonferencen 2013, kan I bruge disse sider (og noter fra konferencer 
i fremtidige numre) til hjælp i jeres studium og anvende den nylige undervisning fra de 
levende profeter og apostle og andre kirkeledere.

hver weekend underviste jeg folk i 
Jesu Kristi evangelium, som medlem-
merne bragte til os.

Min kammerat og jeg brugte i gen-
nemsnit over 40 timer om måneden 
på at missionere uden at banke på 
døre for at finde nogen at undervise. 
Medlemmerne fyldte vore tallerkener 
op, så vi ofte underviste to familier 
på en aften. Jeg så selv den kraft og 
velsignelse, der er i det kald, der er 
blevet gentaget af profeter om, at alle 
medlemmer skal være en missionær.

Den sidste søndag inden jeg 
forlod Albuquerque, blev den første 
stav organiseret i den by. Der findes 
nu et helligt tempel der, Herrens 
hus, i en by, hvor vi engang mødtes 
i en lille kirkebygning med hellige, 
der tog deres venner hen til os, så 
de kunne blive undervist og føle 
Åndens vidnesbyrd. Disse venner 
følte sig velkommen og hjemme i 
Herrens sande kirke.
Fra »Vi er et«, Liahona, maj 2013 s. 62-63.

B E R E T N I N G E R  F R A  K O N F E R E N C E N

Undervisning af de ærlige  
af hjertet
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KIRKENS MISSIONSFOND
Ved aprilkonferencen 2013 talte 
præsident Thomas S. Monson om 
den bemærkelsesværdige og inspi-
rerende reaktion fra unge menne-
sker om at tage på mission. Han 
sagde: »For at kunne opretholde 
denne missionærstyrke, og fordi 
mange af vore missionærer kom-
mer fra beskedne forhold, opfor-
drer vi jer til efter evne at bidrage 
gavmildt til Kirkens missionsfond.«
Præsident Thomas S. Monson, »Velkommen 
til konference«, Liahona, maj. 2013, s. 5.

PROFETISKE ORD OM MORALSKE SANDHEDER
»Gud åbenbarer for sine profeter, at der er moralske sandheder. Synd 
vil altid være synd. Ulydighed mod Herrens befalinger vil altid frarøve os 
hans velsignelser. Verden ændrer sig konstant og dramatisk, men Gud, 
hans befalinger og de lovede velsignelser ændrer sig ikke … Vi skal ikke 
vælge og vrage mellem de befalinger, vi tror, der er vigtige at holde, 
men anerkende alle Guds befalinger. Vi skal stå fast og urokkeligt med 
fuldstændig tillid til Herrens troværdighed og fuldstændig tillid til hans 
løfter.«
Ældste L. Tom Perry fra De Tolv Apostles Kvorum, »Lydighed mod loven er frihed«, Liahona, 
maj 2013, s. 88.

Flere hjælpekilder om dette emne:  
Evangeliske principper, 2009, »Missione-
ring«, s. 187-192; »Missionary Work«,  
i evangeliske emner på LDS.org;  
Jeffrey R. Holland, »Modigt må vi 
kæmpe«, Liahona, nov. 2011, s. 44-46.

FR
A 

VE
NS

TR
E:

 F
O

TO
ILL

US
TR

AT
IO

N:
 A

SH
LE

E 
LA

RS
EN

; F
O

TO
ILL

US
TR

AT
IO

N:
 H

YU
N-

G
YU

 L
EE

 ©
 IR

I

SPØRGSMÅL TIL OVERVEJELSE
•  Hvordan har dit liv været vel-

signet gennem din missione-
ring eller andres missionering?

•  Hvorfor tror du, at profeter 
beder om, at evangeliet må 
komme ud til hele verden?

•  Hvordan kan du hjælpe andre 
i dit område, der ikke længere 
er aktive i Kirken, til at føle 
Åndens vidnesbyrd?

Overvej at nedskrive dine tanker i 
din dagbog eller at drøfte dem med 
andre.

MISSIONÆRINVITATION: HOP MED PÅ BØLGEN
•  »Teenagere tag godt imod jeres nye undervisningsmaterialer og undervis  

hinanden om Jesu Kristi lære. Tiden er inde for jer til at undervise andre  
om Guds godhed.

•  Unge mænd og kvinder, jeres uddannelse er meget vigtig … Vi opfordrer jer 
til at søge ind på jeres ønskede uddannelse, inden I påbegynder jeres mission.

•  Forældre, lærere og andre hop med på bølgen og forbered vores opvoksende 
generation til at være værdige til at tjene som missionærer. I mellemtiden vil 
jeres eksemplariske livsførelse tiltrække jeres venners og naboers interesse.

•  I voksne, hop med på bølgen med hjælp til den åndelige, fysiske og økonomi-
ske forberedelse af fremtidens missionærer.

•  I ældre ægtepar, I lægger planer for den dag, hvor I kan tage på mission.
•  Stavspræsidenter og biskopper … har ansvar for 

missionering i deres enheder.
•  I er som missionsledere forbindelsesleddet 

mellem medlemmer og missionærer i i 
dette hellige værk med at redde Guds 
børn.«

Ældste Russell M. Nelson fra De Tolv Apostles Kvorum,  
»Hop med på bølgen«, Liahona, maj 2013, s. 45, 46.
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VÆR VÍSE I, HVORDAN I GRIBER TEKNOLOGIEN AN
•  »For at fortælle andre om evangeliet oprettede unge medlemmer i Boston 

flere blogge. De, der tilsluttede sig Kirken, påbegyndte deres undervisning 
online, efterfulgt af missionærernes undervisning … En af [bloggerne] sagde: 
›Missionering, det her er ikke arbejde, det er leg.‹« 1

•  »Hvorfor ikke vælge en tid hver dag, hvor vi afbryder teknologien og tager 
forbindelse til hinanden? Sluk ganske enkelt for alt.« 2

•  »Understreg vigtige skriftsteder på dit apparat og vend ofte tilbage til dem 
… Du vil snart kunne flere hundrede skriftsteder udenad. Disse skriftsteder vil 
vise sig at være en mægtig kilde til inspiration og vejledning ved Helligånden 
i svære tider.« 3

NOTER
 1. Neil L. Andersen, »Det er et mirakel«, Liahona, maj 2013, s. 79.
 2. Rosemary M. Wixom, »De ord, vi taler«, Liahona, maj 2013, s. 82.
 3. Richard G. Scott, »Et fredfyldt hjem«, Liahona, maj 2013, s. 30.

HJÆLP TIL DE FATTIGE  
OG NØDLIDENDE
»Ved anvendelse af bidrag fra gav-
milde medlemmer sender Jesu Kristi 
Kirke af Sidste Dages Hellige fødeva-
rer, tøj og andre fornødenheder for at 
afhjælpe lidelse hos børn og voksne 
verden over. Disse nødhjælpsbidrag, 
som har beløbet sig til flere hundrede 
millioner dollar i de sidste ti år, ydes 
uden skelen til religion, race eller nati-
onalitet … I løbet af det sidste kvarte 
århundrede har vi bistået næsten  
30 millioner mennesker i 179 lande.«
Ældste Dallin H. Oaks fra De Tolv Apostles Kvo-
rum, »Kristi tilhængere«, Liahona, maj 2013, s. 98.

Hvis I vil læse, se eller lytte til 
generalkonferencetaler, så besøg 
conference.lds.org
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UDFYLD DET TOMME FELT
1.  »Mørket vil ikke vinde over Kristi ____________« (Dieter F. Uchtdorf, »Håbet 

om Guds lys«, Liahona, maj 2013, s. 77).
2.  »Kirken er et ____________, hvor Kristi tilhængere finder fred« (Quentin L. 

Cook, »Personlig fred: Belønningen for retfærdighed«, Liahona, maj 2013, 
s. 34).

3.  »Vi, der har jordiske legemer, har __________ over de væsener, der ikke 
har« (Boyd K. Packer, »Dette ved jeg«, Liahona, maj 2013, s. 8).

4.  »Når vi ignorerer vores forpligtelse og troskab mod vores _____________ 
_______________, fjerner vi limen, som holder vores samfund sammen« 
(L. Tom Perry, »Lydighed mod loven er frihed«, Liahona, maj 2013, s. 87).

5.  »Hvis du ikke er fuldtidsmissionær med et missionærskilt hæftet på din 
jakke, er tiden inde til at male et på dit ____________« (Neil L. Andersen, 
»Det er et mirakel«, Liahona, maj 2013, s. 78).

Svar: 1. Lys; 2. tilflugtssted; 3. magt; 4. ægtefælle; 5. hjerte.
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De ord, vi bruger, kan vidne om 
Kristus, trøste trængende, rose 

en ven eller udtrykke kærlighed til 
et familiemedlem. Vi kan også bruge 
ord, der forvolder følelsesmæssig 
smerte, spreder rygter, bander eller 
nedværdiger. Det vil sprede fred og 
opmuntring i jeres hjem, hvis I hjæl-
per jeres børn med at bruge et pænt 
sprog. På side 60-61 i dette nummer, 
taler Larry M. Gibson fra Unge Mænds 
hovedpræsidentskab om vigtigheden 
af et rent sprog:

»Det, vi føler i hjertet, er det, vi tæn-
ker på og det, vi tænker på, er det, vi 
taler om. Derfor er det sandt, at de ord, 
vi bruger, afspejler vores inderste følel-
ser, og hvem vi i virkeligheden er …

Vi kan hver især nyde velsignel-
serne ved altid at have Ånden hos os, 
som vi loves, når vi tager nadveren 
hver søndag. Det afhænger af os – 
hvorledes vi handler, hvad vi gør, 
og ja, selv hvad vi siger.«

Forslag til undervisning af de unge
•  I kan som familie læse afsnittet 

om sprog i Til styrke for de unge  
(s. 20-21). Drøft, hvad man kan 
gøre, når ens omgangskreds 
bruger et dårligt sprog.

ET PÆNT SPROG

U N D E R V I S  I  T I L  S T Y R K E  F O R  D E  U N G E

SKRIFTSTEDER 
OM SPROG

Sl 34:13-14

Ordsp 10:11

Es 50:4

Matt 15:11

Ef 4:29, 31

2 Ne 32:2-3; 33:1

L&P 20:54; 52:16;  
100:5-6; 136:23

•  Læs bror Gibsons artikel på side 
60-61. Anvend hans artikel til at 
sætte mål om at hjælpe hinan-
den til at bruge et pænt sprog.

•  Studér og drøft skriftstederne, 
der står anført til højre.

•  Læs »Vælg ikke at sladre« på 
side 59 i dette nummer og tal 
om farerne ved at sladre. Drøft, 
hvorfor man sladrer, og hvordan 
man undgår det.

•  Se videoer og læs 
ungdomsartikler om sprogets 
kraft. Besøg youth.lds.org og 
klik på »For the Strength of 
Youth«. Klik på »Language«. 
Til højre på siden er der en 
»Related«-afsnit, der indeholder 
videoer som fx »No Cussing 
Club« og ungdomsartikler om 
ikke at nedgøre andre.

Forslag til undervisning af børn
•  Overvej at læse »De ord, vi taler« 

(Rosemary M. Wixom, Liahona, 
maj 2013, s. 81); »De ord« 
(Liahona, dec. 2011, s. 60; eller 
»Et mildt svar«, Liahona, juni 2011, 
s. 70). Tal om, hvordan vi har 
det, når vi siger venlige ting til 
hinanden.

•  Drøft de ting, som man ikke siger 
i hjemmet. Sæt mål om at sige »vil 
du være sød at …« og »tak« samt 
give flere komplimenter.

•  Tal om, at alle bliver gladere, når 
vi siger venlige ting til hinanden. 
Syng »Venlighed begynder med 
mig« (Børnenes sangbog, s. 83) 
eller en anden sang, der handler 
om venlighed. ◼ILL
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Joshua J. Perkey
Kirkens Tidsskrifter

Mens Vinca Gilman stirrer efter-
tænksomt ind i alaskaskovene 

bag hendes hjem, tænker hun med 
glæde på sin mand, der gik bort for 
længe siden. Ward Kepler Gilman var 
en stærk, smuk mand, krigsveteran fra 
2. Verdenskrig, læge og trofast ægte-
mand. Men det krævede en rejse af tro 
og en fornyet chance med evangeliet, 
før Vinca og Ward kunne forenes 
for evigt.

Vinca Helen Gilmans beretning 
begynder i Danmark. Hun blev født 
i nærheden af Vordingborg, en by på 
Sjælland. Hun voksede op i en familie 
med syv børn, deriblandt tre adopte-
rede drenge.

Så kom 2. verdenskrig. Ved Guds 
nåde overlevede hun og hendes for-
ældre holocaust og tre år i fangelejr, 
en oplevelse hun gerne ville glemme.

Efter krigen genopbyggede hendes 
familie deres tilværelse. En dag holdt 
Vinca og hendes forældre sommerfe-
rie i Århus i Jylland. Der mødte de til-
fældigvis et par missionærer, der ledte 
efter et sted at bo. De unge mænd var 
så flinke og venlige, at Vincas foræl-
dre lod dem bo i deres gæsteværelse.

»I en kort periode gik jeg med dem 
i kirke,« mindes Vinca, »men min familie 
var slet ikke interesseret i religion. Min 
far var af jødisk afstamning, og min mor 
var lutheraner, men vi var ikke opdra-
get i nogen religion. Og så skulle jeg 
begynde på min uddannelse.«

Missionærerne besøgte senere 
Vinca ganske kort i København. Selv 
om Vinca nød besøget, var hun endnu 
ikke klar til at tage imod evangeliet.

»Jeg flyttede til Salt Lake City 
omkring 1950,« siger Vinca. »Jeg var 
sygeplejerske, men jeg måtte forny min 
uddannelse for at kunne virke i USA.«

Flytningen gav hende mulighed 
for at blive bedre til engelsk. Det gav 
hende også en ny mulighed for at 
lære om Kirken. Hun boede i Beehive 
House og arbejdede på et lægekon-
tor på den anden side af vejen. Hun 
spillede også cello i Utahs symfonior-
kester og fik mange gode venner.

»Jeg tog også med dem i kirke. 
Og jeg var på Tempelpladsen hver 
eneste dag i min frokostpause. Men 
jeg tænkte stadig, at religion kun var 
noget, man gjorde til en del af sit liv, 
hvis man ønskede det.«

TIMING BETYDER ALT

V O R E S  H J E M  O G  F A M I L I E

Sådan nåede en fantastisk kærlighedshistorie endelig templet – på en overraskende måde.

Efter to år i Salt Lake City flyttede 
Vinca til Sacramento i Californien og 
boede en kort stund med familien 
til en af de missionærer, der havde 
undervist hende i Danmark. Da hun 
tjente nok som kirurgisk sygeplejer-
ske til at kunne forsørge sig selv, fik 
hun sit eget hjem. Hun og missio-
næren datede og endte med at blive 
forlovede.

»Det virkede ikke rigtig,« mindes 
Vinca, og da de brød forlovelsen, flyt-
tede hun videre og mistede kontakten 
til kirkemedlemmerne.

Ikke længe efter mødte Vinca Ward, 
der var tandlæge og oralkirurg og født 
og opvokset i Sacramento. Han var 
en stærk, smuk mand, der havde tjent 
som flådeofficer under krigen. Selv 
om han var 11 år ældre end Vinca, 
slog han benene væk under hende, 
og de blev gift i 1954.

De købte et hus ikke langt fra 
hans praksis. Selv om de ikke kunne 
få børn, havde de et vidunderligt og 
kærligt ægteskab. De arbejdede, de 
rejste, han malede og hun fortsatte 
med at spille musik. Livet var godt i 
mange år.
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Ward gik bort i 1985. Vinca boede 
i deres hjem indtil omkring 1999, hvor 
hun blev ivrig efter at flytte. Hendes 
hjem var stort, større end hun havde 
brug for, og hun havde et ønske om 
forandring. Hun opdagede en lille by, 
som hun faldt for i Haines i Alaska. 
Der gik hun på pension, og sådan 
ville historien ende, hvis ikke missio-
nærerne havde banket på hendes dør 
endnu engang i 2006.

Endelig, efter mange muligheder og 
mange år, var timingen helt perfekt.

»Jeg havde aldrig rigtig kendt noget 
til religion,« siger Vinca, »men jeg 
vidste en smule, der fik mig til at stille 
spørgsmål, og ting, der skuffede mig 
eller forekom mærkværdige.

Da jeg fik kendskab til dette evange-
lium, gav det hele bare mening: Frel-
sesplanen, det der forventes af os, de 
fremsatte løfter og Mormons Bog. Jeg FO
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holder især af Kirkens lære om tempel-
tjeneste for dem, der er gået bort, og 
som endnu ikke er blevet præsenteret 
for evangeliet. Jeg føler en ro omkring 
det; det var noget, jeg kunne acceptere, 
fordi det var så klart og åbent for mig – 
som at komme hjem.

Jeg fik endelig gjort det, jeg skulle 
have gjort for længe siden. Jeg ved 
ikke, hvorfor det tog mig så lang tid. 
Jeg havde mødt en masse vidunder-
lige mennesker, og de har alle haft 
indflydelse på min beslutning om at 
tilslutte mig Kirken. Det tog mange år, 
men at blive døbt er det bedste, jeg 
nogensinde har gjort.«

Vinca blev døbt den 14. okt. 2006 
– på sin mands fødselsdag. Blot et 
år senere tog hun for første gang i 
templet og blev beseglet til Ward (ved 
stedfortræder) for tid og al evighed. 
For Vinca var det, at komme i templet 

og blive beseglet til sit livs kærlighed 
»utroligt og smukt.«

Nu hvor hun har opnået denne 
himmelske velsignelse at blive beseg-
let til sin elskede mand, har Vinca et 
ønske om at dele templets velsignelser 
med sine slægtninge. Selv om hun 
er 86 år og lider af nyresvigt, er hun 
motiveret.

»Jeg håber, at min mand, hans for-
ældre og mine forældre og søskende 
vil tage imod evangeliet. Jeg har meget 
tempeltjeneste, der skal udføres.

Et af mine helt store livsprojekter 
lige nu, er at udføre så meget tempel-
tjeneste, jeg kan, og få lavet så meget 
slægtsforskning som muligt. Jeg føler, 
at jeg har et stort formål med at leve. 
Selv hvis jeg bliver 100 år, er det helt 
fint. Nu har jeg ting at tage mig til. Det 
føles virkelig godt at være i stand til at 
gøre det.«

Vinca er fyldt med det håb, der 
kommer af Jesu Kristi evangelium, 
da hun vender blikket mod sit hus for 
at gå indenfor. At være et medlem af 
denne kirke »har været en velsignelse 
på så mange måder. Man har fred i 
sindet. Man er stærkere. Når tingene 
bare er helt vidunderlige, tænker man: 
›Jamen, det er jo himmelsk.‹ Man bliver 
taknemlig for at leve.«

Vinca lever med et taknemligt 
hjerte – fordi evangeliets ild og håbet 
om evighederne med sin elskede 
mand, brænder stærkt i hende. ◼

Se mere om at styrke jeres ægteskab i 
L. Whitney Clayton, »Ægteskab: Se og  
lær«, Liahona, maj 2013, s. 83.
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KIRKENYT
Se flere nyheder og begivenheder i Kirken ved at besøge news .lds .org.

Nye områdeledere

Det Første Præsidentskab har bekendt-
gjort følgende ændringer i område-

præsidentskaberne pr. 1. august 2013. Alle 
medlemmer af områdepræsidentskaberne 
er medlemmer af De Halvfjerds’ Første eller 
Andet Kvorum. ◼

Sydøstafrika

Dale G.  
Renlund

Præsident

Carl B.  
Cook

Førsteråd-
giver

Kevin S. 
Hamilton

Andenråd-
giver

Vestafrika

LeGrand R. 
Curtis jun.

Præsident

Terence M. 
Vinson

Førsteråd-
giver

Edward  
Dube

Andenråd-
giver

Asien

Gerrit W.  
Gong

Præsident

Larry Y.  
Wilson

Førsteråd-
giver

Randy D.  
Funk

Andenråd-
giver

Nordasien

Michael T. 
Ringwood

Præsident

Koichi  
Aoyagi

Førsteråd-
giver

Scott D. 
Whiting

Andenråd-
giver

Brasilien

Claudio R.M. 
Costa

Præsident

Jairo 
Mazzagardi
Førsteråd-

giver

Eduardo 
Gavarret

Andenråd-
giver

De Halvfjerds’ Præsidium

Caribien

Wilford W. 
Andersen

Præsident

J. Devn  
Cornish

Førsteråd-
giver

Claudio D. 
Zivic

Andenråd-
giver

Ronald A. 
Rasband

Hjælper i alle 
områder

L. Whitney 
Clayton

Utah Nord
Utah  

Salt Lake City
Utah Syd

Donald L. 
Hallstrom

Nordamerika 
Nordøst

Tad R.  
Callister

Nordamerika 
Sydvest

Richard J. 
Maynes

Nordamerika 
Nordvest

Nordamerika 
Vest

Craig C. 
Christensen

Idaho
Det Centrale 
Nordamerika

Ulisses  
Soares

Nordamerika 
Sydøst
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Mellemamerika

Carlos H. 
Amado

Præsident

Adrián  
Ochoa

Andenråd-
giver

Kevin R. 
Duncan

Førsteråd-
giver

Europa

José A.  
Teixeira

Præsident

Patrick  
Kearon

Førsteråd-
giver

Timothy J. 
Dyches

Andenråd-
giver

Østeuropa

Larry R. 
Lawrence

Præsident

Randall K. 
Bennett

Førsteråd-
giver

Per G.  
Malm

Andenråd-
giver

Mexico

Daniel L. 
Johnson

Præsident

Benjamín  
De Hoyos

Førsteråd-
giver

Arnulfo 
Valenzuela

Andenråd-
giver

Mellemøsten/Nordafrika

Bruce D.  
Porter

Bruce A. 
Carlson

Administreret  
fra Kirkens hovedsæde

Stillehavet

James J. 
Hamula

Præsident

Kevin W. 
Pearson

Førsteråd-
giver

O. Vincent 
Haleck

Andenråd-
giver

Filippinerne

Brent H. 
Nielson

Præsident

Ian S.  
Ardern

Førsteråd-
giver

Larry J.  
Echo Hawk
Andenråd-

giver

Sydamerika Nordvest

Juan A.  
Uceda

Præsident

W. Christopher 
Waddell

Førsteråd-
giver

C. Scott  
Grow

Andenråd-
giver

Sydamerika Syd

Walter F. 
González

Præsident

Jorge F. 
Zeballos

Førsteråd-
giver

Francisco J. 
Viñas

Andenråd-
give
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Lydighed mod Guds love og befalinger har altid 
været og vil altid være nødvendigt for dem, der 
søger at modtage Frelserens lovede velsignelser.

I maj 1833 modtog profeten Joseph Smith en åbenba-
ring, hvori Herren erklærede:

»Sandhed er kundskab om alt, som det er, og som det 
var, og som det skal blive …

og ingen modtager en fylde, medmindre han holder 
[Guds] befalinger.

Den, som holder hans befalinger, modtager sandhed 
og lys, indtil han bliver herliggjort ved sandheden og 
ved alt« (L&P 93:24, 27-28; fremhævelse tilføjet).

Ved at studere og adlyde de sandheder, der findes i 
evangeliets love og ordinancer, lærer vi om og modtager 
evangeliets lovede velsignelser. I henhold til vor himmel-
ske Faders visdom og tidsplan bliver de sandheder, der 
vejleder sidste dages hellige, tilgængelige for alle Guds 
børn. For som Herren har erklæret: »Dette er min gerning 

Ældste  
F. Michael Watson
De Halvfjerds

Lydighed:  

KENDETEGNET PÅ TRO

Må vi stræbe efter at leve i lydighed mod befalingerne,  
følge guddommelig vejledning fra Herrens udvalgte tjenere  

og modtage de lovede velsignelser fra Herrens hånd.
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Mog herlighed: At tilvejebringe udødelighed og evigt liv 

for mennesket« (Moses 1:39).
Vores elskede profet, præsident Thomas S. Monson, 

har sagt: »Adlyd Guds love. Vi har fået dem af en kærlig 
himmelsk Fader. Når vi adlyder dem, bliver vores liv mere 
tilfredsstillende og mindre kompliceret. Vore udfordringer 
og problemer bliver lettere at bære. Vi modtager Herrens 
lovede velsignelser. Han har sagt: ›Herren kræver hjertet 
og et villigt sind; og de villige og lydige skal i disse sidste 
dage spise Zions lands goder.‹« 1

Præsident Monsons ord er i harmoni med en tidligere 
udtalelse, hvor Nefi til sin far erklærede: »Jeg vil tage af sted 
og gøre det, som Herren har befalet, for jeg ved, at Herren 
ikke giver nogen befalinger til menneskenes børn, uden at 
han bereder en vej for dem, så de kan udføre det, som han 
befaler dem« (1 Ne 3:7).

En af børnesangene minder os om vores pligt og 
retning:
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Jeg vil gå, jeg vil gøre det, som Herren si’r,
for Herren prøver blot min tro, han mig 

en udvej gi’r.2

Når vi erindrer vores profets råd om trofast 
at holde befalingerne, og når vi mindes Nefis 
svar til sin far, bliver vi et velsignet folk.

Joseph Smith fulgte englen Moronis 
instruks og fortalte sin jordiske far, hvad der 
var hændt. Da Joseph Smiths far erfarede, at 
hans søn skulle betros guldpladerne, sagde 
han, »at det var fra Gud og bød mig gå hen 
og gøre, som sendebudet havde befalet« 
( JS-H 1:50). Det havde ændret verdenshisto-
riens gang, hvis Joseph ikke havde adlydt de 
råd, han både fik fra himlen og jorden.

Hvornår kan vi blive døbt?
Vore missionærer beder og går deref-

ter ud og handler i tillid til, at Herren ikke 
giver dem nogen befalinger, uden at han 
bereder en vej, så de må opnå succes gen-
nem deres lydighed og villighed til at tjene. 
De stoler på hans løfte: »Og hos den, som 
modtager jer, der vil jeg også være; for jeg 
vil drage foran jeres ansigt. Jeg vil være ved 
jeres højre hånd og ved jeres venstre, og 
min Ånd skal være i jeres hjerte og mine 

engle rundt omkring jer til at styrke jer« 
(L&P 84:88).

Mange personer, der søger sandheden, 
følger villigt vore missionærers undervisning. 
Ofte har de, der ønsker at blive talt blandt de 
troende, allerede et ønske om lydigt at følge 
sandheden. De er også villige til at gå ud og 
handle på det.

Det var tilfældet med 42 personer, der 
overværede en distriktskonference i Kananga 
i Den Demokratiske Republik Congo. Lydige 
over for Åndens tilskyndelser og med tro i 
hvert et fodtrin, havde de vandret i seks dage, 
så de kunne overvære konferencen. De kom 
villigt, fordi de havde læst og hørt om sandhe-
den omkring genoprettelsen, de var begyndt 
at efterleve de tilhørende principper, og de 
havde et ønske om at blive medlemmer af 
Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige.3

Lydige over for Åndens tilskyndelser og 
med tro i hvert et fodtrin, havde de vandret 
i seks dage, så de kunne overvære konferen-
cen. Deres første spørgsmål til den præside-
rende leder efter deres ankomst lød: »Hvornår 
kan vi blive døbt?«

De forstod, at Herren endelig ville gøre 
det  muligt for missionærerne at undervise 
dem i deres hjem og bringe dem den sand-
hed, de så længe havde søgt. Omkring 200 
andre, der ikke havde kunnet rejse i seks 
dage, ventede på at høre, at missionærerne 
snart ville finde dem.

Troens bøn
I Angola truede modgang med at til-

intetgøre trofaste og lydige helliges håb 
om at se evangeliet slå rod i deres land. 
Herren havde sendt sine tjenere til at åbne 

Ofte har de, der ønsker 
at blive talt blandt de 
troende, allerede et 
ønske om lydigt at følge 
sandheden. Det var 
tilfældet med 42 per-
soner, der overværede 
en distriktskonference 
i Kananga i Den Demo-
kratiske Republik Congo. 
Lydige over for Åndens 
tilskyndelser og med tro 
i hvert et fodtrin, havde 
de vandret i seks dage, 
så de kunne overvære 
konferencen.
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for missionering, men aftenen før deres 
planlagte afrejse, havde de stadig ikke fået 
visum. Da Kirkens repræsentanter kontak-
tede immigrationsmyndighederne om for-
sinkelsen, blev de afvist.

Ældste D. Todd Christofferson fra De Tolv 
Apostles Kvorum havde fået godkendelse fra 
Det Første Præsidentskab til at indvie Angola til 
missionering. Sammen med andre ventede han 
på besked i Johannesburg i Sydafrika. Samtidig 
forsøgte et trofast medlem, Paulina Lassalete 
da Cunha Gonçalves, at åbne en næsten lukket 
dør. Hun håbede på at få invitationsbrevene, 
der kunne give Kirkens repræsentanter tilla-
delse til at rejse ind i Angola. Når de først var 
der, kunne de få det nødvendige visum.

Blot få minutter før regeringskonto-
rerne lukkede i Angola, samlede ældste 
Christofferson de ventende personer på 
områdekontoret for Det Sydøstlige Afrika. 
De knælede i bøn, og han bad vor him-
melske Fader om at tage affære. I samme 
time, umiddelbart efter hans 
bøn i tro, blev invitations-
brevene underskrevet. En 
kærlig Fader i himlen havde 
beredt vejen for indvielsen. 
På ældste Christoffersons 
anmodning blev der bedt en 
ydmyg takkebøn for dette 
mirakel.4

Ordene fra en primarysang 
klinger sødt og umiskendeligt:

Himmelske Fader, er du 
virk’lig der?

Hører du og besvarer hver 
en bøn jeg be’r? 5

Ja, han er der, og ja, han besvarer bønner 
fra sine lydige børn.

Lydighed har været kendetegnende  
for profeter, og denne kilde til åndelig  
styrke er tilgængelig for alle, der trofast  
følger Guds tjenere. Præsident Monson har 
formanet de hellige om behovet for lydighed 
mod befalingerne, for »det giver tryghed  
og fred.« 6

Må vi stræbe efter at leve i lydighed mod 
befalingerne, følge guddommelig vejledning 
fra Herrens udvalgte tjenere og modtage de 
lovede velsignelser fra Herrens hånd. ◼

NOTER
 1. Thomas S. Monson, »Tro, adlyd og hold ud«, Liahona, 

maj 2012, s. 128.
 2. »Nefis mod«, Børnenes sangbog, s. 64-65.
 3. Jeg var til stede ved distriktskonferencen i Kananga, 

der blev overværet af de 42 undersøgere.
 4. Jeg havde den store velsignelse selv at være vidne 

til begivenhederne i Johannesburg og at rejse med 
ældste Christofferson til Angola. Læs reportagen om 
hans og ældste Jeffrey R. Hollands besøg i Afrika i 
»Apostles Bless Two African Nations«, Church News, 
6. nov. 2010, s. 8-10.

 5. »Barnets bøn«, Børnenes sangbog, s. 6-7.
 6. »Hold Guds befalinger«, Børnenes sangbog, s. 68-69.

Lydighed har været 
kendetegnende for pro-
feter, og denne kilde til 
åndelig styrke er tilgæn-
gelig for alle, der trofast 
følger Guds tjenere.
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Matthew D. Flitton
Kirkens Tidsskrifter

Med et befolkningstal på over tre millioner er Nairobi i Kenya den mest befolkede 
by i Østafrika. Det er et travlt sted, fyldt med biler, lastbiler og mutatus – vare-
vogne, der fungerer som et privat bussystem – der farer gennem gaderne. Det er 

en by med togskinner, turisme og fabriksproduktion, og den er hjemsted for kontinentets 
næstældste børs.

Men mindre end 7 km syd for Kenyas hovedstad, er der en rolig egn. Nairobis national-
park er et beskyttet område, og det ser ud som det gjorde for hundreder af år siden. Mod 
byens skyline går giraffer, vandbøfler, gnuer, zebraer, flodheste, antiloper, eland-antiloper 
og næsehorn og græsser. Løver ligger og sover under akacietræer. Parken er dyrenes til-
flugtssted fra civilisationens pres.

Over hele Kenya findes små fredede områder af forskellig slags. Kirkens medlemmer har 

Medlemmer i Kenya skiller sig ud, når de efterlever 
evangeliet og skaber ly fra verden.

Find ly  
I EVANGELIET
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skabt tilflugtssteder borte fra verdens travlhed. 
Ved at efterleve evangeliet, skaber de hellige 
steder, som de kan stå på (se L&P 45:32; 87:8).

Styrke gennem værdinormerne
Opra Ouma siger, at hun får styrke til at 

efterleve evangeliet, når hun husker på Unge 
Pigers værdinormer. »Selv når jeg befinder mig 

At holde fast ved jernstangen
Skriftstudium har hjulpet Stephen Odhiambo Mayembe 

til at finde svar, som vi ikke selv kan finde frem til. »Gen-
nem skriftstudium finder vi svarene på nogle af de proble-
mer, som vi har i vores dagligdag,« siger han. »Det er også 
gennem skriftstudium, at vi finder modet til at holde ud til 
enden, fordi skriften vil altid være der til at undervise os og 
fortælle os, hvad vi bør gøre.«

At læse i Mormons Bog hjalp Stephen med at få et 
vidnesbyrd om Kirken. Under et besøg hos sin tante, der 
var medlem, inviterede hun ham med i kirke. Efter at være 
begyndt at læse i Mormons Bog, bad han om at få at vide, 
om den var sand og modtog et svar.

Han fortæller, at regelmæssigt skriftstudium hjælper ham 
til at holde Kirkens standarder, selv når mennesker omkring 

i verden og ikke er sammen med andre unge voksne fra 
Kirken, kan jeg anvende Unge Pigers værdinormer og føle 
mig beskyttet,« siger hun.

Opra lærte første gang om disse værdinormer, inden 
hun blev døbt. Da hun var 17 år, så Opra en dag missio-
nærerne på gaden og undrede sig over, hvem de var. Hun 
lærte om evangeliet i et år og blev døbt, efter hun fyldte 
18 år. Fællesskabet med de sidste dages hellige styrker 
hende åndeligt.

»Når jeg er i kirke med andre unge enlige voksne, føler 
jeg mig tryg, men når jeg er ude i verden, føler jeg mig ikke 
særlig tryg, fordi jeg det meste af tiden er den eneste sidste 
dages hellige i gruppen,« fortæller hun. »Det er til tider en 
udfordring, fordi verdens standarder og Kirkens standarder 
er meget forskellige.«FO
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HOLD EVANGELI-
ETS STANDARDER
»Vi må være årvågne 
i en verden, som har 
bevæget sig så langt 
væk fra det åndelige. 
Det er afgørende, at 
vi afviser alt, som ikke 
stemmer overens med 
vore standarder. Vi 
skal nægte at give op 
omkring det, vi ønsker 
allermest: Evigt liv i 
Guds rige. Vindene 
vil rase omkring vore 
døre fra tid til anden, 
for de er en uundgå-
elig del af livet her på 
jorden. Vi vil dog være 
langt bedre rustet til 
at håndtere dem, lære 
af dem og overvinde 
dem, hvis vi har evan-
geliet og kærlighed 
til Frelseren i vores 
hjerte.«
Præsident Thomas S. 
Monson, »Stå på hellige 
steder«, Liahona, nov. 2011, 
s. 83-84.

ham sætter spørgsmålstegn ved 
hans overbevisning. »Min tro er 
blevet styrket ved mit medlem-
skab af Kirken, og derfor kan 
jeg sige, at jeg ikke kan rokkes 
(se Jakob 7:5),« siger han.

Sharon fandt Kirken som 14-årig, da hen-
des mor besluttede sig for at blive døbt. Det 
krævede store anstrengelser at læse Mormons 
Bog, fordi Sharon, der er medlem af Nandi-
stammen, har kalenjin som sit modersmål. 
Trods vanskelighederne, begyndte hun at 
studere Mormons Bog på engelsk. »Jeg fik 
en følelse af, at det her var en god ting, og 
jeg havde en varm følelse indvendig, så jeg 
fortsatte. Jeg bad indtil, at jeg vidste, at den 
var sand,« fortæller hun.

Sharon ville gerne døbes, men hen-
des far ville ikke tillade det. Så i fire år 
tog Sharon i kirke, deltog i seminar og i 

At vente på Herren
Sharon Poche har lært, at det, at have taget 

en beslutning om at være anderledes, har 
gjort det lettere at efterleve evangeliet. Hun 
har forpligtet sig til at holde befalingerne, og 
hendes venner respekterer det valg. Hun har 
besluttet sig for at holde sig væk fra situatio-
ner, der gør det svært at leve retskaffent.

»Når man beslutter sig for at lege tæt 
på grænsen, den fine grænse, så bliver det 
svært, fordi man når som helst kan over-
skride grænsen,« siger hun om grænsen 
mellem godt og ondt.

Stephen Odhiambo Mayembe
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ungdomsaktiviteter, mens hun ventede på sin 
mulighed for at tilslutte sig Kirken.

Da Sharon fyldte 18 år, blev hun døbt og 
bekræftet. Hun gik på universitetet og læste 
psykologi. Hun giftede sig med Joseph Poche 
i februar måned 2013. Kort tid efter rejste 
de til templet i Johannesburg i Sydafrika for 
at blive beseglet. Hun siger, at studium af 
evangeliet hjælper hende til at holde fokus 
på de vigtige ting i en verden, der så let kan 
distrahere.

»Jeg ved, hvad livet handler om, og hvorfor 
vi er her på jorden,« siger hun. »Den viden hjæl-
per mig med at fokusere på de vigtigste ting.«

En voksende styrke
Nairobis nationalpark er et beskyttet 

område for sorte næsehorn. I dette anlæg 
avler og genplacerer man den truede dyre-
art i andre parker for at genoprette artens 

bestand, som har været tæt på udryddelse på 
grund af jagt. Parken er blevet anerkendt som 
et af de mest succesrige og vigtige tilflugtsste-
der i Kenya.

På samme måde tilbyder evangeliet til-
flugtssteder, hvor Kirkens medlemmer kan 
komme og modtage styrke, finde modet til at 
sprede evangeliet og skabe højborge af tro. ◼
Se mere om dette emne i Robert D. Hales, »Stå fast 
på hellige steder«, Liahona, maj 2013, s. 48.

Joseph og Sharon Poche

Herunder: Næsehorn 
græsser i Nairobis 
nationalpark.
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Jeg vil gerne se nærmere på nogle principper, der gælder for al kommunikation 
fra Ånden – kommunikation til personen, der underviser, og til personen, der 
søger at lære, og til ethvert medlem af Kirken.

For det første bør vi forstå, at Herren taler til os gennem Ånden til sin egen 
bestemte tid og på sin egen måde. Mange mennesker forstår ikke dette princip. 
De tror, at når de er parate, og når det passer ind i deres planer, så kan de påkalde 
Herren, og straks vil han svare, og endda på den måde, som de ønsker. Sådan kom-
mer åbenbaring ikke.

At gøre sig egnet til åbenbaring
For at modtage åbenbaring er det væsentligt, at man forpligter sig til at gøre alt, 

hvad der står i ens magt og dømmekraft. Dette betyder, at vi må tjene og arbejde.
Det er vigtigt, at man går fremad med at tjene og arbejde for at kvalificere sig til 

åbenbaring. I mit skriftstudium har jeg lagt mærke til, at de fleste åbenbaringer, der 
bliver givet til Guds børn, kommer, når de er på farten, ikke når de sidder tilbagelæ-
net i deres bolig og venter på, at Herren skal fortælle dem om det første skridt, der 
skal tages.

Ældste  
Dallin H. Oaks
De Tolv Apostles 
Kvorum

TIL SIN EGEN TID  

Åbenbaring er en realitet. Den kommer på Herrens  
måde og ifølge Herrens tidsplan.

sin egen  
måde
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Det er fx bemærkelsesværdigt at lægge mærke til, at 
åbenbaringen, der kendes som »Herrens ord og vilje angå-
ende Israels hær« (L&P 136:1) ikke blev givet i Nauvoo, 
mens De Tolvs Kvorum planlagde udrejsen fra Nauvoo 
i de sorgfulde dage efter profetens martyrium i 1844; ej 
heller blev den givet på bredden af Mississippifloden. Den 
blev givet i Winters Quarters i Nebraska, efter de hellige 
havde brugt et udmattende år på at flytte vestpå fra Nau-
voo over Iowa til midlertidige lejre ved Missourifloden. 
Åbenbaringen om at flytte de helliges fær-
den over sletterne blev givet den 14. jan. 
1847, da de hellige allerede havde vandret 
en tredjedel af vejen til dalene.

Vi modtager tilskyndelser fra Ånden, 
når vi har gjort alt, hvad vi kan, når vi 
arbejder under den bagende sol frem for 
at sidde tilbagelænet i skyggen og bede 
om vejledning angående det første skridt, 
vi skal tage. Åbenbaring kommer, når 
Guds børn er på farten.

Så vi gør alt, hvad vi kan. Og så 
venter vi på Herrens åbenbaring.  
Han har sin egen tidsregning.

Timing og type
For 35 år siden, da jeg var rektor på Brigham Young Uni-

versity, lagde vi planer om at overtale USA’s præsident til at 
komme og tale på universitetet. Vi havde nogle tidspunkter, 
der passede os, og der var ting, som vi gerne ville have ham 
til at tale om og gøre under sit besøg. Men vi var alle kloge 
nok til at vide, at vi ikke kunne tage kontakt til USA’s højeste 
autoritet og invitere ham til at komme til BYU – og tale til 
26.000 mennesker – og så sætte betingelser for hans besøg.

Når nu vi inviterede præsidenten, indebar det også, at 
vi implicit sagde: »Vi byder Dem velkommen til at komme 
når som helst og i det tidsrum, De ønsker, og til at tale om 
det, De måtte ønske, samt gøre, som det behager Dem, 
under Deres besøg. Vi tilpasser vores skema og aftaler 
fuldstændigt efter Deres besøg.«

Hvis det er måden et samfund på 26.000 mennesker 
må henvende sig til den højeste autoritet i nationen på, så 
bør det ikke komme som en overraskelse, at ingen – uan-
set status – kan sætte betingelser for eller lægge personlig 
timing på et besøg eller kommunikation fra universets 
højeste autoritet.

Dette er i sandhed det princip, som Herren åbenbarede 
til sine børn i den store åbenbaring, der står trykt i det 88. 
afsnit i Lære og Pagter. Herren sagde: »Kom nær til mig, 

så vil jeg komme nær til jer; søg mig flit-
tigt, så skal I finde mig; bed, så skal I få; 
bank på, så skal der blive lukket op for 
jer« (v. 63).

Dernæst erklærede Herren, at hvis vi 
alene havde hans ære for øje, ville hele 
vores legeme fyldes med lys, og vi ville 
være i stand til at forstå alting. Så fulgte 
hans instruktioner med dette store løfte: 
»Helliggør derfor jer selv, så I alene har 
Gud i sinde, og så skal de dage komme, 
da I skal se ham; for han vil fjerne sløret 
fra sit ansigt for jer, og det skal ske til 
hans egen tid og på hans egen måde 

og efter hans egen vilje « (v. 68; fremhævelse tilføjet).
Princippet, der står i den åbenbaring, gælder for enhver 

kommunikation fra vor himmelske Fader. Vi kan ikke 
fremtvinge det, som er åndeligt.

For det meste er »hans egen måde« ikke den stormende 
afbrydelse eller blændende lys, men det, som skriften 
kalder for »den stille, sagte røst« (1 Kong 19:12; 1 Ne 17:45; 
L&P 85:6). Nogle har misforstået dette princip med det 
resultat, at nogle mennesker udelukkende har ventet på 
de storslåede manifestationer, som vi finder i skrifterne, 
og ikke har hørt den »stille, sagte røst«, som taler til dem. 
Det svarer til, at vi beslutter os for, at vi kun vil lære fra en 
lærer, der råber, og at vi nægter at lytte til selv den kloge-
ste undervisning, der kommer som en hvisken.

Vi bør være klar over, at Herren sjældent taler højt. 
Hans budskaber kommer som regel altid som en hvisken.

Vi bør være klar 
over, at Herren sjæl-
dent taler højt. Hans 

budskaber kom-
mer som regel altid 

som en hvisken.
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Åbenbaring som oplysning og fred
En af de bedste forklaringer på, hvordan Ånden under-

viser os, findes i den åbenbaring, der blev givet til Oliver 
Cowdery i Harmony i Pennsylvania i april 1829. I denne 
åbenbaring sagde Herren til Oliver:

»Ja, se, jeg vil tale til dig i dit sind og i dit hjerte ved 
Helligånden, som skal komme over dig, og som skal bo 
i dit hjerte.

Se nu, dette er åbenbarelsens ånd« (L&P 8:2-3; fremhæ-
velse tilføjet).

Profeten Joseph Smith henviste på samme måde 
til åbenbaringens ånd som »den rene intelligens,« som 
kan »give dig et pludseligt indfald af visse tanker.« 1 
I en anden åbenbaring, blev Oliver påmindet om, at 
han havde adspurgt Herren, og at »så ofte som du har 
adspurgt, har du modtaget undervisning fra min Ånd« 
(L&P 6:14). På hvilken måde kom belæringen? »Se,« 
sagde Herren, »du ved, at du har adspurgt mig, og jeg 
oplyste dit sind « (v. 15; fremhævelse tilføjet). Samme 
lære blev gentaget i en åbenbaring, der blev givet 
Hyrum Smith, hvori Herren sagde: »Sandelig, sandelig 

siger jeg dig: Jeg vil give dig af min Ånd, som skal 
oplyse dit sind, og som skal fylde din sjæl med glæde « 
(L&P 11:13; fremhævelse tilføjet). Dette er fantastiske 
beskrivelser af den måde, hvorpå Herren kommunikerer 
med os ved sin Ånd.

I yderligere instrukser til Oliver Cowdery, mindede 
Herren ham om dengang, hvor han bad om at få »sand-
heden om dette at vide« (L&P 6:22). Og Herren beskrev, 
hvorledes han havde besvaret bønnen og givet Oliver en 
åbenbaring. »Gød jeg ikke fred i dit sind angående sagen? 
Hvad større vidnesbyrd kan du få end et fra Gud?« (v. 23; 
fremhævelse tilføjet).

Ud fra disse åbenbaringer lærer vi, at Gud undervi-
ser os gennem sin Ånds kraft, hvilket oplyser vores sind 
og indgyder fred hos os angående de spørgsmål, vi 
har stillet.

Åbenbaring er en følelse
Ud fra disse åbenbaringer lærer vi også, at det ikke er 

en passiv ting at blive undervist ved Ånden. Ofte kommer 
Herrens kommunikation ikke til os, førend vi selv har 

Ud fra åbenbaringer til Hyrum Smith (afbilledet herover) og Oliver Cowdery lærer vi, at Gud underviser os gennem sin Ånds 
kraft, hvilket oplyser vores sind og indgyder fred i os om de spørgsmål, vi har stillet.
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udtænkt tingene i vores eget sind. Derefter modtager vi 
en bekræftelse.

Denne proces blev forklaret til Oliver Cowdery i en 
anden åbenbaring, som blev modtaget i Harmony i Penn-
sylvania i april 1829. Herren forklarede, hvorfor Oliver ikke 
havde været i stand til at oversætte Mormons Bog:

»Se, du har ikke forstået det; du er gået ud fra, at jeg ville 
give dig det, uden at du gjorde dig nogen tanke ud over at 
spørge mig.

Men se, jeg siger dig, at du må gennemtænke det i dit 
eget sind; dernæst må du spørge mig, om det er rigtigt; og 
hvis det er rigtigt, vil jeg bevirke, at det brænder i brystet 
på dig, således skal du føle, at det er rigtigt« (L&P 9:7-8; 
fremhævelse tilføjet).

Det er muligvis en af de vigtigste og mest misfor-
ståede lærdomme i hele Lære og Pagter. Åndens belæ-
ringer kommer ofte som følelser. Den kendsgerning er 
af stor betydning, men alligevel misforstår nogle, hvad 
det betyder. Jeg kender til mennesker, som tror, at de 
aldrig har modtaget et vidnesbyrd fra Helligånden, fordi 
de aldrig har følt deres hjerte »brænde« i dem. Denne 
brænden i brystet er ikke en fysisk følelse af varme som 

en forbrænding, men er en følelse af fred og varme 
og klarhed og godhed.

Åbenbaring er ikke konstant
Åbenbaring er ikke konstant. Herren har grænser for, 

hvor ofte han taler til os gennem sin Ånd. Manglende 
forståelse af dette har ført til, at nogle blevet vildledt ved 
at forvente åbenbaringer alt for ofte.

Præsident Boyd K. Packer, præsident for De Tolv Apost-
les Kvorum, har angående Åndens virke sagt: »Jeg har lært, 
at stærke, imponerende åndelige oplevelser ikke kommer 
til os særligt ofte.« 2

For at illustrere denne pointe, overvej da, hvad vi 
har lært om vore første forældre efter de blev kastet ud 
af Edens have og udelukket af Herrens nærhed. Herren 
gav Adam befaling om at ofre de førstefødte i sine flokke, 
som et offer til Herren. Han adlød. Kommunikerede 
Herren straks med ham? Skriften lyder: »Og efter mange 
dage viste en engel fra Herren sig for Adam« (Moses 5:6; 
fremhævelse tilføjet).

William E. Berrett, en af vore bedste undervisere i 
evangeliet, der virkede som administrator på BYU og 

Herren kommunikerede ikke straks med Adam, efter han havde adlydt befalingen om at ofre de førstefødte af sin flok.  
Skriften lyder: »Og efter mange dage viste en engel fra Herren sig for Adam« (Moses 5:6).
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i Kirkens Uddannelsessystem, har sagt følgende om 
konstant eller vedvarende åbenbaring: »De, som beder 
om, at Ånden må give dem øjeblikkelig vejledning i 
enhver lille ting, åbner sig for falske ånder, der synes 
at være evigt rede til at besvare vore bønner og forvirre 
os … De mest forvirrede mennesker i Kirken, som jeg 
har mødt, er dem, der søger personlig åbenbaring i alt. 
Fra solopgang til solnedgang ønsker de personlig for-
sikring fra Ånden i alt, hvad de foretager sig. Jeg siger, 
at de er de mest forvirrede mennesker, 
jeg kender, fordi det sommetider fore-
kommer, at svaret kommer fra den for-
kerte kilde.« 3

Profeten Joseph Smith har sagt noget 
lignende: Når de hellige »beder ydmygt 
for nådens trone,« bør de ikke gøre 
det over ubetydelige ting, men snarere 
»[bede] oprigtigt om de bedste gaver,« 
rådede han.4 Det er et vigtigt princip. 
Vi beder konstant om vejledning, men 
vi bør ikke forvente konstant åbenbaring. 
Vi forventer fortsat åbenbaring, hvilket 
er en vedvarende vished om åbenbaring, 
når vi søger vejledning, og vore omstæn-
digheder er således, at en vis og kærlig 
Herre vælger at skænke os det.

Åbenbaring og vidnesbyrd
Åbenbaring finder virkelig sted. Stemmer bliver 

hørt fra bag sløret. Dette ved jeg. Men disse oplevelser 
er usædvanlige. Og når vi får en fantastisk og usædvanlig 
oplevelse, taler vi sjældent om den offentligt, da vi bliver 
pålagt ikke at gøre det (se L&P 63:64), og fordi vi forstår, 
at der slukkes for åbenbaringens kanaler, hvis vi viser 
disse ting for verden.

Størstedelen af åbenbaringen, der kommer til ledere og 
medlemmer af Kirken, kommer ved den »stille, sagte røst« 
eller snarere som en følelse end et syn eller en stemme, 
der taler specifikke ord. Jeg vidner om realiteten af denne 

type åbenbaring, som for mig er en velkendt, selv daglig 
oplevelse, der leder os i Herrens værk.

På trods af disse åbenbaringsprincipper er der menne-
sker, som ikke vil anerkende deres vidnesbyrd eller ånde-
lige fremgang, før de har haft en mirakuløs oplevelse. De 
forstår ikke, at for de fleste mennesker – især for dem, der 
er opvokset i Kirken – er den værdifulde åbenbaring, der 
giver os et vidnesbyrd, ikke en hændelse, men en pro-
ces. Ældste Bruce R. McConkie (1915-1985) forklarede: 

»At blive født på ny er en gradvis ting, 
undtagen i nogle få isolerede tilfælde, 
der er så mirakuløse, at de bliver 
optegnet i skriften. Hvad angår Kirkens 
medlemmer i almindelighed, bliver vi 
gradvist født på ny, og vi bliver født på 
ny til øget lys og øget kundskab og øget 
ønske om retskaffenhed, idet vi holder 
befalingerne.« 5

Vi bør forstå, at Herren vil tale til os 
til sin egen tid og på sin egen måde. 
Det er ofte det, skriften kalder den oply-
sende »stille, sagte røst«. Vi er ofte nødt 
til at handle ud fra vores egen dømme-
kraft, kun påvirket af Åndens begræn-
sede tilskyndelser, hvis vi har forvildet 
os ud over de tilladte grænser.

Åbenbaring er en realitet. Den kommer på Herrens 
måde og ifølge hans tidsregning.

Jeg vidner om, at disse ting er sande. Vi har Helligånds-
gaven, retten til at have Herrens Ånds konstante ledsa-
gelse til at vidne om Faderen og Sønnen, til at lede os til 
sandhed, til at belære os i alle ting, og til at minde os om 
alt (se Joh 14:26; 16:13). ◼
Fra en tale til nye missionspræsidenter den 27. juni 2001.
NOTER
 1. Kirkens præsidenters lærdomme: Joseph Smith, 2007, s. 131.
 2. Boyd K. Packer, That All May Be Edified, 1982, s. 337.
 3. William E. Berrett, i Joseph Fielding McConkie og Robert L. Millet, 

The Holy Ghost, 1989, s. 29-30.
 4. Kirkens præsidenters lærdomme: Joseph Smith s. 130.
 5. Bruce R. McConkie, »Jesus Christ and Him Crucified«, 

i Brigham Young University 1976 Speeches, 1977, s. 5.

For de fleste menne-
sker – især for dem, 

der er opvokset i Kirken 
– er den værdifulde 

åbenbaring, der giver 
os et vidnesbyrd, ikke 

en hændelse, men 
en proces.
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Richard M. Romney
Kirkens Tidsskrifter

»Da jeg først blev kaldet, følte jeg mig overvældet,« fortæller en grens-
præsident, der nu har tjent i flere år. »Jeg havde tro på, at min him-
melske Fader vidste, hvordan medlemmerne og deres familier skulle 

velsignes, men hvordan kunne jeg vide, hvad han specifikt ønskede, at jeg skulle 
gøre for at hjælpe dem?«

Præsidenten kendte til to principper, der havde styrket ham som nyomvendt 
til Kirken og som ung far: Skriftstudium og bøn. Så dem førte han ud i livet med 
fornyet iver.

»Da jeg gjorde det, følte jeg, at jeg skulle læse det, der stod i L&P 9:8: ›Du må 
gennemtænke det i dit sind; dernæst må du spørge [Herren], om det er rigtigt‹. 
Da jeg læste ordene endnu engang, vidste jeg, at Herren allerede vejledte mig 
på vejen til åbenbaring.«

Det er en vej, som alle ledere må gå ad, for at være effektive i deres kaldel-
ser. Og når de søger den inspiration, som de er berettiget til, lærer de igen og 
igen at visse evangeliske principper fremmer guddommelig vejledning. Her er 
fire af dem:

1. Rådfør jer med hinanden
»Jeg har lært, at selv når jeg føler stærk tilskyndelse til at gøre noget, får jeg for-

sikring om det, når jeg drøfter det med mine rådgivere,« siger en tidligere hjælpe-
foreningspræsident i en gren. »Nogle gange bekræftede de blot, at de havde følt 
det samme, og så gik vi fremad i enighed. Men andre gange hjalp de mig til at se 
ting, jeg ikke havde bemærket, og så kunne vi enten ændre på det, som vi havde 
gang i, eller være mere følsomme i måden, vi udførte det på. Så kunne vi stadig 
gå fremad i enighed.«

Vi kan også finde råd i håndbøgerne, ved studium af konferencebudskaber 
og gennem bøn.

Lokale præstedømme- og organisationsledere 
fortæller om fire principper, der har hjulpet dem til 

at handle under inspiration i deres kaldelser.
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»Nogle af de bedste råd, jeg modtager, 
kommer, når jeg læser og genlæser taler fra 
generalkonferencen,« fortæller en Unge Pigers 
præsident. »Når jeg så knæler ned i bøn, spør-
ger jeg min himmelske Fader om de ting, som 
jeg har studeret og om, hvordan jeg anvender 
lærdommene fra levende profeter og organi-
sationslederne til at hjælpe de unge piger.«

En rådgiver i stavens søndagsskolepræsi-
dentskab siger: »Når vi mødes som præsident-
skab, læser vi altid et kort stykke i Håndbog 2: 
Forvaltning af Kirken. Når vi regelmæssigt 
gennemlæser den vejledning, vi allerede har 
modtaget, hjælper Ånden os til at forblive 
i overensstemmelse med retningslinjerne.«

»Jeg finder stor trøst i at vide, at Herrens 
kirke er en kirke bestående af råd,« siger en 
stavspræsident. »Det er en enestående ople-
velse at lede et råd, hvor mennesker, der 
tilsammen har en masse visdom og erfaring, 
kan bede sammen og så drøfte den bedste 
måde at komme videre på. Deres inspiration 
gør mig i stand til at gennemtænke alterna-
tiver, lytte til Ånden, og så have fuld tillid til 
at fremføre min beslutning for Herren« 1

Sommetider indebærer det at søge råd, at 
man finder nogen med større erfaring. »Jeg 
stod og skulle hjælpe en familie med økono-
miske problemer og følte mig tilskyndet til at 
lade dem tale med en bror i menigheden, som 
var finansiel rådgiver,« fortæller en nyligt afløst 
biskop. »Han var i stand til at hjælpe dem på 
måder, som jeg aldrig ville have kunnet gøre.«

En anden biskop, som var blevet rådet til, 
at biskopper bør lade andre ledere i menighe-
den træde til og udføre deres opgave, beretter 
om følgende oplevelse: »Der var en enke i 
vores menighed, der ønskede at få besøg af 
biskoppen mindst en gang om ugen. Ifølge 
hende var det kun et besøg fra biskoppen, der 
duede. Jeg forsøgte at besøge hende så ofte, 
som muligt, men jeg havde mange ansvar, 

deriblandt en ung familie. Til sidst besøgte 
jeg hende igen med en af mine rådgivere.

Mens vi talte sammen, følte jeg mig til-
skyndet til at sige: ›Kære søster, du ved, at jeg 
som din biskop holder meget af dig. Og fordi 
jeg holder meget af dig, har jeg bedt to af 
vore trofaste melkisedekske præstedømme-
bærere og to af vore vidunderlige hjælpefore-
ningssøstre om at kigge forbi mindst en gang 
om måneden, eller mere, hvis det er nødven-
digt. De melder tilbage til mig, hvis du har 
nogen former for behov eller bekymringer. 
Er det i orden?‹ ›Selvfølgelig, biskop‹ sagde 
hun. Jeg spurgte, om hun gerne ville have 
deres navne at vide, og hun svarede ja. Da 
jeg fortalte hende navnene, sagde hun: ›De 
er mine hjemmelærere og besøgslærere!‹ Og 
jeg svarede: ›Nu forstår du, hvordan Herren 
ønsker, at vi våger over dig.‹«

2. Lyt omhyggeligt
Ledere beretter også om, at evnen til 

at lytte og til at skelne er en hjælp, når der 
søges inspiration.

»Når vi mødtes med søstre, forsøgte jeg at 
høre mere end blot de ord, de talte,« siger en 
hjælpeforeningspræsident fra en menighed. 
»Sommetider kunne jeg gennem Ånden føle, 
at de havde brug for hjælp. Jeg følte mig 
velsignet over at se det i deres øjne eller for-
nemme det i deres holdning. Sommetider har 
jeg endda sagt: ›Jeg er din hjælpeforenings-
præsident, og jeg føler, at du har brug for 
noget. Hvordan kan jeg hjælpe dig?‹ Jeg føler, 
at jeg ofte modtager inspiration ved at spørge: 
›Hvad ville Frelseren gøre?‹«

»Jeg påskønner den måde, som vores 
biskop lytter til søstrene i vores menigheds-
råd på,« siger en primarypræsident fra en 
menighed. »Han spørger altid til, hvordan vi 
har det, og lytter omhyggeligt til alt, hvad vi 
har at sige. Flere gange har han sagt: ›Vi må 

STOL PÅ 
INSPIRATION
»Jeg bliver altid 
ydmyg og taknemlig, 
når min himmelske 
Fader kommunikerer 
med mig gennem 
inspiration. Jeg har 
lært at genkende 
den, stole på den 
og følge den. Gang 
på gang har jeg 
modtaget en sådan 
inspiration.«
Præsident Thomas S. 
Monson, »Stå på hellige 
steder«, Liahona, 
nov. 2011, s. 84.
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»Når jeg gerne vil føle mig 
begejstret og opmuntret,« 
fortæller en biskop, »går 
jeg ind og sætter mig sam-
men med primarybørnene, 
når de synger. Det opløfter 
mig altid.«

huske på, at hustruer, mødre og enlige søstre modtager 
megen indsigt.‹«

»Vi må også huske på, at det at lytte indebærer at lytte 
til Ånden,« siger en gruppeleder hos højpræsterne. »Den 
mest nøjagtige vurdering af en leders succes, er hans eller 
hendes evne til at føle og følge Ånden. Præsident Monson 
har vist dette igen og igen.« 2

3. Stå på hellige steder
Ledere erfarer også, at visse steder er befordrende for 

at modtage inspiration.
»For mig er templet det ultimative sted at føle inspira-

tion,« siger en rådgiver i et biskopråd. »Når jeg gerne vil føle 
mig tæt på Herren, tager jeg til hans hus, så jeg kan føle 
mig fri fra bekymringer og fokusere på at lytte til Ånden.«

»Jeg har et værelse i mit hjem, der bliver brugt som mit 
kontor,« siger en stavspatriark. »Jeg har bedt Herren om at 
lade det være et sted, hvor Ånden kan føle sig velkommen. 
Når jeg forbereder mig på at give en velsignelse, går jeg 
derind og beder. Det er også der, at jeg holder interviews 
og giver velsignelser.«

»Vores kirkebygning er indviet til at være et sted til 
tilbedelse,« siger en biskop. »Sommetider på en hverdags-
aften, når jeg gerne vil føle fred, sidder jeg i kirkesalen. Jeg 
tænker på menighedens medlemmer og på, hvor meget 
Frelseren elsker dem. Eller også synger jeg en salme.«

»For mig er Primary et helligt sted,« siger en anden 
biskop. »Når jeg gerne vil føle mig begejstret og opmuntret, 

går jeg ind og sætter mig sammen med primarybørnene, 
når de synger. Det opløfter mig altid.«

»Bøn kan gøre ethvert sted til et helligt sted,« siger 
Unge Mænds præsident i en gren. »Tænk på åbenbaring-
erne, som profeten Joseph Smith modtog, da han sad i 
fængslet i Liberty. Han var i stand til at gøre det til et hel-
ligt sted ved at påkalde Herren.«

4. Handler med autoritet
»Nogle medlemmer i vores menighed tog ikke kaldel-

serne alvorligt,« fortæller en biskop. »Jeg følte, at jeg kunne 
hjælpe dem ved at forklare, hvordan vi som biskopråd 
havde bedt om at vide, hvem der skulle kaldes, og at vi 
havde modtaget et svar. Jeg ønskede at lade dem vide, at 
Herren havde kaldet dem gennem ledere, der havde myn-
dighed. Det gjorde en stor forskel, da de vidste, at deres 
kaldelser var inspireret, og at Herren forventede, at de 
også søgte inspiration til at højne det kald.«

Han og hans rådgivere havde fulgt vejen til åbenbaring, 
en vej, der er ligger åben for alle Kirkens medlemmer og 
ledere. Og ved at beskrive den vej, de havde fulgt, inspire-
rede de også andre. ◼
NOTER
 1. Se M. Russell Ballard, »At rådføre sig med vore råd«, Stjernen,  

juli 1994, s. 25-27.
 2. Se fx Thomas S. Monson, »Tænk over velsignelserne«, Liahona,  

nov. 2012, s. 86-89.

Besøg Leadership Training Library på lds.org/service/
leadership og få yderligere information om lederskab.
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Opbyg en stærk familie gennem konsekvent 
og meningsfyldt skriftstudium.

STUDÉR MED 
ET LØFTE
»Når det enkelte 
medlem og famili-
erne regelmæssigt og 
konsekvent fordyber 
sig i skriften … så vil 
aktiviteten på andre 
områder automatisk 
stige. Vidnesbyrdene vil 
tiltage. Forpligtelser vil 
blive styrket. Familien 
vil blive stærkere. De 
personlige åbenba-
ringer vil tilflyde os.«
Præsident Ezra Taft Benson 
(1899-1994), »Ordets magt«, 
Stjernen, aprilkonferencen 
1986, s. 81.

STYRK FAMILIEN GENNEM 

skriftstudium
Lori Fuller
Kirkens Tidsskrifter

De følgende forslag kan hjælpe dig 
og din familie med at høste vel-
signelserne ved et forbedret skrift-

studium. Disse eksempler er blot forslag og 
kan tilpasses dine og familiens behov.

Studér med et spørgsmål
At vende sig til skrifterne i søgen efter svar 

er en god måde at forbedre sit skriftstudium 
på. Du kan påbegynde dit studium med en 
bøn og bede om at finde svarene på dine 
specifikke spørgsmål. Mens du læser, kan du 
understrege de skriftsteder, der besvarer dine 

spørgsmål. Skriv noter i margenen i skrifterne 
eller i en separat notesbog.

Når I studerer som familie, kan I påbe-
gynde hvert skriftstudium med at spørge 
jeres børn, om de har nogle spørgsmål, som 
de prøver at finde svar på. Se så efter skrift-
steder, der besvarer disse spørgsmål, mens 
I læser og gør et ophold for at drøfte dem.

Studér emner
Udvælg et emne, som du gerne vil lære 

mere om, såsom bøn, og læs hele indlægget 
i Guide til Skrifterne. Læs så skriftstederne, 
der står angivet under det pågældende emne 
i Guide til Skrifterne. Understreg de mest 
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nyttige vers fra listen over angivne skriftsteder. Efter at 
have understreget dine yndlingsskriftsteder om bøn, har 
du en personlig henvisning om emnet. Du kan markere 
alle skriftstederne angående bestemte emner i en bestemt 
farve. Vælg et andet emne til dit studium, når du er færdig, 
og brug en ny farve til at understrege versene.

Når I studerer som familie, kan I sammen vælge et emne 
og give hvert barn en opgave med at læse et par skriftste-
der for sig selv og dernæst fortælle om sit yndlingsskrift-
sted. Det kan tage flere dage at færdiggøre et emne, så hold 
styr på det, som I har lært ved at drøfte det, og tag noter 
ved slutningen af hver studiesession.

Studér for at få vejledning
Præsident Henry B. Eyring, førsterådgiver i Det Første 

Præsidentskab, har engang forklaret, hvordan han anvendte 
skriften til at finde specifik vejledning i sit liv og i sin kal-
delse. Efter at have bedt til vor himmelske Fader om, hvad 
han skulle gøre, skrev præsident Eyring en liste over svar, 
farvekodede hvert svar på listen og limede en kopi af 
listen ind i et billigt sæt skrifter. Han sagde: »For eksempel 
lød det første svar på listen: ›Jeg skal være vidne om, at 
Kristus er Guds Søn.‹ Så læste jeg mine skrifter og søgte 
efter ideer, der kunne lære mig, hvordan jeg skulle vidne 
om, at Kristus er Guds Søn. Hver gang jeg faldt over noget, 

understregede jeg det med blåt. I løbet af kort tid havde jeg 
udarbejdet min egen emneliste over det, som jeg mente, at 
Herren ønskede, at jeg skulle gøre.« 1

Når I studerer som familie, kan I beslutte jer for flere 
områder, som I gerne vil arbejde med sammen. Skriv disse 
anliggender ned og hæng dem op et synligt sted. Mens I 
læser, opfordrer I hvert barn til at holde øje med og under-
strege skriftsteder, der relaterer sig til et bestemt anliggende.

Hvis det er svært bare at få læst et par vers om dagen, 
og det synes helt umuligt at få et mere dybdegående stu-
dium, eller hvis det er en kamp bare at samle jeres familie, 
så tab ikke modet og giv ikke op. Ældste David A. Bednar 
fra De Tolv Apostles Kvorum har sagt, at selv om familiens 
skriftstudium måske ikke synes særlig mindeværdig eller 
endda succesfuld, »kan vores udholdenhed med at gøre 
tilsyneladende små ting føre til betydningsfulde åndelige 
resultater.« 2

Efterhånden som vi læser skriften mere konsekvent og 
forbedrer vores læsning af skrifterne med meningsfyldt 
studium, vil Herren velsigne vores anstrengelser. Han vil 
vejlede os, når vi strukturerer vores skriftstudium og vil 
gøre det mere berigende for os og vores familie. ◼

NOTER
 1. »En drøftelse om studium af skrifterne«, Liahona, juli 2005, s. 24.
 2. David A. Bednar, »Mere flittige og engagerede hjemme«, Liahona,  

nov. 2009, s. 20.
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Der ligger mere i at skabe en samtale  
i klassen end at stille spørgsmål.  

Vi må stille den rette type spørgsmål.
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En søndagsskolelærer spørger: »Hvem var de første to 
mennesker på jorden?« Hun ser forventningsfuldt ud 
over sin klasse af teenagere, men der bliver ikke rakt 

en eneste hånd i vejret. De unge ser ned på deres sko eller 
bladrer dovent gennem deres skrifter. »Det er et nemt spørgs-
mål,« siger underviseren. »Er der ingen, der kender svaret?«

Ved siden af i seniorklassen, spørger underviseren: 
»Hvad er evangeliets vigtigste princip?«

En søster rækker forsigtigt hånden i vejret. »Tro?« svarer 
hun spørgende.

»Det er et godt svar,« svarer underviseren, »men det var 
ikke lige det svar, jeg ledte efter. Andre?«

Tavshed.
Undervisere stiller spørgsmål, fordi de gerne vil invol-

vere klassen i deres lektion. De ved, at de deltagere, der er 
involveret, lærer mere end dem, der blot sidder og lytter. 
Men spørgsmål som de ovennævnte fungerer generelt ikke.

Spørgsmålet »Hvem var de første to mennesker på jor-
den?« er ikke særlig effektivt, da svaret er så åbenlyst, at 
ingen vil svare – eller ikke ser et behov for at svare.

»Hvad er evangeliets vigtigste princip?« er også et unyttigt 
spørgsmål. Ingen ved, hvad underviseren ønsker svar på, 
undtagen underviseren selv, som egentligt spørger: »Gæt, 
hvad jeg tænker på.«

Det er fakta-spørgsmål; de har hver et specifikt svar. Men 
en god klassesamtale kommer af en helt anderledes type 
spørgsmål – underligt nok fra spørgsmål uden et specifikt 
svar. Det er nøglen.

Stil åbne spørgsmål
Hvis man er underviser i en voksenklasse, kan man 

måske spørge: »Hvilket evangelisk princip har været det 
vigtigste i jeres liv, og hvorfor?« Deltagerne vil sikkert gerne 
lige tænke over det et øjeblik – og det er helt fint. Hvis du 
slapper af og venter et par sekunder, vil begynder hæn-
derne at skyde i vejret, og der vil blive fortalt om ægte, 
oprigtige oplevelser, som mennesker har haft med evan-
geliet. Du vil også se, at én persons kommentar vil afføde 
kommentarer fra andre. Inden længe har klassen en inter-
essant og inspirerende drøftelse!

Hvis du gerne vil have, at klassen skal have en drøftelse 
om et bestemt emne såsom tro, så overvej at sige noget lig 
dette: »I dag skal vi tale om tro, evangeliets første princip.« 
Stil så et spørgsmål om tro, der ikke har et specifikt svar:

1.  »Hvilken rolle har tro spillet i jeres liv?«
2.  »Hvorfor tror I, at Herren ønsker, at vi skal  

have tro?«
3.  »Hvordan kan vi øge vores tro?«

Jack Lyon

drøftelser
FANTASTISKE 

FANTASTISKE spørgsmål,  
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Du får mange svar, og imens kan du skrive dem (forkor-
tet) på tavlen. Når du er færdig, har du en pæn liste, som 
du kan bruge til at opsummere jeres samtale.

Der er en ekstra fordel ved at stille åbne spørgsmål. Selv 
klassedeltagere, der ikke deltager i debatten, vil tænke over 
spørgsmålene. Deres forståelse og vidnesbyrd vil kunne 
vokse, selv om de ikke har sagt noget.

Drøftelse af skrifterne
Åbne spørgsmål kan være effektive under en drøftelse 

af skriftsteder. Mange undervisere mener, at man involverer 
deltagere på en god måde ved at bede dem om at læse 
dele af skriften højt. Desværre forholder det sig ikke altid 
sådan. Nogle mennesker er ikke gode til at læse højt og 
snubler over ordene. Andre deltagere kan have svært ved 
at høre oplæseren.

Underviseren, der står foran klassen, er den, der er 
nemmest at høre. Undervisere kan også stoppe op midt i et 
afsnit for at stille et spørgsmål for at stimulere samtalen. Når 
du læser følgende eksempel, så prøv at se, om du kan få 
øje på det, som underviseren gør for at fremme samtalen:

Underviser: »I dag skal vi drøfte en velkendt beret-
ning, nemlig lignelsen om den fortabte søn. Men jeg 
vil gerne have, at vi ikke kun tænker på den fortabte 
søn, men også på de andre familiemedlemmer. Slå op 
i Lukas 15:11, på s. 943.« (At give sidetallet kan hjælpe 

elever, der ikke er så bekendte med skrifterne).
Efter at have ventet på, at deltagerne får slået op, begyn-

der underviseren at læse højt: »›En mand havde to sønner.
Den yngste sagde til faderen: Far, giv mig den del af for-

muen, som tilkommer mig. Så delte han sin ejendom imel-
lem dem.‹ Hvad kan vi allerede nu sige om denne familie?« 
(Læg mærke til det åbne spørgsmål).

Klassedeltager: »Faderen synes villig til at give den yng-
ste søn det, som han ønsker.«

Underviser: »Ja, det gør han, ikke? Normalt ville en søn 
ikke få sin arv, før faderen var gået bort. Men faderen synes 
at være en kærlig og gavmild mand. Hvad ellers?«

Klassedeltager: »Den yngste søn virker en smule egois-
tisk. Det er meget at forlange af en far, der stadig lever.«

Underviser: »Ja, det er det. Han synes kun at tænke 
på sig selv. Hvad med den ældre søn?«

Klassedeltager: »Indtil videre er han meget tavs.« Klasse-
deltagerne griner.

Underviser: »Ja, og det siger måske noget om hans 
karakter. Lad os holde øje med det, når vi nu fortsætter 
med at læse.«

Da du læste eksemplet, hvad lagde du så mærke til, at 
underviseren gjorde for at fremme samtalen? Du kan skrive 
en liste – det vil være din liste og din fortolkning af situati-
onen, så alle dine svar er rigtige. Hvorfor? Fordi det første 
spørgsmål i dette afsnit var et åbent spørgsmål, og så længe 

Der ligger meget mere i en klassesamtale end at få deltagerne til at give kommentarer.  
I sidste instans er det i høj grad et åndeligt anliggende at bringe klassen nærmere til Gud.
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du svarede ærligt, kan du ikke give et forkert svar. Hvis 
du stiller lignende spørgsmål i en klassesituation, vil det 
samme gælde for klassedeltagerne, som betyder, at de snart 
vil opdage, at deres kommentarer er velkomne, og at det er 
trygt for dem at svare.

Derudover lagde du måske mærke til, at jeg gjorde 
noget for at beskæftige jeres tanker, før I begyndte at læse. 
Jeg skrev: »Når I læser følgende eksempel, så prøv at se, 
om I kan få øje på det, som underviseren gør for at fremme 
samtalen.« Det gjorde jeg, fordi jeg vidste, at det ville hjælpe 
jer til at tænke over det, som I skulle til at læse, og forberede 
jer på at tage del i denne »samtale« bagefter.

Underviseren i dette eksempel anvendte denne teknik 
to gange: Første gang, da han sagde: »Jeg vil gerne have, 
at vi ikke kun tænker på den fortabte søn, men også på 
de andre familiemedlemmer,« og anden gang, da han 
sagde: »Lad os holde øje med det, når vi nu fortsætter med 
at læse.« Begge spørgsmål giver deltagerne noget at foku-
sere på, så de kan være klar til at svare på åbne spørgsmål, 
når underviseren stiller dem.

Dette hjælper deltagerne til at skabe en forbindelse med 
det afsnit, der bliver læst op. I stedet for at sidde passive på 
bænken, læser de nu med og tænker faktisk over skrifterne. 
Og når oplæsningen er færdig, er de klar til at svare på spørgs-
mål. Så skal du blot bede om svar og koordinere samtalen.

Læg også mærke til, at du i denne form for drøftelse 
faktisk underviser fra skriften, ikke blot fra lærerhæftet. 
Selv om lærerhæftet bør anvendes til at forberede lektionen 
og er en god kilde til åbne spørgsmål, så bør skrifterne for-
blive det primære fokus for vores undervisning og læring.

Forbliv fokuseret
Der er en udfordring ved at have mange klassesamtaler: 

Samtalen kan nemt komme bort fra emnet. Det er vigtigt, at 
du forbereder din lektion rigtigt godt, så du ved, hvor du vil 
hen, og så du om nødvendigt er klar til, at få klassen tilbage 
til hovedemnet. Normalt kræver det blot en smule styring: 
»Det er interessant, men jeg tror, at vi bevæger os lidt væk 
fra emnet. Lad os vende tilbage til vores drøftelse af tro.«

Det er også en hjælp, hvis du har en klar og interessant 
introduktion, så deltagerne ved, hvad lektionens fokus er. 
Påbegynd så en samtale, hvor du styrer slagets gang.

Til sidst giver du en inspirerende opsummering af det, 
der blev undervist i. Ord fra en salme eller et digt kan ofte 
anvendes som en god opsummering. Præsident Boyd K. 
Packer, præsident for De Tolv Apostles Kvorum, har sagt: 
»Fortæl dine tilhørere, hvad du vil fortælle dem, fortæl det, 
og fortæl dem så, hvad du har fortalt dem. Det er en effek-
tiv teknik.« 1

Vær sikker på at bære dit vidnesbyrd om de sandheder, 
der er blevet drøftet.

Fortæl om følelser og oplevelser
Der ligger dog mere i alt det her end blot at have en 

god samtale. Når det er passende, vil Ånden inspirere delta-
gerne i deres kommentarer, så de fortæller det, som Herren 
ønsker, at klassen skal høre. Som Herren sagde til sine 
disciple: »For hvor to eller tre er forsamlet i mit navn, dér 
er jeg midt iblandt dem« (Matt 18:20).

Vi skal selvfølgelig være forsigtige med at fortælle om 
dybt personlige eller hellige oplevelser. Men beretninger 
fra klassedeltagere kan bidrage med meget til enhver lektion. 
Som seniorklassens lærerhæfte anbefaler: »Udveksl indsigt, 
følelser og erfaringer, som har tilknytning til lektionen, hvis 
det er passende. Foreslå, at eleverne kan gøre det samme.« 2

Der ligger meget mere i en klassesamtale end at få delta-
gerne til at give kommentarer. I sidste instans er det et yderst 
åndeligt anliggende, der kan bringe klassen nærmere Gud.

Efterhånden som du anvender disse teknikker, vil du se 
vækst i åndelighed og evangelisk kundskab, heriblandt din 
egen. I stedet for at gruble over, hvordan du skal udfylde 
klassetiden, vil tiden snart begynde at løbe fra dig. Du vil 
måske endda se flere deltagere i klassen, idet deltagerne 
ved, at de vil komme til at være del af en fantastisk samtale 
– læring fra skrifterne, fra hinanden og fra Herrens Ånd. ◼
Forfatteren bor i Utah, USA
NOTER
 1. Boyd K. Packer, Teach Ye Diligently, rev. udg., 1991, s. 354-355.
 2. Det Nye Testamente, Seniorklassens lærerhæfte, 1997, s. vi.



Jeg blev opdraget af forældre, der 
var ateister, og som ung mand følte 

jeg, at mit liv var fint uden Gud. Det 
ændrede sig dog i 1989, da min tyktarm 
sprængte, og jeg lå i koma i otte dage.

Jeg har få minder fra mit hospitals-
ophold, men jeg husker meget tydeligt 
at have set en mand, klædt i hvidt, der 
stod ved siden af mig efter min opera-
tion og fortalte mig, at det var på tide 
»at vende tilbage og vågne op.« Da jeg 

modsatte mig dette, sagde han: »Min 
bror, du er død. Du kan enten vende 
tilbage eller blive her.« Jeg gjorde,  
som han sagde og vågnede fyldt  
med smerte.

Efter at have forladt hospitalet, 
havde jeg mærkelige drømme, der 
inkluderede mennesker, jeg aldrig før 
havde mødt. Jeg havde en fornem-
melse af at have lovet at gøre noget, 
men jeg vidste ikke, hvad det var. Jeg 

begyndte at søge og læse om forskel-
lige religioner. Da jeg læste Det Nye 
Testamente, indså jeg, at hvis sandhe-
den fandtes på jorden, så fandtes den 
i Jesus Kristus.

Jeg søgte fra 1989 til 1994. Jeg følte 
mig fortabt og forvirret, mens jeg søgte 
efter de mennesker, som jeg blev ved 
med at se i mine drømme. Min kamp 
og forvirring blev så stor, at jeg til sidst 
begyndte at bede desperat om svar.

Kort tid efter disse bønner, mødte 
jeg en ny kollega. Hun fandt ud af, at 
jeg kæmpede, og jeg fortalte hende, 
at jeg søgte efter sandheden. Hun 
bragte mig en Mormons Bog, som jeg 
stædigt nægtede at tage imod. Men 
hun overtalte mig til at tage den, og 
jeg læste den igennem på en nat. Jeg 
vidste straks, at jeg havde fundet det, 
som jeg havde søgt.

Da jeg mødtes med missionærerne, 
blev jeg forbløffet over at se, at, jeg 
havde set en af dem i mine drømme. 
Jeg spurgte kort tid efter, om jeg 
kunne blive døbt, men jeg måtte 
først have alle lektionerne.

Efterhånden som jeg studerede 
evangeliet og kom i kirken, fandt jeg 
alle de mennesker fra mine drømme. 
Jeg vidste, at det var evangeliet, som 
jeg skulle finde. Min dåbsdag var 
en af de lykkeligste dage i mit liv. 
Seks måneder senere blev jeg kaldet 
som grenspræsident. Nu, næsten 

20 år senere, tjener jeg stadig med 
glæde i Kirken. Evangeliet er, 

tillige med min familie, 
mit kæreste eje. ◼

Navn tilbageholdt, 
Frankrig ILL
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Jeg har få minder fra min 
tid på hospitalet, men jeg 

husker at have set en mand 
klædt i hvidt, der fortalte 
mig, at det var på tide »at 
vende tilbage og vågne op.«

JEG VÅGNEDE OP TIL EVANGELIET



Da jeg var førsteårsstuderende på 
college, havde jeg et studiejob i en 

døgnbutik i en lille by. Jeg havde aften-
vagten, der sluttede kl. 23. Trods det 
trygge område, blev jeg ofte nervøs, når 
jeg skulle lukke butikken helt alene.

En aften følte jeg mig lidt ekstra 
urolig. Da jeg var færdig med at rydde 
op i butikken og var på vej op til 
kassen for at lukke den, kom der en 
følelse af skræk over mig. Der var 
ingen logisk forklaring på, hvorfor jeg 
skulle blive så bange, men jeg kunne 
ikke ryste skrækken af mig. Jeg ville 
ikke overreagere ved at ringe til poli-
tiet, men jeg ville også gerne beskyt-
tes, hvis der var en virkelig fare.

MIN MEST OPRIGTIGE BØN

Til sidst knælede jeg ned og bad. 
Jeg fortalte min himmelske Fader, at jeg 
var bange, og jeg vidste ikke, hvad jeg 
skulle gøre. Det var den mest oprigtige 
bøn, jeg nogensinde havde bedt.

Da jeg rejste mig, så jeg straks en bil, 
der kom kørende op til den benzin-
tank, der lå nærmest butikken. Til min 
store overraskelse og lettelse var det en 
politibil. Da han hev sit kreditkort frem 
for at fylde sin bil med benzin, skyndte 
jeg mig at blive færdig med at lukke 
butikken ned. Jeg ville gerne benytte 
mig af hans beskyttende tilstedevæ-
relse og få så meget fra hånden, inden 
han blev færdig med at tanke. Da han 
var færdig med at tanke, ringede han 

fra sin mobil og satte sig ind i sin bil, 
mens han talte. Han var der stadig, da 
jeg låste butikken og satte mig ind i 
min bil. Vi kørte fra butikken samtidigt.

Mens jeg kørte hjem, var jeg for-
bløffet over, hvor hurtigt min bøn blev 
besvaret. Jeg takkede ydmygt min 
himmelske Fader for at have lyttet til 
mig. Jeg var blevet undervist om, at 
jeg var en datter af Gud, men indtil 
den aften, havde jeg aldrig følt hans 
kærlighed til mig så nær og så hånd-
gribelig. Ord kan ikke beskrive den 
fred, jeg følte i mit hjerte. Jeg ved, at 
Herren vil velsigne mig, hvis jeg har 
tro og beder om hans hjælp. ◼
Jaimee Lynn Chidester, Utah, USA

Da jeg rejste mig efter 
bønnen, så jeg straks en 

bil, der kom kørende op til den 
benzintank, der lå nærmest 
butikken.
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JEG ER KRISTEN

Jeg er skolelærer for en 2. klasse i et 
samfund, hvor de sidste dages hellige 

er velkendte. Så jeg blev meget over-
rasket en dag, da en af mine kolleger 
fortalte mig, hvad en anden lærer havde 
sagt om mig. Læreren havde sagt: »Vid-
ste du, at fru Craig ikke er kristen?«

Jeg følte mig splittet indeni. Jeg 
havde lige mistet min mand efter 
28 års ægteskab, og jeg havde været 
tættere på min Frelser og min himmel-
ske Fader end nogensinde før i mit liv. 
Jeg vidste, at jeg måtte bære mit vid-
nesbyrd for denne lærer, men jeg var 

ikke sikker på, hvordan. Jeg ville ikke 
fornærme hende, men jeg ville også 
gerne have, at hun vidste, at sidste 
dages hellige er kristne.

Den næste morgen hviskede Hel-
ligånden til mig, hvad jeg skulle sige. 
Mens jeg lå i sengen, tænkte jeg på 
alle de malerier af Jesu Kristi liv, som 
jeg havde hængende i mit hjem. Hvert 
eneste maleri havde en særlig plads i 
mit hjerte og var knyttet til særlige peri-
oder i mit liv. At tænkte på disse male-
rier bragte de mange ømme følelser, 
som jeg har for Frelseren, frem i mig.

Især det maleri, der forestiller 
Frelseren, der stilner det stormende 
hav. Det minder mig om, at han sejrer 
over alt, og at jeg gennem ham også 
kan overvinde alle ting, også et knust 
hjerte over at have mistet min mand.

Mens jeg fortsat reflekterede over 
malerierne, blev jeg overvældet af en 
følelse af taknemlighed for de velsig-
nelser, som jeg havde modtaget ved 
at tilhøre Frelserens kirke.

Den morgen gik jeg ind på min 
kollegas kontor på skolen og fortalte 
hende, at jeg ønskede, at hun skulle 
vide, at jeg var kristen. Jeg spurgte 
hende: »Hvor mange malerier af Frel-
seren har du i dit hjem?« Hun fortalte 
mig, at hun havde to kors i stedet for 
malerier i sit hjem.

Jeg fortalte hende om malerierne 
af Frelseren, som jeg havde i mit hjem, 
og hvad scenerne i malerierne betød 
for mig. Derefter bar jeg mit vidnesbyrd 
om Jesus Kristus og hans forsoning.

Jeg fortalte også min kollega, at det 
kun var gennem min viden om Jesus 
Kristus, at jeg havde kunnet overleve 
det forrige år. Jeg fortalte hende, at 
hans milde barmhjertighed havde 
hjulpet mine børn og mig gennem 
den svære tid med tabet af en far 
og ægtemand.

Jeg gav hende et kram inden jeg 
gik, og hun gav mig en oprigtig und-
skyldning. Jeg er slet ikke i tvivl om, 
at hun vidste, at jeg som medlem 
af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages 
Hellige var kristen. ◼
Kathy Fjelstul Craig, Arizona, USA

Helligånden hviskede til mig, hvad jeg 
skulle sige, og den morgen gik jeg 

ind på min kollegas kontor på skolen.
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En dag måtte jeg tage et par timer 
fri fra arbejde for at foretage nogle 

ærinder for min mor. Den morgen 
gik jeg ind på kontoret og fortalte 
en kollega, at jeg ville være væk den 
eftermiddag. Under en pause hvi-
skede hun til mig: »Jeg kan hjælpe 
dig med flexuret.«

»Ellers tak,« sagde jeg.
Da jeg var ved at forlade kontoret 

DET VAR IKKE DET, JEG HAVDE LÆRT
for at nå en bus, fulgte hun efter mig 
hen til flexuret. Hun sagde stille: 
»Hvorfor stempler du ikke ind til efter-
middagsvagten, så stempler jeg dit 
kort, når jeg går hjem?«

Før jeg fik sagt et ord, tilføjede hun: 
»Hør, vores løn er under mindsteløn-
nen, så det er helt okay at gøre det 
her. Det er kun et lille beløb. Desuden 
er vi ikke de eneste, der gør det.«

Jeg begyndte at overveje det, hun 
havde sagt. Hun havde nogle gode 
pointer, og jeg vidste, at hun havde en 
god hensigt. Men det var ikke det, jeg 
havde lært i Kirken.

Jeg opbød alt mit mod og min 
beslutsomhed og sagde mildt: »Min 
ven, Herren er god, og hvis han vel-
signer os, så kan vi modtage mere 
fra ham end det beløb.«

Hun gik og var en smule irriteret 
over, at jeg havde afvist hendes til-
bud. På vej hen til busstoppestedet, 
bekymrede jeg mig over, hvor lidt løn 
jeg ville få. Jeg vidste, at vi måtte købe 
mindre mad den følgende måned.

Mens jeg gik, kom jeg i tanke om 
en af salmerne: »Men tænk dig om før 
handling […] og du kan trygt forlade 
dig på Guds kærlighed.« 1 Så kom jeg 
i tanke om en sætning fra en anden 
salme: »Vælg kun ret, og Gud velsig-
ner dig i overflod.« 2

Disse sætninger styrkede min 
beslutning om ikke at give efter for fri-
stelse, men at stole på Herrens løfter.

Der er nu gået tre år siden den 
hændelse, og jeg har nu et nyt job. 
Herren har i den grad velsignet mig. 
Det tog tid, men salmernes løfte blev 
opfyldt, og jeg føler, at der fortsat vil 
komme mange velsignelser til mig, 
hvis jeg fortsat vælger det rette. Jeg er 
taknemlig for salmerne, som giver mig 
mod til at holde fast i det, der er ret i 
Guds øjne. ◼
Irene Taniegra, Filippinerne
NOTER
 1. »Benyt de lyse dage«, Salmer og sange, nr. 142.
 2. »Vælg kun ret«, Salmer og sange, nr. 155.

Da jeg fortalte en kollega, at jeg ville 
være væk den eftermiddag, sagde hun: 

»Jeg kan hjælpe dig med flexuret.«
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Gå til kanten af lyset
»Kort tid efter at jeg 
var blevet kaldet som 
generalautoritet, hen-
vendte jeg mig til ældste 
Harold B. Lee for at få 

vejledning. Han lyttede meget omhyg-
geligt til mit problem og foreslog, at 
jeg gik til præsident David O. McKay. 
Præsident McKay vejledte mig om, 
hvilken retning jeg skulle vælge. Jeg 
var meget villig til at være lydig, men 
det syntes mig umuligt at gøre det, 
som han havde rådet mig til at gøre.

Jeg vendte tilbage til ældste Lee 
og fortalte ham, at jeg ikke så nogen 
mulighed for at følge det råd, jeg 

Ældste Jeffrey R. Holland fra De Tolv Apostles Kvorum har sagt: 
»Det er den enkle og meget alvorlige sandhed, at før og efter 
store øjeblikke, i særdeleshed … store åndelige øjeblikke, kan vi 

møde trængsler, modgang og mørke« (»Kast altså ikke jeres frimodighed bort«, 
Liahona, juni 2000, s. 34).

Men modgang betyder ikke, at vor himmelske Fader har forladt dig. Han er 
der, og han vil vejlede dig. Nogle gange må vi gå fremad i tro indtil vejen bliver 
oplyst. Her følger indsigt fra nutidige profeter om at vente tålmodigt på svar 
og vejledning.
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Gå 
Hvad skal man gøre, hvis man skal træffe en beslutning, 
og man har bedt om det, men stadig er usikker på, 
hvad man skal gøre?

fremad  
I TRO

havde fået. Han sagde: ›Dit problem 
er, at du gerne vil se slutningen fra 
begyndelsen.‹ Jeg svarede, at jeg gerne 
ville se et skridt eller to frem. Så kom 
mit livs lektie: ›Du må lære at gå til 
kanten af lyset, og så tage et par skridt 
i mørket; så vil lyset vise sig og vise 
vejen for dig.‹ Så citerede han disse 
20 ord fra Mormons Bog:

›Bestrid det derfor ikke, fordi I ikke 
ser det, for I modtager intet vidnes-
byrd, førend jeres tro er blevet prøvet‹« 
(Eter 12:6).
Præsident Boyd K. Packer, præsident for De Tolv 
Apostles Kvorum, »The Edge of the Light«, BYU 
Magazine, mar. 1991, magazine.byu.edu.

Fortsæt med tillid
»Hvad gør du, når 
du har forberedt dig 
omhyggeligt, har bedt 
inderligt, ventet i rimelig 
tid på svaret, og sta-

dig ikke føler et svar? Du kan måske 
ønske at udtrykke tak, når det sker, 
for det er et bevis på vor himmelske 
Faders tillid. Når du lever værdigt, og 
dine valg er i overensstemmelse med 
Frelserens lærdomme, og du er nødt 
til at handle, så fortsæt med tillid. Når 
du er modtagelig for Ånden, så vil en 
af to ting helt sikkert ske på et pas-
sende tidspunkt: Enten forvirres dine 
tanker, hvilket viser, at valget er for-
kert, eller også føler du fred eller en 
brænden i brystet, som bekræfter, at 
dit valg var rigtigt. Når du lever retfær-
digt og handler i tillid, vil Gud ikke 
lade dig fortsætte særligt langt uden 
en advarende påvirkning, hvis du 
har truffet den forkerte beslutning.«
Ældste Richard G. Scott fra De Tolv Apostles Kvo-
rum, »Anvend bønnens himmelske gave«, Liahona, 
maj 2007, s. 10.
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GÅ FREMAD

Kort tid før jeg afsluttede min 
uddannelse på universitetet, grun-

dede min hustru og jeg over to spørgs-
mål: Hvornår skulle vi få børn, og hvor 
skulle vi tage hen, når jeg var færdig? 
Vi brugte mange timer på at tale om 
disse skræmmende emner, men var ikke 
kommet frem til nogen konklusioner.

En bestemt søndag begyndte vores 
samtale at ændre sig til en debat, som 
eskalerede til et skænderi. I det øjeblik 
ringede det på døren. Vi blev overra-
skede over at se vore to hjemmelærere 
stå i døren.

Vi bød dem indenfor og lyt-
tede til deres budskab. En af vore 

hjemmelærere begyndte at tale om 
Moses og israelitterne, der flygtede 
fra Egypten. Da israelitterne nåede 
til bredden af det Røde Hav, kunne 
de ikke komme videre, og egypterne 
nærmede sig hurtigt. Skriften lyder, 
at israelitterne blev »meget bange« 
(2 Mos 14:10). Da Moses bad om vejled-
ning, svarede Herren: »Hvorfor råber 
du til mig? Sig til israelitterne, at de 
skal bryde op« (2 Mos 14:15).

I det øjeblik vores hjemmelærer 
læste skriftstedet højt, forsvandt 
frustrationen og frygten. Min hustru 
og jeg indså, at vi havde siddet ved 
flodbredden af det Røde Hav og undret 
os over, hvad vi skulle gøre, men for 
at kunne se »hvordan Herren frelser« 
(2 Mos 14:13), måtte vi gå fremad.

I vores tilfælde indebar det at gå 
fremad, at træffe en velovervejet 
beslutning, arbejde flittigt og stole 
på Herren. Vi måtte stoppe med at 
diskutere og begynde at handle i tro. 
Da vi fulgte Herrens vejledning, var 
der et hav af valg – havet delte sig for 
os – og vi var i stand til at gå helskindet 
igennem. Vi er taknemlige for de velsig-
nelser, som vi modtog ved at bryde op i 
tro, og for hjemmelærerne, der inspire-
rede os til at tage det første skridt.

Steven Scott Stokes, 
North Carolina, USA
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Lad ikke din frygt råde dig
»Lad os ikke kue af 
vores frygt. Må vi altid 
huske på at være frimo-
dige, sætte vores lid til 
Gud og leve værdigt, så 

han kan lede os. Vi har ret til at mod-
tage personlig inspiration, som kan 
vejlede os i vores jordiske prøvestand. 
Må vi leve sådan, at vores hjerte altid 
er lydhørt over for Åndens hvisken 
og trøst.«
Præsident James E. Faust (1920-2007), anden-
rådgiver i Det Første Præsidentskab, »Frygt ikke«, 
Liahona, okt. 2002, s. 6.

Vent tålmodigt på åbenbaring
»Den gradvise forøgelse 
af lyset, der udgår fra 
den opstigende sol, er 
ligesom at modtage et 
budskab fra Gud ›linje 

på linje, forskrift på forskrift‹ (2 Ne 
28:30). Åbenbaring kommer hyppigst 
i små portioner over tid og gives i 
overensstemmelse med vores ønske, 
værdighed og forberedelse. En sådan 
kommunikation fra vor himmel-
ske Fader falder gradvist og blidt 
›på [vores] sjæl som dug fra himlen‹ 
(L&P 121:45).«
Ældste David A. Bednar fra De Tolv Apostles  
Kvorum, »Åbenbarelsens ånd«, Liahona,  
maj 2011, s. 88.

Vid, at Gud vil sørge for dig
»I en travl periode i mit 
liv kom ældste Joseph B. 
Wirthlin med en kal-
delse som stavspræsi-
dent til mig.

Under mit interview fløj der mange 
tanker gennem mit hoved, ikke 
mindst den foruroligende bekymring 
om, at jeg måske ikke havde den tid, 
som denne kaldelse ville kræve. Selv 
om jeg følte mig ydmyg og beæret 
over kaldelsen, så tænkte jeg kortva-
rigt over, om jeg kunne sige ja. Men 
det var kun en flygtig tanke, for jeg 
vidste, at ældste Wirthlin var kaldet 
af Gud, og at han var ude i Herrens 
ærinde. Hvad andet kunne jeg gøre 
end at sige ja?

Der er tidspunkter, hvor vi i tro må 
træde ind i mørket med overbevis-
ning om, at Gud sørger for fast grund 
under vore fødder, når vi gør det. Så 
derfor sagde jeg med glæde ja, fordi 
jeg vidste, at Gud ville sørge for mig.«
Præsident Dieter F. Uchtdorf, andenrådgiver i Det 
Første Præsidentskab, »Præstedømmetjenestens 
hvorfor «, Liahona, maj 2012, s. 59.
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TRO GÅR FORUD 
FOR MIRAKLER

Lige siden jeg var helt ung, har jeg 
ønsket at blive missionær. Det 

begyndte med et klart ønske, som 
fortsatte med at vokse. Men livet i 
Filippinerne var hårdt. Min far og bror 
havde ikke noget arbejde, så jeg var 
den eneste, der kunne hjælpe min mor 
med at forsørge vores familie. Fordi jeg 
hjalp min familie økonomisk, gik det 
langsomt med min missionsopsparing.

Jeg var ikke sikker på, hvordan det 
hele ville løse sig. En aften læste jeg 
Eter 12:12: »For hvis der ikke er nogen 
tro blandt menneskenes børn, kan Gud 
ikke udføre noget mirakel blandt dem; 
derfor viste han sig ikke, førend de tro-
ede.« Så læste jeg et budskab fra præ-
sident Spencer W. Kimball (1895-1985) 
om tro: »Det kræver tro – blind tro – for 
unge at fortsætte med deres familiean-
svar på trods af økonomisk usikkerhed 
… Det kræver tro at tage på fuld-
tidsmission. Men vid – at alt dette er 
at så, mens trofaste, hengivne familier, 
åndelig sikkerhed, fred og evigt liv, er 
høsten.« 1

Disse lærdomme hjalp mig til at for-
stå, at jeg måtte have større tro for at 
indsende mine missionspapirer og for 
at være fuldtidsmissionær. Jeg vidste, 
at selv om det var svært, ville Gud 
hjælpe mig.

Min grenspræsident interviewede 
mig og fortalte mig bagefter, at det sid-
ste jeg behøvede at gøre, var at betale 
den første indbetaling, og derpå blive 

interviewet af missionspræsidenten. 
Jeg var så glad og begejstret. Jeg ville 
få løn den uge, og jeg ville være i stand 
til at betale det krævede beløb. Da jeg 
kom hjem, fandt jeg imidlertid ud af, 
at min far var kommet på hospitalet. 
Jeg følte mig overvældet, da jeg indså, 
at vi måtte betale hospitalet præcis det 
samme beløb, som jeg skulle indbetale 
til missionsfonden.

Men vor himmelske Fader havde 
beredt en udvej. Vi fik hjælp fra 
slægtninge og medlemmer af Kirken, 
deriblandt min grenspræsident. På 
mirakuløs vis kunne min far forlade 
hospitalet efter kun en uge, og jeg 
kunne indbetale pengene. To uger 
efter min 22 års fødselsdag, modtog 
jeg  min kaldelse til Olongapo- 
missionen i Filippinerne.

Jeg ved, at min himmelske Fader 
gjorde det muligt for mig at indsende 
mine missionspapirer. Jeg ved, at hvis 
jeg fortsat har tillid til ham og handler i 
tro, gør han det umulige muligt. Han vil 
besvare vore bønner, og han vil fortsat 
vejlede os, når vi fortsat adlyder ham. ◼

Cheenee Lagunzad,  
Bulacan, Filippinerne

NOTE
 1. Spencer W. Kimball, Faith Precedes the 

Miracle 1972, s. 11; se også Kirkens præ-
sidenters lærdomme: Spencer W. Kimball, 
2006, s. 143.
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Gud vil vejlede jer i jeres beslutning om at tjene ham 
og holde hans befalinger, når I lytter, når I lærer, 
når I arbejder og når I elsker andre.

FIRE ORD, DER KAN  

VEJLEDE 
DIG
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vejledende påvirkning fra vor himmel-
ske Fader. Derfor lover jeg at lytte.

Lær
Nummer to, jeg vil lære. Det er 

ikke nok at lytte, hvis vi ikke lærer 
noget. Jeg vil gerne forpligte mig til at 
lære mere fra skriften, og forhåbent-
ligt vil I også få det privilegium. Hvor 
fantastisk ville det ikke være, hvis vi 
kunne tage Herrens råd til os: »… søg 
visdomsord i de bedste bøger; stræb 
efter at lære, ja, ved studium og også 
ved tro« (L&P 88:118). Lad os lære fra 
standardværkerne, men lad os også 
lære fra kirkeledernes liv og fra dem, 
der står os nærmest.

Jeg tror fx på, at jeg kan lære 
tålmodighed ved et bedre studium 
af vor Herre og Frelsers liv. Kan I 
forestille jer den skuffelse, han må 
have følt, da han bragte evangeliet 
til mennesker på sin tid velvidende, 
at han havde nøglerne til evigt liv, at 
han havde vejen for jer og mig, hvor-
igennem vi kunne få adgang til Guds 
celestiale rige, så dem afvise ham 
og hans budskab? Han udviste dog 
tålmodighed. Han accepterede sit 
ansvar i livet helt til korset og Getse-
mane have, der gik forud for det. Jeg 
håber, at jeg må kunne lære tålmo-
dighed af Herren.

Jeg vil opfordre jer til at tilslutte 
jer mig i en forpligtelse, jeg vil lære.

Præsident 
Thomas S. Monson
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Jeg har truffet nogle beslutninger, 
som jeg gerne vil dele med jer 
i håb om, at I også vil tilslutte 

jer samme valg. For det første vil jeg 
lytte. For det andet vil jeg lære. For det 
tredje vil jeg arbejde. Og for det fjerde 
vil jeg elske. Disse fire ord kan afgøre 
vores skæbne.

Lyt
Jeg håber, I lytter til jeres mor 

og far, som hver især er på deres 
knæ hver morgen og aften og beder 
for jer, beder vor himmelske Fader 
om at våge over jer og vejlede jer i 
jeres valg og om, at I må være for-
sigtige i jeres opførsel. Jeg tror på, 
at når vi anerkender vore forældre 
og det faktum, at de er bekymrede 
for os, så ærer vi dem, og ordene 
fra Sinaibjerget får en personlig 
betydning: »Ær din far og din mor« 
(2 Mos 20:12).

Jeg har tillid til, at vi vil lytte til 
profeternes ord. Jeg håber også, at vi 
vil lytte til Åndens hvisken. Jeg lover 
jer, at hvis vi har ører, der er tilpasset 
Helligånden, og hvis der er et ønske 
om retskaffenhed i vores hjerte, og 
vores opførsel afspejler det ønske, 
vil vi blive vejledt af Helligånden.

Jeg håber, at jeg altid vil lytte efter 
Helligåndens hvisken, at I og jeg hver 
eneste dag i året må få mulighed for 
at handle på de tilskyndelser og den 

Arbejd
Så nummer tre, jeg vil arbejde. Det 

er ikke nok at ønske, det er ikke nok 
at drømme, det er ikke nok at love. 
Vi må gøre noget. Herren har sagt: »… 
den, der svinger sin segl af al sin kraft 
… samler et forråd, så han ikke for-
tabes« (L&P 4:4; fremhævelse tilføjet). 
Og Nefi forkyndte: »Jeg vil tage af sted 
og gøre det, som Herren har befalet« 
(1 Ne 3:7). Det var Jakob, der opsum-
merede denne lektie: »Vær ordets 
gørere, ikke blot dets hørere, ellers 
bedrager I jer selv« ( Jak 1:22).

Fx havde jeg en weekend fri en 
sommer for mange år siden. Dog 
tilskyndede Ånden mig til at opfylde 
et ansvar. Jeg satte mig i et fly til Cali-
fornien. Da jeg satte mig ned, var sædet 
ved siden af mig tomt. Imidlertid kom 
der en smuk, ung kvinde og satte sig på 
sædet. Jeg lagde mærke til, at hun læste 
en bog. Som man nu har tendens til, 
kastede jeg et blik på titlen. Bogen var 
skrevet af et medlem af De Tolv Apost-
les Kvorum. Jeg sagde til hende: »Åh, du 
må være en sidste dages hellig.«

Hun svarede: »Nej da. Hvorfor spør-
ger du om det?«

Jeg svarede: »Tja, du læser en bog 
skrevet af et meget fremstående med-
lem af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages 
Hellige.«

Hun sagde: »Er det rigtigt? En ven 
gav mig den, men jeg ved ikke meget 
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om den. Alligevel har den vækket min 
nysgerrighed.«

Så jeg tænkte – skal jeg være mere 
pågående og fortælle mere om Kir-
ken? Og så kom Peters ord til mig: 
»Altid være rede« (1 Pet 3:15). Og så 
besluttede jeg, at dette var tidspunktet, 
hvor jeg skulle bære mit vidnesbyrd. 
Det var mit privilegium at besvare 
hendes spørgsmål angående Kirken 

Den engelske dramatiker William 
Shakespeare skrev: »Den elsker slet, 
som skjuler kærligheden.« 1 Hvordan 
kan I og jeg udvise vores kærlighed til 
Gud og til vore medmennesker? Gen-
nem lydighed mod Guds befalinger og 
mod vejledningen fra hans tjenere. Vi 
har det privilegium at adlyde tiende-
loven, at adlyde det moralske kodeks, 
at adlyde vor himmelske Faders ord 
i enhver henseende af vores liv.

Vor himmelske Fader vurderer 
vores kærlighed til ham ud fra, hvor 
godt vi tjener ham, og hvor godt vi 
tjener vore medmennesker.

Valget er jeres
Fire forpligtelser: Jeg vil lytte, jeg 

vil lære, jeg vil arbejde, jeg vil elske. 
Efterhånden som vi opfylder disse 
forpligtelser, kan vi få vejledning fra 
vor himmelske Fader og opleve sand 
glæde i livet.

Valget er jeres, og valget er mit, 
husk, at vore valg, vore beslutninger, 
afgør vores skæbne. Gud vil vejlede 
jer i jeres beslutning om at tjene ham 
og holde hans befalinger, når I lytter, 
når I lærer, når I arbejder og når I 
elsker andre. ◼
Fra en tale holdt på Brigham Young University 
den 16. januar 1973.

NOTE
 1. William Shakespeare, De to herrer fra 

Verona, i Samlede Shakespeare dramatiske 
værker, Boghandlerforlaget, 1998, 3. udgave, 
1. akt., scene 2, linje 31.

– intelligente spørgsmål, der kom 
fra én, hvis hjerte søgte sandheden. 
Jeg spurgte om missionærerne måtte 
besøge hende. Jeg spurgte, om hun 
havde lyst til at deltage i en gren for 
unge enlige voksne i San Francisco. 
Hun svarede bekræftende. Da jeg 
kom hjem, skrev jeg til stavspræsi-
denten og videregav informationen. 
Forestil jer min store glæde, da jeg 
senere modtog et opkald fra samme 
stavspræsident, hvori han fortalte, at 
hun var blevet Kirkens nyeste med-
lem. Jeg blev utrolig glad.

Jeg indser, at jeg har et ansvar 
for at arbejde.

Elsk
Og så den sidste forpligtelse: Jeg 

vil elske. Kan I huske svaret, som 
Frelseren gav til den lovkyndige, der 
havde spurgt: »Mester, hvad er det 

største bud i loven?«
Og han svarede: »Du 

skal elske Herren din 
Gud af hele dit hjerte 
og af hele din sjæl 
og af hele dit sind. 
Det er det største og 
det første bud. Men 
der er et andet, som 
står lige med det: 
›Du skal elske din 
næste som dig selv‹« 
(Matt 22:36-39).
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»Tjen hver dag. Der er muligheder overalt omkring jer ... det består for det meste af  
små oprigtige gerninger, der hjælper andre til at blive Jesu Kristi tilhængere.«

GIV EN HÅND
(David L. Beck, »Jeres hellige pligt til at tjene«, Liahona, maj 2013, s. 55).
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Hvordan kan jeg »stå på hellige 
steder«, når der findes så meget 
uhelligt omkring mig, fx på skolen?

F or at forberede os på svære tider, har Herren befa-
let os at »stå på hellige steder« (L&P 45:32; se også 
L&P 87:8). For at kunne gøre det, må vi leve værdigt 
og have Helligånden hos os. Ånden vil hjælpe os til 
at overvinde fristelser og negativ påvirkning. Her er 

nogle måder, hvorpå du kan indbyde Ånden i dit liv:
•  Bed. Begynd din dag med bøn, og bed især i løbet af dagen, 

når du bliver nødt til at være omkring uhellig påvirkning på 
skolen eller andre steder.

•  Deltag i seminar og studér dagligt i skriften. Studium af 
læresætningerne i skriften, vil fylde dig med lys og sandhed 
– »lys og sandhed skyr den Onde« (L&P 93:37).

•  Tag nadveren hver uge. Når du oprigtigt fornyer dine pagter 
om at efterleve evangeliet, modtager du Herrens løfte om at 
have hans Ånd hos dig.

•  Efterlev standarderne i Til styrke for de unge. Disse standar-
der vil hjælpe dig til at stå for hellighed.

•  Hold dig tæt til dine forældre. Teenagere, der har et godt 
forhold til deres forældre, står meget stærkere i svære 
situationer.

Disse forslag vil styrke dig åndeligt. De vil hjælpe dig, når 
du befinder dig i en uhellig situation, der er uundgåelig, fx på 
skolen. Men det er bedst, hvis du kan undgå uhellige situationer, 
når som helst det er muligt.

Bevar en ærbødig indstilling
Jeg har fundet frem til, at man kan gøre stederne 
omkring sig hellige, fordi den vi er, er vigtigere, 
end hvor vi er. Der findes mange fristelser på 
skolen, men det vigtigste er, at have en ærbødig 
indstilling til vor himmelske Fader og stræbe efter 

at tage Kristi navn på sig. På den måde vil du være i stand til at 
gøre din skole til et helligt sted for dig selv, fordi du husker på 
vor himmelske Fader og vor Frelser.
Ældste Ojeda, 21 år, Bogotá Nord-missionen i Colombia

Vælg det gode, undgå det dårlige
Jeg prøver at undgå de områder på 
min skole, hvor jeg ved, at andre ele-
ver ofte gør noget forkert. Jeg vælger 
også med omhu dem, som jeg sidder 
ved siden af i klassen eller i spisefri-
kvarteret, fordi de påvirker min måde 
at tænke og handle på. Men uanset, 
hvor forsigtige vi er, så ser eller hører 
vi af og til uhellige ting. Når det sker 
for mig, ser jeg hurtigt væk og synger 
en salme i mit hoved, for lige at rense 
tankerne. Det har også hjulpet mig at 
læse i skriften og tale med opløftende 
venner. Vi kan ikke altid vælge vore 
omgivelser, men vi kan vælge, hvordan 
vi reagerer over for dem.
Eliza A., 14 år, Utah, USA

Forsvar din tro
Gør stedet omkring dig 
helligt. Omgiv dig med 
venner, som lever op til 
anbefalingerne i Til 
styrke for de unge. Lad 

andre være klar over dine standarder 
og bed dem om at standse en upas-
sende samtale eller slukke for dårlig 
musik, når du er i nærheden. Vær ikke 
bange for at forsvare din tro.
Thomas S., 15 år, Georgia, USA

Vær stærk og modig
Vi må være stærke og 
modige. Vi må vælge det 
rette. Det kan sommeti-
der være svært, men hvis 
vi vil gøre det, vil vi være 

glade. Når folk spørger, om vi vil drikke 

Svarene er ment som hjælp og vejledning, men er ikke officielle udtalelser om Kirkens lære.

S P Ø R G S M Å L  O G  S V A R
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eller ryge sammen med dem, må vi 
være modige og sige nej. Vi kan for-
klare dem, at vi ønsker at vælge det, 
der er rigtigt, så vi gør ikke de ting.
Anastasia N., 20 år,  
Ivano-Frankivsk, Ukraine

Søg Ånden
Vi møder mennesker 
på skolen, som ikke 
har vore standarder. Når 
Helligånden leder vores 
vej, kan vi træffe de rette 

valg og være et godt eksempel for 
dem. Det er vigtigt, at vi altid »står på 
hellige steder«, for at vi kan føle vor 
himmelske Faders kærlighed. Én 
måde at gøre det på er ved at søge 
Helligåndens ledsagelse. Når vi vælger 
at have Guds kærlighed på sinde, vil 
der være stor glæde i vores hjerte i 
vished om, at vor himmelske Fader 
er tilfreds med vore handlinger.
Genzen N., 18 år, Zamboanga, Filippinerne

Gå aldrig på kompromis
For et par år siden, var 
jeg det eneste kirkemed-
lem i min klasse. Folk 
syntes, at jeg var mærke-
lig, fordi jeg gik så højt 

op i at efterleve alle Kirkens standar-
der. Så en dag besluttede jeg mig for 
at gå en smule på kompromis med 
mine standarder. Når jeg gjorde det, 
lagde jeg mærke til, at jeg fik mere 
opmærksomhed fra andre. Men efter 
et par uger følte jeg skyld og vendte 
mig til Herren for omvendelse. Han 

Indsend dit svar og, hvis du ønsker det, et billede i høj 
opløsning, inden den 15. sep. på liahona.lds.org, via mail 
til liahona@ldschurch.org, eller med post til (se adressen 
på s. 3).

Svarene kan redigeres med hensyn til længde og tydelighed.

Følgende informationer og tilladelser skal vedlægges 
din e-mail eller dit brev: (1) Fulde navn, (2) fødselsdato, 
(3) menighed eller gren, (4) stav, (5) din skriftlige tilla-
delse, og hvis du er under 18 år, dine forældres skriftlige 
tilladelse (e-mail kan bruges) til at trykke dit svar og foto.

hjalp mig, og jeg måtte ofre en masse, 
men det var det hele værd! Jeg så 
virkelig velsignelserne ved at efterleve 
evangeliet på skolen. Jeg mistede 
venner og opmærksomhed, men 
jeg vandt respekt og glæde.
Sutton K., 15 år, Texas, USA

Tænk på templet
Det helligste sted på jorden er templet. 
At tænke på templet vil hjælpe dig til 
at gøre, hvad der er ret, uanset hvilke 
omstændigheder du måtte befinde 
dig i. Du kan også hænge et billede af 
templet op et sted, hvor du kan se det. 
Det vil hjælpe dig til at have det bedre 
og have styrken til ikke at ænse det 
uhellige, der kan være på skolen.
Angel T., 18 år, Ecuador

Se flere forslag til, hvordan man står på hellige 
steder, ved at gennemgå disse taler fra aprilkonfe-
rencen 2013: Dallin H. Oaks, »Kristi tilhængere«, og 
Robert D. Hales, »Stå fast på hellige steder«, kan ses 
på conference.lds.org.

DET ER 
DIT VALG
»Vi vælger, hvor vi vil 
være. Gud har givet 
os vores handlefrihed. 
Den vil han ikke tage 

fra os, og hvis jeg gør det forkerte og 
træder ind på djævelens territorium, gør 
jeg det, fordi jeg har viljen og magten 
til det. Jeg kan ikke bebrejde nogen 
anden, og hvis jeg beslutter mig for 
at holde Guds befalinger og lever, som 
jeg bør leve og bliver på Herrens side 
af stregen, gør jeg det, fordi jeg bør 
gøre det, og jeg bliver velsignet for det. 
Det vil ikke være resultatet af, hvad en 
anden eventuelt gør.«
Præsident George Albert Smith (1870-
1951), Kirkens præsidenters lærdomme: 
George Albert Smith 2011, s. 188.

NÆSTE SPØRGSMÅL

»Min mor arbejder hele 
dagen. Hvordan kan jeg 
forbedre vores forhold?«
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Karla Brigante

Min mor underviste mig i 
evangeliet, da jeg var lille, 
men fordi min far ikke var 

medlem af Kirken, undrede jeg mig 
altid over, om jeg var på rette den sti. 
Jeg forstod aldrig, hvorfor min far ikke 
havde tilsluttet sig Kirken, hvis den 
virkelig var sand. Men jeg holdt stadig 
meget af at komme i Primary og synge 
salmerne. Jeg holdt også af, at min 
mor læste i skrifterne for mig, og lidt 
efter lidt begyndte jeg at udvikle mit 
eget vidnesbyrd.

VIDNESBYRD GENNEM 

SEMINAR
Da jeg rykkede op i Unge Piger, 

var et af de første mål, jeg satte mig, at 
bære mit vidnesbyrd hver fastesøndag. 
Det blev en vane for mig at bære mit 
vidnesbyrd, og det styrkede mit ønske 
om at øge min viden, når jeg kunne 
begynde i seminar.

Mit første år i seminar handlede 
om Det Gamle Testamente. Det år 
begyndte jeg ikke blot at udvikle en 
påskønnelse og værdsættelse af Det 
Gamle Testamente, men jeg lærte 
også vigtigheden af templerne og 
slægtsforskning.

Jeg tilsluttede mig andre elever 
fra min menighed og blev involveret 
i slægtshistorie. Vi uddrog hundred-
vis af navne og oplevede en enorm 
kærlighed til mennesker, som vi 
ikke kendte – udover deres navne 
og anden begrænset data. Selv om 
jeg vidste, at det arbejde, vi udførte, 
var vigtigt, følte jeg mig sommeti-
der modløs og frustreret. Jeg arbej-
dede på at få ordinancer udført for 
mennesker, jeg ikke kendte, og dog 
kunne jeg ikke nå ind til min egen 
far. Han forstod ikke vigtigheden af 
det, som jeg gjorde. Jeg fortsatte med 
at bede og faste for, at han ville blive 
berørt.

Det efterfølgende år i seminar 
studerede vi Det Nye Testamente. 
En morgen, efter jeg var stået op, 
begyndte jeg at læse om Frelseren 
i Getsemane. Tårerne strømmede 
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fra mine øjne, da jeg indså, at det 
blod, han udgød, var for mig. Hvor 
jeg dog ønskede, at jeg aldrig havde 
syndet! Jeg kom i tanke om ordene 
fra Esajas, som jeg havde studeret 
det foregående år: »Men han blev 
gennemboret for vore overtrædelser 
og knust for vore synder. Han blev 
straffet, for at vi kunne få fred« (Es 
53:5). Mens jeg læste om korsfæ-
stelsen og opstandelsen, kom min 
mor ind på mit værelse. Jeg delte 
mine tanker og mit vidnesbyrd med 
hende og også mit ønske om, at min 
far skulle vide, hvad jeg lærte om i 
seminar.

Mit vidnesbyrd fortsatte med at 
vokse det følgende år, hvor vi stu-
derede Lære og Pagter. Jeg fik et 
vidnesbyrd om, at Joseph Smith var 
profet. Jeg besluttede mig også for 
at følge hans eksempel og spørge ILL
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Gud, om Kirken var sand. Selv om 
jeg allerede var overbevist i hjertet, 
bad jeg oprigtigt en eftermiddag, da 
jeg var alene. Mens jeg bad, indså jeg, 
at det vidnesbyrd, jeg bad om, havde 
udviklet sig efterhånden, som jeg 
havde studeret skrifterne og deltaget 
i seminar.

Det år åbnede Herren mit sind 
og mit hjerte, og jeg forstod Lære og 
Pagter, som jeg aldrig før havde gjort 
det. Jeg lærte også om sjæles værdi (se 
L&P 18:10-16) og begyndte at dele mit 
voksende vidnesbyrd med dem, som 
ikke kendte til evangeliet, heriblandt 
min far.

Jeg vidste, at det også ville styrke 
mit vidnesbyrd at studere Mormons 
Bog i mit sidste år af seminar. Når 
jeg oprigtigt studerede, følte jeg min 
himmelske Faders kærlighed til mig. 
Beretningerne inspirerede mig så 

meget, at det eneste jeg havde lyst 
til var at læse Mormons Bog. Jeg 
begyndte at tage Mormons Bog med 
mig i skole og læste i den i fritiden. 
Jeg begyndte også at tale med min 
far om det, som jeg læste.

En dag, efter en lang samtale med 
min far om evangeliet, udfordrede 
jeg ham til at læse hele Mormons Bog. 
Jeg vidnede om, at han, ligesom jeg, 
kunne modtage et vidnesbyrd.

Jeg kan glad fortælle, at min far 
læste Mormons Bog. Da han havde 
gjort det, vidste han, at Kirken var 
sand, og blev til sidst døbt! Nu for-
bereder min familie sig til at tage til 
templet og blive beseglet. Jeg ved, at 
det at deltage i seminar og læse skrif-
terne, har hjulpet mig til at udvikle 
mit eget vidnesbyrd, og jeg ved, at 
det velsigner familier. ◼
Forfatteren bor i São Paulo, Brasilien.
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Der har været meget tale om 
ægteskab her på det sidste – 
hvad det er, hvorfor vi har det 

og den rolle, det spiller i samfundet. I 
Kirken taler vi meget om tempelægte-
skab. I ved, at det er vigtigt, for I har 
hørt om det lige siden, I blev undervist 
i jeres første lektioner om evangeliet, 
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Vi taler meget om tempelægteskab i Kirken.  
Har I nogensinde tænkt over hvorfor?

uanset om I har været solstråler eller 
blev omvendt til Kirken som unge.

Men nogle af jer tænker måske 
»hvorfor?« For jer er det måske mere 
et spørgsmål om, hvad tempelægte-
skabet handler om. I vil gerne vide 
– i hjertet, ikke kun i sindet – hvorfor 
I bør arbejde så hårdt hen imod at 
blive gift i templet, især når ægteska-
bet som idé og institution synes at 
svækkes i samfund verden over.

Ja, det begynder med læren 
om familien.

Læren om familien
Vi bruger begrebet lære til at 

hjælpe med at definere mange ting 
i Kirken. Fx definerer Guide til Skrif-
terne Kristi lære som »Jesu Kristi evan-
geliums principper og lærdomme«.1 
Så hvad mener vi egentligt, når vi taler 
om læren om familien eller læren om 
evigt ægteskab?

»Familien: En proklamation til 
verden« erklærer: »Ægteskab mel-
lem mand og kvinde er indstiftet af 
Gud, og … familien er af afgørende 
betydning i Skaberens plan for sine 
børns evige skæbne.« 2 Med andre 
ord, når vi taler om, hvorfor vi er her 
på jorden, og hvad vi skal opnå og 
blive, hænger det hele sammen med 
ideen om, at vi er del af en fami-
lie og kan blive gift og skabe nye 
familier.

I Familieproklamationen står der 
også: »Den guddommelige plan for 
lykke gør det muligt for familiebånd 
at fortsætte på den anden side af 
graven. Hellige ordinancer og pagter, 
der er tilgængelige i hellige templer, 
gør det muligt for enkeltpersoner 
at vende tilbage til Guds nærhed 
og for familier at være forenet 
for evigt.« 3

Men hvad sker der med vores 
familie, når vi dør? Hvis I er blevet 
borgerligt viet, vil den lov så have 
myndighed over jer, når I dør? Nej, 
for de love er blevet skabt af men-
nesker og har myndighed, så længe 
I lever under den myndighed. For 
at ægteskabelige forhold kan fort-
sætte efter døden, må de ægteskaber 
besegles på det rette sted med en 
myndighed, der rækker ind i evighe-
derne. Det sted er templet, og myn-
digheden er præstedømmet (se L&P 
132:7, 15-19). Ved at vælge et tempel-
ægteskab og holde de pagter, vælger 
I at blive i stand til at leve for evigt 
med jeres ægtefælle.

HVORFOR  
TEMPEL
ÆGTESKAB?
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Årsagen til, at vi  
bekymrer os om det

Måske kender I allerede til den lære, 
og undrer jer alligevel og siger, »men 
hvorfor er det ellers så vigtigt?« Måske 
handler det ikke om at forstå læren. 
Måske handler det mere om, hvad 
ægteskab og familien betyder for jer. 
Det enkle svar er, at den største glæde 
og lykke er tilgængelig for os ved at 
efterleve evangeliet og opnå og bevare 
et tempelægteskab.

Til aprilkonferencen 2013 forkla-
rede ældste L. Whitney Clayton fra 
De Halvfjerds’ Præsidium det således: 

Hele august måned skal I læse om 
ægteskab og familie i jeres klasser 

i jeres præstedømmekvorummer, i Unge 
Piger og i Søndagsskolen. En af de vigtige 
lærdomme om familien er, at familien 
gennem tempelægteskab kan blive beseg-
let til hinanden og stadig være en familie 
efter opstandelsen.

Når du har læst denne artikel, så tænk 
over, hvordan det ændrer dit liv, at du kan 
blive beseglet til en ægtefælle i templet. 
Tænk også over, hvordan dette påvirker 
dine valg i dag, og hvad du gør for at 
forberede dig til et tempelægteskab. Skriv 
dine følelser ned og overvej at fortælle 
andre om dem ved at bære vidnesbyrd 
for din familie derhjemme, i kirken på 
en søndag eller på et socialt medie.

DELTAG I 
SAMTALEN

SØNDAGSLEKTIONERDenne måneds emne:  Ægteskab  og familie

»Intet andet forhold kan bringe så 
megen glæde, frembringe så meget 
godt eller tilvejebringe så meget per-
sonlig forædling.« 4

Vi ved også, at »lykke i familielivet 
vil med størst sandsynlighed opnås, 
når den er baseret på Herren Jesu 
Kristi lærdomme.« 5

Hvis I tænker over det, så bruger 
I faktisk en stor del af jeres liv på at 
forberede jer på de store muligheder, 
der kommer. Der er dåb, opryk-
ning fra Primary til Unge Piger eller 
Unge Mænd, at komme i templet 
og tage del i slægtsforskning samt 
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tempelordinancer for jeres forfædre. 
For unge mænd er der modtagelsen 
af præstedømmet og oprykning i 
præstedømmeembeder. For unge 
piger er der oprykning i klasserne i 
Unge Piger. Så er der færdiggørelsen 
af gymnasiet eller lignende. Og nu 
kan missionærer tage af sted, når de 
er 18 eller 19 år. Så der er meget at 
forberede sig på og se frem til.

Men den vigtigste ordinance, som 
vi forbereder os på, er beseglingen i 
templet. Når enkelte personer i fami-
lien lever ifølge planen for lykke og 
holder deres tempelpagter, oplever 
de sand glæde.

Livet handler om evangeliet. Det 
er hele årsagen til, at vi er her. Når 
vi følger evangeliets sti, leder den 
til glæde. Og den sti leder til tempel-
ægteskab, enten i dette liv eller i det 
kommende liv. Vor himmelske Fader 
vil ikke tilbageholde nogen velsignel-
ser fra sine trofaste børn.

Ældste Bruce R. McConkie (1915-
85) fra De Tolv Apostles Kvorum har 
forklaret: »Det allervigtigste en sidste 
dages hellig kan gøre i denne verden, 
er, at gifte sig med den rette person, 
på det rette sted og ved den rette 
myndighed.« 6 ◼
NOTER
 1. Guide til Skrifterne, »Kristi lære«,  

scriptures.lds.org/da.
 2. »Familien: En proklamation til verden«, 

(Liahona, nov. 2010, s. 129.
 3. »Familien«, Liahona, nov. 2010, s. 129.
 4. L. Whitney Clayton, »Ægteskab: Se og lær«, 

Liahona, maj 2013, s. 83.
 5. »Familien«, Liahona, nov. 2010, s. 129.
 6. Bruce R. McConkie, »Agency or Inspiration?«, 

New Era, jan. 1975, s. 38; se også Thomas S. 
Monson, »Whom Shall I Marry?«, New Era, 
okt. 2004, s. 6.

GLÆDER VED ÆGTESKAB
Nogle af glæderne ved ægteskab omfatter:

Tillid og støtte. Når I bliver 
gift, har I nogen, som vil opmuntre 
jer til at gøre det, der er ret, som vil 
opløfte jer hver eneste dag, og som vil 
dele jeres glæder og sorger med jer.

Børn. Det bringer stor glæde at 
blive betroet omsorgen og forsørgel-
sen af vor himmelske Faders børn.

At dele. Det er virkelig en stor 
velsignelse at dele livet med en anden 
person, og en dag også tage del i sine 
børns liv. Jeres og jeres ægtefælles 
succes bliver familiens succes. Det 
giver også livet dybere mening at 
skabe minder sammen.

Rådgivning. En ægtefælle 
kan give jer gode, ærlige råd, og I 
kan have tillid til dem, fordi I ved, at 
rådene kommer fra nogen, som kun 
vil jer det bedste.

Styrke. To står stærkere end 
én. I kan styrke og hjælpe hinan-
den til at efterleve evangeliet mere 
fuldstændigt.

Latter. Når I kender en så godt, 
og når I virkelig kan stole på hinanden, 
kan I nyde livet med latter og humor.

Kærlighed. Det er vidunderligt 
fornyende og forfriskende at blive 
fortalt hver dag, at man er elsket.

Tjeneste. Der er stor glæde i at 
tjene hinanden og endda meget mere, 
når man tjener en, som man elsker.

Venskab. I vil have en ven med 
jer gennem gode tider og dårlige tider.

Tillid. Det er en trøst at vide, at 
man er sammen med en, som altid vil 
ens bedste, og at man kan betro sig til 
ham eller hende uden frygt.

Fysisk og følelsesmæssig 
intimitet. Ægteskabet er et enestå-
ende forhold, hvori Herren knytter to 
mennesker i et evigt forhold, hvis mål 
indbefatter at samhørighed, glæde og 
at blive ét. 
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Brett Schachterle

I løbet af mit andet år på gymnasiet 
meldte jeg mig som frivillig på det 
tekniske hold, der skulle producere 

gymnasiets årlige musical. Den ople-
velse blev et af mine bedste minder fra 
det år, fordi det var sjovt, og fordi jeg 
lærte så meget fra det. Jeg holdt også 
meget af at arbejde med de menne-
sker, jeg mødte.

Men den vigtigste ting, jeg lærte, 
var noget helt uventet.

For at det tekniske hold kunne kom-
munikere stille med hinanden, brugte 
vi headset. Vi brugte dem også til at 
fortælle vigtigheder, snakke sammen 
og endda til at synge for hinanden som 
underholdning under de lange prøver.

Men den første gang vi brugte 
headset, var det faktisk ikke så beha-
geligt. Til at begynde med gik det 
for fulde drøn. Så begyndte nogle at 
sladre om skuespillerne, der øvede 
på scenen. Jeg prøvede at ignorere 
de spydige kommentarer og grove 
bemærkninger, men efterhånden som 
samtalen udviklede sig, blev sladderen 
mere ond og stødende.

Jeg fik det dårligt ved at høre nogle 
af kommentarerne, men jeg var bange 
for at gøre modstand over for mine 
nye venner. Det ville jeg ønske, at jeg 
havde gjort, for efterhånden som jeg 
tolererede deres vittigheder, blev jeg til 
sidst fristet til at grine med og komme 
med mine egne bemærkninger. Jeg 
begyndte at rationalisere og tænke, 

Vælg ikke at  
SLADRE

at det var helt i orden. Ingen andre 
end det tekniske hold kunne høre mig, 
og jeg ville gerne passe ind sammen 
med dem omkring mig.

Det var virkelig svært, men jeg 
vidste, at det ikke var rigtigt at bagtale 
dem, der var på scenen, så jeg valgte 
ikke at deltage i sladderen.

Efter prøverne fandt vi ud af, at alt 
det vi havde sagt over headsettene, 
var blevet sendt ud bag scenen. Alle 
60 eller flere personer, der optrådte, 
havde hørt os tale. Nogle var vrede, 
andre var kede af det eller flove. 
Ingen var imponerede.

Da jeg senere talte med en af mine 

venner om det, der var sket, sagde hun: 
»Alle ved, at du aldrig ville sige sådan 
noget.« Hendes kommentar chokerede 
mig, og jeg indså vigtigheden af det 
valg, jeg havde truffet. Hvis jeg havde 
valgt at være med til i sladderen, hvad 
ville det så have sagt om mig? Hvad 
ville det have sagt om Kirken?

Jeg er taknemlig for det valg, jeg 
traf i det mørke, lille teater, selv da jeg 
troede, at ingen andre kendte til det, 
fordi det har åbnet for velsignelser i 
form af venskab, fred og tillid, som jeg 
ville have mistet, hvis jeg havde valgt 
at tage del i sladderen. ◼
Forfatteren bor i Washington, USA.
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Da jeg tjente som biskop, kom 
der en fantastisk ung mand 
ind på mit kontor til et inter-

view. Mens vi talte sammen, nævnte 
han, at hans eneste store problem 
var, at han bandede. Han hørte kon-
stant et sjofelt sprog omkring sig, og 
nu var han også begyndt at bande. 
Han sagde, at han havde prøvet at 
stoppe, men uden held. Og nu ville 
han gerne bede om råd til, hvordan 
han kunne stoppe med at bruge et 
dårligt sprog.

Jeg kom med det samme i tanke 
om et forslag, der er lig det, der fin-
des i Til styrke for de unge: »Hvis du 
har fået en dårlig vane med at bruge 
et sprog, der ikke overholder disse 
standarder – såsom at bande, latterlig-
gøre, sladre eller tale i vrede til andre 
– kan du ændre dig. Bed om hjælp. 
Bed din familie og venner om at støtte 
dig.« 1 Jeg ville ønske, at dette råd 
havde været tilgængeligt i Til styrke 
for de unge på det tidspunkt.

En oplevelse fra min ungdom
Jeg fortalte denne unge mand 

om en oplevelse, jeg havde haft, da 
jeg som ung var i et miljø, hvor der 
ofte blev brugt et upassende sprog. 

T I L  S T Y R K E  F O R  D E  U N G E

Så »TALER« vi efter det
De ord, vi bruger, afspejler vores inderste følelser, og hvem vi i virkeligheden er.
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Hver eneste gang jeg hørte en form 
for banden, så virkede det som om, 
at det klæbede sig fast til min hjerne 
langt lettere end de gode tanker, som 
jeg gerne ville have. En rigtig god præ-
stedømmeleder fortalte mig, at hjernen 
var som en mirakuløs oplagringsen-
hed, og at vi kunne fjerne upassende 
tanker ved hurtigt at overskrive dem 
med ting, der var prisværdige.

En ven og jeg besluttede os for 
at gøre netop det. Vi lærte to salmer 
udenad, »Jeg trænger til din trøst« 
(Salmer og sange, nr. 51) og »Mer 
hellighed giv mig« (Salmer og sange, 
nr. 63) samt den 13. trosartikel. Vi 
blev enige om, at hvis en af os sagde 
et eller andet upassende, så skulle vi 
med det samme synge en af de salmer 
eller citere trosartiklen.

Vi indså hurtigt, at vi ikke havde lyst 
til at synge salmerne højt på bestemte 
steder. Vi var for flove! Så vi citerede 
den 13. trosartikel, og lagde tryk på 
sætningen: »Hvis noget er dydigt, 
elskeligt, værd at tale godt om eller 
rosværdigt, så tragter vi efter det.« Det 
virkede! Vi fandt ud af, at når vi gentog 
det, så forsvandt de upassende tanker. 
Ved at ændre et ord, lavede vi også 
et enkelt motto: »Så taler vi efter det!« 

Larry M. Gibson
Førsterådgiver 
i Unge Mænds 
hovedpræsidentskab

Når en af os sagde denne sætning, 
tænkte vi: »Er mine ord ærlige, kyske, 
velgørende, dydige, elskelige, værd at 
tale godt om eller rosværdige?« (se TA 
1:13). Hvis de ikke var det, så vidste vi, 
at vi stadig skulle arbejde på det.

Det kan vi gøre
Vi lever i en tid, hvor der er meget, 

der er blasfemisk, groft og sjofelt. Det 
virker næsten umuligt at skærme sig 
fuldstændig fra at høre eller se ting, 
som vi gerne ville undgå. Nøglen er 
at sikre os, at vi ikke viderebringer 
noget, der er blasfemisk, groft eller 
sjofelt. Paulus må have følt det sådan, 
da han sagde: »Intet råddent ord må 
udgå af jeres mund« (Ef 4:29).

Jeg har set nogle unge bruge et 
upassende sprog, fordi de mente, at 
det ville hjælpe dem med at passe ind, 
og andre bruger det, fordi de ønsker 
at skille sig ud. Faktisk ser det ud til, 
at det er de største årsager til, at unge 
falder ind i denne vane.

Jeg er mest imponeret over de 
unge, der har »modet til at være 
anderledes,« 2 som en ung mand, der 
havde en ven uden for Kirken, der tit 
bandede. Hver eneste gang hans ven 
bandede, bad han ham på en venlig 

og god måde at holde op. Til sidst 
holdt hans ven faktisk op. Vennen var 
så imponeret over ham og hans måde 
at leve sit liv på, at han gerne ville 
lære mere om Kirken. Kort tid efter 
blev han døbt.

Det, vi føler i hjertet, er det, 
vi tænker på, og det, vi tænker på, 
er det, vi taler om. Derfor er det 
sandt, at de ord, vi bruger, afspejler 
vores inderste følelser, og hvem vi 
i virkeligheden er.

Det er forklaret så godt i Til styrke 
for de unge: »Et rent og intelligent 
sprog er tegn på et opvakt og sundt 
sind. Et godt sprog, der opløfter, 
opmuntrer og taler pænt til andre, 
indbyder Ånden til at være hos dig.« 3

Vi kan hver især nyde velsignel-
serne ved altid at have Ånden hos 
os, som vi loves, når vi tager nadveren 
hver søndag. Det afhænger af os – 
hvorledes vi handler, hvad vi gør, og 
ja, selv hvad vi siger. Jeg håber, at vi 
ikke vil bruge vore ord på at bande 
eller på sladder, men til at vise, at vi 
er vor Frelser, Jesu Kristi disciple. ◼
NOTER
 1. Til styrke for de unge, hæfte, 2011, s. 21.
 2. L. Tom Perry, »Det harmoniske,  

retskafne livs traditioner«, Liahona,  
aug. 2011, s. 33.

 3. Til styrke for de unge, s. 20.FO
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Murerarbejde som 16-årig
Det er altafgørende at lære at arbejde hårdt, 

når man er ung. Fysisk hårdt arbejde er en del 
af livet. Det lærte jeg, da jeg blev kaldet på en 
særlig kirketjenestemission til at hjælpe med 
at opføre kirkebygninger. Jeg var kun 16 år, 
og jeg var lige blevet færdig med folkeskolen. 
Jeg skulle være en del af murerholdet. Det var 
hårdt arbejde, men jeg kunne lide det.

Vi blev sat i grupper og rejste fra Sverige, 
hvor jeg boede, til flere omkringliggende 
lande. Hvert sted blev det arrangeret, at vi 
boede hos et medlem fra den lokale menig-
hed. Jeg blev forundret over den villighed, 
som gode, stærke kirkemedlemmer havde 

ARBEJDE, 

TJENESTE  

til at åbne til deres hjem og bidrage med 
det, de nu kunne. Selv om de ikke havde 
så meget økonomisk overskud, havde de 
et ønske om at tjene.

De fleste unge mænd, der blev kaldet til 
disse kirketjenestemissioner, var ældre, men 
jeg var kun 16. Jeg tjente senere på en fuld-
tidsmission, da jeg var 19. Da min bror og jeg 
modtog vores kaldelse, kom vores far til os 
og sagde: »Selv om det kun er en midlertidig 
afbrydelse af jeres videregående uddan-
nelser, så ønsker jeg, at mine sønner tidligt 
lærer at tjene i Kirken. At opnå den erfaring 
vil være et fundament for måden, hvorpå I 
møder livet.« I dag er det en prioritet for unge 

Velsignelserne ved hårdt arbejde og tjeneste rækker ud over  
timelig hjælp.

Ældste  
Per G. Malm
De Halvfjerds

OG ÅNDELIG SELVHJULPENHED
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mænd at besvare kaldet til at tjene en 
fuldtidsmission.
Da jeg modtog kaldelsen til at tjene på 

denne mission, var jeg en smule nervøs, men 
jeg tøvede ikke med at tage imod den. Jeg 
har fra en meget tidlig alder lært at sige ja, 
når jeg bliver bedt om at virke i et hvilket 
som helst embede i Herrens værk. Så jeg 
følte mig mere begejstret end nervøs. Det 
var en fantastisk oplevelse at være med til 
at opføre kirkebygninger for Kirken.

Opnå vidnesbyrd og selvhjulpenhed
Jeg ved, at det er gennem tjeneste af 

andre, at vi kan få en kærlighed til og et 
vidnesbyrd om evangeliet. I løbet af den 
tid, hvor jeg som ung mand var væk fra min 
familie, lærte jeg, at jeg måtte tage ansvar for 
mit liv – ikke kun fysisk, men også åndeligt. 
Jeg lærte også, hvordan man virkelig lytter 
til og følger Åndens tilskyndelser.

Men de følelser og evner kom ikke kun 
under min kirketjenestemission. Mit vidnes-
byrd og mit ønske om at tjene tog form længe 
før missionen. Som ung var jeg genert, og jeg 
havde endda talevanskeligheder på grund af 
min usikkerhed. Men efterhånden som jeg tog 
del i tjeneste, blev jeg gradvist styrket – skridt 
for skridt. Jeg fik muligheder for at lære, tjene 

og udvikle mig gennem kaldelser og opga-
ver i vores gren. Jeg blev ivrigt engageret (se 
L&P 58:27). Jeg lærte, at i livet ender man ikke 
der, hvor man begynder; startstedet er begyn-
delsen på et liv i forandring.

Et løfte om at hjælpe os
Nøglen til at skabe den forandring er 

altid at huske, hvem vi er. Vi er vor himmel-
ske Faders sønner og døtre. Vi er hver især 
blevet født med et løfte: Når vi indgår og 
forbliver trofaste mod pagter og gør vores 
bedste med vore omstændigheder, talenter og 
evner, så vil vi vende ærefuldt tilbage til vor 
himmelske Fader. Det er en del af vores evige 
perspektiv, og vi må huske på, at vi ikke er 
alene. Vor himmelske Fader vil give os kraften 
og evnen til at møde vore udfordringer.

Det var gennem de oplevelser, jeg havde, 
da jeg tjente meget tidligt i mit liv, at jeg 
begyndte at skabe min egen selvtillid i Herren. 
Lære og Pagter 121:45 opfordrer os til at lade 
vores »selvtillid vokse sig stærk i Guds nær-
hed«. Når du tager del i Herrens tjeneste, vil du 
føle hans Ånd, du vil føle hans kærlighed, og 
du vil komme til at forstå, at selv om dette liv 
er en prøvestand, så er du ikke alene. Når du 
lever retskaffent og tjener, vil du blive skænket 
hjælp og kræfter, som overstiger dine egne. ◼ILL
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Vi er ikke en del af et kapløb om, 
hvem der er rigest, har flest talenter, 

er smukkest eller for den sags 
skyld mest velsignet.

Hvorfor er det vigtigt  
IKKE at være 
MISUNDELIG  
på andre?

S Æ R L I G E  V I D N E R
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Ældste  
Jeffrey R. Holland
De Tolv Apostles 
Kvorum
Medlemmerne af De 
Tolv Apostles Kvorum 
er særlige vidner om 
Jesus Kristus.

Fra »Arbejderne i vingården«, Liahona,  
maj 2012, s. 31-33.

Vær venlig og taknemlig for, 
at Gud er god. Det er vejen til 

et lykkeligt liv.

Begærlighed, surmuleri 
eller at pille andre ned gør dig 

ikke til en bedre person.

Det kapløb, vi virkelig  
deltager i, er kampen  

mod synd.
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Skrifterne kan hjælpe os i gode tider og i udfordrende tider. Klip disse kort ud og sæt dem ind i dine skrifter. 
Du kan også skrive dine yndlingsskriftsteder ned på hvert kort!

Skriftstedskort
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Når jeg er bange …

Når jeg har brug for mod …Når jeg er ensom …

Når jeg er glad …
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KAN JEG LÆSE …
• Josva 1:9

• 2 Kongebog 6:14-17

• Lære og Pagter 50:41-43

•  ____________________________  

______________________________  

______________________________

KAN JEG LÆSE …
• Salme 118:24

• Johannes 13:17

• Alma 26:35

•  ____________________________   

______________________________  

______________________________

KAN JEG LÆSE …
• Daniel 6

• 1 Nefi 3:7

• Alma 56:44-48

•  ____________________________  

______________________________  

______________________________

KAN JEG LÆSE …
• Esajas 41:10

• 3 Nefi 17:18-25

• Lære og Pagter 84:88

•  ____________________________  

______________________________  

______________________________



 A u g u s t  2 0 1 3  67

BØ
RN 

Romney P., 12 år, Californien, USA
»Kære Gud, nu beder jeg, hver dag 
led og skærm du mig« (»Kære Gud, 
nu jeg beder«, Syng med mig, s. A-5).

F orrige sommer arbejdede jeg 
for min nabo. Hun har en stor 
alpakafarm ved siden af sin 

valnøddeplantage. Alpakaer minder 
lidt om lamaer, de er bare mindre.

Det var min opgave at rydde ud i 
deres båse hver dag. Jeg kunne godt 
lide arbejdet, selv om det ikke var let.

En varm eftermiddag mødte 
jeg op, men min nabo var der ikke. 
Det var dog ikke et problem. Hun 
havde allerede fortalt mig, at jeg 
gerne måtte rydde ud i båsene, når 
det passede mig, selv om hun ikke 
var der.

Mens jeg var i gang med at rydde 
ud, væltede en af alpakaerne lågen. 
På et par sekunder var alle 14 alpa-
kaer flygtet ud i haven og ud i plan-
tagen! Jeg kunne ikke tro det! Jeg fik 

Alpakaer på flugt!
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Den sidste alpaka ville ikke røre sig ud af stedet. Hvad skulle dog jeg gøre?

ondt i maven. Hvordan skulle jeg 
nogensinde få dem tilbage helt alene?

Jeg fór af sted, så hurtigt jeg 
kunne, og indfangede dem en eller 
to ad gangen. Et kvarter senere 
hamrede mit hjerte af sted af alt den 
løben, men den sidste kom endelig 
med tilbage i båsen. Puha!

Så vendte jeg mig og så en dræg-
tig alpaka, der lå ved et frugttræ ca. 
10 meter væk. Nå, der var stadig en 
tilbage. Jeg prøvede at skræmme 
hende tilbage i båsen, men hun 
rørte sig ikke ud af stedet. Så prø-
vede jeg at hive hende af sted 

med en tøjle og et reb, som jeg 
fandt i garagen. Det virkede 
ikke. Hun lå der bare som 
en kæmpe bunke mursten. 
Jeg gav et støn af frustration. 
Hvad kunne jeg ellers gøre?

Så huskede jeg på, at der 
altid er en måde at spørge 
om hjælp på, uanset hvor 
man er. Jeg knælede ned for 
at bede. Lige så snart jeg var 
færdig med min bøn, åbnede 
jeg øjnene, og jeg kunne knapt 
nok tro dem. Alpakaen var på 
vej tilbage i sin bås, helt af sig 
selv. Jeg åbnede lågen, og 
hun vandrede lige ind.

Jeg smilte, mens jeg cyk-
lede hjem. Jeg vidste, at min 
himmelske Fader havde 
besvaret min bøn. ◼
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Jennifer Maddy

Støvet løfter sig fra jorden, når du går ned 
ad gaden. Du kan se sollyset danse på 
Mississippifloden. Så kommer der en hest 

traskende med hestevogn. Er du ført tilbage i tiden? 
Nej, du står på Parley Street i Nauvoo i Illinois.

I 1839 bosatte profeten Joseph Smith og Kir-
kens tidlige medlemmer sig i Nauvoo og opførte 
en smuk by og et smukt tempel. De boede her 
indtil midten af 1840’erne, da de begyndte deres 
rejse vestpå.
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Udforskning af 

NAUVOOKom med og 
se et vigtigt sted i 
Kirkens historie!

De hellige lavede 
selv deres egne 
fine knapper.

Ordet Nauvoo er hebraisk 
og betyder »smukt sted«. 

Nauvoo havde smukke 
haver, murstensbygninger 

og grønne marker.
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Det tog tre mennesker at 
lave reb, som pionererne 
gjorde det dengang!

Mange af de ældre bygninger i Nauvoo er ble-
vet restaureret. Missionærerne er klædt i tøj fra 

1840’erne, når de fortæller besøgende om de 
tidlige hellige. Du kan prøvesmage en ingefær-
småkage hos bageren Scovil eller se, hvordan 

man lavede sko i støvlebutikken.

Papir og forsendelse 
var dyrt, så folk skrev 

»på tværs« i deres 
breve. Først skrev de i 

én retning, så vendte de 
papiret og skrev på tværs 

af det andet. Prøv og se, 
om du kan læse dit brev!

I skolen skrev 
børnene med 
kridt på små 

tavler.

Templet i Nauvoo ligger 
på en høj, der har udsigt 
over byen og floden. Læs 
mere om templet i næste 
måneds nummer!

Lyset fra denne lanterne lavede 
sjove mønstre på væggene og i 
loftet.

Stearinlys blev lavet ved at binde 
en snor om en sten og så dyppe 
den flere gange i dyrefedt.
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Har du nogensinde haft et 
problem, som du bekym-
rede dig over? Det havde 

Alma og hans missionærkammerater. 
De havde prøvet at undervise det 
zoramitiske folk om Jesus Kristus, 
men zoramitterne ville ikke tro på 
dem. Zoramitterne mente, at de var 
bedre end andre mennesker. Når 
de bad i deres kirke, gik de op på 
en høj talestol, der blev kaldt Rame-
umptom, og bad præcis den samme 
bøn hver eneste gang.

Alma besluttede sig for at bede 
om hjælp. Han fortalte vor himmel-
ske Fader, hvor ked af det han var 

over, at zoramitterne var så stolte 
og vantro. Han bad vor himmelske 
Fader om at trøste ham og hans 
kammerater og give dem styrke i 
deres svære indsats for at missionere.

Vor himmelske Fader besvarede 
Almas bøn. Han trøstede Alma og 
hans kammerater og hjalp dem med 
at føle sig stærke (se Alma 31).

Vor himmelske Fader hører altid 
vore bønner, og han besvarer os på 
forskellige måder. Hans svar kom-
mer måske ikke lige med det samme 
eller på den måde, vi gerne vil have, 
men han besvarer os altid, fordi han 
elsker os. ◼

Vor himmelske Fader  
hører og besvarer  

mine bønner

F Å  P R I M A R Y  H J E M Du kan bruge 
denne lektion 
og aktivitet 
til at lære 
mere om 
denne måneds 
primarytema.

SANG OG 
SKRIFTSTED

•  »Barnets bøn«, Børnenes 
sangbog, s. 6-7

•  Lære og pagter 112:10

LAD OS TALE 
SAMMEN
Hvilke andre historier fra skriften 
kender du, hvor der var nogen, der 
bad og fik et svar? I kan læse nogle 
af de historier sammen som familie og 
tale om, hvordan vor himmelske Fader 
besvarer vore bønner.

Hvordan har vor himmelske Fader 
besvaret dine bønner, og hvordan gen-
kendte du hans svar? Hvilke problemer 
har du nu, som du kan bede om?
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DE BAD DERFOR BAD DE DET HER SKETE

Vor himmelske Fader og 
Jesus Kristus viste sig for ham og 
sagde, at han ikke måtte slutte 

sig til nogen af  kirkerne.

Han skulle bygge et skib, der 
kunne føre hans familie til et 
nyt land. Men han vidste ikke, 

hvordan man byggede skibe og 
havde heller ikke de redskaber, 

som han skulle bruge.

Jereds bror og  
hans familie
(Eter 1:33-37)

Herren viste dem nåde og 
ændrede ikke på deres sprog.

Hun havde brug for at kunne 
overbevise kongen om at beskytte 
sit folk fra at blive udryddet, men 
hun kunne blive slået ihjel for at 
træde frem foran kongen uden 
at være blevet inviteret til det.

(JS-H 1:10-19)
Joseph Smith

Kongen lod hende leve, og 
hun overbeviste ham om, at 
han skulle redde hendes folk.

Han havde brug for at 
vide, hvilken kirke han skulle 

tilslutte sig.

Nefi
(1 Ne 17:7-17; 
18:1-4)

Vor himmelske Fader fortalte 
ham, hvordan han skulle lave 
redskaberne og bygge et skib.

De var bange for, at deres sprog 
ville blive ændret, så de ikke 

kunne forstå hinanden.

(Est 4-7
Dronning Ester

BØNNER I SKRIFTEN
Herunder er der nogle eksempler på mennesker fra skriften med forskellige problemer, der har bedt om hjælp og fået svar. Find kasserne, der hører 
sammen fra hver spalte. Skriftstedshenvisningerne ved siden af hvert billede kan hjælpe dig på vej.
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Har du nogen yndlingsfamilieaktiviteter? Will 
og hans bror, Allen, nyder at bruge søndagen 

sammen med deres familie på at udforske 
nye steder på øen Taiwan, hvor de bor.

Fra et interview med Amie Jane Leavitt

fra Taiwan
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Før vi går i seng, læser vores 
familie sammen i skriften. 

Allen kan rigtigt godt 
lide historien om Moses 
og kobberslangen. Min 

yndlingshistorie er den, 
hvor Herren befaler Lehi 

at forlade Jerusalem og 
beder Nefi om at bygge 

et skib, der skal sejle dem 
til det forjættede land.

 Hej!  
Jeg er Will 
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LAD OS GÅ PÅ 
OPDAGELSE!
•  Taiwan er en tropisk ø, der ligger ud 

for Kinas kyst.
•  Mange mennesker bor i storbyer 

og taler mandarin. Over 90 procent 
af befolkningen er buddhister eller 
taoister.

•  Kirken har et tempel i Taiwan, 
i hovedstaden Taipei.

HVAD ER JERES 
YNDLINGSDYR?

Will: Dinosaurer
Allen: Orangutangerne og 

girafferne, som jeg ser i 
zoologisk have

HVAD ER JERES 
YNDLINGSFARVE?
Will: Orange
Allen: Alle farverne i regnbuen

HVAD LAVER I  
I JERES FRITID?
Will: Spiller computerspil, leger med 

frisbee og spiller fodbold
Allen: Læser bøger, tegner og går 

ture med min bedstefar

I Taiwan får vi ofte 
mulighed for at missi-
onere. I skolen skulle 
jeg fortælle min klasse 
noget om ærlighed. Jeg 
lærte dem, hvordan man 
synger primarysangen 

»Sand og tro«.

Taiwan har mange sjove helligdage og 
festivaler. I september måned fejrede 

vi Månefestivalen. Hele vores familie 
mødes, og vi spiser lækre månekager, 
som er kager fyldt med en creme af 
røde bønner eller lotusfrø.

Efter skole går min 
bror og jeg hjem 

sammen med vores 
bedstefar. Vi laver 

lektier og spiser 
aftensmad sammen 
med min mor og far. 

Min yndlingsmad er 
oksekødsnudler, og 

Allens yndlingsmad  
er stegte ris. Vi kan også 

begge to godt lide sød mad.

 Hej!  
Jeg er Will 



VORES SIDE
Primarybørnene i 
Castellón Menighed 
lærer at bede, at 
læse og forstå skrif-
ten og at tjene deres 
næste.
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Jeg vil gerne fortælle, hvad jeg følte 
den dag, jeg blev døbt. Mens jeg gik 
ned ad trapperne til dåbsbassinet, kunne 
jeg mærke en indre stemme, der sagde: 
»Paula, du gør det rigtige.« Jeg var 
lykkelig over at blive døbt!
Paula G., 9 år, Argentina

Jeg vil gerne bære mit vidnesbyrd: Jeg ved, 
at Gud lever, at han hører og besvarer vore 
bønner, hvis vi har tro. Jeg ved, at Jesus 
Kristus elsker os, og jeg ved, at Mormons 
Bog er sand.
Elisa F., 11 år, Brasilien

Daniel, af Dali M., 10 år, MexicoGiordano V., 5 år, Peru

Francisco P., 4 år, fra Chile, elsker 
at besøge haverne ved templet 
i Santiago i Chile. Han er ved at 
lære at holde tale i Primary, og 
han beder altid sine bønner. Han 
kan godt lide at hjælpe til ved 
familieaftenerne.

Kayque M., 5 år, fra Brasilien, er 
en meget kvik og vågen dreng, 
selv om han ikke kan gå på grund 
af spastisk lammelse. Han kan 
godt lide at komme i kirke. Han 
elsker salmerne og synger altid 
med under nadvermødet. Den 
første salme, han lærte, var »Jeg 
er Guds kære barn«. Kayque er 
kærlig og kan godt lide at give 
komplimenter; han er en stor 
velsignelse for sin familie.



BØ
RN 

»Han [vil] tilkendegive sandheden  
af det for jer ved Helligåndens kraft« 
(Moro 10:4).

Jeg kan stadig huske den første 
gang, jeg så to mænd, der stod 
i vores døråbning i Peru. De bar 

hvide skjorter og slips, og de var så 
høje! Jeg syntes, at de havde nogle 
varme smil.

»De må være flinke,« tænkte jeg. 
Mine forældre må have tænkt det 
samme, for kort tid efter kom missi-
onærerne ofte i vores hjem.

Jeg holdt af at lytte til missionæ-
rerne og havde altid en fornemmelse 
af, at de fortalte sandheden.

»Vil du ikke gerne døbes, mamá?« 
spurgte jeg min mor en dag.

Hun smilede. »Det vil jeg gerne. 
Men jeg vil døbes sammen med 
din far.«

Jeg nikkede. Jeg var ni år gam-
mel og gammel nok til at blive døbt. 
Men jeg ville også gerne døbes med 
min far, og han var ikke sikker på, 
om han troede på det, som missio-
nærerne underviste i.

»Bliv ved med at bede, og så 
vil tiden komme,« sagde mor, som 
om hun kunne læse mine tanker.

Jeg vidste, at missionærerne 
havde udfordret min far til at følge 

opfordringen i slutningen af Mor-
mons Bog om oprigtigt at spørge 
Gud, om evangeliet er sandt. Så 
en aften besluttede jeg mig for at 
hjælpe min far med den udfordring. 
Jeg spurgte, om vi skulle bede sam-
men, som missionærerne havde 
sagt. Vi gik ind på mit værelse og 
knælede ned. Han spurgte, hvem 
af os, der skulle bede bønnen.

»Det må du gerne,« sagde jeg.
Min far begyndte at bede 

til vor himmelske Fader. Da 
min far spurgte, om vi skulle 
blive døbt, blev vi svøbt i en 
følelse af kærlighed og fred. 
Den var så stærk, at min 
far holdt op med at bede 
et øjeblik. Vi vidste, at vi 
skulle døbes.

Jeg vil aldrig glemme 
det blik i min fars øjne, 
da han havde afsluttet 
bønnen.

»Vi har fået vores svar,« 
hviskede han og gav mig 
et kram.

Jeg smilede, idet jeg begra-
vede mit ansigt ved hans 
skulder. Helligånden gjorde 
det muligt for os at kende 
sandheden (se Moro 10:5). ◼

Vores svar
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Tatiana Agüero
Bygger på en virkelig begivenhed

En enkel bøn  
ændrede min familie 

for altid.
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Jesus helbreder en syg mand
T I L  M I N D R E  B Ø R N

ILL
US

TR
AT

IO
NE

R:
 JA

RE
D 

BE
CK

ST
RA

ND

En dag underviste Jesus 
mennesker inde i et hus.

Margo Mae
Fra Lukas 5:17-25
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der en mand, der ikke 
kunne gå. Hans venner 
havde båret ham til 
huset, så Jesus kunne 
helbrede ham. Men 
huset var helt proppet, 
så hans venner kunne 
ikke bære ham 
indenfor.

Mandens venner bar ham op på husets tag. De lavede et hul 
i taget. De sænkede manden og hans seng ned i huset, så 
Jesus kunne se ham.
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Den dag viste Jesus sin store magt ved at helbrede manden. Han 
ønskede, at mennesker skulle vide, at han havde magt til at gøre 
mange vidunderlige ting. ◼

Jesus så, hvor meget tro 
manden og hans venner 
havde. Han bad manden 
om at rejse sig og gå. 
Manden rejste sig. Nu 
kunne han gå igen! 
Han tog sin seng og 
gik glad hjem.
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Der er ingen 
grund til at sejle 

på UKENDTE 
have. En kærlig 

himmelsk Fader har 
givet en ufejlbarlig 

guide – endog 
LYDIGHED.

Præsident Thomas S. Monson

E N  L Y S  I D É

Fra aprilkonferencen 2013.
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En forårseftermiddag var jeg ved at pakke 
bilen, så jeg kunne køre mine fem små børn 

til og fra undervisning og aktiviteter. Mens jeg 
pakkede bilen med forbold- og danseudstyr, 
lagde jeg mærke til en andemor og hendes 
ællinger, der vraltede ned ad fortovet i vores 
nabolag i forstaden.

Mens jeg holdt øje med dem, 
begyndte hun at vralte over vejen. 
Desværre valgte hun at gå over 
en kloakrist, og da hun vraltede 
over den, fulgte ællingerne hende. 
Fire af ællingerne gled hjælpeløst ned mellem 
renderne i kloakristen.

Da andemor nåede over på den anden 
side af vejen, opdagede hun, at hun manglede 
nogle af sine små ællinger, og hun kunne høre 
deres dæmpede pip. Fuldstændig uvidende om 
sin fejl, krydsede hun vejen hen til kloakristen 
og så efter sine manglende ællinger, mens hun 
mistede yderligere to. Med skræk og en vis afsky 
over hendes ringe dømmekraft, gik jeg hen for at 
se, om jeg kunne løfte risten. Selv om jeg lagde 
alle kræfter i, rørte risten sig næsten ikke, og jeg 
var ved at komme for sent til at hente mine børn.

Jeg tænkte, at jeg måtte ordne det her 
senere, når jeg ikke havde så travlt, og hop-
pede ind i bilen, mens jeg selvretfærdigt muk-
kede: »Hun fortjener ikke at være mor.«

I løbet af den næste halvanden time begik 
jeg mine tilbagevendende forældrefejl. Jeg 
havde mange gange bedt om tilgivelse for de 

her fejl, både fra mine børn og min Fader i him-
len. Hver eneste gang besluttede jeg mig for at 
blive bedre og ikke blive offer for samme svag-
heder igen. Da jeg snerrede ad et af mine børn 
for at drille en anden, gav disse ord højt genlyd 
i mine ører: »Hun fortjener ikke at være mor.«

Pludselig følte jeg en overvældende med-
følelse for andemor. Hun forsøgte at navigere 
sig i verden med de instinkter, hun var blevet 
givet, ligesom jeg forsøgte at gøre det. Men 
sommetider er de instinkter bare ikke tilstræk-
kelige, og det er vore børn, der lider under det.

Jeg besluttede mig for at få risten af på en 
eller anden måde og få ællingerne ud. Da jeg 
drejede om hjørnet til vores gade, så jeg en lille 
forsamling. Min nabo havde løftet risten af, var 
klatret ned i afløbstunnelen og løftede nu blidt 
ællingerne op i sikkerhed. De skræmte små 
fugle fór af sted for at finde deres mor, som 
gik nervøst frem og tilbage i en nærliggende 
busk. Hun havde ikke spurgt om hjælp, men 
min nabo var trådt til, da hendes beskyttelse 
ikke var tilstrækkelig. Jeg blev overvældet af 
følelser, da jeg tænkte på Frelseren, der gør 
det samme for mine børn og mig.

Sommetider er vi ikke så gode, som vi gerne 
vil være, selv om vi har den bedste hensigt og 
gør vores allerbedste. Imidlertid er Frelserens 
»nåde … tilstrækkelig for alle mennesker, som 
ydmyger sig for [ham]« (Eter 12:27). Det trøster 
mig at vide, at mine utilstrækkeligheder ikke 
vil ødelægge mine børn, og at de vil være mod-
tagere af Frelserens kærlighed, fred, forståelse 
og nåde. Han »rækker mig hånden« 1 og ønsker, 
at det skal lykkes for min familie og mig. Vore 
ufuldkommenheder vil ikke sejre, når vi ydmy-
ger os og står med Frelseren ved vores side. ◼
Forfatteren bor i Utah, USA.

NOTE
 1. »Hvor kan jeg finde fred?« Salmer og sange, nr. 65.

NÅDE FOR  
ANDEMOR OG MIG
Rosie Kaufman

Ligesom ande-
mor er jeg ikke 
altid så god, 
som jeg kunne 
være. Og det er 
dér Frelseren 
træder til.
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HEBER J. GRANT Heber J. Grant organiserede og præsiderede over den første mission i Japan. 
Han var Kirkens præsident, da Kirken begyndte at bruge radio til udsendelse 
af taler. Da medlemmerne havde behov for hjælp under den store depression, 
dannede præsident Grant Kirkens velfærdsprogram, deriblandt Deseret Indu-
stries. Denne organisation indsamler stadig effekter og sælger eller donerer 
dem til mennesker i nød.



»Vi bør forstå, at Herren taler til os 
gennem Ånden til sin egen tid og 
på sin egen måde,« skriver ældste 

Dallin H. Oaks fra De Tolv Apostles Kvorum. 
»Mange mennesker forstår ikke dette princip. 
De tror, at når de er parate, og når det 
passer ind i deres planer, så kan de påkalde 
Herren, og straks vil han svare, og endda på 
den måde, som de ønsker. Sådan kommer 
åbenbaring ikke.« Læs mere om, hvordan 
åbenbaringer kommer til os, se »Til hans 
egen tid og på hans egen måde,« s. 24.
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