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»Han fortalte dem en anden lignelse: ›Himmeriget ligner en surdej, som  
en kvinde tog og kom i tre mål hvedemel, til det hele var gennemsyret.‹«
Matthæus 13:33
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44 At leve med oprigtig hensigt
Randall L. Ridd
Når I undersøger »hvorfor« i jeres 
beslutninger, vil det hjælpe jer 
til at leve et mere velovervejet og 
fokuseret liv.

48 Tro, tjeneste og et brød
Nissanka (Nissh) Muthu Mudalige
Jeg ville gerne tage ud og undervise 
sammen med missionærerne; jeg 
vidste bare ikke, hvordan jeg skulle 
få råd til at komme derhen.

U N G E  V O K S N E
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til at reagere passende på medier 
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er en årsag til, at Herren har place
ret en – eller andre – hvor man er.
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59 Linje på linje:  
1 Mosebog 1:26- 27

60 Min søgen efter sandhed
Peng Hua
Da jeg voksede op, lærte jeg, at 
Gud ikke eksisterede, men jeg  
blev nødt til selv at vide det.

62 Fantastiske unge mænd  
og unge piger i skrifterne
Gisela Guthier
De unge i skrifterne stod lige
som jer over for udfordringer og 
fristelser. Hvad kan I lære af deres 
eksempel på tro og mod?

64 Spørgsmål og svar
Hvordan kan jeg finde fred med,  
at min mor er ved at dø – selv efter 
vi har fastet og bedt for, at hun  
skal leve?

U N G E

66 En vinderbeslutning
Marissa Widdison
Miranda fik endelig mulighed for 
at spille på det vindende hold. Men 
kunne hun spille om søndagen?

68 Spørgsmålshjørnet
Hvad elsker du mest ved at være 
medlem af Kirken?

69 Vores side

70 Tid til skriften: Peter, Cornelius 
og englen
Erin Sanderson

72 Find hjælp
Kimberly Reid
Tate så noget, som han ikke skulle 
have set, men han var bange for  
at fortælle sine forældre det.

74 Åh nej! Hvad gør jeg?
Hvad ville du gøre, hvis du så 
noget, som du vidste var dårligt?

75 Pauls græskar
Paul troede ikke, at han nogen
sinde ville blive stor nok til at tage 
på mission ligesom sin bror.

79 Musik: Millioner stærke børn
Jan Pinborough og Michael F. Moody

B Ø R N

Se, om du kan 
finde den Liahona, 
der er gemt i dette 

nummer.  
Vink: Hvor kan du 
finde hjælp, når 

du ikke ved, hvad 
du skal gøre?
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Forslag til familieaften

PÅ DIT EGET SPROG
Liahona og andre kirkematerialer er tilgængelige på mange sprog på languages. lds. 
org. Besøg Facebook.com/liahona.magazine og find forslag til familieaften, hjælp til 
søndagslektioner og indhold, som du kan fortælle til venner og familie (tilgængelig på 
engelsk, portugisisk og spansk).
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Ægteskab, 32
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Dette nummer indeholder artikler og aktiviteter, der kan anvendes til familieaften.  
Her følger to eksempler:

»Fejring af familieaften«, side 26: Hvad 
enten I aldrig springer en uge over, eller 
hvis dette er jeres første forsøg, så overvej 
at afholde en særlig familieaften for at ære 
familieaftenen! I kunne læse artiklen for at 
se, hvordan familier over hele verden nyder 
at tilbringe tid sammen, mens de lærer om 
evangeliet. Overvej at tale om, hvordan 
I kan nå jeres mål om at holde familieaf-
ten. Hvordan kan I blive nødt til at tilpasse 
tingene for at imødekomme jeres families 
behov. Uanset jeres situation kan I som 
familie atter forpligte jer til at gøre denne 
100 år gamle tradition til en prioritet i  
jeres eget hjem.

»Find hjælp«, side 72: Overvej at læse 
artiklen sammen som familie og tal der-
efter om følgende spørgsmål: (1) Hvilke 
billeder eller medier kan børn komme i 
kontakt med? (2) Hvilke af dem vil det ikke 
være godt for os at se eller fokusere på? 
(3) Hvad vil vi hver især gøre i en situation, 
hvor vi ser eller hører noget, som vi ved, vi 
ikke burde? Tal om strategierne i »Åh nej! 
Hvad gør jeg?« på side 74, hvis I har brug 
for nogle ideer (komme væk fra situatio-
nen, tale med forældre, tjene andre m.m.).
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I oldtidens Grækenland konkurrerede løbere i et stafet-
løb, der hed lampadedromia.1 I løbet holdt løberne en 
fakkel i deres hånd, som de afleverede til den næste 

løber, indtil den sidste på holdet krydsede mållinjen.
Præmien gik ikke til det hold, der løb hurtigst – den gik 

til det første hold, der nåede mållinjen med en fakkel, der 
endnu var tændt.

I dette ligger der en stor lektie, en som både fordums 
og nutidige profeter har belært om: Selvom det er vigtigt 
at begynde løbet, så er det endnu vigtigere, at vi kommer 
i mål, mens faklen endnu er tændt.

Salomo begyndte godt
Den store kong Salomo er et eksempel på en, der 

begyndte godt. Da han var ung, »elskede [han] Herren, så 
han fulgte sin far Davids forordninger« (1 Kong 3:3). Gud 
fandt behag i ham og sagde: »Sig, hvad jeg skal give dig!« 
(1 Kong 3:5).

I stedet for at bede om rigdom eller et langt liv, så bad 
Salomo om »et lydhørt hjerte, så jeg kan herske over dit  
folk og skelne mellem godt og ondt« (1 Kong 3:9).

Dette syntes Herren så godt om, at han ikke kun vel-
signede Salomo med visdom, men også med en umådelig 
rigdom og et langt liv.

Selvom Salomo i sandhed var meget vis og udførte 
mange store ting, så kom han ikke godt i mål. Desværre 
gjorde »Salomo … hvad der var ondt i Herrens øjne, og  
han var ikke fuldt og helt med Herren« (1 Kong 11:6).

Kom i mål i vores eget løb
Hvor mange gange er vi begyndt på 

noget, som vi ikke har afsluttet? Slan-
kekure? Motionsprogrammer? En for-
pligtelse til dagligt at læse i skriften? En 
beslutning om at blive bedre til at følge 
Jesus Kristus?

Hvor ofte træffer vi ikke beslutninger 
i januar, som vi efterlever med stor iver i nogle få dage, 
nogle få uger eller endda nogle få måneder, kun for at 
finde ud af omkring oktober, at vores forpligtelses flamme 
ikke er mere end kold aske?

En dag stødte jeg på et sjovt billede af en hund, der lå 
ved siden af et stykke papir, som den havde bidt i stykker. 
Der stod »Certifikat for hundelydighedstræning«.

Sådan er vi også nogle gange.
Vi har gode intentioner; vi begynder godt; vi ønsker at 

være vores bedste selv. Men vi ender op med at opgive 
vore beslutninger og efterlader dem i stykker, smidt væk  
og glemt.

Det ligger i den menneskelige natur at snuble, fejle og 
nogle gange ønske at udgå af løbet. Men som Jesu Kristi 
disciple har vi forpligtet os til ikke kun at begynde løbet, 
men også til at komme i mål – og komme i mål, mens  
faklen endnu er tændt. Frelseren lovede sine disciple:  
»Den, der holder ud til enden, skal frelses« (Matt 24:13).

Lad mig omskrive det, som Frelseren har lovet i vore 
dage: Hvis vi holder hans befalinger og kommer i mål, 

Præsident  
Dieter F. Uchtdorf
Andenrådgiver i Det 
Første Præsidentskab Kom i mål, 

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

MENS FAKLEN ENDNU  
ER TÆNDT
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UNDERVISNING UD FRA DETTE BUDSKAB

Overvej at tilskynde dem, I underviser, til at tænke 
over, hvor de er i deres livs »løb«. Brænder deres 

fakkel klart? I kunne læse sætningen, hvor der står, 
at Kristi lys er »et lys, der opsluger mørket, helbreder 
vore sår og stråler selv midt i den dybeste sorg og den 
mest ubegribelige smerte«. Overvej derefter at tale 
med dem, som I underviser, om, hvordan Kristi lys tid-
ligere har påvirket deres liv, og hvordan det påvirker 
deres liv nu.

mens faklen endnu er tændt, så får vi evigt liv, som  
er den største af alle Guds gaver (se L&P 14:7; se også  
2 Ne 31:20).

Lyset, der aldrig går ud
Nogle gange, når vi er snublet, har fejlet eller endda 

givet op, bliver vi mismodige og tror, at vores lys er gået 
ud, og at løbet er tabt. Men jeg vidner om, at Kristi lys ikke 
kan slukkes. Det skinner i den mørkeste nat og vil atter 
tænde vores hjerte, hvis vi blot vender vores hjerte til ham 
(se 1 Kong 8:58).

Lige meget hvor ofte eller hvor langt vi falder, så bræn-
der Kristi lys altid klart. Og selv i den mørkeste nat, hvis vi 
bare træder hen imod ham, vil hans lys opsluge skyggerne 
og genantænde vores sjæl.

Disciplens løb er ikke et sprint; det er et maraton. Og 
det er lige meget, hvor hurtigt vi løber. Faktisk er den  
eneste måde, hvorpå vi kan tabe løbet, ved endeligt at  
give efter eller give op.

Så længe vi fortsætter med at gøre vores bedste og gå 

fremad mod Frelseren, så vinder vi 
løbet med vores fakkel, der endnu  
er tændt.

For faklen handler ikke om os eller 
om det, vi gør.

Den handler om verdens Frelser.
Og det er et lys, der aldrig kan 

dæmpes. Det er et lys, der opsluger 
mørket, helbreder vore sår og stråler 
selv midt i den dybeste sorg og den 
mest ubegribelige smerte.

Det er et lys, der overgår enhver 
forståelse.

Må vi hver især komme i mål på 
den sti, som vi er begyndt at gå på. 
Og med vor Frelser og Forløser,  
Jesu Kristi, hjælp, kommer vi glade 

i mål og med en fakkel, der endnu er tændt. ◼
NOTE
 1. Harpers Dictionary of Classical Antiquities, 1898, »Lampadedromia«, 

www.perseus.tufts.edu/hopper. Pausanias beskriver et andet fakkelløb, 
hvor fakkelbærerne, muligvis en fra hver stamme, ikke afleverer deres 
fakkel. Men ligesom i lampadedromia, så var vinderen den første, der 
nåede mållinjen, mens faklen endnu var tændt.
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Få jeres fakkel til at lyse mere klart

Hold jeres fakkel tændt: 30- dagesprøven

UNGE

BØRN

til at vare ved. Når vi gør noget, der tager os ud af vores 
åndelige tryghedszone, kan det kræve større tro og  
større anstrengelser fra vores side, men når vi gør det, 
så indbyder vi Helligånden til at være sammen med os, og 
vi udviser større tro på vor himmelske Fader og et ønske  
om at komme ham nærmere. Her er nogle forslag til, hvor-
dan I kommer i gang:

•  Lav et mål om at bede morgen og 
aften. Prøv at bede højt.

•  Stå op 15 minutter tidligere og læs  
i jeres skrifter, før I skal i skole.

•  Læs nogle af de tidligere 
generalkonferencetalere.

•  Læg et skriftsted fra Mormons Bog  
ud på de sociale medier.

•  Lyt til salmer eller kirkemusik i stedet 
for almindelig musik.

livet er ligesom det løb. Faklen, som vi holder, er Kristi lys.  
Når vi prøver at være ligesom Jesus Kristus, får vi vores fakkel 
til lyse endnu mere klart.
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Farv de cirkler, hvor der står 
noget, som drengen kan 
gøre for at være ligesom 
Jesus og få sin fakkel til  
at lyse mere klart.

SKOLE

MÅL

Smil eller sig  
hej til nogen, der  
ser ud til at være  

ensom Forbliv sur 
på nogen

Pas godt på 
dit legeme

Dril din bror 
eller søster

Adlyd profeten Giv op,  
når du har begået  

en fejl
Hjælp andre

For de unge i Kirken, der har et travlt liv, er det nemt at 
sidde fast i rutinen, især når det drejer sig om noget ånde-

ligt. Vi læser vore skrifter, beder og tilbeder på den samme 
måde næsten hver dag og undrer os derefter over, hvorfor  
vi befinder os i en åndelig nedtur.

En af de bedste måder at sikre jer, at jeres åndelige 
fakkel brænder klart, er at sørge for, at I har meningsfulde 
åndelige oplevelser. Men det er lettere 
sagt end gjort, så her er der et forslag 
til, hvordan I kan fortsætte med at 
udvikle jer åndeligt: Tænk på en akti-
vitet, der handler om evangeliet, og 
som I aldrig har prøvet før (eller meget 
sjældent prøver) og forpligt jer til at 
gøre det hver dag i en måned. I kan 
begynde i det små, for I vil opdage, at 
det er nemmere at få små ændringer 

For lang tid siden i Grækenland var der et løb, hvor løberne 
løb med tændte fakler. Den person, der løb hele løbet med 

en fakkel, der ikke gik ud, vandt. Præsident Uchtdorf siger, at 
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Jesu Kristi gud-
dommelige egen-
skaber: Fyldt med 
næstekærlighed 
og kærlighed
Dette er en del af en serie af besøgsbudskaber, der 
omhandler Frelserens guddommelige egenskaber.

Guide til Skrifterne definerer næste-
kærlighed som »den højeste, 

ædleste og stærkeste form for kærlig-
hed« (»Næstekærlighed«). Det er Kristi 
rene kærlighed. Når vi lærer om Jesus 
Kristus og stræber efter at blive ligesom 
ham, vil vi begynde at føle hans rene 
kærlighed i vores liv og blive tilskyndet 
til at elske og tjene andre, ligesom 
han gør. »Næstekærlighed er at have 
tålmo dighed med en person, der har 
svigtet os,« sagde præsident Thomas S. 
Monson. »Det er at modstå impulsen 
til let at blive såret. Det er at acceptere 
svagheder og ufuldkommenhed. Det 
er at acceptere mennesker, som de 
virkelig er. Det er at se forbi det fysiske 
udseende til egenskaber, som ikke 
sløres med tiden. Det er at modstå 
impulsen til at sætte andre i bås.« 1

I Mormons Bog lærer vi den store 
sandhed, at hvis vi beder »til Faderen 

med hjertets hele styrke om, at  
[vi] må være fyldt af denne kærlig-
hed, som han har skænket alle,  
som er hans Søns, Jesu Kristi, sande 
tilhængere, så [vi] kan blive Guds 
sønner [og døtre], så vi, når han  
viser sig, vil være som han, for 
vi skal se ham, som han er, så vi  
må have dette håb, så vi må blive  
renset, ja, ligesom han er ren«  
(Moro 7:48).

Yderligere skriftsteder
Joh 13:34- 35; 1 Kor 13:1- 13;  
1 Ne 11:21- 23; Eter 12:33- 34

Studér bønsomt dette materiale for at vide, hvad I skal tale om. Hvordan kan en forståelse af 
Frelserens guddommelige egenskaber øge jeres tro på ham og velsigne dem, I våger over som 
besøgslærere? Få yderligere oplysninger ved at besøge reliefsociety. lds. org.

Fra vores historie
»En søster, der for nylig var 

blevet enke, var taknemlig for 
sine besøgslærere, der sørgede 
sammen med hende og trøstede 
hende. Hun skrev: ›Jeg havde 
desperat brug for nogen, jeg 
kunne åbne mig for, nogen, der 
ville lytte til mig … Og de lyttede. 
De trøstede mig. De græd sam-
men med mig. Og de gav mig 
knus … og hjalp mig ud af de 
første måneders ensomheds  
dybe fortvivlelse og nedtrykthed.‹

En anden kvinde sammen-
fattede sine følelser, da en 
besøgslærer ydede hende sand 
næstekærlighed: ›Jeg vidste, at 
jeg var andet end blot et kryds 
på listen, hun skulle besøge. 
Jeg vidste, hun interesserede 
sig for mig.‹« 2

Ligesom disse søstre kan 
mange sidste dages hellige over 
hele verden vidne om sandheden 
af denne udtalelse af præsident 
Boyd K. Packer (1924-2015), 
præsident for De Tolv Apostles 
Kvorum: »Hvor er det dog en 
stor trøst at vide, at uanset hvor 
en familie rejser hen, så venter 
en kirkefamilie på dem. Fra den 
dag de ankommer, tilhører han 
et præstedømmekvorum og hun 
en hjælpeforening.« 3
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Tænk over følgende
Hvordan er Kristus vores fuld-
komne eksempel på kærlighed  
og næstekærlighed?

B E S Ø G S B U D S K A B E T

NOTER
 1. Thomas S. Monson, »Kærligheden ophører 

aldrig«, Liahona, nov. 2010, s. 124.
 2. Døtre i mit rige: Hjælpeforeningens historie 

og virke, 2011, s. 119- 120.
 3. Døtre i mit rige, s. 87.

Tro, Familie, 
Tjeneste
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I en alder af 23 år blev jeg kaldet som 
hjælpeforeningspræsident i min 

menighed for gifte studerende. Jeg 
kan huske, at jeg følte mig utilstræk-
kelig samtidig med, at jeg ønskede 
at gøre mit allerbedste. Jeg var ivrig 
efter og begejstret for at tjene, men jeg 
tvivlede på mine evner til at være en 
god leder.

Efter nogle måneder som hjælpe-
foreningspræsident følte jeg, at jeg 
ikke gjorde nok. Jeg ville gerne kunne 
relatere til søstrene og være opmærk-
som på deres individuelle behov, men 
jeg følte ikke, at jeg slog til.

Jeg talte med min biskop og 
udtrykte mine bekymringer. Jeg for-
klarede, at jeg bare ikke kunne nå 
alle de søstre, som jeg gerne ville. Jeg 
beskrev, hvordan jeg ville ønske, at 
der var fem af mig til at udføre jobbet 
på den måde, som jeg mente, at det 
skulle udføres. Jeg prøvede at holde 
mine bekymringer lette og humo-
ristiske, men mine øjne blev hurtigt 
fyldt med skuffelsens tårer. Han smilte 
og kom med et af de bedste råd om 
ledelse, som jeg nogensinde har fået.

»Kender du historien om hyrden, 
der, da han mistede et af sine får,  
forlod ›de nioghalvfems‹ for at finde 

det?« spurgte han (se Luk 15:4- 7).  
Jeg nikkede.

»Det virker som om, at der lig-
ger megen visdom i den lignelse,« 
fortsatte han. »Hyrden vidste, at de 
nioghalvfems ville klare sig, hvis han 
efterlod dem for at lede efter det ene 
mistede får.«

GJORDE JEG NOK?
Brooke Barton

T J E N E S T E  I  K I R K E N

En lektion om de mistede får hjalp mig til at forstå, 
hvordan jeg bedst kunne varetage min kaldelse.

Så gav min biskop mig følgende råd:
»Ser du, de nioghalvfems er gode til 

at se efter hinanden, mens du er væk. 
De vil holde hinanden oppe og støtte 
hinanden. Jeg foreslår, at du koncentre-
rer dig om dem, som ser ud til at være 
faret vild. Resten skal nok klare sig.«

Jeg følte meget stærkt, at det, som 
han havde fortalt mig, var sandt, og 
at jeg ikke behøvede at bekymre 
mig om hele flokken på en gang. Mit 
formål var at finde dem, som vi havde 
mistet, og invitere dem tilbage i folden. 
På den måde kunne vor himmelske 
Faders formål blive tilvejebragt, og jeg 
kunne været et redskab i hans hænder.

Da jeg gav agt på biskoppens råd, 
følte jeg en større forståelse for, hvor-
dan Herren ville have mig til at tjene 
i sit rige. Jeg modtog også en åndelig 
bekræftelse, der styrkede mig i min 
kaldelse, fordi jeg tjente sådan, som 
Frelseren havde befalet. Min biskop 
havde gennem Helligånden givet mig 
en stor gave af forståelse og indsigt.

Jeg vidner om, at når vi beder og 
søger inspiration fra vore præstedøm-
meledere, så vil de blive inspireret 
til at vise os, hvordan vi kan lede på 
retskaffen vis. ◼
Forfatteren bor i Utah i USA. FO
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Min far blev meget overrasket 
over at opdage, at de græskar-

frø, han såede sidste år, besluttede 
sig for at spire midt i hans melonbed 
denne sommer. Melonerne voksede 
ganske fint – men det gjorde græskar-
rene også. Faktisk så fint, at min far 
var fristet til at lade græskarplanterne 
fortsætte med at vokse. Men han 
vidste, at hvis han gjorde det, så ville 
græskarrene kvæle melonernes vækst.

Så han skulle træffe et valg. Han 
kunne enten rykke græskarrene op, 
så melonerne fik en bedre chance for 
at gro, eller han kunne lade græskar-
planterne vokse og se, at de muligvis 
fortrængte melonplanterne, hvilket 
højst sandsynligt ville medføre, at 
de begge gav mindre frugt. Græskar 
eller meloner? Valget stod mellem to 
gode muligheder.

Min far afvejede de to muligheder 
og besluttede at hive de blomstrende 
græskarplanter op. Ikke alene spi-
rede de sent, men han besluttede, at 
han hellere ville have de planlagte 
meloner end de græskar, der havde 
overrasket ham.

Den oplevelse fik mig til at tænke 
på de valg, som vi træffer, især i vores 

forhold til andre. Hvad enten det  
gælder vores familie, vore venner, 
vores arbejdsgiver eller den, som vi 
vælger at date eller gifte os med, så 
er det at se den rigtige eller bedste 
mulighed, når vi skal vælge mellem  
to gode ting, nogle gange meget 
svært, især hvis vi gerne vil undgå at 
træffe de forkerte valg. Frygten for at 
vælge forkert kan nogle gange paraly-
sere os, og den frygt kan forhindre os 
i at gå fremad i tro. Men sandheden 
er, at nogle gange er der ikke noget 
forkert valg. Der er bare et valg. I min 
fars tilfælde baserede han sin beslut-
ning på det, som han satte størst pris 
på. Han brød sig ikke om, at græskar-
rene skulle hives op, men han vidste, 
at han ville fortryde den skade, som 
de ville forvolde melonerne senere.

O V E R V E J E L S E R

Nogle gange er der ikke noget forkert 
valg. Der er bare et valg.

I livet betyder nogle af de valg, vi 
står over for, ikke noget, såsom hvad 
vi spiser til morgenmad. Hvilken 
farve vores tøj har. Når vi står over  
for et valg mellem to gode ting, kan 
vi måske gøre ligesom min far og 
ganske enkelt spørge os selv: »Hvad 
vil jeg sætte størst pris på?« Og så 
træffe en beslutning og gå fremad 
i tro, idet vi stoler på, at Herren vil 
rette os, hvis vi på en eller anden 
måde er forkert på den.

Men nogle valg betyder ret meget. 
Præsident Thomas S. Monson har 
sagt: »Vi skal hele tiden træffe beslut-
ninger. For at træffe kloge beslut-
ninger er vi nødt til at være modige 
– modige nok til at sige nej, modige 
nok til at sige ja. Beslutninger afgør 
vores skæbne« (»Valgets principper«, 
Liahona, nov. 2010, s. 68). Når vi  
står over for den slags valg, er det 
bedre at spørge sig selv: »Hvad sætter  
Herren størst pris på?« Hvis vi kender 
svaret på det spørgsmål, så skal vi 
blot rette vore værdier ind efter ham 
og derefter handle i overensstem-
melse med det valg. Det vil altid  
være det rette valg. ◼
Forfatteren bor i Utah i USA.ILL

US
TR

ER
ET

 A
F 

CA
RO

LY
N 

VI
BB

ER
T

GRÆSKAR ELLER MELONER?
Rachel Cox
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Richard E. Turley jun., Kirkens assisterende historiker og skriver,  
Robin S. Jensen og Mark Ashurst- McGee, Kirkens historiske afdeling

Den 6. april 1830, den dag Joseph Smith organiserede Kristi Kirke (som 
senere kom til at hedde Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige),1 kom 
han med denne åbenbaring til de forsamlede. »Se,« erklærede Guds røst 

i åbenbaringen, »der skal føres en optegnelse blandt jer; og i den skal du [ Joseph 
Smith] kaldes seer« (L&P 21:1).

Det tydeligste tegn på Josephs Smiths rolle som seer i den nystiftede kirke var 
Mormons Bog, som han gentagne gange forklarede var oversat »ved Guds gave og 
kraft«.2 Mange af dem, der var tættest på Joseph i årene, inden Kirken blev organi-
seret, var vidne til processen ved Mormons Bogs fremkomst og havde en vis forstå-
else af ordet seer.

Betydningen af seer
Hvad betød seer for den unge profet og de, der levede på samme tid? Joseph 

voksede op i en familie, der læste i Bibelen, som adskillige gange bruger ordet seer. 
I 1 Samuel forklarer forfatteren for eksempel: »Før i tiden sagde man i Israel, når 
man gik hen for at rådspørge Gud: ›Kom, lad os gå til seeren!‹ For det, man i dag 
kalder en profet, kaldte man før i tiden en seer« (1 Sam 9:9).

Bibelen nævner også personer, der modtager åndelige tilkendegivelser ved 
hjælp af fysiske genstande såsom en stav,3 en kobberslange på en stang (som blev 
et udbredt symbol på lægevidenskaben),4 en efod (en del af en præsteklædning 
med to værdifulde sten)5 samt Urim og Tummim.6

De historiske optegnelser tydeliggør, hvordan  
Joseph Smith opfyldte sin rolle som seer og  
oversatte Mormons Bog.

Seeren  
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og andre åndelige oplevelser.9 I modsætning til det lagde 
nogle af hans tidligere fæller vægt på hans tidlige brug 
af seersten i et forsøg på at ødelægge hans rygte i en tid, 
der i stadig højere grad afviste sådanne skikke. Joseph og 
andre af de tidligere medlemmer valgte ikke at fokusere på 
folkekulturens indflydelse i deres missionering, da mange 
mulige nye medlemmer i fornuftens tidsalder oplevede 
en ændring i deres forståelse af religion. Joseph fortsatte 
dog i det, der blev kanoniseret åbenbaring, med at under-
vise om, at seersten og andre genstande, der blev brugt af 
seere, såvel som evnen til at bruge dem, var en vigtig og 
hellig gave fra Gud.10

Instrumenter brugt til at oversætte Mormons Bog
Seersten bliver også omtalt i historiske beretninger, der 

beskriver Joseph Smith og oversættelsen af Mormons Bog. 
I Josephs officielle historie, som han begyndte i 1838, 
beskrives besøget af en engel, der blev identificeret som 
Moroni, som fortalte ham om nogle gyldne plader, der var 
begravet i en nærliggende høj. Joseph fortæller, at mens 
han talte med englen, »åbnede der sig et syn« så klart i 
hans sind, at han »genkendte stedet«, da han senere selv 
kom dertil ( JS- H 1:42). 

I den historie, som Joseph begyndte at skrive i 1838, 
advarer Moroni ham om, »at Satan (som følge af de trange 
kår i min fars familie) ville forsøge at friste mig til at få fat 
i pladerne med det formål at blive rig.« Det forbød englen, 
sagde Joseph, idet englen sagde, at hvis han havde »noget 
andet for øje« end at opbygge Guds rige, så »kunne [han] 
ikke få dem« ( JS- H 1:46). Joseph forklarer i sin tidligere 
historie fra 1832: »Jeg … søgte at tage pladerne for at blive 
rig og jeg holdt ikke befalingen om, at jeg skulle gøre alt 

Joseph og hans hustru Emma Hale Smith boede i stueetagen i 
dette hus i størstedelen af den tid, oversættelsen af Mormons 
Bog tog. Den toetages tilbygning til højre på huset var en 
senere tilføjelse.

For tusindvis af medlemmer  
i Joseph Smiths levetid og 

for millioner efter hans  
død er han kendt som pro-

fet, seer og åbenbarer.

At »se« og »seere« var en del af den amerikanske kultur 
og den familiekultur, som Joseph Smith voksede op i. 
Nogle mennesker i begyndelsen af det 19. århundrede, 
der var gennemsyret af Bibelens sprog og en blanding af 
engelsk og anden europæisk kultur, som immigranterne 
bragte til Nordamerika, troede, at det var muligt for dygtige 
personer at »se« eller modtage åndelige tilkendegivelser 
gennem fysiske genstande såsom seersten.7

Den unge Joseph Smith accepterede sådanne velkendte 
overbevisninger på sin tid, deriblandt tanken om at bruge 
seersten til at se tabte eller gemte genstande. Fordi de bibel-
ske beretninger viste, at Gud brugte fysiske genstande til at 
fokusere folks tro eller kommunikere åndeligt i fordums tid, 
så formodede Joseph og andre, at det samme gjaldt for deres 
tid. Josephs forældre, Joseph Smith sen. og Lucy Mack Smith, 
tilskyndede familien til at dykke ned i denne kultur og deres 
brug af fysiske genstande på denne måde, og landsbybebo-
erne i Palmyra og Manchester i New York, hvor familie Smith 
boede, opsøgte Joseph, før han flyttede til Pennsylvania sidst 
i 1827, for at finde genstande, der var blevet væk.8

For de, der ikke har en forståelse af, hvordan folk i det 
19. århundrede i Josephs område efterlevede deres reli-
gion, kan seersten synes ukendte, og lærde folk har længe 
diskuteret denne periode i hans liv. Delvist på grund af 
oplysningstiden eller fornuftens tidsalder, en periode, 
der lagde vægt på videnskab og en verden, man kunne 
iagttage, fremfor åndelige anliggender, var der mange 
på Josephs tid, der følte, at brugen af fysiske genstande 
såsom sten eller kviste var overtro eller upassende til 
religiøse formål.

I de senere år, når Joseph fortalte sin bemærkelses-
værdige historie, lagde han vægt på sine åbenbaringer 
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alene med Guds ære for øje.11 Derfor skulle 
han en gang om året de næste fire år vende 
tilbage til højen, indtil han var forberedt til 
at modtage pladerne (se JS- H 1:53- 54).

Joseph fortalte, at da han endelig modtog 
pladerne fra Moroni i 1827, modtog han 
også to sten, der skulle bruges til at over-
sætte dem med. Han og hans nære bekendte 
fortalte om disse sten og beskrev dem som 
hvide eller klare, indfattet i sølvbuer eller 
indfatninger ligesom moderne briller eller 
lorgnetter og forbundet til et stort bryst-
skjold.12 Denne genstand, som blev brugt 
af seere, blev beskrevet som værende stor. 
Joseph Smiths mor sagde, at han løsnede 
stenene fra brystskjoldet, så de var nemmere 
at bruge.13

I Mormons Bog bliver disse sten kaldt 
»oversætterne«, og der forklares, at de »blev 
beredt fra begyndelsen og blev overdraget 
fra slægtled til slægtled med det formål at 
oversætte sprog« og at de blev »bevaret ved 
Herrens hånd« (Mosi 28:14- 15, 20).

Bogen beretter også om, hvordan Herren 
gav »to sten« til Jereds bror med et løfte  
om, at de vil hjælpe fremtidige generationer 
til atter at modtage hans ord. »Skriv dette,  
og forsegl det,« befaler Herren ham, »så vil 
jeg vise det til menneskenes børn, når jeg 
anser tiden for at være inde.« Herren forkla-
rer, at disse sten »skal gøre det, som du skal 
skrive, tydeligt for menneskenes øjne« (Eter 
3:24, 27).

Da Joseph Smith var færdig med at dik-
tere sin oversættelse af Mormons Bog til sine 
skrivere i midten af 1829, var betydningen af 
seer blevet yderligere tydeliggjort i teksten. 
Mormons Bog indeholder en profeti, der er 
tilskrevet Josef af Egypten, hvori der står, at 

en af hans efterkommere – tydeligvis Joseph 
Smith – ville blive »en udsøgt seer«, der ville 
bringe andre efterkommere til »kundskab 
om de pagter«, som Gud har indgået med 
deres forfædre (2 Ne 3:6, 7).

I en anden beretning fra Mormons Bog 
giver Alma den Yngre oversætterne til sin 
søn Helaman. Alma giver ham et råd om at 
bevare »disse oversættere«, idet han henviser 
til de to sten i sølvbuerne. Men Alma citerede 
også en profeti, der synes at henvise til en 
enkelt sten: »Og Herren sagde: Jeg vil berede 
min tjener Gazelem en sten, der skal skinne 
i mørket og give lys« (Alma 37:21, 23).

Læg mærke til, at denne profeti, selvom 
den gives i kontekst af »oversættere« (flertal), 
taler om at give en fremtidig tjener »en sten« 
(ental), »der skal skinne i mørket og give lys«.14 
De første hellige troede på, at denne tjener, 
der blev profeteret om, var Joseph Smith.15

Faktisk viser historiske beretninger, at 
udover de to seersten kendt som »oversæt-
tere«, så brugte Joseph Smith mindst én 
anden seersten til at oversætte Mormons 
Bog, som han ofte lagde i en hat for at 
skærme for lyset. Ifølge dem, der kendte 

Detalje fra en side af det 
originale manuskript af 
Mormons Bog. Siden 
indeholder beretningen 
om Lehis familie, der 
forlader Jesusalem, i 
det, der nu er 1 Nefi 2. 
Joseph Smith dikterede 
Mormons Bog til flere 
forskellige skrivere.

M
ED

 T
ILL

AD
EL

SE
 F

RA
 K

IR
KE

NS
 H

IS
TO

RI
SK

E 
BI

BL
IO

TE
K;

  
FO

TO
 F

O
RS

TØ
RR

ET
 F

O
R 

AT
 K

UN
NE

 S
ES

 M
ER

E 
TY

DE
LIG

T

JO
SE

PH
 S

M
IT

H,
 T

ILS
KR

EV
ET

 D
AV

ID
 R

O
G

ER
S,

 M
ED

 T
ILL

AD
EL

SE
 F

RA
 C

O
M

M
UN

IT
Y 

O
F 

CH
RI

ST
 L

IB
RA

RY
- A

RC
HI

VE
S,

 IN
DE

PE
ND

EN
CE

 I 
M

IS
SO

UR
I



14 L i a h o n a

Joseph, så gjorde han dette for bedre at kunne se ordene 
på stenen.16

I 1833 begyndte Joseph Smith og hans fæller at bruge 
det bibelske udtryk »Urim og Tummim«, når de henviste 
til sten, der blev brugt til at modtage guddommelig åben-
baring, deriblandt både de nefitiske oversættere og den 
enkelte seersten.17 Denne upræcise terminologi har besvær-
liggjort forsøg på at rekonstruere den præcise metode, som 
Joseph Smith brugte til at oversætte Mormons Bog. Ifølge 
Martin Harris brugte Joseph Smith udover oversætterne 
også en af sine seersten til at lette arbejdet under oversæt-
telsen af Mormons Bog. Andre kilder bekræfter, at Joseph 
skiftede oversættelsesredskaber.18

Efter Mormons Bog blev udgivet
Joseph Smith og hans skrivere begyndte i marts 1830 

efter udgivelsen af Mormons Bog at arbejde på det, der 
nu kaldes for Joseph Smiths oversættelse af Bibelen, en 
profetisk revision af King James- versionen.19 Ifølge Josephs 
beretning var det ikke en mulighed at bruge de nefitiske 
oversættere til det oversættelsesprojekt, da han ikke læn-
gere havde dem.

I Josephs historie bliver det forklaret, at »ved Guds 
visdom forblev de sikre i mine hænder, indtil jeg havde 
udført det med dem, der blev forlangt af mig. Da 

sendebuddet som aftalt kom efter dem, afleverede jeg 
dem til ham, og han har dem i sin varetægt indtil denne 
dag« ( JS- H 1:60).

Som præsident Brigham Young (1801- 1877) for   -
k larede det: »Joseph lagde U[rim] og T[ummim] til-
bage sammen med pladerne, da han var færdig med 
at oversætte«.20

Joseph havde andre seersten, men som ældste Orson 
Pratt (1811- 1881), der var medlem af De Tolv Apostles 
Kvorum og senere blev Kirkens historiker, sagde, så var 
Joseph Smith på dette tidspunkt også vokset i sin åndelige 
forståelse. Ved et møde den 28. juni 1874, hvor præsident 
Brigham Young og mange andre generalautoriteter var til 
stede, fortalte ældste Pratt tilhørerne, at han havde været 
»til stede mange gange«, når Joseph Smith »oversatte Det 
Nye Testamente«. Da han ikke så nogen oversættelsesred-
skaber under oversættelsesprocessen, undrede han sig 
over, hvorfor Joseph »ikke brugte Urim og Tummim, som 
da han oversatte Mormons Bog«.

Da ældste Pratt så profeten oversætte, »så Joseph, som 
om at han havde læst hans tanker, op og forklarede, at  
Herren gav ham Urim og Tummim, da han ikke var så erfa-
ren med inspirationens Ånd. Men nu var han kommet så 
langt, at han forstod, hvordan Ånden virkede, og han havde 
derfor ikke brug for det instrument.« 21

Brigham Young fortalte nogle tilhørere om sine  
tanker angående at modtage en seersten. »Jeg ved  
ikke, om jeg nogensinde har haft et ønske om at have 
en,« sagde han.22 Brighams udtalelse udtrykte hans  
forståelse for, at seersten ikke var nødvendige for at  
være en seer.

Den 25. oktober 1831 var Joseph Smith til en konfe-
rence i Orange i Ohio. Under den konferencen sagde 
hans bror Hyrum, at han »mente, at det var bedst, at 
oplysninger om fremkomsten af Mormons Bog blev  
fortalt af Joseph selv til de tilstedeværende ældster,  
så de selv kunne vide det.« Ifølge referatet fra mødet 
sagde Joseph, »at det ikke var meningen at fortælle  
verden om alle detaljerne vedrørende fremkomsten  

Medlemmer af Kirken har gennem tiden forsøgt at forstå 
Joseph Smiths tidligere historie og hans fund af og oversæt-
telse af Mormons Bog. Dette billede af kunstneren C.C.A. 
Christensen i 1886 viser Joseph Smith, der får pladerne af 
englen Moroni.

EN
G

LE
N 

M
O

RO
NI

 G
IV

ER
 P

LA
DE

RN
E 

TI
L 

JO
SE

PH
 S

M
IT

H,
 C

.C
.A

. C
HR

IS
TE

NS
EN



 O k t o b e r  2 0 1 5  15

HVAD SKETE DER MED SEERSTENEN?

Ifølge Joseph Smiths historie gav han Urim og Tummim eller de  
nefitiske »oversættere« tilbage til englen. Men hvad blev der af  

den anden eller de andre seersten, som Joseph brugte til at oversætte 
Mormons Bog?

David Whitmer skrev, at »da oversættelsen af Mormons Bog var fær-
dig tidligt i foråret 18301, før den 6. april, gav Joseph stenen til Oliver 
Cowdery og fortalte mig såvel som de andre, at han var færdig med 
den, og han brugte ikke stenen mere«.1

Oliver, der ikke var medlem af Kirken i et årti, indtil han blev gen-
døbt i 1848, planlagde at tage vestpå for at være sammen med de hel-
lige i Utah, men han døde i 1850 i Richmond i Missouri, før han kunne 
tage afsted.2 Phineas Young, der havde været med til at bringe Oliver 
Cowdery tilbage til Kirken, fik seerstenen af Olivers enke, der var David 
Whitmers søster Elizabeth Ann Whitmer Cowdery. Phineas gav den 
derpå til sin bror Brigham Young.3

»Jeg har Josephs første seersten, som jeg har fået fra O[liver] 
C[owdery],« sagde præsident Young i 1853. Der var også andre. »Joseph 
havde 3, som Emma har,» tilføjede han, »2 små og 1 stor.« 4 To år senere 
fortalte Brigham Young en gruppe af Kirkens ledere, der var forsamlet, 
at »Oliver sendte mig Josephs første seersten. Oliver havde altid haft 
den, indtil han sendte den til mig.5

Efter Brigham Youngs død fik en af hans hustruer Zina D.H. Young, 
der senere blev Hjælpeforeningens tredje hovedpræsident, en choko-
ladefarvet seersten fra hans bo, der matchede beskrivelsen af den sten, 
som Joseph brugte til at oversætte Mormons Bog, og hun donerede 
den til Kirken.6 Siden da har nogle af de efterfølgende ledere i Kirken 
bekræftet, at Kirken er i besiddelse af seerstenen.7

NOTER
 1. David Whitmer, An Address to All Believers in Christ, 1887, s. 32.
 2. For yderligere oplysninger om Oliver Cowderys tilbagevenden til Kirken før sin 

død, så se Scott F. Faulring, »The Return of Oliver Cowdery«, i John W. Welch og 
Larry E. Morris, red., Oliver Cowdery: Scribe, Elder, Witness, 2006, s. 321- 362.

 3. Se referat, 30. sep. 1855, Kirkens historiske bibliotek i Salt Lake City; »David  
Whitmer«, The Historical Record, okt. 1888, s. 623; Maria L. Cowdery Johnson til 
David Whitmer, 24. jan. 1887, Community of Christ Library- Archives, Independence  
i Missouri og Franklin D. Richards, dagbog, 9. mar. 1882, Kirkens historiske  
bibliotek.

 4. Referat, 17. apr. 1853, Kirkens historiske bibliotek.
 5. Referat, 30. sep. 1855, Kirkens historiske bibliotek.
 6. Se Zina Young til Franklin D. Richards, 31. juli 1896, i Journal History of The 

Church of Jesus Christ of Latter- day Saints, 31. juli 1896, s. 4, Kirkens historiske 
bibliotek.

 7. Se B.H. Roberts, A Comprehensive History of the Church, 6:230- 231; Joseph Fielding 
Smith, Lærdomme om frelse, saml. Bruce R. McConkie, 3 bind, 1980, 3:187; Bruce R. 
McConkie, Mormon Doctrine, 2. udg., 1966, s. 818- 819.

Stenen, der er afbilledet her, er længe blevet 
sat i forbindelse med Joseph Smith og oversæt-
telsen af Mormons Bog. Stenen, Joseph Smith 
brugte til at oversætte Mormons Bog, er ofte 
blevet refereret til som en chokoladefarvet sten 
i oval form. Joseph Smith gav stenen til Oliver 
Cowdery, og den er endt hos Kirken gennem 
Brigham Young og andre.

Phineas Young, der sidder i midten mellem  
sine brødre og til venstre for Brigham Young, 
fik seerstenen, der blev brugt til at oversætte 
Mormons Bog fra Oliver Cowdery og gav den  
til sin bror Brigham.
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af Mormons Bog«, og »at det ikke var pas-
sende for ham at berette om disse ting«.23  
Da han var vokset i sin rolle som seer og 
ikke længere mente, at seersten var nød-
vendige for at modtage åbenbaring, var han 
måske bekymret for, at folk ville fokusere 
for meget på fremkomsten af bogen og for 
lidt på selve bogen.

Det mest fremtrædende punkt, som 
Joseph Smith kom med angående oversæt-
telsen af Mormons Bog, var, at han gjorde 
det »ved Guds gave og kraft«.24 Bogen selv, 
sagde han til Kirkens ledere, »var den mest 
korrekte bog på jorden og vor religions slut-
sten«, og at dens læsere ved at adlyde dens 
forskrifter »ville komme Gud nærmere … 
end [ved] nogen anden bog«.25 ◼
NOTER
 1. Se L&P 115.
 2. Forord til Mormons Bog, ca. aug. 1829, i Documents, 

Volume 1: July 1828- June 1831, bind 1 i serien Docu-
ments i The Joseph Smith Papers, 2013, s. 93. Se også 
»De tre vidners vidnesbyrd« i Mormons Bog.

 3. Se 2 Mos 4:1- 5, 17, 20- 21; 7:8- 21; 8:12- 15; 9:22- 26; 
10:12- 15; 14:15- 18; 17:1- 13; 4 Mos 17:1- 10; 20:7- 11; 
Hebr 9:4.

 4. Se 4 Mos 21:7- 9; Joh 3:14- 15.
 5. Se 2 Mos 28:12; 35:9, 27; 1 Sam 23:9- 12; 30:7- 8.
 6. Se 2 Mos 28:30; 3 Mos 8:8; 4 Mos 27:21; 5 Mos 33:8; 

1 Sam 28:6; Ezra 2:63; Neh 7:65.
 7. Se mere information om denne religiøse kultur 

i det 19. århundrede i Journals, Volume 1: 1832- 
1839, bind 1 i serien Journals i The Joseph Smith 
Papers, 2008, s. xix; og Revelations and Transla-
tions, Volume 3: Printer’s Manuscript of the Book of 
Mormon, bind 3 i serien Revelations and Translations 
i The Joseph Smith Papers, 2015, s. xv–xvi; Dallin H. 
Oaks, »Recent Events Involving Church History and 
Forged Documents«, Ensign, okt. 1987, s. 68- 69.

 8. Se Joseph Smith sen.s udtalelse, som citeret i 
Francis W. Kirkham, A New Witness for Christ in 
America: The Book of Mormon, bind 2, 1959, s. 366; 
se også Lucy Mack Smith, »Lucy Mack Smith, History, 
1844- 1845«, bog 3, s. 10, josephsmithpapers. org/ 
paperSummarylucy - mack - smith - history - 1844 - 1845. 
Martin Harris mindedes, at han afprøvede Josephs 
evne ved at få ham til at finde en nål i en høstak (se 
»Mormonism – No. II«, Tiffany’s Monthly, juli 1859, 
s. 164).

 9. Se for eksempel Joseph Smith – Historie i Den Koste-
lige Perle.

10. Se L&P 130:10- 11. Se også den første ordlyd af det, 

der nu er Lære og Pagter 8, som var henvendt til 
Oliver Cowdery, da han ønskede at hjælpe Joseph 
Smith med at oversætte Mormons Bog (Revelation, 
apr. 1829- B, i Documents, Volume 1: July 1828- June 
1831, s. 44- 47).

11. Joseph Smith, »History, ca. Summer 1832«, Histories, 
Volume 1: 1832- 1844, bind 1 i serien Histories i The 
Joseph Smith Papers, 2012, s. 14.

 12. Se JS- H 1:35; Joseph Smith, »Church History«, i Histo-
ries, Volume 1: 1832- 1844, s. 495; Martin Harris, i 
»Mormonism – No. II«, s. 165- 166; »Lucy Mack Smith, 
History, 1844- 1845«, bog 5, s. 7- 8, josephsmithpapers. 
org.

 13. Se for eksempel »Lucy Mack Smith, History,  
1844- 1845«, bog 5, josephsmithpapers. org.

 14. Denne skelnen har forståeligt nok forvirret eksper-
ter. Se for eksempel Bruce R. McConkie, Mormon 
Doctrine, 2. udg., 1966, s. 307- 308; Joseph Fielding 
McConkie og Robert L. Millet, Doctrinal Commentary 
on the Book of Mormon, 4 bind, 1987- 1992, 3:278, og 
Matthew B. Brown, All Things Restored: Confirming 
the Authenticity of LDS Beliefs, 2000, s. 62.

 15. Se William W. Phelps, tale ved Joseph og Hyrum 
Smiths begravelse, Kirkens historiske bibliotek i  
Salt Lake City; Orson Pratt, »Explanation of Substi-
tuted Names in the Covenants«, The Seer, mar. 1854, 
s. 229; William W. Phelps, brev til Brigham Young, 
10. apr. 1854, i Brigham Young, kontorfiler, 1832- 
1878, Kirkens historiske bibliotek i Salt Lake City  
og Revelations and Translations, Volume 2: Pub-
lished Revelations, bind 2 i serien Revelations  
and Translations i The Joseph Smith Papers, 2011, 
s. 708- 709.

 16. Se flere oplysninger om oversættelsen i »Book of 
Mormon Translation«, der findes på lds. org/ topics/ 
book - of - mormon - translation. Se også Russell M. 
Nelson, »A Treasured Testament«, Ensign, juli 1993, 
s. 61- 65; Neal A. Maxwell, »By the Gift and Power  
of God«, Ensign, jan. 1997, s. 36- 41.

 17. Wilford Woodruff kaldte for eksempel en seersten, 
han så i Nauvoo, for Urim og Tummim (Wilford 
Woodruffs dagbog, 27. dec. 1841, Kirkens historiske 
bibliotek). Se også Revelations and Translations, 
Volume 3: Printer’s Manuscript of the Book of  
Mormon, s. xix.

 18. Se Revelations and Translations, Volume 3: Printer’s 
Manuscript of the Book of Mormon, s. xviii–xix.

 19. Se Documents, Volume 1: July 1828- June 1831, s. 150- 
152, for at få en kort sammenfatning af denne indsats.

 20. Referat, 17. apr. 1853, Kirkens historiske bibliotek.
 21. »Two Days’ Meeting at Brigham City, June 27 and 28, 

1874«, Millennial Star, 11. aug. 1874, s. 498- 499.
 22. Referat, 30. sep. 1855, Kirkens historiske bibliotek.
 23. Referat, 25.- 26. okt. 1831, i Documents, Volume 2: 

July 1831- January 1833, bind 2 i serien Documents 
i The Joseph Smith Papers, 2013, s. 84.

 24. Forord til Mormons Bog, omkring aug. 1829, i Docu-
ments, Volume 1: July 1828- June 1831, s. 93. Se også 
»De tre vidners vidnesbyrd« i Mormons Bog.

 25. Joseph Smith, i Wilford Woodruffs dagbog 28. nov. 
1841, Kirkens historiske bibliotek eller indledningen 
til Mormons Bog.

I 1883 fokuserede The 
Contributor, som var 
et tidsskrift, der blev 
udgivet af Kirken, på de 
tre vidner til Mormons 
Bog. Sidste dages hellige 
har længe anerkendt den 
vigtige rolle, som hver 
mand spillede ved at 
hjælpe Joseph Smith med 
at oversætte og udgive 
Mormons Bog.
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ILLUSTRATIONER AF OVERSÆTTELSESPROCESSEN

I løbet af årene har mange kunstnere forsøgt at skildre 
oversættelsen af Mormons Bog ved at vise de involverede 

i mange forskellige omgivelser og opstillinger og sammen 
med forskellige genstande. Hver kunstneriske fremstilling er 
baseret på kunstnerens egen mening, research og forestil-
ling, nogle gange hjulpet på vej af input eller vejledning fra 
andre. Her er nogle få fremstillinger, der er blevet produceret 
i årenes løb.

Kunstners skildring af 
Joseph Smith, der studerer 
pladerne. Joseph min-
dedes, at han »skrev et 
betragteligt antal« af  
tegnene fra pladerne  
af. Efter, at han oversatte 
disse tegn »ved hjælp af 
Urim og Tummim«, tog 
Martin Harris tegnene 
med til Charles Anthon 
og andre lærde for at få 
bekræftet oversættelsen 
(JS- H 1:62- 64).

Kunstners skildring af Joseph Smith, 
der oversætter, mens han bærer bryst-
skjoldet med de forbundne oversæt-
tere eller briller, som der senere blev 
henvist til som Urim og Tummim.

Kunstners skildring af Joseph Smith og Oliver Cowdery, 
der arbejder med oversættelsen af Mormons Bog. I mod-
sætning til det, der skildres her, så sagde Oliver Cowdery, 
at han ikke så pladerne før efter, at oversættelsen var 
færdig. Vidner til processen sagde, at under oversættel-
sen var pladerne skærmet af, så man ikke kunne se dem, 
som for eksempel, at de var dækket af et klæde.

Kunstners skildring af Joseph Smith og en skriver, der oversætter med et 
tæppe imellem dem. Selvom der ikke bliver nævnt noget tæppe i beskri-
velserne af oversættelsesprocessen, så blev der øjensynligt brugt et i 
starten til at skærme, så skriveren ikke kunne se pladerne, brillerne eller 
brystpladen. Ved den sidste del af oversættelsen kan der være blevet 
brugt et tæppe til at skærme oversætteren og skriveren fra andre perso-
ner, der var nysgerrige efter at se oversættelsen.
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Et distriktsråd 
i Ghana viste, 

hvordan det at 
sidde i råd og 
bruge lokale 

ressourcer 
kan skabe 

muligheder for 
personlig vækst 

og for at tjene 
hinanden.
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Ord,  

Norman C. Hill
Præsident, Accra Vest- missionen i Ghana

Søster Vida Osei fra Ghana ville gerne lære at læse og skrive engelsk. Hun 
havde flere gange prøvet lokale undervisningstilbud, men hun var blevet mis-
modig og var stoppet efter nogle få uger. Så en søndag, da hun var til møderne 

i Anden Gren, hørte hun, at Asamankese Distrikt sponsorerede et læsefærdigheds-
program til at lære engelsk. Hun besluttede sig for at tage chancen og melde sig til.

Hun fandt snart ud af, at dette program var anderledes. Hun ville være i stand til 
at deltage sammen med venner fra Kirken. Skrifterne blev brugt som studiemateri-
ale, så hun ville lære engelsk og om evangeliet på samme tid.

To måneder efter, at Vida var begyndt, bad hun for første gang nogensinde i en 
klasse. Tre måneder efter, at hun var begyndt, holdt hun sin første tale nogensinde 
til et nadvermøde, delvist på twi, et lokalt afrikansk sprog, og delvist på engelsk. 
Fire måneder efter, at hun var begyndt, begyndte hun at skrive ordrer, omkostnin-
ger og priser i forbindelse med sit arbejde som selvstændig syerske i sin lasede 
notesbog. Hun lavede færre fejl med sine kunder, fik lavere priser fra sælgere og 
tjente flere penge, end hun havde gjort i nogle af de tidligere måneder.

»Jeg var for genert til at deltage i en læsefærdighedsklasse med bare hvem som 
helst,« sagde hun. »Men da læsefærdighedsklassen blev holdt i kirkebygningen sam-
men med medlemmer, som jeg kendte, gav det mig modet til at forsøge igen. Og nu 
kan jeg læse skrifterne og forbedre min forretning ved at læse og skrive engelsk.«

I landene syd for Sahara er der mange mennesker og især kvinder, der ikke kan 
læse og skrive. Analfabetisme er så udbredt, at et gammelt afrikansk ordsprog 
siger: »Hvis du gerne vil gemme noget, så skriv det i en bog.« For sidste dages 
hellige kvinder som Vida har læsefærdighederne 
dog fremgang.

DER KAN ÆNDRE VORES 
verden
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Udfordringer, der skal overvindes
Begrænset infrastruktur og begrænset uddannelse i de 

fleste lande syd for Sahara betyder begrænsede muligheder, 
især for piger. Fordi det koster mange penge at gå i skole, 
og på grund af pigers begrænsede status i samfundet anser 
mange mennesker det at læse som en uopnåelig færdig-
hed. Det skønnes for eksempel i Ghana, selvom engelsk er 
det officielle sprog, at mindre end halvdelen af de voksne 
kvinder taler engelsk. Ude på landet i Ghana er to tredje-
dele af de voksne kvinder analfabeter.

»De fleste voksne kvinder i vore byer og landsbyer taler 
ikke engelsk,« siger Seth Oppong, der er præsident for 
Abomosu Distrikt i Accra Vest- missionen i Ghana. »Vores 
lokale sprog twi har været et talt sprog i århundreder. Det 
er først for nylig, at der er blevet lavet et alfabet til twi, så 
der er kun få, der kan læse det.«

»Søstrene må forlade sig på andre – for det meste deres 
mand, hvis de er gift, eller fra mund til mund, hvis de ikke 
er gift, for at forstå de evangeliske principper og Kirkens 
retningslinjer,« forklarer Georgina Amoaka, der er distriktets 
hjælpeforeningspræsident. »Mange af dem har et stort ønske 
om at tjene, men de kan ikke læse hæfterne eller tidsskrif-
terne, så de har begrænsede muligheder for at deltage.«

Råd fra rådet
Siden kvinderne ikke taler engelsk derhjemme eller på 

markedet, så er deltagelse i Kirken deres største tilskyn-
delse til at lære sproget. Men både folk, der har været 
medlemmer i lang tid, og nyomvendte møder modstand fra 
familien, når det handler om læsefærdighedsprogrammer. 
Distriktsrådet drøftede denne problemstilling, og så talte 
præsident Oppong til præstedømme-  og organisationsle-
derne i hver gren om et projekt i hele distriktet for at lære 
folk at læse og skrive. Selvom programmet er åbent for 
alle kvinder i lokalsamfundet, så fokuserer det på kvinder i 
Kirken. I stedet for at invitere folk enkeltvis, inviterede man 

i stedet folk i grupper – så for eksempel hjælpeforenings-  
eller primarypræsidentskaber deltog sammen, så de kunne 
støtte hinanden.

Lederne i distriktet besluttede baseret på drøftelser med 
grenene at holde læsefærdighedsklasser i hver gren om 
søndagen såvel som to gange i løbet af ugen. Efter en kon-
centreret seks måneders indsats blev der givet beviser for 
fuldførelse til dem, der kom regelmæssigt, og som lavede 
de påkrævede lektier.

Ressourcer tilpasset behovene
»En af udfordringerne var et finde en måde, hvor man 

kunne undervise i at læse og skrive til folk, der kun har 
et talesprog,« forklarer ældste Jim Dalton, en seniormissio-
nær, der tjener i distriktet. »På grund af den lange tradition 
med twi som et talt sprog, men ikke som et skrevet sprog, 
så ved de fleste folk, der taler det, ikke, hvordan de skal 
skrive det, så vi blev nødt til at begynde med at lære dem 
at skrive.«

Ransford Darkwah fra Abomosu Distrikts højråd arbej-
dede sammen med to hjemvendte missionærer Francis 
Ansah og Cecelia Amankwah på at bruge lokalt fremstillet 
lektionsmateriale. Deltagerne fik vist billeder og blev deref-
ter bedt om at skrive det, de så. Det hjalp dem til at udvikle 
grundlæggende skriveevner, mens de lærte at tænke på 
engelsk. Da først de grundlæggende evner var på plads, 
kunne der anvendes mere avancerede indlæringsressourcer.

Forberedelse og nytænkning
Før programmet begyndte, oplærte specialister i læse-

færdigheder undervisere ikke kun i undervisningsmetoder, 
men også i hvordan man kan undervise i praktisk hygiejne 
og færdigheder til at hjælpe familien. Men selv den bedste 
oplæring kunne ikke have forudset nogle af de udfordringer, 
de mødte, da klasserne først gik i gang: Hyppige strømafbry-
delser i området gjorde det svært at gennemføre klasserne 

Deltagere, familiemedlem-
mer og venner afholder 
dimission for det læse-
færdighedsprogram, som 
distriktet sponsorerede.



om aftenen, rygter om uregerlige guldgravere, 
der strejfede om på gaderne om natten, med-
førte ængstelse og nogle gange var dem, der 
havde en nøgle, ikke i stand til at komme til 
tiden for at åbne kirkebygningerne.

Endnu engang drøftede distriktsrådet, 
hvad der skulle gøres. Som reaktion på deres 
råd begyndte grupper af deltagere at komme 
sammen til klassen. De fik lommelygter, der 
hjalp dem til at gå sikkert på fortovet. Lokale 
ledere godkendte brug af generatorer, så 
der kunne være lys i kirkebygningerne om 
aftenen. Pålidelige medlemmer, der boede 
i nærheden af bygningerne, fik betroet en 
nøgle, så de kunne låse op til tiden.

Præsentationer ved dimissionen
61 medlemmer og undersøgere begyndte 

på programmet. 43 færdiggjorde alle lekti-
onerne og lektierne. Ved dimissionen blev 
de alle opfordret til at komme med en kort 
præsentation.

»Før læsefærdighedsprogrammet begyndte, 
kunne jeg slet ikke læse,« sagde Sandra 
Obeng Amoh fra Sankubenase Gren. »Når 
min mand var ude at rejse med sit arbejde, 
holdt jeg aldrig familieaften. For nogle uger 
siden, da han var væk, hjalp min ældste søn 
mig med at læse lektionshæftet, og jeg under-
viste mine børn i en lektion på engelsk. Siden 
da har jeg gjort det hver uge, når min mand 
ikke er hjemme.«

Prosper Gyekete, der på trods af begræn-
sede engelskkundskaber er forblevet et tro-
fast medlem af Abomosu Anden Gren, læste 
et vidnesbyrd på tre sætninger, som han selv 
havde skrevet. Han sagde, at han ikke kunne 
læse eller skrive før klassen, men nu kan han 
hjælpe sine børn med deres lektier. Takket 
være det, som jeg har lært,« sagde han, »kan 
jeg være en bedre far.«

»Nu kan jeg selv læse skrifterne,« sagde 
Kwaku Sasu fra Kwabeng Gren. »Før vidste 
jeg, at Mormons Bog var sand, selvom jeg 
ikke kunne læse den. Nu ved jeg, at den  
er sand, når jeg læser den. Mit vidnesbyrd 
vokser og vokser.«

Medlemmerne af hjælpeforeningspræsi-
dentskabet i Asufano Gren sagde, at de hver 
tirsdag aften havde forpligtet sig til at kun 
tale med hinanden på engelsk. »Den dag blev 
nogle af samtalerne længere, fordi vi ikke 
kunne komme på de rigtige ord at sige til hin-
anden,« sagde Evelyn Agyeiwaa, der er hjæl-
peforeningspræsident. »Men snart begyndte 
vi at oversætte for hinanden og finde de 
rigtige ord. Fordi vi lærte sammen, var ingen 
af os flove eller bange for at sige de forkerte 
ord. Vi hjalp ganske enkelt hinanden.«

Fordele i overflod
Kvinder, der færdiggjorde Abomosu 

Distrikts læsefærdighedsprogram, sagde, 
at de fik det bedre med sig selv, og de var 
mere tilbøjelige til at komme i kirke. De blev 
mere villige til at tage imod kaldelser, læse 
i skrifterne og undervise både i Kirken og 
derhjemme. Der var også nogle mænd, der 
fuldførte programmet. De var for det meste 
subsistenslandmænd, der sagde, at de nu er 
bedre i stand til at udregne omkostninger 
og salget af det, som de producerer, hjælpe 
deres børn med lektierne og læse skrifterne 
for sig selv og sammen med deres familie.

Tilskyndet af succesen i Abomosu har 
nabodistriktet Asamankese startet deres eget 
læsefærdighedsprogram.

»Det ændrer vores liv og vore børns liv, 
at vi er i stand til at læse og skrive,« sagde 
Gladis Aseidu fra Sankubenase Gren. »Ord 
ændrer vores verden, og vi takker vor Fader 
i himlen.« ◼

»Der er intet enkelt svar 
på alle spørgsmål om 
Kirkens velfærd. Det er 
et selvhjælpsprogram, 
hvor den enkelte er 
ansvarlig for sin per-
sonlige selvhjulpenhed. 
Vore ressourcer omfat-
ter personlig bøn, vore 
egne gudgivne talenter 
og evner, de aktiver, vi 
har til rådighed gen-
nem vores familie og 
slægtninge, forskellige 
samfundsressourcer 
og selvfølgelig omsorg 
og støtte fra præste-
dømmekvorummer og 
Hjælpeforeningen …

I må i sidste ende i 
jeres område gøre det, 
som Kristi disciple har 
gjort i alle uddelinger: 
Rådføre jer med hinan-
den, bruge alle tilgæn-
gelige ressourcer, søge 
Helligåndens inspiration, 
bede til Herren om hans 
bekræftelse og derpå 
rulle jeres ærmer op  
og gå i gang.«
Præsident Dieter F. Uchtdorf, 
andenrådgiver i Det Første 
Præsidentskab, »Omsorg på 
Herrens måde«, Liahona,  
nov. 2011, s. 53- 56.
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Ældste David A. Bednar fra De Tolv Apostles 
Kvorum talte til de unges forældre og ledere 
om den svære balance, som vi skal finde: 

»Tilskynd de unge til at handle. I skal være der, men I skal 
lade dem komme til. I skal vejlede dem uden at overtage 
det hele.« 1

Forældre og ledere kan hjælpe unge mænd og unge 
piger til at lære principper, der vil forberede dem til at lede 
i retskaffenhed og til at opbygge Guds rige på jorden.

Da jeg var 14 år gammel, mødte jeg nogle unge piger, 
som var fremragende ledere. På det tidspunkt flyttede min 
familie fra den ene ende af USA til den anden, og vi blev 
medlemmer af en ny menighed. Jeg kan ikke huske, hvem 
der tjente i rosenpigernes klassepræsidentskab, men jeg 
kan tydeligt huske, at de unge piger var meget søde mod 
mig. De tog omsorgsfuldt imod en bange og ranglet ny 
pige, som var hun en gammel ven, og fik mig til at føle 
mig velkommen. Jeg kom fra Delaware, hvor jeg var den 
eneste mormonpige i min junior high school, og hvor den 
eneste anden mormonpige, jeg kendte, boede en times 
kørsel fra mit hjem, så jeg tænkte: »Det her må være sådan, 
det føles at være i himlen!«

For første gang i mit liv havde jeg nogle venner, der 
efterlevede standarderne i Til styrke for de unge, som invi-
terede mig til aktiviteter og bar deres vidnesbyrd om evan-
geliet for mig. Deres eksempel på kærlig venlighed gjorde 
mere for at holde mig nær til Jesu Kristi Kirke af Sidste 
Dages Hellige på det tidspunkt, end nogen tale eller lektion 
kunne have gjort. I deres kærlighed og kristuslignende lys 
fandtes budskabet om Kristi evangelium, og det var dem, 
der ledte mig og viste mig ind i hans fold.

Hvad var det, der gjorde, at mine nye venner var sådan 
nogle gode ledere?

En ung missionær definerede lederskab meget enkelt. 
Han sagde: »Vi skal være på det rette sted på det rette tids-
punkt for at udføre Herrens vilje og hjælpe den person, der 
har brug for vores hjælp. Det er det, der gør os til en leder.« 2 
Trofaste unge mænd og unge piger i hele Kirken vil på 
grund af dem, de er, og på grund af Kristi lys, der skinner 
i dem, have evnen til at lede som Frelseren og »hjælpe andre 
mennesker med at blive ›Jesu Kristi … sande tilhængere‹«.3

Som ledere leder vi, vejleder og går ved siden af vore 
unge mænd og unge piger. Men det er klasse-  og kvorums-
præsidentskaberne, der er ansvarlige for at lede arbejdet 
i deres klasser og kvorummer, deriblandt at vælge sønda-
gens lektioner og planlægge ugens aktivitet. Klasse-  og 
kvorumsledere er kaldet og indsat under ledelse af de, der 
bærer præstedømmenøglerne; og således har de myndig-
hed til at lede og styrke de andre unge. De følger Frelse-
rens eksempel og lærer at tjene, ligesom han tjente, og 
hjælpe andre, ligesom han gjorde.

Carol F. McConkie
Førsterådgiver i 
Unge Pigers hoved-
præsidentskab

Lær de unge  

Vore unge er ikke bare fremtidens ledere. 
De er vore dages ledere. Vi kan hjælpe  
dem til at lede som Frelseren.

AT LEDE SOM 
FRELSEREN



Muligheder for de unge til at lede
Lederskab begynder i hjemmet. »At gøre vores pligt mod 

Gud som forældre og ledere begynder for os alle med at 
lede ved eksemplets magt – vedholdende og nidkær efter-
levelse af evangeliets principper i hjemmet,» sagde Robert 
D. Hales fra De Tolv Apostles Kvorum. »Det kræver daglig 
beslutsomhed og omhu.« 4 Forældre underviser i Kristi lære. 
De hjælper de unge til at sætte og nå mål. Personlig frem-
gang og Pligt mod Gud hjælper de unge til at styrke deres 
vidnesbyrd om Jesus Kristus, blive forberedt til at indgå og 
holde hellige pagter og opfylde deres guddommelige roller 
og ansvar i familien, hjemmet og Kirken.

I Kirken kan lederne i Det Aronske Præstedømme og 
Unge Piger hjælpe de unge, der tjener i kvorums-  og klas-
sepræsidentskaber, til at forstå deres hellige ansvar og til at 
højne deres kaldelse om at nære og styrke de andre med-
lemmer af kvorummet eller klassen.

Som voksne ledere forbereder vi de unge til at 
lede møderne i kvorummet og klassen samt til GUF- 
aktiviteterne. Vi mødes med de unge til præsidentskabs-
møder, når de beslutter sig for, hvordan de kan hjælpe 
dem, der har det svært, hvordan de får alle til at deltage i 

søndagens lektioner, og hvordan de planlægger aktiviteter, 
tjenesteprojekter, lejre og ungdomsstævner.

Vi opfordrer de unges præsidentskaber til at hjælpe 
alle medlemmer af klassen eller kvorummet til at deltage 
i enhver del af arbejdet med frelse, deriblandt med-
lemsmissionering, fastholdelse af nyomvendte, aktivering 
af mindre aktive medlemmer, tempeltjeneste og slægtshi-
storie og undervisning i evangeliet.5 De unges præsident-
skaber hjælper alle unge mænd og unge piger til at lære 
glæden og velsignelserne ved at tjene i Frelserens navn 
og vogte hans får.

Lederens rolle handler ikke om at lave Pinterest- 
perfekte ting til at dele ud eller at komme med lektioner 
fulde af fakta. Lederens rolle er at hjælpe unge mænd og 
unge piger til at lære og anvende principper, der vil hjælpe 
dem til at lede ligesom Frelseren. Følgende er fire af disse 
principper.6

Forberede sig åndeligt
Hjælp de unge til at forstå kraften i deres personlige, 

åndelige forberedelse. Lær dem at udøve tro på de  
pagter, som de indgår ved nadveren. Deres villighed  

til at påtage sig Kristi navn, erin-
dre ham og holde hans befalin-
ger gør dem værdige til altid at 
have Helligånden hos sig. De er 
ikke alene i deres tjeneste, når 
de er i stand til at modtage, gen-
kende og handle på Helligåndens 
tilskyndelser.

De forbereder sig åndeligt ved 
at søge vejledning i inderlig bøn 
og ved at søge i skrifterne efter 
svar. De stræber efter at holde 
befalingerne, så Helligånden kan 
tale til dem i deres hjerte og sind, 
så de kan føle og vide, hvem der 
har behov for deres hjælp, og 
hvad de kan gøre. De føler Kristi 
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rene kærlighed for hvert medlem af deres klasse eller 
kvorum.

Åndelig forberedelse giver de unge tillid til, at de er  
Herrens agenter, og at de går Herrens ærinde (se L&P 64:29).

Deltage i råd
Lær de unge den grundlæggende orden og den åben-

baringsmagt, det er i at sidde i råd, når de deltager i denne 
guddommeligt indstiftede proces, hvorved Herrens kirke 
ledes, og enkeltpersoner og familier bliver velsignet.7 
Biskoprådets ungdomskomitemøder og kvorums-  og klas-
sepræsidentskabsmøder, hvor de unge lærer om deres 
pligter og modtager deres ansvar om at tjene andre.

Medlemmerne i et råd –

•  er forenede med og følger vejledningen fra deres 
præstedømmeledere, der har præstedømmets nøgler.

•  fortæller hinanden om deres tanker og ideer i en ånd 
af retskaffenhed, hellighed, tro, dyd, tålmodighed, 
næstekærlighed og broderlig venlighed.

•  arbejder sammen under vejledning af Helligånden for 
at planlægge, hvad de vil gøre for at hjælpe dem i nød.

Tjene andre
De unge leder som Frelseren, når de tjener med kærlig-

hed og venlighed. Joseph Smith har sagt: »Intet kan i  
den grad få folk til at forsage synden som det at blive 

taget ved hånden og blive omsorgsfuldt våget  
over … Når folk viser mig den mindste venlighed 
og kærlighed, o, hvilken magt har det da ikke  
over mit sind.« 8

Frelseren lærte os, at hver eneste sjæl er dyrebar 
og har stor værdi (se L&P 18:10- 15). Hjælp vore 

unge til at forstå den herlige sandhed, at Jesus Kristus ned-
lagde sit liv og åbnede vejen for, at alle kan komme til ham. 
Herrens sande tjenere rækker i taknemlighed for det, han 
har gjort, ud og tjener kærligt og omsorgsfuldt hver ung 
mand og hver ung pige, for hvem Frelseren ofrede alt.

Undervisning i Jesu Kristi evangelium
Hjælp de unge mænd og piger til at se mulighederne 

for at undervise i evangeliet og forstå, at den vigtigste 
undervisning er gennem deres eksempel. Når de unge 
lever ifølge profeternes ord og holder standarderne i Til 
styrke for de unge, leder de som Frelseren. Ved retskaffen-
heden i deres ord og handlinger viser de, hvad det vil sige 
at være en af Jesu Kristi sande disciple. De står som hans 
vidner uden hykleri. Så, når de bærer vidnesbyrd, er med 
til at undervise om søndagen eller fortæller deres venner 
om evangeliske sandheder, bliver de fyldt med Ånden og 
deres ord har omvendende kraft.

Led som Frelseren
At lede som Frelseren er et helligt privilegium, som kræ-

ver, at de unge gør deres allerbedste, når de tjener Herren 
derhjemme, i Kirken og i lokalsamfundet. Unge mænd og 
unge piger, der leder som Frelseren, bliver budskabet om 
Kristi evangelium, svaret på nogens bøn, de engle, der 
hjælper dem i nød, og Kristi lys for verden. ◼
NOTER
 1. David A. Bednar, »Youth and Family History«, lds. org/ youth/ 

family - history/ leaders.
 2. Brev fra Carol F. McConkies barnebarn, 13. mar. 2015.
 3. Håndbog 2: Forvaltning af Kirken, 2010, 3.1.
 4. Robert D. Hales, »Vores pligt mod Gud: Forældres og lederes mission 

for den opvoksende slægt«, Liahona, maj 2010, s. 95.
 5. Se Håndbog 2, 5.
 6. Se Håndbog 2, 3.2.
 7. Se Håndbog 2, 4.1.
 8. Kirkens præsidenters lærdomme: Joseph Smith, 2007, s. 390, 424.

DET RETTE MÅL AF VEJLEDNING

De unge har brug for forskellige grader af støtte, 
når de lærer at lede. Nogle kan 

gøre mere selv; andre har brug for 
mere støtte. Forældre kan rådføre 
sig med hinanden, når de hjælper 
deres børn med at lære at lede, og 
præsidentskaberne i Unge Mænd 
og Unge Piger kan rådføre sig med 
hinanden og biskoprådet, når de 
beslutter sig for, hvor meget de 
skal støtte hver af de unge i menigheden. Målet: 
At hjælpe hver ung mand og ung pige til at blive 
bedre ved at tage udgangspunkt i, hvor de er.
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FEJRING  
AF  
FAMILIEAFTEN

I 1915 rådede sidste dages profeter os til at afsætte en aften om 
ugen til vores familie. I begyndelsen blev det kaldt »hjemmeaften« 
– en tid til at lære om evangeliet og have det sjovt sammen, mens 

vi styrker vore jordiske og evige bånd.
Et hundrede år senere fortsætter familieaften med at hjælpe os 

til at opbygge en familie, der vil vare for evigt. Profeterne lover, at 
gennem den vil en større tro og åndelig styrke vokse i vores hjerte, 
og der vil hvile en større beskyttelse, enhed og fred i vores hjem.

Vi tilhører alle en familie her på jorden og er en del af vor  
himmelske Faders familie. Hvor end vi er i verden, og hvad  
end omstændighederne i vores liv er, så kan vi fejre og deltage 
i familieaften. ◼

Til venstre: Familien Moua flyttede for nylig til Thailand, hvor de lærte 
om evangeliet og blev døbt. Til familieaften studerer de Mormons  
Bog på både hmong, deres modersmål, og thai, der er sproget i deres 
nye hjem.

Nedenfor: Familien Santos fra Portugal skaber nære venskaber  
til familieaften ved blandt andet at have det sjovt og spille spil.
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Til højre: Familie betyder mere end mor, far og børn i Den Demokra-
tiske Republik Congo. Så når bror Suekameno samler sin familie til 
familieaften, er der mange fra landsbyen, der deltager.

Øverst: Søster Gercan fra Filippinerne bruger primarysange og  
traditionel musik til at undervise sine børn i glæden ved evangeliet.

Herover: Familien Anderson, som man her ser i deres køkken 
i Georgia i USA, elsker at bage småkager. De bruger dem nogle  
gange som en del af lektionen eller bare som lidt lækkert.
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Herover: Bror og søster Reynolds i 
Washington i USA ser efter muligheder 
for at undervise så enkelt i evangeliet, 
at deres små børn kan lære og 
forstå det.

Øverst fra toppen: Familien Espinoza  
fra Bolivia tager deres ærede bedstemor 
med til familieaften, hvor de synger og 
lærer om evangeliet.

For familien Jin i Georgia i USA er 
slægtshistorie deres yndlingsaktivitet 

til familieaften. De nyder at lære deres 
børn om deres koreanske arv.

Familien Ligertwood i Australien 
tager nogle gange på udflugter som en 
del af deres familieaften og udforsker 
smukke dele af deres by.



Se på side 3 i hvert nummer af Liahona 
forslag til familieaften.

Del fotos eller videoer af jeres familieaf
ten ved at bruge #FamilyNight. 

Lær mere på facebook.com/ 
liahona.magazine (tilgængelig  
på engelsk, portugisisk og spansk).



Ved at forstå 
og lydigt følge 
Guds plan 
afholder vi os 
selv fra at gå 
væk fra den 
sti, der fører 
tilbage til vor 
himmelske 
Fader.
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Jeg har ofte tænkt over håbløsheden hos de af Guds børn, der strejfer om i den 
mørke og dystre verden uden at vide, hvor de er, hvor de kom fra, hvorfor de 
er her på jorden, og hvor de kommer hen efter deres jordiske liv.

Vi behøver ikke at strejfe om. Gud har åbenbaret evige sandheder for at besvare 
disse spørgsmål. De findes i hans store plan for hans børn. I skrifterne er denne 
plan kendt som »forløsningsplanen« 1 »planen for lykke« 2 og »frelsesplanen«.3

Ved at forstå og lydigt følge Guds plan afholder vi os selv fra at gå væk fra den 
sti, der fører tilbage til vor himmelske Fader.4 Da, og kun da, kan vi leve det liv, som 
han lever, hvilket er »evigt liv … den største af alle Guds gaver.« 5

Det evige livs gave er værd enhver indsats, det kræver at studere, lære og 
anvende frelsesplanen. Hele menneskeheden vil opstå og modtage udødelighedens 
velsignelse. Men for at få evigt liv – det liv, som Gud lever,6 er det værd at efterleve 
frelsesplanen af hele vores hjerte, sind, kraft og styrke.

Ældste  
Robert D. Hales
De Tolv Apostles 
Kvorum

Frelsesplanen  

Nøglen til succes i vores førjordiske liv var vores 
støtte til Faderens plan. På samme måde er 

det nøglen til succes i vores jordiske liv.

EN HELLIG SKAT  
AF KUNDSKAB TIL AT VEJLEDE OS
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Forstå frelsesplanen
Hvilken kraft det giver at kende planen! Frelsesplanen 

er en af de største skatte af kundskab, som menneskehe-
den overhovedet har fået, fordi den forklarer livets evige 
formål. Uden den strejfer vi i sandhed om i mørket. Det 
er derfor, at det er Guds mønster at give bud til sine børn 
»efter at have kundgjort forløsningsplanen for dem«. 7

Det er mit ønske at hjælpe hver eneste med at drage 
fordel af denne skat af kundskab – til bedre at forstå frel-
sesplanen og anvende den forståelse 
i vores liv.
Handlefrihed

Fordi handlefrihed er essentiel for 
denne plan, så lad os begynde der. Vor 
Fader har givet os evnen til at handle 
eller til at nægte at handle 8 i forhold til 
evige sandheder – de sandheder, der 
gør Gud til det, han er, og himlen til 
det, den er.9 Hvis vi bruger vores hand-
lefrihed til at acceptere og efterleve 
disse sandheder, modtager vi evigt-
varende glæde. Hvis vi på den anden 
side bruger vores handlefrihed til at 
være ulydige mod og til at afvise Guds 
love, vil vi opleve lidelser og sorg.10

Handlefrihed giver en passende baggrund til frelsespla-
nens tre dele: Det førjordiske liv, det jordiske liv og livet 
efter døden.
Det førjordiske liv

Som der står i »Familien: En proklamation til verden«, så 
er vi hver især »en højt elsket søn eller datter af himmelske 
forældre« med »guddommelige egenskaber og mulighe-
der«.11 Vor himmelske Fader forklarede os sin frelsesplan 
ved et råd i forudtilværelsen.12 Planen var baseret på dok-
triner, love og principper, der altid havde eksisteret.13 Vi 
lærte, at hvis vi accepterede og fulgte planen, så krævede 
det, at vi villigt forlod Faderens nærhed og blev prøvet 
for at vise, om vi ville vælge at efterleve hans love og 
bud.14 Vi glædede os over den mulighed 15 og opretholdt 

taknemligt planen, fordi den gav os vejen til at blive lige-
som vor himmelske Fader og arve evigt liv.

Men planen var ikke uden risiko: Hvis vi i jordelivet 
valgte ikke at følge Guds evige love, ville vil modtage 
noget, der var mindre end evigt liv.16 Vor Fader vidste, at 
vi ville snuble og synde, når vi i jordelivet lærte gennem 
erfaring, så han gav os en Frelser til at forløse alle, som ville 
omvende sig, fra synd og til at helbrede de åndelige og 
følelsesmæssige sår hos dem, der ville adlyde.17

Jesus Kristus var Faderens elskede, 
udvalgte og forudordinerede Søn fra 
begyndelsen.18 Han støttede Faderens 
plan og tilbød at være vor Forløser, 
idet han sagde: »Her er jeg, send 
mig.« 19 Jesus blev således udvalgt af 
Faderen til at være den, der skulle 
leve et syndfrit liv på jorden, som 
skulle sone for vore synder og over-
trædelser, og skulle opstå for at bryde 
dødens bånd.

Lucifer, der blev kendt som Satan, 
levede også i den førjordiske tilvæ-
relse.20 Af selviske grunde afviste han 
planen, forsøgte at ødelægge men-
neskets handlefrihed og gjorde oprør 

mod Faderen.21 Som konsekvens af dette får Satan og de, 
der fulgte ham, aldrig et legeme. De satte deres mulighed 
for at tage del i Faderens plan over styr og mistede deres 
guddommelige arv.22 I vore dage fortsætter de med at gøre 
oprør mod Gud og forsøger at vende menneskenes sind og 
hjerte væk fra ham.23

Jorden blev dannet og skabt til dem, der accepterede 
Faderens plan.24 Her fik vi et legeme, der var skabt i Guds 
billede. Her bliver vi prøvet og testet. Her opnår vi den 
erfaring, der er nødvendig for at arve evigt liv.25

Det jordiske liv
Gud skabte Adam og Eva og forenede dem som mand 

og hustru, satte dem i Edens have og gav dem befaling 
om, at de skulle få børn.26 Adam og Eva udøvede deres 

Jesus Kristus var Faderens elskede, 
udvalgte og forudordinerede Søn fra 

begyndelsen.
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handlefrihed og faldt fra Guds nærhed og 
blev jordiske væsener.27 Dette opfyldte Fade-
rens plan ved at gøre det muligt for dem at få 
børn, hvilket de ikke kunne få i Edens have.28 
Ved evig lov skal skaberkraften bruges inden 
for de rammer, som vor himmelske Fader 
sætter. At gøre det giver os mulighed for evig 
glæde. Enhver brug af denne hellige kraft 
uden for Guds rammer vil i sidste ende føre 
til elendighed.29

Satan, der ønsker, at alle er »elendige, 
ligesom han selv er«,30 prøver at trække os 
væk fra de muligheder, vi har gennem vor 
Faders plan. Hvorfor tillader vor himmelske 
Fader, at Satan frister os? Fordi han ved, 
at modsætning er nødvendig for, at vi kan 
vokse og blive prøvet i jordelivet.31 Modsæt-
ning giver os en uvurderlig mulighed for at 
vende os mod Gud og stole på ham. Fordi 
godt og ondt konstant findes foran os, kan 
vi klart udtrykke vores hjertes ønsker ved at 

favne et og afvise det andet.32 Modsætning 
kan findes i Satans fristelser, men også i vore 
svagheder, de jordiske skrøbeligheder, der 
findes i menneskets tilstand.33

Gud har for at hjælpe os til at vælge 
klogt åbenbaret sin forløsningsplan og har 
givet os bud,34 Kristi lys 35 og Helligåndens 
følgeskab.36 Men selv med alle disse gaver, 
så synder vi alle i denne faldne verden, og 
derfor er vi ikke i stand til at komme ind i 
Guds nærhed ved egen hjælp.37 Det er der-
for, at hans barmhjertige plan tilvejebringer 
en Frelser.

Jesus Kristus kom til jorden som Guds 
enbårne Søn og opfyldte sin udpegede 
mission til fuldkommenhed ved at under-
kaste sig Faderens vilje i alt.38 Ifølge Fade-
rens barmhjertige plan bliver følgerne 
af faldet overvundet gennem Frelserens 
opstandelse,39 konsekvenserne af synd 
kan overvindes, og svaghed kan vendes 

Adam og Eva udøvede 
deres handlefrihed og 
faldt fra Guds nærhed og 
blev jordiske væsener. 
Dette opfyldte Faderens  
plan ved at gøre det 
muligt for dem at få 
børn.
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til styrke, hvis vi vælger at bruge Jesu Kristi 
forsoning.40

Vi kan kun kvalificere os til evigt liv gen-
nem lydighed mod buddene. Dette kræver 
tro på Herren Jesus Kristus, omvendelse, 
at blive døbt, modtage Helligåndsgaven og 
holde ud til enden ved at følge Frelserens 
eksempel.41 Rent praktisk betyder det, at vi 
skal modtage alle nødvendige præstedøm-
meordinancer og holde ud til enden ved at 
holde de tilhørende pagter.
Livet efter døden

Når vi dør, vil vi på et tidspunkt stå foran 
Frelseren og blive dømt.42 Fordi Gud er barm-
hjertig, vil de, der udviser deres tro på Kristus 
og omvender sig, blive tilgivet og arve alt det, 
som Faderen har, deriblandt evigt liv.43 Fordi 
Gud er retfærdig, vil enhver, der ikke omven-
der sig, ikke modtage det evige livs gave.44 
Enhver vil blive belønnet i forhold til sin tro, 
omvendelse, tanker, ønsker og gerninger.45

Anvendelse af frelsesplanen i vores liv
Når vi forstår det store formål med planen 

og kan se os selv i den, opnår vi noget uvur-
derligt, endda nødvendigt: Evigt perspektiv. 
Evigt perspektiv hjælper os i vore daglige 
beslutninger og handlinger. Det beroliger 
vores sind og sjæl. Når overbevisende, men 
evigt, fejlagtige meninger hvirvler omkring 
os, er vi standhaftige og urokkelige.

Som ældste Neal A. Maxwell (1926-2004) 
fra De Tolv Apostles Kvorum har sagt: »Uden 
en forståelse af frelsesplanen, deriblandt vores 
førjordiske liv og dommen og opstandelsen, 
vil det at prøve at få dette liv til at give mening 
være ligesom kun at se anden akt af et stykke 
i tre akter.« 46 Vi må forstå første akt (det førjor-
diske liv) for at kunne vide, hvordan vi træffer 
de bedste valg i anden akt (det jordiske liv), 
hvilket vil afgøre, hvad der sker med os i det 
tredje akt (livet efter døden).

Sagt på en anden måde, så ændrer en 

Selve essensen af evigt 
liv indbefatter evigt 
ægteskab mellem en 
mand og en kvinde, som 
er en essentiel del af at 
blive ligesom vore him-
melske forældre.
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forståelse af frelsesplanen sammen med oprigtig bøn, hvordan 
vi ser livet, dem omkring os og os selv. En forståelse af pla-
nen tydeliggør vores åndelige vision og gør os i stand til at se 
ting, som de virkelig er.47 Ligesom Urim og Tummim gjorde 
profeten Joseph Smith i stand til at modtage åbenbaring og 
vejledning,48 så vil en kundskab om planen vise os, hvordan 
vi i forhold til »lære og princip, må handle med henblik på 
fremtiden i overensstemmelse med den moralske handlefri-
hed,« som Herren har givet os.49 Således 
vil vores tro blive styrket, og vi vil vide, 
hvordan vi kan sætte vores livs kurs og 
træffe beslutninger, der er i overens-
stemmelse med evige sandheder.

Her er nogle eksempler, der er 
særligt relevante i vor tid.
Formålet med ægteskabet  
i Guds plan

Ægteskabet og familien er under 
angreb, fordi Satan ved, at de er nød-
vendige for at opnå evigt liv – ligeså 
nødvendige som skabelsen, faldet og 
Jesu Kristi forsoning og opstandelse.50 
Da det ikke er lykkedes for Satan at 
ødelægge nogle af disse centrale dele 
af planen, forsøger han at ødelægge 
vores forståelse og udøvelse af ægteskab og familie.

Med vor himmelske Faders plan som et fikspunkt bliver 
formålet med ægteskabet klart. Buddet om at forlade far 
og mor, binde sig til hinanden i ægteskab 51 og mangfoldig-
gøre sig og opfylde jorden52 gør hans plan mulig. Gennem 
ægteskab kan vi bringe hans åndelige børn ind i verden og 
blive partnere med ham i at hjælpe hans børn med at tage 
del i hans plan.53

Faderens plan giver os vejen til evigt liv, det liv, som vor 
himmelske forældre lever. I planen og i Herren »er kvinden 
intet uden manden og manden intet uden kvinden«.54 Selve 
essensen af evigt liv indbefatter evigt ægteskab mellem 
en mand og en kvinde, som er en essentiel del af at blive 
ligesom vore himmelske forældre.55

Ægteskab imellem en mand og en kvinde
I ægteskabet fuldender vi hinanden, som kun en mand 

og en kvinde med deres unikke og essentielle forskelle 
kan. Når vi går gennem jordelivet som mand og hustru, 
vokser vi sammen, kommer Frelseren nærmere, når vi er 
lydige, yder ofre for at gøre Herrens vilje og opbygger 
hans rige sammen. Når vi ved, at evigt ægteskab er et bud 
fra Gud, og at han bereder en vej for sine børn, så de kan 

overholde alle hans bud,56 så ved vi, 
at vores ægteskab vil lykkes, når vi 
forenes i at holde de pagter, som vi 
har indgået.

Det er gennem præstedømmets 
ordinancer, og når vi vælger at  
holde de tilhørende pagter, at vi 
modtager guddommelighedens  
kraft, når vi håndterer jordelivets 
udfordringer.57 Ordinancerne i  
templet begaver os med kraft fra  
det høje og gør os i stand til at  
vende tilbage til vor himmelske 
Faders nærhed.58 Beseglingsordinan-
cen gør mand og hustru i stand til 
at vokse sammen ved Guds kraft og 
være ét med Herren.59 Enhver erstat-

ning for den form for ægteskab vil ikke opfylde hans hel-
lige formål for os eller for de kommende generationer.60

Tiltrækninger og lyster
Vi kommer alle til denne faldne verden med svagheder 

eller udfordringer, der findes i menneskets tilstand.61  
En forståelse af Guds plan gør os i stand til at se alle  
menneskets skrøbeligheder – deriblandt tiltrækninger  
og lyster, der er uforenelige med hans plan – som midler-
tidige.62 Når vi ved, at vi før levede som vore himmelske 
forældres elskede sønner og døtre, gør det os i stand  
til at tage vores personlige identitet fra vores guddomme-
lige oprindelse. Det er vores status som en af Guds sønner 
eller døtre – ikke vore skrøbeligheder eller tilbøjeligheder 
– der er den sande kilde til vores identitet.63

Ifølge Faderens barmhjertige plan bliver 
følgerne af faldet overvundet gennem 

Frelserens opstandelse.
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Med dette perspektiv er vi bedre i stand 
til at vente ydmygt og tålmodigt på Herren64 
og stole på, at gennem vores tro, lydighed 
og ved at holde ud til enden vil vore tilbøje-
ligheder og lyster blive renset, vores legeme 
vil blive helliggjort, og vi vil i sandhed blive 
Kristi sønner og døtre, fuldkommengjort gen-
nem hans forsoning.

Planens evige perspektiv bringer forsikring 
om, at for de trofaste vil den dag helt sikkert 
komme, hvor Gud »vil tørre hver tåre af deres 
øjne … ej heller pine skal være mere. Thi det, 
der var før, er forsvundet.« 65 Dette fuldkomne 
klare håb 66 vil berolige vores sind og hjerte 
og gøre os i stand til tålmodigt og trofast at 
vente på Herren.

Løfter til dem, der trofast holder ud
De, der tænker på, om deres nuværende 

omstændigheder eller forhold afskærer  
dem fra evigt liv bør huske på, at »ingen  

er forudbestemt til at modtage mindre end 
alt det, som Faderen har til sine børn.« 67

De trofaste vil ikke blive nægtet nogen 
velsignelser. Præsident Lorenzo Snow sagde: 
»Der findes ingen sidste dages hellig, som dør 
efter at have levet et trofast liv, der vil miste 
noget som helst, fordi vedkommende ikke 
har gjort visse ting, når anledningen ikke er 
blevet givet ham eller hende. Med andre ord, 
hvis en ung mand eller en ung kvinde ikke 
får nogen mulighed for at gifte sig, men de 
lever et trofast liv indtil deres død, får de alle 
de velsignelser, den ophøjelse og herlighed, 
som enhver mand eller kvinde får, der har 
fået denne mulighed og har benyttet sig af 
den. Dette er sikkert og vist.« 68

Løfter til alle dem, der kender planen  
og anvender den dagligt

Vi støttede hver især uforbeholdent Faderens  
plan i det førjordiske liv. Vi vidste, at han 

Når vi dagligt anvender 
vores kundskab om  
Faderens plan, vil vores 
liv blive fyldt med en 
dybere mening.
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elskede os, og vi var benovede over hans gavmilde tilbud 
med denne mulighed for at arve alt, der er hans, deriblandt 
evigt liv. Nøglen til succes i vores førjordiske liv var vores 
støtte til Faderens plan. På samme måde er det nøglen til 
succes i vores jordiske liv.

Så min opfordring er, at vi igen står sammen om at støtte 
Faderens plan. Dette gør vi med kærlighed til alle, for selve 
planen er et udtryk for Guds kærlighed.

Når vi dagligt anvender vores kundskab om Faderens 
plan, vil vores liv blive fyldt med en dybere mening. Vi vil 
møde vore udfordringer med større tro. Vi vil gå fremad 
med det sikre, klare, strålende håb om evigt liv. ◼
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S I D S T E  D A G E S  H E L L I G E  R Ø S T E R

Mens jeg var påmønstret ombord 
på USS West Virginia, kom en 

forespørgsel på en officer, der kunne 
tale portugisisk, og som ville tage på 
en tre- ugers udveksling med den bra-
silianske flåde. Jeg var den eneste på 
alle vore ubåde, der talte portugisisk.

Min første indskydelse var ikke at 
tage afsted. Jeg havde lige afsluttet 
en tre måneder lang patrulje, og jeg 
så frem til at se min familie, men 
jeg blev ved med at tænke på den 
udveksling. Jeg vendte mig til min 
himmelske Fader i bøn og modtog 
en klar tilkendegivelse af, at jeg 
skulle gøre det, så jeg accepterede 
opgaven.

HVOR VIGTIGT KUNNE DET VÆRE?
Der var mange problemer med at få 

det arrangeret. På et tidspunkt var jeg 
ved at give op. Jeg tænkte: »Hvor vig-
tigt kunne det være?« Helligånden blev 
dog ved med at skubbe mig fremad.

Til sidst efter flere dages forsinkelse 
ankom jeg på et brasiliansk skib. Da 
jeg blev eskorteret hen til officers-
messen, stod kaptajnen og råbte og 
pegede på en ung officer. Kaptajnen 
så mig, stoppede og sagde på gebrok-
kent engelsk: »Åh, min amerikanske 
ven er ankommet. Velkommen. Har 
du lyst til noget at drikke?«

Jeg svarede på portugisisk, at jeg 
meget gerne ville have en populær 
brasiliansk sodavand, som jeg ikke 

havde smagt siden min mission. Han 
sagde, at skibet havde al slags alkohol 
ombord, men jeg forklarede, at jeg 
ikke drak alkohol.

Senere bankede det på min kahyt. 
Da jeg åbnede døren, stod den unge 
officer fra messen udenfor.

»Du er amerikaner,« sagde han. »Du 
drikker ikke alkohol. Du taler portugi-
sisk. Er du måske mormon?«

»Ja, det er jeg,« svarede jeg.
Han omfavnede mig og begyndte 

at græde.
Officeren løjtnant Mendes var et for-

holdsvis nyt medlem og var for nylig 
blevet færdiguddannet på den brasi-
lianske søofficersskole. Ombord på 

Da jeg blev eskorteret 
hen til officersmessen, 

stod kaptajnen og råbte og 
pegede på en ung officer.
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skibet opdagede han hurtigt, at kap-
tajnen forventede, at han, når de var i 
havn, deltog i officerernes vilde livsstil. 
I stedet meldte løjtnant Mendes sig 
hele tiden til at tage vagten ombord på 
skibet, når de var i havn, og droppede 
derudover også alle andre aktiviteter, 
når de var i havn. Kaptajnen var ved 
at blive træt af det. Da jeg var kommet 
ind i messen, havde han råbt af løjt-
nant Mendes, fordi han ikke hyggede 
sig sammen med de andre.

»Du skal gå ud sammen med offi-
cererne næste gang, vi er i havn,« 
havde han beordret løjtnanten. »Du 
skal vise den besøgende amerikaner, 
hvordan man har det sjovt. Det for-
venter han af os.«

Løjtnant Mendes havde i månedsvis 
bedt om, at hans kaptajn ville forstå og 
acceptere hans principper. Med min 
ankomst drejede de fleste af samta-
lerne i messen sig om evangeliet. Vi 
talte med de andre officerer om Joseph 
Smith, genoprettelsen, visdomsordet 
og kyskhedsloven. Følelserne over for 
løjtnant Mendes ændrede sig snart. 
Officererne fjernede den pornografi, 
der hang fremme, og i den næste havn 
nød vi alle et måltid mad sammen i en 
restaurant i stedet for at tage i byen.

Ved slutningen af mine tre uger 
ombord og efter mange samtaler med 
kaptajnen og officererne om vores tro 
blev mændenes hjerte blødgjort. »Nu 
forstår jeg,« fortalte kaptajnen løjtnant 
Mendes, inden jeg tog afsted og tilfø-
jede, at han ikke længere ville bede 
ham om at gå imod sine principper.

de aktiviteter, hun deltager i, og 
dernæst tage skridt til at forenkle sit 
liv, prioritere det vigtigste, lægge vægt 
på det, der giver størst belønning og 
frigøre sig for mindre nyttige aktivite-
ter« (2011, s. xiii).

Udover skrifterne havde jeg aldrig 
læst noget, der havde rørt mig så dybt. 
Denne kvinde, der var død for mere 
end 30 år siden, talte til mig. Hendes 
ord er sandsynligvis mere relevante 
i dag, end da hun sagde dem.

Jeg vidste med det samme, at jeg 
aldrig ville spille spil på nettet igen. Jeg 
slukkede for computeren, gik i seng og 
fortalte min mand om min beslutning. 
Dagen efter tændte jeg ikke engang for 
min computer. I stedet regnede jeg ud, 
hvor mange timer jeg havde spildt på 
at spille disse spil hver dag.

Jeg gangede tre timer om dagen 
med 365 (dage på et år), og divide-
rede det med 24 (timer på en dag). 
Jeg var forbløffet over at se, at jeg 
havde spildt 45,62 dage om året. Disse 
værdifulde timer og dage er væk for 
evigt. Jeg kunne have brugt dem på  
at læse mine skrifter, tilbringe tid sam-
men med min mand og børn, tjene 
andre og højne min kaldelse.

Generalautoriteterne taler ofte om 
dette emne til generalkonferencen. 
Men det var aldrig sivet ind, og jeg 
troede ikke, at det gjaldt mig.

Jeg er taknemlig for, at Helligånden  
hjalp mig til at se, at generalautorite-
terne – og Belle S. Spafford – talte  
til mig. ◼
Sandy Howson, Ohio, USA

En sen aften spillede jeg et restau-
rantspil på nettet, da min mand gik 

forbi og sagde, at han gik i seng.
»Jeg kommer om lidt,« sagde jeg 

til ham.
»Det tror jeg på, når jeg ser det,« 

sagde han.
Jeg spillede et spil, hvor jeg lavede 

virtuel mad i en virtuel restaurant 
til virtuelle gæster. Jeg kiggede på 
computerskærmen og sagde: »Faktisk 
er noget af min mad færdig om 15 
minutter.«

For at fordrive ventetiden tog jeg 
Døtre i mit rige: Hjælpeforeningens 
historie og virke, som havde ligget 
på mit skrivebord, siden jeg havde 
fået den i Hjælpeforeningen. Jeg 
begyndte at læse i det andet for-
ord. På den tredje side fandt jeg 
følgende citat af Belle S. Spafford, 
der var Hjælpeforeningens niende 
hovedpræsident.

»Jeg tror, at den gennemsnitlige 
kvinde i vore dage gør klogt i at  
vurdere sine interesser, bedømme  

Jeg vil aldrig glemme den ople-
velse. Løjtnant Mendes og jeg lærte, at 
vor Fader i himlen kender os hver især 
og elsker og bekymrer sig om os. ◼
Kelly Laing, Washington, USA

SØSTER 
SPAFFORD  
TALTE TIL MIG



Min mor og jeg var lige blevet 
færdig med vores aftenbøn. 

Vi gav hinanden et knus og sagde: 
»Jeg elsker dig.« Så gik jeg ind på mit 
værelse. Da jeg rakte ud efter dør-
håndtaget, fik jeg en stærk tilskyn-
delse om, at min mor ville dø den 
næste dag.

Min hjerne og mit hjerte prøvede at 
bekæmpe tanken. Der ville ikke ske 
noget med min mor. Det hele skulle 
nok gå godt.

Da jeg var kommet ind i mit 
værelse, knælede jeg ned og fortalte 
min himmelske Fader, at den tilskyn-
delse, jeg havde fået om min mor, 
ikke kunne passe. Jeg bad ham om at 
fjerne den tanke, men den forsvandt 
ikke. Jeg gik tilbage til mine forældres 
værelse og sagde til min mor, at jeg 
gerne ville have endnu et knus og 
et kys, inden jeg gik i seng. Vi sagde 
igen: »Jeg elsker dig,« og jeg gik 

JEG VIDSTE IKKE, HVORFOR JEG VAR DER
tilbage til mit værelse. Det tog mig 
noget tid at falde i søvn den aften.

Da jeg vågnede næste morgen, var 
jeg nervøs. Heldigvis var min mor der, 
i godt humør og rask. Men i mit sind 
havde jeg en nagende følelse af, at der 
var noget, der ikke var som, det skulle 
være. Ved faste-  og vidnesbyrdsmødet 
den dag gik min mor op og bar et 
smukt vidnesbyrd.

Efter nadvermødet gik hun hen for 
at undervise sin primaryklasse, og jeg 
gik i Søndagsskolen. Jeg fik endnu en 
tydelig tilskyndelse, denne gang til at 
rejse mig op og forlade Søndagssko-
len. Jeg ønskede ikke at tiltrække mig 
opmærksomhed, men der var noget, 
der hev mig ud af mit sæde og ud af 
døren. I løbet af nogle minutter sad jeg 
i min mors primaryklasse og lyttede til 
hendes undervisning. Jeg vidste ikke, 

hvorfor jeg var der, men jeg vidste, 
at det var der, jeg skulle være.

Senere den aften hjemme hos min 
bror kiggede min mor mig lige ind 
i øjnene for sidste gang, inden hun 
faldt sammen og døde på grund af 
en blodprop i lungen. Vor himmelske 
Fader havde i sin nåde sendt Helligån-
den for at forberede mig. Disse til-
skyndelser gav mig ekstra tid sammen 
med min mor, som jeg ikke ville have 
haft, hvis jeg havde ignoreret den 
stille, sagte stemme.

Vor himmelske Faders kærlighed 
har aldrig været så tydelig for mig 
indtil begivenhederne omkring min 
mors død. Hvor er vi velsignede ved 
at have en Fader i himlen, der elsker 
os nok til at give os den særlige gave, 
som Helligånden er. ◼
Amber Cheney, Alabama, USA

Jeg gik tilbage til mine 
forældres værelse og 

sagde til min mor, at jeg 
gerne ville have endnu et 
knus og et kys, inden jeg  
gik i seng.
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»Westerland sejlede i går,« sagde 
min svigerinde, da hun tog 

imod os i Nadis lufthavn i Fiji.
Jeg var ked af det og skuffet over 

nyheden. MV Westerland var den båd, 
der skulle have sejlet os hen for at se 
min ældste bror på Rotuma Island. 
Rotuma ligger cirka 600 km nordvest 
for Viti Levu, der er den største ø i Fiji. 
Hvis man ikke kommer med båden, 
skal man højst sandsynligt vente dage 
eller endda uger på den næste.

Et år tidligere var jeg rejst til Rotuma 
for at hjælpe min bror med at reno-
vere vores bedstemors hus, og jeg 
var rejst igen på grund af en uover-
ensstemmelse over arbejdet. Nu ville 
jeg gerne se ham ansigt til ansigt og 
fortælle ham, hvor ked af det jeg var.

En uge før min hustru, Akata, og 
jeg fløj til Fiji fra Australien, havde 
min niece fortalt mig, at Westerland 
ville sejle til Rotuma dagen før, vi 

JEG BAD OM AT KUNNE KOMME TIL ROTUMA
skulle ankomme. Jeg ringede straks til 
bådens kontor og bønfaldt dem om at 
udskyde rejsen to dage.

»Det kan vi ikke, selvom vi gerne 
vil,« var svaret. »Rådet på Rotuma Island 
har forberedt en velkomstfest, og 
båden skal tage afsted som planlagt.«

En tanke slog ned i mig, og jeg 
besluttede mig for at faste og bede.

»Kære himmelske Fader,« bad 
jeg, »jeg vil rigtig gerne med båden 
til Rotuma. De kan ikke udskyde 
afgangsdatoen en dag eller to, men 
du har magt til at gøre det. Kunne du 
sørge for at fjerne bare en bolt et eller 
andet sted på skibet, så skibet bliver 
forsinket, og jeg kan komme ombord? 
Jeg bliver nødt til at komme til Rotuma 
og blive forsonet med min bror.«

Da vi havde hørt de nedslående 
nyheder, tog vi hen til havnen på den 
anden side af øen. Der fandt vi så ud af, 
at båden havde nogle motorproblemer 

og derfor ikke var sejlet endnu. Vor 
himmelske Fader havde besvaret min 
bøn. Det viste sig, at hele motoren – 
ikke bare en bolt – skulle fjernes for  
at reparere et stort olielæk.

Da båden endelig tog afsted en uge 
senere, var jeg ombord. Da jeg ankom 
til Rotuma, omfavnede jeg min bror 
og undskyldte, og vi genoprettede 
vores forhold. Det var i sandhed en 
glædens dag.

Jeg vil for evigt være taknemlig for 
denne vidunderlige åndelige oplevelse 
og for Jesu Kristi gengivne evangelium. 
Det er et vidnesbyrd om, at mirakler 
stadig sker i dag, at vor himmelske 
Fader lever og besvarer vore oprigtige 
bønner, at bøn og faste går hånd i hånd, 
og at evangeliet er sandt – selv i en lille 
landsby på den lille ø Rotuma. ◼

John K. Muaror, New South Wales, 
Australien
(Forfatteren er afgået ved døden)ILL
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Da jeg ringede til bådens 
kontor og bønfaldt dem om at 

udskyde rejsen to dage, fortalte de 
mig, at de ikke kunne vente.



44 L i a h o n a

Jeg lærte betydningen af oprigtig 
hensigt, da jeg havde seminar 
som ung. Vores lærer udfordrede 

os til at læse Mormons Bog. For at 
holde styr på vores fremgang lavede 
han en oversigt med vore navne ned 
langs siden og bøgerne i Mormons 
Bog foroven. Hver gang vi havde læst 
en bog, satte han en stjerne ud for 
vores navn.

Til at begynde med brugte jeg ikke 
megen energi på at læse, og det tog 
ikke lang tid, før jeg kom længere og 
længere bagud. Ansporet af flovhed 
og min indre konkurrencementalitet 
begyndte jeg at læse. Hver gang jeg fik 
en stjerne, havde jeg det godt. Og jo 
flere stjerner jeg fik, jo mere motiveret 
blev jeg til at læse – i frikvartererne, 
efter skoletid, i hvert ledigt øjeblik.

Det ville være en fantastisk histo-
rie, hvis jeg kunne fortælle jer, at jeg 
sluttede først i klassen, men det gjorde 
jeg ikke. Og det ville være OK, hvis 

jeg kunne fortælle jer, at jeg fik noget 
endnu bedre end førstepladsen – et 
vidnesbyrd om Mormons Bog. Men 
det skete heller ikke. Jeg fik ikke et 
vidnesbyrd. I stedet fik jeg stjerner. Jeg 
fik stjerner, fordi det var årsagen til, at 
jeg læste. For at bruge Moronis ord, så 
var det min »oprigtig[e] hensigt«.

Moroni sagde det meget klart, da 
han beskrev, hvordan man kan finde 
ud af, om Mormons Bog er sand: »Og 
når I modtager dette, vil jeg formane 
jer til, at I spørger Gud, den evige 
Fader, i Kristi navn, om ikke dette er 
sandt; og hvis I spørger af et oprigtigt 
hjerte, med oprigtig hensigt, idet I har 
tro på Kristus, så vil han tilkendegive 
sandheden af det for jer ved Hellig-
åndens kraft« (Moro 10:4; fremhæ-
velse tilføjet).

De rette årsager
Når jeg ser tilbage, kan jeg godt 

se, at Herren var fuldstændig rimelig 

overfor mig. Hvordan kunne jeg for-
vente at finde andet end det, som jeg 
ledte efter? Oprigtig hensigt vil sige 
at gøre det rette af de rette årsager. 
Jeg læste den rette bog af de forkerte 
årsager.

Det var først nogle år senere, at 
jeg læste Mormons Bog med oprigtig 
hensigt. Nu ved jeg, at Mormons Bog 

Oprigtig hensigt 
vil sige at  

gøre det rette  
af de rette  

årsager.

AT LEVE MED  
oprigtig hensigt

Randall L. Ridd
Tjente som anden-
rådgiver i Unge 
Mænds hoved-
præsidentskab fra 
2013 til 2015
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oprigtig hensigt
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opfylder dens guddommelige formål 
med at vidne om Jesu Kristi liv og 
mission, fordi jeg har læst den med 
oprigtig hensigt.

Den lektie, jeg lærte om oprigtig 
hensigt og Mormons Bog, gælder os 
alle i alle aspekter af vores liv. Alt 
for ofte følger vi passivt mønstre og 
vaner, der er blevet udviklet gennem 
årene – vi lever vores liv uden at 
tænke over det, uden omhyggeligt at 
overveje, hvor disse handlinger fører 
os hen. At leve med oprigtig hensigt 
giver vores liv fokus og et formål og 
kan gøre hele forskellen. At leve med 
oprigtig hensigt indebærer en forstå-
else af »hvorfor« – motiverne bag vore 
handlinger. Sokrates sagde: »Det ure-
flekterede liv er ikke værd at leve.« 1 
Så overvej, hvordan I bruger jeres tid, 
og spørg ofte jer selv »Hvorfor?« Dette 
vil hjælpe jer til at udvikle evnen til 
at se udover øjeblikket. Det er langt 
bedre at se fremad og spørge sig 
selv: »Hvorfor vil jeg gøre det?« end 
at se tilbage og sige: »Åh nej, hvorfor 
gjorde jeg dog det?«

Hvad ønsker Herren, du gør?
Da jeg var ung, havde jeg beslut-

tet mig for ikke at tage på mission. 
Efter et år på universitetet og et år i 
hæren havde jeg fået et godt job på 
det lokale hospital som radiograf. 
Livet syntes at gå godt, og en mission 
virkede ikke til at være nødvendig.

En dag inviterede doktor James 
Pingree, en af hospitalets kirurger, 

mig på frokost. Under vores samtale 
fandt han ud af, at jeg ikke havde 
planer om at tage på mission, og  
han spurgte mig, hvorfor ikke. Jeg 
fortalte ham, at jeg var lidt ældre, 
og at det sikkert var for sent. Han 
fortalte mig, at det ikke var en særlig 
god grund og sagde, at han var taget 
på mission, da han var færdig med 
sit lægestudium. Derpå bar han sit 
vidnesbyrd om vigtigheden af sin 
mission.

Hans vidnesbyrd gjorde et stort 
indtryk på mig. Det fik mig til at 
bede, som jeg aldrig før havde bedt 
– med oprigtig hensigt. Jeg kunne 
komme i tanke om mange grunde 
til ikke at tage på mission: Jeg var 
genert. Jeg havde et arbejde, som jeg 
holdt af. Jeg havde mulighed for at 
få et stipendium, som jeg ville miste 

efter en mission. Vigtigst af alt havde 
jeg en kæreste, der havde ventet på 
mig, mens jeg var i hæren, og jeg 
vidste, at hun ikke ville vente i yder-
ligere to år! Jeg bad om at få bekræf-
telse på, at mine grunde var legitime, 
og at jeg havde ret.

Til min frustration kunne jeg ikke 
få det lette ja eller nej- svar, som jeg 
håbede på. Og så kom tanken til 
mig, »Hvad ønsker Herren, at du gør?« 
Jeg var nødt til at erkende, at han 
ønskede, at jeg tog på mission, og 
det blev et afgørende øjeblik i mit 
liv. Skulle jeg gøre det, jeg ønskede 
at gøre, eller skulle jeg følge Herrens 
vilje? Det er et spørgsmål, som vi alle 
burde stille os selv ofte.

Heldigvis valgte jeg at tage på  
mission og blev sendt til Mexicos 
Nordlige Mission.

At leve med oprigtig hensigt indebærer en forståelse af »hvorfor« –  
motiverne bag vore handlinger. Sokrates sagde: »Det ureflekterede liv  
er ikke værd at leve.«
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Evige konsekvenser
35 år senere opfordrede min søn 

mig til at tage til Mexico sammen 
med ham. Vi håbede på at finde 
nogle af de personer, som jeg havde 
undervist. Vi tog til et nadvermøde 
i den lille by, hvor jeg havde påbe-
gyndt min mission, men jeg gen-
kendte ikke en eneste. Efter mødet 
talte vi med et af medlemmerne og 
spurgte, om han kendte nogen af 
dem på min liste over folk, som jeg 
havde undervist så mange år tidli-
gere. Vi gennemgik listen uden  
held, indtil vi kom til det sidste  
navn: Leonor Lopez de Enriquez.

»Åh ja,« sagde manden. »Denne 
familie bor i en anden menighed,  
men de mødes i denne bygning. 
Deres nadvermøde starter snart.«

Vi ventede ikke længe, før Leonor 
kom ind i bygningen. Selv om hun 
nu var midt i 70’erne, genkendte jeg 
hende straks, og hun genkendte mig. 
Med tårer i øjnene gav vi hinanden et 
langt knus.

»I 35 år har vi bedt om, at du ville 
vende tilbage, så vi kunne takke dig 
for at bringe evangeliet til vores fami-
lie,« sagde hun.

Efterhånden som flere familiemed-
lemmer kom ind i bygningen, blev 
der krammet og grædt. Snart efter 
erfarede vi, at menighedens biskop 
var en af Leonors sønner, dirigenten 
og pianisten var to børnebørn, og det 
var adskillige af de unge mænd i Det 
Aronske Præstedømme også. En af 

hendes døtre var gift med en rådgi-
ver i stavspræsidentskabet. En anden 
datter var gift med biskoppen i en 
menighed tæt på. De fleste af Leonors 
børn havde været på mission, og nu 
tog børnebørnene også på mission.

Vi erfarede, at Leonor var en meget 
bedre missionær, end jeg var. I dag 
genkalder hendes børn hendes utræt-
telige bestræbelser på at undervise 
dem i evangeliet. Hun lærte dem, at 
små beslutninger over tid resulterer 
i et rigt, retskaffent og lykkeligt liv, og 
de har videregivet dette til andre. Alt 
i alt er der flere end 500 personer, der 
har tilsluttet sig Kirken på grund af 
denne ene vidunderlige familie.

Og det hele kan føres tilbage til  
en samtale ved en frokost. Jeg tænker 
ofte, at hvis doktor Pingree havde 
været mere fokuseret på sin karriere 
eller andre verdslige formål, havde 
han måske aldrig spurgt mig, hvorfor 
jeg ikke var taget på mission. Men 
hans fokus var på andre og på at 
fremme Herrens værk. Han såede et 
frø, der er vokset og har frembragt 
frugt og fortsætter med at vokse 
eksponentielt (se Mark 4:20). Min 
mission lærte mig de evige konse-
kvenser af en enkelt beslutning om  
at gøre Herrens vilje.

Husk jeres evige formål
Jeg har ofte set tilbage på mit liv 

og undret mig over, hvorfor det var så 
svært for mig at træffe beslutningen 
om at tage på mission. Det var svært, 

fordi jeg blev vildledt. Jeg havde tabt 
mit evige formål af syne – den oprig-
tige hensigt til, at vi er her.

Mine ønsker og min vilje var ikke 
i overensstemmelse med Herrens 
vilje, ellers ville beslutningen have 
været lettere. Og hvorfor stemte de 
ikke overens? Jeg gik i kirke og mod-
tog nadveren om søndagen, men jeg 
fokuserede ikke på dens betydning. 
Jeg bad, men det var mest ren rutine. 
Jeg læste skrifterne, men kun spora-
disk og uden oprigtig hensigt.

Jeg opfordrer jer til at leve et vel-
overvejet og fokuseret liv – selvom 
I ikke tidligere har gjort det. Bliv ikke 
modløse ved tanken om, hvad I alle-
rede har gjort eller ikke gjort. Lad 
Frelseren vaske tavlen ren. Husk på, 
hvad han har sagt: »Så ofte som de 
med oprigtig hensigt omvendte sig og 
stræbte efter tilgivelse, blev de tilgivet« 
(Moro 6:8; fremhævelse tilføjet).

Begynd nu. Lev et liv med mere 
hensigt og forstå, hvorfor I gør det, 
I gør, og hvor det vil føre hen. Når 
I gør alt dette, vil I opdage, at det 
vigtigste »hvorfor« bag alt, hvad I gør, 
er, at I elsker Herren og erkender hans 
fuldkomne kærlighed til jer. Må I finde 
stor glæde i jeres søgen efter fuldkom-
menhed og i forståelsen af og udførel-
sen af hans vilje. ◼
Fra et verdensomspændende foredrag for unge 
voksne, »At leve med formål: Vigtigheden af oprig
tig hensigt«, på Brigham Young University Idaho 
den 11. jan. 2015. Find talen i sin helhed på 
devotionals. lds. org.
NOTE
 1. Sokrates i Plato, Apology, 2001, s. 55.
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Nissanka (Nissh) Muthu Mudalige

Jeg flyttede til Armenien fra Sri 
Lanka i 2007 for at gå i skole, 
mødte missionærerne og blev 

døbt året efter. Efter min dåb længtes 
jeg efter at tjene på en fuldtidsmission. 
Det var jeg ikke i stand til, fordi jeg 
var over 25; men missionspræsidenten 
kaldte mig til at tjene på en mini-
mission. Mine ansvar indebar blandt 
andet at arbejde sammen med de 
andre ældster og forkynde evangeliet. 
Jeg elskede det.

En prøve på mit mod
På samme tid var pengene ret små. 

Så gik min fars forretning nedenom 
og hjem, og han kunne ikke længere 
sende mig penge. Jeg havde kun mad 
til nogle få dage. Min universitet lå tæt 
på min bopæl, men missionskontoret 
var 30 minutter væk med bus. Turen 
frem og tilbage kostede mig 200 dram 
(omkring 3 kroner).

Jeg ønskede stadig at højne min 
missionærtjeneste. Da en ældste 
kaldte mig til at besøge nogle få 

medlemmer sammen med ham og 
spurgte, om vi kunne mødes i Central 
Grens bygning – over 40 minutter i 
bus – sagde jeg ja, selvom jeg kun 
havde nok penge til købe et brød. Jeg 
gik hen til Central Grens bygning. Det 
var en varm sommerdag, så jeg blev 
nødt til at hvile mig og drikke noget 
vand på vejen. Det tog over to timer 
før jeg endelig nåede frem. På den to 
timer lange tur hjem brugte jeg mine 
sidste penge på noget brød.

En større prøve
Kort tid efter, at jeg var kommet 

hjem, ringede den samme ældste til 
mig igen. Han sagde; »Nissh, jeg er 
ked af at forstyrre dig igen, men et af 
medlemmerne er blevet syg. Kunne 
du komme og være min kammerat, 
mens jeg giver hende en velsignelse?« 
Jeg ville gerne fortælle ham, at jeg 
var alt for træt efter at have gået i  
fire timer i varmen, men det kunne 
jeg ikke få mig selv til. Min tro gav 
mig styrke og mod, så jeg sagde,  
at jeg kom.

Lige da kom min værelseskammerat 
hjem. Jeg spurgte ham, om jeg kunne 
låne nok penge til, at jeg kunne komme 
hen på missionskontoret. Han sagde, 
at han kun lige havde penge nok til at 
købe mad til resten af måneden, så han 
kunne ikke låne mig nogen.

Pludselig faldt mine øjne på brødet, 
jeg lige har købt, som lå på bordet 
– det eneste mad, jeg havde. Jeg tog 
det og sagde: »Jeg har lige købt det 
her brød; kan du ikke tage det og 
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Da jeg gik hjem,  
følte jeg mig ikke træt. 

Det eneste, jeg  
kunne tænke på,  
var den gamle  
kvindes smil.

Tro, tjeneste  
og et brød
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give mig 100 dram?« Han smilede og 
sagde, at det ville han godt. Jeg tog 
pengene og kørte med bussen hen til 
missionskontoret.

Vi besøgte medlemmet, en ældre 
kvinde, der lå i sengen. Hun kunne 
næsten ikke åbne sine øjne, men hun 
smilede til mig. Hun talte specifikt til 
mig og mindedes ting fra tidligere i 
sit liv. Hun var så glad for at se os i 
sit hjem. Sammen gav ældsten og jeg 
hende en velsignelse. Hun smilede 
igen til os, og jeg kunne se lyset i 
hendes ansigt. Hendes datter sagde, at 
det var første gang i mange måneder, 
at hun havde set sin mor smile.

Igen gik jeg to timer for at komme 
hjem, men denne gang følte jeg mig 
ikke træt. Det eneste, jeg kunne tænke 
på, var den gamle kvindes smil og 

vores samtale. Jeg følte, at vor him-
melske Fader ønskede, at jeg skulle 
besøge hende; måske var det det, hun 
havde brug for, for at føle større glæde 
i sin sidste tid. Jeg var meget taknem-
lig for, at jeg havde mulighed for at 
besøge hende. Jeg bad vor himmelske 
Fader om at velsigne kvinden. Jeg bad 
ham også om at velsigne mig med, 
at jeg kunne få noget at spise under 
mine økonomiske vanskeligheder.

Velsignelser fra det høje
Gud lod mig ikke være alene. 

Min ven delte sin mad med mig den 
måned. Jeg gik aldrig sulten i seng, 
selvom jeg ikke havde en øre i lom-
men. Jeg gik hen til missionskontoret 
hver dag – og jeg blev aldrig træt. Det 
offer gjorde mig glad.

Den måned modtog jeg mange 
frokost-  og middagsinvitationer. En 
dag havde hverken min værelseskam-
merat eller jeg penge, og vi havde 
kun fået et lille brød til morgenmad. 
Den aften var vi så sultne. Vi gik ned 
ad gaden for at prøve at låne nogle 
penge af en ven, da en bil med to 
armenere stoppede. Mændene spurgte 
os, hvor vi kom fra. Da vi sagde, at vi 
kom fra Sri Lanka, inviterede de os 
hjem til middag. De elskede at høre 
alt om Sri Lanka, og vi havde en vid-
underlig middag.

Jeg elsker min himmelske Fader 
og alle de velsignelser, han hele tiden 
giver mig. Han er der til at hjælpe mig, 
og jeg føler hans kærlige omsorg for 
mig hver eneste dag. ◼
Forfatteren bor i Armenien.
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Vi må alle lære at reagere passende  
på medier med seksuelt indhold.

Ældste  
Dallin H. Oaks
De Tolv Apostles 
Kvorum

AT KOMME UD AF  

PORNOGRAFIENS 

For ti år siden talte jeg om emnet pornografi til generalkonferencen. Jeg føjede 
min røst til andre ledere, der har advaret mod pornografiens ødelæggende 
virkning på åndeligheden. Jeg advarede om, at alt for mange mænd og 

drenge blev såret af det, jeg kaldte den »opfordrende litteratur om frie seksuelle 
forhold«.1 Brug af pornografi af enhver art er ondt – det er ødelæggende for den 
åndelige følsomhed, det svækker evnen til at udøve præstedømmets kraft, og det 
skader værdifulde forhold.

Nu over 10 år senere er jeg taknemlig for, at mange har lyttet til og givet agt på 
de profetiske advarsler og derfor har undgået og er forblevet rene og uplettede 
fra pornografiens smuds. Jeg er også taknemlig for, at mange har givet agt på den 
profetiske opfordring til at vende sig væk fra pornografi, hele de sønderknuste 
hjerter og forhold og er gået fremad på disciplens sti. Men jeg er mere bekymret 
end nogensinde før for, at andre blandt os bliver offer for pornografi, især vore 
unge mænd og endda et stigende antal unge kvinder.

En af hovedårsagerne til det voksende problem med pornografi er, at i vores 
verden i dag er ord og billeder med seksuelt indhold og påvirkninger alle steder: 
De findes i film, tv- programmer, på de sociale medier, i sms’er, apps til telefoner, 
reklamer, bøger, musik og dagligdags samtaler. Derfor er det uundgåeligt, at vi alle 
regelmæssigt bliver udsat for seksuelle budskaber. ILL
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Når man vender sig 
til Herren i ydmyg-
hed, får det en til 
at acceptere visse 
sandheder, der, når 
de forstås til fulde, 
giver styrke og fjer-
ner skam.
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I. Grader af involvering
For at hjælpe os med at håndtere dette voksende onde 

vil jeg gerne identificere forskellige grader af involvering 
i forhold til pornografi og komme med nogle forslag til, 
hvordan vi kan reagere på hver af dem.

Tidligere og under andre omstændigheder har vores råd 
om pornografi grundlæggende fokuseret på at hjælpe folk 
til at undgå den første eksponering eller til at komme ud af 
afhængighed. Selvom denne indsats stadig er vigtig, så har 
tidligere erfaringer og de nuværende omstændigheder vist 
behovet for råd, der er rettet mod de forskellige grader af 
brugen af pornografi, der ligger mellem 
de to modpoler, undgåelse og afhæn-
gighed. Det er en hjælp at fokusere på 
fire forskellige grader af involvering i 
forhold til pornografi: (1) Uforvarende 
eksponering, (2) lejlighedsvis brug,  
(3) intensiv brug og (4) tvangsmæssig 
brug (afhængighed).

1.  Uforvarende eksponering. 
Jeg tror, at alle uforvarende er 
blevet eksponeret for pornografi. 
Det er ikke nogen synd, hvis vi vender os fra det og 
ikke kigger mere på det. Det er ligesom en fejltagelse, 
der snarere kræver, at man får rettet op, end at man 
omvender sig fra det.2

2.  Lejlighedsvis brug. Denne brug af pornografi kan 
være lejlighedsvis eller endda hyppig, men det sker 
altid med vilje, og det er dens onde.

Pornografi vækker og forstørrer stærke seksuelle 
følelser. Skaberen havde sine vise grunde til at give 
os disse følelser, men han gav os også bud, der 
begrænsede deres udtryk til en mand og en kvinde, 
der er gift. Pornografi nedværdiger passende seksu-
elle udtryk og opfordrer til, at man udtrykker sine 
seksuelle følelser uden for ægteskabet. De, der ser 
pornografi, leger med kræfter, der er så stærke, at  

de kan skabe liv eller ødelægge det. Lad være med 
at gøre det!

Faren ved enhver forsætlig brug af pornografi, lige 
meget hvor tilfældig eller sjælden den er, er, at det 
altid indbyder til mere hyppig eksponering, hvilket 
uundgåeligt vil øge optagetheden af seksuelle følelser 
og handlinger. Videnskabsmænd har opdaget, at 
seksuelle billeder danner kemikalier i hjernen, der 
belønner seksuelle følelser, hvilket derefter ansporer 
til mere opmærksomhed på seksuel opførsel.3 Umo-
ralsk seksuel opførsel af enhver art eller grad skaber 

skamfulde følelser, som med tiden 
kan blive rodfæstet i den enkelte.

3. Intensiv brug. Gentagen, forsætlig 
brug af pornografi kan gøre brugen 
af det til en vane, »et adfærdsmøn-
ster, der regelmæssigt bliver fulgt, 
indtil det næsten bliver ufrivilligt.« 4 
Ved vanemæssigt brug oplever folk 
et behov for mere stimulans for at  
få den samme reaktion for at blive 
tilfredsstillet.

4. Tvangsmæssig brug (afhængig-
hed). En person er afhængig, når der bliver skabt en 
»afhængighed« (et medicinsk udtryk, der anvendes 
ved brug af stoffer, alkohol og spillemani m.m.), 
der bliver til et »uimodståeligt behov«, der prioriteres 
højere end stort set alt andet i livet.« 5

II. Vigtigheden af at forstå disse grader
Når vi først anerkender disse forskellige grader, aner-

kender vi også, at ikke alle, der bevidst ser pornografi, er 
afhængige af det. Faktisk så er de fleste unge mænd og 
kvinder, der kæmper med pornografi, ikke afhængige. Det 
er en meget vigtig skelnen at være opmærksom på – ikke 
blot for forældre, ægtefæller og ledere, som ønsker at 
hjælpe, men også for dem, der kæmper med dette pro-
blem. Dette er grunden til det.

Gennem Jesu Kristi 
nåde kan vi alle blive 
tilgivet og modtage 

kraften til at  
ændre os.
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de har gjort eller fortsætter med at gøre, gør dem til en 
dårlig person, der er uværdig til Frelserens nåde, og gør 
dem ude af stand til at omvende sig. Det er ganske enkelt 
ikke sandt. Vi er aldrig for langt væk fra Frelseren og hans 
forsoning.

Til sidst, så er det vigtigt ikke at betegne selv intensiv 
eller vanemæssig brug af pornografi som afhængighed, 
fordi det beskriver ikke nøjagtigt omstændighederne  
eller den fulde natur af den nødvendige omvendelse  
og afvænning. Hvis man har en bedre forståelse af, hvor en 
person er i processen, vil det også give en bedre forståelse 
af, hvilke tiltag der er nødvendige for at komme ud af det.

III. Komme væk fra pornografi
Lad os nu se på, hvordan folk kan komme væk fra og 

ud af pornografiens kløer. Dette vil være en hjælp ikke 
kun til dem, der kæmper med at overvinde brugen af por-
nografi, men også til de forældre og ledere, der hjælper 
dem. Folk vil få større held med både at undgå og blive 
afvænnet fra pornografi, hvis de taler om disse emner 
med forældre og ledere.6

For det første, i jo højere grad den pågældende person 
er involveret – fra uforvarende eksponering til lejlighedsvis 
eller gentagen brug til intensiv brug til tvangsmæssig brug 
(afhængighed) – jo sværere er det at blive afvænnet. Hvis 
opførsel ukorrekt bliver klassificeret som afhængighed, 
kan brugeren måske tænke, at han eller hun har mistet sin 
handlefrihed og evnen til at overvinde problemet. Dette 
kan svække beslutningen om at komme ud af det og 
omvende sig. På den anden side, hvis man har en klarere 
forståelse af omfanget af et problem – at det måske ikke  
er så indgroet eller ekstremt som frygtet – kan det give  
håb og en større evne til at udøve sin handlefrihed, så  
man holder op og omvender sig.

For det andet, så er det som med enhver syndig opfør-
sel, at bevidst brug af pornografi jager Helligånden væk. 
Nogle af dem, der har oplevet det, vil føle sig tilskyndet  
til at omvende sig. Andre vil på den anden side måske 
være flove og forsøge at skjule deres skyld ved hjælp af 
bedrag. De begynder måske også at skamme sig, og det 
kan føre til selvlede. Hvis det sker, kan brugerne måske 
begynde at tro på en af Satans største løgne: At det, som 

At handle på disse sandheder 
kræver også, at folk igen for-
pligter sig til at leve som Her-
ren Jesu Kristi discipel og gøre 
det, der vil rense og styrke 
dem til at modstå fremtidige 
fristelser.
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Uanset graden af involvering, når man 
bevidst vælger at se pornografi, så følger og 
kræver vejen til afvænning, renhed og omven-
delse de samme grundlæggende principper: 
Ydmyghed, at være en discipel, forpligtelse til 
en personlig plan om at ændre sig, ansvarlighed 
og støtte og at holde ud i tro.
A. Ydmyghed

For helt at overvinde pornografi og dens 
tilhørende adfærd skal folk ydmyge sig (se Eter 
12:27). Når man vender sig til Herren i ydmyg-
hed, får det en til at acceptere visse sandheder, der, når de 
forstås til fulde, giver styrke og fjerner skam. Nogle af disse 
sandheder kan være:

•  Vi er alle en af vor himmelske Faders elskede børn.
•  Vor Frelser, Jesus Kristus, elsker og kender os hver 

især personligt.
•  Vor Frelsers forsoning gælder alle Guds børn.
•  Gennem Jesu Kristi nåde kan vi alle blive tilgivet  

og modtage kraften til at ændre os.
•  Vi har alle handlefrihedens uvurderlige gave, som  

gør os i stand til at trække på forsoningens kraft  
og styrke.

•  Personer, der kæmper med pornografi, kan få håb  
fra det faktum, at andre har sejret i denne kamp.

•  Pornografi er ondt, men at se på det gør ikke en  
person ond.

•  Enhver person kan undslippe pornografiens fælde  
og komme sig helt, men det er kun muligt ved at 
trække på forsoningens kraft.

•  Sand omvendelse fra pornografi kræver mere end 
bare at holde op med at se det. En sådan omven-
delse kræver en forandring i hjertet gennem Kristi 
forsoning.

Når man accepterer disse sandheder, bliver man ånde-
ligt forberedt til at handle på dem, hvilket åbner døren til 
at modtage Herrens hjælp for at foretage de nødvendige 
ændringer til at omvende sig og komme ud af det.

B. At være en discipel
At handle på disse sandheder kræver også, at folk igen 

forpligter sig til at leve som Herren Jesu Kristi discipel og 
gøre det, der vil rense og styrke dem til at modstå fremtidige 
fristelser. Dette betyder at forpligte sig til en personlig reli-
giøs adfærd: Daglige meningsfulde bønner og skriftstudium, 
deltagelse i Kirkens møder, tjeneste, faste og (når det er god-
kendt af biskoppen) tage nadveren og udføre tempeltjeneste.
C. Forpligtelse til en personlig plan om at  
ændre sig

Jesu Kristi ydmyge disciple vil få evnen til at se de dybe 
følelser, sociale situationer og fysiske omgivelser, der udlø-
ser fristelsen til at se pornografi. Når de har analyseret disse 
udløsere, vil de lægge en personlig plan, der kan hjælpe 
dem til at –

•  genkende udløsere og stærke lyster, når de opstår.
•  fastsætte forskellige handlinger, der kan hjælpe dem 

til at gå væk fra fristelsen.
•  vende tankerne og energien mod Herren.
•  opridse daglige specifikke handlinger, der kan styrke 

deres personlige forpligtelse til at leve retskaffent.

Når folk laver en personlig plan, bør de anvende de gode 
ressourcer, som Kirken har stillet til rådighed. For eksem-
pel har Kirkens hjemmeside overcomingpornography. org 
indhold til enkeltpersoner såvel som til de familiemedlem-
mer og præstedømmeledere, der støtter dem. Derudover er 
Kirkens Program for frigørelse af afhængighed tilgængeligt 

At handle på 
disse sandheder 
kræver også, at 
folk igen forplig-
ter sig til at leve 
som Herren Jesu 
Kristi discipel og 
gøre det, der vil 
rense og styrke 
dem til at mod-
stå fremtidige 
fristelser.
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for alle medlemmer, der kæmper med en afhængighedsska-
bende adfærd, og det kan også hjælpe deres familie.
D. Ansvarlighed og støtte

Jesu Kristi ydmyge følgere, der anerkender, at de har 
brug for Frelseren, vil også søge hjælp hos deres biskop, 
der er kaldet af Herren som deres præstedømmeleder, og 
som har de nødvendige nøgler, der kan gøre dem i stand til 
at omvende sig. Biskoppen kan også, hvis han får tilladelse 
af de involverede personer, og hvis han føler sig inspireret 
til det, kalde nogen til at arbejde med dem og hjælpe dem. 
Uanset situationen kan dette råd fra præsident Gordon B. 
Hinckley (1910- 2008) anvendes:

»Bønfald Herren ud fra jeres sjæls 
dyb, at han vil fjerne denne vane fra 
jer, som gør jer til slaver. Og må I have 
mod til at søge den kærlige vejledning 
fra jeres biskop, og hvis det er nød-
vendigt, vejledning fra omsorgsfulde 
behandlere.« 7

Afhængigt af dybden på problemet 
kan folk have brug for støtte fra en 
erfaren person, de stoler på, eller en 
professionel rådgiver, som de kan 
henvende sig til på alle tider af døgnet for at blive styrket, 
når det er svært, og som kan holde dem personligt ansvar-
lige for deres plan.
E. At holde ud i tro

Personer, der har omvendt sig og været så velsignet,  
at de har overvundet ønsket om at se pornografi, skal  
stadig være på vagt, for modstanderen vil stadig forsøge  
at udnytte deres menneskelige svaghed. Uforvarende 
eksponering kan stadig forekomme på trods af bestræbel-
ser på at undgå det. Personerne skal gennem hele deres  
liv lære at kontrollere deres gudgivne seksuelle følelser  
og bibeholde deres bestræbelser på at være ren.

IV. Barmhjertighed for alle
Nu nogle ord angående, hvordan vi behandler dem,  

der har været fanget af pornografi. Vi har alle brug for  

Jesu Kristi forsoning. De, der kæmper med pornografi, har 
brug for vores barmhjertighed og kærlighed, når de følger 
de nødvendige principper og skridt til at få det bedre. Vær 
sød ikke at fordømme dem. De er ikke onde eller uden 
håb. De er vor himmelske Faders sønner og døtre. Gen-
nem en passende og fuldstændig omvendelse kan de blive 
rene og værdige til enhver pagt og tempelvelsignelse, som 
Gud har lovet.

Når tiden for ægteskab kommer, så opfordrer jeg de 
unge mænd og kvinder til at være omhyggelige med at 
vælge en partner som deres ledsager gennem evigheden, 

der er ren for Herren og værdig til at 
komme i templet. Personer, der fuldt 
ud omvender sig fra pornografi, er 
værdige til disse velsignelser.

V. Konklusion
I løbet af vores liv vil vi alle støde 

på materialer med seksuel karakter. 
Med vejledning fra vor kærlige Frelser, 
deriblandt forsikringen fra nadverens 
pagter om, at vi altid vil have hans 
Ånd hos os (se L&P 20:77), kan vi altid 

reagere passende. Jeg bærer vidnesbyrd om, at dette er det, 
vi bør gøre for at nyde velsignelser fra ham, som vi tilbeder. 
Når vi gør det, vil vi i højere grad modtage Frelserens fred, 
og vi vil forblive på stien til ophøjelsens evige skæbne. ◼

NOTER
 1. Se Dallin H. Oaks, »Pornografi«, Liahona, maj 2005, s. 88.
 2. Se Dallin H. Oaks, »Sins and Mistakes«, Ensign, okt. 1996, s. 62- 67.
 3. Se Donald L. Hilton jun., læge, »Pornography Addiction – a  

Supranormal Stimulus Considered in the Context of Neuroplasticity«, 
Socioaffective Neuroscience and Psychology, bind 3, 2013,  
socioaffectiveneuroscipsychol.net/index.php/snp/article/view/ 
20767; se også »Porn Changes the Brain«, fightthenewdrug.org.

 4. Webster’s Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English  
Language, 1989, »habit«.

 5. American College of Physicians Complete Home Medical Guide, 1999, 
s. 564.

 6. Derudover bør unge mennesker og deres forældre have åbenhjertige, 
men passende samtaler om menneskets forplantning. Unge, der hører 
om sex fra deres jævnaldrende i stedet for fra deres forældre, er mere 
tilbøjelige til at søge oplysninger om det fra pornografi.

 7. Gordon B. Hinckley, »Et tragisk onde blandt os«, Liahona, nov. 2004,  
s. 62.

Vi har alle 
handlefrihedens 

uvurderlige gave, som 
gør os i stand til at 

trække på forsoningens 
kraft og styrke.
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Har I nogensinde været ude 
for, at nogen har fortalt 
jer, at noget, som I gjorde 

eller sagde, lige præcis var det, 
de havde brug for? Nogle gange 
sker dette, fordi vor himmelske 
Fader sendte jer lige præcis i rette 
tid til at hjælpe. I var i harmoni 
med Ånden, så I kunne genkende 
tilskyndelsen fra vor himmelske 
Fader. Forbliv værdige og villige 
til at hjælpe – I ved aldrig, hvor-
når han har brug for jer til at være 
nogens engel.

Her er to historier om folk, der 
gjorde lige netop det:

PARKERINGS
BILLETTEN
Fátima Rocha Gutiérrez

Jeg tog i biografen med nogle af 
mine venner fra Kirken. Da vi 

kom ind i butikscenteret, fik vi en 

parkeringsbillet til parkeringsplad-
sen. Da filmen var slut, opdagede 
vi, at vi havde mistet parkerings-
billetten. Allerførst troede vi, at vi 
bare kunne betale for billetten, 
men ingen af os havde 180 pesos 
til bøden.

Konsekvenserne af ikke at betale 
for parkeringen var at efterlade 
bilen i butikscenteret, hvor den så 
ville blive slæbt væk, hvilket ville 
være endnu dyrere. Mine venner 
var fortvivlede, især føreren af bilen, 
da bilen var hans fars. Jeg gik lidt til 
siden og bad en bøn. Jeg bad min 
himmelske Fader med al min tro 
og ydmyghed om at hjælpe os med 
at løse vores problem, så vi kunne 
komme sikkert hjem. Jeg vil aldrig 
glemme, hvad der skete sekunder 
efter, at jeg var færdig med min bøn.

Da jeg gik tilbage mod bilen, 
var der en bagved mig, der sagde 

mit navn. Det var Francisco, en 
af mine venner fra skolen. Han 
spurgte, hvad jeg lavede, og jeg 
fortalte ham, hvad der var sket. 
Uden tøven tog han sin pung frem 
og gav mig penge nok til at betale 
for den tabte billet. Denne venlige 
handling var et øjeblikkeligt svar 
på min ydmyge anmodning til vor 
himmelske Fader.

Francisco får måske aldrig at 
vide, hvor stor hjælp han var, men 
jeg ved, at jeg vil være dybt tak-
nemlig resten af mit liv.

Nogle gange bliver vi overra-
skede over de måder, hvorpå vor 
himmelske Fader besvarer vore 
bønner, men det er aldrig tilfæl-
digt. Vor himmelske Fader og Jesus 
Kristus kender os fuldstændigt og 
hjælper os i vores liv.

Jeg ved, at når vi lever ret-
skaffent, vil vi nyde utallige 

På det RETTE STED  
på det RETTE TIDSPUNKT

SØNDAGSLEKTIONER

Denne måneds emne:

Bliv mere 

kristuslignende

Fátima!
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bekymringer. Han har reddet mig 
fra det åndelige fængsel og fan-
genskab, ja selv fra døden. Han 
er min Frelser. ◼
Forfatteren bor i Taichung i Taiwan.

velsignelser, som kun vor himmel-
ske Fader kan give os, deriblandt 
hans løfte om, at »hvis [vi] gør 
dette, skal [vi] blive løftet op på 
den yderste dag« (Alma 37:37). ◼
Forfatteren bor i Baja California 
i Mexico.

EN TELEFONOP
RINGNING I  
RETTE TID
Chen Ching Chuan

Da jeg voksede op, troede jeg 
ikke på, at der fandtes en 

Gud. Mit liv var tumultagtigt, og 
i mine mørkeste stunder var jeg 
så deprimeret, at jeg ønskede at 
ende mit liv. Det var der, at mis-
sionærerne bankede på min dør. 
Evangeliet var lige præcis det, jeg 
havde brug for; jeg blev draget til 
det ligesom en magnet.

Mine prøvelser stoppede ikke, 
da jeg tilsluttede mig Kirken, men 
jeg var bedre i stand til at modstå 
modstanderens indflydelse. For 
første gang vidste jeg, hvad det 

ville sige at være lykkelig.
Men depressionen slap ikke sit 

tag så let. På et tidspunkt ønskede 
jeg igen at give op. I det øjeblik 
ringede søster Ting, biskoppens 
hustru, til mig. Hun fortalte mig, 
at hun følte, at hun skulle ringe 
til mig. Hun spurgte, hvordan jeg 
havde det. Jeg udøste mit hjerte til 
hende. For mig var hun en engel 
sendt af Gud.

Den oplevelse gjorde mig stær-
kere. Min tro blev styrket. Jeg følte 
det som om, at jeg kunne over-
vinde døden. Jeg følte mig udfriet, 
ligesom det står i Alma 36:2- 3:

»De var i trældom, og ingen 
kunne udfri dem undtagen … 
Gud …

hver den, der sætter sin lid til 
Gud, bliver støttet under sine prø-
velser og sine besværligheder og 
sine trængsler og bliver ophøjet 
på den yderste dag.«

Jeg har stadig prøvelser, men 
jeg vil ikke så nemt blive ned-
slået igen. Gud har støttet mig 
gennem alle mine prøvelser og ILL
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GUD VÅGER OVER OS
»Gud lægger virkelig mærke til os,  
og han våger over os. Men alminde-
ligvis er det gennem et andet men-
neske, at han opfylder vore behov. 
Det er derfor livsvigtigt, at vi tjener 
hinanden i riget.«
Præsident Spencer W. Kimball (1895- 1985), 
Kirkens præsidenters lærdomme: Spencer W. 
Kimball, 2006, s. 85.
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1 Mosebog 1:26- 27
Hvad vil det sige at blive skabt i Guds billede?

9. Han har ikke mere at skulle have
sagt i dette hus end jeg, og han har
ikke nægtet mig noget undtagen dig,
og det er, fordi du er hans hustru.
Hvordan skulle jeg så kunne gøre
noget så ondt og synde mod Gud?

1 Mosebog 39:9

26. Gud sagde: »Lad os skabe men-
nesker i vort billede, så de ligner os!
De skal herske over havets fisk, him-
lens fugle, kvæget, alle de vilde dyr og
alle krybdyr, der kryber på jorden.«

27. Gud skabte mennesket i sit bille-
de; i Guds billede skabte han det, som
mand og kvinde skabte han dem.

1 Mosebog 1:26–27

22. Se, Herren havde vist mig,
Abraham, de intelligenser, som var
blevet organiseret, før verden blev til;
og blandt alle disse var der mange af
de ædle og store;

23. og Gud så disse sjæle, at de var
gode, og han stod midt blandt dem, og
han sagde: Disse vil jeg gøre til mine
herskere, for han stod blandt dem, som
var ånder, og han så, at de var gode; og
han sagde til mig; Abraham, du er en af
dem; du blev udvalgt, før du blev født.

Abraham 3:22–23

18. Og Herren kaldte sit folk Zion,
fordi de var af ét hjerte og ét sind og
levede i retfærdighed, og der var ingen
fattige blandt dem.

Moses 7:18

39. For se, dette er min gerning og
herlighed – at udvirke udødelighed og
evigt liv for mennesket.

Moses 1:39

8. Denne lovbog skal du altid have
på dine læber; du skal grunde på den
dag og nat og omhyggeligt gøre alt,
hvad der står i den, da vil det gå dig
godt, da vil du have lykken med dig.

Josva 1:8

3. Du må ikke bringe dig i familie
med dem; du må ikke give dine døtre
til deres sønner, og du må ikke lade
dine sønner gifte sig med deres døtre,

4. for det vil få dine sønner til at vige
fra mig og dyrke andre guder. Da vil
Herrens vrede flamme op imod jer, og
han vil hurtigt udrydde dig.

5 Mosebog 7:3–4

18. Du må ikke hævne dig på dine
landsmænd eller bære nag til dem; du
skal elske din næste som dig selv. Jeg
er Herren!

3 Mosebog 19:18

11. Og Herren talte med Moses an-
sigt til ansigt, som det ene menneske
taler med det andet. Derpå vendte
Moses tilbage til lejren. Den unge
mand Josva, Nuns søn, der var i hans
tjeneste, veg ikke fra teltet.

2 Mosebog 33:11

3. Du må ikke have andre guder end
mig.

4. Du må ikke lave dig noget gude-
billede i form af noget som helst oppe
i himlen eller nede på jorden eller
i vandet under jorden.

7. Du må ikke bruge Herren din
Guds navn til løgn, for Herren vil ald-
rig lade den ustraffet, der bruger hans
navn til løgn.

8. Husk sabbatsdagen og hold den
hellig.

12. Ær din far og din mor, for at du
må få et langt liv på den jord, Herren
din Gud vil give dig.

13. Du må ikke begå drab.
14. Du må ikke bryde et ægteskab.
15. Du må ikke stjæle.
16. Du må ikke vidne falsk mod din

næste.
17. Du må ikke begære.

2 Mosebog 20:3–17

5. Stol på Herren af hele dit hjerte,
og støt dig ikke til din egen indsigt.

6. Hav ham i tankerne på alle dine
veje, så vil han jævne dine stier.

Ordsprogene 3:5–6

3. Hvem kan drage op til Herrens
bjerg, hvem kan stå på hans hellige
sted?

4. Den som har skyldfrie hænder og
et rent hjerte, den som ikke farer med
løgn og ikke sværger falsk.

Salmerne 24:3–4

25. Dog ved jeg, at min løser lever, til
sidst skal han stå frem på jorden.

26. Når min hud er skrællet af, når
mit kød er tæret bort, skal jeg skue
Gud;

Job 19:25–26

7. Men Herren sagde til Samuel: »Se
ikke på hans udseende og højde; ham
forkaster jeg, for det drejer sig ikke om
det, mennesker ser på; mennesker ser
på det, de har for deres øjne, men
Herren ser på hjertet.«

1 Samuel 16:7

15. Men hvis det er jer imod at dyrke
Herren, så vælg i dag, om I vil dyrke de
guder, jeres fædre dyrkede på den
anden side af floden, eller amoritternes
guder, i hvis land I bor. Jeg og mit hus
vil tjene Herren.

Josva 24:15

16. Jeg sender bud efter mange fi-
skere, siger Herren; de skal fange dem.
Derefter sender jeg bud efter mange
jægere; de skal jage dem på hvert bjerg
og hver høj og i klippespalterne.

Jeremias 16:16

8. For jeres planer er ikke mine
planer, og jeres veje er ikke mine veje,
siger Herren;

9. for så højt som himlen er over jor-
den, er mine veje højt over jeres veje
og mine planer over jeres planer.

Esajas 55:8–9

3. Foragtet og opgivet af mennesker,
en lidelsernes mand, kendt med syg-
dom, én man skjuler ansigtet for, for-
agtet, vi regnede ham ikke for noget.

4. Men det var vore sygdomme, han
tog, det var vore lidelser, han bar; og vi
regnede ham for en, der var ramt, slået
og plaget af Gud.

5. Men han blev gennemboret for
vore overtrædelser og knust for vore
synder. Han blev straffet, for at vi
kunne få fred, ved hans sår blev vi hel-
bredt.

Esajas 53:3–5

13. Herren siger: »Dette folk dyrker
mig med munden og ærer mig med
læberne, men deres hjerte er langt
borte fra mig, og deres gudsfrygt er
tillærte menneskebud;

14. derfor vil jeg stadig behandle
dette folk på underlig og sælsom
måde, de vises visdom skal ødelægges,
de kloges klogskab tilintetgøres.«

Esajas 29:13–14

18. Kom, lad os gå i rette med hinan-
den, siger Herren. Er jeres synder som
skarlagen, kan de blive hvide som sne;
er de røde som purpur, kan de blive
som uld.

Esajas 1:18

23. Se, jeg sender profeten Elias til
jer, før Herrens dag kommer, den store
og frygtelige.

24. Han skal vende fædres hjerte til
deres sønner og sønners hjerte til deres
fædre, så jeg ikke skal komme og slå
landet med forbandelse.

Malakias 3:23–24

8. Kan et menneske bedrage Gud,
siden I vil bedrage mig? I spørger:
»Hvordan bedrager vi dig?« Med tien-
de og afgifter.

9. Forbandet skal I være, når I bedra-
ger mig, det gælder hele folket.

10. Bring hele jeres tiende til
forrådskammeret, så der kan være føde
i mit hus. Sæt mig på en prøve, om
ikke jeg åbner himlens vinduer for jer
og udøser velsignelse uden mål over
jer, siger Hærskarers Herre.

Malakias 3:8–10

7. Nej, Gud Herren gør ikke noget,
førend han har åbenbaret sine planer
for sine tjenere, profeterne.

Amos 3:7

44. I de kongers dage skal himlens
Gud oprette et kongerige, som i al
evighed ikke skal gå til grunde, og
intet andet folk skal få kongemagten.
Det skal knuse og tilintetgøre alle de
andre kongeriger, men selv skal det
bestå i al evighed.

45. Du så jo en sten blive revet løs
fra bjerget, men ikke ved menneske-
hånd; den knuste jernet, kobberet,
leret, sølvet og guldet. Den store Gud
har kundgjort kongen, hvad der skal
ske i fremtiden. Drømmen er sand, og
dens tydning står fast.

Daniel 2:44–45

15. Herrens ord kom til mig:
16. Du, menneske, tag et træstykke,

og skriv på det: Juda og hans for-
bundsfæller, israelitterne. Tag derpå et
andet træstykke – Efraims træstykke –
og skriv på det: Josef og hans for-
bundsfæller, hele Israels hus.

17. Læg så det ene sammen med det
andet, så du har ét stykke træ i hånden.

Ezekiel 37:15–17

L I N J E  P Å  L I N J E

GUDS BILLEDE
»Husk på, at en 

erkendelse af, at der fin-
des en større magt end 
os selv, ikke på nogen 

møde fornedrer, men i stedet ophøjer. 
Om vi blot forstår, at vi er skabt i Guds 
billede, vil vi ikke have svært ved at 
henvende os til ham … Denne viden, 
erhvervet gennem tro, vil bringe en 
indre ro og en inderlig fred.«
Præsident Thomas S. Monson, »Herrens fyrtårn«, 
Stjernen, jan. 1991, s. 90.

LAD OS
Denne flertalsform får det til at 

lyde, som om han taler til en anden 
person – og det gør han også. Joseph 
Smith sagde: »I begyndelsen sam-
menkaldte de øverste af guderne et 
råd for guderne; og de mødtes og 
udklækkede [forberedte] en plan om 
at skabe verden og folkene på den« 
(History of the Church, 6:308). Med 
i dette råd var Jesus Kristus og andre 
(se Moses 2:26- 27; Abr 4:26- 27).

SÅ DE LIGNER OS
»Gud selv var engang, som vi er 

nu, og han er et ophøjet menneske 

og sidder på sin trone i himlene! Det 
er den store hemmelighed. Dersom 
sløret blev revet i stykker i dag, og 
… dersom I skulle se ham i dag, ville 
I se ham som en mand i et men-
neskes skikkelse – som jer selv i et 
menneskes hele person, billede og 
skikkelse.«
Kirkens præsidenters lærdomme: Joseph Smith, 
2007, s. 42.

»Menneskene er Guds børn, dan-
net i Guds billede og begavet med 
guddommelige egenskaber. Og 
ligesom en dreng af en jordisk fader 
og moder med tiden er i stand til at 
blive en mand, er celestiale forældres 
efterkommere i stand til at udvikle sig 
til guder gennem erfaring gennem 
tiderne og evighederne.«
Det Første Præsidentskab, »The Origin of Man«, 
Improvement Era, nov. 1909, s. 81; Ensign,  
feb. 2002, s. 30.

HERSKE
»Jorden og alt derpå bør anvendes 

ansvarligt til at forsørge menneske-
slægten. Alle er imidlertid forvaltere 
– ikke ejere – af denne jord og dens 
rigdomme og vil være ansvarlige over 
for Gud for det, de har gjort med hans 
skaberværk.«
»Environmental Stewardship and Conservation«, 
mormonnewsroom. org; se også L&P 104:13- 15.

MAND OG KVINDE
»Alle mænd og kvinder ligner hen-

holdsvis universets Fader og Moder, 
og de er bogstavelige sønner og døtre 
af Gud.«
Det Første Præsidentskab, »The Origin of Man«, 
Improvement Era, nov. 1909, s. 78; Ensign,  
feb. 2002, s. 29.

»En persons køn er et fundamentalt 
særkende ved den enkeltes førjordi-
ske, jordiske og evige identitet  
og hensigt.«
»Familien: En proklamation til verden«,  
Liahona, nov. 2010, s. 129.

Redaktørens bemærkning: Denne side er ikke 
tænkt som en udtømmende forklaring af det 
udvalgte mesterskriftsted, men som et udgangs
punkt for jeres eget studium.
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bad jeg ham om et lift til skolen. Han sagde ja, men jeg 
skulle stå op en time tidligere og tage til seminar sammen 
med ham. Jeg sagde tøvende ja, da jeg ikke vidste, hvad det 
var. Jeg kunne godt lige seminar, måske mere på grund af 
det, jeg følte, end det, jeg lærte.

Snart efter spurgte Taylor, om jeg ville med ham i kirke. 
I begyndelsen syntes jeg, at Kirken var lidt kedelig og mær-
kelig, men med tiden blev jeg rørt af den varme og fred-
fyldte følelse, jeg følte til kirkemøderne.

Men jeg var stadig ikke overbevist om, at den gode 
følelse havde noget med Gud at gøre. Hvordan kunne jeg 
vide, at den ikke kom fra mig selv? Hvordan kunne jeg 
vide, at jeg ikke fik mig selv til at føle på den måde?

Efter mange indre drøftelser talte jeg med Taylors mor for 
at finde svar. Hun fortalte mig, at jeg kunne finde svar ved at 
læse i skrifterne og bede om de svar, jeg ledte efter. Jeg bad 
uden at modtage nogle svar, og jeg kæmpede med at adlyde 
reglerne og buddene, som jeg lærte om. Jeg blev mange 
gange frustreret. Jeg forventede en storslået og dramatisk 
tilsynekomst af Gud eller en eller anden mirakuløs begiven-
hed til at bevise, at Gud fandtes. I bund og grund ønskede 
jeg et urokkeligt vidnesbyrd på en gang. Sandheden er, at 
jo mere jeg bad, jo mere klarhed fik jeg i mit liv. Jo mere jeg 
fulgte buddene, jo gladere blev jeg. Jo mere jeg læste i skrif-
terne, jo mere åbenbaring modtog jeg. Gradvist voksede mit 
vidnesbyrd, ligesom den opgående sol om morgenen.

Det tog mig to år at beslutte mig for at blive døbt som 
medlem af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. Selvom 
jeg efterlevede mange gode moralske standarder før, kan jeg 

Jeg havde altid fået at vide, at der ikke fandtes en Gud,  
men jeg besluttede mig for, at jeg selv ville finde ud af det.

Peng Hua

Da jeg er blevet opdraget i et konkurrencepræget og 
ikke- religiøst land i Asien, har jeg altid haft et stort 
ønske om at være en succesfuld person, men jeg 

havde ikke nogen evige principper eller sandheder til at 
vejlede mig. I mit land betød »succesfuld«, at man var rig 
og magtfuld.

Mine forældre havde altid lært mig, at der ikke fandtes en 
Gud. For dem var religion eller Gud en masse sludder og var 
kun for svage mennesker. I lang tid opfattede jeg mig selv 
som ateist. De lærte mig, at jeg ikke skulle stole på andre end 
mig selv. Så i en meget ung alder brugte jeg mine høje ambi-
tioner som motivation for at studere og arbejde meget hårdt.

Mine forældre havde høje forventninger til mig. De 
ønskede, at mine karakterer hele tiden var høje. Det gjorde 
mig ked af det, når jeg så deres skuffede ansigter eller hørte 
dem skændes med hinanden, når jeg fik en dårlig karakter. 
Udover mit almindelige skolearbejde lavede jeg også ekstra 
lektier i weekenden, så jeg kunne bevare et højt gennemsnit.

Selv efter jeg havde nået de mål, jeg havde sat mig, følte 
jeg stadig, at der var mere i vente i mit liv. Dybt i mit hjerte 
vidste jeg, at der helt sikkert måtte være noget mere.

En dag besluttede jeg mig for selv at finde ud af, om  
der virkelig fandtes en Gud. Hvis han eksisterede, ville  
jeg gerne vide, hvad han ønskede af mig, eller om religion 
bare var en masse sludder, der var skabt af menneskets  
fantasi. Jeg var ikke bange for at modtage nogen af de  
to svar. Jeg ville bare kende sandheden.

På det tidspunkt blev jeg gode venner med en af mine 
holdkammerater, Taylor, fra mit basketballhold. En morgen 

SØGEN 
MIN  

SANDHEDefter  



U
N

G
E 

VI KAN VÆLGE AT TRO
»Overbevisning og vidnesbyrd 
og tro er ikke passive principper. 
De sker ikke bare for os. Tro er 
ikke noget, vi vælger – vi håber 
på det, vi arbejder for det, og 

vi ofrer for det. Vi kommer ikke tilfældigt til at tro 
på Frelseren og hans evangelium lige så lidt, som 
vi tilfældigt beder eller betaler tiende. Vi vælger 
aktivt at tro på samme måde, som vi vælger at 
holde andre bud.«
Ældste L. Whitney Clayton fra De Halvfjerds’ Præsidium,  
»Vælg at tro«, Liahona, maj 2015, s. 38.

SANDHED

nu sige, at jeg har fundet den evige og endelige sandhed: 
Gud lever. Jesus er Kristus, vor Frelser og Forløser. Himlene 
er åbne. Guds profet vandrer på jorden i vore dage. Jesu 
Kristi forsoning er virkelig. Gud tilgiver virkelig alle ang-
rende syndere. Jeg er måske ikke lige så dygtig og klog som 
andre folk, men den viden, jeg har, er uvurderlig. ◼
Forfatteren bor i Californien i USA.
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Gisela Guthier

Herren elsker Kirkens unge. Han 
stoler meget på jer. I enhver 
tidsalder har Herren inspireret 

modige unge mænd og piger til at 
lede og velsigne sit folk. Han har brug 
for deres kreativitet, mod og originali-
tet. Sådan har det altid været, og sådan 
vil det fortsætte.

De mange eksempler på unge 
helte løber som en rød tråd gennem 
skrifterne. Selvom de levede for 
mange år siden, kan I følge deres 
eksempel og relatere til deres liv. De 
havde familieproblemer, de levede 
blandt ugudelige folk, de stod over 
for »Goliat’er«, men deres mod, lydig-
hed og tro på Jesus Kristus fik dem 
gennem deres udfordringer – på 
samme måde som disse kvaliteter 
kan hjælpe jer. ILL
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Abraham
Abrahams beslutsomhed, mod  

og villighed til at løfte sin stemme 
mod ugudelighed var utrolig –  
endnu mere forbløffende, når man 
tænker på, at hans far tilbad afguder. 
Som ung mand stod han så fast på 
retfærdigheden, at han var lige ved  
at blive slået ihjel som et offer (se 
Abr 1:2- 7).

Josef af Egypten
Han var 17 år gammel, da hans 

ældre brødre solgte ham som slave, 
men Herren velsignede Josef, så  
han var i stand til at få noget godt  
ud af denne svære situation. Han 
blev ikke nedslået, fordi han aldrig 
gav op. Han havde en vedvarende 
tillid til Herren. Josefs indre storhed 
viste sig på en ædel måde, da  

han tilgav de uretfærdigheder, der  
var blevet gjort mod ham (se  
1 Mos 37; 45).

David
Som teenager var David hyrde, og 

han kæmpede mod en bjørn og en 
løve for at beskytte sin fars får. Hans 
selvtillid kom ikke fra hans evner 
som hyrde, den kom fra hans tro 
på vor himmelske Fader, hvilket ses 
i hans kamp med Goliat (se 1 Sam 
17:32- 54).

Ester
Hun besluttede sig for at sætte sit 

eget liv på spil for at kunne redde sit 
folk. Det var ikke Esters skønhed, men 
hendes åndelige karaktertræk, der 
gjorde hende til en storslået person 
(se Est 4- 5).

I kan lære af og følge de mange retskafne unges 
eksempler, som findes i skrifterne.

Fantastiske  
UNGE MÆND OG UNGE PIGER  

I SKRIFTERNE
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Daniel
Han adlød Herrens sundhedslov 

på trods af, at andre omkring ham 
ikke gjorde. Han bad, selvom det 
at bede til vor himmelske Fader var 
mod kongens befalinger. På grund 
af Daniels retskaffenhed og hans 
åbenhed over for Åndens inspiration 
blev han velsignet af Herren med 
gaven til at tyde drømme og syner. 
Han modtog kraft og visdom fra vor 
himmelske Fader i en udstrækning, 
så at himlens kræfter i farefulde tider 
var til hans rådighed (se Dan 1; 6).

Nefi
Nefi var et utroligt eksempel, da 

han sagde: »Jeg vil tage af sted og 
gøre det, som Herren har befalet« 
(1 Ne 3:7). Han havde modet til at 
gøre det, som han blev bedt om at 
gøre. Boede han i et komfortabelt 
hus? Nej, han levede i ørkenen i 
mange år. Gik tingene godt for ham? 
Nej, hans brødre var ofte sure på 
ham og forsøgte somme tider at slå 

ham ihjel. Alligevel adlød han altid 
Herrens befalinger.

To tusind unge ammonitter
Disse unge mænd blev opdraget 

af trofaste forældre, og deres tro på 
deres mødres ord velsignede dem.  
De lærte at lytte og adlyde med nøjag-
tighed, og i deres kampe tvivlede de 
ikke på, at deres Fader i himlen ville 
beskytte dem (se Alma 56:45- 48).

Mormon
Da han var 15 år gammel, besøgte 

Herren ham, fordi han var ydmyg, ren 
og uplettet på trods af ugudeligheden 
hos de folk, der var omkring ham. Mor-
mon blev også i en alder af 15 anfører 
for hæren. Senere blev han betroet at 
tage vare på skrifterne (se Morm 1- 2).

Joseph Smith
I en alder af 14 år søgte han i  

skrifterne og bad om at vide, hvilken 
kirke han skulle slutte sig til. Herren 
kaldte ham til at gengive evangeliet  

og genoprette Jesu Kristi Kirke. Joseph 
viede hele sit liv til at udføre denne 
opgave på trods af mange forhindrin-
ger og vanskeligheder. I en alder af 
17 år fik han besøg af englen Moroni, 
der viste ham de gyldne plader. Selv 
i en ung alder underviste Joseph 
Smith med stor kraft og var et storslået 
eksempel for dem omkring ham (se 
JS- H 1).

Jeres tid
Er tiderne med fantastiske unge 

mænd og kvinder forbi? Nej! Englen 
Moroni fortalte Joseph, at Joels profeti 
var ved at blive opfyldt:

»Jeg [Herren] vil udgyde min ånd 
over alle mennesker. Jeres sønner  
og døtre skal profetere, jeres gamle 
skal have drømme, jeres unge skal  
se syner.

Selv over jeres trælle og trælkvin-
der vil jeg udgyde min ånd i de dage« 
( Joel 3:1- 2; se JS- H 1:41). ◼

Forfatteren, der var seminarlærer, boede 
i Tyskland og døde i 2012.
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»Da min mor var syg, 
fastede og bad vi for 
hende, men hun døde 
alligevel. Hvordan kan 
jeg finde fred med det?«

Det er en sørgelig tid i dit liv. Det er normalt at ønske 
vished og svar på dine mange spørgsmål: »Hvorfor 
overlevede hun ikke? Vil jeg se hende igen? Hvor-
dan kan jeg leve uden hende?«

Jesu Kristi evangelium giver både trøst og svar. 
Herren lovede: »Velsignede er alle de, som sørger, for de skal 
trøstes« (3 Ne 12:4). Søg Helligånden, for han trøster.

Du tvivler måske på, om dine bønner er blevet hørt. Vær rolig: 
Vor himmelske Fader hører altid vore bønner. Skrifterne og de 
levende profeter lover os, at det er sandt. Det, som Herren sagde 
til Joseph Smith, gælder også dig: »Dine bønner og dine brødres 
bønner er steget op for mine ører« (L&P 90:1). Men vi skal huske 
på, at vor himmelske Fader besvarer vore bønner med et evigt 
perspektiv for øje (se Es 55:8- 9). Det er derfor, vi følger Frelse-
rens eksempel med at bede om velsignelser, men derpå oprigtigt 
bede om, at Faderens vilje vil ske (se Luk 22:42).

Selvom det er hårdt, så kan denne prøvelsens tid være med til 
at udvikle dig. Du kan lære at have tro på Guds vilje, selvom det 
betyder, at din mor ikke blev helbredt. Selvfølgelig ville du gerne 
have, at hun stadig levede. Men prøven i jordelivet er at stole på 
Gud til alle tider – især når det er svært. Hvis du stoler på ham, 
»skal alting virke sammen til gavn for [dig]« (L&P 90:24).

Døden er en del af planen
Ifølge vor himmelske Faders plan for 
lykke for os er vores tilbagevenden 
til hans nærhed baseret på død og 
opstandelse, som hjælper os til at  
forandre os fra denne jordiske til-
stand til en udødelig tilstand. Du  
skal blot acceptere døden som en  
del af planen og tro på, at du en dag 
vil være i stand til atter at være sam-
men med din afdøde mor. Vid, at  
din mor er i åndeverdenen, og at  
hun venter på dig.
David M., 18 år, Vestkasai,  
Den Demokratiske Republik Congo

Hun er i åndeverdenen
Min mor fik konstateret kræft for to 
år siden. Jeg kunne ikke lide at se, at 
hun havde smerter, og jeg ønskede, at 
jeg kunne gøre noget. Og selvom min 
mor fik det bedre, så var det en hård 
oplevelse. Din mor er et sted, hvor 
hun ikke føler nogen smerter eller 
lidelser. Det er hårdt ikke at se hende 
mere, men du er aldrig alene. Hun 
vil altid elske dig, og vor himmelske 
Fader vil altid være der til at opløfte 
dig, når du er nede. Du vil aldrig 
blive forladt. Jesus Kristus led for hele 
verdens synder; han ved, hvordan du 
har det, og hvad du gennemgår. Gør, 
som jeg gjorde under mine prøvelser: 
Henvend dig til ham, og han vil gøre 
dine byrder lette.
Shiloh W., 18 år, Chihuahua, Mexico

S P Ø R G S M Å L  &  S V A R

Svarene er ment som hjælp og vejledning, men de er ikke officielle udtalelser om Kirkens lære.
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Din familie vil blive forenet igen
Min mor døde, da jeg blot var 12 år 
gammel. På det tidspunkt var jeg ikke 
medlem af Kirken. Da hun var syg, 
bad jeg meget om, at min mor ville 
blive rask. Jeg havde en stor tro, og 
jeg stolede på Gud i håbet om, at hun 
ville få det bedre. Desværre blev hun 
ikke rask. Jeg undrede mig over, hvor-
for hun skulle dø i så ung en alder 
og efterlade mig, mens jeg stadig var 
teenager. Jeg var vred og nåede et 
punkt, hvor jeg tvivlede på, om Gud 
eksisterede. Nu, hvor jeg er medlem 
af Kirken, forstår jeg frelsesplanen. 
Jeg ved, at hun venter på mig, og at 
vores familie vil blive forenet igen.
Inaê L., 19 år, Minas Gerais, Brasilien

Prøvelser lærer os noget
Min mor døde for tre år siden. Dit 
forhold til vor himmelske Fader 
og Frelseren vil vokse, hvis du ser 
hen til dem i nødens stund. Du vil 
opdage, at denne prøvelse, hvor 
knusende den end er, også kan være 
en velsignelse. Bed til din Fader i 
himlen for at få fred og forvisning. 
Stol på Herrens plan for dig. Accep-
ter, at vor himmelske Fader ved, hvor 
vi skal hen, og hvad vi behøver for at 
komme derhen. Herren elsker dig og 
ønsker, at du er glad. Det er menin-
gen, at vore prøvelser skal lære os 
noget og gøre os stærkere.
Meghan B., 18 år, Ontario, Canada

GJORDE DU 
ALT, HVAD  
DU KUNNE
»Med hensyn til 
helbredelse af 
de syge har han 

tydelig sagt: ›Og videre, det skal ske, 
at den, der har tro på mig til at blive 
helbredt og ikke er bestemt til at 
dø, skal blive helbredt‹ (L&P 42:48, 
fremhævelse tilføjet). Alt for ofte 
overser vi den afgørende vending: 
›… og ikke er bestemt til at dø‹ …  
Fortvivl ikke, når inderlige bønner er 
blevet bedt og præstedømmevel-
signelser givet, og jeres kære ikke 
har nogen fremgang eller måske 
går bort fra jordelivet. Find trøst 
i kundskaben om, at I gjorde alt det, 
I kunne … Alle erfaringerne med 
bøn, faste og tro kan have været 
mere til vores gavn.«
Ældste Lance B. Wickman, medlem af De  
Halvfjerds’ fra 1994 til 2010, »Og selv om  
han ikke gør det«, Liahona, nov. 2002, s. 30- 31.

KOMMENDE SP ØR G SM ÅL

Du vil se hende igen
Min mormor døde, da min mor var 
17 år. Familien fastede og bad for 
hende adskillige uger inden, hun 
døde. Hun fik også en præstedøm-
mevelsignelse. Det vigtigste, der gav 
min mor fred, var at vide, at hun 
kunne se sin mor igen i det næste 
liv. Min mors mål er at leve sit liv, så 
hun vil være værdig til den velsig-
nelse. Jeg er ked af, at jeg aldrig vil 
kunne møde min mormor i dette liv, 
men jeg ser frem til det tidspunkt, 
hvor vi endelig skal mødes.
Cari R., 15 år, Utah, USA

»Nogle folk fortæller 
mig, at jeg skal have 
venner, der ikke har 
de samme standarder 
som mig, for at kunne 
styrke mine. Er dette 
rigtigt?«

Indsend jeres svar og, hvis I ønsker det, et billede 
i høj opløsning, inden den 15. november 2015 på 
liahona. lds. org, via e- mail til liahona@ ldschurch. org, 
eller med post til (se adressen på s. 3).

Følgende informationer og tilladelser skal vedlægges 
jeres e- mail eller brev: (1) fulde navn, (2) fødselsdato, 
(3) menighed, (4) stav, (5) skriftlig tilladelse, og jeres 
forældres skriftlige tilladelse (e- mail kan bruges), hvis  
I er under 18 år, til at udgive jeres svar og billede.

Svarene kan blive redigeret med hensyn til længde  
og tydelighed.
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Marissa Widdison
Kirkens Tidsskrifter
Baseret på en sand historie

»Husk sabbatsdagen, at holde den 
hellig« (Mosi 13:16).

M iranda skyndte sig gennem 
hoveddøren taknemlig for, 

at hendes hus var køligere end det 
varme sommervejr udenfor. Hun var 
svedig efter at have spillet sæsonens 
sidste fodboldkamp og var frustreret, 
fordi Teal Turbos havde tabt. Igen.

Mor kom ind i værelset med 
en vandflaske og en pose med 
appelsinskiver, der var blevet tilovers 
fra kampen. »Du spillede godt. Det 

er et hårdt job at være målmand.«
Miranda havde spillet godt – hun 

havde blokeret ret mange skud 
og sparket hårdere end normalt. 
Men de fleste af de andre piger på 
hendes hold havde aldrig spillet 
fodbold før, og i dag var det offici-
elt. De havde tabt alle deres kampe 
i denne sæson.

»Jeg ville bare ønske, at jeg kunne 
være på et hold, der vandt engang 
imellem.« Der kom nogle få tårer 
frem i Mirandas øjenkrog, som faldt 
ned på hendes blågrønne trøje. Da 
hun lukkede øjnene hårdt i, ringede 
telefonen.

En vinderbeslutning
Mor tog telefonen og sagde efter 

et øjeblik: »Det er til dig.«
»Hej, Miranda? Det er Tom, Chili 

Kickers træner. Jeg så dig spille i dag. 
Du så godt ud derude på banen.«

Mirandas hjerte bankede hurti-
gere. Chili Kickers var det bedste 
fodboldhold i ligaen!

»Vores hold skal til det regionale 
mesterskab i næste måned. Du  
spillede så godt i dag, at jeg gerne 
ville have dig til at komme med  
som reservemålmand.«

Mirandas hjerte hoppede næsten 
ud af brystet på hende. Dette var 
hendes mulighed for at spille på et 
vindende hold!

»Jeg vil rigtig gerne med!« sagde 
Miranda. De talte i nogle minutter 
om detaljerne, før hun lagde på og 
løb ind i det andet værelse for at for-
tælle det til mor. Sammen begyndte 
de at skrive datoerne for træning 
og kampene ned i familiens 
kalender.

Pludselig holdt mor op med 
at skrive, hendes pen var 
stoppet lige ved et af kalen-
derens felter.

»Åh åh. Miranda, disse 
kampe er om søndagen. 
Her, prøv at se.« Hun 
kiggede på skemaet over 
kampene og vendte sig 
mod Miranda med et 
bekymret udtryk. »Hvad 
synes du, at vi skal gøre?« ILL
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Dette var hendes mulighed for at være på det vindende hold – hvordan kunne hun sige nej?
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EN FRYDEFULD 
DAG

I skrifterne står der, at sabbatten 
bør være frydefuld (se Es 58:13). 
Hvad kan du lave om søndagen, 

som gør dig glad? Hvordan kan du 
på en smuk og kreativ måde tilbede 
vor himmelske Fader?

Mirandas hjerte sank i livet, og 
hun bed sig i læben, da hun tænkte 
på sine muligheder. Mor ville måske 
lade hende spille, hvis hun spurgte, 
men når hun tænkte på at spille om 
søndagen – og især på ikke komme 
i kirke – så fik hun det helt underligt 
i maven. Hun vidste, at søndagen var 
til at gå i kirke og tilbede vor himmel-
ske Fader, og hun kunne ikke rigtigt 
gøre det, hvis hun spillede fodbold.

»Jeg tror, at jeg nok skal ringe til 
ham og sige, at jeg ikke kan spille,« 
sagde Miranda. Hun prøvede tappert 
at lade være med at græde. Selvom 
hun vidste, at det var det rette valg, 
så var det svært at opgivet noget, 
som hun rigtigt gerne ville.

»Og ved du, hvad jeg synes?« 
sagde mor og gav hende et stort 
knus. »Jeg synes, at du er et rigtigt 
dejligt barn.«

Den søndag, da Miranda sad i 
Primary, tænkte hun på den gode 
beslutning, hun havde truffet. Træ-
neren var overrasket, da Miranda 
havde ringet og sagt, at hun ikke 
kunne spille fodbold om søndagen. 
Han havde prøvet at få hende til 
at ændre mening, men hun havde 
holdt fast på sin beslutning. Nu, da 
Miranda lyttede til sangene og lek-
tionen i Primary, smilede hun. Den 
fredfyldte følelse i hendes hjerte for-
talte hende, at hun var på det rette 
sted. Hun havde alligevel truffet en 
vinderbeslutning. ◼
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Jeg elsker at komme i Primary og synge sange.
Hayden H., 5 år, Utah, USA

Jeg kan godt lide at lære, at vores familie 
kan være sammen for evigt. (Renee)

Jeg kan have venner, jeg kan læse 
i skriften hver dag, og jeg kan lære om 
evangeliet. (Ralph)

Renee og Ralph E., 9 og 10 år, Metro Manila, 
Filippinerne

Jeg kan godt lide, at vi under nadveren kan 
tage brødet og vandet til erindring om Jesus 
Kristus. Brødet minder os om hans legeme, 
og vandet minder os om hans blod. Når vi 
tager nadveren, kan vi lukke vore øjne og 

tænke på alt det, som Jesus gjorde for os.
Ava J., 9 år, North Carolina, USA

Jeg elsker, at jeg kan få en masse nye venner, 
og jeg kan lære mine venner, der ikke er 
medlemmer, om evangeliet. Jeg kan lytte 
til generalkonferencen og lytte til profeten 
og apostlene, der taler. Familieaften er også 

rigtig sjov, fordi nogle gange får vi is. Mums!
Savannah H., 12 år, Washington, USA

Min yndlingsting er, at vi kan lære og lege på 
samme tid, og vi kan lære mere om Jesus 

Kristus. Jeg kan godt lide at lære om 
ham, for han er min Frelser. (Liz)

Jeg kan godt lide at lære om Jesus, 
og jeg ved, at Jesus elsker os. (Lalo)

Liz og Lalo S., 8 og 6 år, Californien, USA

Jeg elsker, når jeg kan føle Helligånden. Jeg  
kan føle Helligånden ret meget, når jeg  
lytter til talerne og lektionerne. Jeg kan 
også føle den, når jeg hjælper andre.

Kaylee C., 7 år, Virginia, USA

Hvad elsker du mest ved at være 
medlem af Kirken?

NÆSTE SPØRGSMÅL
»Når min mor og far skændes, så bliver jeg ked  
af det og bekymret. Hvad kan jeg gøre?«

Har du et råd til dette spørgsmål? Send os dit svar og 
billede inden den 31. oktober 2015. Find vores adresse 
på side 3 eller send os en e- mail på liahona@ ldschurch. 
org (Skriv »Question Corner« i  emnelinjen). Husk at 
vedlægge en tilladelse fra  
dine forældre.
Svarene er ment som en hjælp og vejledning og  
er ikke en officiel udtalelse om Kirkens lære.

Jeg kan godt lide at lære om Jesus Kristus,  
og jeg kan godt lide at komme i Primary  
og få venner.
Catherine W., 7 år, North Carolina, USA

S P Ø R G S M Å L S H J Ø R N E T
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JEG TAKKER DIG GUD
Jeg takker dig Gud for lyset,
For det skinner både dag og nat.
Jeg takker dig Gud for træerne,
For de synes at lette den kraftige brise.
Jeg takker dig Gud for mere, end jeg  

kan definere,
Men jeg ved i mit inderste, at du har  

skabt mig.
Selvom dette liv, jeg lever, ikke altid er godt,
Så er jeg tilfreds, så længe jeg lever.
Nisha J., 10 år, Palau

VORES SIDE

Min bror og en ven af familien modtog deres  
missionskald. Vi kørte i otte timer for at komme  
til templet i Freiburg i Tyskland, så de kunne  
modtage deres tempelbegavelse.

Vi blev der i fem dage, så min familie kunne 
udføre masser af tempeltjeneste. Der er et gæste-
hjem til familier på tempelgrunden. Nogle af de 
andre børn og mig hjalp gartneren, og han gav  
os is. Vi havde det rigtigt sjovt.

Jeg ser frem til næste år, hvor jeg fylder 12 år  
og vil være i stand til at udføre dåb i templet.
Alicka S., 11 år, Slovakiet

Fire drenge fra den samme  
menighed i Argentina blev døbt 

den samme dag. Biskoppen  
(i midten) står sammen med dem.

Søstermissionærer, Abril S., 9 år, Mexico
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Erin Sanderson

Da Jesus var opstået og vendt til-
bage til himlen, forkyndte Peter 

og de andre apostle mange steder, 
men kun for jøderne.

Cornelius var officer i den romer-
ske hær. Han troede på Gud, men 
han var ikke jøde. En engel viste  
sig for ham og fortalte ham, at  

han skulle sende bud efter Peter.  
Cornelius sendte sine mænd ud for 
at finde Peter, og Helligånden sagde 
til Peter, at han skulle tage med dem.

Hjemme hos Cornelius underviste 
Peter de mange folk, der var samlet 
der. Han fortalte dem om Jesu Kristi 
evangelium, og de følte Helligånden 

og vidste, at det var sandt. Da Peters 
venner fandt ud af, at han havde 
forkyndt for folk, der ikke var jøder, 
blev de chokerede. Men Peter sagde 
til dem, at han havde lært, at Jesu 
Kristi evangelium var for alle  
(se ApG 10:1- 48; 11:1- 18). ◼
Forfatteren bor i Utah i USA.

Peter, Cornelius 
og englen
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Sang: Vælg en sang om missionering, såsom »Vi vil bringe verden 
hans ord« (Børnenes sangbog, s. 92).

Skriftsted: Matthæus 28:19- 20

Video: Besøg Biblevideos. org for at se »Peter’s Revelation to  
Take the Gospel to the Gentiles« (Peters åbenbaring om at 

bringe evangeliet til ikkejøderne).

KLAR, PARAT, 
FORTÆL!
En måde, man kan blive en god 
missionær på, er ved at prøve at 
være mere ligesom Jesus. Klip  
navneskiltene ud og skriv en  
egenskab, som du gerne vil øve  
dig på. Måske kunne du øve dig  
på at være »Ældste Venlig« eller 
»Søster Taknemlig«. Sæt dit nav-
neskilt et sted, hvor du kan blive 
mindet om dit mål.

FAMILIESNAK
Læs Matthæus 28:19- 20. Tal om, hvordan vi kan fortælle alle andre 
mennesker om evangeliet. Tænk på spørgsmål, som dine venner 
eller naboer måske har om evangeliet. Du kan øve dig i at spørge og 
besvare spørgsmålene ved at lave rollespil sammen med din familie.

SøsterÆldste

ÆldsteSøster

TIP OM SKRIFTEN
Vi kan bedre forstå skriften, når vi fortæller andre om det, vi 
lærer. Læs et afsnit i skriften sammen med din familie og tal om, 
hvad de svære ord og udtryk betyder, hvad skriften betyder for dig, 
og hvordan du kan bruge den i dit liv.

LÆR MERE
Før Peter blev kaldet til at være discipel, var han fisker og var 

kendt som Simon. Jesus gav ham navnet Peter, som betyder »sten« 
eller »klippe«. Da Jesus forlod jorden, var Peter den øverste apostel 
og ledte Kirken. Han havde præstedømmets nøgler eller myndighed.



72 L i a h o n a

 Find hjælp

Det var efter midnat, 
men Tate vidste, at det 

var tid til at tale.
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»Kære Gud nu beder jeg, hver dag 
led og skærm du mig« (Syng med 
mig, s. A 5).

Kimberly Reid
Baseret på en sand historie

T ate lå vågen i mørket og blin-
kede tårerne tilbage. Han havde 

bedt om hjælp, men det syntes som 
om, at en tung, sort sky hang over 
ham og lukkede Ånden ude.

»Hvad nu, hvis jeg aldrig kan 
glemme den forfærdelige tv- 
udsendelse?« tænkte han bekymret.

Nogle få dage tidligere havde 
han tændt for fjernsynet, da han 
var blevet hurtigt færdig med sine 

lektier. Men han havde ikke forven-
tet at se sådan noget på skærmen. 
Tate var så chokeret, at han glemte 
at slukke for fjernsynet så hurtigt, 
som han skulle have.

Det var et uheld. Det var ikke 
hans mening at se sådan en scene, 
men nu kunne han ikke glemme 
den. Nogle gange poppede den frem 
i hans hoved, når han var i skole, 
sad ved middagsbordet – selv da han 
var i kirke. På sådanne tidspunkter 
var han glad for, at mor og far ikke 
kunne læse hans tanker. Tates for-
ældre havde lært ham, at han ikke 
skulle se på billeder af folk uden tøj 
på. Han vidste, at de også forven-
tede, at han undgik voldelige tv- 
udsendelser, film og spil.

»Nu ved jeg hvorfor,« mumlede 
Tate for sig selv.

Tate steg ud af sengen og  
knælede ned igen. Hvad kunne  
han gøre?

»Himmelske Fader,« hviskede  
Tate. »Hjælp mig til at holde op med 
at tænke på det, jeg så.« Han tørrede 
de tårer væk, som der var kommet 
i hans øjne, og lyttede. Hans hjerte 
bankede hurtigere. Han syntes, at 
han kunne føle Helligånden til-
skynde ham, men det var ikke det 
svar, som han ønskede.

Han skulle fortælle det til sine 
forældre.

»Hvorfor?« undrede Tate sig over. 
Han ville følge sig som en baby, hvis 
han gik ind til sine forældre midt om 

natten. Og så at skulle fortælle dem 
det. Han følte sig atter flov og fik  
det dårligt igen.

Så kom en tydelig tanke i hans 
sind: Hans himmelske Fader 
ønskede, at han skulle være glad. 
Hans himmelske Fader ønskede, at 
han skulle føle Ånden igen, tænke 
på gode ting og være ærlig over for 
sin familie. Han ønskede især, at 
Tate blev en værdig bærer af Det 
Aronske Præstedømme, når han 
om nogle få måneder blev 12. Tate 
indså, at hvis han ikke fortalte om 
det, han havde set, og holdt det 
hemmeligt, så ville han blive ved 
med at føle sig utilpas.

Tate havde brug for hjælp – og 
Helligånden havde lige fortalt ham, 
hvor han kunne finde den.

Tate kiggede på de lysende 
numre på det digitale ur ved siden 
af sin seng. Klokken var 1 om mor-
genen. Han stod op og gik ned ad 
den mørke gang mod sine forældres 
soveværelse. Han sank nervøst en 
gang og bankede på døren.

»Mor? Far?«
»Tate, er det dig?« lød mors  

søvnige stemme.
»Er der noget galt?« spurgte far.
»Ja,« sagde Tate. »Kan vi snakke? 

Og måske kan jeg få en velsignelse?«
Far tændte sengelampen og 

sagde, at Tate skulle komme ind.  
For første gang i flere dage følte  
Tate varme, håb og lys. ◼
Forfatteren bor i Utah i USA.
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Åh nej! Hvad gør jeg?
Det kan ske hvor som helst – derhjemme, i skolen eller hjemme hos en 

ven. Pludselig ser du noget, som du ved ikke er godt – på en telefon, 
fjernsynet, en computer eller en spilleenhed eller i en bog eller et blad. 
Hvad kan du gøre for at få det bedre?

Gå væk fra det. Sluk for det. Læg det væk. Lad 
som om, det er gift for din hjerne – fordi det er, 
hvad det er.

Fortæl det til din mor eller far. Dine forældre kender dig bedst, og 
de vil gerne hjælpe dig til at føle dig tryg og glad. Vær ikke flov. 
Det, du har oplevet, sker på et eller andet tidspunkt for næsten alle.

Bliv ved med at tale om det. Det 
kan måske hjælpe dig at fortælle 
din mor eller far om det, når noget, 
du har set i løbet af dagen, får dig 
til at føle sig dårligt tilpas. Dine 
forældre kan hjælpe dig med at 
lægge en plan, så du kan beskytte 
dig selv mod at se upassende ting. 
Hvis du føler dig fanget, bekym-
ret eller har lyst til at se noget 
upassende igen, så sørg for også 
at fortælle dem om det.

Sid ikke bare der. Se eller læs noget godt. 
Gør noget aktivt. Gør en god gerning. Vær 
sammen med din familie eller dine venner.

Husk på, hvem du er. Du er ikke en dårlig 
person på grund af det, du så. Du er Guds 
barn, og han elsker dig, og han vil gerne 
hjælpe dig, så du er tryg og glad.

Giv slip på det. Forestil dig, at du giver slip på en ballon, og du ser den flyve 
væk. Prøv at slappe af og lad det, du så, flyde ud af dit sind. Forestil dig nu 
templet, din familie eller noget andet, som du godt kan lide at se.
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Pauls græskar
Ray Goldrup
Baseret på en sand historie

Paul hjalp far med at så grøntsager i køkkenhaven. Han ønskede, at hans bror  
Eric var der til at hjælpe. Men Eric var langt væk på mission.

»Jeg bliver aldrig lige så stor som Eric,« sagde Paul. »Hvordan kan jeg tage på 
mission ligesom ham?«

»Bare tag det roligt,« sagde far. »Du bliver større.«

T I L  M I N D R E  B Ø R N
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Far gav Paul nogle græskarfrø. Han 
hjalp Paul med at plante dem.

»Vil disse små frø blive til store 
græskar?« spurgte Paul.

»Hvis du passer dem godt,« sagde far.

Paul gik ud og kiggede på 
køkkenhaven hver dag. Han vandede 
den, og snart begyndte små spirer 
at vise sig. Bladene blev større. Paul 
lugede forsigtigt ukrudtet væk.
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Da det blev efterår, var hans græskarplanter vokset. Og der var store orange græskar!
Paul tog far med ud for at vise ham dem. »Du har passet godt på dine græskarplanter!«  

sagde far.
»Jep! Og jeg vil passe godt på mig selv, så jeg også kan blive større.« sagde Paul grinende.  

»Og når jeg bliver stor, kan jeg tage på mission ligesom Eric!« ◼

Forfatteren bor i Utah i USA.
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Hvor mange græskar har Paul plantet?  
Kan du også finde andre skjulte ting? ◼

Græskarbedet
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Der synes ikke at være nogen ende 
på Frelserens ønske om at føre os 

i sikkerhed. Og der er konsekvens i 
den måde, hvorpå han viser os vejen. 
Han kalder på os ad flere kanaler, så 
det kan nå ud til dem, der er villige 
til at lytte. Og blandt de midler, han 
bruger, er altid at sende budskabet ved 
sine profeters mund, når folk har kva-
lificeret sig til at have Guds profeter. 
Disse bemyndigede tjenere har altid 
fået befaling om at advare folket og 
vise dem, hvor de kan finde sikkerhed.

Da stemningen var på kogepunktet 
i det nordlige Missouri i efteråret 1838, 
gav profeten Joseph Smith alle de hel-
lige besked på at søge beskyttelse i Far 
West. Mange boede på afsidesliggende 
gårde eller i spredte bosættelser. Han 
gav personligt dette råd til Jacob Haun, 
der havde grundlagt en lille bosæt-
telse, som blev kaldt »Haun’s Mill«. En 
optegnelse fra dengang lyder: »Bror 
Joseph havde sendt bud med Haun, 

som ejede møllen, og han skulle 
informere brødrene, som boede der-
ude, om at komme til Far West, men 
mr. Haun videregav ikke beskeden« 
(Philo Dibble, »Early Scenes in Church 
History« i Four Faith Promoting Clas
sics, 1968, s. 90). Senere skrev profeten 
Joseph i sin historie: »Indtil nu har 
Gud givet mig visdom til at redde de 
mennesker, som vil lytte til råd. Ingen, 
som har fulgt mine råd, er blevet slået 
ihjel« (History of the Church, 5:137). Så 
noterede profeten den triste sandhed, 
at uskyldige liv kunne være blevet 
reddet ved Haun’s Mill, hvis hans råd 
var blevet modtaget og fulgt.

I vor tid er vi blevet advaret med 
anvisninger på, hvor vi kan finde 
sikkerhed fra synd og sorg. En af 

VEJEN TIL 
SIKKERHED

T I L  V I  S E S  I G E N

nøglerne til at erkende disse advarsler 
er, at de bliver gentaget. For eksempel 
har I indtil flere gange ved disse gene-
ralkonferencer hørt vores profet sige, 
at han ville citere en tidligere profet 
og derved blive et andet og til tider 
tredje vidne … Apostlen Paulus skrev: 
»På to eller tre vidners udsagn skal 
enhver sag afgøres« (2 Kor 13:1). En 
af de måder, hvorpå vi kan vide, om 
en advarsel kommer fra Herren, er, at 
loven om vidner, bemyndigede vid-
ner, er blevet benyttet. Når profeternes 
ord synes at gentage sig, burde vores 
opmærksomhed blive vakt og vores 
hjerte fyldes med taknemlighed over 
at leve i en så velsignet tid …

Vor himmelske Fader elsker os. 
Han sendte os sin enbårne Søn som 
Frelser. Han vidste, at vi ville møde 
store farer i dette liv, hvoraf de vær-
ste ville stamme fra den frygtelige 
modstanders fristelser. Det er en af 
grundene til, at Frelseren har skænket 
os præstedømmenøgler, så de, der 
har lydhøre ører og tro til at adlyde, 
kunne søge sikkerhed. ◼

Fra »Find tryghed i at følge råd«, Stjernen,  
juli 1997, s. 23 25.

Præsident 
Henry B. Eyring
Førsterådgiver 
i Det Første 
Præsidentskab

En af de måder, hvorpå vi kan vide, om en 
advarsel kommer fra Herren eller ej, er, at 
loven om vidner, bemyndigede vidner, er 
blevet benyttet.



»Vi kan teste os selv ved at stille nogle få spørgsmål … 1. Hvornår roste jeg sidst min ægtefælle, enten da vi var alene eller foran 
vore børn? 2. Hvornår takkede jeg sidst for, udtrykte min kærlighed til eller bad oprigtigt i tro for ham eller hende? 3. Hvornår 
stoppede jeg sidst mig selv i at sige noget, jeg vidste ville såre ham eller hende? 4. Hvornår undskyldte jeg sidst og bad ydmygt 
om tilgivelse – uden at tilføje ordene ›men hvis blot du havde‹ eller ›men hvis blot du ikke havde‹? 5. Hvornår valgte jeg sidst at 
være glad i stedet for at have ›ret‹?«

INDBLIK

Linda K. Burton, Hjælpeforeningens hovedpræsident, »Vi stiger op sammen«, Liahona, maj 2015, s. 31.

Hvor ofte taler vi venlige ord til hinanden?



FOR BØRN

FOR DE UNGE

Også i dette nummer

s. 72

s. 62

s. 44

En forståelse af »hvorfor« i jeres beslutninger, vil 
hjælpe jer til at gøre det rette af de rette årsager. 
Lær at leve jeres liv med hensigt!

De kampe, som de unge i skrifterne stod over for,  
var anderledes end jeres, men I kan stadig følge deres 
eksempler på mod, tro og lydighed til at overvinde 
jeres egne udfordringer.

Tate kunne ikke holde op med at tænke på det, 
som han havde set i fjernsynet, så han bad til  
vor himmelske Fader for at finde ud af, hvad  
han skulle gøre.

FOR UNGE VOKSNE

AT LEVE MED  
oprigtig hensigt

FANTASTISKE UNGE  
I SKRIFTERNE

Find hjælp


	BUDSKABER
	4 Budskab fra Det FørstePræsidentskab: Kom i mål, mens faklen endnu er tændt
	7 Besøgsbudskabet: Jesu Kristi guddommelige egenskaber – fyldt med næstekærlighedog kærlighed

	ARTIKLER
	10 Seeren Joseph
	18 Ord, der kan ændrevores verden
	22 Lær de unge at lede somFrelseren
	26 Fejring af familieaften
	32 Frelsesplanen: En hellig skataf kundskab til at vejlede os

	FASTE ARTIKLER
	8 Tjeneste i Kirken:Gjorde jeg nok?
	9 Overvejelser:Græskar eller meloner?
	40 Sidste dages hellige røster
	80 Til vi ses igen:Vejen til sikkerhed

	U N G E VO K S N E
	44 At leve med oprigtig hensigt
	48 Tro, tjeneste og et brød

	U N G E
	50 At komme ud afpornografiens fælde
	56 På det rette sted på detrette tidspunkt
	58 Plakat: Dit livs bog
	59 Linje på linje:1 Mosebog 1:26-27
	60 Min søgen efter sandhed
	62 Fantastiske unge mændog unge piger i skrifterne
	64 Spørgsmål og svar

	B Ø R N
	66 En vinderbeslutning
	68 Spørgsmålshjørnet
	69 Vores side
	70 Tid til skriften: Peter, Corneliusog englen
	72 Find hjælp
	74 Åh nej! Hvad gør jeg?
	75 Pauls græskar
	79 Musik: Millioner stærke børn




