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Forslag til familieaften

PÅ DIT SPROG
Liahona og andre kirkematerialer er tilgængelige på mange sprog på languages.lds.org. 
Besøg Facebook.com/liahona.magazine (tilgængelig på engelsk, portugisisk og spansk) 
og find forslag til familieaften, hjælp til søndagslektioner og indhold, som du kan dele 
med venner og familie.
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Kærlighed, 4, 32, 50, 52, 
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Dette nummer indeholder artikler og aktiviteter, der kan anvendes til familieaften.  
Her følger to eksempler:

»Kom og følg mig: Grundlæggende 
undervisning i hjemmet«, side 28: 
Denne artikel foreslår seks undervisnings-
emner. I kan bruge januars emne for de 
unge, Guddommen, i forbindelse med 
en familieaften. Som familie kan I også 
gennemgå de indlæringsmetoder, der 
beskrives i artiklen, og drøfte, hvilke der 
vil være særligt brugbare for jeres familie. 
I kan opfordre til, at familiens medlemmer 
anvender disse metoder i deres forbere-
delse af fremtidige lektioner til familieaften 
om de evangeliske emner i denne artikel.

»En rejse i vildmarken«, side 76: 
Overvej at lave en lille forhindringsbane 
derhjemme. Det kan gøres ved at rykke 
om på møblerne og binde snore på tværs 
af gange. Lad alle i familien få bind for 
øjnene undtagen en, som skal hjælpe 
resten af familien gennem forhindrings-
banen. Bagefter kan I drøfte, hvordan vor 
himmelske Fader vejledte Nefi og hans 
familie til det forjættede land. I kan drøfte, 
hvordan vor himmelske Fader sørger for, 
at hver enkelt i jeres familie kan komme 
sikkert tilbage til ham.
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Alle ønsker vi lykke for dem, vi elsker, og vi ønsker 
dem så lidt smerte som muligt. Når vi læser beret-
ninger om lykke – og om smerte – i Mormons Bog, 

så river det os i hjertet, når vi tænker på vore kære. Her er 
en sand beretning om en lykkelig tid:

»Og det skete, at der ikke var nogen strid i landet på 
grund af Guds kærlighed, som boede i folkets hjerte. 

Og der var ingen misundelse eller stridigheder eller 
optøjer eller utugtigheder eller løgne eller mord eller 
nogen slags uterlighed, og visselig kunne der ikke findes 
noget lykkeligere folk blandt alle de folk, der var blevet 
skabt ved Guds hånd.«

Og så læser vi:
»Og hvor velsignede var de ikke! For Herren velsignede 

dem i alle deres gerninger; ja, de blev velsignet og havde 
fremgang, indtil et hundrede og ti år var gået; og det første 
slægtled fra Kristus var gået bort, og der var ingen strid i 
hele landet« (4 Ne 1:15- 16, 18).

Kristi kærlige disciple beder og arbejder for en sådan vel-
signelse for andre og for sig selv. Ud fra beretninger i Mor-
mons Bog og for manges vedkommende personlig erfaring 
ved vi, at lykkens gave er opnåelig. Vi ved, at vejen til lykke 
er vel afmærket. Vi ved også, at det ikke er let at holde fast 
i lykken, medmindre, som det gjaldt nefitterne efter Frelse-
rens besøg, at »Guds kærlighed« dvæler i vores hjerte.

Den kærlighed havde nefitterne i hjertet, fordi de holdt 
den lov, der gjorde det muligt. Vi finder en opsummering 

af den lov i nadverbønnerne, som indledes med en 
inderlig henvendelse til vor himmelske Fader. Vi beder 
med hjertet fuld af tro på og en dyb kærlighed til vores 
personlige frelser. Vi lover med oprigtig hensigt at påtage 
os hans navn, at erindre ham og holde alle hans bud. Og 
desuden udøver vi tro på, at Helligånden, det tredje med-
lem af Guddommen, altid vil være med os og vidne for os 
om Faderen og hans elskede Søn. (Se L&P 20:77, 79).

Med Helligånden som følgesvend kan vores hjerte 
ændre sig således, at vi ønsker og hilser vor himmelske 
Faders og vor Herre Jesu Kristi kærlighed velkommen. 
Måden at få Guds kærlighed i vores hjerte på er enkel, 
og ligeledes er det enkelt at miste den følelse af kærlig-
hed i vores hjerte. Man kan for eksempel vælge at bede 
mindre ofte til vor himmelske Fader eller ikke betale en 
fuld tiende eller ikke at tage for sig af Guds gode ord eller 
ignorere den fattige og nødlidende.

Ethvert valg om ikke at holde Guds bud kan føre til, at 
Ånden trækker sig fra vores hjerte. Og med det tab, mind-
skes lykken.

Den lykke, vi ønsker for vore kære, afhænger af deres 
valg. Uanset hvor meget vi elsker et barn, en undersøger 
eller vore venner, så kan vi ikke tvinge dem til at holde 
de bud, der gør dem rede til, at Helligånden kan røre og 
ændre deres hjerte.

Så den bedste hjælp, vi kan give, er den, der fører til, 
at vore kære vil være omhyggelige med deres valg i livet. 

Præsident 
Henry B. Eyring
Førsterådgiver i  
Det Første 
Præsidentskab

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

Lykke  
FOR DEM,  

VI ELSKER
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UNDERVISNING UD FRA DETTE BUDSKAB

Præsident Eyring lærer os, at den lykke, vi oplever, er 
afhængig af vore valg. Når I drøfter dette budskab, 

så overvej at rette fokus på de ting, som præsident 
Eyring nævner, at vi kan vælge at gøre (så som at bede, 

arbejde, udøve tro og forpligte os oprigtigt), som vil 
føre os ad stien til lykke. I kan bede dem, I underviser, 
om at skrive to eller tre ting ned, som de vil gøre, for at 
komme bedre ind på den vej, som fører til varig lykke.

Alma gav den med en opfordring, 
som I måske også kan komme med:

Vil »I ydmyge jer for Herren og 
påkalde hans hellige navn og våge og 
bede bestandigt, så I ikke må blive 
fristet mere end det, som I kan bære, 

og således blive ledet af den hellige 
Ånd, idet I bliver ydmyge, sagtmo-
dige, underdanige, tålmodige, fulde 
af kærlighed og al langmodighed,

idet I har tro på Herren, idet I har et 
håb om, at I vil få evigt liv, idet I altid 

har Guds kærlighed i hjertet, så I kan 
blive løftet op på den yderste dag og 
gå ind til hans hvile« (Alma 13:28- 29).

Jeg beder om, at jeres kære vil tage 
imod en inspireret invitation til at 
vælge vejen til vedvarende lykke. ◼
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Venlighedsudfordringen

Da Jesus besøgte folket i  
Amerika, lærte han dem  

at elske og være gode mod hinan-
den. Hvad kan I gøre for at følge 
Jesus og elske andre? Her er  
nogle forslag. Hak de forskellige 
udfordringer af efterhånden.

Handlinger, som fører til lykke

Præsident Eyring belærer om, at »den lykke, vi ønsker for 
vore kære, afhænger af deres valg.«
I kan lære mere om de konsekvenser, som valg kan have 

ved at læse om Nefi, Laman og Lemuel. Laman og Lemuel 
murrede og ønskede ikke at holde buddene (se 1 Ne 2:12). 
Som følge deraf blev de og deres efterkommere forbandet og 
afskåret fra Herrens nærhed (se 2 Ne 5:20- 24). Nefi valgte at 
adlyde buddene (se 1 Ne 3:7), og som følge af det kunne han 
og hans folk leve »på lykkelig vis« (2 Ne 5:27).

UNGE

BØRN

I kan vælge at være ret-
færdige og lykkelige. Men folk 
omkring jer vil sikkert stadig træffe 
dårlige valg, som fører til elendighed 
eller ubehag. Det er deres valg, men I kan stadig være  
gode eksempler. Hvordan kan jeres valg føre til lykke  
for andre? Drøft i familien, hvordan I kan øve positiv  
indflydelse på folk omkring jer og hjælpe dem til at  
føle lykke.

Jeg kan give en, 
som er ked af 
det, et kram. □

Jeg kan hjælpe en 

i hemmelighed. □

Jeg kan læse eller se 

en konferencetale 

om at være venlig. □

Jeg kan synge en 
primarysang for 
min familie. □

Jeg kan smile 

til en, der ser 

ensom ud. □

Jeg kan ___________

__________________

______________. □

Jeg kan ___________

___________________

_____________. □
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Familien:  
En proklamation 
til verden

Bonnie L. Oscarson, hovedpræ-
sident for Unge Piger, har sagt 

følgende om det møde i Hjælpefore-
ningen i 1995, hvor præsident  
Gordon B. Hinckley (1910- 2008) 
første gang læste »Familien: En pro-
klamation til verden« op: »Vi var  
taknemlige og påskønnede den 
klarhed, enkelhed og sandhed, som 
dette dokument indeholdt … Fami-
lieproklamationen er blevet den 
rettesnor, som vi kan måle verdens 
filosofier ud fra, og jeg vidner om, 
at de principper, der blev formuleret 
… er lige så sande i dag, som de var, 
dengang vi fik dem af Guds profet 
for næsten 20 år siden.« 1

Carole M. Stephens, førsterådgiver 
i Hjælpeforeningens hovedbestyrelse, 
tilføjer: »Af familieproklamationen 
lærer vi: ›I den førjordiske verden 
kendte og tilbad åndelige sønner og 
døtre Gud som deres evige Fader‹ 2 …

Vi er alle en del af Guds familie, og 
der er brug for os.« 3

Vi lever i en tid, hvor forældre må 
beskytte deres hjem og familie. »Fami-
lien: En proklamation til verden« kan 
vejlede os.

Yderligere skriftsteder
Mosija 8:16- 17;  
Lære og Pagter 1:38

Studér bønsomt dette materiale for at vide, hvad I skal tale om. Hvordan kan en forståelse  
af læresætningen om familien være til velsignelse for dem, I våger over som besøgslærere?  
Få yderligere oplysninger ved at besøge reliefsociety.lds.org.

Historier fra det virkelige liv
»Lee Mei Chen Ho fra Tao 

Yuan tredje menighed i Tao Yuan 
Stav i Taiwan har fortalt, at pro-
klamationen har lært hende, at 
familierelationer kan hjælpe os til 
at udvikle guddommelige egen-
skaber så som tro, tålmodighed 
og kærlighed. ›Når jeg forsøger 
at forbedre mig i forhold til pro-
klamationen, kan jeg opleve sand 
glæde,‹ har hun sagt.« 4

Barbara Thompson, der var 
til stede, da proklamationen 
blev læst op første gang, og 
som senere tjente som rådgiver 
i Hjælpeforeningens hovedpræ-
sidentskab, sagde: »Jeg troede 
et øjeblik, at [familieproklama-
tionen] ikke rigtigt angik mig, 
for jeg var ikke gift og havde 
heller ingen børn. Men næsten 
lige så hurtigt tænkte jeg: ›Jo, 
den angår mig. Jeg er en del af 
en familie. Jeg er datter, søster, 
moster, faster, kusine, niece og 
barnebarn … Selv hvis jeg var 
den eneste i min familie, så hører 
jeg stadig til i Guds familie.‹« 5

Til overvejelse
Hvordan kan »Familien: En  
proklamation til verden« ses  
som skrevet til vor tid?

B E S Ø G S B U D S K A B E T

NOTER
 1. Se Bonnie L. Oscarson, »Familieproklama-

tionens forsvarere«, Liahona, maj 2015,  
s. 14- 15.

 2. »Familien: En proklamation til verden«,  
Liahona, nov. 2010, s. 129.

 3. Se Carole M. Stephens, »Familien kommer 
fra Gud«, Liahona, maj 2015, s. 11.

 4. Se Nicole Seymour, »›Familien: En proklama-
tion til verden‹ fylder 10 år«, Liahona,  
nov. 2005, s. 127.

 5. Barbara Thompson, i Døtre i mit rige: Hjæl-
peforeningens historie og virke, 2011, s. 148.

Tro, Familie, 
Tjeneste
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NOTER TIL OKTOBERKONFERENCEN 2015
»Hvad jeg, Herren, har talt, har jeg talt … hvad enten det er ved min 
egen røst eller ved mine tjeneres røst, det er det samme« (L&P 1:38).

»Tro på Herren Jesus Kristus er ikke 
noget overjordisk, der svæver løst 
rundt i luften. Tro kommer ikke til 
os tilfældigt, ej heller bliver den hos 
os som en fødselsret. Den er, som 
skriften siger, »fast tillid … overbe-
visning om det, der ikke ses« (Hebr 
11:1). Tro udstråler et åndeligt lys, og 
det lys kan ses. Tro på Jesus Kristus 
er en gave fra himlen, som kommer, 
når vi vælger at tro, og når vi stræber 

efter den og værner om den. Jeres tro 
vokser sig enten stærkere eller bliver 
svagere. Tro er et princip om kraft, 
som ikke kun er vigtigt i dette liv, men 
også i vores udvikling på den anden 
side af sløret. Ved Kristi nåde bliver 
vi en dag frelst ved tro på hans navn. 
Fremtiden af jeres tro kommer ikke 
tilfældigt, men ved valg.«
Ældste Neil L. Andersen fra De Tolv Apostles  
Kvorum, »Tro kommer ikke tilfældigt, men ved 
valg«, Liahona, nov. 2015, s. 65.
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Når I gennemgår oktoberkonferencen 2015, kan I bruge disse sider (og noter fra konferen-
cer i fremtidige numre) som hjælp i jeres studium og anvende den nyere undervisning fra 
de levende profeter og apostle og andre kirkeledere.

L Æ R D O M S M Æ S S I G E  H Ø J D E P U N K T E R

Tro er et valg

P R O F E T I S K  L Ø F T E

Lad dit lys 
skinne
Når vi følger Frelserens eksem-
pel, får vi mulighed for at være 
et lys for andre, uanset om det 
er nogen i vores egen familie, 
medlemmer og venner, vore kol-
legaer, bekendte eller fremmede.

Til jer hver især siger jeg, at I 
er vor himmelske Faders søn eller 
datter. I er kommet fra hans nær-
hed for at leve en tid på denne 
jord, for at afspejle Frelserens 
kærlighed og lære og for modigt 
at lade jeres lys skinne, så alle 
kan se det. Når den tid på jorden 
er forbi, vil det, hvis I har gjort 
jeres del, være jeres herlige vel-
signelse at vende tilbage og bo 
hos ham for evigt.«
Præsident Thomas S. Monson, »Vær et 
eksempel og et lys«, Liahona, nov. 2015, 
s. 88.
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SVAR TIL JER
Ved hver konference kommer pro-
feter og apostle med inspirerede 
svar på spørgsmål, som Kirkens 
medlemmer har. Brug jeres Liahona 
fra november 2015 eller besøg 
conference.lds.org for at finde 
svar på disse spørgsmål:

•  Hvorfor Kirken ser ud til at 
virke bedre for nogen end for 
andre? Se præsident Dieter F. 
Uchtdorf, »Det virker fanta-
stisk!«, s. 20.

•  Hvilke sandheder og lære-
sætninger kan holde os 
sikkert forankret til Kirken? 
Se M. Russell Ballard, »Gud 
står ved roret«, s. 24.

•  Hvorfor er de højtstående 
lederstillinger i Kirken udfyldt 
af ældre mænd? Se David 
A. Bednar, »Udvalgt til at 
aflægge vidnesbyrd om 
mit navn«, s. 128.

•  Hvorfor er det nødvendigt, at 
jeg deltager i Kirken, hvis jeg 
allerede ser mig selv som spiri-
tuel uden den? Se D. Todd 
Christofferson, »Hvorfor  
Kirken?«, s. 108.

NYE SÆRLIGE VIDNER

Hvis I vil læse, se eller lytte til generalkonferencetaler, så besøg conference.lds.org.

D R A G  P A R A L L E L L E R

Nadveren
Nogle gange taler flere talere om det samme evangeliske emne. Her er,  
hvad tre talere sagde om nadveren:

•  »Hvis vi tager nadveren i tro, vil Helligånden være i stand til at beskytte 
os og dem, vi elsker, mod de fristelser, der kommer med større intensi-
tet og hyppighed.« – Præsident Henry B. Eyring, »Helligånden som jeres 
ledsager«, s. 104.

•  »Sabbatten og nadveren bliver en meget større glæde, når vi studerer 
beretningerne om Kristus. Når vi gør det, skaber vi en tradition, der 
opbygger vores tro og vidnesbyrd og som beskytter vores familie.«  
– Ældste Claudio R.M. Costa, »At de altid erindrer ham«, s. 101.

•  »Det bedste tidspunkt for at spørge Herren: ›Hvad mangler jeg endnu?‹ 
er, når vi tager nadveren … I denne ærbødige atmosfære, mens vore 
tanker er vendt mod himlen, kan Herren blidt fortælle os, hvad vi 
nu skal arbejde på.« – Ældste Larry R. Lawrence, »Hvad mangler jeg 
endnu?«, s. 34.

»[Jeg] fik … et tyde-
ligt indtryk … Tænk 
ikke på, hvad jeg ikke 
kan gøre, men sna-
rere på, hvad jeg kan 
gøre. Jeg vidner om 
de enkle og dyrebare 
sandheder i evange-
liet.« – Ældste Gary E. 
Stevenson, »Enkle og 
dyrebare sandheder«, 
s. 92.

»Af hele mit hjerte 
ønsker jeg at være 
en sand tilhænger 
af Jesus Kristus. Jeg 
elsker ham. Jeg priser 
ham. Jeg vidner om, 
at han lever.«  
– Ældste Dale G.  
Renlund, »Gennem 
Guds øjne«, s. 94.

»Jeg er taknemlig 
for  vor Frelsers 
forsoning og ønsker 
som Alma at tale 
med Guds basuns 
røst.« – Ældste 
Ronald A. Rasband, 
»O, se hvilken kærlig-
hed«, s. 90.
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planer – ikke blot for menneskehe-
den, men for os hver især.« 1 Der vil 
uvægerligt komme udfordringer, for 
de er en naturlig del af jordelivet, 
men vi behøver ikke at lade os tynge 
af mismod og tristhed. Vi kan sætte 
vor lid til Herren og være positive.

Jesus Kristus har lovet os, at vi vil 
opleve »trængsler; men vær frimo-
dige, jeg har overvundet verden«, 
( Joh 16:33) sagde han også. Præsi-
dent Ezra Taft Benson (1899- 1994) 
sagde, at fordi vi har evangeliet, 
»bør vi som sidste dages hellige 

I skriften bliver vi ofte rådet til at 
glæde os og være frimodige eller 

ved godt mod. I 2 Nefi 2:25 fortæller 
Herren os, at »menneskene er til for 
at kunne nyde glæde.« Formålet med 
dette liv er i sidste ende at føre os til 
den glæde, som Herren lover.

At være frimodig eller ved godt 
mod betyder ikke, at man er ignorant 
over for eller naiv omkring livets 
udfordringer. Ældste Neal A. Maxwell 
(1926- 2004) fra De Tolv Apostles 
Kvorum beskrev frimodighed som 
»en dyb tillid til Herrens åbenbarede 

VI TROR PÅ AT VÆRE POSITIVE

D E T  T R O R  V I  P Å

»Der er så meget i 
livet, der afhænger 
af vores indstilling. 
Den måde, vi vælger 
at se tingene på 
og reagere over for 
andre på, gør en 

verden til forskel. At gøre vores bedste 
og derpå vælge at glæde os over det, 

være de mest optimistiske og mindst 
pessimistiske.« 2

Vi føler alle sorg og skuffelse fra 
tid til anden, men vi kan stadig være 
frimodige. Ældste Richard G. Scott 
(1928–2015) fra De Tolv Apostles 
Kvorum har sagt: »Jeg vidner om, at 
med tro på Frelseren og lydighed mod 
hans lære, vil lykken aldrig ophøre, 
men det vil sorgen.« 3 Vi kan leve med 
glæde, for vi ved, at vore »trængsler 
[kun skal] vare et øjeblik« (L&P 121:7).

Når vi sætter vores lid til Guds 
plan for os og vælger at have en 
positiv indstilling til livet, vil vores 
evne til at håndtere livets udfordrin-
ger blive styrket. Vores bekymring og 
frygt vil påvirke os mindre, og vi vil 
opleve den glæde, som han ønsker 
for os. ◼
NOTER
 1. Neal A. Maxwell, »But a Few Days«, tale til 

CES- lærere, 10. sep. 1982, s. 4.
 2. Se Ezra Taft Benson, »Fortvivl ikke«, Den 

danske Stjerne, feb. 1975, s. 42.
 3. Se Richard G. Scott, »Find glæde i livet«, 

Stjernen, juli 1996, s. 27.
 4. Se Gordon B. Hinckley, »Den stadige søgen 

efter sandhed«, Stjernen, mar. 1986, s. 9.

vi har, hvad end det er, kan give os 
fred og tilfredshed … Vi kan ikke 
bestemme, hvorfra det blæser, 
men vi kan tilpasse vore sejl. For 
at opnå størst mulig lykke, fred og 
tilfredshed må vi vælge en positiv 
indstilling.«
Se præsident Thomas S. Monson, »Lev et rigt 
liv«, Liahona, jan. 2012, s. 4.

VÆLG AT VÆRE LYKKELIG
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Vi kan, ligesom Nefi 
gjorde, fryde os ved 
skrifterne (2 Ne 4:15- 
16). Det løfter hjertet 
at læse Guds og hans 
profeters ord.

Præsident Gordon B. Hinckley 
(1910- 2008) opfordrede os til 
at »tale mere om hinandens 
dyder end om hinandens fejl« 
og til »at være mere gavmilde 
med vore komplimenter«.4

En sand fylde af 
lykke kommer kun 
igennem Gud (se 
L&P 101:36). Når 
vi vender os til ham, 
forandres vores 
hjerte.
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Det er ikke nogen engangsforeteelse 
at holde fokus på Gud. Vi må indgå 
og konstant holde pagter, blandt 
andet at deltage værdigt i nadveren 
hver uge.

Herren er god mod alle 
(se Sl 145:9). Vi kan 
stræbe efter at være 
opmærksomme på hans 
inderlige barmhjertighed 
mod os.

Skrifterne og profeterne lærer os,  
hvordan vi kan være positivt indstillet:
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Jeg var ude og købe skoletøj 
med min niårige søn, da sam-

talen ændrede sig fra en munter 
snak til et mere alvorligt spørgsmål. 
»Mor, hvorfor stiller de alt det der 
i butiksvinduerne?«

Med »alt det der« mente han de 
usømmelige billeder, der var i næsten 
alle de butiksvinduer, vi var gået 
forbi. Selvom den type billeder altid 
havde været der, havde jeg ikke 
rigtig lagt mærke til dem før. Men 
den kendsgerning, at min ældste 
søn var begyndt at lægge mærke til 
det, gjorde mig opmærksom på det. 
I løbet af de næste uger begyndte 
jeg at lægge mærke til disse billeder 
alle vegne; på tv, i supermarkedet, 
på restauranter og i reklamer, der 
kom med posten. Jeg kunne ikke 
undgå dem. Nogle af billederne var så 
udpenslende, at jeg blev lidt perpleks, 
og en uro vandt indpas i mit hjerte. 
Hvordan skulle jeg beskytte min fami-
lie mod pornografiens fælder?

Ved enhver generalkonfe-
rence hører vi advarsler om, hvor 

ødelæggende følgevirkninger den 
har, og vi kender til dens ofre. Vi 
havde taget alle forholdsregler 
i hjemmet med vores computer og 
de medier, vi tillod, men medmindre 
vi holdt børnene i karantæne, vir-
kede det umuligt helt at undgå 
billeder, der kunne føre til større 
nysgerrighed. Kunne min søns uskyl-
dige blik på noget i supermarkedet 
ende i en livslang kamp med por-
nografi? Min uro over emnet tiltog, 
og jeg begyndte at føle mig hjælpe-
løs og sårbar omkring min evne til 
at beskytte mine børn.

En dag, mens jeg læste i Mormons  
Bog, fandt jeg så uventet trøst i 

1 Nefi 15. Nefi forklarer Lehis syn om 
livets træ for Laman og Lemuel, da 
de spørger om betydningen af floden 
med vand. Nefi svarer i vers 27: »Og 
jeg sagde til dem, at det vand, som 
min far så, var tilsølethed; og at hans 
sind var så opslugt af andet, at han 
ikke opfattede vandets tilsølethed « 
(fremhævelse tilføjet). Lehis sind var 
optaget af livets træ og af at få sin 
familie til at spise af frugten! Derfor 
så han ikke, at vandet var tilsølet.

Der var svaret! Det var en begyn-
delse at holde de uønskede medier 
ude af hjemmet, men det var en mere 
direkte og bevidst indsats for at lære 
vore børn evangeliet, der i sidste 
ende ville være deres bedste forsvar 
mod alt det, der kunne føre dem på 
afveje.

På grund af denne oplevelse beslut-
tede min mand og jeg at styrke vores 
indsats for at undervise vore børn og 
således have øjnene rettet mod Guds 
kærlighed i stedet for verdens søle. Vi 
har følt os tilskyndet til at fokusere på 
tre forskellige områder *:

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

Jeg fandt nøglen i et vers i skriften til at beskytte min familie mod de udpenslende billeder, 
der synes at være allevegne.

For de, som kæmper med 
pornografi, er der hjælp at 
hente på Kirkens hjemmeside 
overcomingpornography.org 
og i en nyere artikel af ældste 
Dallin H. Oaks, »At komme ud 
af pornografiens fælde«, fra 
Liahona, okt. 2015.

VORES BEDSTE FORSVAR  
MOD PORNOGRAFI
Kerry Hanson Jensen
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1. Øge vores personlige stu-
dium af skriften og formindske 
»støjen« omkring os. Som det 
gjaldt for Lehi, må vores sind være 
fyldt af positive ting for at høre 
Åndens tilskyndelser og for at have 
fokus på at forankre vores familie i 
evangeliet. Min mand og jeg prøver 
regelmæssigt at finde tid til at tale 
om de enkelte familiemedlemmers 
åndelige behov, og hvordan vi kan 
imødekomme de behov og skabe 
et hjem, hvor Ånden trives.

2. Gør familiens studium af 
skriften mere meningsfuld. Selvom 
det kræver en stor indsats dagligt at 
samle familien til studium af skrif-
terne, så prøver vi at drøfte det, vi DE
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læser i skriften, mere. Der er en stor 
aldersspredning mellem vore børn, 
så vi læser skrifterne med de mind-
ste børn senere på dagen og med de 
ældste tidligt om morgenen, mens de 
små sover, så der er færre forstyrrelser 
og mere plads til drøftelse. Vi kan se, 
at der næsten dagligt bliver drøftet 
aktuelle begivenheder, som relaterer 
til det, vi har læst i skriften.

De fleste morgener er langt fra 
idylliske, men når vi er udholdende, 
har vi opdaget, at børnene virkelig 
lytter og deltager, selvom det somme-
tider virkelig kræver en indsats at få 
alle samlet.

3. Missionér. Når vi bærer vores 
vidnesbyrd, vidner Ånden om, at det, 

vi siger, er sandt, og vores vidnesbyrd 
vokser. Vi prøver at gøre missione-
ring til et familieanliggende. Vi taler 
om, hvordan vi fortæller andre om 
evangeliet, og vi inviterer regelmæs-
sigt venner hjem. Vi benytter også 
enhver lejlighed for at få missionærer 
og undersøgere hjem til en snak om 
evangeliet. Vi har haft nogle vidun-
derlige oplevelser med nye med-
lemmer af Kirken og undersøgere 
i vores hjem, og det har gjort indtryk 
på vores børn, og de har tænkt over 
deres vidnesbyrd og hørt missionæ-
rerne bære deres.

Jeg er så taknemlig for Mormons 
Bog og for, hvordan det ene vers i 
skriften på mirakuløs vis har givet 
mig en tryghed og klar retning for 
vores familie. Skriften kan sandelig 
erstatte frygt og hjælpeløshed med 
kraft og fred. ◼
Forfatteren bor i Washington i USA.

*  Andre familier har måske brug for at sætte ind 
på andre områder, det kan være at undervise 
sine børn om medier, vores legeme og sund 
seksualitet.

Lehis sind var optaget 
af livets træ og af at få 
sin familie til at spise af 
frugten! Derfor så han 
ikke, at vandet var tilsølet.
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Om få måneder ville jeg være 
færdig med college og skulle 

forhåbentligt have mit første barn. 
Min mand glædede sig lige så meget 
som jeg til, at vi skulle have børn.

Et år, fire måneder og dusinvis 
af negative graviditetsprøver, fem 
negative ægløsningsprøver, to hårde 
måneder på medicin og tusind tårer 
senere havde vi ikke noget barn og 
nærmest intet håb om naturlig und-
fangelse. Da de ringede fra lægen 
og tilbød at henvise os til en fertili-
tetslæge, afslog vi tilbuddet. Vi var for 
stressede til at klare mere og havde 
brug for en pause. Inden jeg lagde på, 
sagde sygeplejersken: »Ring til os, hvis 
der sker et mirakel.«

Ja, nu er mirakler jo mirakuløse. De 
kommer både som store og små. De 
kommer, når vi mindst venter det, og 
når vi står i desperat behov for dem. 
Og sommetider beder og beder vi, til 
vore knæ bliver ømme, om et mirakel, 
som vi ønsker os, men så giver Gud 
os det mirakel, vi har brug for.

I lang tid havde vi desperat bedt 
om et barn, men himlen virkede tavs. 
Til sidst gik det op for os, at vi havde 
bedt om det forkerte. Gud ved, hvilke 
vel signelser vi har brug for, og hvornår 

vi har brug for dem. Han har det store 
overblik. Vi ser blot her og nu. Så vi 
ændrede vore bønner. Vi holdt op 
med at bede om det, vi ønskede os, 
og begyndte i stedet at sige »tak«.

Himmelske Fader, tak, fordi du 
har velsignet os med hinanden.

Tak for vores omsorgsfulde familie 
og venner.

Tak for de børn omkring os, som 
vi kan glæde os over, indtil vi får 
vore egne.

Tak for læger og specialister, som 
opdager, hvad der virker, og hvad 
der ikke virker i vore kroppe.

DET VAR IKKE DET MIRAKEL,  
VI HAVDE HÅBET PÅ
Brittany King

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

Sommetider beder og beder vi, til vore knæ bliver ømme, om et mirakel, 
som vi ønsker os, men så giver Gud os det mirakel, vi har brug for.

Og (dette var det sværeste at sige) 
tak for denne prøve.

Det var svært at være taknemlig for 
den ting, der skar i hjertet, men vi vid-
ste, at vor himmelske Fader elskede 
os. Så et eller andet sted i denne 
prøvelse var der velsignelser. Vi ville 
aldrig finde de velsignelser, hvis vi 
lod prøvelsen få has på os. Vi valgte 
i stedet for at være taknemlige – og 
da vi gjorde det, stod velsignelserne 
lysende klart:

Vi fik større tillid til hinanden, blev 
bedre til at udtrykke vore følelser og 
elskede hinanden dybere.

Vi stolede mere på Herren og 
bad mere.

Vi kom Frelseren nærmere og følte 
hans nærhed i større grad og elskede 
ham mere.

Vi kunne mærke kærligheden fra 
familie og venner, som bad for os.

Og da vi havde anerkendt alle disse 
velsignelser, blev vi overvældet af den 
reneste og dejligste fred, man overho-
vedet kan forestille sig.

At vi ikke lige kunne stifte familie 
nu, betød ikke at Herren ikke brød 
sig om os. Vi måtte bare stole på hans 
timing, og vi havde brug for hans fred 
for at holde liv i den tillid. Vi havde 
brug for hans fred til at hele vores 
knuste hjerte og give os troen til at 
gå fremad.

Fred var det mirakel, vi stod i 
behov for – det var ikke det mirakel, 
vi havde tryglet om, men det vi havde 
mest brug for. ◼
Forfatteren bor i Utah i USA.
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Jeg fortalte biskoppen, at han havde 
fat i den forkerte person.
»Jeg bryder mig ikke om andre folks 

børn, jeg har aldrig undervist børn, og 
jeg kan ikke synge,« sagde jeg.

»Søster Taylor,« svarede han,  
»Herren gør den, han kalder, egnet. 
Du bliver storartet.«

Han bad mig om at tænke over 
kaldelsen og give ham svar på, om 
jeg accepterede den næste søndag.

»Jeg forsøger at tage mig af en 
seksårig, en treårig og et spædbarn,« 
sagde jeg. »Jeg kan knap nok klare 
mine egne, og så vil du give mig 40 
flere, som jeg skal lære at synge?«

Han svarede: »Bed om det.«
Den eftermiddag prøvede jeg at 

forklare min mand, Mark, hvorfor den 
kaldelse var en dårlig idé. Hvordan 
skulle jeg kunne arbejde i Primary, 
når jeg ikke engang kunne være den 
mor over for mine egne børn, som jeg 
gerne ville være? Jeg havde i måneds-
vis været plaget med tanken om, at 
jeg var en dårlig mor.

Ugen forsvandt i en tåge, men 
mine tanker kredsede om biskoppens 
sidste ord. Søndag morgen knælede 
jeg endelig ned i bøn i mit sovevæ-
relse. Tårerne begyndte at strømme 
ned ad mine kinder, men en skøn 
fred fyldte mit hjerte. Jeg vidste med 
det samme, at det var rigtigt at tage 
imod kaldelsen. Ved at følge Herrens 
vilje forsvandt al angst fra mit hjerte.

Da jeg trådte ind i Primary efter 
nadvermødet, præsenterede pri-
marypræsidenten mig, og børnene 
sang en velkomstsang. Da jeg mødte 
deres håbefulde blik og så, at min 
seksårige søn strålede, besluttede jeg 
mig for at blive den bedste sangle-
der i Primary, som jeg overhovedet 
kunne blive.

Fra da af brugte jeg meget tid på 
at lære sange og forberede lektioner. 
Jeg spillede primarysange derhjemme, 
i bilen og når jeg gik. Jeg udforskede 
forskellige undervisningsmetoder og 
brugte hver uge timevis på at lave 
plakater og udvikle lege.

BED OM DET
Taryn Taylor

Jeg havde bedt Herren om at vise mig, hvordan jeg 
kunne blive en bedre mor, og han gav mig en kaldelse, 
som viste mig det.

Da jeg en eftermiddag sad i køkke-
net og forberedte en lektion, nynnede 
jeg sangen »Ordets styrke.« Min sekså-
rige sad og spiste en sandwich ved 
køkkenbordet, og min treårige sad 
og klippede papir ved siden af mig. 
Da jeg nynnede omkvædet, begyndte 
begge børnene pludselig at synge:

Ordets styrke er et skjold for mig.
Ordets styrke leder mig på min vej.
Ordets styrke vokser i mit sind,
den fører mig i skriftens verden ind.1

Da var det, at jeg indså, at kaldelsen 
var et svar på mine bønner. Jeg havde 
bedt Herren om at vise mig, hvordan 
jeg kunne blive en bedre mor, og han 
gav mig en kaldelse, som lærte mig 
hvordan, ved at jeg lærte mine børn 
at synge.

Jeg er så taknemlig for min 
biskops inspiration og kærlige ord: 
»Bed om det.« ◼
Forfatteren bor i Utah i USA.
NOTE
 1. Clive Romney, »Ordets styrke«, lds.org/

callings/primary/sharing- time- music.ILL
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Flere templer

I 2015 blev 5 nye templer indviet, to 
genindviet og for yderligere fire fore-
tog man det første spadestik.
Templer indviet i 2015: Córdoba 

i Argentina, Payson i Utah, Trujillo i 
Peru, Indianapolis i Indiana og Tijuana 
i Mexico.

Templer genindviet i 2015: 
Mexico City i Mexico og Montreal 
i Canada. Templet i Suva i Fiji plan-
lægges genindviet i februar 2016. 

Første spadestik i 2015: Star 
Valley i Wyoming, Cedar City i Utah, 
Concepción i Chile og Tucson i 
Arizona.

KIRKENYT
Besøg news.lds.org og se flere nyheder og begivenheder i Kirken.

Forsvar af 
religionsfrihed

De, der tror, at Gud gav os evnen til 
at vælge mellem rigtigt og forkert, 

må samarbejde om at styrke friheden til 
at tale for og praktisere religiøse tanker, 
sagde ældste Dallin H. Oaks fra De Tolv 
Apostles Kvorum i en tale til Rådet for 
internationale forhold i Argentina.

»Bevarelsen af religionsfrihed 
afhænger af offentlighedens forståelse 
af og støtte til denne grundlæggende 
frihedsrettighed,« sagde han. »Den 
afhænger af den værdi, som offent-
ligheden tillægger læren om rigtigt og 
forkert i kirker, synagoger og moskeer. 
Troende og ikketroende må få hjælp til 
at forstå, at det er tro på Gud – uanset, 
hvordan det defineres – der overfører 
religiøs undervisning til moralsk opførsel, 
som gavner nationen.« ◼

Templerne i Frankfurt og Freiberg 
blev lukket på grund af ombygning 
sidste år, og templet i Jordan River 
i Utah bliver lukket på grund af 
ombygning fra februar 2016. Templet 
i Provos bymidte i Provo i Utah bliver 
indviet i marts 2016.

Kirken har 148 templer i drift rundt 
om i verden, yderligere 11 under 
opførsel og 14, der er bekendtgjort, 
men endnu ikke påbegyndt. ◼
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Herover: Templet i Indianapolis i Indiana; til højre 
fra oven: Templet i Suva i Fiji, templet i Mexico City 
i Mexico og templet i Córdoba i Argentina.

Ældste Dallin H. Oaks fra De Tolv 
Apostles Kvorum talte til Rådet for 
internationale forhold i Argentina 
(CARI) den 23. april 2015.
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Ældste Andersen  
i Jerusalem

Ivrigt engageret

Ældste Neil L. Andersen fra De 
Tolv Apostles Kvorum mød-
tes med Jerusalems borg-

mester Nir Barkat, da han deltog i en 
international genealogisk konference 
i byen. De talte om historien bag og 
aktiviteterne på BYU’s Jerusalem- 
center for mellemøstlige studier, der 
har ligget i Jerusalem i 27 år, samt 
om Kirkens indsats for at bevare 
slægtshistorie.

Den genealogiske konference til-
trak hundredvis af deltagere, herunder 
slægtshistoriske eksperter og forskere 
fra Israel, Nordamerika, Europa og 
andre dele af verden. ◼

Sidste dages hellige er »ivrigt engageret« 
(se L&P 58:27) i at gøre godt over hele 

verden. Her er nogle højdepunkter fra 
sidste år:

•  I Honduras arbejdede 600 sidste dages 
hellige unge side om side med lokale 
beboere og repræsentanter fra sund-
hedsvæsenet og militæret på at rydde 
områder, der tiltrækker myg.

•  I Indien malede sidste dages hellige 
unge gange og rengjorde klasseværel-
ser på Government Girls High School i 
Hyderabad.

•  I Letland rengjorde medlemmer – klædt 
i Hjælpende hænder- veste og T- shirt 
– en kommunal park, hvor de fyldte 
70 sække med affald.

•  I Tonga samlede og sendte sidste dages 
hellige kassava og brødfrugt til Vanuatu 
for at hjælpe ofre for cyklonen Pam.

•  I Malaysia samarbejdede Kirken med 
offentlige styrelser om at levere komfu-
rer og køleskabe til ofre for oversvøm-
melse og om at undervise kvinder i at 
lave mad med en elektrisk håndmixer 
og ovn.

•  På Salomonøerne hjalp medlemmer 
med at installere tanke til at opbevare 
rent vand til næsten 2.000 mennesker.

•  I Rusland deltog sidste dages hel-
lige i et lokalt oprydningsprojekt i 
påskeweekenden.

•  I Tyrkiet sang kirkemedlemmer i et 
tværreligiøst kor, der også omfattede 
katolikker, protestanter og muslimer. ◼

Ældste Neil L. Andersen sammen med 
Jerusalems borgmester Nir Barkat.

Fra toppen: Frivillige tjener 
i Letland, Salomonøerne og 
Honduras.
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Howard W. Hunter: 
Min far,  
profeten

Mine venner 
stiller mig ofte 
to spørgsmål: 
»Hvordan var 
det at være søn 
af en profet og 
vokse op med 
så bemærkel-
sesværdig en 
mand?« og »Tror 
du virkelig på, 
at din far var 
Guds profet?«

Richard A. Hunter
(ses til venstre)

Jeg er kommet til den overbevisning, at mænd og kvinder måles på 
deres værdier, og hvad de er villige til at gøre for disse værdier. Det 
synes som om, store mennesker konsekvent gør, hvad der kræves 

for at leve i overensstemmelse med deres værdier, selv når det kræver 
store ofre. Min far var et sådant stort menneske. Jeg havde privilegiet af 
at lære bemærkelsesværdige ting af ham, om hvad det virkelig vil sige 
at være stor. Det lærte jeg ikke igennem lektioner, hvor han fortalte mig 
noget, men igennem det, han gjorde, og den, han var.

Følgende historie illustrerer, hvordan det var at vokse op med min far. 
Han var advokat, musiker, forsørger og profet – men frem for alt en mand, 
der strålede af venlighed og var villig til at give alt for Gud og sin familie.

Ofrene for sin families bedste
Da jeg var teenager, rodede jeg en dag rundt på loftet og faldt over 

nogle gamle støvede kasser. Heri fandt jeg en klarinet, en saxofon, en vio-
lin og en trompet. Da jeg spurgte min far om dem, fandt jeg ud af, at det 
var nogle af de instrumenter, han havde spillet. Han havde haft et band, 
da han gik på high school i Boise i Idaho. Han var en talentfuld musiker, 
som virkeligt elskede at spille og skrive musik. Hans band spillede ved 
store selskabelige lejligheder i Boise, ja endog på et krydstogtskib, der 
skulle til Asien. Da han flyttede til det sydlige Californien i 1928, omorga-
niserede de bandet, og de blev meget populære.

I 1931 giftede han sig med min mor, Clara Jeffs. De ville gerne have 
børn. Han følte, at kravene i underholdningsbranchen var uforenelige med 
det familieliv, han ønskede sig. Så en dag pakkede han alle instrumenterne 
ned i deres kasser og bar dem op på loftet. Og det var kun en sjælden 
gang imellem ved familiebegivenheder, at han fandt dem frem igen.



Jeg fattede først 
langt senere, hvilket 
offer det har været for 

ham. I 1993 flyttede 
han fra sit hus i Salt Lake City til en lejlig-

hed i midten af byen nær sit kontor. Under 
den flytning faldt vi igen over instrumenterne. 
Jeg spurgte, om han ville give dem til Kirken 
på grund af den store rolle, de havde spillet 
i hans ungdom. Hans svar overraskede mig: 
»Ikke endnu. Jeg er ikke klar til at skille mig 
af med dem.« Selvom far vidste, at han 
aldrig ville komme til at spille 

på dem igen, kunne han 
ikke bære tanken om at 

opgive dem. Det var først 
da, at det gik op for mig, hvor 
stort et offer, han havde ydet.

Han udviklede en hengi-
venhed for slægtshistorie

Efter mine forældre var 
blevet gift, blev en af min fars første kaldel-
ser at undervise i slægtshistorieklassen. I den 
periode blev han personligt optaget af at lave 
sin slægtshistorie. Han lavede ofte plads i 
kalenderen på sit advokatkontor for at tage 
til Los Angeles’ offentlige bibliotek og søge i 
deres genealogiske afdeling. Han påbegyndte 
et 1,8 meter langt familiegruppeskema, som 
han satte i robuste regnskabsbøger.

Far samlede data og samlede vore slægt-
ninge. Han sendte hundredvis af breve til 
sine slægtninge, efterhånden som han fandt 
frem til dem. Han spækkede vore familiefe-
rier med besøg hos fætre, kusiner, tanter og 

onkler. Af det lærte jeg, hvor meget godt 
der kan komme ud af at ofre en 
dejlig feriedag.

Han viste, hvad han var  
gjort af på jurastudiet

Da jeg blev født, læste min 
far en lærebog om testamenter 
i hospitalets venteværelse. 
Han havde besluttet sig for at 
læse jura, da han arbejdede 
sammen med nogle advoka-
ter på Los Angeles’ distrikts-
kontor for forebyggelse af HI
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oversvømmelser i det sydlige  
Californien. Som det familiemenne-
ske han var, følte han, at han kunne 
forsørge sin familie bedre, hvis han 
selv blev advokat. Men han vidste, 
at skolen og studierne måtte blive om aftenen, når han 
havde en hustru, to børn og et fuldtidsjob.

Da jeg senere selv læste jura, fattede jeg ikke, hvordan 
min far havde klaret det. Jeg spurgte ham: »Hvornår sov 
du?« Han svarede, at han læste så meget, som han kunne, 
og når han blev så træt, at han ikke kunne læse mere, sov 
han tre fire timer. Sådan gjorde han i fem år. Jeg syntes, 
han var sej.

Brugte tid med sine sønner
Far havde mange ting at se til, men han tog sig stadig 

tid til sin familie. Da jeg var spejder, planlagde vores trup 
at tage ned til Rogue River i Oregon i USA og sejle i kajak-
ker, vi selv havde bygget. Far indvilligede i at tage med os, 
selv om han ikke var typen, der var vild med det primitive 
friluftsliv. Vi brugte timevis i garagen, hvor vi arbejdede 
sammen om at bygge vores tomandskajak.

Inden længe var vi ude på floden. Jeg satte mig forrest, 
og far satte sig bagerst. Efterhånden, som vi kom frem ad 
floden, nærmede vi os et særligt farligt vandfald.

Kajaknæsen stak dybt ned i vandet ved vandfaldets 
bund, væltede og kastede os begge i floden. Jeg kom op 
igen og kiggede efter min far, men kunne ikke se ham. 
Endelig dukkede han spruttende op, og vi klarede at få 
kajakken rettet op og komme op i den. Inden vi nåede 
ind til bredden og blive kloge på, hvad der var sket, 
slugte floden os i en serie af strømfald. Vi havde ikke tid 
til at få kajakken rettet op igen, inden en malstrøm hvirv-
lede os rundt, og vi kom baglæns ind i en lang række 
strømfald helt ude af kontrol.

Vi kom til sidst tilbage til lejren den aften sammen med 
de andre spejdere. Far fortalte os lidt fra historien om Job. 

Af dagens begivenheder og beretningen om 
Job, lærte vi, at livet ikke altid er let. I stedet 
for at tage hjem næste morgen, kravlede far 
op i vores lille båd igen, og så var vi af sted. 
Denne oplevelse lærte mig, hvad en stor 

mand gør, når han sætter pris på sin familie.

Omsorg for sin hustru
I 1970 blev min mor diagnosticeret med en kronisk 

sygdom, der lukkede af for de pulsårer, der holdt hjernen 
i gang. Hun var en særdeles begavet, elegant og engageret 
kvinde med strålende øjne. Men i løbet af de næste 13 år 
blev hendes tilstand blot værre. Det var som at miste en 
god ven stykke for stykke.

Far trådte til og var den, der primært tog sig af hende. 
Til at begynde med ofrede han småting for at gøre hende 
komfortabel og glad. Han lavede mad, sang for hende og 
holdt hende i hånden. Med tiden blev plejen af min mor 
dog langt sværere og mere fysisk krævende. Det må have 
været svært for far.

I takt med at mors tilstand blev værre, gav fars eget hel-
bred også grund til bekymring. Jeg var til stede, da hans 
læge fortalte ham, at mor havde brug for fuldtidspleje i 
professionelle omgivelser. Han ville højst sandsynligt dø, 
hvis han fortsatte med at passe hende på den måde, det 
var påkrævet, og så ville der ikke være nogen til at tage 
sig af hende.

I de sidste 13 måneder af min mors liv, besøgte min far 
hende hver dag på plejehjemmet, når han ikke var væk 
på opgaver for Kirken. Hun genkendte ham ikke, men det 
gjorde ingen forskel for ham. Han talte med hende, som 
om alt stadig var godt. Jeg så, når han kom hjem fra stavs-
konferencer langt væk. Han var udmattet. Men det første 
han gjorde, når han kom hjem, var at tage hen til min mor 
for at opmuntre hende lidt.

Min far kunne ikke have taget sig bedre af min mor. Jeg 
lærte meget om ofre ved at se hans omsorg for hende.

»Familien er den vigtigste enhed i tid 
og evighed, og går som sådan forud 
for enhver anden interesse i livet.« 1



Opofrelser for sin kaldelse
Far følte, at han måtte prioritere sin kal-

delse som apostel – og med god grund. Det er 
kun en lille gruppe mænd, der er kaldet som 
særlige vidner for at lede Guds værk på jorden, og de  
kan ikke bare tage en fridag og slet ikke et år fri.

At passe sine pligter var mere vigtigt for min far, end 
hans helbred var. Far lod det være op til Herren at forny 
hans legeme (se L&P 84:33). Han bad mig engang om at 
tage med ham til regionalkonference i Paris. Hans læge 
mente, at min far skulle bruge flere dage på rejsen, som 
ville være hård for hans helbred, men vi fløj direkte til 
Paris. Jeg havde svært ved at holde øjnene åbne, og far 
tog energisk af sted for at lede møder, holde interview 
og opløfte andre.

Hen mod slutningen af 
sit liv led han ofte af frygte-
lige smerter. Jeg vidste ikke, 

at det menneskelige legeme kunne 
udholde så meget smerte. »Far,« spurgte jeg, »tror du virke-
lig, at vi råbte af glæde over at skulle have en krop som 
denne?« Fuld af overbevisning svarede han: »Ja.« Så tilføjede 
han lidt humoristisk: »Jeg er ikke sikker på, at vi kendte 
hele historien.«

Venligheden selv
Far satte stor pris på venlighed. Han talte med den 

moralske autoritet, som en venlig mand har. Han var kendt 
og respekteret af naboer, familie, venner, klienter, kolleger 
og kirkemedlemmer som en venlig mand.

Jeg mindes ikke en eneste gang under min 
opvækst, at han behandlede mig hårdhændet eller 
uvenligt. Selv om jeg måske havde fortjent en hård 
respons, så håndterede han hellere enhver situation 
med undervisning end straf. Vi talte om, hvor-

for det, jeg havde gjort, var forkert, og hvad jeg 
skulle gøre ved det. Det virkede for mig – 

i det mindste så godt, som man kunne 
forvente.

Min far tjente som biskop i El 
Sereno Menighed, da Kirken var 

ny i området omkring Los Ange-
les i Californien. Medlemmerne 
i menigheden taler stadig om 
den venlighed, som han viste 

dem og deres familie. En 
søndag var far ikke med 

til præstedømmemødet. 
Ingen forstod, hvor han 

var. Senere fandt de 
ud af, at en af 

præsterne 

»Jeg accepterer uden forbehold den kaldelse, 
som jeg har fået, og jeg er villig til at hel-
lige mit liv og alt, hvad jeg har, til denne 
tjeneste.« 2
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havde svært ved at komme op til tiden for 
at nå til mødet. Så i al venlighed holdt han 
kvorumsmødet hjemme hos præsten.

En af mine venner fra high school var et 
særligt menneske med stort potentiale, men 
hun bekymrede sig for, hvordan hun skulle 
få råd til at tage sit andet år på college. Det 
fandt min far ud af og inviterede hende hen 
på sit kontor. Da besøget var slut, gav han 
hende en check, som han allerede havde 
skrevet, der gjorde hende i stand til at vende 
tilbage til studiet.

Jeg havde også en anden ven fra high 
school, da far var stavspræsident i Pasadena 
Stav. Hun gik på BYU. Da hun var af sted 
på en tur, hvor hun repræsenterede skolen, 
kom hun ud for en forfærdelig bilulykke og 
endte på et hospital i Las Vegas i Nevada. Da 
min far fandt ud af det, kørte han 435 km fra 
Los Angeles til Las Vegas for at besøge og 
opmuntre hende.

Jeg ved ikke, hvor mange fine ting lig 
denne, min far gjorde. Han fortalte aldrig os 
eller andre om det. Det gør venlige menne-
sker almindeligvis ikke.

Jeg kom til kundskab om disse ven-
lige handlinger gennem breve, som han 
havde beholdt fra folk, som skrev til ham 
i taknemlighed. Dette brev er typisk for 
den slags breve, han modtog: »Jeg skrev 
til dig af ren desperation om vores ældste 
datter … Og du tog dig tid til at ringe for 
at invitere hende på besøg og gav hende 
dit private telefonnummer. Hun blev over-
rasket og forbløffet over, at hun var det 
værd. Den opringning og det besøg blev et 
vendepunkt i hendes liv.« I brevet står der 

endvidere, at hun vendte tilbage til Kirken, 
blev beseglet i templet og fik et godt og lyk-
keligt liv. »Det rørte mig til tårer at læse din 
udtalelse [om venlighed ved oktoberkon-
ferencen i 1994], for det fik mig til at indse, 
at du selv i årevis har gjort det, som du nu 
beder os alle om at gøre.«

Min far, en Guds profet
Min far troede på Jesus Kristus. Og han 

gjorde det let for mig også at tro på ham. 
Jeg så, hvad en, der tror på Kristus, gør, og 
hvordan han er. Jeg følte den fred og det 
håb og den glæde, der følger af at leve på 
den måde.

Så nu til det sidste spørgsmål: »Tror du 
på, at din far virkelig var Guds profet?« 
Det har altid været let for mig at svare på 
det spørgsmål. Jeg mindes ikke en eneste 
gang, hvor noget i min fars privatliv, famili-
eliv, karriere eller liv i Kirken, fik mig til at 
tænke, at han var uegnet. Men det er noget 
andet end at tro på, at han vitterligt var 
kaldet som Guds repræsentant for alle Guds 
børn på jorden. Jeg er kommet til kundskab 
om, at han var Guds profet, men den viden 
kom ikke, fordi jeg kendte ham, så hans 
gode eksempel eller blev rørt af de ting, 
som jeg så ham gøre eller sige. Det hjalp 
naturligvis. Men den kundskab er blevet 
mig nådefuldt forundt af den samme Gud, 
som kaldte ham. ◼
Forfatteren bor i Utah i USA.

NOTER
 1. Kirkens præsidenters lærdomme:  

Howard W. Hunter, 2015, s. 215.
 2. Lærdomme: Howard W. Hunter, s. 237.
 3. Lærdomme: Howard W. Hunter, s. 1.

»Jeg vil opfordre alle 
Kirkens medlemmer 
til at leve med større 
opmærksomhed 
rettet mod Herren 
Jesu Kristi liv og 
eksempel, især mod 
den kærlighed og 
håb og omsorg, 
som han udviste. 
Jeg beder om, at vi 
vil behandle hin-
anden med mere 
venlighed.« 3
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Som dreng elskede jeg at sætte dominobrikker op i lange rækker i finurlige 
udformninger og så tippe den første brik. Det resulterede i en kædereak-
tion, hvor den ene brik væltede over i den anden helt frem til sidste brik 

i rækken. Jeg kunne bruge timer på at sætte brikkerne omhyggeligt på plads for 
at kunne nyde synet af, at de faldt.

Et vidnesbyrd om Mormons Bog er et af de første skridt til at opnå et vidnesbyrd 
om Jesu Kristi evangelium. Det minder meget om, hvordan den første dominobrik 
får de efterfølgende til at vælte. Hvis vi først kommer til kundskab om, at Mormons 
Bog er sand, kan vi også komme til kundskab om, at Jesus Kristus er vor Frelser 
og Forløser, at Joseph Smith var hans profet, at genoprettelsen fandt sted gennem 
ham, og at Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige er Jesu Kristi sande kirke, som 
er genoprettet med kraft og myndighed på jorden i dag.

Mormons Bog er afgørende for vores budskab
Om Mormons Bog har Joseph Smith sagt: »Jeg fortalte brødrene, at Mormons 

Bog var den mest korrekte bog på jorden og vor religions slutsten, og at et men-
neske ville komme Gud nærmere ved at efterleve forskrifterne i den end i nogen 
anden bog.« 1

Ældste  
Kevin S. Hamilton
De Halvfjerds

Alle evangeliets sandheder falder på plads, når vi ved,  
at slutstenen i vores vidnesbyrd, Mormons Bog, er sand.

Kraften til 
omvendelse  

I MORMONS BOG
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så overvældet af ånden i Mormons Bog, at hun fandt en 
rød blyant og begyndte at understrege de ord, der rørte 
hende mest.

Så slog hun op på 3 Nefi 27 i sin Mormons Bog. Næsten 
alle ordene i det kapitel var understreget med rødt.

»Det er derfor, jeg tror,« sagde hun. »Den bog taler til 
mig på en måde, jeg ikke kan fornægte. Jeg ved, at den 
er sand, og jeg ved, at Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages 
Hellige er sand.«

Hun blev døbt og blev et trofast medlem af Kirken.

Indledningen til Mormons Bog
Indledningen til Mormons Bog indeholder en anvisning, 

som vi alle kan følge for selv at komme til kundskab om, 
at evangeliets budskab er sandt. Indledningen »blev først 
trykt i 1981- udgaven af Mormons Bog. Den præsenterer 
Mormons Bog for nutidige læsere ved at fortælle om bag-
grunden for og beskrive bogen.« 3

Indledningen begynder med at fortælle os præ-
cist, hvad Mormons Bog er: »Et helligt skrift, der kan 

Joseph fortalte desuden, at den er afgørende for vores 
tro, overbevisning og vidnesbyrd. »Tag Mormons Bog 
og åbenbaringerne væk, og hvor står vores religion så?« 
spurgte han. »Så er der ikke nogen.« 2

Det smukke ved evangeliets budskab er, at vi hver  
især personligt kan komme til kundskab om, at Mormons 
Bog er sand.

Som missionspræsident i Frankrig, Belgien og Holland  
for nogle år siden, havde jeg det privilegium og den vel-
signelse at interviewe personer omkring værdighed til at 
blive døbt. Jeg vil aldrig glemme et interview, jeg havde 
med en søster.

Under interviewet spurgte jeg hende, hvordan hun var 
kommet til kundskab om, at Kirken var sand. Hun stak 
hånden ned i sin håndtaske og trak en slidt og meget 
brugt paperback- udgave af Mormons Bog frem. Hun slog 
op på 3 Nefi 27 og forklarede, at det var det første kapi-
tel, som missionærerne havde opfordret hende til at læse. 
Hun fortalte, at da hun begyndte at læse, blev hun dybt 
rørt af det, hun læste, og den Ånd, hun følte. Hun blev 
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sammenlignes med Bibelen. Den er en optegnelse om, 
hvordan Gud har handlet med de fordums indbyggere 
på det amerikanske kontinent, og indeholder det evigt-
varende evangeliums fylde.« Vi læser, at den »blev skrevet 
af mange fordums profeter ved profetiens og åbenbarel-
sens ånd« på gyldne plader, og at de blev forkortet »af en 
profet- historiker ved navn Mormon«.

Vi kan også læse, at »den væsentligste begivenhed, der 
er nedskrevet i Mormons Bog, er Herren Jesu Kristi per-
sonlige tjenestegerning blandt nefitterne kort efter hans 
opstandelse. I bogen bliver evange-
liets lærdomme forklaret, frelsespla-
nen bliver skitseret, og menneskene 
får fortalt, hvad de må gøre for at 
opnå fred i dette liv og evig frelse 
i livet herefter.«

En af de vigtigste ting, vi lærer af 
Mormons Bog, er, at den kirke, som 
Jesus Kristus genoprettede gennem 
Joseph Smith, er sand.

I indledningen opfordres vi »til 
at læse Mormons Bog, til i hjertet at 
grunde over det budskab, den inde-
holder, og til derefter at spørge Gud, 
den evige Fader, i Kristi navn, om 
bogen er sand.« Vi loves, at »de, der 
følger denne anvisning og spørger 
i tro, vil få et vidnesbyrd om dens 
sandhed og guddommelighed ved 
Helligåndens kraft (se Moro 10:3- 5).«

Derudover følger dette løfte: »De, 
der får dette guddommelige vidnes-
byrd fra den hellige Ånd, vil også 
ved den samme kraft komme til vished om, at Jesus  
Kristus er verdens frelser, at Joseph Smith er hans  
åbenbarer og profet i disse sidste dage, og at Jesu Kristi 
Kirke af Sidste Dages Hellige er Herrens rige, der endnu 
engang er blevet oprettet på jorden som forberedelse til 
Messias’ andet komme.«

Tænk over det! Vi kan selv komme til vished om, at 
disse ting er sande:

•  Jesus er Kristus, verdens Frelser og hele menneskehe-
dens Forløser.

•  Joseph Smith er en sand profet. Han fortalte sandhe-
den. Han så de ting, som han sagde, at han havde set, 
og hørte de ord, han sagde, at han havde hørt.

•  Den kirke, der blev genoprettet af Jesus Kristus gen-
nem Joseph Smith, er »den eneste sande og levende 
kirke på hele jordens overflade« (L&P 1:30). Det er 

Jesu Kristi Kirke. Den rummer 
sandhed, kraft, myndighed og ordi-
nancer. Den er personligt ledet af 
Herren og vor Frelser Jesus Kristus 
gennem levende profeter.

Alt dette kan vi få vished om, når vi 
er kommet til kundskab om, at Mor-
mons Bog er sand. Den rummer en 
omvendende og overbevisende kraft.

Mit vidnesbyrd om Mormons Bog
Da jeg tjente som ung missio-

nær i Frankrig, ønskede jeg at vide, 
om Mormons Bog var sand. Jeg  
troede på, at den var sand. Jeg 
håbede, at den var sand. Jeg var 
endda taget på mission i tro på, at 
den var sand. Selvom jeg knoklede 
dag efter dag som missionær og 
efter bedste evne på mit pauvre 
fransk fortalte mennesker, at jeg 
havde et vidnesbyrd om bogen, 

så var jeg ikke nået frem til en vished for mig selv.
Der var koldt og fugtigt i vores lille lejlighed i det 

sydlige Frankrig den første vinter. Hver morgen og aften, 
før og efter dagens arbejde, krøb jeg ind under et tæppe 
og en overfrakke for at læse og studere Mormons Bog. 
Jeg kendte til Moronis løfte om, at dersom jeg ville læse, 

Når vi modtager et guddommeligt vidnes-
byrd fra Helligånden om, at Mormons Bog er 
sand, kan vi rent faktisk komme til personlig 

vished om, at Jesus er Kristus, verdens Frelser.

En af de vigtigste ting, vi lærer af  
Mormons Bog, er, at den kirke, som  
Jesus Kristus genoprettede gennem 
Joseph Smith, er sand.
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granske og bede, ville jeg også komme til 
vished om den. Jeg læste i dage-  og ugevis, 
men der skete intet. Intet lys, ingen engel, 
ingen stemme – intet andet end en følelse 
af fred, når jeg læste.

Jeg fortsatte og understregede de vig-
tigste passager og bad om at måtte vide, 
at Mormons Bog var sand. Endelig skete 
miraklet. Som ældste David A. Bednar fra 
De Tolv Apostles Kvorum har beskrevet, 
føles det mere som en solopgang, end at 
lyset pludselig blev tændt ved et tryk på en 
kontakt.4 Et lys begyndte at oplyse mit sind 
og mit hjerte. Jeg begyndte at se Mormons 
Bog på en anden måde. De passager, jeg 
havde læst før, fik en ny betydning. Jeg kan 
bedst beskrive oplevelsen, som om mit sind 
begyndte at blive oplyst.

I løbet af nogle uger og måneder fik jeg 
en større vished om, at Mormons Bog var 
Guds ord, end jeg nogensinde havde vidst 
noget. Jeg kom til kundskab om, at den var 
skrevet og bevaret til vor tid, og at den var 

kommet frem for at vidne om Jesus Kristus 
og hans kirke. Det indtryk, der kom til mig 
igen og igen ved Åndens røst, var: »Den er 
sand, den er sand, det er alt sammen sandt.«

Nu her 40 år senere år vidner den stadig 
for mig. Jeg har læst Mormons Bog mange 
gange nu, og hver gang – hver eneste gang 
– hører jeg ordene »den er sand.« Det har 
givet mig en forvisning om, at Jesus Kristus 
er min Frelser, og at dette er hans store 
frelsesværk.

Akkurat som de dominobrikker, jeg 
elskede at lege med som barn, alle faldt 
i hak, når jeg skubbede til den første, så 
falder alle evangeliets sandheder på plads, 
når vi ved, at slutstenen i vores vidnesbyrd, 
Mormons Bog, er sand. ◼

NOTER
 1. Joseph Smith, i indledningen til Mormons Bog; 

se også Profeten Joseph Smiths lærdomme, s. 232.
 2. Se Kirkens præsidenters lærdomme: Joseph Smith, 

2007, s. 194.
 3. Se Mormons Bog, Lærerens materiale 2001, s. 19.
 4. Se David A. Bednar, »Åbenbarelsens ånd«, Liahona, 

maj 2011, s. 87- 90.

MIDTPUNKTET FOR 
GENOPRETTELSEN
»Mormons Bog er central 
for genoprettelsen. Den 
er skrevet, bevaret og 
overdraget under Her-
rens vejledning. Den blev 
oversat ›ved Guds gave 
og kraft‹.«
Præsident Russell M. Nelson, 
præsident for De Tolv Apostles 
Kvorum, »Hop med på bølgen«, 
Liahona, maj 2013, s. 47.
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»Ja,« siger mor, »det minder mig 
om Nefi, der fulgte Ånden, selvom 
han ikke anede, hvordan han skulle 
få pladerne fra Laban.«

Datteren åbner munden og 
fortæller om, hvordan hun fulgte en 
tilskyndelse om at tale til en ensom 
pige i bussen. Hendes far roser hen-
des handlinger og fortæller om en 
oplevelse, han har haft på arbejdet.

De afslutter deres lille drøftelse 
med at synge »Ved Helligåndens vid-
nesbyrd«, (Salmer og sange, nr. 71).

En enkel undervisningsmetode 
– nemlig at tale om oplevelser, man 
har haft med denne læresætning 
– gjorde denne familieaften til en 
succes.

Denne artikel kommer med 
virkelige eksempler på, hvordan 
mennesker har lært om de prin-
cipper, der undervises om på de 
unges læseplan. Eksemplerne er sat 
op efter måned. Naturligvis er disse 
eksempler ikke den eneste måde at 
undervise om disse læresætninger 
på. Du kan bede om inspiration til 
at imødekomme din families behov.

Alicia Stanton og  
Natalie Campbell

Da de sidder sammen til 
familieaften, spørger en 
mor sine to børn, om de 

har følt sig vejledt af Ånden.
Hendes 17- årige datter bekla-

ger sig og siger: »Jeg har allerede 
fået tre lektioner om Ånden denne 
måned.«

»Godt, så har du en masse at 
bidrage med,« svarer hendes far. 
Der er stille, mens mor og far ven-
ter tålmodigt på, at deres børn får 
tænkt over spørgsmålet.

Endelige vælger deres 14- årige 
søn at fortælle om en oplevelse, 
han har haft i skolen samme dag.

Søndagenes læseplan for 
de unge Kom og følg mig 
indeholder undervisning af 
et grundlæggende evange-
lisk princip hver måned. Her 
er nogle forslag til, hvordan 
du kan undervise om disse 
principper i din familie.

DEL 1

KOM OG FØLG MIG:  
Grundlæggende  

undervisning i 
hjemmet
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JANUAR  
– Guddommen

Medlemmerne af Guddommen, vor himmelske 
Fader, Jesus Kristus og Helligånden, er tre særskilte per-
soner, men de er ét eller forenede om deres mål og ære.

En ung kvinde fortæller om at lære om Guddommen: 
»For mig er det vigtigt, at vor himmelske Fader, vor  
Frelser og Helligånden er særskilte væsener, som jeg 
kan lære personligt at kende, men følge samlet. Jeg er 
med taknemlighed nået frem til den indsigt, at jeg kan 
blive som Gud, fordi Guddommen ikke er en udefineret 
og ufattelig størrelse, men snarere guddommelige væse-
ner, som elsker, velsigner, vejleder og kender mig.«

Hvis du skal undervise om denne læresætning, kan 
du eventuelt stille spørgsmål som: »Hvad kan vi lære 
af Guddommen om at arbejde sammen?« eller »Hvor-
dan kan vi styrke vores forhold til medlemmerne af 
Guddommen?«

En sam-
menligning 
af Johannes 
10:30 med 
Lære og Pag-
ter 50:43 kan 
sætte gang i 
en god diskus-
sion og give 
indsigt i, hvad 
enighed er.

HJÆLP TIL UNDERVISNING

Kirken stiller mange ressourcer til rådighed for at hjælpe os med at undervise i disse 
doktrinære principper. Udover skrifterne og generalkonferencetaler bør du overveje  

disse muligheder:

Kirkens præsidenters lærdomme. Besøg lds.org/languages/dan?lang=dan, se Andre  
materialer under Det Melkisedekske Præstedømme eller Hjælpeforeningen.

Tro mod sandheden. Besøg lds.org/manual/home- and- family.
Forkynd mit evangelium og tilhørende pjecer. Besøg lds.org/manual/missionary.
Musik. Musikken i salmebogen og Børnenes sangbog omhandler evangeliets principper. 

Besøg lds.org/music.
Videoer. Kirkens videoer er gribende og kan være en hjælp til at påbegynde en drøftelse 

derhjemme. Besøg lds.org/media- library.
Kunst. Brug af kunst som den, der findes i bogen Evangelisk kunst, kan give indsigt  

i skrifterne. Besøg lds.org/media- library.

FEBRUAR  
– Frelsesplanen

Frelsesplanen giver svar på nogle af menneske-
nes mest basale spørgsmål, som »hvem er jeg?« og 
»hvad er formålet med livet?« Det kan være en stærk 
måde at lære om Faderens plan for lykke på, at man 
stiller sine egne spørgsmål og søger svar på dem.

En ung mand indledte for eksempel sit studium 
af skriften ved at spørge: »Hvordan kan man sam-
menligne Guds egenskaber med de egenskaber, 
jeg besad i forudtilværelsen? Som jeg har nu? Og 
de egenskaber, jeg håber på at besidde i det næste 
liv?« Han skrev de svar ned, som han fandt på disse 
spørgsmål i skrifterne, og brugte dem til at under-
vise andre om frelsesplanen.

Hvilke spørgsmål har dine børn om 
frelsesplanen?
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MARTS  
– Jesu Kristi forsoning

Hvordan kan vi ikke alene lære om Jesu Kristi forso-
ning, men også om vor Frelsers oprigtige håb om, at vi 
gør brug af hans forsoning i vores liv?

Eftersom vi alle har prøvet at være alene, lave fejl 
og stå i behov for styrke, har vi alle behov for en større 
forståelse og anvendelse af forsoningen. En vejleder 
i Unge Piger brugte en video til at give sin klasse en 
bedre forståelse af Frelserens forsoning.

Her fortæller en af de unge piger om oplevelsen:
»Vi så ›None Were with Him‹ [Der var ingen hos ham] 

(video, LDS.org). Mens en enkelt fløjte spillede en 
melankolsk melodi, hørte man ældste Jeffrey R. Holland 
fra De Tolv Apostles Kvorum sige: ›En meget stor trøst 
ved påsken er, at fordi Jesus gik ad en så lang og ensom 
sti helt alene, behøver vi ikke gøre det.‹

Jeg havde følt mig skamfuld over at trække på  
Frelserens forsoning, men fordybet i Ånden følte jeg 
det håb, der er i hans forsoning, skylle enhver følelse 
af skam væk. Herren gav sit liv for mig; det beklagede 
han sig ikke over, og det ville jeg heller ikke.«

Vi må undervise og lære om forsoningen under  
Helligåndens vejledning, fordi det er den kronende 
begivenhed i forbindelse med vores frelse. Det kan 
være, at du føler dig tilskyndet til at drøfte skrifterne 
eller apostolske vidnesbyrd som »Den levende  
Kristus: Apostlenes vidnesbyrd«, Liahona, apr. 2000, 
s. 2- 3). Overvej at stille spørgsmål som »Hvornår  
har I følt forsoningens helende, styrkende eller 
forløsende kraft?«

APRIL  
– Uddeling, frafald og genoprettelse

En forståelse af frafaldet; det at falde fra det sande 
evangelium, hjælper os til at forstå behovet for en 
gengivelse af evangeliet, præstedømmet og Jesu 
Kristi Kirke.

Følgende illustration hjalp nogle missionærer 
til at undervise en undersøger om frafaldet og 
genoprettelsen.

»Min makker og jeg brugte plastikkopper, hvorpå 
vi havde skrevet forskellige kendetegn ved den 
sande kirke. Vi byggede en pyramide med dem og 
forklarede, hvordan Jesus Kristus havde opbygget 
sin kirke.

Vi forklarede frafaldet ved at fjerne de bægre, 
der repræsenterede apostlene, og så ramlede hele 
opbygningen sammen. Da vi forklarede gengivelsen 
af evangeliet gennem profeten Joseph Smith, genop-
byggede vi tårnet og viste, hvordan Kirken i dag er 
organiseret på samme måde, som Kristus oprindeligt 
organiserede den.

Manden forstod det for første gang. Endelig gav 
genoprettelsen mening for ham, da han forstod, 
hvorfor den var nødvendig.«

Der er mange andre måder at vise sammenhæn-
gen mellem uddeling, frafald og genoprettelse på. 
Du kan eventuelt læse nogle skriftsteder om disse 
emner og følge Åndens tilskyndelser til at lave din 
egen præsentation af det, du lærer (se fx Am 8:11- 
12; 1 Ne 13; L&P 136:36- 38; Moses 5:55- 59).
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MAJ  
– Profeter og åbenbaring

Herren vil inderligt gerne kommunikere med 
os. Vi modtager hans vejledning i vores liv 

gennem den åbenbaring, som han giver 
til sine profeter og til os personligt.

Vi forstår ofte evangeliske prin-
cipper bedre, når vi sammenligner 
dem med ting og oplevelser fra 
vores hverdag. En ung kvinde fortæl-

ler, hvordan en sammenligning hjalp 
hende til at forstå åbenbaring:

»Jeg lærte om åbenbaring gennem en 
nutidig profet. Ældste David A. Bednar fra De Tolv 
Apostles Kvorum talte om åbenbarelsens ånd og 
forklarede den ved at bruge en metafor om lys. 
Nogle gange kommer åbenbaring pludseligt og 
klart som at tænde for lyset i et ellers mørkt rum. 
Men det er mere almindeligt, at den kommer grad-
vist ligesom daggry, hvor det konstant bliver lysere. 
Det mest almindelige, sagde ældste Bednar, er, at 
åbenbaring kommer som lys på en tåget dag. ›Der 
er lige lys nok til, at du … kan tage nogle få skridt 
frem i tågen‹ (i ›Lysets mønstre: ›Åbenbarelsens 
ånd‹, video, LDS.org). Denne enkle metafor gjorde 
dybt indtryk på mig, for jeg indså, at åbenbaring 
også var tilgængelig for mig, hvis jeg bare tog 
mig tid til at opfange det.«

Når vi tager os tid til at studere metaforer, 
lignelser og symboler, kan vores forståelse af 
læresætninger blive ved med at vokse. Disse 
undervisningsmetoder kan hjælpe os til at 
lære endnu mere, når vi giver Ånden lov til 
at afsløre nye perspektiver for os.

JUNI  
– Præstedømmet og præstedømmenøgler

Præstedømmet er et vigtigt emne for os alle. Det er 
Guds kraft og kan velsigne os alle. Vi har alle en vigtig 
rolle at spille i præstedømmets arbejde.

Nogle mennesker kender ikke til de forskellige plig-
ter, embeder eller historien om præstedømmet. En quiz 
kan være en sjov måde at lære om det på.

Afhængigt af, hvad du ønsker at undervise om, kan 
du bruge nogle af følgende spørgsmål og opfordre dine 
børn til at søge efter svarene i skrifterne og i udtalelser 
fra nutidsprofeter.

•  Hvilke embeder og pligter knytter sig til Det  
Aronske Præstedømme? Og hvilke knytter sig 
til Det Melkisedekske Præstedømme?

•  Hvad er præstedømmenøgler? Hvem har dem? 
Hvorfor er det nødvendigt med nøgler?

•  Hvad er forskellen på præstedømmeembede, 
myndighed og kraft?

•  Hvordan er præstedømmet til velsignelse for  
både mænd og kvinder?

Svarene kan findes i bøger som Evangeliske princip-
per, 2009, og Tro mod sandheden: Et evangelisk opslags-
værk, 2005, og i skriften for eksempel Lære og Pagter 
13, 20 og 107.

Svaret på det sidste spørgsmål »hvordan er præste-
dømmet til velsignelse for både mænd og kvinder?« 

kan også findes i skrifterne, men måske vig-
tigst i en refleksion over, hvordan denne 

læresætning påvirker os personligt. ◼

Anden del af denne artikel, som 
omhandler forslagene fra juli til 
december, vil blive bragt senere 
på året.
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Profeten Joseph Smith sagde: »Det er evangeliets første princip med bestemt-
hed at erkende Guds karakter.« 1 Desuden tilføjede han: »Jeg ønsker, at I alle 
lærer ham at kende og bliver bekendt med ham.« 2 Vi må have »en korrekt 

opfattelse af hans … fuldkommenhed og egenskaber« og en beundring »for hans 
ophøjede karakter«.3

Jeg ønsker at uddybe profetens opfordring til os og sige, at vi og vore missionæ-
rer, medlemmer og undersøgere bestemt er nødt til at lære Guddommens forskellige 
medlemmers karakter at kende. Vi er nødt til at få en korrekt opfattelse af deres 
individuelle fuldkommenhed og egenskaber og en beundring for deres ophøjede, 
personlige karakter.

Det er ikke nogen tilfældighed, at den første af vores trosartikler lyder: »Vi tror på 
Gud, den evige Fader, og på hans Søn, Jesus Kristus, og på Helligånden« (TA 1:1). 
Budskabet er klart for alle, der underviser i evangeliet. Der er ingen grund til at gå 
videre til nogle af de andre sandheder, vi tror på, hvis vi og dem, vi underviser, ikke 
er helt klar over, hvilken fremtrædende rolle Guddommen spiller i vores lære og for 
vores evige skæbne. Det er vores opgave at lære disse guddommelige væsener at 
kende på enhver måde, vi kan. Vi må elske dem, komme dem nær, adlyde dem og 
prøve at blive som dem.

Ældste  
Jeffrey R. Holland
De Tolv Apostles 
Kvorum

KENDSKAB  
TIL 

Det er vores opgave at lære disse guddom-
melige væsener at kende på enhver måde, 
vi kan. Vi må elske dem, komme dem nær, 
adlyde dem og prøve at blive som dem.
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Guddommen
Fra talen »Guddommen«, som blev holdt ved et seminar for nye missionspræsidenter på 
missionærskolen i Provo i Utah den 23. juni 2013.
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Hvis vi, som kong Benjamin rådede os til, vitterligt kender 
disse guddommelige væsener, som vi tjener, og sikrer os, at 
de ikke er os fremmede eller langt fra vore tanker og hjertets 
hensigter (se Mosi 5:13), så kan vi måske opnå de resultater, 
som kong Benjamin gjorde. Og hvilke resultater var det? 
Hans folk oplevede »en mægtig forandring«, de havde ikke 
mere »tilbøjelighed til at gøre ondt, men til bestandigt at gøre 
godt«, og de var »villige til at indgå en pagt … om at gøre 
[Guds] vilje og at være lydige mod hans befalinger i alt, hvad 
han [ville] befale [dem] resten af [deres] dage« (Mosi 5:2, 5).

Det var den indvirkning, som kong Benjamins undervis-
ning havde på forsamlingen, og det er en perfekt definition 
fra skriften på den sande vækst i vore konvertitter, som  
vi fremhæver, når vi grundlægger Kirken »i alverden«  
(Mark 16:15).

Som Frelseren selv sagde, er missionering – arbejdet med 
frelse – at sammenligne med et fiskenet, som vi kaster læn-
gere og længere ud blandt alverdens nationer, kulturer og 
folkeslag. Som sådan vil vi samle »fisk af enhver art«, som det 
lyder i lignelsen (Matt 13:47). Mange af disse »fisk« fra vore nye 
områder ved ikke, hvem Gud er, eller hvad det vil sige, at han 
er Faderen. De ved heller ikke, hvem Jesus Kristus virkelig er, 
eller hvorfor han er det eneste »navn under himlen, som vi 
kan blive frelst ved« (ApG 4:12). De ved heller ikke, hvem Hel-
ligånden er, eller hvorfor dette medlem af Guddommen »blev 
sendt ud for at undervise i sandheden« (L&P 50:14).

Kundskab om Guddommen
Naturligvis er der mange andre ting, som disse »fisk 

af enhver art« ikke kender til, men hvis de skal tage imod 
det gengivne evangelium og finde ægte frelse for deres sjæl, 
må det indledes med en viden og en forståelse af Guddom-
mens medlemmer. I sidste ende »findes den sande og frel-
sende tilbedelse kun blandt dem, som kender sandheden 
om … Guddommen, og som forstår det forhold, som men-
neskene bør have med hvert af dens medlemmer [det som 
en af brødrene har kaldt] det Evige Præsidentskab.« 4

Ældste Bruce R. McConkie (1915- 1985) fra De Tolv 
Apostles Kvorum påmindede os om, at Lucifer forstår 

Når vi fører mennesker ind i Kirken, døber vi dem 
ikke ind i et menneskes kirke. Det er ikke Joseph Smiths, 
Brigham Youngs eller Thomas S. Monsons kirke – 
selv om vi ærer dem som profeter. Og vi døber dem heller 
ikke ind i Kirken for lykkelige familier eller Tabernakel-
korets kirke.

Når vi fører mennesker ind i Kirken, døber vi dem i 
Faderens og i Sønnens og i Helligåndens navn. Ved at 
gøre det fører vi dem tilbage til Faderens nærhed gen-
nem Sønnens tjenestegerning, forsoning og nåde og med 
Helligåndens indflydelse, som fører dem frem til målet. 
Det må altid stå os helt klart, hvad Guddommens forrang 
betyder som både mål og middel, når vi beskæftiger os 
med arbejdet til frelse.

Den indvirkning, som kong Benjamins undervisning havde 
på forsamlingen, er en perfekt definition fra skriften på den 
sande vækst i vore konvertitter, som vi fremhæver, når vi 
grundlægger Kirken »i alverden«.
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vigtigheden af den lære, selvom vi ikke gør. 
Han sagde:

»Der er ingen frelse i at tro … på falske 
lærdomme, specielt ikke en falsk eller uklog 
opfattelse af Guddommen eller nogle af dens 
medlemmer …

Deraf følger, at djævelen hellere vil sprede 
falske lærdomme om Gud og Guddommen 
og foranledige forkerte opfattelser af enhver 
af dem, end noget som helst andet, han kan 
gøre.« 5

Så ingen undersøger kan komme ind i 
denne kirke med et ægte vidnesbyrd, med den 
oprigtige omvendelse, som vi stræber efter 
og kalder ægte vækst hos enhver konvertit, 
medmindre han eller hun i det mindste har 
mærket ansatsen til en personlig, åndelig og 
ægte oplevelse af og med Gud. Denne form 
for ægte oplevelse kan kun finde sted, når 
der er en erkendelse af, at Gud er et virkeligt 
væsen, en faktisk person, en bogstavelig Fader 
af kød og knogler, som taler, ser og føler, som 
kender alle sine børn ved navn og kender alle 
deres behov, som hører deres bønner, og som 
ønsker alle sine børn i sin kirke. Disse under-
søgere er nødt til at vide, at han har en plan 
for deres frelse, og at han har givet os bud om, 
hvordan vi finder tilbage til ham.

En Gud, som kerer sig lige så ømt om 
dem, som forældre kerer sig om deres børn, 
kan ikke blot være en æterisk tåge, et vagt 
filosofisk begreb eller en deistisk og fravæ-
rende jordbesidder. Han må anerkendes for 
det, han i sandhed er – en nåderig, barm-
hjertig Fader, i hvis billede alle hans børn er 
skabt, og for hvem vi alle igen en dag skal 
stå – og så knæle! Få af vore undersøgere vil 
kende til den slags Gud nu, uanset om de er 
bekendt med kristendom eller ej.

I den henseende er det bemærkelsesvær-
digt, at den første lektion i Forkynd mit evan-
gelium indledes med den enkle erklæring 
om, at »Gud er vor himmelske Fader.« 6 I den 
lektion er det første, som missionærerne skal 
tage stilling til, om de personer, de undervi-
ser, forstår Guds sande væsen.

Hvis missionærerne kan få en passende 
forståelse af Gud ind i sindet og hjertet hos 
deres undersøgere gennem deres undervis-
ning, vil alt det andet i den instruktion, som 
følger, falde langt lettere på plads.

Jesu Kristi mission og budskab
På samme vis må ældster, søstre og under-

søgere værdsætte langt mere storslåetheden 
af Jesu Kristi mission og budskab, end de 
gør. Han, som kom ned fra Faderen og lærte 
os, hvad Faderen havde lært ham. Alle må 
komme til den erkendelse, at Jesus påtog sig 
jordelivet for at vise os »vejen og sandheden 
og livet.« Han er sandelig den eneste vej, hele 
sandheden og det fuldkomne liv. Som sådan 
er han det eneste barn i den menneskelige 
familie, om hvem Faderen fuldt og fast kan 

Alle må komme til 
den erkendelse, at 
Jesus påtog sig jor-
delivet for at vise 
os »vejen og sand-

heden og livet.«
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sige: »Det er min elskede søn, i ham har jeg 
fundet velbehag« (Matt 17:5).

Vi må have tro på Kristus og tillid til, at 
han har forløst os fra den fysiske død og et 
åndeligt helvede, godtage hans forsoning 
som det eneste middel til, at vi kan forlige 
os med Gud, og anerkende, at der ikke er 
nogen anden vej til frelse. Verden må, hvis 
den skal forløses, bøje sine knæ og med 
sin tunge erkende, at Jesus er Kristus, den 
levende Guds levende Søn. Vi må forkynde 
Kristi lære med tro og glød (2 Joh 1:9, 2 Ne 
31:2, 21; 32:6; Jakob 7:2, 6) som, der står i 
skriften, og det opsummeres i tredje lektion 
i Forkynd mit evangelium.

Fiskene i det net, vi har kastet meget langt 
ud, er nødt til at vide, at Helligånden er det 
medlem af Guddommen, som de vil få det 
hyppigste og mest personlige forhold til, når 
de modtager missionærerne og beder om 
himmelsk vejledning vedrørende deres bud-
skab. Det er det medlem af Guddommen, 
som vil føre undersøgerne til sandheden, 
og som dernæst vil vidne om den sandhed, 
efterhånden som de møder den. Undersø-
gerne må undervises i, hvordan man gen-
kender Ånden, når den giver sig til kende 
i undervisningsforløbet. Missionærerne er 
naturligvis nødt til at forstå Helligåndens gud-
dommelige rolle i omvendelsesprocessen og 
må stræbe efter altid at have Ånden med sig.

»Hvortil er I blevet ordineret?« spørger 
Herren. »Til at prædike mit evangelium ved 
Ånden, nemlig Talsmanden, der blev sendt 
ud for at undervise i sandheden …

Derfor forstår den, der prædiker [ved 
Ånden], og den, der modtager [ved Ånden], 
hinanden, og begge bliver opbygget og fry-
der sig sammen« (L&P 50:13- 14, 22).

Vi kan være helt sikre på, at det ikke vil 
gå godt – for hverken missionærerne eller 
deres undersøgere – hvis vi bare glider over 
læren om de guddommelige. Vi må ikke 
pege på jordiske ledere, før vi har undervist 
og vidnet om de celestiale af slagsen. Vi må 
ikke forsøge at undervise om supplerende 
sandheder, før vi har undervist om de fun-
damentale af slagsen. Vi må ikke haste til 
dåb og målet om en ny konvertit, før vi har 
undervist i sand tro på Gud, forklaret beho-
vet for oprigtig omvendelse i Kristus, og 
sikret os, at disse afgørende første, fine skud 
af konvertittens spæde vidnesbyrd holdes 
stærke og levende gennem Helligåndens 
nærende indvirkning.

Kristen forvirring
Når det drejer sig om disse guddommelige 

væseners natur, så siger sidste dages åben-
baring, at »Faderen har et legeme af kød og 
knogler ligeså håndgribeligt som menneskets; 
Sønnen ligeså; men Helligånden har ikke et 
legeme af kød og knogler, men er en person, 
der består af ånd« (L&P 130:22).

Der findes ikke noget tydeligere udgangs-
punkt! Men desværre har næsten to årtusin-
ders kristendomshistorie sået en forfærdelig 
forvirring og en næsten fatal fejlopfattelse 
af dette. Mange udviklinger og gentagelser 
af trosbekendelser har i stor grad forpurret 
klarheden i den sande lære og hævdet, at 
Faderen, Sønnen og Helligånden er abstrakte, 
absolutte, transcendente, allestedsnærvæ-
rende, evige hver især og ukendelige, de er 
uden legeme, legemsdele eller passioner og 
dvæler uden for tid og rum.

I sådanne trosbekendelser er alle tre med-
lemmer særskilte personer, men de er ét 

Gennem Helligån-
dens kraft kan vi 
fordrive alt mørke 
iblandt os og blive 

advaret mod fare og 
usandhed. Jeg bærer 

vidnesbyrd om, at 
Helligånden også er 
forjættelsens hellige 
Ånd, som bekræfter 
og bemyndiger pag-
ter og ordinancer og 
i sidste ende besegler 
alle frelsende velsig-

nelser til evigt liv.
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væsen, og oftest benævnt som »treenighedens mysterium«. 
De er tre adskilte personer, dog ikke tre Guder, men én. 
Alle tre personer er ubegribelige, dog er det én Gud, som 
er ubegribelig.

Vi er i det mindste enige med vore kritikere på et punkt 
– nemlig at en sådan formulering af guddom i sandhed er 
ubegribelig. Med en sådan forvirrende definition på Gud, 
der er blevet pålagt kirken, kan det ikke undre nogen, at en 
munk fra det 4. århundrede udbrød: »Ve mig! De har taget 
min Gud fra mig … og jeg ved ikke, hvem jeg skal tilbede 
eller henvende mig til.« 7 Hvordan skal vi stole på, elske og 
tilbede, for slet ikke at tale om at stræbe efter at blive som 
en Gud, der er ubegribelig og ukendelig? Hvad så med 
Jesu bøn, der sagde, at »dette er det evige liv, at de kender 
dig, den eneste sande Gud, og ham, du har udsendt, Jesus 
Kristus. ( Joh 17:3; fremhævelse tilføjet).

Det er ikke og har aldrig været vores hensigt at forklejne 
nogens tro eller nogen religion. Vi udviser alle den samme 
respekt for deres lære, som vi beder om for vores. (Det har 
vi også en trosartikel om). Men i den altid pålidelige kilde 
Harper’s Bible Dictionary, som sætter standarden på det 
område, står der, »at den formelle lære om treenigheden, 
som den blev defineret efter de store kirkeråd i det fjerde 
og femte århundrede, ikke er at finde [nogetsteds i Det Nye 
Testamente]«.8

Så det generer os ikke, at vi helt åbent gør det kendt, at 
vi ikke deler et hedensk inspireret syn på Guddommen, der 
stammer fra det fjerde og femte århundrede, og ej heller 
gjorde de første kristne, som var øjenvidner til den levende 
Kristus.9 Vi er nytestamentlige – ikke nikænske – kristne.

Guddommens enighed
Dog vil jeg skynde mig at understrege, at når vi påpe-

ger det særskilte kendetegn ved Guddommen, er det lige 
så vigtigt at understrege, hvor forenede de er, og at Gud-
dommen i sandhed er ét. Jeg tror, det er sikkert at sige, at 
en del af årsagen til, at vi bliver så misforstået af andre i 
den kristne verden, er, at når vi understreger det særskilte 
ved Guddommens medlemmer, så følger vi det ikke ofte 

Verden må, hvis 
den skal forløses, 
bøje sine knæ og 
med sin tunge 
bekende, at Jesus 
er Kristus, den 
levende Guds Søn.
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nok op med både at medgive og insistere på deres enig-
hed og enhed på enhver anden tænkelig måde. Det har vi 
høstet meget unødig kritik for, og vi har gjort vores SDH- 
standpunkt sværere at forstå, end det behøver at være.

For som det fine skriftsted om »Kristi lære« i 2 Nefi 31 
afsluttes med at sige: »Og se nu, dette er Kristi lære og 
Faderens og Sønnens og Helligåndens eneste og sande 
lære, de, som er én Gud uden ende« (2 Ne 31:21).

Vi kender alle Frelserens storslåede, ypperpræstelige 
bøn i Johannesevangeliet 17. Vi ved, at det er en deklara-
tion af den enighed, der hersker mellem Faderen og Søn-
nen, og mellem dem og os, deres jordiske disciple. Læs den 
ofte, ikke mindst fordi præsident David O. McKay (1873- 
1970) engang kaldte den for »den mest storslåede bøn … 
der nogensinde er fremsagt på denne jord«.10 Vi bør stræbe 

efter at blive ét med Faderen, Sønnen og Helligånden, som 
Jesus bad os om at blive.

En apostels vidnesbyrd
Jeg vil afslutte med mit vidnesbyrd om hver af disse 

guddommelige væsener, som udgør det »Evige Præsident-
skab«, der er blevet talt om. Jeg bærer vidnesbyrd om Hel-
ligånden i kraft af Helligånden, som har to store opgaver 
i at vidne og bære vidnesbyrd. Jeg bærer vidnesbyrd om 
Helligånden som lærer, trøster og åbenbarer for alle men-
nesker. Jeg bærer vidnesbyrd om, at Helligånden vil bringe 
alt til vores ihukommelse – hvilket er en særlig velsignelse, 
da ihukommelse er en af de store befalinger, vi har fået, 
blandt andet i nadverbønnerne (se L&P 20:77, 79).

Jeg vidner om, at vi gennem Helligåndens kraft kan 
fordrive alt mørke iblandt os og blive advaret mod fare og 
usandhed. Jeg bærer vidnesbyrd om, at Helligånden også 
er forjættelsens hellige Ånd, som bekræfter og bemyndiger 
pagter og ordinancer og i sidste ende besegler alle frel-
sende velsignelser til evigt liv. Det fylder mig med ærefrygt, 
at vi har så umiddelbar adgang til et medlem af Guddom-
men, og at vi har det så konstant og gang på gang, hvis vi 
lever værdigt til det. Jeg udtrykker min nærmest uudtrykke-
lige taknemlighed for Helligåndsgaven.

Jeg bærer vidnesbyrd om Jesus Kristus, den levende 
Guds levende Søn, som betalte løsesummen for din og 
min sjæl og for alle sjæle – alle mænd, kvinder og børn fra 
Adams dage til verdens ende. Jeg vidner om, at evangeli-
ets første princip er tro på Herren Jesus Kristus, og at det 
er grundlaget for og det helt centrale budskab i Jesu Kristi 
Kirke af Sidste Dages Hellige.

Jeg vidner om, at ethvert menneske, der fødes ind i denne 
verden, fødes med Kristi lys i sin sjæl. Jeg bærer vidnesbyrd 
om, at han er den første og den sidste, begyndelsen og 
enden, Alfa og Omega for vores frelse. Jeg erklærer, at han 
er den store Jahve, den forløsende Jeg Er, Guds slagtede 
Lam, som var til fra før verdens grundlæggelse. Jeg vidner 
om, at fylden dvælede i ham, og at han blev født, levede og 
døde som en fuldkommen, syndfri mand, uden plet og lyde.

Vi bør stræbe efter at blive ét med Faderen, Sønnen og  
Helligånden, som Jesus bad os om at blive.
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Jeg er taknemlig for Jesu Kristi myndighed, 
som regulerer alt af evig betydning i dette 
univers, og som bærer hans navn – nemlig 
det hellige præstedømme efter Guds Søns 
orden. Skulle jeg end leve i tusind år, ville jeg 
aldrig helt kunne udtrykke hverken min for-
undring eller utilstrækkelighed over at være 
blevet kaldet som en af hans apostle, som 
vidne om hans navn for hele verden.

O, se hvilken kærlighed, Jesus har  
vist mod mig,

at han for min frelse og salighed ofred sig.11

Jeg bærer vidnesbyrd om Gud, den evige 
Fader, den store Elohim, min og jeres Fader, 
som gav os åndeligt liv. Jeg vidner om, at han 
er Hellighedens Menneske, og at nåde og 
godhed, kærlighed og medfølelse blot er en 
svag antydning af hans store og evige karak-
teregenskaber. Jeg vidner om, at Kristus kom 
for at vise os Faderen, og at han derfor rette-
ligt blev kaldt Menneskesønnen.

Jeg bærer vidnesbyrd om, at Gud vor 
Fader er ophavsmand til den store plan for 
frelse og det, der skulle blive kendt som 
Jesu Kristi evangelium, også kendt som 
Guds evangelium (se Rom 1:1; se også vers 
2- 3). Jeg bærer vidnesbyrd om, at Faderen 
var og er Skaberen af alle ting, at han vir-
kede gennem Jahve og andre himmelske 
agenter for at udvirke Skabelsen, og at han 
derfor deler titlen Skaber med sin elskede 
Søn. Jeg vidner om, at vi må tjene Faderen 
i Sønnens navn, akkurat som vi må bede til 
Faderen i Sønnens navn.

Jeg vidner om, at Jesus Kristus kom for at 
gøre Faderens vilje, at han underviste i Fade-
rens lære, og at han udarbejdede sin egen 
frelse gennem Faderen. Jeg bærer det mest 

højtidelige vidnesbyrd om, at således elskede 
Faderen verden, sine børn, at han gav sit dej-
ligste barn, sit fuldkomne barn, sin enbårne 
Søn, så at hver den, der tror på ham, skal 
have evigt liv (se Joh 3:36; 6:47; Hel 14:8).

Jeg er taknemlig for Faderen, Sønnen og 
Helligånden, i hvis navne alle hellige og frel-
sende ordinancer lige fra dåb til tempelbe-
seglinger udføres i denne kirke. Jeg opfordrer 
jer alle til virkelig at lære disse guddomme-
lige væsener at kende. ◼

NOTER
 1. Profeten Joseph Smiths lærdomme, s. 417.
 2. Joseph Smith, i History of the Church, 6:305.
 3. Lectures on Faith, 1985, s. 42.
 4. Bruce R. McConkie, »Our Relationship with the Lord«, 

tale holdt på Brigham Young University den 2. marts 
1982, s. 1, speeches.byu.edu.

 5. Bruce R. McConkie, »Our Relationship with the Lord«, 
s. 1- 2, speeches.byu.edu.

 6. Forkynd mit evangelium: Vejledning til missionering, 
2005, s. 31.

 7. I Owen Chadwick, red., Western Asceticism, 1958, 
s. 235.

 8. Paul J. Achtemeier, red., Harper’s Bible Dictionary, 
1985, s. 1099.

 9. Se en mere dybtgående drøftelse af dette emne i 
Stephen E. Robinson, Are Mormons Christians?, 1991, 
s. 71- 89; se også Robert L. Millet, Getting at the Truth: 
Responding to Difficult Questions about LDS Beliefs, 
2004, s. 106- 122.

 10. David O. McKay, i Conference Report, okt. 1967, s. 5.
 11. »O, se hvilken kærlighed«, Salmer og sange, nr. 114.
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JEG GENKENDTE GUDS ORD

Mens jeg ventede i en lufthavn for 
adskillige år siden i São Paulo i 

Brasilien, så jeg i et udstillingsvindue 
hos en boghandler en bog med titlen 
»Mormons Bog. Endnu et vidnesbyrd 
om Jesus Kristus.« Jeg tvivlede på, 
at der i denne verden af forfald og 
mangel på retning, ville være accept af 
endnu et vidnesbyrd om Jesus Kristus, 
og jeg brugte weekenden til at tænke 
over bogen.

Til sidst kunne jeg ikke styre min 
nysgerrighed længere, så jeg vendte 
tilbage til boghandlen for at købe den. 
Men da jeg kom derhen, kunne jeg 
ikke finde den. Jeg beskrev bogen for 
ekspedienten, men han sagde, at han 
aldrig havde set den. Han kunne hel-
ler ikke finde den i kataloget, selvom 
alle bøgerne i udstillingsvinduet blev 
katalogiseret.

Noget senere på et apotek, lagde 
jeg mærke til en åben bog på en 
disk. Da jeg begyndte at læse i den, 
fandt jeg ud af, at en mand ved navn 
Korihor, som bestred Guds kraft, blev 
gjort stum. Da jeg tænkte over de ord, 
jeg læste, genkendte jeg dem som 
Guds ord.

I den periode havde jeg søgt 
efter guddommelig vejledning. En 
dag knælede jeg ned og bad inderligt 
Gud om at vise mig den sande vej, 
som kunne føre mig til ham. Nogle 
få dage senere blev vores søn syg, 
så jeg vendte tilbage til apoteket. 
Da jeg skulle til at gå, trådte tre unge 
amerikanere med navneskilt ind. 
Straks følte jeg en varme i brystet, 

som tilskyndede mig til at tale  
med dem.

De fortalte mig, at de var i Brasilien 
for at forkynde Jesu Kristi evangelium. 
Jeg spurgte om, de ville undervise mig, 
og vi lavede en aftale.

Da jeg hørte om profeten Joseph 
Smith for første gang, vidste jeg at min 
bøn var blevet besvaret. Så gav missi-
onærerne mig en bog. Til min overra-
skelse var det Mormons Bog – magen 
til den jeg havde set i udstillingsvin-
duet. Igen følte jeg en varme og blev 
så glad, at jeg knap kunne tale.

Missionærerne fortalte mig om 
bogens oprindelse og bad mig så om 

at bede og spørge Gud, om den er 
sand. Jeg var allerede helt sikker på 
bogens guddommelighed, for Herren 
havde vist mig det – to gange. Men 
ikke desto mindre studerede jeg den 
nøje. Da jeg læste kapitel 17 i 3 Nefi, 
vidste jeg, at den indeholdt en gud-
dommelig beretning, fordi den inde-
holdt Jesu Kristi ord.

Grundlaget for mit vidnesbyrd 
er, at jeg ved, at Mormons Bog inde-
holder Guds ord. Den har ændret 
mig, og den fortsætter med at 
ændre mig. ◼

José Evanildo Matias Fernandes  
er fra São Paulo i Brasilien

Noget senere på et 
apotek, lagde jeg 

mærke til en åben bog 
på en disk. Da jeg tænkte 
over de ord, jeg læste, 
genkendte jeg dem som 
Guds ord.
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OM AT FINDE 
VEJ GENNEM 
MØRKETS  
TÅGER

For nogle få år siden gik jeg igen-
nem en meget svær periode i mit 

liv. Jeg stod over for mange svære 
udfordringer, og jeg følte mig depri-
meret og overvældet af tunge byrder.

En søndag henne i kirken så jeg 
mig omkring på alle de lykkelige 
familier, der sang med på salmerne og 
smagte Guds kærlighed. Jeg ville også 
have det sådan, men jeg følte, at der 
var noget fysisk galt med mig.

Jeg havde tidligere mærket Ånden, 
men jeg havde ikke været i stand til 
at mærke den i nogen tid. Ligesom i 
Lehis syn om livets træ, følte jeg mig 
helt omgivet af mørk tåge – jeg kunne 
ikke engang se træet (se 1 Ne 8:2- 24).

Da nadveren skulle velsignes, 
lukkede jeg mine øjne og henvendte 
mig til vor himmelske Fader, og jeg 
tryglede om bekræftelse på hans 

kærlighed. Jeg bad, om jeg ikke måtte 
kunne smage frugten på livets træ.

Mens jeg tænkte over Lehis drøm, 
slog det mig pludseligt. »Hvorfor 
havde jeg ikke husket det noget før?« 
tænkte jeg ved mig selv. At rejse igen-
nem mørk tåge er en hel normal del af 
Guds plan. Han tillader, at vi oplever 
forskellige vanskeligheder fra tid til 
anden, så vi kan lære at forlade os helt 
på ham og hans Søn. Det vigtige er at 
klamre sig fast til jernstangen. Jeg så 
stadig mig selv midt i mørkets tåger, 
men jeg var håbefuld.

Da denne indskydelse forlod mit 
sind, følte jeg en varm bekræftelse fra 
Helligånden om, at mine prøvelser 
ville gå over. Ånden vidnede om, at vor 
himmelske Fader var der. Jeg tørrede 
tårerne væk, taknemlig for at jeg havde 
været i stand til at mærke Ånden igen.

Jeg begyndte at fordybe mig i 
skrifterne. Jeg havde stadig mange 
mørke dage, men jeg havde tro på, at 
dersom jeg klamrede mig til jernstan-
gen – Guds ord (se 1 Ne 11:25) – ville 
jeg komme igennem mørkets tåger. 
Jeg er ikke sikker på, hvor lang tid 
det tog, men en dag kunne jeg ende-
lig smage Guds kærlighed igen. Det 
føltes som solens varme stråler efter 
en lang vinter.

Når jeg har kæmpet mig igennem 
livets udfordringer, har jeg husket mit 
løfte om at holde godt fast i jernstan-
gen ved at studere skrifterne og pro-
feternes ord. Jeg ved, at når mørkets 
tåger vælter ind over mig, så har jeg 
de fornødne redskaber til at finde vej 
igennem dem og løftet om en varm 
modtagelse på den anden side. ◼
Juventa Vezzani er fra Californien i USA

Jeg er ikke sikker på, hvor lang tid 
det tog, men en dag kunne jeg 

endelig smage Guds kærlighed igen. 
Det føltes som solens varme stråler 
efter en lang vinter.
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DU VED, DEN ER SAND!
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Da jeg arbejdede i et varehus i 
Oakland i Californien, kom en 

ven forbi en dag og inviterede mig på 
middag. Hun sagde, at hun også ville 
invitere to mormonmissionærer.

Efter middagen satte missionærerne 
en lille flonelstavle op og begyndte at 
stille mig nogle spørgsmål. Jeg blev 
lidt irriteret. Jeg ville bare sidde stille 
og lytte og så smutte.

Da de havde givet deres budskab, 
trak en ung missionær fra Utah imid-
lertid sin stol hen til mig, så mig i 
øjnene, rakte mig en Mormons Bog 
og bar sit vidnesbyrd. Han sagde, at 
han vidste, at Kirken var sand, og det 

kunne jeg også få at vide ved at læse 
bogen. Så citerede han Moroni 10:4 
og sagde, at dersom jeg af et oprigtigt 
hjerte ville spørge Gud, om bogen var 
sand, ville han bekræfte det igennem 
Helligåndens kraft.

I den følgende uge læste jeg 
adskille kapitler, og så mødtes vi igen 
hos min ven. Efter vores tredje lektion 
var missionæren fra Utah færdig med 
sin mission og tog hjem.

Hver aften fortsatte jeg med at 
læse og bede for at få at vide, om 
bogen var sand. Efter jeg havde bedt 
en aften, gik jeg i seng og læste nogle 
flere kapitler. Pludselig hørte jeg en 

røst sige fem enkle ord: »Du ved, den 
er sand!«

Jeg havde aldrig hørt Ånden tale 
til mig før. Men da vidste jeg, at Gud 
kendte og elskede mig. Jeg blev så 
overvældet, at jeg ikke kunne holde 
tårerne tilbage. Jeg vidste, at jeg måtte 
tilslutte mig Jesu Kristi sande kirke. 
Jeg forstod også, hvorfor den unge 
missionær fra Utah havde kunnet sige, 
at han vidste, at Kirken var sand.

Jeg tilsluttede mig Kirken og giftede 
mig senere med en smuk, ung kvinde 
i templet i Oakland i Californien. Vi 
fik otte børn og boede i Californien 
i 33 år, inden vi flyttede til Utah.

Jeg tog bogen, så ham i 
øjnene, gav ham bogen 

tilbage og sagde: »Jeg ved, 
at denne bog er sand!«
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Da vores yngste datter for nogle 
få år siden forberedte sig på at tage 
på mission, spurgte hun mig, om jeg 
nogensinde havde prøvet at kon-
takte den unge missionær, der havde 
undervist mig.

»Jeg har tænkt på ham gennem 
disse mange år,« svarede jeg, »men 
jeg ved ikke, hvordan jeg får kontakt 
med ham.«

Inden der var gået ti minutter, 
vendte hun tilbage og sagde: »Her 
er hans telefonnummer.«

Da jeg fik fat i ham, fik vi en lang 
snak. Han bad om min e- mailadresse, 
så han kunne opdatere mig på sit liv. 
Da jeg fik hans e- mail næste dag, for-
talte han mig, at han ikke havde været 
medlem af Kirken i mere end 40 år, og 
han håbede ikke, at jeg var skuffet.

»Hvorfor skulle jeg være skuf-
fet?« Svarede jeg straks tilbage. »Du 
ændrede mit liv!«

Vi skrev lidt mere sammen på  
e- mail og aftalte at mødes. Snart kørte 
jeg hjem til ham, hvor han inviterede 
mig indenfor og præsenterede mig for 
sin hustru. Da vi talte om vores fortid, 
spurgte jeg ham, om han havde en 
Mormons Bog. Han gik ovenpå og 
vendte tilbage med en. Jeg tog bogen, 
så ham i øjnene, gav ham bogen 
tilbage og sagde: »Jeg ved, at denne 
bog er sand! Hvis du læser Moroni 10:4 
og beder om den, kan du også få et 
vidnesbyrd om dens sandhed.«

I løbet af de næste måneder, læste, 
bad og omvendte han sig. Snart efter 
kunne hans 18- årige søn gendøbe 

ham, og jeg fik velsignelsen af at 
bekræfte ham.

Jeg ved, at min datter var inspireret 
til at spørge mig, og jeg ved, at vor 
himmelske Fader forberedte os til at 
mødes igen efter 45 år. Jeg har lært 
kraften i Mormons Bog at kende. Jeg 
har også lært aldrig at give op, når 
nogen har forladt Kirken. ◼
Henry (Hank) Brown er fra Utah i USA

VAR MIT  
STUDIUM TIL-
STRÆKKELIGT?

Jeg havde trofast læst i Mormons Bog 
dagligt, siden jeg var teenager. Selv 

de aftener, hvor jeg var faldet udmattet 
om på min seng og var kommet i tanke 
om, jeg ikke havde læst, tog jeg den 
frem og læste i det mindste nogle vers.

For to år siden var jeg blevet bedt 
om at undervise om Det Gamle Testa-
mente til morgenseminar. Jeg var mere 
ubekendt med Det Gamle Testamente 
end nogen anden del af skriften, så 
nogle dage brugte jeg tre til fire timer 
på at studere og forberede mine lektio-
ner. Fordi jeg brugte så meget tid på at 
studere Bibelen og nutidig åbenbaring, 
holdt jeg op med at læse i Mormons 
Bog hver dag. Vi læste den sammen 
som familie om aftenen, og jeg brugte 
den lejlighedsvist som krydshenvis-
ning, så jeg følte, at jeg fik studeret 
skriften tilstrækkeligt hver dag.

Midtvejs i skoleåret i januar måned 
udfordrede min stavspræsident hele 

staven til at læse et kapitel i Mormons 
Bog hver dag. Selvom jeg ikke anede, 
hvordan jeg skulle finde tid til det med 
mine heftige seminarstudier, beslut-
tede jeg mig for at tage udfordringen 
op. Jeg havde ikke alene brug for at 
styrke mig selv, men jeg var også nødt 
til at være et godt eksempel for mine 
børn og mine elever.

Fra det øjeblik begyndte jeg at læse 
et kapitel i Mormons Bog hver dag, 
når jeg begyndte at forberede min 
seminarlektion, eller når jeg gjorde 
mig klar til at gå i seng. Der vendte en 
ånd og en kraft tilbage i mit liv, som 
jeg ikke vidste, jeg havde savnet. Mine 
seminarlektioner, der hidtil var gået 
godt, blev bedre. Dele af Det Gamle 
Testamente, som havde været svære at 
forstå, blev klarere. Jeg indså også, at 
jeg forstod Mormons Bog bedre som 
følge af det intense studium, jeg havde 
foretaget af profeterne og moseloven.

Indledningen til Mormons Bog inde-
holder dette citat af profeten Joseph 
Smith: »Jeg fortalte brødrene, at Mor-
mons Bog var den mest korrekte bog 
på jorden og vor religions slutsten, 
og at et menneske ville komme Gud 
nærmere ved at efterleve forskrifterne 
i den end i nogen anden bog.«

Mormons Bog binder alle dele 
af evangeliet sammen og indehol-
der et mægtigt vidnesbyrd om Jesus 
Kristus og frelsesplanen. Den giver 
alt  andet i mit liv mening. Jeg er tak-
nemlig for, at Mormons Bog er en del 
af mit daglige liv. ◼
Angie Nicholas er fra Texas i USA
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Ethvert menneske er sat på 
jorden med sine helt særlige 
omstændigheder. Til trods for 

vores forskellighed har Herren åben-
baret sandheder om formålet med 
livet, der er gældende for os alle. 
Han underviste vore første forældre, 
Adam og Eva, om disse sandheder, 
og han har indskærpet dem igen 
i vore dage.

Jeg vil omtale disse sandheder som 
»livets realiteter«. Hvis vi vil have flest 
mulige velsignelser og mest gavn af 
vores jordiske erfaring, er vi nødt til 
at forstå og antage disse åbenbarede 
realiteter. Forstår vi dem ikke eller 
hvad værre er, at vi bevidst ignorerer 
dem, vil det resultere i, at vores tid på 
jorden bruges forkert, ikke udnyttes 
til fulde eller går til spilde.

Det er ikke nok blot at komme til 
jorden, få et fysisk legeme og leve 
et liv her. For at gøre vores tid her 
meningsfuld er vi nødt til at leve og 
opleve de formål, som Gud har anvist 
for jordelivet – fuldt, helt og helhjertet 

– snarere end at lade os distrahere af 
ting, som er interessante, bekvemme 
og belejligende.

Da Adam og Eva var blevet fordre-
vet fra Edens have, kom de ud i en 
dødelig verden. Herren forberedte 
dem på jordelivet ved at undervise 
dem om de realiteter, de ville møde. 
Jeg vil gerne berøre tre af disse 
realiteter.

Lad mig indledningsvis minde 
om, at mange førjordiske ånder ikke 
modtog et jordisk legeme, fordi de 
ikke bestod deres første prøvestand.1 
De er opsat på at afholde os fra at få 
mest muligt ud af livet. De forsøger at 
holde os fra erfaringer, som kan føre 
os til evig glæde.

Realitet nummer 1: Arbejde hjæl-
per os til at udvikle de kvaliteter 
og egenskaber, der er afgørende 
for evigt liv.

Gud sagde til Adam: »I dit ansigts 
sved skal du spise dit brød, indtil du 
vender tilbage til jorden« (Moses 4:25; 

LIVETS Ældste  
Paul B. Pieper
De Halvfjerds åbenbarede realiteter

se også 1 Mos 3:19). Nogle mennesker 
betragter Herrens ord til Adam og 
hans efterkommere som en forban-
delse, fordi han spiste af den forbudne 
frugt. Men for mig lyder det som ord 
fra en kærlig Fader, som forklarer en 
ung og uerfaren søn betingelserne 
i en falden, jordisk verden, som søn-
nen snart skal leve i.

Ligesom en jordisk far forbereder 
sin søn på at forlade hjemmet, hjalp 
Faderen den første mand til at kunne 
klare sig væk hjemmefra. Han forkla-
rede, at arbejde var en ny realitet – 
en af jordelivets realiteter.

Vor himmelske Fader vidste, at 
Adam og Eva skulle kæmpe med 
naturkræfter og jorden selv. I modsæt-
ning til deres erfaringer i Edens have, 
hvor der var sørget for alt til dem, 
ville jordelivet kræve fysisk og mentalt 
arbejde, sved, tålmodighed og udhol-
denhed for at overleve.

At lære at arbejde – at træne og 
disciplinere vores sind, legeme og ånd 
for at udøve, producere, opnå og gå 
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Lad os undgå 
illusionerne i 
menneskelige 

forskrifter og holde 
fast i de realiteter, som 
Gud har åbenbaret os, 
så vores rejse gennem 

livet kan blive rig,  
hel og virkelig.
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frem – er en grundlæggende realitet i 
det jordiske liv. Det er en af måderne 
at blive som Gud på og fremme hans 
hensigter på jorden. Vor himmelske 
Fader, Jesus Kristus og Helligånden 
arbejder alle. Deres gerning og herlig-
hed er at »tilvejebringe udødelighed 
og evigt liv for mennesket« (Moses 
1:39). Den herlighed kan ikke blive 
en realitet uden arbejde.

En af de principielle grunde til, at 
menneskene er nødt til at arbejde, 
er, at de skal sørge for deres familie. 
»Familien: En proklamation til verden« 
nævner forsørgerrollen som en af tre 
roller, der især tilfalder mændene.2 En 
mand, som ved, hvordan man arbej-
der og forsørger sig selv, har en tillid 
til, at han kan gifte sig og forsørge en 
hustru og børn.

Biskop H. David Burton, som tidli-
gere var Kirkens præsiderende biskop, 
har sagt: »At arbejde – ærligt og flittigt 
– giver en tilfredshed og følelse af 
selvværd. Når vi har gjort alt, vi kan, 
for at være selvforsynende og sørge 
for vore egne og vores families behov, 
kan vi vende os til Herren og i tillid 
bede om det, vi måtte mangle.« 3

Satan er altid opsat på at forpurre 
Guds planer og undergrave vores 
jordiske erfaring. For at modvirke 
den vægt, Faderen lægger på arbejde, 
har den onde overbevist mange i 
vore dage om, at det primære mål 
med livet er at undgå at arbejde. I 
dagens samfund er mange mennesker 

indsats, udholdenhed, tålmodighed 
og disciplin, der er nødvendig for 
at opnå værdifuld viden, udføre et 
stykke tiltrængt arbejde eller nå et 
udfordrende mål.

Hvis vi ikke lærer at arbejde i jorde-
livet, går vi glip af vores fulde poten-
tiale og lykke i dette liv, og vi vil ikke 
udvikle de kvaliteter og egenskaber, 
der er afgørende for evigt liv.

Realitet nummer 2: Gennem evigt 
ægteskab kan vi opnå alle de 
velsignelser, som vor himmelske 
Fader ønsker at give os.

Herren har lovet følgende i præste-
dømmets ed og pagt:

»For de, der er trofaste, så de får 
disse to præstedømmer, hvorom jeg 
har talt … bliver … Abrahams efter-
kommere og Guds kirke og rige og 
udvalgte.

Og videre, alle de, der modtager 
dette præstedømme, modtager mig, 
siger Herren …

og den, der modtager mig, modta-
ger min Fader;

og den, der modtager min Fader, 
modtager min Faders rige; derfor skal 
alt det, som min Fader har, gives ham.

Og dette er i overensstemmelse 
med den ed og pagt, der hører til præ-
stedømmet« (L&P 84:33- 35, 37- 39).

Vor kærlige Fader ønsker, at alle 
hans børn modtager alt – en fylde, 
hans fylde. For at kunne mod-
tage denne fylde »må et menneske 

koncentreret om at finde arbejde, som 
lønner godt og kræver mindst muligt 
arbejde, investeringer og ordninger, 
der giver stort afkast uden indsats, 
og programmer, som betaler for det, 
de gerne vil have, uden at det koster 
dem noget. Nogle prøver at undgå 
arbejde ved at låne og leve af penge, 
de ikke har intention om at betale 
tilbage. De er uvillige til at arbejde, 
budgettere og spare op, inden de 
spenderer. Kirkens ledere har rådet os 
til at arbejde for det, vi får og »undgå 
al unødig gæld«.4

En anden lumsk taktik, som mod-
standeren benytter sig af i denne 
generation, er at kanalisere menne-
skenes naturlige lyst til at arbejde 
og opnå noget ind i meningsløse 
aktiviteter. Gud har lagt et ønske i 
unge mænd til at konkurrere og opnå 
noget i den hensigt, at de bruger 
denne drift til at blive trofaste forsør-
gere af en familie. Når vi er unge, kan 
dette ønske kanaliseres over i aka-
demiske, atletiske og andre bestræ-
belser, som lærer os udholdenhed, 
disciplin og at arbejde. Men Satan 
forsøger dog diskret at opsnappe 
denne ambition og kanalisere den 
over i en virtuel verden af videospil, 
som stjæler vores tid og leder til 
afhængighed.

Uanset hvor hårdt man spiller et 
videospil, kan det virtuelle arbejde 
aldrig give samme tilfredsstillelse som 
rigtigt arbejde. Rigtigt arbejde er den 
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indtræde i denne præstedømmeorden 
[hvilken vil sige den nye og evigtva-
rende ægteskabspagt]« (L&P 131:2).

Evigt ægteskab og alt, der er 
udformet til at hjælpe os til at lære 
og erfare, er særdeles vigtigt for at 
opnå alle de velsignelser, som vor 
himmelske Fader ønsker at give sine 
børn. Kun en familie – en mand og en 
kvinde, som lever værdigt til at ind-
træde i Herrens hus og bliver beseglet 
til hinanden – kan blive kvalificerede. 
Alle præstedømmets fulde velsignel-
ser modtages sammen som mand og 
hustru eller slet ikke.

Det er interessant, at Herren i for-
bindelse med præstedømmets ed og 
pagt bruger verbet får og modtager. 
Han bruger ikke verbet ordinerer. 
Det er i templet, at mænd og kvinder 
– sammen – modtager velsignelserne 
og kraften i både Det Aronske og Det 
Melkisedekske Præstedømme. Når et 
par har modtaget disse velsignelser i 
Herrens hus, er det i princippet i deres 
hjem, at de udvikler gudelige karak-
tertræk og egenskaber – når de ofrer 
sig for og tjener hinanden, elsker hin-
anden i fuld troskab og står samlet om 
deres kærlighed til hinanden og Gud.

Fylde, præstedømme, familie – 
disse tre relaterede ord indkapsles 
i realiteten i evigt ægteskab. Hvis vi 
gør alt, hvad der står i vores magt, for 
at gøre evigt ægteskab til en realitet i 
vores liv, sikrer det, at vi ikke spilder 
vores tid på jorden.

Satan, den bestandige bedrager, 
er vidt om sig disse dage, hvor han 
forvrider og forvansker livets realite-
ter. Han arbejder over for at forpurre 
selve meningen og vigtigheden af 
ægteskab i mænd og kvinders sind. 

Til nogle sælger han løgnen om, 
at ægteskab ikke er nødvendigt, at 
kærlighed er nok. Over for andre 
forsøger han at bruge nye, lovlige 
definitioner på ægteskab for at legi-
timere umoralske forhold. Mod dem, 
som tror på ægteskab, som Gud har 
defineret det, prøver han at nedprio-
ritere det i forhold til uddannelse og 
økonomisk tryghed. Han skaber frygt 
for de ofre og vanskeligheder, der er 
forbundet med ægteskab. Mange for-
holder sig passivt som objekter, fordi 

Evigt ægteskab er 
nøglen til at opnå 

alle de velsignelser, 
som vor himmelske 

Fader ønsker at 
give sine børn.



de er tilfrosset af angst, i stedet for at 
rykke fremad og handle i tro.

Nogle mennesker overvældes af, 
hvor svært det er at opbygge reelle 
forhold, og bliver i deres længsel 
efter selskab og intimitet, luret ind i 
den virtuelle verden. Deres forsøg på 
at opnå intimitet ved hjælp af den vir-
tuelle verden, kan kun give en endnu 
større følelse af tomhed, længsel og 
skam. Mange drages til en tom og 
endeløs søgen, indtil deres mønster 
bliver en afhængighed, som aldrig 
kan tilfredsstilles.5 De bliver fanget 
i en cirkel, der ødelægger deres vilje 
til at stå imod. De har stadig deres 
handlefrihed, men ikke tilstrække-
ligt håb om deres evne til at modstå. 
Fanget i det spind risikerer de at gå 
glip af den fylde og glæde, der er i 

den mest ophøjede af livets realiteter 
– evigt ægteskab.

Hvis I er fanget i det spind, så søg 
hjælp. Vent ikke. Det vil blot forhale 
jeres vækst og udvikling i livet.

Gransk jeres liv. Sørg for, at jeres 
sind ikke er formørket af falske 
lærdomme, hvad angår ægteskab. 
Husk, at vellykkede ægteskaber 
opbygges ved »tro, bøn, omven-
delse, tilgivelse, respekt, kærlighed, 
barmhjertighed, arbejde og sunde 
fritidsbeskæftigelser.« 6

Begynd at tilegne jer de egenska-
ber i dag. Når I gør dette, vil Herren 
åbne en udvej for jer til at modtage 
den fylde og de velsignelser, han 
har beredt til sine børn – den nye og 
evige ægteskabspagt. Lad ikke jeres 
liv gå til spilde (se JS–H 1:39).

Realitet nummer 3: At få og opfo-
stre børn udvikler vores evne til at 
blive som Gud.

Dengang Gud »velsignede« eller 
beseglede Adam og Eva til at stifte 
den første familie på jorden,7 gav han 
dem befalingen om at være frugtbare, 
mangfoldiggøre sig og opfylde jorden 
(se 1 Mos 1:28; Moses 2:28). Ægteskab 
og børn går hånd i hånd. De proaktive 
kræfter, der muliggør formeringen, 
bør kun anvendes mellem en mand 
og en kvinde, der er lovformeligt viet 
som ægtemand og hustru.8

Adam og Eva forstod, at det var en 
vigtig del af livets realiteter at få børn. 
De adlød Guds befaling, »og Adam 
kendte sin hustru, og hun fødte ham 
sønner og døtre, og de begyndte at 
mangfoldiggøre sig og at opfylde 
jorden« (Moses 5:2). Profeter i vor tid 
har erklæret, at »Guds befaling til sine 
børn om at mangfoldiggøre sig og 
opfylde jorden stadig er gældende.« 9

I dagens verden er der dog mange 
mennesker, som ikke længere tror, at 
børn »er en gave fra Herren« (Sl 127:3).

For adskillige år siden kom et par, 
som snart skulle giftes, til mig. De bad 

Adam og Eva 
forstod, at det 

var en vigtig del 
af livets realitet 

at få børn.
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om mit råd omkring børn. Jeg min-
dede dem om den befaling, de ville 
modtage, når de blev beseglet, og jeg 
rådede dem til at holde den befaling 
i samråd med Herren. Jeg mindede 
dem om, at det var en befaling lige-
som tiende, overholdelse af sabbatten 
og andre bud. Når man engang har 
indgået en pagt, er det ikke et spørgs-
mål om at holde den, men om at 
holde den på en måde, der er behage-
lig og antagelig i Herrens øjne.

De blev gift. Han havde et år 
tilbage af sin bachelor, og hun mang-
lede et år på sit kandidatstudium. De 
følte sig tilskyndet til at stifte familie 
med det samme – trods usikkerheden 
med uddannelse og fremtidige jobs. 
Det var hverken let eller bekvemt at 
få et barn så hurtigt. Han var nødt 
til at søge arbejde, de måtte flytte, 
og hun skulle tage sin eksamen. Det 
var både stressende og krævende. 
Han skyndte sig hjem hver dag for 
at passe barnet, mens hun skrev sin 
opgave og gjorde sin praktik færdig. 
Hun studerede og skrev ind imellem 
amning og bleskift.

Herren velsignede dem med frem-
gang. Mens mange andre mistede 
deres arbejde under den økonomiske 
krise i 2008, beholdt han sit og blev 
forfremmet. Fordi de levede spartansk, 
havde de ingen gæld bortset fra et 
boliglån, og de har siden været i stand 
til at betale for et kandidatprogram 
uden at stifte gæld. Alt i mens har de 

lært de værdifulde lektier, der følger 
med at blive forældre. Det er hverken 
let eller bekvemt at få børn, men det 
er et bud, som hjælper os til at forstå 
livets sande velsignelser.

En stor gave
Jordelivet er en af de største gaver, 

som Faderen har givet os. Han elsker 
os og ønsker, at vi gør fuldt og helt 
brug af denne gave. Kun ved at antage 
og holde fokus på de realiteter, som 
Gud har åbenbaret, vil vi være i stand 
til at opfylde det formål, vi kom til jor-
den med. Satan ved, at han intet kan 
gøre for at hindre os i at få et legeme, 
så han prøver at afspore de formål – 
det blev skabt til – at arbejde, blive gift 
og få børn.

Lad os ikke leve uden mål eller 
med, blot for til slut at opdage, at vi 
har brugt vores tid på jorden uden at 
være i kontakt med de åbenbarede 
realiteter, som er essentielle for formå-
let med, at vi er her. Lad os undgå illu-
sionerne i menneskelige forskrifter og 
holde fast i de realiteter, som Gud har 
åbenbaret os, så vores rejse gennem 
livet kan blive rig, hel og virkelig. ◼
Fra talen »The Realities of Mortality«, der 
blev holdt på Brigham Young University– 
Idaho den 19. februar 2013. Hele den 
engelske tekst kan ses ved at besøge 
web.byui.edu/devotionalsandspeeches.

NOTER
 1. Se Abr 3:26, 28.
 2. Se »Familien: En proklamation til verden«, 

Liahona, nov. 2010, s. 129.
 3. Se H. David Burton, »Arbejdets velsignelse«, 

Liahona, dec. 2009, s. 37.

LØFTET OM EVIG 
UDVIKLING
»De, som ikke bliver gift eller 
kan få børn, er ikke udelukket 
fra de evige velsignelser, de 
søger, selvom de lige nu er uden 
for rækkevidde. Vi ved ikke altid, 
hvordan eller hvornår løfterne 
bliver indfriet, men løftet om 
evig formering vil ikke blive 
nægtet det trofaste menneske, 
som har indgået og holdt hellige 
pagter.«
Præsident Boyd K. Packer (1924- 2015), 
præsident for De Tolv Apostles Kvorum, 
»Vidnet«, Liahona, maj 2014, s. 95.

 4. Neil L. Andersen, »Ærbødighed mod Gud er 
begyndelsen på visdom«, Liahona, jan. 2013, 
s. 26; se også Robert D. Hales, »Vær frem-
synede forsørgere timeligt og åndeligt«, 
Liahona, maj 2009, s. 7- 10.

 5. Ældste Robert D. Hales fra De Tolv Apostles 
Kvorum har sagt: »Afhængighed er det 
naturlige menneskes stærke længsel, og det 
kan aldrig tilfredsstilles« (»Vær fremsynede 
forsørgere timeligt og åndeligt«, s. 10).

 6. »Familien: En proklamation til verden«.
 7. Se Joseph Fielding Smith, Lærdomme om 

Frelse, saml. Bruce R. McConkie, 3 bind, 
1977- 1980, 1:107, 2:66.

 8. »Familien: En proklamation til verden«.
 9. »Familien: En proklamation til verden«.
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VELSIGNELSERNE 
VED AT TRÆNGE  
SIG FREM

syn. Da han knælede ned for at bede 
i lunden, blev han angrebet af en 
usynlig magt, der var så stærk, at den 
truede med at ødelægge ham. Kun ved 
opbydelsen af al sin kraft til at anråbe 
Gud blev han reddet og modtog besøg 
af Faderen og Sønnen.

Da Joseph senere fortalte om sin 
oplevelse, blev han latterliggjort af 
venner og lokale ledere (se JS–H 1:15- 
17; 21- 26). Den forfølgelse ophørte 
aldrig og endte i sidste ende med at 
koste ham livet 24 år senere.

Men Joseph trængte sig frem med 
håb, og han glædede sig over 
at gøre det i Herrens 

GUFS TEMA 2016

»Derfor må I  

TRÆNGE JER FREM  
MED STANDHAFTIGHED I KRISTUS  

og have et fuldkommen klart håb og en kærlighed til Gud og til alle mennesker.  
For se, hvis I trænger jer frem, idet I tager for jer af Kristi ord og holder ud  

til enden, se, så siger Faderen: I skal få evigt liv« (2 Ne 31:20).

stærkt et budskab. Når I trænger jer 
frem med standhaftighed i Kristus og 
er tro mod jeres pagter, kan Gud gøre 
forunderlige ting for og gennem jer. 
Han kan give jer håb, tryghed og fred 
på én og samme tid.

Det var noget, som profeten Joseph 
Smith kendte meget vel til. Han var 
blot 14 år, da han modtog det første 

Unge Mænds hovedpræsidentskab

At leve som et trofast medlem af 
Kirken medfører ufattelige velsig-

nelser. Men det betyder ikke, at livet 
ikke af og til kan være svært. Fristel-
ser, falske venner, familieproblemer 
for bare at nævne nogle ting. Der er 
mange ting, der kan skubbe jer væk 
fra pagtens stil.

Det er derfor, at dette års tema i 
GUF »[Træng] jer frem med standhaf-
tighed i Kristus« (2 Ne 31:20) er så 

Stephen W. Owen, præsident (i midten);  
Douglas D. Holmes, førsterådgiver (til venstre) 
og M. Joseph Brough, andenrådgiver (til højre)

DÅB
NADVER
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GÅ FREMAD
Fra Unge Pigers hovedpræsidentskab

Har I tænkt over, hvor I er på vej 
hen, og hvor I gerne vil ende? 

Temaet for GUF i 2016 er 2 Nefi 31:20, 
og dette ene vers giver jer syv råd til, 
hvordan I holder retningen i jeres liv. 
I det vil I finde den guddommeligt 

påbudte retning, handling, indstilling, 
læring og lovede belønning for jeres 
indsats. Lad os se på nogle af nøgleor-
dene i dette skriftsted.

At trænge sig frem indikerer, 
at I må yde en reel indsats mod en 
kraft, der går jer imod. Vi er nødt 
til at opbyde energi for at efterleve 
evangeliet, fordi vi lever i en verden, 
hvor vi er omringet af modstand 
mod Guds bud.

Er I standhaftige i Kristus? Er 
I urokkeligt trofaste mod ham?

Hvis I bliver i ham (se Joh 15:4) og 
følger hans lære, så er I virkelig stand-
haftige, og I vil blive velsignet.

Jeres håb og kærlighed til Gud 
og mennesker vil vokse, når I for-
står og mærker Guds kærlighed til 

jer personligt. Denne forståelse vil 
vokse, efterhånden som I tager for 
jer af Kristi ord, det vil sige, at I 
taknemligt og bevidst anvender Kristi 
ord i jeres liv.

Og endelig må I holde ud! Lyder 
det kedeligt og tyngende? Rent fak-
tisk kan det at udholde betyde, at 
man fortsætter med det gode, man 
er i gang med – at man er konstant i 
sin indsats for at gøre fremskridt. Når 
I konstant bliver på evangeliets sti, 
holder I ud.

Er det umagen værd? JA! Vor 
kærlige Fader i himlen ønsker, at 
vi kommer tilbage til ham og mod-
tager evigt liv med ham, fordi han 
ved, at det er der, vi vil få en ægte, 
varig lykke og glæde, som er udo-
ver vores fatteevne. Det er derfor, 
at han gør det så tydeligt og specifikt 
i 2 Nefi 31:20, hvad det kræver at 
vende tilbage til ham. Vi kan klare 
det med hans hjælp. Herren vil altid 
åbne en vej for os, så vi kan holde 
hans bud. ◼

tjeneste. Da han forblev standhaftig i 
Kristus og udøvede tro til at gøre det 
rette, velsignede og støttede Gud ham. 
Og han vil gøre det samme for jer.

Så træng jer frem. Forpligt jer til at 
efterleve evangeliet. Hold blikket fast 
rettet mod Frelseren. Hav »et fuldkom-
men klart håb og en kærlighed til Gud 
og til alle mennesker.« »[Tag] for jer af 
Kristi ord.« Tjen under præstedømmets 
ledelse. Stræb efter at være det, som 
Gud ønsker, at I skal være.

Vi vidner om, at I vil finde lykke, 
når I trænger jer frem og holder pag-
terne på stien mod evigt liv. ◼

Bonnie L. Oscarson, præsident (i midten); 
Carol F. McConkie, førsterådgiver (til venstre); 

Neill F. Marriot, andenrådgiver (til højre)
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I SKAL FÅ EVIGT LIV
Faderen har lovet os evigt liv -   

at blive som han er -  gennem Jesu  
Kristi forsoning, hvis vi gør visse ting. 
Her er nogle skriftsteder, der nævner 
nogle  få af de ting:

•  Johannes 3:15; 6:54
•  Moroni 7:47
•  Lære og Pagter 5:22;  

101:38; 133:62
•  Moses 6:59

2 Nefi 31:20
Dette års GUF- tema hjælper os til at se, hvordan vi kan  

bevæge os fremad samtidig med, at vi står fast.

Redaktørens bemærkning: Denne side er ikke tænkt som en udtømmende forklaring af det udvalgte 
mesterskriftsted, men som et udgangspunkt for jeres eget studium.

L I N J E  P Å  L I N J E

HOLD UD TIL ENDEN
»Den prøve, en kær-

lig Gud har givet os, er 
ikke at se, om vi kan 
udholde modgang. Det 

er at se, om vi kan udholde den godt. 
Vi består prøven ved at vise, at vi 
huskede ham og de bud, han gav os.«
Se Præsident Henry B. Eyring, førsterådgiver i Det 
Første Præsidentskab, »I Herrens styrke«, Liahona, 
maj 2004, s. 17.

TAG FOR JER AF  
KRISTI ORD

»At tage for sig er 
mere end bare at smage. 
At tage for sig vil sige, 

at man virkelig smager på maden. Vi 
smager på skrifterne ved at studere 
dem i en ånd af frydefuld opdagelses-
lyst og loyal lydighed. Når vi tager for 
os af Kristi ord … bliver de en integre-
ret del af vores væsen.«
Se præsident Russell M. Nelson, præsident for De 
Tolv Apostles Kvorum, »Lev efter skriftens vejled-
ning«, Liahona, jan. 2001, s. 21.

EN KÆRLIGHED TIL GUD OG TIL ALLE 
MENNESKER

»En kærlighed til Gud og til alle 
mennesker« dækker begge de to stør-
ste bud (se Matt 22:37- 40). Et andet 
ord for denne form for kærlighed 
kunne være næstekærlighed, eller  
Kristi rene kærlighed (se Moroni 7:47).

ET FULDKOMMEN  
KLART HÅB

»Mens et svagt håb 
efterlader os forsvarsløse 
over for vore sindsstem-

ninger og livets tilskikkelser, skaber ›et 
fuldkomment klart håb‹ oplyste indi-
vider. Deres lysstyrke kan ses, og man 
kan også se ved hjælp af dette håb! 
… Sommetider er der i det mørkeste 
mørke intet ydre lys – kun et indre lys 
til at vejlede og berolige.«
Ældste Neal A. Maxwell (1926- 2004) fra De Tolv 
Apostles Kvorum, »Et fuldkommen klart håb«,  
Stjernen, jan. 1995, s. 33.

TRÆNG JER FREM
Hvad er man nødt til at gøre for 

at trænge sig frem på den vej, der 
fører til evigt liv? Læs, hvad folk i 
Lehis drøm om livets træ gjorde (se 
1 Ne 8:30). Kan I komme i tanke om 
andre eksempler fra skriften?

STANDHAFTIGHED I KRISTUS
Standhaftighed betyder, at man står 

fast og ikke rokker sig. Standhaftighed 
i Kristus betyder, at man har en urok-
kelig tro på ham og lydighed mod 
hans bud, blandt andet at man mod-
tager ordinancer og indgår og holder 
pagterne.



TRÆNG  
JER FREM 

MED STANDHAFTIGHED I KRISTUS.  
2 NEFI 31:20
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virkelig beundrer. Men jeg har altid 
undret mig over, hvorfor Moroni var 
alene. Hvorfor sendte vor himmelske 

Louisa Hoe

Der var meget, der ændrede sig 
for mig, da jeg blev 17. Jeg 
begyndte på en ny skole og 

skulle have mit tredje år i seminar. 
Men det var ikke alt, jeg skulle også 
have en ny seminarlærer; min mor.

Fik jeg nævnt, at jeg var den ene-
ste elev i hendes klasse? Eftersom 
det tog en time med toget for mig at 
komme i skole, besluttede min mor 
at undervise mig derhjemme tidligt 
om morgenen, så jeg kunne nå i 
skole til tiden. Jeg var så heldig, at 
hun underviste mig hver dag, men 
det var også lidt belastende. Jeg 
måtte vise hende fuld opmærksom-
hed, hvilket var en kamp klokken 
halv seks om morgenen.

Da vi studerede Mormons Bog, 
kom vi til Moroni, en profet jeg 

Fader ikke nogen, der kunne gøre 
ham selskab? Hvorfor beklagede han 
sig ikke over, at Herren lod ham være 

HJEMMET: ET VÆRKSTED FOR  
EVANGELISK INDLÆRING

»Det bedste sted til at stræbe efter at blive fyldt med lys 
og sandhed er i hjemmet … Familien er Herrens værksted 
her på jorden til at lære og efterleve evangeliet. Vi kommer 

til vores familie med en hellig pligt til at styrke hinanden åndeligt.
Stærke, evige familier og hjem fyldt med Ånden kommer ikke af sig selv. 

Det kræver en stor indsats, det tager tid, og det kræver, at hvert medlem af 
familien gør sin del. Der er ikke to hjem, der er ens, men i alle hjem kræver 
det blot, at én person søger sandheden, for at det gør en forskel.«
Se Cheryl A. Esplin, førsterådgiver i Primarys hovedpræsidentskab, »Lad os fylde vores hjem  
med lys og sandhed«, Liahona, maj 2015, s. 8.

Moroni, min mor og  
en lektie for livet
Denne lektie fra Mormons Bog hjalp mig til at forstå, 
at jeg aldrig er åndeligt alene.
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FORSLAG TIL, HVORDAN MAN LÆRER 
OG EFTERLEVER EVANGELIET I 
HJEMMET

helt alene tilbage for at færdiggøre 
Mormons Bog?

Min mor forklarede, at det 
skyldtes hans retfærdighed og tro 
på vor himmelske Fader. Moroni 
vidste, at han ikke var alene. Han 
havde vor himmelske Fader og 
Jesus Kristus til at hjælpe sig med 
at gøre Mormons Bog færdig. Jeg 
forstod da, at Moroni ikke havde 
brug for, at der var nogen fysisk til 
stede, fordi han vidste, at der var 
nogen åndeligt, der vågede over 
ham. Han vidste, at vor himmelske 
Fader aldrig ville svigte ham.

Det gjorde et dybt indtryk på 
mig. Nu ved jeg, at når som helst 
jeg tænker, at jeg er alene, er jeg 
ikke åndeligt alene, fordi jeg har 
Helligåndens ledsagelse, som 

hjælper mig til at føle mig nærmere 
på vor himmelske Fader og Jesus 
Kristus. Jeg ved, at så længe jeg har 
tro på og tillid til Herren, vil jeg 
aldrig være overladt til mig selv.

Det blev en lektion, som fik 
indvirkning på min tro og mit vid-
nesbyrd om vor himmelske Fader 
og Jesus Kristus. Selvom jeg var 
bekymret for at skulle til at have 
seminar derhjemme, så er jeg nu 
taknemlig for, at jeg lærte denne 
specielle lektie af min mor. ◼
Forfatteren bor i Singapore.

»Så du … vender hjertet mod forstandighed.«  
– Ordsprogenes Bog 2:2.

»Sandhedens ånd … skal … vejlede jer i hele  
sandheden.« – Johannes 16:13

»Lær i din ungdom at holde Guds befalinger.«  
– Alma 37:35

»Stræb efter at lære, ja, ved studium og også  
ved tro.« – Lære og Pagter 88:118

HVAD SIGER SKRIFTERNE OM  
AT LÆRE OM EVANGELIET?

Før optegnelse over åndelige til-
kendegivelser. At skrive dine indtryk 
ned kan være en hjælp til at blive 

mere bevidst om din åndelighed, det kan være, 
når du har bedt, læst i skrifterne, eller I har holdt 
familieaften.

Fortæl om det, du har lært i semi-
nar, Kirken, gennem dit studium af 
skriften, eller kom med forslag fra 

dit eget liv. Vi styrker hinanden, når vi deler vore 
erfaringer.

Forberedelse af familieaften. 
Du kan for eksempel bede dine 
forældre om at få en opgave, eller 

det kan være, at din familie bliver enige om, at 
alle sammen læser en generalkonferencetale eller 
et kapitel fra skriften, som I kan drøfte ved jeres 
næste familieaften.

Lær af hverdagslivet. I hvilke 
situationer kræves det, at du udøver 
tro? Hvilke muligheder har du for at 

holde dine pagter? Hvordan vidner ting omkring 
dig om Kristus?
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JEG MODTOG MIN UNGE 
PIGER- MEDALJON

Jeg er så glad for at have modtaget 
min Anerkendelse for kvindelig-

hed. Jeg er stolt af, at jeg har holdt 
mig ren, så jeg kan bære min medal-
jon med ære. »En dygtig kvinde, hvor 
findes hun? Hun er langt mere værd 
end perler« (Ordsp 31:10).

Organisationen Unge Piger er vid-
underlig. Den hjælper de unge kvin-
der til at udvikle og forberede sig til at 
indgå ægteskab i det hellige tempel. 
Jeg er taknemlig for, at vor himmelske 

KUN FOR UNGE

Med hjælp fra min mor og min 
søster malede jeg dette banner 

til Hjælpeforeningens sportsfestival 
i vores stav. Min mor anbefalede 
mig til hjælpeforeningspræsidenten, 
som bad mig om at lave et banner til 
dem. Jeg tog imod udfordringen og 
begyndte at lave nogle skitser. Takket 
været min families forenede indsats 
var vi i stand til at skabe et smukt 
kunstværk, som afspejler temaet »Find 
ædelhed i moderskabet og glæde i 
kvindeligheden«.

Jeg ved, at hvis vi bruger vore 
talenter til at tjene andre mennesker, 

Fader har givet os denne organisa-
tion. For at gøre mig fortjent til min 
medaljon har jeg fuldført et af de mål, 
jeg har sat for mit liv, og jeg ved, at 
jeg kan fortsætte med at gøre meget 
godt i Herrens værk.
Katherine Moreno er fra Venezuela

gør det ikke blot dem glade, men 
vi udvikler også vore evner. Herren 
velsigner dem, som bruger de gaver, 
han har givet dem, til at opbygge 
hans rige. Som lignelsen om talen-
terne lærer os, mister vi vore gaver, 
hvis vi ikke deler dem med andre 
(se Matt 25:24- 29). Men bruger 
vi vore talenter for den gode 
sag, kan vi gøre verden til 
et bedre sted.
Vanessa Pamittan er fra 
Filippinerne

VORE TALENTER KAN GØRE VERDEN TIL ET BEDRE STED
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HVAD KAN MAN LÆRE AF PLIGT MOD GUD?

At deltage aktivt i aktiviteterne i Udførelse af min pligt mod Gud 
kræver helhjertethed, hengivenhed, styrke og frem for alt tro. 

Pligt mod Gud er virkelig et inspireret program.
Som ung mand kan du lære fantastiske ting, som du kan 

anvende livet igennem ved at fuldføre målene i Pligt mod Gud, 
det er både åndelige, timelige, fysiske ting og meget andet.

Jeg kan godt sige, at det er indsatsen værd at sætte sig for 
at fuldføre disse mål. Det, jeg har lært, har gjort mig til en 
bedre mand, mit vidnesbyrd om Jesu Kristi evangelium er 
vokset, og jeg har kunnet forberede mig bedre til at modtage 
Det Melkisedekske Præstedømme. Det gør mig taknemlig at 
vide, at jeg vil blive i stand til at være et godt eksempel, når 
jeg får børn engang, fordi jeg har fuldført disse vidunderlige 
og væsentlige mål.
Jonathan Argüello er fra Venezuela

Som ung mand så jeg frem til den 
dag, hvor jeg kunne tjene som 

fuldtidsmissionær. Da jeg endelig kom 
ud i missionsmarken, opdagede jeg, 
at det at tjene som missionær ikke 
var, som jeg havde forventet, det var 
bedre. Det var hårdere, end jeg tro-
ede, men den tilfredsstillelse, der kom 
af at gøre, som Herren bad mig om, 
var ubeskrivelig.

Aldrig før havde jeg oplevet glæ-
den ved hjælpe nogen til at komme 
i kirke. Aldrig før havde jeg følt Ø
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fryden ved at høre nogen sige: »Ja, 
kom indenfor,« så de kunne høre om 
det gengivne evangelium. Aldrig før 
havde jeg mærket den reelle kraft, 
der ligger i at kalde til omvendelse. 
Aldrig før havde jeg bedt så inder-
ligt. Aldrig før var en times studium 
af skriften gået så hurtigt. Aldrig før 
havde jeg grædt, da jeg indså mine 
ufuldkommenheder. Aldrig før havde 
jeg oplevet, hvor knust man bliver 
over ordene: »Ældster, I skal ikke 
besøge mig mere.« Aldrig før havde 

jeg haft så stor en vabel. Aldrig før 
havde jeg følt mig så beskyttet. Aldrig 
før havde jeg følt så stort et ansvar for 
mine handlinger, fordi jeg bar navnet 
»Jesus Kristus« på mit bryst.

Aldrig før havde jeg følt mig så 
nær på vor himmelske Fader, som 
jeg gjorde under min fuldtidsmission.
Nahuel Cabranes er fra Peru

MIN MISSION BLEV BEDRE END FORVENTET
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At trænge sig frem betyder mere end bare at gå fremad. Trænge anty-
der, at der er noget, der hindrer en i at gå fremad, og man er nødt til 
at skubbe sig igennem det. For at gå fremad i livet er man nødt til at 

skubbe fristelser til side, trænge sig igennem forhindringer, 
træde tvivlen under fode og tage imod de guddommelige 
kvaliteter tro, håb og kærlighed.

Hvordan trænger I jer frem? Nefi svarede: »Derfor må I trænge jer frem med 
standhaftighed i Kristus og have et fuldkommen klart håb og en kærlighed til 
Gud og til alle mennesker« (2 Ne 31:20).

At trænge sig frem med standhaftighed i Kristus betyder, at man har tro 
på ham. Det betyder, at I gør ham til det centrale fokus for jeres 
tanker og handlinger. Når det er ham, I følger, er det at trænge sig frem 
det ultimative eventyr.

At trænge sig frem betyder at skubbe verdens fristelser og bekymringer 
væk og at holde buddene til punkt og prikke. »Elsker I mig,« sagde Jesus, 
»så hold mine bud« ( Joh 14:15).

Nefi sagde, at der med vores standhaftighed i Kristus følger et fuldkommen 
klart håb og en kærlighed til Gud og til alle mennesker. Et smilende håb da vi 
skue. Vi finder fred trods vanskeligheder. At følge Kristus gør os i stand til at se 
de sande formål med, at vi er her på jorden. Disse formål er centreret om at 
hjælpe vores familie, vore kære og folk omkring os. De omfatter 
at opbygge Guds rige, og at vi i den proces bliver de mennesker, det er 
meningen, vi skal blive.

Nefi fortæller os, at vi må trænge os frem og tage for os af Kristi ord. 
Han fortæller os, at vi med Helligåndsgaven kan tale med (og forstå) engles 
tunge (se 2 Ne 32:2- 5). Jeg kender den stemme. Det er en stemme, som vi altid 
må være rede til at høre.

Når I retskaffent trænger jer frem, vil Jesus Kristus »lede jer frem« (L&P 78:18), 
og I vil med endnu større vished vide, at han lever og elsker jer. Når I trænger jer 
frem i tro, vil Helligånden fortælle og vise jer de ting, I bør gøre (se 2 Ne 32:5). ◼
Fra en tale, der blev holdt på Brigham Young University–Hawaii den 14. december 2013.

SÅDAN  
TRÆNGER I JER FREM

Ældste  
Neil L. Andersen
De Tolv Apostles 
Kvorum

S V A R  F R A  K I R K E N S  L E D E R E

HVORDAN HAR I 
ANVENDT DETTE?

Mit yndlingsskriftsted er Markus 
4:39 på grund af disse fire ord, som 
Frelseren udtalte: »Ti stille, hold 
inde!« Akkurat som disciplene var 
ved at gå til i stormen, har jeg været 
ved at gå til i elendighed uden håb 
om udfrielse. Det kan ske for alle. 
Men jeg har lært, at Frelseren kan 
stilne stærke storme ved at ytre 
disse enkle ord. Hvis han kan stilne 
en stærk storm, så er jeg tilfreds 
med at vide, at dersom jeg sætter 
min lid til ham, vil han stilne livets 
storme hver dag.
Anneka W. er 18 år og fra Utah i USA

DE
TA

LJ
E 

FR
A 

HO
LD

 G
O

DT
 FA

ST
, A

F 
LIZ

 L
EM

O
N 

SW
IN

DL
E



 J a n u a r  2 0 1 6  61

U
N

G
E 

Det bedste at gøre i den situation er:  
(1) At være venlig, kærlig og acceptere 

din ven og (2) aldrig vakle i dit vidnesbyrd.
Hvis du gør de ting, vil din ven forhå-

bentligt mærke din kærlighed og accept af 
ham og søge dit selskab. Han vil forhåbent-
ligt også se, at latterliggørelse og drilleri er 
grimme ting, og at ingen, der er hans beun-
dring og venskab værdig, vil angribe andre 
på deres tro på den måde.

Dit eksempel kan være det bedste for 
din ven. Vær ligesom de mennesker i Lehis 
drøm, der spiste af frugten på livets træ 
og blev latterliggjort af dem i den store og 
rummelige bygning, men de »ænsede dem 
ikke« (1 Ne 8:33). Hvis din ven ser, at du 
holder fast i dine overbevisninger og står 
imod andres drillerier med værdighed, 
respekt og godt humør, indser han måske, 
at han kan gøre det samme. Er der stadig et 
kim til et vidnesbyrd i hans hjerte, kan det 
eksempel, du viser, og det vidnesbyrd, du 
bærer, måske være noget af det, der hjælper 
ham til at mærke Ånden og huske, hvad han 
engang vidste. ◼

LIGE TIL SAGEN

K irken er imod alle former for spil med penge som ind-
sats, deriblandt lotterier (se Håndbogen 2: Forvaltning 

af Kirken, 2010, 21.1.19). Årsagen til, at vi bliver frarådet at 
spilde vores tid og penge på det, er ganske enkel: »Hasard 
er forkert … Det er vanedannende og kan føre til forspildte 
muligheder, ødelagte liv og splittede familier. Det er forkert 
at tro, at man kan få noget for ingenting« (se Til styrke for 
de unge, 2011, s. 41). ◼

Min ven
er drevet væk 
fra Kirken, fordi 

andre gør 
nar af den. 

Hvad skal jeg gøre?

Hvad er Kirkens holdning  
til hasardspil?
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Du kan komme igennem meget i livet ved at regne tingene ud hen ad 
vejen. Det er uanset, om det drejer sig om at blæse på de skriftlige 
instruktioner om, hvordan man samler et møbel, der kommer i en mil-

lion smådele, eller at lære at spille på et instrument ved bare at spille de toner, 
der nu lyder bedst, jeres evne til at lære af prøvelser og fejl er praktisk taget 
ubegrænset.

Der er bare det ved det, at det ikke er nogen let måde at gøre det på.
Forestil jer noget rigtig kompliceret. Hvad nu, hvis I for eksempel stod i spid-

sen for at bygge jeres eget hus, og I havde alle de rå byggematerialer liggende 
foran jer? Kan I forestille jer, hvilke dynger det ville være? Brædder, søm, rør, 
ledninger, værktøj og alt andet, I skal bruge for at bygge et dejligt hus til jer selv 
og jeres familie.

Ville I stadig bare finde ud af det hen ad vejen? Eller ville I søge hjælp fra 
en, der rent faktisk ved til hvad, og hvordan man bruger byggematerialerne?

Vores vej gennem livet ligner denne situation. Vi har alle brug for hjælp til  
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at opbygge vores liv. Og der er ingen bedre byggemester 
at henvende sig til end Gud.

Som det forklares i Til styrke for de unge: »Herren [vil] få 
meget mere ud af dit liv, end du kan ved egen hjælp. Han 
vil øge dine muligheder, udvide din horisont og styrke dig. 
Han vil give dig den hjælp, du behøver, til at klare dine 
prøvelser og udfordringer. Du vil få et stærkere vidnesbyrd 
og finde sand glæde, når du lærer din himmelske Fader og 
hans Søn, Jesus Kristus, at kende og mærker deres kærlig-
hed til dig« (2011, s. 43).

Når vi følger Guds bud og drager ham ind i vore planer, 
vil vi blive den, vi er nødt til at blive – og ikke den, som vi 
troede, vi ville være.

Her er nogle få mennesker, der med Guds hjælp fandt 
en bedre retning for deres liv end den, de selv havde valgt.

Slap volden
I en videoserie på mormonchannel.org er der en 

ung mand ved navn Bubba, som fortæller sin historie 
om, hvordan hans liv havde retning lige imod en kata-
strofe.1 Han var vokset op i et hjem præget af vold, hvor 
hans far var blevet myrdet, da Bubba kun var tre år 
gammel.

Bubba voksede op og valgte det liv, han havde set og 
kendte. Han kom med i en bande og begyndte at slås med 
alle, der krydsede hans vej. Da han nåede high school, 
regnede han med, at han snart ville havne i fængsel, og 
han var ligeglad. 

Så greb Gud ind. Ved denne farlige korsvej i livet mødte 
Bubba en sidste dages hellig familie, som viste ham ven-
lighed og godhed. Han havde aldrig haft omgang med 
mennesker som dem før – mennesker, der viste omsorg og 
kærlighed. Han begyndte at bruge så meget tid sammen 
med dem som muligt. Da han spurgte familien, hvorfor de 
opførte sig, som de gjorde, sagde de, at det skyldtes deres 
tro på Jesus Kristus.

Han ville gerne finde ud af, hvad det var, de vidste. 
Han begyndte at bede og studere skrifterne. Og snart  

følte han noget, som han aldrig havde følt før. »Der er 
sandelig en Gud, og han elsker mig!« siger Bubba. Med 
Guds hjælp er Bubba begyndt at bygge sit liv op igen 
med Jesus Kristus som fundament, og han har vendt sit 
gamle liv ryggen.

»Jeg er blevet en anden. Den, jeg er nu, er en helt anden, 
end den jeg var. Nu har jeg et mål med tilværelsen. Jeg har 
en skæbne at opfylde,« siger han. »Der er et sted, jeg skal 
nå hen til.«

I disse dage ser Bubba lyst på sin fremtid med tro og 
håb. »Jeg ved, at det kun er igennem Jesus Kristus og min 
tro på ham, at jeg kan nå hen, hvor jeg gerne vil være,« 
siger han.2

Når vi følger Guds bud og drager  
ham ind i vore planer, vil vi blive 
den, vi skal være – og ikke den, 

som vi troede, vi ville være.
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En ny retning
Præsident Hugh B. Brown (1883- 1975), der var medlem 

af De Tolv Apostles Kvorum og Det Første Præsidentskab, 
fortalte om en oplevelse, hvor Gud havde fået mere ud af 
hans liv, end han selv kunne have gjort.

Hugh havde indledt en karriere i det canadiske militær 
og stod til at blive forfremmet til general. Han havde arbej-
det for, håbet på og bedt om den forfremmelse i 10 år.

Da stillingen blev ledig, blev han dog forbigået, alene 
fordi han var medlem af Kirken. Det var den eneste årsag, 
og det fortalte de ham.

Hugh blev rasende. Han sagde: »Jeg steg på toget for at 
tage tilbage … mit hjerte var knust, og jeg var bitter … Da 
jeg kom frem til mit telt … smed jeg min hat på feltsengen. 
Jeg knyttede mine hænder og viftede dem mod himlen. 
Jeg sagde: ›Hvordan kunne du gøre dette imod mig, Gud? 
Jeg har gjort alt for at kvalificere mig. Der er ikke noget, jeg 
kunne have gjort – som jeg skulle have gjort, som jeg ikke 
har gjort. Hvordan kunne du gøre det imod mig?‹ Jeg var 
i bitterhedens galde.« 3

Så kom Hugh i tanke om en oplevelse nogle år tidligere. 
Han havde engang købt en misrøgtet gård med en vildt-
voksende solbærbusk. Hvis den ikke blev trimmet, ville 
den aldrig sætte bær igen. Den ville kun vokse sig højere.

Så Hugh klippede den voldsomt ned. Bagefter lagde 
han mærke til nogle små dråber for enden af de klippede 
grene. De lignede tårer. »Det er mig, der er gartneren 
her,« sagde han til solbærbusken. Hugh vidste, hvad han 
ønskede, busken skulle blive til, og det var ikke et træ, 
der gav skygge.

Den oplevelse kom han i tanke om, mens han kæmpede 
med vreden over ikke at være blevet forfremmet. »Jeg hørte 
en stemme, og jeg genkendte tonen i stemmen. Det var 
min egen stemme, og den sagde: ›Det er mig, der er gart-
neren her. Jeg ved, hvad jeg ønsker mig af dig.‹ Bitterheden 
forlod min sjæl, og jeg faldt på knæ ved min feltseng og 
bad om tilgivelse for min utaknemlighed …

Og her næsten 50 år senere kan jeg se op til [Gud] og 

sige: ›Tak, hr. gartner, fordi du elsker mig nok til at skære 
mig ned.‹« 4

Hugh blev aldrig general. Herren havde andre planer for 
præsident Brown. Og med Herren som sin arkitekt, blev 
præsident Browns liv en mesterlig bygning.

Opbygget fra grunden
Det lyder ikke umiddelbart som om, ens liv tegner lyst, 

når man bliver kaldt et »helvedes barn« af Guds profet. Men 
det er lige præcis det, der skete for Ze’ezrom, en advokat 
i Mormons Bog (se Alma 11:23).

Alma og Amulek prædikede for folket i det land, hvor 
Ze’ezrom prøvede at lokke penge ud af folket ved at 
opildne dem mod Alma og Amulek. Ze’ezrom forsøgte at 
lokke Alma og Amulek i en fælde med sine spørgsmål, 
men de svarede og irettesatte ham. Ånden åbenbarede dem 
Ze’ezroms tanker (se Alma 11- 12).

Efterhånden som debatten fortsatte, blev Ze’ezrom 
slået af tavshed. Han indså sine fejl og begyndte at føle 
sig oprevet ved bevidstheden om sine synder, og det han 

»Det er mig, der er gartneren her.  
Jeg ved, hvad jeg ønsker mig af dig.«
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TIMELIG VERSUS EVIG
I dette liv har vi mange muligheder 
for at udøve vores handlefrihed. Alle 
de sociale netværk, popularitet og 
venner kan virke som meget vigtige 
her i livet, men i sidste ende er det 
Guds rige, der betyder noget. Jeg 
elsker noget, som ældste Neal A. 
Maxwell (1926- 2004) fra De Tolv 
Apostles Kvorum sagde ved en 
generalkonference: »Hvis du ikke har 
valgt Guds rige først, gør det i sidste 
ende ingen forskel, hvad du har valgt 
i stedet for.« 5

Sommetider er vi så fokuserede 
på dette liv, at vi glemmer, hvad der 
er vigtigst. Hvis vi kunne lette sløret, 
ville hele vores perspektiv ændre 
sig. Vi ville blive mere ydmyge og 
tillægge Herren langt større betyd-
ning end mennesker.

Jeg er overbevist om, at jeg 
ønsker at være retskaffen og følge 
Gud. Jeg ønsker mig et evigt per-
spektiv, så jeg kan indtræde i hans 
mægtige rige. Det vil være langt 
bedre end alverdens rigdom og 
magt. Dette liv er kun kort sam-
menlignet med evigheden. Den her-
lighed, vi vil modtage, vil være en 
evig herlighed.
Isabelle A. er 19 år og fra Mexico

havde gjort for at forlede folket. Så han begyndte snart at prøve på at råde 
bod på den skade, han havde forårsaget og sagde: »Se, jeg er skyldig, og 
disse mænd er uplettede for Gud« (Alma 14:7).

Men det nyttede ikke noget. Folket stødte Ze’ezrom ud af byen. Ze’ezroms 
skyldfølelse og desperation over det, han havde gjort – han antog blandt 
andet, at hans kampagne mod Alma og Amulek havde medført deres død – 
gjorde, at han lå syg med feber, svedet »af en brændende hede« (Alma 15:3).

Det liv, han havde opbygget, lå i stumper og stykker. Men historien om 
Ze’ezrom slutter ikke her.

Da det kom Ze’ezrom for øre, at Alma og Amulek stadig var i live, fat-
tede han mod og sendte bud til dem om at komme til ham. Da de kom, bad 
Ze’ezrom om at blive helbredt. Og takket været sin tro kom Ze’ezrom sig 
helt. Derefter blev han døbt, og han begyndte fra da af at prædike for folket 
(se Alma 15:11- 12).

Ze’ezrom kunne begynde på et nyt liv, denne gang med Gud som 
sin arkitekt.

Langt mere end hammer og søm
Den gode nyhed er, at det aldrig har været meningen, at vi skal gå alene 

gennem livet. Gud ønsker at hjælpe os med hvert skridt på vejen. Og når 
vi lader ham hjælpe os, er der ingen grænser for, hvad vi kan blive til. ◼
NOTER
 1. Videoserien »His Grace«, mormonchannel.org.
 2. »From Gang Member to ›Good Man‹ [Fra bandemedlem til en god mand]«, video, 

mormonchannel.org.
 3. Se Hugh B. Brown, »Solbærbusken«, Liahona, mar. 2002, s. 24.
 4. Se Hugh B. Brown, »Solbærbusken«, Liahona, s. 22, 24.
 5. Se Neal A. Maxwell, »Svar på en kaldelse«, Den danske Stjerne, nov. 1974, s. 479.
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SÅDAN FIK JEG  
MIT VIDNESBYRD
Jeg kom i Kirken for første 

gang, da jeg var otte. 
Jeg læste Mormons 

Bog, jeg lyttede 
til missionæ-
rerne, og jeg bad. 
Ånden fortalte 
mig, at Kirken 
var sand, og jeg 
ville gerne døbes. 
Evangeliet gør 
mig glad.

Etiopien

Jeg bor i Etiopien i det østlige Afrika. Jeg kan lide at  
spille fodbold og læse. Jeg vil gerne være læge, når jeg  

bliver stor. Jeg forsøger standhaftigt at efterleve  
evangeliet hver dag og fortælle mine  

venner om det!

Amie Jane Leavitt
Forfatteren bor i Utah i USA.
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DET BETYDER STAND-
HAFTIGHED FOR MIG
Standhaftighed betyder at 

efterleve evangeliet hver dag. Vor 
himmelske Fader og Jesus ønsker, at 
jeg bærer vidnesbyrd om dem! Jeg 
ville ønske, at alle mine venner rundt 
omkring i verden ville fortælle deres 
venner om det gengivne evangelium.

JEG FORTÆLLER, HVAD JEG VED
Jeg fortæller mine venner i skolen om det gen-
givne evangelium. En af mine venner plejede at 
spørge mig om Kirken, men så holdt hun pludse-
lig op. Jeg spurgte hende hvorfor. Hun fortalte,  
at hendes forældre var blevet oprørte. Jeg håber, 
at hendes forældre skifter mening en dag.

MIN KIRKEKALDELSE
Det, jeg bedst kan lide i Kirken, er 
nadvermødet. Jeg leder musikken.

Jeg kan godt lide at lære om evan-
geliet. Min yndlingshistorie er den 
om David og Goliat. Min yndlings-
sang er »Mormons Bog fortæller«.

HJÆLPER MIN FAMILIE
Min familie plejer at gå i kirke, og det tager omtrent en time. Når  
min lillebror bliver træt, bærer min bror eller jeg ham. Jeg hjælper  
til derhjemme med at tage opvasken og gøre rent. 

TSIONS RÅD OM AT 
VÆRE STANDHAFTIG

•  Få dit eget vidnesbyrd. Læs i  
skrifterne, og bed.

•  Bær dit vidnesbyrd, og vær et godt 
eksempel for dine venner.

•  Gå i kirke hver søndag, og efterlev 
evangeliets standarder.

SEND OS DIN HISTORIE
Hvordan følger du standhaftigt Jesus? Send os din  
historie og et billede sammen med dine forældres  

tilladelse. Send den på e- mail til  
liahona@ldschurch.org.
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Marissa Widdison og  
Sonia Quenallata
Bygger på en virkelig begivenhed

Læs 
bedre 

dag for 

Joseph vendte en side i sin bog. 
Han rynkede næsen. Der var to 

sider tilbage.
»Er der noget galt?« spurgte mor.
»Jeg kan godt lide at læse,« 

sagde Joseph. »Men jeg er så 
langsom. Hvordan kan jeg blive 
bedre til at læse?«

»Jeg har en idé,« sagde mor. 
»Læs et kapitel i Mormons Bog 
hver dag. Det vil hjælpe dig til at 
blive bedre til at læse.«

Joseph prøvede. Til at begynde 
med tog det lang tid. Han var 
nødt til at stave sig igennem de 
lange ord. Men han blev ved med 
at læse hver dag. Snart kunne  
han læse mere end et kapitel.

Der gik to uger. Josephs bog-
mærke blev rykket fra Første  
Nefi til Anden Nefi. Så var det 
i Jakobs Bog.
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En aften var det Josephs 
tur til at give lektionen ved 
familieaften.

»Jeg ved, hvad jeg vil gøre!« 
tænkte Joseph. Han fandt 
bogen Historier fra Mormons 
Bog. Den indeholdt både ord 
og billeder. Han bladrede i 
bogen, indtil han havde fundet 
den perfekte historie.

Joseph læste historien for sin 
familie. Han læste de korte ord, 
som skib. Han læste de lange 
ord, som befalinger. Profeterne 
skrev alle de ord for længe 
siden. De ord var lette at læse.

Da historien var forbi, havde 
mor tårer i øjnene.

»Er der noget galt, mor?« 
spurgte Joseph.

»Nej,« sagde mor. »Jeg er bare 
glad. Du har arbejdet hårdt.«

Joseph smilede stort.
»Jeg læser hver dag, som 

du sagde.« Han viste mor sin 
Mormons Bog. Nu lå hans bog-
mærke i Almas Bog!

En dag ville Josephs bog-
mærke ligge bagerst i bogen. 
Og så kunne han begynde 
forfra! ◼
Forfatterne bor henholdsvis i Utah i USA  
og i Bolivia.

ILLUSTRATIONER: KATIE MCDEE
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Som dreng 
fandt jeg 
selv ud af 

det på denne 
måde.

Hvordan kan jeg få mit 
EGET vidnesbyrd?

S V A R  F R A  E N  A P O S T E L
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Ældste  
Robert D. Hales
De Tolv Apostles 
Kvorum

 
Når I gør det 

rette, vil Helligånden 
hjælpe jer.

I kan lære ved at læse i skrifterne. I kan lære af jeres forældres og læreres  
undervisning og vidnesbyrd.

Jeres vidnesbyrd vil vokse, når I lærer om vor himmelske Fader og Jesus Kristus.

Fra »Evigt liv er at kende vor himmelske Fader og hans Søn, Jesus Kristus«,  
Liahona, nov. 2014, s. 80- 82.
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En dag så jeg min ældste søn, 
Wilford, gøre en tiendekonvolut 

klar. Han var vel fem år på det tids-
punkt. Wilford tjente ikke nogen 
penge, så jeg undrede mig over, 
hvorfor han betalte tiende. Da jeg 
spurgte ham, fortalte han mig, at 
han faktisk betalte fasteoffer.

Wilford havde ikke mange egne 
penge. Men han var begejstret over 
at betale fasteoffer.

Jeg blev imponeret over den fine 
handling. Jeg spurgte ham, hvorfor 
han havde besluttet det.

Wilford svarede: »Jeg mangler 
ikke noget. Men det er der andre, 
der gør.« Han vidste, at hans penge 
ville kunne hjælpe andre menne-
sker. Det var han meget glad for.

Denne enkle oplevelse blev en 
god lektie for mig. Børn er virkelig 
i harmoni med Ånden og har en 

Wilfords fasteoffer
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Ældste Chi Hong 
(Sam) Wong
De Halvfjerds

naturlig kristuslignende kærlighed. 
Wilford havde noget, han ikke behø-
vede, og han vidste, det kunne være 
en hjælp for andre. Det var et offer, 
han var villig til at yde.

Det er godt at spare op. Men  
min unge søn lærte mig en anden 
lektie gennem sit eksempel. Ved 
at lytte til Ånden kan vi være til 
velsignelse for andre, når vi deler 
det, vi har. ◼
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Mormons Bog  
lærer os om  

Jesus Kristus
Når man læser i Mormons Bog, kommer 

man ud på mange eventyr. Man  
kommer på rejse i vildmarken med Lehi 
og Sarijas familie og ser Nefi bygge en båd. 
Man møder også mange profeter – som 
Lehi, Nefi, Abinadi, Samuel og Mormon. 
Alle profeterne i Mormons Bog lærer 
os om Jesus Kristus. Nogle af dem har 
endda set ham. Det er faktisk sådan, 
at vor himmelske Fader gav os denne 
særlige bog – for at hjælpe mennesker 
allevegne til at lære om Jesus! ◼

LÆG EN PLAN!
Læg en plan for at læse Mormons Bog i år. Find kortet for denne måneds  
helt fra Mormons Bog, og læs udfordringen på side 74- 75.

Se »Chapter 1: How We Got the Book of Mormon« (Kapitel 1: Sådan 
fik vi Mormons Bog) på scripturestories. lds. org.  Klik på »Book of 
Mormon« (Mormons Bog).
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nummer, der matcher en profet fra Mormons Bog. De 
rigtige svar er nedenfor.

1.  Eter 12:39, 41
2.  1 Nefi 1:5, 9
3.  1 Nefi 11:26- 27
4.  Mosija 16:8- 9
5.  Alma 6:8
6.  Moroni 9:22

Moroni

Lehi

Nefi

Abinadi

Alma

Svar: 1. Moroni; 2. Lehi; 3. Nefi; 4. Abinadi; 5. Alma; 6. Mormon
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SKRIV OM DEN!
Hvordan viser Jesus Kristus sin kærlighed  
til os i Mormons Bog?

Mormon



Nefi var nødt til at gøre mange svære og skræmmende ting. Han var nødt til at forlade sit hjem, få 
bronzepladerne fra en ugudelig mand og hjælpe sin familie med at overleve i ørkenen. Men han  

stolede på Gud og fandt modet til at adlyde. Hvordan kan du følge Nefis eksempel i denne måned?

Nefi var LYDIG
H E L T E  I  M O R M O N S  B O G
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□  Lær 1 Nefi 3:7 udenad.

□  Når dine forældre beder dig om at  
gøre noget, så vær lydig ligesom Nefi!

□  Se kapitlerne 2- 9 i videoerne om  
Mormons Bog på scripturestories. 
lds.org.

□  Jeg udfordrer mig selv til at …

Min mor og jeg begyndte 
at læse Mormons Bog. 
Når vi læser om Nefi, kan 
jeg se, at Nefi altid adlød, 
og han blev velsignet for 
det. Jeg føler, det er den 
rette måde at være på, og 

jeg ønsker at være som Nefi. Så når min mor 
siger: »Går du ud med skraldet?« siger jeg: 
»Ja, mor!«
Heidi M. er 10 år og fra Yeongnam i Sydkorea

Jeg kan være lydig!

N E F I

Klip, fold og gem dette udfordringskort!
Ellie B. er 8 år og fra Utah i USA
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BØ
RN 

Da Nefis familie rejste gennem ørkenen, gav Herren dem et 
særligt kompas, der blev kaldt Liahona. Når de var trofaste, 

viste liahonaen dem, hvor de skulle tage hen og endda, hvor 
de kunne finde mad! Læs mere om liahonaen på side 76- 78. 
Og hold øje med en ny læseudfordring i næste nummer! ◼
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Du kan udskrive kopier fra liahona.lds.org.

J E G  K A N  L Æ S E  M O R M O N S  B O G

Liahonaen

Denne måneds skriftsteder
Når du har læst en skriftstedsrække, kan du 
farve det nummererede område i Liahona!
1  1 Nefi 1:1- 10
2  1 Ne 2:1- 7, 16- 20
3  1 Nefi 3:1- 9
4  1 Nefi 3:22- 31, 4:1
5  1 Nefi 4:4- 35
6  1 Nefi 8:2, 5- 18
7  1 Nefi 8:19- 33
8  1 Nefi 16:9- 16

1

1

1
2 2

3

6

5

5
5

4 4

7

4

8

6

6



76 L i a h o n a

En rejse i 
T I L  M I N D R E  B Ø R N
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Nefis far bad. Vor himmelske Fader 
fortalte ham, at familien var nødt 
til at forlade byen, hvis de skulle 
være i sikkerhed. Det var svært for 
dem at forlade deres hjem. Men 
Nefis familie adlød.

Nefi boede med sin familie i 
Jerusalem. Hans far, Lehi, var profet. 
Hans mor hed Sarija. Hans brødre 
hed Laman, Lemuel og Sam.

vildmarken



 J a n u a r  2 0 1 6  77

BØ
RN 

Vor himmelske Fader gav 
Nefis familie et særligt 
kompas. Det blev kaldt 
Liahona. Når Nefis familie 
adlød vor himmelske Fader, 
så viste det dem vej gennem 
ørkenen. Det viste endda også 
Nefi, hvor han kunne finde 
mad til sin familie.

Nefis familie rejste ud i ørkenen. Derefter sagde vor himmelske Fader, at Nefi 
og hans brødre var nødt til at vende tilbage til byen for at hente skrifterne. Det 
var svært. Men Nefi var et godt eksempel, da hans brødre ikke ville adlyde. 
Han sagde, at han ville gøre det, vor himmelske Fader bad ham om.



78 L i a h o n a

Vi kan være ligesom Nefi, når vi adlyder og  
følger vor himmelske Faders bud! ◼



BØ
RN

M A L E B O G S S I D E

Jeg kan vælge det rette
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80 L i a h o n a

Da jeg gik i college, deltog jeg i en 
klasse, der var blevet udtaget til 

studier i marken i forbindelse med 
vores kursus i geologi …

En bestemt opgave havde holdt os 
ude i marken i flere dage … Da tiden 
for opgavens fuldførelse nærmede sig, 
blev vi overrumplet af en voldsom 
storm, efterfulgt af tæt sne – det var 
uden for sæsonen og ganske uventet, 
men den tog til i styrke, så vi var i fare 
for at sne inde i bjergene. Stormen 
nåede sit højdepunkt, mens vi var på 
vej ned ad en høj og stejl bjergside, 
som lå adskillige kilometer fra den 
lille jernbanestation, hvorfra vi håbede 
at tage [et] tog hjem samme aften. 
Under svære strabadser nåede vi frem 
til stationen sent på aftenen, mens 
stormen stadig hylede …

Det tog, som vi så forventningsfuldt 
og spændt ventede på, var Ugleeks-
pressen – et hurtigt nattog, som for-
bandt flere store byer …

Længe efter midnat ankom toget 
i en voldsom sky af vind og sne. 
Jeg ventede, mens mine kammera-
ter skyndte sig om bord, for jeg var 
optaget af lokomotivføreren, som 
under det korte ophold, mens hans 
assistent sørgede for vand, havde 
travlt med at pleje motoren, smøre 
visse dele, justere andre og i øvrigt 
pusle om det dampende lokomotiv. 
Jeg vovede at tale til ham, selv om 
han havde travlt. Jeg spurgte, hvor-
dan han havde det på sådan en  
aften – vild, sær og voldsom, hvor 
selve ødelæggelsens kræfter syntes 
at have frit og uhæmmet spil, hvor 

LIGNELSEN  
OM UGLEEKS-
PRESSEN
Jeg tænkte dybt over den snavsede,  
olieplettede lokomotivførers ord.

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

stormen hylede, og hvor farer lurede 
på alle sider …

Han svar var en lektie, som jeg 
aldrig har glemt. I korte træk sagde 
han, skønt han udtrykte det i mere 
usammenhængende og stødvise 
sætninger: »Se på lokomotivets lygte. 
Lyser den ikke sporet op 90 meter 
eller mere foran os? Det eneste, 
jeg behøver at gøre, er at følge de 
90 meter oplyste spor. Så meget kan 
jeg se, og hele den afstand ved jeg, 
at sporet er åbent og farbart … Lyset 
fra lygten er altid foran mig!«

Da han steg op i lokomotivet, 
skyndte jeg mig at stige om bord i den 
første passagervogn; og mens jeg sank 
ned i det bløde sæde og nød varmen 
og trygheden, som stod i skærende 
kontrast til den blæsende nat udenfor, 
tænkte jeg dybt over den snavsede, 
olieplettede lokomotivførers ord. De 
var fulde af tro – den tro, som udretter 
store gerninger, den tro, som giver 
mod og beslutsomhed …

Vi ved måske ikke, hvad der venter 
os i de kommende år, ja, end ikke 
i dagene eller timerne, som ligger 
lige forude. Men nogle få meter, ja, 
måske kun nogle få skridt, er vejen 
klar, vores pligt tydelig og vores kurs 
oplyst. Forsæt da det lille stykke vej, 
det næste skridt, som er oplyst ved 
Guds inspiration! ◼

Fra »Tre lignelser – Den ukloge bi, Ugleekspressen 
og To lamper«, Liahona, feb. 2003, s. 36- 41. IM
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Ældste James E. 
Talmage (1862- 1933)
De Tolv Apostles Kvorum



Hvordan bliver vi et tempelbesøgende folk?

»Lad os være et tempelbesøgende folk. Besøg templet så ofte, som personlige forhold tillader det. Sørg for at have et billede af et tempel 
i jeres hjem, så jeres børn kan se det. Lær dem om formålet med Herrens hus. Lad dem allerede fra deres tidligste barndom planlægge at 
tage dertil og forblive værdige til at modtage den velsignelse.«

INDBLIK

Se Howard W. Hunter (1907- 1995), »Store og dyrebare løfter«, Stjernen, jan. 1995, s. 7.

TEMPLET I OGDEN I UTAH, DER FOR NYLIG ER BLEVET GENINDVIET



 

Også i dette nummer
FOR UNGE VOKSNE

Livets åbenbarede 
realiteter
Tre af livets realiteter, som Herren lærte Adam  
og Eva om, kan give vores liv mening og mål.

s. 44

FOR DE UNGE

GUFs tema  
 2016
Hovedpræsidentskaberne for Unge Mænd og Unge Piger 
forklarer dette års tema, og hvad det betyder at »trænge 
[sig] frem med standhaftighed i Kristus« (2 Ne 31:20).

s. 50

FOR BØRN

Mormons Bog  
lærer os om 

Jesus Kristus
Når du læser Mormons Bog i år, vil du se, at alle  
profeterne ville det samme – lære os om Jesus Kristus!

s. 72




