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»Forstår du betydningen af det træ, som  
din far så?

Og jeg svarede ham og sagde: Ja, det er  
Guds kærlighed, som spreder sig vidt omkring  
i menneskenes børns hjerte; derfor er den  
yderst ønskværdig, mere end alt andet.«

1 Nefi 11:21- 22
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Dette nummer indeholder artikler og aktiviteter, der kan anvendes til familieaften.  
Her følger to eksempler:

»Glæden ved slægtshistorie«, side 22: 
Ældste Cook opfordrer os til at komme i 
gang med slægtshistorie ved at afholde 
en »slægtstræsfest«. Overvej til jeres 
familieaften at bruge FamilySearch. org til 
at registrere oplysninger, beretninger og 
foto af jeres slægt. Ældste Cook lover, at 
»hvis I ser ud over grænserne for tid og 
livet på jorden og hjælper dem, der ikke 
kan hjælpe sig selv, vil I blive velsignet med 
mere nærhed og glæde i jeres familie og 
med guddommelig beskyttelse, der skæn-
kes dem, der er trofaste i hans tjeneste.«

»Vidnesbyrdskat«, side 70: Da Sabrina 
indser, at hendes vidnesbyrd er en skat, 
ønsker hun at fortælle alle om det. Overvej 
at hjælpe din familie med at genkende 
deres egen »vidnesbyrdskat« ved at tale 
om, hvorfor de elsker Jesu Kristi evan-
gelium, den følelse det giver dem, eller 
hvordan det kan anvendes i deres hverdag. 
I kan eventuelt få hver enkelt person til at 
gemme sine svar på disse spørgsmål ved at 
skrive dem ned eller optage dem. Overvej 
at bede hver person om at vælge nogen i 
denne uge, som de kan fortælle om deres 
vidnesbyrdskat.
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For ikke så længe siden var min hustru Harriet og jeg 
i en lufthavn, hvor vi så de storslåede fly lande. Det 
blæste den dag, og voldsomme vindstød ramte de 

fly, der var ved at lande, og de svajede og rystede under 
landingen.

Da vi betragtede denne kamp mellem naturen og en 
maskine, tænkte jeg tilbage til min egen uddannelse som 
pilot og de principper, jeg lærte der – og senere har lært 
videre til andre piloter under uddannelse.

»Kæmp ikke med instrumenterne under turbulens,« 
plejede jeg at sige. »Forhold jer roligt; overreager ikke. 
Hold jeres øjne rettet på midterlinjen på landingsbanen. 
Hvis I afviger fra jeres landingskurs, så foretag nogle hur-
tige, men kontrollerede rettelser. Stol på jeres flys formåen. 
Flyv gennem turbulensen.«

Erfarne piloter forstår, at de ikke altid kan kontrollere 
det, der sker omkring dem. De kan ikke slukke for turbu-
lensen. De kan ikke få regn eller sne til at forsvinde. De 
kan ikke få vinden til at standse eller skifte retning.

Men de ved også, at det er en fejl at frygte turbulens 
eller kraftig vind – og især at blive lammet af dem. Meto-
den til at lande sikkert, når forholdene er mindre ideelle, 

er at forblive på den rette kurs og følge glidevejen så godt 
som muligt.

Da jeg så det ene fly efter det andet lande og mindedes 
de principper, jeg lærte som pilot, tænkte jeg på, om der 
ikke heri var en lektie, vi kunne bruge i vores hverdag.

Vi kan ikke altid kontrollere de storme, som livet sender 
på vores vej. Nogle gange går det bare ikke, som det burde. 
Vi kan føle os rystet og blæst omkuld af turbulensen fra 
skuffelser, tvivl, frygt, fortvivlelse eller stress.

I de øjeblikke er det nemt at blive fanget af alt det, der 
går galt, og at gøre vore problemer til midtpunktet for vore 
tanker. Fristelsen er at fokusere på de prøvelser, vi møder, i 
stedet for på Frelseren og vores vidnesbyrd om sandheden.

Men det er ikke den bedste måde at navigere gennem 
vore udfordringer i livet.

Ligesom en erfaren pilot ikke ser på stormen, men retter 
blikket mod midten af landingsbanen og det rette landings-
punkt, så bør vi også fastholde vores fokus på midtpunktet 
for vores tro: Vor Frelser, hans evangelium og vor himmel-
ske Faders plan – og på vores ultimative mål: At vende sik-
kert tilbage til vores himmelske destination. Vi bør stole på 
Gud og fokusere vores indsats på at holde os på disciplens 

Præsident  
Dieter F. Uchtdorf
Andenrådgiver i Det 
Første Præsidentskab

SIKKER  
LANDING  

TRODS TURBULENS

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

Præsident Uchtdorf råder os til at »stole på Gud og fokusere vores indsats 
på at holde os på disciplens kurs.« Overvej at spørge dem, I underviser, 

hvordan de har holdt deres blik rettet mod »vores himmelske destination og 
på glæderne ved at følge disciplens vej« på tidspunkter, hvor de har oplevet 
prøvelser? I kan eventuelt bede dem om at tænke på, hvordan de kan foku-
sere på deres vidnesbyrd og på Kristus i vanskelige situationer og på bønsomt 
at beslutte, hvordan de anvender et eller flere af disse forslag i deres liv.

kurs. Vi bør holde vore øjne, hjerte 
og sind fokuserede på at leve således, 
som vi ved, vi bør.

Det bringer os lykke og herlighed, 
når vi viser vores tro og tillid til vor 
himmelske Fader ved med glæde at 
holde hans befalinger. Hvis vi holder 
kursen, kommer vi gennem enhver 

turbulens – uanset hvor stærk den ser 
ud – og vender sikkert tilbage til vores 
himmelske hjem.

Hvad enten himlen omkring os 
er blå eller fyldt med truende skyer, 
søger vi som Jesu Kristi disciple først 
Guds rige og hans retfærdighed, 
idet vi ved, at hvis vi gør det, så vil 

alt andet i sidste ende blive givet os 
(se Matt 6:33).

Det er en vigtig lektie for livet!
Jo mere optagede vi er af vore 

problemer, vore kampe, vores tvivl 
og vores frygt, jo sværere kan alt 
blive. Men jo mere vi fokuserer på 
vores himmelske destination og på 
glæderne ved at følge disciplens vej 
– at elske Gud, tjene vores næste – 
jo mere sandsynligt er det, at vi med 
succes kan navigere gennem tider 
med problemer og turbulens.

Kære venner, uanset hvor vold-
somme vindene i vores liv på jorden 
hyler omkring os, vil Jesu Kristi evan-
gelium altid være den bedste kurs til 
en sikker landing i vor himmelske 
Faders rige. ◼BI

LL
ED

E 
©

 IS
TO

CK
/T

HI
NK

ST
O

CK



6 L i a h o n a

Et fundament for mit vidnesbyrd
Jennifer Weaver

Da jeg var 16 år, kom en ven hjem til os sammen med missi-
onærerne. Inden for en måned fra den første lektion var 

alle mine spørgsmål tydeligt besvaret. Jeg mærkede Helligån-
den vidne om sandheden af budskaberne om genoprettelsen. 
Det var helt anderledes end noget, jeg før havde oplevet, 
og jeg vidste, at det alt sammen var sandt.

Jeg oplevede imidlertid også mere afvisning og modstand 
end nogensinde før. Jeg følte mig alene, træt og forvirret. 
Hvis jeg gjorde det rette, hvorfor mødte jeg så så meget 
modstand? Jeg kunne ikke forstå, hvordan mine prøvelser 
kunne være til mit bedste. Missionærerne lærte mig at faste 
og bede, selv midt i skoletiden. Når det blev umuligt at 

UNGE

BØRN

bære, så bad jeg af hele mit hjerte, og straks mærkede jeg 
Åndens trøst.

Ugen op til min dåb var fyldt med prøvelser. Min chef 
truede med at fyre mig, hvis jeg ikke blev væk fra min dåb, 
så jeg kunne arbejde i stedet for en anden, jeg havnede på 
hospitalet med nyresten, og mine forældre bad mig om at 
flytte. Der var så mange ting, som lå uden for min kontrol, 
så det eneste, jeg kunne gøre, var at vende mig til Herren.

Hver eneste af disse prøvelser blev en hjælp for mig. De 
hjalp mig til at lære om evangeliets læresætninger, som 
blev fundamentet for mit vidnesbyrd.
Forfatteren bor i Idaho i USA.

Han vil lede os hjem

Når vi følger Jesu Kristi eksem-
pel, er det som at følge en 

lige vej, der leder os til ham! Vi 
kan være trygge og lykkelige, 
ligesom det fly, der lander sik-
kert på landingsbanen. Led flyet 
gennem labyrinten tilbage til 
landingsbanen!
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Ægteskabet er 
indstiftet af Gud

Profeter, apostle og ledere fortsæt-
ter med højtideligt at erklære, »at 

ægteskab mellem mand og kvinde 
er indstiftet af Gud, og at familien er 
af afgørende betydning i Skaberens 
plan«.1

Ældste D. Todd Christofferson 
fra De Tolv Apostles Kvorum har sagt:. 
»En familie, der er bygget på et ægte-
skab mellem en mand og en kvinde, 
giver de bedste rammer for, at Guds 
plan kan blomstre …

Hverken vi eller andre dødelige 
kan ændre ægteskabets guddomme-
lige orden.« 2

Bonnie L. Oscarson, Unge Pigers 
hovedpræsident, har sagt: »Alle, uan-
set deres ægteskabelige status eller 
antal af børn, kan forsvare Herrens 
plan, der beskrives i familieproklama-
tionen. Hvis det er Herrens plan, bør 
det også være vores plan!« 3

Ældste Christofferson fortsætter: 
»Nogle af jer har ikke haft mulighed 
for at opnå velsignelserne ved et 
ægteskab af årsager, der indbefatter 
en mangel på mulige emner, tiltræk-
ning af samme køn, fysiske eller 
psykiske lidelser eller blot en frygt for 
fiasko … Eller I har været gift, men 

ægteskabet holdt ikke … Nogle af jer, 
der er gift, kan ikke får børn …

På trods af det … kan alle bidrage 
til udfoldelsen af den guddommelige 
plan i hver generation.« 4

Yderligere skriftsteder
1 Mos 2:18- 24; 1 Kor 11:11;  
L&P 49:15- 17

Studér bønsomt dette materiale for at vide, hvad I skal tale om. Hvordan kan en forståelse af 
»Familien: En proklamation til verden« øge jeres tro på Gud og velsigne dem, I våger over som 
besøgslærere? Få yderligere oplysninger ved at besøge reliefsociety. lds. org.

Historier fra det virkelige liv
Bror Larry M. Gibson, som tid-

ligere var førsterådgiver i Unge 
Mænds hovedpræsidentskab, 
mindes dengang, hvor Shirley, 
der nu er hans hustru, sagde:

»›Jeg elsker dig, fordi jeg ved, 
at du elsker Herren mere, end 
du elsker mig‹ …

Det svar ramte mig lige i 
hjertet …

Og jeg ønskede, at hun altid 
følte, at jeg elskede Herren over 
alt andet.« 5

Ældste David A. Bednar fra 
De Tolv Apostles Kvorum har 
forklaret: »Herren Jesus Kristus 
er det centrale punkt i ægte-
skabspagten … [Forestil jer, at] 
Frelseren er placeret på toppen 
af trekanten, med kvinden ved 
trekantens fod i det ene hjørne 
og manden ved trekantens fod 
i det andet hjørne. Bemærk nu, 
hvad der sker i forholdet mel-
lem manden og kvinden, når de 
personligt og urokkeligt ›kommer 
til Kristus‹ og stræber efter at 
blive ›fuldkommengjort i ham‹ 
(Moro 10:32). På grund af og ved 
Forløseren kommer manden og 
kvinden tættere på hinanden.« 6

Tro, Familie, 
Tjeneste

Til overvejelse
Hvordan stræber jeg personligt og 
til stadighed efter at »kom[me] til 
Kristus«?

B E S Ø G S B U D S K A B E T

NOTER
 1. »Familien: En proklamation til verden«, 

Liahona, nov. 2010, s. 129.
 2. D. Todd Christofferson, »Hvorfor ægteskab, 

hvorfor familie«, Liahona, maj 2015, s. 52.
 3. Bonnie L. Oscarson, »Familieproklamatio-

nens forsvarere«, Liahona, maj 2015, s. 15.
 4. D. Todd Christofferson, »Hvorfor ægteskab, 

hvorfor familie«, s. 52.
 5. Larry M. Gibson, »Fulfilling Our Eternal 

Destiny«, Ensign, feb. 2015, s. 21- 22.
 6. David A. Bednar, »Ægteskabet er afgørende 

i hans evige plan«, Liahona, juni 2006, s. 54.
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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).

»At ære sabbatten er en form for 
retskaffenhed, der vil velsigne og 
styrke familien, forbinde os med vor 
Skaber og øge lykken. Sabbatten 
kan hjælpe os til at fjerne os fra det, 
der er intetsigende, upassende eller 
umoralsk. Den giver os mulighed 
for at være i verden, men ikke af 

verden … Virkelig at holde sab-
batten hellig er et tilflugtssted for 
livets storme. Den er også et tegn 
på vores hengivenhed for vor Fader 
i Himlen.«

Ældste Quentin L. Cook fra De Tolv Apostles 
Kvorum, »Kant og klar: Vær tempelværdig – 
i gode som svære tider«, Liahona, nov. 2015, 
s. 41–42.

P R O F E T I S K  L Ø F T E

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

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.

Han 
værdsætter 
jeres indsats
Uanset hvad jeres kaldelse … er, har 
I måske til tider følt, at vor himmel-
ske Fader ikke var opmærksom på 
jer. I kan bede for at lære hans vilje 
at kende, og har I et oprigtigt ønske 
om at gøre, hvad som helst han 
beder jer om, får I et svar.

Vor himmelske Fader vil give jer 
mulighed for at føle, at han kender 
jer, at han påskønner jeres tjeneste, 
og at I bliver værdige til den hil-
sen fra Herren, I så gerne vil høre: 
›Godt, du gode og tro tjener; du har 
været tro i det små, jeg vil betro dig 
meget. Gå ind til din herres glæde!‹« 
(Matt 25:23).

Præsident Henry B. Eyring, førsterådgiver 
i Det Første Præsidentskab, »I er ikke alene 
i dette værk«, Liahona, nov. 2015, s. 82.

Ær sabbatten
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For enlige voksne
D R A G  P A R A L L E L L E R

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

GODE BERETNINGER FRA KONFERENCEN
Hvad fanger vores opmærksomhed bedre end en god beretning? Her er to af de 
mange beretninger, som blev fortalt under konferencen:

•  Hvad kan Chloe og hendes børnesæde lære os om kærlighed og om at holde 
befalingerne? – Se Carole M. Stephens, »Elsker I mig, så hold mine bud«, s. 118.

•  Hvordan kan vi som Pablos far hjælpe vore børn til at forstå evangeliet?  
– Se Bradley D. Foster, »Det er aldrig for tidligt, og det er aldrig for sent«, s. 50.

LEV OP TIL HERRENS 
STANDARDER
»Søstre, Satan har rejst et Korihor- 
lignende banner i vore dage 
… Hvilke redskaber har han? 
Forførende kærlighedsromaner, 
sæbeoperaer på TV, gifte kvinder, 
der får forbindelse med gamle 
kærester på de sociale medier og 
pornografi … Vi kan ikke lege med 
Satans gloende pile uden at blive 
brændt …

Når vi ser, læser eller oplever 
noget, der er under vor himmelske 
Faders standarder, så svækker det 
os. Hvis det, vi kigger på, læser, lyt-
ter til eller vælger at gøre, uanset 
vores alder, ikke lever op til Herrens 
standarder i Til styrke for de unge, 
så sluk for det, riv det i stykker, 
smid det ud, og smæk døren.«
Linda S. Reeves, andenrådgiver i Hjælpe-
foreningens hovedpræsidentskab, »Vær-
dig til vore lovede velsignelser«, Liahona, 
nov. 2015, s. 10.

at bære den.« – Ældste Dallin H. Oaks, »Styrket af 
Jesu Kristi forsoning«, s. 63.

•  »Vær tålmodig. Vent på Herren. Jeg vidner om, 
at Herren kender jeres ønsker og elsker jer for 
jeres trofaste hengivenhed over for ham. Han har 
en plan for jer, hvad enten det er i dette liv eller 
i det næste. Lyt til hans Ånd … I dette liv eller 
det næste vil hans løfter blive opfyldt.« – Ældste 
Robert D. Hales, »Mød udfordringerne i verden 
i dag«, s. 46.

Her er, hvad tre talere sagde om at være enlig:
•  »Lige nu er en del af evigheden. Det begynder ikke 

først, når vi er døde! Tro og håb vil åbne dine øjne 
for den lykke, der er ligger lige foran dig.« – Præsi-
dent Dieter F. Uchtdorf, »En sommer med grandtante 
Rose«, s. 19.

•  »En anden smertefuld tilstand er forbundet med at 
være ugift. De, der er i den situation, bør huske, at 
vor Frelser også oplevede denne form for smerte, 
og at han gennem sin forsoning tilbyder styrken til 
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Da jeg befandt mig i en ukendt 
situation og stod over for en 

skilsmisse, som jeg ikke havde ønsket, 
oplevede jeg en smerte og afvisning, 
som jeg aldrig før havde oplevet. 
Jeg var midt i 40’erne, alene om at 
opdrage mine teenagere, havde et 
fuldtidsjob og skulle betale af på 
huset. Jeg var overvældet, træt og 
bekymret, men mest af alt fyldt af den 
voldsomste smerte, jeg nogensinde 
havde oplevet.

På grund af min baggrund i evan-
geliet og mit ønske om at leve retskaf-
fent vidste jeg, at jeg måtte tilgive min 
eksmand. Jeg vidste, at det var vigtigt 
ikke at kritisere ham foran børnene, 
men hvordan kunne jeg komme 
over disse følelser af afvisning, 
som fik mig til at ønske at råbe højt 
af fortvivlelse?

Dag efter dag vendte jeg mig i 
mine kvaler til skrifterne og søgte 

om tilgivelse. Jeg skrev flittigt i min 
notesbog om de vanskeligheder og 
prøvelser, som Herren stod over for, 
og hvordan han overvandt dem.

Med tiden erkendte jeg, at hans 
smerte var langt værre end min, men 
alligevel tilgav han dem, der sårede 
ham. Han var det fuldkomne eksem-
pel. Den notesbog, fyldt med lektier 
fra Herrens liv, blev en kilde til stor 
styrke for mig. Den var min livline. Jeg 
fulgte hans eksempel og besluttede 
mig til at udholde min prøvelse, så 

V I  T A L E R  O M  K R I S T U S

TILGIVELSE AF MIN EKSMAND
Navnet er tilbageholdt

vejledning fra Ånden. Jeg søgte flittigt 
dag og nat. Jeg havde brug for at vide, 
hvad jeg personligt kunne gøre ved 
denne ukendte skillevej i mit liv for 
at følge Frelserens eksempel og følge 
hans kald om at følge ham.

Mens jeg studerede skrifterne, ned-
skrev jeg hver eneste af Jesu egenska-
ber, som jeg ønskede at udvikle hos 
mig selv. Jeg nedskrev belæringerne 
fra de historier og lignelser, som han 
fortalte, mens han var på jorden. Jeg 
noterede det, der talte til mit hjerte 

TILGIVELSE: KERNEN I EVANGELIET
»En tilgivende ånd og en kærlig og barmhjertig ind-
stilling over for dem, som har gjort noget forkert mod 
os, er selve kernen i Jesu Kristi evangelium. Vi har alle 
brug for denne ånd. Hele verden har brug for den. 
Herren lærte os det. Han var det uforlignelige eksem-
pel herpå.«
Gordon B. Hinckley (1910- 2008), »Af jer forlanges det, at I tilgiver«, 
Stjernen, nov. 1991, s. 3.

Jeg studerede Kristi eksempel på kærlighed og tilgivelse, og det hjalp mig til 
at overvinde den smerte, jeg følte efter min skilsmisse.
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godt jeg kunne. Jeg var villig til at gå fremad 
gennem min smerte.

Det virkede! Jeg er nu et par år efter vel-
signet med et godt forhold til min eksmand. 
Selv om han er gift igen, er vores forhold som 
forældre til vore børn godt og smertefrit. Jeg 
overvandt de negative følelser fra smerten og 
afvisningen ved at følge Kristi eksempel på 
ikke at kritisere ham. Jeg kan elske!

Det var en værdifuld lektie, jeg lærte af 
denne intense prøvelse. Jeg er taknemlig for 
min Frelsers fuldkomne eksempel. Han er min 
klippe og mit fundament. Og jeg føler mig 
aldrig alene. Jeg har hans kærlighed, hans for-
soning, hans fuldkomne eksempel og en elsket 
himmelsk Faders kærlighed og velsignelser. ◼

HVORDAN KAN STUDIUM AF SKRIFTEN 
HJÆLPE OS I PRØVELSER?
»Skrifterne kan berolige en urolig sjæl, give fred, håb og 
ny tro på vores evne til at overvinde livets udfordringer. De 
har stærkt virkende kraft til at helbrede følelsesmæssige 
udfordringer, når der er tro på Frelseren« (Richard G. Scott, 
»Skrifternes styrke«, Liahona, nov. 2011, s. 6).

Overvej at gøre det, som denne søster gjorde for at 
komme gennem sin prøvelse: Studér skrifterne for at finde 
Frelserens og andre trofaste menneskers egenskaber. Deres 
eksempel kan hjælpe jer med jeres udfordringer eller spørgs-
mål. Hvis I ved, hvilket emne I ønsker at studere – fx »Udhol-
denhed«, »Tilgivelse« eller »Tålmodighed« – kan Guide til 
Skrifterne foreslå flere skriftsteder, man kan begynde med.
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Den 23. juni 2009 oplevede Filippi-
nerne en tyfon. Om eftermidda-

gen blev der i vores område udsendt 
en advarsel om en kraftig storm. 
Resten af dagen og helt ud på natten 
hørte vi noget slå hårdt mod vores 
tag. Da min søn spurgte, hvad det var, 
fortalte jeg ham, at det var vores sen-
tultræ, der blev pisket rundt af vinden.

Jeg fortrød, at jeg ikke havde pluk-
ket den søde sentulfrugt dagen før, 
som jeg havde planlagt. Men min mor 
havde fortalt mig, at frugten ikke var 
moden endnu, og at jeg skulle lade 
den blive på træet.

Klokken 5 om morgenen gik jeg 
ud for at se på træet, idet jeg frygtede, 
at se al frugten på jorden. Jeg kunne 
ikke rigtig se træet – det var stadig 
mørkt – men jeg så fire små frugter 
spredt rundt om i vores baghave.

En time senere inspicerede jeg 
igen træet. Til min store glæde så 
jeg mange store, gulgrønne frugter, 
som stadig hang på grenene. Jeg 
samlede dem, der var faldet ned, 
og bemærkede, at to af dem havde 
brune skader for neden. Sorte 
pletter misfarvede en anden, 
og den sidste var misdannet og 
havde et vorteagtigt udseende.

Jeg havde forventet, at de store 
og tunge frugter var faldet ned; de 
var dobbelt så store som dem, jeg 
samlede op. Men de hang der stadig 
og sad sikkert fast på træet.

Da jeg tænkte over den oplevelse, 
konkluderede jeg, at vi minder om 
de to slags sentulfrugt – dem, der 
faldt ned, og dem, der blev siddende. 
Vi kan også falde ned, når livets 
blæsende prøvelser skubber til os, 
hvis vi ikke holder fast til livets træ, 
vor Frelser Jesus Kristus (se 1 Ne 8:10; 
11:8- 9, 20- 23).

De frugter, der faldt ned fra vores 
sentultræ, var svækkede af sygdomme 
og ikke i stand til at modstå vinden. 
De, der blev hængende på træet, 
overlevede, fordi de var sunde og 

LEKTIEN FRA SENTULTRÆET
Irene Taniegra

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

Vi ligner meget sentulfrugten i en storm.

stærke. Hvis vi ikke holder os selv 
åndeligt stærke og sunde – lærer fra 
skrifterne og de levende profeter, 
holder befalingerne og tjener andre – 
kan vi også falde, når modstanderen 
sender sine styrker mod os.

Det øjeblik, hvor de små frugter 
ophører med at trække på styrken fra 
sentultræet, standser deres udvikling. 
Tilsvarende standser vores åndelige 
fremgang også i det øjeblik, hvor vi 
adskiller os fra Kristus, det sande vin-
træ (se Joh 15:1; 1 Ne 15:15).

Sommetider må vi også bøje os for 
vinden. Prøvelser er en del af livet på 
jorden, og en ydmyg ånd hjælper os 
til at acceptere Guds vilje i vanske-
lige tider. Ydmyghed hjælper os til at 
omvende os fra vore synder, tilgive 
andre og glemme fornærmelser.

Tålmodighed og ydmyghed hører 
sammen. Hvis vi er tålmodige i vore 
prøvelser, hvis vi holder fast ved 

vores tro bare lidt længere, så kan 
de svar, vi søger, komme. Før eller 

senere vil Frelseren stilne stormen. 
Fred og udfrielse vil komme. Hvis vi 
forbliver lydige og trofaste, kan intet 
skille os fra Guds kærlighed (se 
Rom 8:38- 39). ◼

Forfatteren bor i San Jose i Filippinerne. ILL
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VI VALGTE AT TJENE
Irmgard Meissner

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

Min mand kæmpede mod kræft, men vi accepterede uden tøven kaldet 
til at tjene i templet i Frankfurt.

børn, mine børnebørn, min karriere, 
mit hus og min have. Men da vi næste 
dag indtog vores plads i templet i 
Frankfurt, blev en mørk nat til en 
strålende ny dag for os. Al hverda-
gens stress forsvandt.

På dette hellige sted fandt vi kærlig-
hed, lys, håb, glæde, varme, tryghed, 
beskyttelse og den fred, der udstrå-
ler fra vor Frelser. Mens vi tjente, 
mødte vi vidunderlige mennesker fra 
mange lande. Selv om de talte andre 
sprog, knyttede kærlighedens sprog 
os sammen. Vores virke i templet 
gjorde os meget lykkelige.

Templets ånd og Guds styrke holdt 
min kære mand oppe i 26 måneder. 
En dag kort efter vores afløsning fra 
vores tempelkaldelse besøgte Gerhard 
hospitalet som en del af sin behand-
ling. Denne gang beholdt lægerne 
ham der. Nogle måneder efter vendte 
han hjem til sit himmelske hjem.

Når jeg ser tilbage, ser jeg disse 
år med tempeltjeneste som en gave 
fra himlen – jeg tjente side om side 
med min mand i vor elskede Faders 
hus, hvor vi opfyldte vores løfte om 
at tjene på mission sammen. Jeg er 
af hele mit hjerte taknemlig for den 
oplevelse. ◼
Forfatteren bor i Bayern i Tyskland.

»Nej, vi er nødt til at rejse,« sva-
rede jeg og fortalte, at vi havde lovet 
Herren, at vi ville tjene på mission. 
»Vi havde tænkt os at tjene om nogle 
år, men jeg ved ikke, om min mand 
så stadig vil være i live.«

Da Gerhard gik til en rutinekontrol 
mindre end to uger efter, sagde lægen 
til ham: »Bliv her, du har høj risiko 
for at dø.«

Hans tilstand var forværret. Vi 
var rystede og kunne ikke forestille 
os, hvordan vi kunne opfylde vores 
kaldelse, men vi var fyldt med tro, 
håb og overbevisning. Vi lagde alt i 
Herrens hænder. Hvis han havde en 
opgave til os, ville han sørge for en 
udvej, så vi kunne gennemføre den.

Den 2. januar 1995 tog vi af sted 
på vores mission. Pludselig forstod 
jeg, hvad jeg opgav: Min mor, mine 

Den 12. december 1994 blev vi 
ringet op fra Salt Lake City. En 

venlig stemme fortalte os, at præsident 
Thomas S. Monson, som dengang var 
andenrådgiver i Det Første Præsident-
skab, ønskede at tale med os.

»Præsidenten for templet i Frank-
furt ønsker at kalde dig til at være sin 
rådgiver og din hustru som assistent til 
tempelpræsidentinden,« fortalte præ-
sident Monson min mand Gerhard. 
Derefter udtrykte præsident Monson 
bekymring for min mands helbred.

Gerhard havde kæmpet mod kro-
nisk leukæmi i lymfekirtlerne i 11 år. 
Trods denne udfordring havde Herren 
kaldet os, og vi sagde ja uden tøven.

Da jeg sagde mit job op som forbe-
redelse til at tjene, spurgte min chef: 
»Kan jeg beholde dig, hvis jeg giver 
dig mere i løn?«

ILL
US

TR
AT

IO
N:

 B
EN

 S
O

W
AR

DS



14 L i a h o n a

På Lehis og hans families rejse i ørkenen vågnede de 
en morgen og fandt »en rund kugle af kunstfærdig 
forarbejdning« på jorden. Den havde to spindler, hvor 

den ene »viste den retning, i hvilken [de] skulle drage« 
(1 Ne 16:10).

Liahonaen eller kuglen havde også »en ny indskrift 
… som gav [dem] forståelse, hvad angår Herrens veje«. 
Indskriften blev »ændret fra tid til anden i overens-
stemmelse med den tro og flid, som [de] viste den« 
(se 1 Ne 16:28- 29).

Lehi og hans familie havde allerede bronzepladerne, 
som indeholdt skrivelser og profetier fra flere profeter 
fra Det Gamle Testamente. Bronzepladerne og Liahona 
udgjorde deres skrifter, og Lehis folk forventedes at studere 
og følge dem altid. Hvis de gjorde det, havde de fremgang 
på deres rejse; hvis ikke, gjorde de holdt i ørkenen og blev 
ramt af sult og tørst.

Hvad forsøgte Herren at lære dem – og os – gennem 
Liahonas virkemidler?

Et af de primære formål med skrifterne er at hjælpe os til 
at kende, forstå og blive som Frelseren (se 3 Ne 27:27). Når 
vi hele tiden studerer skrifterne, hjælper det os til at holde 
vore øjne, vores sind og vores hjerte rettet mod ham. Når vi 
anvender og efterlever de læresætninger, vi finder i skrif-
terne, bliver vi mere som han. Når vi bliver mere som han, 
bliver vi kandidater til evigt liv (se Joh 5:39).

Når vi hele tiden studerer skrifterne, hjælper det os til at holde vore øjne, 
vores sind og vores hjerte rettet mod Frelseren, og når vi anvender og efterlever 

de læresætninger, vi finder i skrifterne, bliver vi mere som han.
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HOLD FAST VED JERNSTANGEN

Lehis drøm
I Lehis drøm eller syn er fire grupper af mennesker 

repræsenteret. De første tre grupper påbegyndte stien, 
der førte til livets træ. Porten til den sti er dåb (se 2 Ne 
31:17- 18), så vi taler om medlemmer af Kirken i disse 
første tre grupper.

Jeg vil ikke tale om den fjerde gruppe – de, der gik 
direkte hen mod den store og rummelige bygning. Når 
vi taler om de tre andre grupper, kunne I eventuelt for 
jer selv bedømme, hvilken gruppe I tilhører, og spørge 
jer selv om, hvilken gruppe I ville foretrække at tilhøre.
Gruppe 1

»Og jeg så utallige skarer af folk, hvoraf mange trængte 
sig frem for at komme til stien, som førte til det træ, som 
jeg stod ved.

Og det skete, at de kom hen og begyndte at følge stien, 
som førte til træet.

Og det skete, at der opstod en tåge af mørke, ja, endog 
en overordentlig stor tåge af mørke, således at de, der var 
begyndt at følge stien, for vild, så de kom bort og for-
svandt« (1 Ne 8:21- 23).

Medlemmerne af denne gruppe læste og studerede 
åbenbart ikke skrifterne, lyttede ikke til eller så 
generalkonferencen, læste ikke Liahona eller overværede 
søndagsmøderne, som alle tilbyder Guds ord. Derfor 
for de vild.

Ældste  
Daniel L. Johnson
De Halvfjerds
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Gruppe 2
»Og det skete, at jeg så andre trænge sig 

frem, og de kom hen og fik fat i enden af 
jernstangen, og de trængte sig frem gen-
nem tågen af mørke, idet de klamrede sig til 
jernstangen, lige til de kom hen og spiste af 
træets frugt …

Og efter at de havde smagt frugten, skam-
mede de sig på grund af dem, som hånede 
dem, og de faldt fra, ind på forbudne stier, 
og blev væk« (1 Ne 8:24, 28).

Bemærk, at denne gruppe fik fat i og 
klamrede sig til jernstangen. De holdt fast, 
indtil de nåede livets træ og spiste af dets 
frugt. Men de skammede sig over Jesu Kristi 
evangelium, holdt op med at fokusere på 
Frelseren og blev distraheret af verdens 
tillokkelser, fristelser og rigdomme. Så de 
for også vild.

Nøglen til forståelse af disse vers er ven-
dingen »klamrede sig til jernstangen«. Jeg 
sammenligner ordet klamre med en rutsjeba-
netur. Hvis I har prøvet en vild rutsjebanetur, 
så mindes I, hvordan I krampagtigt klamrede 

jer til stangen, så jeres knoer blev helt hvide. 
Hvad gjorde I så, da det farlige var overstået? 
I gav slip!

I evangelisk sammenhæng kan dette ske, 
når I bliver bedt om at forberede en tale, 
eller når I møder en krise som et dødsfald 
i familien eller et forhold, der går i stykker. 
I slår generalkonferencetaler op, som I sjæl-
dent lytter til, eller konsulterer skrifterne, 
som I normalt forsømmer. I søger åndelig 
vejledning og støtte på grund af jeres ånde-
lige svaghed. Når krisen så er forbi, giver 
I slip! I sætter skrifterne tilbage på hylden, 
vender tilbage til gamle vaner med uregel-
mæssige besøg i Kirken og dropper daglige 
bønner – i det mindste indtil den næste krise, 
eller rutsjebanetur, dukker op. I vender jer 
med andre ord kun til Frelseren for at få 
hjælp, når der opstår et desperat behov – 
i stedet for hele tiden.

Medlemmer af denne gruppe er blevet 
døbt, og mange er sikkert blevet ordineret 
til præstedømmet, har modtaget tempel-
ordinancer, været på fuldtidsmission og 

FOR AT OPNÅ TRO
»For at opnå og bevare 
den tro, vi har brug for, 
er det afgørende, at vi 
læser, studerer og grun-
der over skrifterne.«
Præsident Thomas S. Monson, 
»Vær et eksempel og et lys«, 
Liahona, nov. 2015, s. 87.
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er blevet gift i templet. Men de gav slip! De holdt op med 
at læse i skrifterne hele tiden, kom ind på forbudne stier 
og for vild.

Heldigvis forbliver de fleste unge voksne og hjemvendte 
missionærer trofaste over for evangeliets sandheder, som 
de har lært og fortalt andre om. De retter også deres blik 
mod Frelseren gennem dagligt skriftstudium og bøn. Vi 
er taknemlige for dem og deres trofasthed. De er Kirkens 
fremtid og de fremtidige forældre til dem, der vil føre 
Kirken fremad.
Gruppe 3

»Se, [Lehi] så andre mængder trænge sig frem, og de 
kom hen og fik fat i enden af jernstangen, og de trængte 
sig frem, idet de bestandig holdt fast ved jernstangen, 
indtil de nåede frem og faldt ned og spiste af træets frugt« 
(1 Ne 8:30).

Bemærk vendingen »bestandig holdt fast ved jernstagen«. 
Denne gruppe læser i skrifterne bestandigt. De fastholder 
deres fokus på Frelseren bestandigt.

Skrifterne er det vigtigste, vi kan studere. De bør have 
forrang over kemi, fysik, bogføring, dans, musik, sport eller 
ethvert andet verdsligt studium eller aktivitet.

Begynd hver dag med skrifterne. Bøn og skriftstudium 
går hånd i hånd. De er uadskillelige partnere. Konstant 
bøn vil lede jer til skrifterne, og konstant skriftstudium vil 
lede jer til bøn. Begge holder jer fokuseret på Frelseren og 
giver jer adgang til åbenbaring og den fred, der kun kom-
mer, når vi »bestandig holdt fast ved jernstangen«. Bøn og 
skriftstudium vil lede jer til templet. De vil få jer til at ønske 
at holde sabbatsdagen hellig. De vil hjælpe jer til at undgå 
og overvinde modstanderens fristelser.

Nu vil jeg gerne gøre jer opmærksom på vendingen 
»de nåede frem og faldt ned og spiste af træets frugt«. 
En nøgle til forståelse af denne vending findes i 1 Nefi, 
kapitel 11:

»Og det skete, at jeg, efter at jeg havde set træet, sagde 
til Ånden: Jeg forstår, at du har vist mig det træ, der er mere 
dyrebart end alt andet.

Og han sagde til mig: Hvad ønsker du?
Og jeg sagde til ham: At forstå udlægningen af det«.

Englen svarede: »Se!« Derpå så Nefi i et syn jomfru Maria, 
som englen identificerede som »Guds Søns mor«. Dernæst 
så Nefi Maria bære et barn – »Guds lam« – i sine arme.

Bemærk nu vers 24: »Og jeg så, og jeg skuede Guds 
Søn gå rundt blandt menneskenes børn, og jeg så mange 
falde ned for hans fødder og tilbede ham« (se 1 Ne 11:9- 24; 
fremhævelse tilføjet).

Træet repræsenterer Guds kærlighed, som den er tilken-
degivet gennem hans Søn, Jesus Kristus (se 1 Ne 11:21- 22). 
Personerne i gruppe 2, der nåede frem til træet, faldt ikke 
ned, ligesom dem i gruppe 3. Er det muligt at være i Guds 
Søns nærhed og ikke vide det? Man behøver blot at læse 
Det Nye Testamente for at finde svaret. Frelseren virkede 
i tre år, underviste og udførte mirakler, men ganske få 
genkendte ham som den, han var.

Gransk skriften
Stil jer selv disse spørgsmål:

•  Hvad kan jeg gøre for at sikre, at jeg bestandigt hol-
der fast i jernstangen, så at jeg, når jeg kommer til 
livets træ, vil genkende Frelseren og falde ned og 
tilbede ham?

•  Hvad kan jeg gøre for at holde mine øjne, mit sind 
og mit hjerte rettet mod Frelseren?

•  Hvad kan jeg gøre for at blive mere som Frelseren?

Svaret på alle tre spørgsmål står i skrifterne. »I gransker 
Skrifterne,« sagde Frelseren, »fordi I mener, at I har evigt liv 
i dem; og netop de vidner om mig« ( Joh 5:39). Hvis I fordy-
ber jer i skrifterne hver dag hele livet, vil I have styrke til at 
modstå alvorlige overtrædelser; men af større betydning er, 
at I vil lære Frelseren at kende. I vil være i stand til at holde 
jeres øjne, sind, og hjerte rettet mod ham.

Når I lærer Jesus Kristus at kende, anvender hans lære 
og følger hans eksempel, vil I blive som han. Når I bliver 
som han, vil I være kandidat til at leve for evigt i hans 
nærhed. ◼

Fra talen »Continually Holding Fast to the Rod of Iron«, der blev holdt på 
Brigham Young University–Idaho den 12. maj 2015. Læs hele den engelske 
tekst ved at gå ind på http:// web. byui. edu/ devotionalsandspeeches.



John L. Sorenson
Professor emeritus i antropologi, Brigham Young University

Da Mormon så, at hans nefitiske folk 
var ved at blive udryddet, gik han i gang 
med at skrive »en lille forkortelse« af 

deres optegnelser (Morm 5:9). Dette projekt 
begyndte det sidste sted, hvor nefitterne 
slog sig ned, før de til sidst samledes i 
Cumoras land. Nefitterne levede fra hån-
den til munden, og det, de udholdt, kan kun have 
været hårdt; folket var flygtninge med usikre kilder 
til mad, tøj og husly. Mormons skrivning gik sikkert 
ind i den firårige periode med forberedelse til det 
sidste slag, som var aftalt med lamanitternes 
hærfører, men under alle omstændigheder 
var den forkortede beretning fuldendt og 
arkivet begravet i højen Cumora i god tid 
før den sidste konflikt (se Morm 6:6).

Mormons  
MIRAKULØSE BOG

Mormon udførte den udfordrende 
opgave med at forkorte nefitternes 
optegnelser på en effektiv og 
mirakuløs måde.
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Det er klart, at skabelsen af Mormons Bog var en 
overvældende præstation, især i betragtning af de »felt«- 
forhold, hvorunder Mormon måtte arbejde, og hans 
konkurrerende pligter som leder for sine styrker, mens 
de forberedte sig til det sidste slag. Og det endelige pro-
jekt er helt forståeligt ikke uden ufuldkommenheder.1

Begrænsninger for Mormons arbejde
Overvej nogle af de begrænsninger, Mormon stod 

over for, da han skulle udføre sit projekt:

1.  Størrelsen af hans nye optegnelse måtte begræn-
ses voldsomt. Bogen skulle være tilstrækkelig 
transportabel til, at Moroni kunne bære den til 
et sikkert sted.

2.  Det fysiske produkt måtte være forberedt til at 
kunne holde i århundreder.

3.  Blandt de mulige skrivesystemer, som Mormon 
kunne bruge, var der kun ét, der var kortfattet 
nok til at svare til en bog.

4.  Fortællingen måtte have en praktisk længde, 
være trofast over for de historiske kendsgernin-
ger i de optegnelser, han sammenfattede, og for-
muleret på en måde, som han anså for passende.

5.  Tidsfristen var kort. Mormon havde lidt over tre 
år til at samle og skrive over 600 års historie. 
Han havde måske ikke tid til blot at læse alle 
de optegnelser, han havde i sine hænder, og 
der var bestemt ikke tid til stilistisk finpudsning 
og redigering.

Hvordan valgte Mormon med alle disse begræns-
ninger, hvilken information han skulle medtage, og 
hvad der skulle udelades?

På nogle områder er hans inspirerede præstation 
i skabelsen af Mormons Bog lige så forbløffende og 
beundringsværdig som Joseph Smiths senere præsta-
tion ved at oversætte optegnelsen på så kort tid.M
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Mange sæt optegnelser
Foruden Nefis store plader blev der på visse tids-

punkter brugt supplerende optegnelser til at skabe 
Mormons fortælling. Han nævnte flere gange sin afhæn-
gighed af Almas »egen optegnelse« (Alma 5:2; forskriften 
til kapitel 7; 35:16). Han brugte også »Helamans opteg-
nelser« og »hans sønners optegnelser« (indledningen til 
Helamans Bog), og vi læser også om »Nefis optegnelse« 
(3 Ne 5:10).

Nogle gange brugte Mormon også andre originale 
optegnelser, hvor han ikke tydeligt identificerede dem. 
Nogle mulige supplerende optegnelser omfatter:

•  Teksten til kong Benjamins store tale (Mosi 2:9–
Mosi 5).

•  Optegnelsen på Zeniffs plader (Mosi 9- 22).
•  Almas personlige forkyndelse i Zarahemla, Gideon 

og Melek (Alma 5, 7 og 8).
•  Historien om Almas og Amuleks oplevelser i 

Ammoniha (Alma 9- 14).
•  Den detaljerede beretning om Mosijas sønners 

og deres ledsageres mission blandt lamanitterne 
(Alma 17- 27).

•  Almas taler til sine sønner Helaman, Shiblon og 
Corianton (Alma 36- 42).

Moroni medtog også sin oversættelse og resumé af 
Eters historie om jereditterne, udarbejdet og med tilføjel-
ser af Moroni som Eters Bog, såvel som uddrag af sin far 
Mormons lære og breve (Moro 7- 9).4

De vigtigste hellige optegnelser blev bevaret på 
metal for at sikre deres holdbarhed; beretninger ført på 
mere forgængelige materialer kunne, formodede de, 
blive ulæselige med tiden (se Jakob 4:2). Anvendelsen 
af kopier af den hellige skrift på papir til hverdagsbrug 
antydes af afbrændingen af dem, som Almas konvertit-
ter i Ammoniha havde (se Alma 14:8; sammenlign med 
Mosi 2:8; 29:4 og Alma 63:12). Metalplader var ikke lette 

Valg af skrivesystem
Teksten i Mormons Bog nævner flere gange de vanske-

ligheder, som skribenterne havde med at tydeliggøre deres 
udsagn (se Jakob 4:1; Morm 9:33; Eter 12:23- 25, 40). Mormon 
sagde: »Alligevel er der meget, som vi på grund af vort sprog 
ikke er i stand til at skrive« (3 Ne 5:18). »Vort sprog« henviser 
i denne sammenhæng klart til deres skrivesystem, ikke til 
deres talesprog. Moroni fortæller os endvidere, at der ikke 
ville have været »nogen ufuldkommenhed« (Morm 9:33), hvis 
de havde skrevet på hebraisk, der er baseret på et alfabet.

De benyttede »skrifttegn« blev af nefitiske historikere 
kaldt for »reformerede egyptiske« (Morm 9:32). Systemet 
bestod af »jødernes lærdom og egypternes sprog« (1 Ne 
1:2). Egyptiske indhuggede tegn blev nu og da brugt i 
Palæstina i fordums dage til at skrive lydene fra de hebra-
iske ord.2 Ud fra eksemplerne på skrifttegn i »the Anthon 
Transcript«,3 som skulle være en kopi af skrifttegnene på de 
plader, Joseph Smith oversatte, er det tydeligt, at de ikke er 
formet direkte efter de egyptiske skrifttegn, der almindelig-
vis blev brugt på Lehis tid. De ligner mere egyptiske hie-
ratiske skrifttegn, et ældre og parallelt system af skrifttegn, 
der stadig blev brugt af dem, når de anvendte pensel og 
blæk i stedet for at indgravere i sten.

Det hieratiske system var mere kortfattet end den alfa-
betiske hebraiske skrift, men også mere tvetydig, fordi 
størsteparten af tegnene repræsenterede hele, komplekse 
morfemer eller ord (som i dag kaldes logogrammer) sna-
rere end lyde, der tilsammen danner ord som i et alfabet. 
Betydningen af hvert logogram måtte læres udenad. Denne 
flertydighed kan være en del af problemet ved »sammensæt-
ningen af vore ord« (Eter 12:25), som Moroni talte om.

En yderligere årsag til »ufuldkommenheder« kan have 
været, at hieratisk egyptisk hovedsageligt blev brugt til at 
skrive kursivt, og dets brug til at indgravere på metalplader 
kunne betyde, at mindre fejl fra gravørens hånd uden et 
effektivt »viskelæder« ved hånden til at rette kunne føre til 
fejllæsning af tegnene.
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i sine læseres sind 
om, at godt og ondt er 
fuldstændige modsæt-
ninger (bemærk Mor-
mons egne ord om den 
kontrast i Moroni 7:5- 19). 
Mormon farvede bestemt 
nogle af sine beskrivelser med 
inspireret, personlig fortolkning. 
Denne holdning signaleres ofte med 
anvendelsen af en vending som »og således ser vi« 
(fx i Alma 42:4, 7, 14; Hel 3:23- 31; 6:34- 40).

Mormon og Moroni præsenterer deres forkortede 
optegnelse til fremtidige læsere som en enestående 
form for fortolket historie. De videregav den til kom-
mende generationer, ikke som en historikers historie, 
men som et magtfuldt, moralsk budskab i den hen-
sigt at opdrage læserne i de lektier, som de to mænd 
havde lært i løbet af deres lange og vanskelige tid i 
deres folks og i Guds tjeneste. De brugte de bedste kil-
der på den mest virkningsfulde måde, de kendte. Det 
arbejde og den hengivenhed, som deres værk viser, 
har været til gavn for alle mennesker i vore dage.

De har min inderlige tak. ◼

NOTER
 1. Mindre fejl (svarende til nutidige slåfejl) kan fx være blandt de 

»fejl«, som Moroni hentyder til på titelsiden af Mormons Bog, 
der er »menneskers fejl«. De omfatter den fejlagtige rapport om 
indtagelsen af byen Nefiha (Alma 51:26; sammenlign med Alma 
59:5) og en fejl, hvor den samme begivenhed i et vers siges at 
have fundet sted i det 26. år af dommernes regeringstid (Alma 
56:9) og i et andet i det 28. år (Alma 53:22- 23). Sådanne brister 
viser den menneskelige side af historikerens opgave, men 
de behøver ikke at være et stort problem for os, når vi læser 
optegnelsen.

 2. Se John A. Tvedtnes og Stephen D. Ricks, »Jewish and Other 
Semitic Texts Written in Egyptian Characters«, Journal of 
Book of Mormon Studies, årgang 5, nr. 2, 1996, s. 156- 163; 
og John A. Tvedtnes, »Linguistic Implications of the Tel- Arad 
Ostraca«, Newsletter and Proceedings of the Society for Early 
Historic Archaeology, nr. 127, 1971.

 3. Se B.H. Roberts, New Witnesses for God, 3 bd., 1909, 2:93- 104.
 4. Se mere om forskellige kilder til optegnelsen i »En kort forkla-

ring om Mormons Bog« i Mormons Bog.

at fremstille (se Morm 8:5) og indgravere på, så der 
var en begrænset mængde af dem.

Mormon trak på de forskellige materialer, som var 
tilgængelige for ham, og udfærdigede sin beretning 
»i overensstemmelse med den kundskab og forstå-
else, som Gud« havde givet ham (MormO 1:9). Gud-
dommelig hjælp var sommetider direkte og specifik, 
som da Herren instruerede ham i ikke at medtage en 
lang gennemgang af Jesu lære til nefitterne (se 3 Ne 
26:6- 12), men der er ingen angivelse af, at yderligere 
historisk information blev åbenbaret til ham.

»Og således ser vi«
Mormon sagde flere gange, at hans forkortelse 

ikke kunne omfatte mere end en brøkdel af det histo-
riske materiale på Nefis store plader (se MormO 1:5; 
3 Ne 5:8; 26:6; se også Jakob 3:13- 14; 4:1). Hvordan 
udvalgte han så sit materiale?

Hans primære kriterium nævnes gentagne gange 
i hans bog. Målet var at sikre, at hans læsere, især de 
fremtidige beboere af det forjættede land i Amerika 
og specielt Lehis efterkommere, fattede betydningen 
for dem af det løfte og den profeti, der blev givet til 
Lehi: »For så vidt som I holder mine befalinger, skal 
I have fremgang i landet« ( Jar 1:9). Det var faktisk 
Amarons negative udgave at Lehis erklæring, som 
Mormon primært giver opmærksomhed: »For så vidt 
som I ikke vil holde mine befalinger, skal I ikke have 
fremgang i landet« (Omni 1:6; fremhævelse tilføjet).

Mormons lektier viser dramatisk forskellen på 
godt og ondt. Folket i hans optegnelse lægger på den 
ene side vægt på lydighed og dyd i forhold til stædig 
skurkagtighed på den anden. Han beskriver slyngler, 
der er helt igennem onde og fortjener deres skæbne, 
og han beskriver helte, som er prisværdige på næsten 
alle områder. Karakterer i den grå zone nævnes knap 
nok. Mormon ønskede ikke at efterlade nogen tvivl 
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Glem aldrig, at slægtshistorie – og de tempelordinancer den muliggør – 
er en afgørende del af arbejdet med frelse, og at deltagelse i dette hel-
lige værk for de døde velsigner de levende. Det styrker vores tro og 
forpligtelse over for evangeliet, hjælper os til at modstå fristelse, fører 

vores familie nærmere hinanden og styrker vore menigheder og stave.
Jeg ønsker at fremhæve »find, tag med og undervis« i slægtshistorie. Med find 

mener vi brugen af hjemmesiden FamilySearch eller hæftet Min slægt: Beretninger, 
der bringer os sammen1 til at finde navnet på en eller flere af jeres forfædre eller 
deres efterkommere. Tag derpå disse navne med til templet eller giv dem til andre, 
så de kan tage dem med. (Tag, hvor det er muligt, til templet som familie). Endelig 
skal vi undervise vores familie og derefter undervise hinanden i at gøre det samme.

Vor Faders plan handler om familien, som er symboliseret ved et stort træ. For at 
et træ skal leve og vokse, har det brug for både rødder og grene. Vi må tilsvarende 
være forbundet med vore rødder – vore forældre, bedsteforældre og andre forfædre 
– såvel som med vore grene – vore børn, børnebørn og andre efterkommere. Flere 
gribende skriftsteder bruger analogien med et træ med rødder og grene til at repræ-
sentere familien (se Es 11:1; Jakob 5).

Ældste  
Quentin L. Cook
De Tolv Apostles 
Kvorum

GLÆDEN VED 

Profeten Elias’ løfte gør det klart, at vi alle 
har en forpligtelse over for de generationer, 
der er gået forud for os, og for de generati-
oner, der kommer efter os.
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Profeten Elias’ mission
Profeten Malakias profeterede i den sidste 

bog i Det Gamle Testamente om en tid, hvor 
profeten Elias skulle vende tilbage til jorden, 
»før Herrens dag kommer, den store og fryg-
telige … [for at] vende fædres hjerte til deres 
sønner og sønners hjerte til deres fædre, så 
[han] ikke skal komme og slå landet med 
forbandelse« (Mal 3:23- 24).

Da englen Moroni viste sig for den 
17- årige Joseph Smith i 1823, citerede han 
de samme vers fra Malakias, men gengav 
dem lidt anderledes. Moroni sagde den 
septemberaften:

»Se, jeg vil åbenbare præstedømmet for jer 
ved profeten Elias’ hånd, før Herrens store 
og frygtelige dag kommer

… Og han skal i børnenes hjerte plante 
de løfter, der blev givet til fædrene, og bør-
nenes hjerte skal vende sig til deres fædre. 
Hvis det ikke var således, ville hele jorden 
blive lagt fuldstændig øde ved hans komme« 
( JS–H 1:38- 39).

Fire gange gentog englen Moroni Malakias’ 
ord til drengen Joseph.

Forestil jer, at alt, hvad vi vidste om den 
store profet Elias, var det, som Joseph Smith 
kendte fra Bibelen. Fra den bog med hellig 
skrift ved vi, at profeten Elias levede i en uro-
lig tid omkring 900 år før Kristi fødsel. Den 
onde duo Akab og Jezabel, som regerede i 
ugudelighed over Israel som konge og dron-
ning, fik deres undersåtter til at tilbede den 
falske gud Ba’al og myrdede blandt andet 
Herrens profeter.

Elias var en usædvanlig profet. Kristne 
og jøder verden over accepterer beretningen 
om Elias i Det Gamle Testamente.

Skriften beretter, hvordan Elias’ liv mira-
kuløst blev bevaret, og hvordan han red-
dede en enke fra hungersnød og oprejste 
hendes søn fra de døde (se 1 Kong 17). 
Elias beskrev, hvordan Herrens stemme 
som »en sagte susen« forsikrede ham om, 
at han ikke var alene i sin hengivenhed 
for Jahve (se 1 Kong 19:4- 14). Til sidst 

Profeten Elias viste 
sig sammen med 
Moses for Frelseren 
og Peter, Jakob og 
Johannes på Forkla
relsens bjerg i tider
nes midte.
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blev Elias selv forvandlet og ført til himmels uden at 
smage døden (se 2 Kong 2:7- 12).

Kun i nutidig åbenbaring er Elias’ fuldstændige rolle 
blevet åbenbaret. Han var den sidste profet, der havde 
den beseglende kraft i Det Melkisedekske Præstedømme 
før Jesus Kristus. Sammen med Moses viste han sig for 
Frelseren og Peter, Jakob og Johannes på Forklarelsens 
bjerg i tidernes midte (se Matt 17:1- 4; Mark 9:2- 5). Som 
et skelsættende element i genoprettelsen viste profeten 
Elias sig for Joseph Smith og Oliver Cowdery i templet 
i Kirtland i 1836. Her gengav han atter nøglerne til 
beseglingsmagten, denne gang til at besegle familier i 
denne uddeling som opfyldelse af Malakias’ profeti (se 
L&P 110:13- 16). Frelsens fylde er tilgængelig for både 
levende og døde, fordi Elias blev sendt i denne  
uddeling.

Elias’ mission lettes af det, der sommetider kaldes for 
Elias’ ånd, der, som præsident Russell M. Nelson, præsident 
for De Tolv Apostles Kvorum, har sagt, er »tilkendegivelser 
fra Helligånden, som vidner om familiens guddommelige 
natur«.2 Det er derfor, at vi ofte kalder tilkendegivelser af 
Helligånden knyttet til slægtshistorie og tempeltjeneste 
for Elias’ ånd.

Om dem, der er gået forud for os, læser vi i Lære 
og Pagter: »Vi kan ikke blive gjort fuldkomne uden 
dem; ej heller kan de blive gjort fuldkomne uden os« 
(L&P 128:18). Hvad betyder det? Vi finder svaret i 
skrifterne:

»Og se, mine højt elskede brødre og søstre, lad mig 
forvisse jer om, at disse er principper angående de døde 
og de levende, som man ikke kan tage let på, hvad angår 
vor frelse. For deres frelse er nødvendig og afgørende for vor 
frelse, sådan som Paulus siger angående fædrene – at de 
ikke kan blive gjort fuldkomne uden os – ej heller kan vi 
blive gjort fuldkomne uden vore døde (L&P 128:15; frem-
hævelse tilføjet).

At »deres frelse er nødvendig og afgørende for vor frelse« 
betyder, at frelsen af hele den menneskelige familie er ind-
byrdes afhængig og sammenhængende – ligesom rødderne 
og grenene på et stort træ.

Afhold en slægtstræ- sammenkomst
Familieforpligtelser og forventninger bør stå øverst på 

vores liste over prioriteter. De vil beskytte vores guddom-
melig skæbne. Jeg udfordrer familier til at komme i gang 
med deres slægtshistorie og afholde det, jeg kalder en 
»slægtstræ- sammenkomst«. Dette bør være en tilbageven-
dende begivenhed. Alle kan til disse sammenkomster med-
bringe eksisterende slægtshistorier, beretninger og billeder, 
deriblandt forældres og bedsteforældres elskede ejendele. 
Hæftet Min slægt kan bruges til at registrere slægtsoplys-
ninger, beretninger og billeder, som så kan uploades til 
FamilyTree på hjemmesiden FamilySearch. org.

Men det kan ikke være en engangsindsats. Det kræver et 
helt liv med flid. Til dem, der leder efter en mere udbytterig 
måde at overholde sabbatsdagen på for familien, er det at 
fremskynde dette hellige værk en frugtbar jord.

Det centrale i slægtshistorie er hjemmet. Vi har brug 
for at hjælpe vore unge med at udvikle en kærlighed til 
dette værk. Mange af vore unge har allerede vendt deres 
hjerte mod fædrene. De unge er begejstrede for at lære 
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om familiemedlemmers liv – hvor de kom fra, og hvor-
dan de levede. Nogle af dem bliver så begejstrede over 
arbejdet, at de glemmer tiden og er skuffede, når de 
må standse.

Unge elsker beretninger og fotografier, og de har nu let 
adgang til den teknologiske ekspertise til at bevare disse 
minder i Family Tree på FamilySearch. org. De kan finde 
slægtninge, som har brug for tempelordinancer, ved hjælp 
af en nylig lanceret funktion med »forslag til optegnelser« 
på FamilySearch. org.3

Disse forslag til optegnelser om slægtninge bygger på 
kirkemedlemmers indekseringsindsats verden over. Disse 
optegnelser – og der er millioner af dem – vil hjælpe jer til 
at finde flere forfædre, som måske endnu ikke er knyttet til 
jeres slægt, og som har brug for, at der udføres ordinancer 
for dem i templet. Andre optegnelser fra rundt om i verden 
med denne teknologi med forslag omfatter Ancestry.com, 
Findmypast.com og MyHeritage.com, som alle kirkemed-
lemmer kan få gratis adgang til.

Selvom centret for slægtshistorie er hjemmet, så vil Kir-
ken fortsat oprette slægtshistoriske centre, hvor familier kan 
finde deres forfædre sammen og gå på internettet, hvis det 
ikke er let tilgængeligt derhjemme.

Alle værdige medlemmer af Kirken, som er 12 år eller 
ældre, kan erhverve en tempelanbefaling med begrænset 
anvendelse til at udføre dåb for de døde efter et inter-
view med en eller to kirkeledere. Det gælder også for alle 
nydøbte.

Det er en stor glæde at have en underskrevet anbefaling, 
som man kan vise i ethvert tempel. En anbefaling medfø-
rer også himmelsk beskyttelse. Præsident Boyd K. Packer 
(1924- 2015) har som præsident for De Tolv Apostles Kvo-
rum sagt:

»Der findes intet værk, der beskytter denne kirke mere 
end tempeltjenesten og den slægtsforskning, som støt-
ter dette. Intet værk er mere åndeligt forædlende. Intet 
andet værk giver os større styrke. Intet værk kræver større 
retskaffenhed.

Vores tjeneste i templet er et værn og et skjold og en 
beskyttelse for os, både individuelt og som et folk.« 4

Vores forpligtelse til vore forfædre
Slægtshistorie er et familieanliggende, men ikke alle i 

slægten er i samme situation. Mange af vore forfædre er 
døde uden at blive gift eller få børn. Nogle er blevet skilt, 
og nogle er blevet gift flere gange. Mange fik børn, der 
var handicappede, eller som døde som små. Alle har en 
historie.

Hver eneste sjæl, levende eller død, som er ansvarlig for 
sine handlinger, behøver velsignelsen ved hellige tempel-
ordinancer, og vi kan hjælpe vore slægtninge til at modtage 
dem. Det er uden betydning, om I er ugifte, om jeres mand 
eller hustru er mindre aktiv, eller om I selv er mindre aktive 
eller overhovedet medlem af Kirken, I kan også bidrage til 
at frelse sjæle. Der er intet mere betydningsfuldt, tilfredsstil-
lende eller herligt værk.

Lederen af dette værk er vor Herre og Frelser Jesus 
Kristus. Efter sin død åbnede han døren til fængslet, der 
holdt de døde fanget:
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»Han organiserede sine styrker … og 
udpegede budbringere, iklædt magt og myn-
dighed, og bemyndigede dem til at gå ud og 
bære evangeliets lys til dem, der var i mørke, 
ja, til alle menneskers ånder …

Og de udvalgte budbringere gik ud for 
at kundgøre Herrens nådedag og forkynde 
frihed for de fangne, som var bundet, ja, for 
alle, som ville omvende sig fra deres synder 
og antage evangeliet« (L&P 138:30- 31).

Vores budskab er enkelt, men vidtræk-
kende. Det kræver ikke en himmelstræbende 
retorik eller kompleks lære. Det handler om 
at have et sønderknust hjerte og en anger-
fuld ånd og en forpligtelse til at følge vor 
Frelser.

Som Herren Jesu Kristi apostel lover jeg, 
at hvis I ser ud over grænserne for tid og 
livet på jorden og hjælper dem, der ikke 
kan hjælpe sig selv, vil I blive velsignet med 
mere nærhed og glæde i jeres familie og med 

guddommelig beskyttelse, der skænkes dem, 
der er trofaste i hans tjeneste.

Profeten Elias’ løfte gør det klart, at vi alle 
har en forpligtelse over for de generationer, 
der går forud for os, og for de generationer, 
der kommer efter os. Må I forældre, unge 
og børn finde glæde og blive velsignet på 
alle andre områder i livet, når I opfylder den 
forpligtelse, der er sendt fra himlen om at 
deltage i det hellige arbejde for de døde. ◼
Fra et foredrag, »Our Father’s Plan Is about Families«, holdt 
på den slægtshistoriske konference RootsTech 2015 i Salt 
Lake City i Utah den 14. februar 2015. Man kan besøge Root
sTech. org og lære mere om konferencen RootsTech 2016.

NOTER
 1. Se oplysninger om hæftet Min slægt ved at besøge 

familysearch. org/ campaign/ myfamily.
 2. Russell M. Nelson, »En ny høsttid«, Stjernen, juli 1998, 

s. 35.
 3. Funktionen med forslag til optegnelser viser »resul-

tater af en omfattende søgning i [FamilySearchs] 
samling, hvor man søger efter jeres forfædre« (family-
search. org/ blog/ en/ give - research - boost  
- record - hints/ ).

 4. Boyd K. Packer, »Det hellige tempel«, Liahona, 
okt. 2010, s. 35.

Lederen af dette 
værk er vor Herre og 
Frelser Jesus Kristus. 
Efter sin døb åbnede 
han døren til fæng
slet, der holdt de 
døde fanget.
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Robin Zenger Baker

Der var gået flere uger, siden min voksne datter var 
flyttet til en ny by, og jeg fik den samme uro, hver 
søndag hun ikke nåede i kirke. Ville hun nogen-

sinde vende tilbage til Kirken? Jeg forsøgte af alle evner 
at få hende derhen: Opmuntring, logik, tryglen, ringe og 
vække hende, bøn, faste og jeg ringede endda til hendes 
biskop. Nu boede vi 3200 km fra hinanden, så det var svært 
for mig at tage med hende, men det prøvede jeg også!

Jeg tænkte hele tiden, at kunne jeg blot dreje situatio-
nen lidt, så ville min datter genfinde sin åndelige kurs. Jeg 
følte, at jeg blot havde brug for den rette person – hendes 
besøgslærer, biskop, en ven eller et medlem af familien 
– der kendte hende og kunne sige eller gøre lige det, der 
ville føre hende tilbage. Men intet virkede. Mit hoved svir-
rede af uro, og mit hjerte var fyldt af skyld og sorg over, at 
jeg ikke havde været en bedre forælder.

Der er mange andre, der kender dette. Når børn forlader 
evangeliets vej, så kan det være meget svært at håndtere for 
trofaste forældre. En mor var så ked af sin datters valg, at 
hun fortalte, at det gjorde ondt at trække vejret. En far følte, 
at hans børn afviste ham og hans måde at leve på. En ung 
mor var urolig ved tanken om, at hendes små børn en dag 
ville drage deres forhold til Kirken i tvivl.

Hvordan håndterer vi disse smertelige følelser, når med-
lemmer af familien vælger at forlade Kirken? Der er flere 
ting, vi kan gøre.

Lær af andre, der har kæmpet med det
Nogle af de mest retskafne familier i skriften kæmpede 

med oprørske børn. Sarija og Lehi havde børn, som for-
kastede deres forældres belæringer (se 1 Ne 2:8- 12). Det 
havde Adam og Eva også (se 1 Mos 4:8). Selv vore himmel-
ske forældre har sørget over, at en tredjedel af deres ånde-
lige børn valgte en anden vej (se L&P 29:36). Den store 
plan for lykke indeholder handlefrihed. Og det betyder, at 
selv medlemmer af retskafne familier kan afvise evangeliets 
principper. Vi kan hente trøst i historierne om familiernes 
genvordigheder i skrifterne. Vi får en bedre forståelse af 
handlefrihed og empati, og den forståelse kan fremme 
vores heling og hjælpe os fremad.

Anerkend, at vore børn også er Guds
En mor blev overvældet af en følelse af skyld og fiasko, 

da hendes teenagesøn kom i tvivl om sin tro. Mens hun 
spekulerede på, hvad hun kunne have gjort anderledes 
som forælder, kom denne nådige indskydelse til hende: 
»Han er ikke kun dit barn. Jeg elsker ham endnu højere, 

Når et barn 

Vi kan godt glæde os over, at vore børn er velsignet med handlefrihed, 
selv når de bruger den i en retning, vi ikke bryder os om.
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end du gør, og jeg føler ikke skyld over ham eller nogen 
andre af mine vildfarne børn.« Fra det øjeblik kunne denne 
mor slippe skyldfølelsen og i stedet fokusere på, hvor 
dejligt et Guds barn hendes søn var.

Fokusér på succes
Sommetider kæmper forældre, fordi de ikke helt forstår 

belæringen om, at »ingen succes kan opveje fiasko i hjem-
met«.1 Nu er hverken succes eller fiasko let at definere. 
Ældste John K. Carmack, tidligere medlem af De Halv-
fjerds, forklarer således: »Blot fordi denne udtalelse havde 
til hensigt at inspirere forældre til at blive eller blive ved 
med at engagere sig i deres børn, bør den ikke tages til ind-
tægt for, at forældre som vitterligt har lagt meget tid, mange 
kræfter og ofre i at være forældre uden at have høstet det 
ønskede resultat, har fejlet.« 2 Vi er nødt til at glæde os over 
vore børns gode egenskaber og de glade stunder, vi har 
delt. Vi kan påskønne princippet om, at vores familie er 
velsignet med handlefrihed, uanset hvordan de bruger den.

Tilpasning af vore forventninger
Selvom vi håber, at familiens medlemmer følger samme 

vej, som vi har valgt, så er de nødt til at vælge den selv for 
at kunne modtage evangeliets velsignelser. Ældste Carmack 
foreslår, at forældre i stedet for at bekæmpe denne realitet 
»tilpasser deres forventninger og tilgang og accepterer tin-
gene, som de er, frem for at fortsætte med at urolige sig.« 3

En mor følte sig frustreret og ked af det, da hun indså, 
at hendes søn ikke ville tage på mission. Langt om længe 
indså hun, at hun var nødt til at slippe tanken om, at hen-
des søn skulle tage på mission, for at hun kunne blive glad. 
»Jeg blev endelig i stand til indse, at det ikke handlede om 
mig,« sagde hun. »Mine børns liv er deres eget. Jeg er kun 
deres mor. Jeg ejer dem ikke.«

Opnå indsigt
Mange forældre finder trøst og et perspektiv gennem 

bøn, skriftstudium af skriften og tempelbesøg. En forælder 
har fortalt om en oplevelse, hun havde med bøn, som lærte 
hende at huske på, hvor værdifuldt hendes barn er for vor 

himmelske Fader, hvilket lettede smerten for hende. Bøn 
kan give nyttig indsigt i, hvad vi kan gøre og sige. Den 
hjælper os også til at finde trøst.

Skrifterne rummer historier om mennesker, som traf 
dårlige valg, og hvordan familien håndterede det. »Det er 
godt, at skrifterne ikke er fulde af historier om perfekte 
familier, ellers ville det måske helt tage modet fra os til bare 
at prøve,« har en forælder sagt. Beretningen om Alma den 
Yngre forsikrer os om, at forældrenes retfærdige bønner 
bliver hørt (se Mosi 27:14). Lignelsen om den fortabte søn 
lærer os om glæden ved, at én, som vi troede var fortabt, 
vender tilbage (Luk 15:20- 24).

Tempelbesøg kan også give vigtig indsigt i, hvordan man 
håndterer familieanliggender. »Jeg tror, at det fortravlede 
menneske … kan løse problemer både bedre og hurtigere 
i Herrens hus end noget andet sted,« sagde ældste John A. 
Widtsoe (1872- 1952) fra De Tolv Apostles Kvorum. »I de 
mest uventede øjeblikke, i eller uden for templet, vil der i 
form af åbenbaring komme løsninger på de problemer, der 
plager [os].« 4 Når forældre kommer i templet, stilles deres 
hjerte og sind mere ind mod den fred, de søger.

Fortsæt med at vise kærlighed
Lehi og Sarija elskede utvivlsomt Laman og Lemuel lige så 

højt, som de elskede Sam, Nefi, Jakob og Josef. Selvom det 
kan være lettere at enes med familiemedlemmer, som deler 
vores overbevisning og måde at leve på, er det vigtigt for os 
at lære at vise vores kærlighed mod dem, som ikke gør.

En kvinde, der var holdt op med at komme i Kirken 
som ung, har fortalt følgende om, hvordan hendes familie 
fortsatte med at vise hende kærlighed. I hendes store sidste 
dages hellige familie fejrede man missioner på meget synlig 
vis. Fotografierne af alle missionærerne i familien prydede 
hendes bedstemors stuevæg. Det var »epicentret i familiens 
univers«, fortalte hun. Hun vidste, at hun aldrig ville tage 
på mission, og hun følte, at uanset, hvad hun ville udrette 
af godt i verden, ville hun aldrig få en plads på sin bed-
stemors væg.

Da hun var 30, besluttede hun sig for at tjene i Fredskor-
pset. Hun rejste til Madagaskar og lagde al sin energi i at 
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tjene der. Mens hun var af sted, fandt hun ud af, at hendes 
bedstemor havde hængt et billede af hende op på sin væg. 
Da hun var færdig i Fredskorpset, omfavnede de hinan-
den og kneb en tåre. »Tjeneste er tjeneste«, sagde hendes 
bedstemor. Uanset om vi har en missionærvæg derhjemme 
eller ej, er der stadig mange måder at vise alle i vores 
familie på, at de er elskede og værdsatte.

Hold fast i håbet
Samtidig med vi fortsætter med at vise vore kære kær-

lighed for dem, de nu er, kan vi stadig godt holde fast i 
håbet om, at de vil vende tilbage til et liv, der er centreret 
om evangeliet. Det sker ofte, at medlemmer af familien 
vender tilbage efter en periode ude. Ligesom den fortabte 
søn indser de, at deres tidligere liv rummede gode budska-
ber og principper, og de værdier tager de til sig igen. Rent 
faktisk har profeter lovet, at børn, som er beseglet til deres 
forældre, vil kunne mærke, at deres retskafne opdragelse 
rykker i dem, og en dag vil de vende tilbage.5 Sådanne 
løfter indgyder håb for dem, vi har kær.

Bevar et evigt perspektiv
Vi må huske på, at vi ganske enkelt ikke ved, hvad der 

vil ske for vore kære. En far til nogle oprørske teenagere 
har fortalt, at han har lært, at selvom hans sønner ikke lever 
retskaffent lige nu og her, så bør han ikke formode, at kata-
strofen er nært forestående. Præsident Dieter F. Uchtdorf, 

andenrådgiver i Det Første Præsidentskab, 
har sagt, at vi nogle gange tror, at slutnin-
gen på historien allerede er skrevet, når vi 
i virkeligheden kun er i de midterste kapit-
ler.6 Guds tidsregning er så anderledes end 
vores, og vi ved ikke, hvordan historien 
ender for den enkelte person.

Hvis vi vidste, at medlemmerne af vores 
familie engang ville vende tilbage, ville det 

så ændre handlingen i vores historie i dag? Jeg tror, at vi 
kan leve med en større grad af fred, kærlighed og accept. 
Når vi arbejder på, at vores historie skal ende godt, hjælper 
det at huske på, at vi kan vælge en tilgang til vore kære, 
som har afsæt i fred og kærlighed frem for vrede og frygt. 
Paulus skrev: »For Gud har ikke givet os en fej ånd, men en 
ånd med kraft og kærlighed og besindighed« (2 Tim 1:7). 
Og som ældste Carmack tilskyndede os til: »Giv aldrig op. 
Hvis I ikke føler jer i stand til nå jeres datter eller søn lige 
nu, kan I i det mindste blive ved med at prøve og fortsætte 
med at elske dem … Lad jer ikke lamme af skyldfølelser og 
håbløshed. Søg åndelig hjælp og fred. Vær stærk og modig. 
Så kommer I igennem det.« 7

Min datter er ikke vendt tilbage til Kirken. Men vores mål 
er klart; vi arbejder begge på at bevare en tæt kontakt. Vi 
taler ofte sammen, og jeg ved, at hendes opdragelse som 
sidste dages hellig har hjulpet hende til at blive venlig, dis-
ciplineret og betænksom. Selvom jeg aldrig ville have valgt 
den vej for hende, som hun følger i øjeblikket, så er jeg tak-
nemlig for det, vi lærer langs vejen. Og det giver mig fred 
at tænke på, at vejen hjem er unik for hver enkelt af os. ◼
Forfatteren bor i Massachusetts i USA.

NOTER
 1. David O. McKay, i Conference Report, apr. 1964, s. 5; citeret fra 

J.E. McCulloch, Home: The Savior of Civilization 1924, s. 42.
 2. Se ældste John K. Carmack, »Når vore børn kommer på afveje«, 

Stjernen, mar. 1999, s. 31.
 3. Se John K. Carmack, »Når vore børn kommer på afveje«, s. 32.
 4. John A. Widtsoe, »Temple Worship«, The Utah Genealogical and 

Historical Magazine, bind 22, 1921, s. 63- 64, citeret i David B. Haight, 
»Vore templer og det arbejde der udføres deri«, Stjernen, jan. 1991, 
s. 57- 58.

 5. Se »Hope for Parents of Wayward Children«, Ensign, sep. 2002, s. 11.
 6. Se Dieter F. Uchtdorf, »Se enden fra begyndelsen«, Liahona, maj 2006, 

s. 42- 45.
 7. John K. Carmack, »Når vore børn kommer på afveje«, s. 37.

Samtidig med vi fortsætter med at vise vore kære kærlighed 
for dem, de nu er, kan vi stadig godt holde fast i håbet om, at 
de vil vende tilbage til et liv, der er centreret om evangeliet.
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Dustin West
Seminar og institut

Når I leder en diskussion om evangeliet, kan det 
være en hjælp at forestille sig, at man dirigerer 
et orkester. De, I underviser, er ikke publikum 

til koncerten. De spiller i orkestret, og deres spil skaber 
musikken. Dirigenten koordinerer musikerne og får det 
bedste frem i dem og hjælper dem til, at deres musik 
bliver et inspirerende stykke kunst.

Meningsfulde diskussioner om evangeliet kan sammen-
lignes med smuk musik. En god diskussion resulterer i 
en dybere forståelse af de evangeliske læresætninger, der 
drøftes, såvel som et dybere ønske om at anvende de 
evangeliske sandheder.

Meningsfulde diskus-
sioner om evangeliet 
kan sammenlignes 
med at dirigere smuk 
musik. En af en lærers 
største opgaver er at 
lede diskussioner på en 
måde, så eleverne kan 
føle Ånden og erfare 
sandheder for sig selv.

Her er nogle principper, som vil forbedre de diskussio-
ner, I fører:

Undervis mennesker, ikke i lektioner. De, I underviser, 
vil være mere villige til at deltage i diskussionerne, når de 
føler, at I bekymrer jer mere om dem end om at nå igen-
nem lektionen. Eleverne vil gerne opleve, at I har forberedt 
jer til at styrke og fremme deres tro på Herren, frem for blot 
at præsentere fakta. Elever, som føler sig elsket af deres 
lærer og de andre i klassen, vil være mere tilbøjelige til at 
dele deres indsigt og erfaringer.

Indbyd til inspiration. Jeres tid sammen som lærer og 
elever er en mulighed for at modtage åbenbaring og ikke 
blot en chance for, at I kan fortælle alt det, I ved. En af en 
lærers største opgaver er at lede diskussioner på en måde, 
så eleverne kan føle Ånden og erfare sandheder for sig 
selv. Når åbenbaringen tilflyder os, opbygges alle – både 
lærer og elever – og vi fryder os sammen (se L&P 50:22). 
I kan vide, at jeres diskussioner er opbyggende, når I både 
lærer af og underviser ved Ånden.

TIL LÆREREN: »KAN JEG FÅ DET HELE MED?«

Lektionsmaterialer, kapitler fra skriften og den indsigt, 
I har opnået under jeres studier – det er alt sammen 

meget godt, men I kan ikke gengive alt det, som jeres 
timelange studier har bibragt jer, inden for den tilmålte 
tid. Jeres opgave består ikke i at fortælle om alt, hvad I 
lært, men i at lede klassen på en måde, så eleverne selv 
opdager sandhederne – ligesom I selv gjorde under jeres 
forberedelser. Bed om hjælp, så vil Helligånden fortælle 
jer, hvad I skal fokusere på. Når I fokuserer på nogle få 
sandheder, giver I plads til en mere meningsfuld diskus-
sion, som trænger ind i hjertet på dem, I underviser.
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Indbyd alle til at deltage. At deltage betyder ikke 
nødvendigvis, at alle skal svare højt på et spørgsmål. 
Nogle foretrækker blot at deltage ved at lytte eller tage 
noter. Andre er villige til at dele deres tanker, så længe 
de har tid til at tænke sig om og forberede sig. Dem 
kan I overveje på forhånd at bede om at forberede sig 
på at komme og fortælle de andre om deres tanker om 
et givent emne.

Der er adskillige andre måder at lade eleverne deltage 
i en diskussion på. Her er nogle eksempler:

•  Bed eleverne om at tænke over, hvordan de vil 
besvare et spørgsmål, inden I beder om respons.

•  Bed dem om at skrive deres svar ned på et stykke 
papir. Derefter kan I bede nogle få af dem om at 
dele deres svar med de andre.

•  Lad dem drøfte deres svar på spørgsmålene med 
deres sidemand eller i små grupper.

Sommetider kan der være et medlem af gruppen, der 
dominerer diskussionen. Hvis det er tilfældet, kan I even-
tuelt sige: »Lad os høre fra nogle, som ikke har sagt noget 

endnu.« I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at tale 
personligt med den person og takke vedkommende for 
deltagelse og forklare vigtigheden af, at de andre deltagere 
også kan fremkomme med deres synspunkter.

Vær ikke bange for stilhed. Stilhed kan føles som en 
pause i diskussionen, men den kan være værdifuld tid for 
eleverne.

Stil meningsfulde spørgsmål. Stil spørgsmål, som motive-
rer eleverne til at tænke dybt over meningen i et skriftsted 
eller et evangelisk princip. Tænk over, hvilke spørgsmål 
der vil hjælpe dem, I underviser, til at forstå og anvende 
de sandheder, de lærer om, når I forbereder jer. Nogle 
få velformulerede spørgsmål kan gøre en stor forskel.

Lyt opmærksomt. Ofte er lærere så optagede af, hvad 
de skal sige som det næste, at de ikke lytter opmærksomt 
til kommentarerne. Hvis I oprigtigt lytter til dem, I under-
viser, vil de føle sig værdsat og være mere tilbøjelige til at 
deltage. Præsident Thomas S. Monson har sagt: »[Alle] har en 
historie, der venter på at blive fortalt. At lytte er et væsentligt 
element, når vi underviser, og når vi lærer« (»Eksempler på 
storslåede lærere,« Liahona, juni 2007, s. 76).

De elever, som føler 
sig elsket af deres 
lærer og de andre 
i klassen, vil være 
mere tilbøjelige til 
at dele deres indsigt 
og erfaringer.
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TIL ELEVERNE: JERES STEMME TÆLLER

Det at føre en god diskussion om evangeliet er et ansvar, 
som I deler med læreren. I har måske oplevet ting som 

disse i nogle situationer:
Jeg har noget at sige, men min lærer har ikke bedt om 

kommentarer. Skal jeg afbryde?
I venter måske på et passende øjeblik til at fange lærerens 

blik og markere jeres villighed til at deltage. Hvis I føler jer 
inspireret til at deltage, så gør jeres bedste for at handle på 
den tilskyndelse.

Jeg er ikke sikker på, at mine kommentarer er noget 
værd, så hvorfor skal jeg række hånden op?

I har et perspektiv og nogle erfaringer, som de andre 
måske ikke har. Når I forbereder jer på at deltage i klassen, 
opnår I en personlig indsigt, der kan være en velsignelse 
for de andre i klassen.

Ældste Richard G. Scott (1928-2015) fra De Tolv Apostles 
Kvorum forklarede, at når vi rækker hånden op under en 
diskussion om evangeliet, så »viser vi Helligånden vores 

Stil opfølgende spørgsmål. Når eleverne fortæller om 
deres indsigt og erfaringer, kan I måske fornemme, om der 
er mere, de ønsker at fortælle. Overvej at stille opfølgende 
spørgsmål som disse: Hvorfor er det vigtigt for dig? Har du 
oplevet dette selv? Hvad betyder det for os i dag? Hvem har 
ellers noget at sige om dette? Er der nogen af jer, der har 
nogle tanker, de gerne vil dele? Hvilke andre skriftsteder 
lærer os om denne sandhed?

Anerkend svarene. Når der svares, må det anerkendes 
på en eller anden måde. Det kan man gøre ved at komme 
med en påskønnende kommentar om svaret eller ved at 
stille et opfølgende spørgsmål.

Hold læren ren. Husk, at det primære formål med under-
visning i evangeliet ikke blot er at føre en god diskussion. 

villighed til at lære.« Så hvis jeres kommentarer er passende 
for emnet, og tiden tillader det, så lad de andre høre det. 
Ældste Scott forklarede: »Deltagelse gør det muligt for de 
enkelte personer at opleve at blive ledt af Ånden« (»To Learn 
and to Teach More Effec tively«, foredrag fra uddannelsesuge 
på BYU, 21. aug. 2007, s. 5, speeches. byu. edu).

Jeg er bange for at sige noget foran så mange mennesker. 
Hvad skal jeg gøre?

Når I arbejder på at overvinde denne frygt, så start i det 
små. Prøv at melde jer til at læse et skriftsted eller et citat 
højt. Hold så øje med muligheder for at svare på spørgsmål 
eller dele en indsigt. Når I viser jeres villighed til at deltage, 
vil I blive velsignet med modet til at tale og ordene, der skal 
siges. Når vi åbner munden, opdager vi, at »den blive[r] fyldt« 
(L&P 33:10).

Hvis I har let ved at åbne munden, så kan I måske spørge 
jer selv, om der findes en måde, I kan opmuntre jeres klasse-
kammerater til at sige noget på, frem for at I bare taler igen.

Det er snarere at lære læresætningerne, så vores hjerte 
kan forandres, og vi kan omvende os. Det er en del af jeres 
ansvar at sikre, at der undervises i den sande lære under 
diskussionen.

Hvis nogen siger noget, der ikke stemmer overens med 
læresætningerne, har I ansvaret for at fremsætte læresæt-
ningen korrekt. I kan bygge på den korrekte del af svaret, 
læse et skriftsted eller noget fra en generalkonference eller 
bære jeres vidnesbyrd.

Ved brug af disse forslag kan I føre nogle storartede 
evangeliske diskussioner. I bruger ikke blot diskussionen 
til at få tiden til at gå. I kan lede gode diskussioner, så ele-
verne kan modtage personlig åbenbaring, udvikle et fælles-
skab og øge deres forståelse af Jesu Kristi evangelium. ◼
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Heidi Eljarbø Morrell Andersen

Skilsmisse havde aldrig været en del af mit ordforråd, 
indtil det skete for mig. I lang tid siden mærkede jeg 
den skamfulde skyggeside af ordet hver gang, der 

blev spurgt ind til min ægteskabelige status. »Jeg er fraskilt.« 

Gift igen   
Et eventyr i tålmodighed og kærlighed

Sammenføring af to familier kræver dobbelt 
så meget tålmodighed. Men det kan også 
generere dobbelt så meget kærlighed.

Det var nærmest som, om jeg ikke 
kunne sige ordene højt – som om jeg sagde noget grimt.

Ikke desto mindre var det der, jeg var i livet, og jeg 
havde det svært med det. »Du skal nok finde en,« sagde 
mine venner. Men jeg var ikke interesseret og havde ikke 
noget ønske om at skulle giftes igen. Jeg havde nok at 
gøre med mine fire børn.

Indtil den dag, hvor det helt uventede og uplanlagte skete, 
og jeg mødte Arnfinn, og til min store overraskelse talte vi så 
godt sammen, at jeg kom til at påskønne hans selskab mere 
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40 års vaner og ens egen måde at gøre tingene på. Jeg 
var 19 år første gang, jeg blev gift, og jeg havde tillagt mig 
nogle rutiner og vaner hen ad vejen. Arnfinn og jeg fandt 
ud af, at det er i orden og endog sundt, at der er mere end 
en mening om tingene. Det betyder ikke nødvendigvis, at 
den ene har ret, og den anden tager fejl. Meninger formes 
af mange ting i livet, og respekt og lytten blev en nøgle til 

at forstå den anden.
Vi prøvede også at nå frem til en 

fælles forståelse af, hvordan vi skulle 
flette vore liv sammen – hvor vi skulle 
bo, hvordan vi håndterede familiens 
økonomi, og hvilke helligdage vi 
skulle fejre. Der var nogle få rynker, 
der skulle glattes ud langs vejen, men 
når jeg ser tilbage nu, virker det som 
småting. Harmoni og kærlighed i 
hjemmet var de mål, vi gik efter.

Det, at der var en anden mor invol-
veret i vores familie, var især svært for 
mig. Arnfinns ekskone er en vidunder-
lig mor, og hun er ikke ligeglad med 
sine børns velfærd. Ferier og weeken-
der blev planlagt med hende, og til 
tider følte jeg ikke, at jeg havde noget 
at sige over mit eget liv.

Men overgangen var sikkert en 
større udfordring for Arnfinn, som 
flyttede ind i et hjem med fire børn, 
to af dem var teenagere – børn med 

mere frembusende personligheder, end han var vant til, 
og som var opdraget noget anderledes, end han ville 
have foretrukket.

Forskellige veje, samme svar
En sen aften, hvor min tankevirksomhed var ophørt, 

udfordrede Arnfinn mig så til at tage en intelligenstest. Han 
satte sig på den ene side af spisebordet og lavede nogle 
ligninger og matematiske formler for at besvare spørgsmå-
lene. Jeg sad på den anden side af bordet og tegnede nogle 

samme dejlige boblende fornemmelse, og spændingen 
ved det nye forhold var den samme, men nu havde vi to 
ekspartnere, en ulydig hund, en højlydt fugl og ni børn i 
alderen 3 til 17 år. Heldigvis var det nye og spændende ved 
vores romance nok til at få os igennem de udfordrende 
dage, der ventede forude.

Nøglen til forståelse
»Det virker, som om vi ikke altid har samme mening 

om tingene,« sagde Arnfinn en dag. Sådan er det med FO
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Et eventyr i tålmodighed og kærlighed

og mere. Han var intelligent, pæn og spøgefuld. Da han 
friede, vidste jeg ikke, hvad fremtiden ville bringe, men jeg 
vidste, at jeg gerne ville dele den med ham. Vi tog os tid til at 
»glatte rynkerne ud«, som Arnfinn kaldte det, og vi blev gift i 
templet i Stockholm i Sverige i efteråret 1997.

Det er ikke det samme at være nygift, når man nærmer 
sig de 40, som det er første gang. Forelskelsen var den 
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billeder for at løse de forelagte problemer. Vi blev færdige 
og sammenlignede vore svar og fandt ud, at vi var nået 
frem til de samme svar. Det var da, at jeg indså, at testen 
mindede om vores liv sammen.

Lad mig forklare det. Han gør tingene på en måde, 
og jeg gør dem på en anden. Men vi har det samme mål, 
selvom vi kan være uenige om vejen derhen. At nå vores 
mål kan sammenlignes med intelligenstesten, selvom han 
lavede ligninger, og jeg tegnede billeder, kom vi stadig 
frem til de samme svar.

Jeg ved, at jeg aldrig ville kunne klare hans job som 
advokat, og jeg er ret sikker på, at han ville finde mit 
arbejde som skribent og illustrator svært. Tricket har været 
at synes, at han er sød, når han gør tingene anderledes 
end mig, i stedet for at blive irriteret. Forskelle kan være en 
mulighed for læring, hvis vi tillader det. En dag sagde jeg til 
Arnfinn: »Hvis du lærer mig nogle ting, kan jeg måske lære 
dig nogle ting, så vi kommer i mål en dag.« Vi er begge 
nødt til at være formbare, og det er en proces. Påskønnelse 
er blevet et nøgleord.

Hvis mor og far er to forskellige størrelser, så kan I være 
helt forvissede om, at to hold børn kan være himmelvidt 

forskellige. Vi smøgede ærmerne op og så hverdagspro-
blemerne som forskellige spisevaner, tøjstil, sovetider og 
huslige pligter i øjnene – for blot at nævne nogle få. I lang 
tid blev børnene benævnt »mine« og »dine«, og de syntes 
ikke altid, det bare var skønt at være én stor familie.

Den ældste lod mig vide, at hun snart ville flytte hjem-
mefra alligevel, og hun håbede, jeg var lykkelig; de næste 
to piger virkede ikke til at kunne lide hinanden, og en af 
drengene overlod sit værelse hver anden weekend og sov 
på sofaen, når stedbrødrene kom. Det har den kære dreng 
aldrig beklaget sig over.

Om at gøre plads til dem, vi elsker
Der er altid plads til dem, I elsker. Vi gjorde den ene stue 

til forældresoveværelse og lod børnene få værelserne på 
første sal. To fjernsyn og to badeværelser blev en nødven-
dighed frem for en luksus. Et par dage alene en gang om 
året for de nygifte forældre blev også en afgørende investe-
ring i vores fremtid sammen som familie.

Weekender og andre begivenheder blev planlagt på 
forhånd; måltider, spil og aktiviteter skulle passe de fle-
ste af børnene. Arnfinns fem børn boede hos deres mor 

til hverdag, og jeg ønskede at 
respektere hendes ønsker samti-
dig med, at jeg gerne ville sikre 
mig, at børnene nød at besøge 
deres far. Det betød, at jeg som-
metider måtte tie omkring nogle 
mindre irritationsmomenter og 
i stedet fokusere på noget vig-
tigere for at gøre deres ophold 
hos os rart. Jeg benyttede mig 
af tålmodighed og kærlighed 

Der blæses sæbebobler med tre 
af børnebørnene. Vore børn er 
voksne nu og er flyttet hjemme-
fra, men de ved, at de altid er 
velkomne til at komme forbi.
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– så mere tålmodighed og dertil 
en masse humor.

Kaotiske søndagsmorgener var 
en stor udfordring. Vi prøvede 
at skabe en god atmosfære med 
smuk klassisk musik, mens vi 
guidede det ene barn efter det 
andet ud og ind af de to badevæ-
relser, inden kobjælderne ringede 
til lækker morgenmad. Alligevel 
var det en prøvelse at bevare sabbatsånden, når man skulle 
have alle ud ad døren og ind i minibussen for at nå til 
kirke i tide hver søndag. Når vi kom hjem og havde nydt 
en dejlig middag, var vi faldet nok ned til at hygge os med 
at spille sammen.

Der er megen visdom i de programmer og lektioner, vi 
undervises i i Kirken. Familiebøn, familieaften og drøftelse 
af evangeliske principper er både tiden og anstrengelsen 
værd. Evangeliet har bragt os glæde og hjulpet os til en 
større forståelse af, hvor vigtig og værdifuld familien er.

Vi har fået mange nye traditioner, men vi har også 
beholdt nogle af de gamle. Hver sommer tager vi så mange 
af børnene som muligt med til templet i Stockholm. Vi bor 
på en campingplads syd for templet. Det er blevet en tradi-
tion, som vi nyder, og en, som børnene, der selv er blevet 
gift, har taget til sig.

Når vore børn nu kommer og spørger os til råds om 
dating og ægteskab, så fortæller jeg dem, at det ikke bety-
der noget, om den ene er til jogging og den anden til 
ballet. Den vigtigste ting er at have den samme begejstring 
for at tjene Frelseren og beslutsomheden til at stræbe frem 
mod målet om at blive en evig familie.

Dobbelt så meget tålmodighed,  
dobbelt så mange velsignelser

Når jeg møder par, som i hinanden har fundet en anden 
chance for ægteskab, så glæder det mig. Jeg er glad for, at 

de har en partner og en bedste ven at være sammen med. 
Men jeg husker også, at de første par år med at føje to fami-
lier sammen ikke kun var idel lykke. Det kræver noget, og 
nogle dage kan man spørge sig selv, om det er umagen værd.

I dag er vore to døtre, som ikke kunne lide hinanden 
som teenagere, begge blevet mødre og udveksler gladeligt 
erfaringer ved familiemiddage og tager på ferie sammen 
i familiens hytte. Der er blevet sendt opmuntrende breve 
til drengene, som tjente på mission, og nogle af vore børn 
har besøgt hinanden, når de har boet i udlandet. De har 
det altid sjovt sammen ved store familiemiddage og glæder 
sig hver gang, at det annonceres, at der er en ny nevø eller 
niece på vej.

Arnfinn og jeg har fået huset for os selv nu. Vi har en 
legesyg hund og en ny lille fugl. Børnene har indtaget 
deres gamle værelser ind i mellem studier og flytninger. 
De ved, at de altid er velkomne, og der bliver pusset og 
nusset om dem, når de kommer forbi.

Sammenføjningen af to familier kræver dobbelt så meget 
kærlighed og dobbelt så meget tålmodighed. Der har været 
meget mad at lave og meget tøj at vaske, men det har været 
det hele værd. Vi elsker vores store familie. Velsignelserne 
ved at have dobbelt så mange at elske er dobbelt så store.

Og vores familie fortsætter med at vokse. Der er en ny 
generation af smukke små børn, og de er alle sammen vore 
børnebørn. ◼
Forfatteren bor i Norge.

En af vore traditioner er at tage 
til templet i Stockholm i Sverige 
hver sommer med så mange af 
vore børn som muligt. Sidste år 
kørte vi 10 timer, så Arnfinns 90- 
årige mor kunne komme med og 
blive beseglet til sine forældre.
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Da kiosken måtte 
dreje nøglen om, 

bad chefen Alice om at 
smide bogen væk. Men 
Alice var nysgerrig og 
spurgte, om hun måtte 
beholde den.

Da jeg svarede min telefon, hørte 
jeg en af de lokale fuldtidsmissi-

onærers begejstrede stemme fortælle 
mig om en dåb, der skulle finde sted 
om nogle få dage. Dåb er selvfølge-
lig altid en anledning til begejstring 
blandt missionærerne, men jeg kendte 
ikke navnet på den søster, der skulle 
døbes. Men ældsten insisterede på, 
at jeg kom til dåben, for der ventede 
mig en overraskelse. Han ville ikke 
sige mere.

På dåbsdagen tog jeg tidligt hen til 
kirken for at se, hvad overraskelsen 
bestod i. Men jeg kendte ikke den 
unge søster, Alice, der skulle døbes, 
og hun viste heller ingen tegn på, at 
hun kendte mig.

HUN LÆSTE MIT VIDNESBYRD
Efter en fin dåb, hvor Ånden vir-

kelig havde været til stede, viste Alice 
en Mormons Bog frem, mens hun 
bar vidnesbyrd om sandfærdigheden 
af den og udtrykte sin taknemlighed 
for læren i den, især fordi den vidner 
om Frelseren. Under sit vidnesbyrd 
fortalte hun, hvordan hun havde fået 
bogen. Hun arbejdede i en kiosk i 
det lokale indkøbscenter. En dag kom 
der en dame hen og gav hendes chef 
bogen. Men han var ikke interesseret 
og lagde den på en hylde.

Kort tid efter, da kiosken måtte dreje 
nøglen om, bad chefen Alice om at 
smide bogen væk. Men Alice var nys-
gerrig, hun kiggede hurtigt i bogen og 
spurgte, om hun måtte beholde den.

Alice tog Mormons Bog med hjem 
og læste den i løbet af nogle få uger, 
og hun var overbevist om, at den 
var sand. Men hun vidste ikke, hvad 
hun skulle gøre. Nogle måneder 
senere fandt hun et andet arbejde, 
hvor hun arbejdede sammen med 
en sidste dages hellig. Hun spurgte 
ham om Mormons Bog og Kirken, 
og han og hans hustru indbød hende 
til at møde missionærerne.

Så sagde denne unge søster, at hun 
gerne ville læse det vidnesbyrd, der 
var skrevet forrest i Mormons Bog. 
Det var mit vidnesbyrd. Jeg havde 
skrevet det der, inden jeg gav bogen 
til Alices chef i kiosken.

Ældsterne smilede stort. Det var 
den bedste overraskelse, jeg nogen-
sinde havde oplevet! Efter dåbsmødet 
skyndte min nye søster sig hen for at 
give mig et kram.

Jeg nød at overvære Alices dåb og 
høre hendes ydmyge vidnesbyrd, som 
hun havde fået ved at læse Mormons 
Bog og bede, som Moroni råder til: 
»Hvis I spørger af et oprigtigt hjerte, 

med oprigtig hensigt, idet I 
har tro på Kristus, så vil han 
tilkendegive sandheden af 
det for jer« (Moro 10:4).

Jeg fyldes med tak-
nemlighed over, at jeg 
fik lov til at spille en lille 
rolle i at hjælpe et af Guds 
børn til at modtage vel-
signelserne ved Jesu Kristi 
evangelium. ◼

Amanda S. er fra Utah i USA

S I D S T E  D A G E S  H E L L I G E  R Ø S T E R
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For nogle år siden, da jeg var alene 
med og overvældet af ansvaret for 

mine fire børn, gjorde en gavmild 
gave fra min mor og bror mig i stand 
til at vende tilbage til skolebænken. 
Når jeg kørte i skole, tænkte jeg på 
mine håb og drømme for mine børn. 
Jeg var omvendt til Kirken. Mit største 
ønske var, at de ville få mulighed for 
at forkynde evangeliet for andre, så de 
kunne opleve den glæde, jeg følte.

En morgen, mens jeg kørte i skole, 
tænkte jeg også på mine to ældste 
sønner, som der kun var 22 måneder 
imellem. Hvis de tog på mission, ville 
den ældste afslutte sin mission samti-
dig med, at hans bror skulle begynde 
på sin. Det plagede mig, og jeg anede 
ikke, hvordan jeg nogensinde skulle 
kunne hjælpe dem med at betale for 
deres mission. Jeg var ikke sikker på, 
hvordan jeg skulle kunne sende den 
første af sted, for slet ikke at tale om 
den anden.

Disse tanker plagede mig i fire 
dage, mens jeg bad om svar. På den 

OPDRAG VÆRDIGE SØNNER
femte dag kom svaret: »Opdrag vær-
dige sønner. Penge kan let skaffes, 
det kan værdige sønner ikke.«

Fred fyldte mit hjerte. Svaret lå så 
fjernt fra mine monetære bekymrin-
ger, at jeg blev helt forskrækket. Mit 
ansvar var at opdrage værdige børn. 
Jeg kunne holde familieaften, komme 
i kirken, få mine børn til seminar og 
hjælpe mine sønner med deres akti-
viteter i Unge Mænd. Jeg kunne gøre 
bøn, faste og studium af skriften til 
en del af vores familieliv. Jeg vidste, 
at gjorde jeg min del ville mine børn 
få mulighed for at tjene på mission.

Udover vores rutiner havde vi en 
utrolig hjemmelærer, som elskede 
vores familie. Han og hans hustru 
kom trofast hver måned. Han under-
viste mine børn, gav dem velsignelser 
og overværede deres sportsarrange-
menter. Venner tog mine sønner med 
til stavspræstedømmemøder og på 
overnatningsture. Der var medlemmer 
af staven, som gav dem mulighed for 
at arbejde og tjene penge, naboer, der 

var lige som ekstra forældre og sko-
lelærere, der lærte dem disciplin og 
vedholdenhed gennem studie, musik 
og sport.

Da min ældste søn blev 19 år, var 
der midler til, at han kunne tage på 
mission. Det viste sig faktisk, at der 
var midler nok til, at alle fire børn 
kunne tage på mission. De tjente i 
Mexico, Brasilien, i South Carolina 
og Virginia, de to sidstnævnte i USA. 
De to yngste tjente oven i købet på 
samme tid!

Den oplevelse har ofte fået mig til 
at tænke på Herrens ord til Esajas: »For 
jeres planer er ikke mine planer, og 
jeres veje er ikke mine veje« (Es 55:8).

Bønner besvares, når vi følger de 
råd, vi modtager, og der følger ofte vel-
signelser med. Jeg ved, at det ændrede 
mine børns liv at tjene Herren, og det 
ændrede livet for dem, de underviste. 
Deres tjeneste har velsignet vores hjem 
og det vil den fortsætte med at gøre i 
generationer fremover. ◼
Janness Johnson er fra Californien i USA

Det plagede mig, 
at jeg anede 

ikke, hvordan jeg 
skulle kunne hjælpe 
mine børn med at 
betale for deres 
mission.
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Da jeg tjente som præsident for 
missionen i Guatemala City i 

Guatemala, fik vi adskillige nye fuld-
tidsmissionærer. Når jeg præsenterede 
mig for disse missionærer, fortalte jeg 
dem om min omvendelse og dåb.

Jeg fortalte, at ældsterne David Tree 
og Wayne Matthews havde undervist 
mig i evangeliet, da jeg var ni år gam-
mel og boede i Glendive i Montana 
i USA. De to missionærer og et med-
lem af grenen i Glendive kørte mig til 
Williston i North Dakota i USA en kold 
vinterdag i 1957, så jeg kunne blive døbt 
i dåbsbassinet i en kirkebygning der.

budskab og det løfte, han havde skre-
vet i den – som han gav mig den dag, 
jeg blev døbt.

Ældste Pixtons mor havde fortalt 
ham, at hendes far ikke talte meget 
om sin mission. Han følte ikke, at 
han havde haft den store succes 
med den, fordi han kun havde døbt 
to personer: En enlig kvinde og en 
niårig dreng.

Taknemligt fortalte jeg ham, at 
resten af min familie med tiden havde 
sluttet sig til Kirken, og at min bror 
og jeg og vore ni sønner havde tjent 
som fuldtidsmissionærer, takket være 

KUN TO DÅB?

To missionærer og et medlem 
af grenen kørte mig til North 

Dakota i USA en kold vinterdag, så 
jeg kunne blive døbt i dåbsbassinet 
i en kirkebygning der.

Da jeg havde fortalt min historie og 
interviewet de nye missionærer, for-
talte ældste Benjamin Pixton mig, at 
David Tree var hans bedstefar. Sikke 
en dejlig overraskelse! Ældste Tree 
havde døbt en niårig dreng i Glendive 
i Montana, og næsten 50 år senere 
blev den dreng kaldet som hans 
barnebarns missionspræsident.

Da ældste Pixtons forældre og 
bedsteforældre kom for at hente ham, 
da han var færdig med sin mission, 
fik jeg fornøjelsen af at møde David 
Tree igen. Under besøget viste jeg 
ham den Mormons Bog – med det ILL

US
TR

AT
IO

N:
 A

LL
EN

 G
AR

NS



 F e b r u a r  2 0 1 6  43

I 1960 mødte jeg en ung mand ved 
en fest. Han fortalte mig, at Jesus 

Kristus havde besøgt det amerikanske 
kontinent efter sin opstandelse. Det 
fandt jeg fascinerende, og jeg ønskede 
at få mere at vide, derfor gik jeg på 
biblioteket og forhørte mig rundt om 
i forskellige trossamfund i min fødeby 
San Miguel i El Salvador.

Jeg søgte i næsten tre år, men jeg 
fandt ingenting. Da jeg fortalte nogle 
religiøse ledere, at jeg havde hørt, 
at Kristus havde været på det ameri-
kanske fastland, sagde de, at jeg var 
blevet ført bag lyset. Eftersom min 
eftersøgning ikke gav noget resul-
tat, kom jeg til sidst til at tro, at de 
havde ret.

En dag kom to missionærer fra Jesu 
Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 
hjem til mig og sagde, at de havde 
et vigtigt budskab til min familie. Jeg 
spurgte dem straks: »Ved I, om Jesus 
Kristus kom til Amerika?«

Den ene af dem svarede: »Det 
bærer vi vidnesbyrd om.«

I samme øjeblik kunne jeg mærke 
en begejstring i mit sind og hjerte og 
spurgte: »Hvordan ved I det?«

Han tog en bog frem fra sin taske og 
sagde: »Vi ved, at Kristus kom hertil på 
grund af denne bog, Mormons Bog.«

Det, missionærerne underviste mig 
om den første gang, foruroligede mig, 
og jeg tvivlede på beretningen om 
profeten Joseph Smith, der havde set 
Faderen og Sønnen.

Men jeg blev fængslet af Mormons 
Bog, og missionærerne fortsatte med 

BED I OPRIGTIG HENSIGT
at undervise mig. En eftermiddag 
spurgte de mig: »Har du bedt for at 
finde ud af, om det, vi underviser 
om, er sandt?«

Det havde jeg, men jeg havde 
ikke fået et svar.

»Du må bede i en oprigtig hen-
sigt«, sagde de.

Jeg havde læst i Mormons Bog 
adskillige aftener. Jeg havde læst 
om og troede på, at Kristus havde 
vist sig for nefitterne. Men jeg 
kunne stadig ikke acceptere det 
med Joseph Smiths syn. Mit indre 
var i oprør.

En aften knælede jeg ned alene og 
åbnede mit hjerte for Gud. Jeg fortalte 
ham, at jeg havde brug for at vide, 
om han vitterligt havde åbenbaret sig 
for Joseph Smith. Hvis han havde, så 
lovede jeg ham, at jeg ville lade mig 
døbe ind i hans kirke og tjene ham 
resten af mit liv.

Da jeg stod op næste morgen, 
kom svaret til mig gennem Hellig-
ånden. Mit sind var klart, og mit 
hjerte fyldt med fred. Fra det øje-
blik og til nu har jeg ikke næret 
nogen som helst tvivl om, at Joseph 
Smith i sandhed var Guds profet, at 
Mormons Bog er endnu et vidnes-
byrd om Jesus Kristus, og at Jesus 
Kristus er vor Frelser og Forløser. 
Jeg ved, at Kristus kom til Amerika 
efter sin opstandelse. Min sjæl fry-
der sig over den forunderlige kund-
skab, som er blevet mig givet 
gennem Helligåndens kraft. ◼
Carlos Rene Romero er fra El Salvador

hans indsats. På grund af hans indsats 
som missionær var utallige mennesker 
blevet undervist i evangeliet og havde 
tilsluttet sig Kirken.

Der var mange gode, værdige og 
hengivne præstedømmebærere, der 
holdt øje med mig igennem min barn-
dom og mine unge år, det begyndte 
med ældste Tree og hans kammerat, 
ældste Matthews. Jeg vil altid være 
taknemlig for, at de lærte mig om 
Jesu Kristi evangelium og fik mig ind 
i Herrens rige, hvor han har velsignet 
mig overmåde. ◼
Thomas R. Coleman er fra Kansas i USA
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Hank R. Smith
Lærer i religion på  
Brigham Young University

Lehi lærte sin søn Jakob dette: 
»Menneskene er til for at kunne 
nyde glæde« (2 Ne 2:25).

Vi ønsker alle at være lykkelige. 
Vi længes ofte efter den glæde, fred 
og tilfredshed, der synes at præge 
livet for vores familie og venner. Alle 
har følt et tomrum eller et fravær af 
lykke på et eller andet tidspunkt af 
livet. Nogle har måske endda tviv-
let på, om de nogensinde ville blive 
lykkelige.

Præsident Henry B. Eyring, første-
rådgiver i Det Første Præsidentskab, 
har sagt: »Herren har indeholdt sit bud-
skab til jer [i Mormons Bog]. Det vidste 
Nefi, Mormon og Moroni og de øvrige, 
som samlede den og lagde et budskab 
i den til jer.« 1 Eftersom Gud ønsker, at 

alle hans børn skal nyde glæde i dette 
liv, har han indlejret evige principper 
for lykke i Mormons Bog. Og selvom 
man kan finde de principper i hele 
Mormons Bog, er det særligt to kapit-
ler – 2 Nefi 5 og 4 Nefi 1 – der inde-
holder klare retningslinjer, som vil føre 
os til større glæde, hvis vi er villige til 
at efterleve dem.

2 Nefi 5
Kort tid efter Lehis død advarede 

Herren Nefi om, at Laman og Lemuel 
ville stræbe ham efter livet. Herren 
bød Nefi at tage dem med sig, som 
ville med ham, og flygte ud i ørke-
nen. Selvom der unægteligt må have 
været visse vanskeligheder forbundet 
med denne flugt og bosættelse et nyt 
sted, så siger Nefi i 2 Nefi 5:27: »Og 
det skete, at vi levede på lykkelig 

vis.« Dette kapitel indeholder et møn-
ster for lykke, som vi også kan følge.
Opbyg sociale relationer

Nefi fortæller os, at de, der flygtede 
med ham ud i ørkenen, var »dem, 
der troede på Guds advarsler og 
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Der er syv 
principper, som 

vi kan udlede af to 
kapitler i Mormons 
Bog, der lærer os, 
hvad det kræver 
at være virkelig 

lykkelig.

Hvad kan 
Mormons Bog 

lære os om lykke?
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åbenbaringer« (vers 6). Vores soci-
ale omgang er en væsentlig kilde til 
glæde. Det er vigtigt for os at bruge 
tid sammen med andre, der tror, som 
vi gør, og hvis selskab er opbyggende. 
Udover at bruge tid sammen med 
familien kan vi have opbyggende 
omgang med venner, som styrker 
vores tro. Samvær og sociale relationer 
har en afgørende indvirkning på vores 
glæde. Christine Carter, sociolog ved 
University of California i Berkeley, har 
skrevet: »Kvantiteten og kvaliteten af 
et menneskes sociale omgang – ven-
skaber, familierelationer, forhold til 
naboer osv. – er så tæt forbundet til 

personlig velbefindende og glæde, at 
de to praktisk taget kan sidestilles.« 2

Lad handlingerne følge 
overbevisningen

I vers 10 skriver Nefi, at hans folk 
holdt »Herrens … befalinger«. Lydig-
hed mod buddene er en vigtig del 
af et lykkeligt liv. Kong Benjamin 

opfordrede sit folk til at »tænke på 
den velsignede og »lykkelige tilstand 
for dem, der holder Guds befalinger« 
(Mosi 2:41). Det er svært for os at 
være lykkelige, når vi tror på Guds 
bud, men ikke efterlever dem. Lydig-
hed giver sindsro og sjælefred. Den 
indiske åndelige og politiske leder 
Mahatma Gandhi tilskrives disse ord: 
»Lykke er når det, du tænker, det du 
siger, og det du gør, harmonerer.« Når 
vores overbevisninger og handlinger 
ikke stemmer overens, er omvendelse 
nøglen til harmoni i livet.
Arbejd flittigt

I vers 11 og 15 i 2 Nefi 5 skriver 
Nefi, at hans folk såede og høstede 
afgrøder, opdrættede dyr, byggede 
bygninger og arbejdede med al slags 
malm. Han sagde: »Jeg, Nefi, fik mit 
folk til at være flittige og til at arbejde 
med deres hænder« (vers 17). I disse 
vers ser vi klart, at arbejde er en afgø-
rende faktor for at opnå lykke. Hver 
dag rummer mulighed for at arbejde 
i vores hjem, omkring vores hjem, i 
samfundet eller på vores arbejdsplads. 
Præsident Thomas S. Monson har sagt: 
»Gud lod verden stå ufærdig, så men-
neskene kunne øve deres færdigheder. 
Han lod elektriciteten blive i skyerne, 
og olien i jorden. Han byggede ikke 
bro over floderne, fældede ikke sko-
vene og byggede ikke byerne. Gud 
har givet menneskene udfordringen 
med råmaterialerne og ikke letheden 

Den følelse af 
at have udrettet 

noget, der 
ofte ledsager 
hårdt arbejde, 
giver glæde.
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ved at stille færdige ting til rådighed. 
Han lod malerierne umalet, og musik-
ken usunget, og problemerne uløste, 
så mennesket kan føle glæden og 
herligheden ved at skabe noget.« 3 Kort 
sagt, så bringer den opstemthed ved 
at være kreativ og følelsen af at have 
udrettet noget, der ofte ledsager hårdt 
arbejde, glæde.
Fokus på templet

Nefi fortæller os også, at han og 
hans folk tog sig tid til at bygge et 
tempel (vers 16), da de grundlagde 
deres samfund. Tempelvelsignelser 
og lykke er uadskillelige størrelser. 
I templet lærer vi om frelsesplanen, 
og der påmindes vi om formålet med, 
at vi er her på jorden. Vi lærer, at vi 
er børn af en kærlig himmelsk Fader, 
og at vores liv spiller en stor rolle i 
hans plan. I templet føler vi os tættere 

på ham, vi føler hans nærhed, hans 
kraft og hans godkendelse. Selvom 
vi måske ikke kan komme regelmæs-
sigt til templet, så kan det at have en 
gyldig tempelanbefaling og et billede 
af templet i vores hjem minde os om 
vore oplevelser i templet og de sand-
heder, vi har lært der.

4 Nefi 1
I 4 Nefi fortæller profethistorikeren 

Mormon os, hvad der skete med Nefis 
folk, efter Frelseren havde besøgt 
dem. Da han beskrev folket, bemær-
kede han: »Visselig kunne der ikke 
findes noget lykkeligere folk blandt 
alle de folk, der var blevet skabt ved 
Guds hånd« (4 Ne 1:16).
Dele det, vi har

I vers 3 skriver Mormon, at disse 
mennesker »havde alt fælles blandt 

sig«, og »derfor var der ikke fattige og 
rige.« Når vi søger lykken i dag, er det 
vigtigt for os at lære at dele det, vi har, 
med andre.

Utallige studier har vist, at det at 
bruge tid og penge på andre har en 
direkte indvirkning på vores glæde.4 
Så det er ikke så mærkeligt, at kong 
Benjamin sagde til sit folk: »Af hensyn 
til dette … ønsker jeg, at I skal give 
af jeres gods til de fattige, enhver i 
forhold til det, som han har, så som 
at bespise de sultne, klæde de nøgne, 
besøge de syge og yde dem lindring, 
både åndeligt og timeligt i forhold til 
deres trang« (Mosi 4:26) Vi har mange 
muligheder for at hjælpe folk i nød 
gennem tjeneste, fasteoffer og andre 
fonde, som Kirken administrerer.

Ældste Jeffrey R. Holland fra 
De Tolv Apostles Kvorum har sagt: 
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andenrådgiver i Det Første Præsi-
dentskab, sagde: »Lykke i et ægteskab 
og fader-  og moderskab kan tusind-
fold overstige en hvilken som helst 
anden lykke.« 6

Men vi er ikke nødt til at blive gift 
eller selv få børn for at have et forhold 
med familiemedlemmer, der giver 
glæde. Enlige voksne, unge og børn 
kan også tage del i disse velsignelser. 
For at opnå lykke i familielivet må vi 
prøve at tilbyde hver enkelt i familien 
vores venskab, forståelse og kærlig-
hed. Familier kan give en følelses-
mæssig og fysisk tryghed og en følelse 
af tilhørsforhold, som er afgørende 
for at føle sig lykkelig.
Vær en fredsstifter

Fire gange i 4 Nefi fortæller Mormon 
os, at der »ingen stridigheder« var 
blandt dem (se vers 2, 13, 15 og 18) 

»Gennem historien har fattigdom været 
en af menneskehedens største og mest 
udbredte udfordringer. Dens mest 
iøjnefaldende pris er almindeligvis 
fysisk, men de åndelige og følelses-
mæssige skader, den kan medføre, 
kan være endnu mere invaliderende. 
Uanset hvad, så er den store Forløser 
ikke kommet med nogen mere vedhol-
dende opfordring, end at vi støtter ham 
og letter denne byrde for folket.5 Når vi 
giver mere af vores tid, kræfter og mid-
ler til at hjælpe andre, vil vi opdage, at 
vores egen lykke tiltager.
Familiebånd

Mormon fortæller os, at dette folk 
»blev gift og blev bortgiftet« (4 Nefi 
1:11). Det at blive gift og få børn (se 
vers 10) kan være en stor kilde til 
lykke for dem, der har den mulighed. 
Præsident James E. Faust (1920- 2007), 

»på grund af Guds kærlighed, som 
boede i folkets hjerte« (vers 15). Strid 
og lykke er to modsætninger – den 
ene jager den anden væk. Frelseren 
advarede nefitterne om farerne ved 
strid, da han sagde: »Den, der har 
stridens ånd, er ikke af mig, men 
er af Djævelen, som er faderen til 
strid« (3 Ne 11:29). Vi må virkelig 
bestræbe os på ikke at gøre eller sige 
noget, som fører til strid og splid på 
vores arbejdsplads, i skolen og der-
hjemme. I stedet for må vi gøre alt, 
vi kan, for at nære Guds kærlighed 
i vores hjerte.

Ofte kommer strid af utålmodighed. 
Med Åndens hjælp kan vi ændre vores 
væsen og blive mere tålmodige. Præ-
sident Dieter F. Uchtdorf, andenråd-
giver i Det Første Præsidentskab, har 
sagt: »Utålmodighed er… et symptom 
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på selviskhed. Det er et karaktertræk 
hos den selvoptagede. Den stammer 
fra den alt for fremherskende tilstand 
kaldet ›verdens navle‹-syndromet, som 
leder folk til at tro, at verden drejer 
omkring dem, og at alle andre blot er 
statister i jordelivets store teaterstykke, 
hvori kun de har hovedrollen.« 7

Der findes en bedre måde. Præsi-
dent Gordon B. Hinckley (1910- 2008) 
opfordrede os til »at fremelske kunsten 
at svare mildt. Det vil være til velsig-
nelse i jeres hjem og i jeres liv.« 8

En opfordring til at søge lykken
Mormons Bog indeholder princip-

perne for lykke. Vi har kun dækket en 
del af det, der ligger i disse to kapitler. 
Hvad kunne vi mon finde i resten af 
bogen? Det kunne måske være klogt 
at indlede vores personlige gran-
skning af Mormons Bog efter flere 
retningslinjer for et lykkeligt liv. Præ-
sident Ezra Taft Benson (1899- 1994) 
lovede de hellige: »I det øjeblik I ind-
leder et seriøst studium af Mormons 
Bog … vil I finde en stadig større 
overflod i livet.« 9 Herren har givet os 
dette mageløse redskab. Vi kan lære 
at bruge det til velsignelse af os selv 
og vore kære. ◼

NOTER
 1. Se Henry B. Eyring, »Mormons Bog ændrer 

vores liv«, Liahona, feb. 2004, s. 15.

 2. Christine Carter, »Happiness Is Being Soci-
ally Connected«, 31. okt. 2008, greatergood.
berkeley.edu.

 3. Se Thomas S. Monson, »Søgen efter et liv 
i overflod«, Stjernen, aug. 1988, s. 3.

 4. Se for eksempel Dunn et al., »Spending 
Money on Others Promotes Happiness«, 
Science, bind 319, 2008, s.1687- 1688; Netta 
Weinstein og Richard M. Ryan, »When 
helping helps: Autonomous motivation 

for prosocial behavior and its influence on 
well- being for the helper and recipient«, 
Journal of Personality and Social Psychol
ogy, bind 98, 2010, s. 222- 224; og Aknin 
et al., »Prosocial spending and well- being: 
Cross- cultural evidence for a psycholo-
gical universal«, Journal of Personality 
and Social Psychology, bind 104, 2013, 
s. 635- 652.

 5. Se Jeffrey R. Holland: »Er vi ikke alle tig-
gere?«, Liahona, nov. 2014, s. 40.

 6. James E. Faust, »Ægteskabets berigelse«, 
Den danske Stjerne, apr. 1978, s. 14.

 7. Dieter F. Uchtdorf, »Fortsæt i tålmodighed«, 
Liahona, maj 2010, s. 57.

 8. Se Gordon B. Hinckley, »Basis for lykke i 
hjemmet«, satellittransmitteret tale til ægte-
folk, 29. jan.1984, s. 8.

 9. Se Ezra Taft Benson, »Mormons Bog, vor 
religions slutsten«, Stjernen, jan 1987, s. 5.

Indled din 
egen personlige 
granskning af 

Mormons Bog efter 
flere retningslinjer 

for lykke.
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Matthew Porter Wilcox
Seminar og institut

»Vi har lige nu brug for den 
bedste generation af missio-
nærer i Kirkens historie«, sagde 

ældste M. Russell Ballard fra De Tolv 
Apostles Kvorum til de unge voksne 
ved generalkonferencen i april 2015. 
»I unge voksne bør tilmelde jer institut. 
Institut … vil skabe balance i jeres liv 
og fremme jeres verdslige uddannelse 
ved at give jer endnu en mulighed for 
at bruge tid på studium af skrifterne og 
profeternes og apostlenes lærdomme.« 1

For at øge de unge voksnes forstå-
else af evangeliet, styrke deres vidnes-
byrd og hengivenhed over for Jesus 
Kristus og finde personlig vejledning i 
deres liv har institutprogrammet fokus 
på den enkelte unge voksnes behov 
for at lære mere. Denne øgede indlæ-
ring søges opnået på tre væsentlige 
måder – ved at tilbyde fire nye kurser, 
kurser, ved at lægge større vægt på at 
bestå institut og ved at opfordre alle 

studerende til at spille en mere aktiv 
rolle i deres åndelige læring ved at 
læse hele materialet og udfylde evalu-
eringer af indlæring.

Hvad handler de fire nye kurser om?
Samtidigt med, at kurserne i Det 

Gamle Testamente, Det Nye Testa-
mente, Mormons Bog  
og Lære og Pagter stadig  
vil blive udbudt, så 
udbydes der nu fire 
nye hjørnestenskur-
ser som det centrale 
i læseplanen for 
institut. Disse kurser 
hedder (1) Jesus 
Kristus og det evigt-
varende evangelium, 
(2) Grundlaget for 
genoprettelsen, 
(3) Den evige familie 
og (4) Lærdomme 

Du kan forbedre din 
evangeliske indlæring, 
når du tager disse fire 
nye hjørnestenskurser 

i institut.

Hvorfor betyder det  
noget at bestå 

og læresætninger i Mormons Bog. Som 
titlerne antyder, handler disse kurser 
om Kirkens grundlæggende læresæt-
ninger, historie og evangeliske lær-
domme, som vi finder dem i skrifterne 
og i de levende profeters ord.

»[Disse nye hjørnestenskurser] kan 
føre til et mere dyberegående studie 

institut?



Foundations of the  
Restoration
Student Readings
Religion 225 A Cornerstone Course

The Eternal  
Family
Student Readings
Religion 200 A Cornerstone Course

Teachings and Doctrine  
of the Book of Mormon
Student Readings
Religion 275 A Cornerstone Course
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HVAD SKAL JEG 
GØRE FOR AT BESTÅ?

I bliver bedt om at tage jer sam-
men og gøre beståelse af institut 
til en prioritet og en del af jeres 
evangeliske fundament. Resultatet 
vil være, at I øger jeres kundskab 
og fordyber jeres omvendelse, 
mens I optjener de 14 nødven-
dige point.* For at optjene disse 
point må I:
•  Følg alle hjørnestenskurser 

(til 2 point) nævnt herunder.
1.  Jesus Kristus og det evigtva-

rende evangelium
2.  Grundlaget for genoprettelsen
3.  Den evige familie
4.  Lærdomme og læresætninger 

i Mormons Bog
•  Optjen yderligere seks point ved 

at gennemføre andre kurser 
efter eget valg.

•  Desuden skal I modtage en 
godkendelse fra jeres biskop eller 
grenspræsident.

*  For at modtage point for et kursus 
skal man deltage i mindst 75 pro-
cent af klasserne, læse det obligato-
riske læsemateriale og gennemføre 
kursets evaluering af indlæring.

end i de bredere kronologiske kurser 
tidligere,« udtalte Brent L. Top, dekan 
for religionsundervisning på Brigham 
Young University. Charles Webb, 
der er administrator for seminar og 
institut, tilføjede: »Skrifterne er vævet 
sammen, og når de unge udvikler sig 
sammen, er der indblik og forståelse 
og styrke, som kommer af at studere 
på tværs af alle standardværker.« 2

Denne unge kvinde samstemmer: 
»Jeg var i tvivl om, hvor meget jeg 
egentligt kunne lære om genoprettel-
sen, som jeg ikke allerede vidste, men 
jeg har opdaget sammenhænge, som 
jeg ikke tidligere har kunnet se. Kurset 
behandler emner som flerkoneri, præ-
stedømmet til alle værdige mandlige 
medlemmer og massakren ved Moun-
tain Meadows. De klassediskussioner 
gav mig viden, som er grundfæstet i 
tro frem for tvivl. Kurset trækker også 
tråde fra genoprettelsen til begivenhe-
der i vor tid, så jeg ved, at jeg rent fak-
tisk er en del af genoprettelsen. Det 
er ikke blot profeten Joseph Smith, 
præsident Brigham Young og andre 
pionerer. Det er også mig!«

Hvorfor bør jeg gøre det til 
et mål at bestå institut?

Dette har nogle andre studerende 
udtalt om at bestå institut:

»Jeg gjorde det til et mål at bestå 
institut, og selvom det krævede noget, 
blev jeg belønnet med forståelse, 
kundskab og et stærkere vidnesbyrd.«

»Da jeg havde bestået, følte jeg mig 
stærkere og klar til nye udfordringer. 
Jeg vil råde andre til også at bestå.«

»Beståelse var en åndelig præsta-
tion, der holdt mig gående fremad 
mod mit mål om evig frelse.«

Når I højner jeres indlæring ved at 
arbejde hen mod beståelse, lærer I 
at prioritere studium af evangeliet og 
højner jeres viden om evangeliet. I vil 
indse, at disse sandheder er vævet ind 
i en stor gobelin af vidnesbyrd. Bestå-
else af institut handler trods alt om, at 
I bliver åndeligt styrkede. ◼

NOTER
 1. M. Russell Ballard, »Den bedste genera-

tion af unge voksne«, Liahona, maj 2015, 
s. 68, 69.

 2. I Marianne Holman Prescott, »Four  
New Classes Added to Curriculum  
for Church Schools«, Church News,  
11. nov. 2014.

Hjørnestenskurserne vil være 
tilgængelige på ca. 30 sprog.
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»Lad ikke andre overbevise dig om, at der er grænser for, 
hvad du kan udrette. Tro på dig selv og lev på en sådan 

måde, at du kan opnå dit potentiale.«
Præsident Thomas S. Monson (»Lev et rigt liv«, Liahona, jan. 2012, s. 5)

TÆNK STORT



JERES TRO  
VOKSER  

ikke tilfældigt, men  
VED VALG.

Elder Neil L. Andersen
De Tolv Apostles Kvorum

Oktoberkonferencen 2015



Sara N. Hall

Da jeg var 17 
år, opdagede 
min mor, at 

hun havde kræft. Chok-
ket overvældede min 

familie og tvang mig ned 
på knæ i inderlig bøn. Jeg 

græd næsten en time og 
spurgte Gud om, hvorfor 

han lod dette ske, og bad 
ham om at helbrede min mor. 

Hjælpen kom efter nogle dage, 
da medlemmer af menigheden 

og familie, venner og naboer 
havde hørt om det. De ilede os 

til undsætning. De kom med mad, 
der blev udvekslet venlige ord og 

gerninger, der blev vist omsorg og 
sympati. Vi følte en dyb kærlighed 

fra deres side.
Men selv om vi modtog så megen 

hjælp, blev jeg dybt deprimeret. Jeg 
blev ligeglad med, hvad der skete med 

mig. Jeg holdt op med at gøre de ting, jeg 
elskede at gøre. Jeg blev doven og ligeglad 

med pligter, skolen og min kaldelse i Kirken. 
Jeg anså min situation og det ekstra ansvar, 

der hvilede på mig, som en kæmpe byrde. Jeg 
følte, at jeg kunne gøre alt selv og ikke havde 

brug for andres hjælp.

SØNDAGSLEKTIONER

Denne måneds emne:

Frelsesplanen
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Satan arbejdede hårdt med mig og fortalte mig, at jeg 
havde ret til at føle mig bebyrdet, at Gud ønskede at gøre 
mig ulykkelig, og at jeg ikke var noget særligt. Desværre 
troede jeg på det for en tid. Jeg kunne ikke se noget som 
helst fra den lyse side. Jeg kunne ikke se, at jeg var Guds 
datter. Jeg blev blændet af forvirring, og jeg kunne ikke 
se alle de velsignelser, jeg nød. Jeg kunne end ikke se 
mig selv i spejlet. Det gjorde ondt i hjertet.

Heldigvis var der en god ven, der brugte en masse tid 
på at hjælpe mig, og mine søskende var også en støtte. Jeg 
åbnede mig mere op for mine forældre, som også åbnede 
sig for mig. Men jeg kæmpede stadig.

Min mor trøstede mig ofte, når jeg faldt i et sort hul. Når 
jeg troede, at alt håb var ude, var det rart, at der var en at 
tale med, og som hjalp mig. Hun kom hjem ind imellem 
behandlingerne og strøg vores tøj, lavede mad og trøstede 
og rådgav os. Det undrede mig, hvordan hun kunne gen-
nemgå sådanne prøvelser og stadig være så uselvisk.

Da jeg talte med hende om min depression en dag, 
sagde hun, at det ikke gjorde mig svag, at jeg græd og ind-
rømmede, at jeg havde brug for hjælp. Hun tog sig af mig, 
da det var mig, der skulle have taget hånd om hende.

Efter en af de mange operationer, min mor gennemgik, 
lå hun i opvågningsrummet. På det tidspunkt kunne jeg ikke 
lade være med at tænke, at jeg også havde brug for et opvåg-
ningsrum. Jeg havde ingen anelse om, hvordan jeg skulle 
indlede min helingsproces, men jeg var nødt til at gøre noget.

Så jeg begyndte at genopfriske mine talenter og evner 
og udviklede nogle nye. Jeg lavede mad og vaskede tøj. 
Jeg gik ture for at klare tankerne. Jeg sang solo. Jeg spillede 

mere på klarinet og klaver og blev bedre til at spille. Jeg 
læste flere bøger. Jeg begyndte at lytte til mere opløftende 
musik. Jeg omgav mig med råd fra Kirkens ledere og andre 
værdifulde kilder. Jeg kom tættere på vor himmelske Fader 
gennem personlig bøn, faste og skriftstudium.

Alligevel følte jeg, at min fred var flygtig. Det var svært, 
når jeg ønskede, at jeg havde fred visse dage og i stedet 
for blot følte mig trist til mode. Humørsvingningerne blev 
endnu sværere. Det føltes som, om min kamp for fred kun 
lige var begyndt.

Så tog jeg i templet for at udføre dåb for de døde sammen 
med min klasse i Unge Piger. Jeg tænkte over mine proble-
mer, mens jeg var i templet, og jeg bladrede igennem mine 
skrifter. Så læste jeg dette om Frelseren i Esajas 53:4, »men det 
var vore sygdomme, han tog, det var vore lidelser, han bar«.

Nogle minutter efter var den forvirring, der havde blæn-
det og smertet mig så voldsomt, forsvundet. Herren brød 
igennem mit hjertes mørke og mismod og efterlod Åndens 
fred i stedet. Jeg fik en følelse af klarhed og glæde, som jeg 
ikke havde følt længe. Jeg indså, hvor mange velsignelser 
jeg havde modtaget, og hvor meget alle havde gjort for mig 
og min familie. Jeg så, hvor tæt min familie, venner og jeg 
var kommet på hinanden. Jeg indså, at jeg var en af Guds 
smukke døtre.

Der i templet fandt jeg mit opvågningsrum.
Når jeg ser tilbage på den oplevelse, kan jeg se, at jeg 

nu har større empati og medfølelse med dem, der ikke er 
så heldigt stillet som mig. Jeg ved, hvor man kan komme 
sig. Det sværeste år i mit liv blev det bedste år i mit liv. ◼
Forfatteren bor i Utah i USA.

MIT  
OPVÅGNINGSRUM
Det var min mor, der var syg, men jeg havde også brug for at hele.
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Ønsker du en stor  
karriere, familie og 

et vidnesbyrd? Du kan  
vælge vejen til 
succes i dag!
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Det kan virke udfordrende at træffe valg nu omkring 
dine fremtidsdrømme, men gode beslutninger i 
dine ungdomsår betaler sig. Denne tilgang følger 

dette råd fra en profet: »Vores daglige opførsel og valg bør 
stemme overens med vore mål« (Quentin L. Cook, »Vælg 
klogt«, Liahona, nov. 2014, s. 49).

Disse fire beretninger viser, at uanset hvad dine person-
lige mål er, så kan du opnå succes fremover ved at forbe-
rede dig godt allerede i dag.

Tegner superhelte: Clint Taylor
Clint voksede op i Utah og arbejder nu i Californien 

i USA på Nickelodeon Studios som storyboardkunstner.
Hvilke af dine bedrifter er du mest stolt af?
Jeg har været instruktør på Warner Brothers Animation, 

og jeg har arbejdet for Disney, Warner Bros., DreamWorks 
Studios, Marvel Comics og Sony Pictures Entertainment. 
Jeg har arbejdet på animerede shows lige fra Teenage 
Mutant Ninja Turtles og X Men til Dora Udforskeren.

Hvordan blev du god til det, du laver?
Som dreng kunne jeg godt lide at tegne billeder  

af det, der interesserede mig. Jeg kunne bruge timer på 
at tegne soldater, superhelte, dyr eller hvad der nu inter-
esserede mig den dag. Jo mere jeg øvede mig, jo bedre 
blev jeg til det. Jeg opdagede mit talent gennem flid, 
opmærksomhed og udholdenhed. Jeg følte, at Gud havde 
givet mig en vidunderlig gave, og jeg ville gerne brillere 
med den.

Hvordan forberedte din mission dig på din 
karriere?

Min mission til Korea var altafgørende, for den lærte 
mig, at det kræver tro, selvdisciplin og en dedikeret indsats 
at brillere. Jeg kom hjem fra min mission med en større 
selvtillid. Jeg havde gjort noget svært og havde gjort det 
godt. Det hjalp mig også til at blive en bedre studerende 
på universitetet.

Hvilken rolle spillede din uddannelse for din succes?
Efter min mission studerede jeg kunst på University 

of Utah College of Fine Arts. Siden tog jeg et semester 
i Frankrig, hvor jeg studerede kunst og kultur 
i Europa, hvilket åbnede mine øjne og mit 
sind for mere kunst.

DIN FREMTID  
Tilsigtet fantastisk

CLINT
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De erfaringer gjorde, at jeg 
havde en ret stor portfolio med 
mine egne værker. Så snart jeg var 
færdig på universitetet, blev jeg rekrutteret af en mand, der 
søgte kunstnere til at arbejde med Marvels Spider Man and 
His Amazing Friends.

Noget af computergeni: Ioana Schifirnet
Ioana er vokset op i Rumænien og er ved at tage en 

kandidatgrad i informationssystemer på Brigham Young 
University.

Hvad gjorde du som ung for at forberede dig 
på dette arbejde?

Der var ikke et øjeblik, hvor jeg pludselig vågnede op og 
var god til at programmere eller designe programmer, som 
jeg gør meget for tiden. Jeg ved, at jeg får lov til at lave det på 
grund af en lang række små valg, jeg har truffet hen ad vejen.

Jeg var ikke bange for at tage svære kurser, og jeg har 
brugt tid på at undersøge forskellige områder og menne-
skene der. Jeg har også fundet nogle eksperter og spurgt 
dem til råds. De kender til de gode og dårlige sider ved 
jobbet og kan hjælpe, når man har brug for vejledning.

Hvilke fag i skolen har været til størst hjælp?
Det mest nyttige i gymnasiet og især på universitetet har 

efter min erfaring været noget med teknologi. Det har også 
hjulpet at lære et fremmedsprog (for mig var det engelsk), 
for det lærte mig at vise større forståelse og respekt for 
andre mennesker og kulturer. Et fremmedsprog fører 
måske ikke automatisk til en karriere, men arbejdsgivere 
kan godt lide, at man har et globalt perspektiv.

Hvad har din frygt været?
Da jeg var yngre, frygtede jeg, at jeg aldrig ville finde 

noget, som jeg nød at lave. Da jeg så fandt noget, var jeg 
bange for, at jeg ikke havde, hvad det krævede.

Det er normalt at føle sig afskrækket, når man prøver at 
finde ud af, hvad man gerne vil, men man skal ikke lade 
det lamme en.

Hvordan overvandt du din frygt?
Det, der har hjulpet mig mest, var at tage ud og deltage 

i meningsfulde aktiviteter, som undervisning på nettet og 

melde mig ind i klubber. Det er sådan, man får overblik, 
kundskab og selvtillid. En gruppe venner eller en klub, 
hvor medlemmerne deler dine interesser, kan være en stor 
ressource. Verden er i konstant forandring, og der er altid 
noget nyt at lære, men hvis man har et godt netværk og 
gode færdigheder, kan det være sjovt at følge med.

Udvikling af kærlighed til evangeliet: 
Jess McSweeney

Jess, en ung voksen fra England, fortæller, hvordan hun 
som teenager bestræbte sig på at være stærk i evangeliet.

Hvordan styrkede du dit vidnesbyrd?
Da jeg var teenager, studerede jeg skrifterne, fordi mine 

ledere rådede mig til at gøre det. Når jeg studerede i tro 
og håbede på, at mit vidnesbyrd ville vokse, var det præcis 
det, der skete.

Som voksen har jeg opdaget, at mit ønske om at lære og 
vokse i evangeliet har rod i, hvordan jeg kan bruge det til 
at påvirke andre. Jeg ved, at alt det, jeg lærer, kan hjælpe 
andre såvel som mig selv.

Satte du dig mål?
Da jeg gik til seminar, satte jeg mig det mål at læse i 

skrifterne hver dag. Men da mit daglige studium af skriften 
blev en vane, ændrede min motivation sig. Jeg læste ikke 
længere for at nå et mål, men også fordi jeg elskede skrif-
ten og ønskede at styrke mit vidnesbyrd. Belønningen er 
ikke målbar, men det er noget, jeg har med mig for evigt.

Hvordan har din kærlighed til evangeliet hjulpet 
dig i dit liv?

Udvikling af en kærlighed til evangelisk 
læring handler ikke kun om at 

IOANA
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opnå kundskab; det handler om at forstå og anvende 
evangeliets principper. Når jeg udvikler min evne til at 
stille spørgsmål og søge svar i skriften, får jeg både et vid-
nesbyrd og selvtillid til at fortælle andre om det, jeg lærer.

Hvor vigtigt er hårdt arbejde og flid?
Det kræver tid og kræfter at opnå kundskab inden for 

alle områder. Men for mig har det at lære om Jesu Kristi 
evangelium været en af de vigtigste ting at arbejde hårdt 
for. Man er nødt til at lære om Kristus for at få et vidnes-
byrd om ham.

Opdragelse af mindre børn: Han Lin
Han Lin er født og opvokset i Taiwan. Han og hans 

hustru blev beseglet templet i Laie i Hawaii, og nu bor 
de i Hawaii i USA med deres to børn.

Hvad er din definition på en god far?
En god far er ikke en fuldkommen person, men en, der 

er ydmyg nok til at tage imod råd fra andre og konstant for-
søge at forbedre sig. En god far sætter sin familie og deres 
behov først. Han er villig til at ofre sin tid, personlige inter-
esser og alt andet for, at hans familie skal få det bedre. Han 
stræber efter at vide, hvordan han kan hjælpe de enkelte 
medlemmer af familien til at vokse og blive kristuslignende.

Hvad gjorde du som ung for at forberede dig 
på det, du er i dag?

Jeg gjorde mit bedste for at efterleve alle buddene og 
træffe gode valg. Det hjalp mig også at gå til seminar. Det 
krævede en indsats, for jeg skulle op klokken fem hver mor-
gen. Men det hjalp at have venner, der havde det samme 
mål som mig, for vi støttede hinanden. Jeg tror, at alle de 
aktiviteter, vi havde som unge og som en gruppe af gode 
venner i Kirken, også var en stor hjælp.

Hvilke budskaber fra samfundet har du måttet 
se stort på for at blive en god far?

Verden fortæller folk, at de skal have det sjovt og 
tage mindre ansvar, men hårdt arbejde er afgørende 
for at opnå succes. Det at være en god far kræver alt af 
en; det er en livslang proces at stræbe mod fuldkommen-
hed – en bestræbelse jeg deler med min familie.

Hvilket råd ville du give dig selv som teenager 
og andre teenagere?

Alle har brug for venner, så skaf dig gode venner. 
Bliv venner med mennesker, som er »ivrigt engageret i en 
god sag« (L&P 58:27). Lær af disse gode venner og lad dig 
påvirke af deres eksempel og få et ønske om at blive som 
dem og blive en bedre udgave af dig selv.

Gør dit bedste i alt, du 
ønsker at gøre – hold ikke 
noget tilbage. På den måde 
har du intet at fortryde, når 
du ser dig tilbage. ◼

JESS

HAN
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Helligånden kan 
hjælpe os på alle 
områder i livet. Dette 

lærte jeg helt praktisk, 
da jeg studerede på 

Brigham Young 
University i 

Hawaii.

Ældste Chi Hong 
(Sam) Wong
De Halvfjerds

Helligånden kan hjælpe 
dig med ting i skolen, 
familien og på arbejdet 
såvel som åndelige ting.

På det tidspunkt arbejdede jeg og 
havde fuldt skema på universitetet. 
Min hustru og jeg havde også et lille 
barn at tage os af. Med alt dette på 
programmet havde jeg ikke meget 
tid til at studere. Jeg bad hver dag 
om at have Helligåndens ledsagelse. 
Jeg havde brug for vejledning til at 
få det meste ud af min tid. Jeg havde 
også brug for hjælp til at forstå stoffet 
og til at kunne huske det senere, når 
jeg skulle til eksamen.

Himmelsk hjælp til en  
eksamen i skolen

En dag under en forelæsning skrev 
underviseren nogle svære ligninger 
på tavlen for at tydeliggøre en pointe. 
De komplekse ligninger havde ikke 
noget med faget at gøre, men han 
ville gerne lige berøre dem. Efter 

nogle få minutter viskede han 
dem ud igen.

Det næste fag på skemaet 
den dag var datalogi, og 

vi skulle til eksamen. De 
eksakt samme ligninger, 

Hjælp fra 
Helligånden



 F e b r u a r  2 0 1 6  61

U
N

G
E 

som var blevet skrevet på tavlen under 
den forrige forelæsning, var en del af 
prøven! Det var virkelig bemærkel-
sesværdigt, for vi havde ikke set dem 
før i forbindelse med datalogikurset. 
Jeg kunne huske alt fra det andet fag, 
jeg havde fulgt, og jeg var i stand til 
at løse prøven.

Da læreren i datalogi skulle give 
karakterer for prøven, var han så 
sikker på, at der ikke var nogen, 
der havde svaret korrekt, at han helt 
automatisk markerede den som for-
kert besvaret hos alle de studerende. 
Men da jeg fik prøven tilbage, viste jeg 
ham, at jeg havde skrevet det korrekte 
svar på papiret. Det var skønt.

Helligånden hjalp mig til at få det 
meste ud af mine studiemuligheder 
på universitetet. Jeg blev i stand til at 
få gode karakterer og få legater, som 
gjorde det muligt at betale for skolen.

Vejledning gennem livet
Da mine studier lakkede mod 

enden, planlagde mange af mine ven-
ner at fortsætte med skolen og tage en 
kandidatgrad. Jeg elskede at studere 
og ønskede at gøre det samme, men 
Ånden fortalte mig helt klart, at min 
tid i Hawaii var forbi. Det var på tide, 
at jeg vendte hjem til Hong Kong.

Min hustru og jeg fulgte den til-
skyndelse. På det tidspunkt forstod 

jeg ikke, hvorfor jeg ikke blev vejledt 
til at fortsætte med mine studier. Men 
nogle gange følger vi Ånden uden at 
kende til alle detaljerne. Selvom min 
hustru og jeg ikke helt vidste, hvad 
der ventede os, da vi søgte arbejde 
og en lejlighed, blev vi velsignet og 
fik snart succes.

Når jeg ser tilbage nu, forstår jeg, 
hvorfor Ånden så stærkt tilskyndede 
mig til at vende hjem til Hong Kong. 
Det har været meget værdifuldt for 
min familie og mig at blive styrket i 
Kirken blandt medlemmerne der. Jeg 
har tjent som biskop og som rådgiver 

i stavspræsidentskabet og som stavs-
præsident, inden jeg blev kaldet som 
områdehalvfjerdser. Da jeg trak mig 
tilbage fra arbejdsmarkedet, kunne 
jeg tage min kandidatgrad. Alle disse 
erfaringer har forberedt mig til min 
nuværende kaldelse.

Jeg vidner om, at det at søge 
efter og følge Helligåndens vej-
ledning altid er den bedste måde 
at planlægge og leve livet på. I fik 
allerede Helligåndsgaven, da I blev 
bekræftet som medlemmer af Kir-
ken, og hvis I bruger den gave, vil 
det være en stor hjælp i alt, I gør. ◼

TO MÅDER AT HOLDE SIG PÅ BØLGELÆNGDE PÅ
For vor himmelske Fader er alting åndeligt – alle dele af livet. Han 
ved, hvad der er bedst for os, og han ønsker at lære og vejlede os 
gennem livet. Så det er afgørende, at vi holder os på bølgelængde 
med Helligånden for at modtage den vejledning. Her er to ting, som 
har hjulpet mig til at være på bølgelængde med Helligånden:

1. Læs i Mormons Bog hver 
dag. Da jeg var ung, belærte 
Kirkens præsident, Ezra Taft 
Benson (1899- 1994) os 
om vigtigheden af at læse i 
Mormons Bog hver dag. Det 
begyndte jeg på, og jeg har 
gjort det siden. Jeg finder et 
roligt tidspunkt til at læse og 
fundere hver dag. Når jeg læser, 
sker det mange gange, at Hellig-
ånden lærer mig noget nyt.

2. Undgå verdslige forstyrrel-
ser. I unge er så begavede på så 
mange måder. I er meget kvikke 
og kan være så utroligt åndeligt 
indstillet. Men verden forsøger at 
forstyrre jer. Hvis I er villige til at 
koncentrere jer og udelukke de 
forskellige forstyrrende elemen-
ter, vil I modtage den vejledning, 
I har brug for, af Helligånden.
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»Nogle af mine venner synes, at 
det er spild af tid at gå i kirke. 
Hvordan hjælper jeg dem til at se, 
det kan være en stor velsignelse?

En sammenligning kan måske være en hjælp for dine 
venner. Du kan forklare, at akkurat lige som din krop 
har brug for mad og drikke og søvn, og dit sind har 
brug for indlæring, har din ånd også brug for næring. 
Det nærer din ånd at komme i kirke.

Det sker ved at lære om evangeliet og deltage i nadveren og 
forny de hellige løfter, du har givet vor himmelske Fader. Denne 
refleksion og det fornyede engagement hjælper dig til at få den 
lovede velsignelse om »altid [at] have hans Ånd hos [dig]« (L&P 
20:77). Det styrker din tro og hjælper dig til at blive mere kri-
stuslignende at have hans Ånd med dig.

Du kan også fortælle dine venner om andre velsignelser, du 
modtager. Du kan eventuelt fortælle dem om den fred, du føler 
i kirken, fortælle om noget nyttigt, du har lært i kirken, fortælle 
om en mulighed, du har haft for at tjene eller bære vidnesbyrd 
om, at det gør sabbatten frydefuld at gå i kirke (se Es 58:13- 14).

Måske er den bedste måde at hjælpe dine venner på at 
invitere dem med, så de selv kan se det. Når de deltager i nad-
vermødet og andre møder sammen med dig, kan de mærke 
Helligåndens kraft, lære om evangeliet og se, hvordan det 
velsigner medlemmerne.

Lad Ånden lede dig
Du kan bære vidnes-
byrd om at gå i kirke. 
Du kan også forklare, 
at du kommer i godt

humør, og hvor spændende det,
du lærer der, er. Når du bærer vidnes-
byrd, vil Ånden hjælpe dig med, hvad 
du skal sige, og dine venner vil vide, 
at det, som du siger, er sandt. Jo mere 
de ved, jo mere interesserede kan 
det være, at de bliver. Du kan endda 
invitere dem med i kirke.
Mikelle M. er 13 år og fra Utah i USA

Inviter dem med i kirke
Det er svært at have venner, der synes, 
at det er spild af tid at gå i kirke, men 
vi kan også glæde os over, at vi kan 
hjælpe dem til at komme til kundskab 
om, hvad vor himmelske Fader har 
i vente for dem. Vi kan hjælpe dem 
ved at invitere dem med i kirke, så de 
selv kan føle glæden ved at være i en 
indviet kirkebygning og ved at udøve 
tro på, at de kan mærke kærlighed 
mod vor himmelske Fader og blive 
opmærksomme på de velsignelser, 
man får ved at komme i kirke.
Oscar Y. er 19 år og fra Monagas i Venezuela

Fokus på nadveren
Det er vigtigt at komme 
i kirke, for det er der, vi 
kan forny vores dåbs-
pagt og alle vore andre 

pagter ved at deltage i nadveren. 
Herren har lovet, at hans Ånd altid 

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

S P Ø R G S M Å L  &  S V A R
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vil være med os, hvis vi deltager vær-
digt i nadveren og holder vores del af 
pagten. Den beskyttelse, vejledning 
og trøst, vi får fra Ånden, er afgørende 
for vores dagligliv. Disse særlige vel-
signelser kan ikke modtages på anden 
måde end ved at møde op i kirken 
og deltage i nadveren.
Diana R. er 16 år og fra Oregon i USA

Vær frimodig
Ved bare at snakke 
med dem, invitere 
dem med, give dem 
skrifterne eller invitere 

missionærerne hjem til dem kan du 
hjælpe dem til at forstå. Vær ikke 
genert. Vær glad, for det kan være, 
at de kommer med i kirke.
David H. er 12 år og fra New Mexico i USA

Gør din del
Det er ikke spild af tid at komme 
i kirke, når man deltager aktivt og 
prøver på at lære og forstå, hvad der 
bliver sagt eller undervist om. Man 
kan føle Ånden, og sommetider lærer 
man nye mennesker at kende.
Ethan H. er 15 år og fra Utah i USA

Lad dit lys skinne
Som medlemmer af 
Kirken stråler de ting, 
vi har lært igennem 
Jesu Kristi evangelium, 

ud af os. Ved at være et godt eksem-
pel og vise dine venner, at du er glad 
for de velsignelser, du får ved at gå i 

EN DAG MED GLÆDE
»Kirkens menigheder tilbyder et 
ugentlig samvær som pusterum og 
fornyelse, en tid og et sted til at lade 
verden udenfor – en sabbat. Det er 
en- dag til at ›glæde dig over lykken 
hos Herren‹ (Es 58:14), til at opleve 
den helbredelse, der kommer med 
nadveren, og til at modtage det 
fornyede løfte om, at hans Ånd 
må være med os.«
Ældste D. Todd Christofferson fra De Tolv 
Apostles Kvorum, se »Hvorfor Kirken?«, 
Liahona, nov. 2015, s. 109.

KOMMENDE SP ØR G SM ÅL

kirke, kan du måske lære dem, at det 
er noget værd at gå kirke.
Johanna R. er 20 år og fra Surigao 
del Sur i Filippinerne

Bevar et evigt perspektiv
Fordi vi ved, at Kirken er Guds rige, 
går vi i kirke hver søndag for at 
komme et skridt nærmere på at blive 
fuldkomne og det celestiale rige. Ved 
at gå i kirke hver søndag kommer vi 
nærmere på vor himmelske Fader ved 
at forny vore pagter (tage nadveren) 
og evaluere os selv og se, hvordan 
vi klarer os rent åndeligt.
Esther M. er 17 år og fra Kasai Oriental 
Provinsen i Den Demokratiske Republik 
Congo

»Hvordan skal jeg finde tid til de 
ugentlige ungdomsaktiviteter, 
familieaften og studium af skrif-
ten med familien og for mig 
selv, når skolen og lektierne 
tager så meget af min tid?«

Indsend jeres svar og, hvis I ønsker det, et billede i 
høj opløsning, inden den 1. marts 2016 på liahona. 
lds. org, via e- mail til liahona@ ldschurch. org, eller med 
post til (se adressen på s. 3).

Følgende informationer og tilladelser skal vedlægges 
din e- mail eller dit brev: (1) Dit fulde navn, (2) fødsels-
dato, (3) menighed, (4) stav, (5) din skriftlige tilladelse, 
og dine forældres skriftlige tilladelse (e- mail kan 
bruges), hvis du er under 18 år, for at trykke dit 
svar og foto.

Svarene kan blive redigeret med hensyn til længde 
og tydelighed.
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Brødre og søstre, unge som ældre, jeg beder jer om at huske, at 
ugudelighed aldrig har været lykke, og at synd fører til 
elendighed. Unge mennesker, søg ikke lykken i verdens glitrende, men 

hule ting. Vi kan ikke opnå varig lykke ved at jage de forkerte ting. Der var 
engang en, der sagde: »Man kan aldrig få nok af det, man ikke har brug for, 
for det, man ikke har brug for, kan ikke tilfredsstille en.«

Unge som ældre, vend jeres øjne og hjerte væk fra medier-
nes vildledende budskaber. Der er ingen lykke i alkohol eller stoffer 
– kun afhængighed. Der er ingen lykke i vold – kun smerte og sorg. Der er 
ingen lykke i ikke- ægteskabelige seksuelle relationer og fysisk intimitet – 
kun fornedrelse og fremskyndelse af åndelig død.

Der er ingen varig lykke i noget, vi ejer. Lykke og glæde kommer 
af, hvad et menneske er, ikke af, hvad han eller hun ejer eller synes 
at være. Unge mennesker, hold fast i jeres standarder. Studér 
og brug det vigtige hæfte Til styrke for de unge.

Retfærdighed fremelsker retfærdighed. Retskafne eksempler 
præger flere kommende generationer. Gode forældre opdrager unge men-
nesker, som selv bliver gode forældre. Akkurat som mange af os er blevet 
styrket af vore pionerforfædres fine eksempler i mange lande, så kan de ret-
skafne valg og ofre, vi yder i vore dage, være til velsignelse for vores familie 
og venner og fædreland i mange år fremover.

Jeg vidner for jer om den varige lykke og ypperste glæde, som venter 
dem, der udøver tro på Gud og holder hans bud. Jeg beder jer indtræn-
gende om at søge den lykke, der kommer af at holde Guds 
bud og udøve en retskaffen indflydelse til gavn for dem, 
vi elsker. ◼
Fra en tale ved oktoberkonferencen 1991.

SÅDAN FINDER  
MAN GLÆDE

Ældste  
Dallin H. Oaks
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?

Sidste år i skolen besluttede jeg 
mig for at gøre mere sammen med 
nogle af mine venner. Men nu 
indser jer, at jeg faktisk begyndte 
at blive verdslig og trække mig fra 
min familie og mine rigtige venner. 
Det førte til en masse unødig 
hjertesorg, som jeg kunne have 
undgået. I år fokuserer jeg meget 
mere på Kirken. Jeg har fundet 
ægte lykke og glæde ved at 
prøve på at udvikle næstekærlige 
og kristuslignende egenskaber. 
Jeg ved, at denne velsignelse er 
tilgængelig for alle, hvis de virkelig 
søger den flittigt.
Ephream James O. er 17 år 
og fra Australien
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Den  
MISSIONERINGS-
OPLEVELSE, JEG 
NÆSTEN GIK GLIP AF

kunne komme alligevel, fordi hendes 
mor var imod det. Jeg blev skuffet, 
men jeg forstod det godt, og sagde, 
at der ville komme andre muligheder 
for at høre mere om Kirken.

Men jeg blev overrasket over at se 
Brenda til åbent hus. Hun havde talt 
med sin mor, som havde ladet hende 
komme. Jeg præsenterede hende 
for missionærerne. Vi var inde i alle 
lokalerne i kirkebygningen og hørte 
en kort beskrivelse af alle Kirkens 
organisationer. Til sidst nåede vi hen 
til aktivitetssalen og tog en pjece om 
genoprettelsen, slægtsforskning, evigt 
ægteskab og andre evangeliske emner. 
Brenda sagde: »Det tror jeg på!«

Søndag kom hun i kirke. Man-
dag deltog hun i et Hjælpende 
hænder- tjenesteprojekt.

Det frø, der var blevet plantet i 
Brendas hjerte, fortsatte med at vokse 
hver dag. Hun begyndte at ændre sine 
vaner, så de stemte overens med bud-
dene, og snart efter blev hun døbt.

Her nogle få år efter fortæller hun 
mig stadig, hvor glad hun er for at 
have fundet det sande evangelium, og 
hvor taknemlig hun er, fordi jeg hjalp 
hende med at finde det.

Mange gange er det svært at tale 
med folk om evangeliet, men hvis 
vi beder, studerer skrifterne, lytter 
til Helligånden og er villige til at tale 
med nogen, vil Herren hjælpe os. ◼
Forfatteren bor i Sergipe i Brasilien.

I forbindelse med et mål i Personlig 
fremgang begyndte jeg at bede 
om en missioneringsoplevelse. Jeg 

prøvede at finde ud, hvem af mine 
venner der kunne være mest villig 
til at tilslutte sig Kirken.

Månederne gik, og jeg tænkte, 
at jeg ikke ville opleve det, jeg søgte 
– indtil jeg mødte Brenda. Det var 
hendes første år på vores skole.

Efterhånden som året gik, blev vi 
gode venner, men det faldt mig ikke 
ind at invitere hende med i kirke, før 
en af vore venner inviterede Brenda 
med hen i sin kirke. Jeg fattede det 
ikke. Hvorfor var jeg ikke kommet 
i tanke om det!

Ugen efter sagde Brenda, at hun 
havde hygget sig med at være med 
vores ven i kirke, og at hun gerne 
ville med igen. »Alt håb er ude«, 
tænkte jeg. Ikke fordi det skulle være 
en konkurrence, men jeg ville gerne 
fortælle vor himmelske Faders børn 
om evangeliet.

På det tidspunkt blev vores kirke-
bygning renoveret, og planen var, at 
den skulle genindvies i løbet af nogle 
få måneder. Biskoppen delte invitati-
oner ud til et åbent hus- arrangement 
og indvielsen. Jeg inviterede alle mine 
venner, der boede tæt på kirkebyg-
ningen. Den eneste, der takkede ja, 
var Brenda. Jeg blev rigtig glad.

Nogle få dage inden, der var åbent 
hus, sagde Brenda, at hun måske ikke 

Jeg ville gerne for-
kynde evangeliet, 
men hvem blandt 

mine venner kunne 
være interesseret?

Anne Laleska



66 L i a h o n a

Fra »Sabbatten er frydefuld«, 
Liahona, maj 2015, s. 129 132.

Hvordan kan jeg gøre  
S V A R  F R A  E N  A P O S T E L

Præsident  
Russell M. Nelson
Præsident for De 
Tolv Apostles Kvorum
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til en særlig dag?
SØNDAG 

Man viser sin kærlighed 
til Herren ved det, 

man vælger at gøre 
på hans dag.

Vi kan blive lykkeligere, hvis vi går i kirke og modtager nadveren 
om søndagen.

Gud gav os denne 

særlige dag til at hvile 

fra arbejde og til at 

komme ham nærmere.

Søndag er en god dag 

at tilbringe tid sammen 

med jeres familie.

Gør søndagen frydefuld ved at tjene andre, især dem, der er syge eller ensomme.
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Fortæl andre om standarder
Hilary Watkins Lemon
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Hej!  
Jeg hedder 

Isaac.

»NEJ« TIL ISTE
Iste er meget populært i Schweiz. Til 
min fødselsdag bad en af mine venner 
mig om et glas iste. Jeg fortalte ham, at 
vi ikke havde noget. Han spurgte mig 
hvorfor. Jeg forklarede pænt, at min 
familie ikke drikker te.

Jeg bor i Geneve i Schweiz. Når jeg bliver stor, vil 
jeg være palæontolog eller dyrlæge. Jeg elsker at 
løbe rundt og lege med min hund Happy.

Min bror og søster og jeg er de eneste med-
lemmer af Kirken på vores skole. Vi har mange 
gode venner, men nogle af dem har ikke de 
samme standarder som os. Jeg har besluttet 
mig til altid at stå fast på det, jeg tror, også 
selv om det ikke er populært.
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ISAACS RÅD OM AT  
VÆRE STANDHAFTIG
Adlyd dine forældre og Frelseren.
Gå til aktiviteter i kirken.
Gå i kirke om søndagen og tag nadveren.
Respekter andre. ◼

EN TAPPER MISSIONÆR
Min søster er ikke bange for at tale om 
det, hun tror på. Mayla planlægger 
allerede sin dåb og vil gerne invitere 
sine venner!

GODE ORD
Jeg beder mine venner 
om ikke at tale grimt 

omkring mig, men 
nogen gør det stadig. 
En dreng udfordrede 
mig til at sige et grimt 
ord. Jeg sagde: »Nej, 

det siger jeg ikke.« Han 
var overrasket, men 
han forsøger ikke at 
få mig til det mere.

HJÆLPER MIN SØSTER
Min søster Mayla har spastisk lammelse. Hun 
bruger en kørestol og har sommetider brug 
for hjælp til at rejse sig eller komme rundt 
i huset. Jeg kan godt lide at hjælpe hende. 
Efter skole kører min bror Samuel og jeg 
hende uden for skolen, hvor vores far kører 
hende hjem.

EN VENLIG VEN
Min bror Samuel er et godt eksempel. Engang begyndte 

en ny dreng ved navn Max i skolen. Han talte kore-
ansk og engelsk, men ikke fransk. Samuel fik Max 

til at føle sig velkommen og hjalp ham med at lære 
fransk. Nu leger de sammen efter skole, og engang 
var Max med til en kirkeaktivitet sammen med os.



Leonardo Rodrigues
Baseret på en sand historie

»Og se, jeg ved selv, at det er sandt, 
for Gud Herren har tilkendegivet 
det for mig ved sin hellige Ånd« 
(Alma 5:46).

Sabrina så på, da mor gik hen 
til døren sammen med deres 

naboer. »Tak for bogen,« sagde fade-
ren. Han holdt en Mormons Bog 
i hånden.

»Mor, hvorfor taler du om Kirken 
med alle?« spurgte Sabrina senere, 
da de vaskede op sammen.

»Det er, fordi mit vidnesbyrd om 
Kirken er som en skat,« sagde mor. 
»Det gør mig glad. Og jeg vil gerne 
fortælle andre om det, så de også 
kan blive lykkelige!«

Vidnesbyrdskat
Sabrina så mors skinnende hals-

kæde for sig i hendes smykkeskrin. 
»Hvad mener du med, at det er som 
en skat?«

»Tja, et vidnesbyrd er meget dyre-
bart,« sagde mor. »Det er en gave fra 
vor himmelske Fader, der hjælper 
os til at vide, hvad der er sandt.«

»Hvordan fik du det?« ville Sabrina 
gerne vide.

Mor gav Sabrina en skinnende 
ren tallerken, der skulle tørres. »Jeg 
fik det lidt ad gangen. Når jeg beder 
eller læser i skrifterne, føler jeg mig 
fredfyldt og varm indvendig. Det 
er lidt som at tilføje noget til min 
vidnesbyrdskat.«
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Hvilken slags 
skat vokser, når 

du fortæller  
om den?
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»Nu er tiden, og i dag er dagen, hvor 
vi selv skal lære … at evangeliet er 
sandt.«
Ældste Craig C. Christensen fra De 
Halvfjerds’ Præsidium, »Jeg kender selv 
til dette«, Liahona, nov. 2014, s. 52.

Sabrina nikkede langsomt. Kunne 
hun få en vidnesbyrdskat?

Søndagen efter fortalte Sabrinas 
primarylærer en historie om Jesus. 
Sabrina hørte godt efter. Søster 
Lopez sagde, at Jesus inviterede alle 
små børn til at komme til sig. Han 
velsignede og underviste dem. Da 
Sabrina tænkte på Jesus, begyndte 
hun at føle sig varm i hjertet.

Sabrina skyndte sig for at finde 
mor efter Primary. »Mor, gæt 
engang!« Hun fortalte mor om 
den varme følelse.

»Hvor er det dejligt,« sagde mor. 
»Den følelse er Helligånden, der 
rører vores hjerte og lader os vide, 
at evangeliet er sandt.«

Sabrina smilede op til mor. »Det 
var det, der skete! Det gjorde mig 
lykkelig indeni.« Helligånden havde 
været så stille, at Sabrina vidste, at 
hun ikke ville have lagt mærke til 
ham, hvis hun ikke havde været 
ærbødig.

Mor gav hende et ordentligt kram. 
»Nu får du din egen vidnesbyrdskat.« 
Sabrina krammede mor igen. Hun 
fik lyst til at fortælle alle om hen-
des skat – ligesom mor gjorde! Men 
hvordan kunne hun gøre det?

Den aften fandt Sabrina et udde-
lingskort med et billede af Jesus på 
forsiden. Hun lagde det ned i sin 
rygsæk.

Den næste dag, da det var tid til 
frikvarter, huskede Sabrina kortet. 

Hun fandt det frem og gik hen til sin 
ven Carla. »Her Carla, det er til dig,« 
sagde Sabrina.

Carla holdt godt fast på kortet. 
»Tak! Jeg elsker billeder af Jesus.«

Sabrina viste Carla hjemmesiden 
på bagsiden. »Her kan du lære mere 
om Jesu kirke.«

»Hvilken kirke er det?« spurgte 
Carla.

»Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages 
Hellige,« sagde Sabrina. »Det gør mig 
lykkelig at gå i kirke og lære noget 
om Jesus.«

Carla lagde kortet ned i sin lomme. 
»Jeg vil vise min mor dette kort.«

Nogle uger senere løb Carla hen 
til Sabrina før skolen begyndte. »Jeg 
har noget at fortælle dig!« sagde hun. 
Hun smilede over hele hovedet.

Sabrina var spændt. Hvad kunne 
det være? Carla smilede. »Min familie 
besøgte din kirke! Og det var, som 
du sagde – jeg følte mig lykkelig der.«

»Jeg vidste, at du ville mærke 
Helligånden!« sagde Sabrina.

»Og jeg tror, at vi snart skal 
døbes!«

Sabrina sprang op og gav Carla 
et kram. Nu kunne de have deres 
vidnesbyrdskat sammen! ◼
Forfatteren bor i Amazonas i Brasilien.
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Da Nefi og hans familie rejste fra 
Jerusalem (»den gamle verden«) 

til det forjættede land (»den nye ver-
den«), medbragte de skrifterne. De 
blev kaldt for bronzepladerne. I den 
gamle verden blev denne hellige 
skrift en del af Bibelen.

I det forjættede land nedskrev 
Nefi det, hans far underviste dem 
i, hvad der skete med hans familie, 
hvad han lærte af vor himmelske 
Fader, og hvad han lærte af bron-
zepladerne. Det, Nefi skrev, blev 
en del af Mormons Bog. ◼

Hellig skrift fra den  
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gamle og den nye verden

MORMONS  
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DEN NYE VERDEN

Moroni

Mormon

Alma
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PROFETER I  
FORSKELLIGE LANDE
Læs disse skriftsteder og få dem til at 
passe med profeterne på kortet.

1. 2 Mosebog 19:20

2. 2 Kongebog 20:14

3. 1 Nefi 2:1-2

4. 1 Nefi 18:22

5. Mosija 18:7

6. Mormons Ord 1:9

7. Mormon 8:1, 4

Svar: 1. Moses; 2. Esajas; 
3. Lehi; 4. Nefi; 5. Alma; 
6. Mormon; 7. Moroni

BIBELEN

DEN GAMLE VERDEN

Moses

Nefi

Lehi

Esajas
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Enosh bad om det, der bekymrede ham. Han bad også for andre. Han bad endda for sine fjender! 
Hvordan kan du være som Enosh i denne måned?

Enosh BAD
H E L T E  I  M O R M O N S  B O G
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□  Lær Enosh 1:4 udenad.

□  Skriv i din dagbog om en oplevelse, 
hvor vor himmelske Fader svarede 
på dine bønner.

□  Se kapitel 11 i tegnefilmene  
om Mormons Bog på  
scripturestories. lds. org.

□  Jeg udfordrer mig selv til at …

Jeg kan bede!

E N O S H

Da vores familie var på ferie, 
blev min far og lillebror væk 
fra resten af os. Det var ved at 
blive mørkt. Resten af familien 
vidste ikke, hvad de skulle 
gøre. Jeg fortalte dem, at vi 
skulle bede. Vi bad en bøn og 

begyndte at gå hen mod nogle andre butikker. Vi 
så op ad gaden og så min far og min lillebror! Jeg 
var lykkelig. Jeg vidste, at Gud elskede os og hjalp 
os med at finde vores far.
Oliver P., 8 år, São Paulo i Brasilien

»Enosh beder«, af Amanda F., 11 år, Arizona i USA

Klip, fold og gem dette udfordringskort!
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Nefi byggede et skib, så hans familie kunne rejse til det forjættede 
land. Læs om deres rejse på side 76- 78. I det forjættede land 

blev de retfærdige mennesker kaldt nefitter. De ugudelige mennesker 
blev kaldt lamanitter. I disse kapitler lærer vi af Nefis bror Jakob og 
af Jakobs søn Enosh. Hold øje med en ny læseudfordring i næste 
nummer. ◼

Vi sejler til det forjættede land

Denne måneds skriftsteder
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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

1  1 Nefi 17:7- 10, 17- 18
2  1 Nefi 18:4- 12, 20- 23
3  1 Nefi 19:1- 6, 18
4  2 Nefi 2:25- 28
5  2 Nefi 5:5- 8, 12- 16
6  Jakob 5:3, 58- 62
7  Jakob 7:1- 2, 13- 20
8  Enosh 1:4- 8, 15- 17

Når du har læst et skriftsted, kan du 
farve de tilsvarende nummererede 
områder på skibet!
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Nefis familie  
krydser havet

H I S T O R I E R  F R A  M O R M O N S  B O G
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Men rejsen var endnu ikke forbi. Vor 
himmelske Fader befalede Nefi at bygge 
et skib. Han viste Nefi, hvordan det skulle 
se ud. Han lovede, at skibet ville føre 
dem til et vidunderligt nyt land.

Nefis familie rejste i ørkenen i otte år. Til sidst kom de til et smukt sted. 
Det var tæt på havet, og der var masser af frugt og honning at spise. 
Alle var så lykkelige!
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Da skibet var færdigt, begyndte Nefis familie deres 
rejse over havet. En dag blev Laman og Lemuel 

vrede på Nefi og bandt ham. Der kom en 
stor storm, som blæste skibet tilbage. 

Nefis brødre omvendte sig, og 
Nefi styrede skibet sikkert 

på deres kurs.

Først lavede Nefi værktøj. Så begyndte 
han at bygge. Nefis brødre Laman og 
Lemuel beklagede sig. De troede ikke, 
at han kunne 
bygge et skib.

Nefi vidste, 
at deres familie 
kunne stole på 
vor himmelske 
Fader.
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Endelig nåede Nefis familie kysten i et nyt land. 
Nefi og hans familie var lykkelige, for de vidste, 
at vor himmelske Fader havde ledt dem dertil.

Vor himmelske Fader holder altid sine løfter! ◼
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M A L E B O G S S I D E
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Vores familie  
er noget særligt
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Når vi konstant bliver udsat for 
verdens definition af succes og 

storhed, er det forståeligt, at vi ofte 
sammenligner det, vi er, med det, 
andre er – eller synes at være – og 
også sammenligner det, vi har, med 
det, andre har … Vi tillader ofte, at uri-
melige og upassende sammenligninger 
nedbryder vores lykke, når de får os 
til at føle, at vi ikke slår til, er utilstræk-
kelige eller mislykkede. Nogle gange 
bliver vi på grund af disse følelser vild-
ledt, og vi dvæler ved vore fejltagelser, 
samtidig med at vi ignorerer aspekter 
hos os, der kan indeholde elementer 
af ægte storhed …

Det er naturligvis blandt andet det, 
der skal gøres for at være en god far 
eller en god mor, men generelt set er 
det også de tusinder af små tjeneste-
gerninger, opgaver og ofre, der udgør 
at give eller miste sit liv for andre 
og for Herren. Det omfatter at opnå 
kundskab om vor Fader i Himlen og 
hans evangelium. Det omfatter, at man 
fører andre til troen og fællesskabet 
i hans rige. Dette vækker i reglen 

ikke verdens opmærksomhed eller 
anerkendelse …

Vi behøver sandelig ikke at lede 
længe for at se hverdagens ube-
mærkede og glemte helte. Jeg taler 
om dem, I kender, og dem, som jeg 
kender, som stille og konsekvent gør 
det, som de bør gøre. Jeg taler om 
dem, som altid er der, og som altid er 
villige. Jeg taler om en mors usædvan-
lige tapperhed, som – time efter time, 
dag og nat – bliver hos og tager sig af 
et sygt barn, eller den invalide, som 
kæmper og lider uden at beklage sig. 
Jeg medregner dem, som altid frivilligt 
giver blod … Jeg tænker på dem, som 
måske ikke selv er mødre, men som 
alligevel er »mødre« for verdens børn. 
Jeg taler om dem, som altid er der for 
at vise kærlighed og passe andre.

ÆGTE STORHED
Vi behøver ikke at lede længe for at se 
hverdagens ubemærkede og glemte helte.

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

Jeg taler også om lærere, syge-
plejersker, landmænd og andre, som 
udfører et godt arbejde i verden, som 
underviser, bespiser og klæder andre, 
og som udover dette også udfører 
Herrens arbejde – de, der opløfter 
og elsker. Jeg taler om dem, der er 
ærlige, venlige og hårdtarbejdende i 
deres daglige gøremål, men som også 
er Mesterens tjenere og hyrder for 
hans får …

Om dem, som udfører verdens 
almindelige arbejde, men spekulerer 
på værdien af deres arbejde; om dem, 
som er denne kirkes arbejdsheste, som 
fremmer Herrens værk på så mange 
stilfærdige, men betydningsfulde 
måder; om dem, som er jordens salt 
og verdens styrke og enhver nations 
rygrad – til jer vil vi blot udtrykke 
vores beundring. Hvis I holder ud til 
enden, og hvis I er tapre i Jesu vidnes-
byrd, vil I opnå ægte storhed og vil en 
dag komme til at leve i vor himmelske 
Faders nærhed. ◼

Fra »Sand storhed«, Den danske Stjerne, okt. 1982, 
s. 35 38.

Præsident  
Howard W. Hunter 
(1907- 1995)
Kirkens 14. præsident



INDBLIK

»Ingen af os [gifter sig] med perfektion; vi gifter os med potentiale. Det rette ægteskab handler ikke kun om, hvad jeg vil;  
det handler om, hvad hun – der skal være min ledsager – ønsker og har brug for, jeg er.«

Ældste Robert D. Hales fra De Tolv Apostles Kvorum, »Mød udfordringerne i verden i dag«, Liahona, nov. 2015, s. 46.

Hvordan ser vi vores ægtefælle?



Også i dette nummer
FOR UNGE VOKSNE

FOR DE UNGE

FOR BØRN

Hvad kan Mormons Bog  
lære os om  lykke?
Vi ønsker alle at være lykkelige. Syv 
principper fra Mormons Bog viser os, 
hvordan vi bliver det.

s. 44

JERES FREMTID 
Tilsigtet fantastisk

Beretninger fra det virkelige liv, som viser, hvordan I 
allerede nu kan arbejde på at gøre jeres fremtid lige 
så fantastisk, som I ønsker.

s. 56

Vidnesbyrdskat
Sabrinas mor sagde, at hendes vidnesbyrd 
var som en skat. Kunne Sabrina også finde 
denne skat?

s. 70
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