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Generalkonferencetaler
Fire nye templer bekendtgjort
Nye halvfjerdsere og nyt 
hovedpræsidentskab for Primary



Jesus forlod skarerne og gik op på et bjerg med sine disciple.

“Og han tog til orde og lærte dem:

Salige er de fattige i ånden, for Himmeriget er deres” (Matt 5:2- 3).

Dette er det første af ni vers, der er kendt som saligprisningerne. Hændelsen blev kendt som  

Bjergprædikenen og står i Matthæusevangeliet, kapitel 5- 7.
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Og han tog til orde og lærte dem, af Michael Malm
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Lørdag aften, 26. marts 2016, 
Kvindernes møde
Præsidium: Præsident Thomas S. Monson.
Ledelse: Rosemary M. Wixom
Åbningsbøn: Morgan Munford.
Afslutningsbøn: Sokhanny Parco.
Musik ved et fælleskor fra Primary, Unge 
Piger og Hjælpeforeningen fra stave i Salt 
Lake City i Utah; Lillian Severinsen, dirigent; 
Linda Margetts, organist; Kerstin Tenney, 
violin; Elizabeth Marsh, cello: »Har jeg gjort 
noget godt«, Salmer og sange, nr. 143; med-
ley, ikke udgivet arrangement af Mohlman: 
»Jeg er Guds kære barn«, Salmer og sange, 
nr. 195, og »Elsker hverandre«, Salmer og 
sange, nr. 199; »Det er så skønt, min Gud, 
min drot«, Salmer og sange, nr. 83; »Frelseren 
bød«, Salmer og sange, nr. 62, ikke udgivet 
arrangement af Mohlman; »Mer hellighed giv 
mig«, Salmer og sange, nr. 63, ikke udgivet 
arrangement af Goates.

Lørdag formiddag, 2. april 2016, 
konferencemøde
Præsidium: Præsident Thomas S. Monson.
Ledelse: Præsident Dieter F. Uchtdorf.
Åbningsbøn: Linda K. Burton.
Afslutningsbøn: Ældste Arnulfo Valenzuela
Musik ved Tabernakelkoret; Mack Wilberg 
og Ryan Murphy, dirigenter; Richard Elliott 
og Andrew Unsworth, organister: »Hvor stort 
og hvor skønt«, Salmer og sange, nr. 175; 
»Kommer, I Guds børn«, Salmer og sange, 
nr. 20; »Min Frelser elsker mig«, Børnenes 
sangbog, s. 42, arrangement af Cardon, 
udgivet af Jackman; »Der er en stund, da ro 
og fred«, Salmer og sange, nr. 74; »Jeg ved, at 
Herren hjælper mig«, Salmer og sange, nr. 57, 
arrangement af Wilberg, udgivet af Oxford; 
»Come, Thou Fount of Every Blessing«, 
Hymns, 1948, nr. 70, arrangement af Wilberg, 
udgivet af Oxford.

Lørdag eftermiddag, 2. april 2016, 
konferencemøde
Præsidium: Præsident Thomas S. Monson.
Ledelse: Præsident Henry B. Eyring.
Åbningsbøn: Ældste Hugo E. Martinez
Afslutningsbøn: Ældste Tad R. Callister

Aprilkonferencen 2016
Musik ved et fælleskor fra Brigham Young 
University- Idaho; Eda Ashby og Rebecca Lord, 
dirigenter; Bonnie Goodliffe, organist: »Sing 
Praise to Him«, Hymns, nr. 70, ikke udgivet 
arrangement af Kempton; »Israel, Israel, 
Gud nu kalder«, Salmer og sange, nr. 9, ikke 
udgivet arrangement af Ashby; »Vi glædes og 
frydes«, Salmer og sange, nr. 3; »Jeg går, hvor 
du sender mig hen«, Salmer og sange, nr. 178, 
ikke udgivet arrangement af Kempton.

Lørdag aften, 2. april 2016, 
præstedømmets møde
Præsidium: Præsident Thomas S. Monson.
Ledelse: Præsident Dieter F. Uchtdorf.
Åbningsbøn: Ældste Stanley G. Ellis
Afslutningsbøn: Ældste Craig A. Cardon
Musik ved et præstedømmekor fra institut i 
Logan; Allen M. Matthews og Eric Stauffer, diri-
genter; Clay Christiansen, organist: »In Hymns 
of Praise«, Hymns, nr. 75, arrangement af 
Christiansen; »O, se hvilken kærlighed«, Salmer 
og sange, nr. 114, arrangement af Zabriskie, 
udgivet af by LDS Music Source; »O, kom, 
du Konge, kom«, Salmer og sange, nr. 21; »Nu 
Israels Genløser«, Salmer og sange, nr. 5, arran-
gement af Wilberg, udgivet af Hinshaw.

Søndag formiddag, 3. april 2016, 
konferencemøde
Præsidium: Præsident Thomas S. Monson.
Ledelse: Præsident Henry B. Eyring.
Åbningsbøn: Ældste Anthony D. Perkins
Afslutningsbøn: Carol F. McConkie
Musik ved Tabernakelkoret; Mack Wilberg, 
dirigent; Andrew Unsworth og Clay 
Christiansen, organister: »Let Zion in Her 
Beauty Rise«, Hymns, nr. 41; »Nu dagen 
gryr«, Salmer og sange, nr. 1, ikke udgivet 
arrangement af Wilberg; »Jeg vil følge Guds 
plan«, Børnenes sangbog, s. 86, ikke udgivet 
arrangement af Hofheins/Christiansen; »Du 
kan lette hvert et fjed«, Salmer og sange, 
nr. 147, ikke udgivet arrangement af Wilberg; 
»O, glæd dig nu vor jord!« Salmer og sange, 
nr. 28; »Press Forward, Saints«, Hymns, nr. 81, 
arrangement af Wilberg; »O, du salighedens 
klippe«, Salmer og sange, nr. 171, ikke udgi-
vet arrangement af Wilberg.

Søndag eftermiddag, 3. april 2016, 
konferencemøde
Præsidium: Præsident Thomas S. Monson.
Ledelse: Præsident Dieter F. Uchtdorf.
Åbningsbøn: Ældste C. Scott Grow
Afsltuningsbøn: Ældste Shayne M. Bowen
Musik ved Tabernakelkoret; Mack Wilberg og 
Ryan Murphy, dirigenter; Linda Margetts, orga-
nist: »Lover den Herre«, Salmer og sange, nr. 30, 
arrangement af Wilberg, udgivet af Oxford; 
»For I Am Called by Thy Name«, Gates, udgivet 
af Sonos; »Led os, o du vor Jehova«, Salmer og 
sange, nr. 36; »Se, morgen nu gryer«, Sange, 
nr. 74; ikke udgivet arrangement af Murphy; 
»Fader vor i Himlen«, Salmer og sange, nr. 94, 
ikke udgivet arrangement af Wilberg.

Budskaber til hjemme-  
og besøgsundervisning
Vælg en tale, som bedst imødekommer 
behov hos de medlemmer, I besøger, som 
budskaber ved hjemmeundervisning og 
besøgsundervisning.

På omslaget
Forsiden: Foto: Cody Bell.
Bagsiden: Foto: Ale Borges.

Foto ved konferencen
Billeder fra generalkonferencen i Salt Lake City blev 
taget af Welden C. Andersen, Cody Bell, Janae Bingham, 
Ale Borges, Randy Collier, Mark Davis, Craig Dimond, 
Nate Edwards, Ashlee Larsen, Leslie Nilsson, Matt Reier 
og Christina Smith; af Yvette Bugingo, med tilladelse 
fra Yvette Bugingo; af Joseph Ssengooba og Joshua 
Walusimbi, med tilladelse fra Joseph Ssengooba; af 
Joseph Ssengooba og Leif Erickson, med tilladelse fra Leif 
Erickson; af børn og kirkemøde i Congo, med tilladelse 
fra Neil L. Andersen og Det Sydøstlige Område i Afrika; 
af pige ved vindue: Kirt Harmon; af Fernando Araujo 
med unge mænd og familien Araujo, med tilladelse fra 
Fernando Araujo; af Russell M. Nelson, søster Nelson 
og Jimmy Hatfields familie, med tilladelse fra Russell M. 
Nelson; af Dresden i Tyskland og kirke i ruiner: Getty 
Images; af genopbygget luthersk kirke: iStock; af dinosaur 
og børn: iStock.

Konferencetalerne er tilgængelige
Få adgang til generalkonferencetalerne på internettet på mange sprog ved at besøge conference.lds.org  
og vælge et sprog. Talerne er også tilgængelige på app’en Evangelisk bibliotek.
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Mødet lørdag formiddag ved 
aprilkonferencen begyndte 
med en opfordring fra præsi-

dent Henry B. Eyring, som opfordrede 
de lyttende til at bede for talerne og 
korene, både før og mens de taler eller 
synger. Og ved afslutningen af konfe-
rencen søndag eftermiddag bemær-
kede ældste Jeffrey R. Holland: »Hvis 
I i de kommende dage skulle opdage 
… ting i jeres eget liv, som ikke lever 
op til de budskaber, I har hørt denne 
weekend … skal I ikke blive sørgmo-
dige … det gode ved evangeliet er, at 
vi får point for at forsøge, også selv om 
det ikke altid lykkes« (side 125, 126).

Deres opfordring til handling for-
beredte og understregede præsident 

Thomas S. Monsons opfordring: »Når 
vi overvejer de beslutninger, vi træf-
fer i livet hver dag … så har vi truffet 
det rette valg, hvis vi vælger Kristus« 
(side 86).

Andre højdepunkter fra konferen-
cen omfatter:
• Præsident Monsons bekendtgørelse 

af fire nye templer i Belém i Brasi-
lien, Quito i Ecuador, Lima i Peru 
(det andet tempel der) og Harare i 
Zimbabwe (se historien på side 142).

• Opretholdelsen af 11 nye general-
autoriteter (deres biografier begyn-
der på side 131).

• Opretholdelsen af et nyt hovedpræ-
sidentskab i Primary (deres biogra-
fier begynder på side 136).

• Bekendtgørelsen af et nyt ini-
tiativ, hvor enkeltpersoner og 
familier kan række ud lokalt for 
at hjælpe flygtninge (se side 13, 
111 og 141).

• Et fokus på familieforhold,  
især på mænds roller som  
ægtemænd, fædre og præste-
dømmebærere.

• Lærdomsmæssige indblik fra 
talerne som fx dette fra ældste 
Dale G. Renlund: »Når vi kommer 
Gud nærmere, vil den styrkende 
kraft i Jesu Kristi forsoning tilflyde 
os. Og vi vil som disciplene på 
rejsen til Emmaus opdage, at Frel-
seren hele tiden har været os nær« 
(side 42).

Højdepunkter fra aprilkonferencen 
2016 i Jesu Kristi Kirke af  
Sidste Dages Hellige
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pige. Det var ikke nogen overraskelse, 
at det end ikke nærmere sig en god 
eller hjertelig samtale. Det var en stærk 
lektion, som illustrerede, hvor svært 
det er at kommunikere med eller tjene 
andre, hvis vi er alt for optaget af os 
selv og kun ser os selv og vore egne 
behov. Dernæst lagde hun spejlet væk 
og trak en vinduesramme frem og satte 
den mellem sit og den unge kvindes 
ansigt … Vi kunne se, hvordan den 
unge pige blev hendes fokuspunkt, og 
at ægte tjeneste kræver, at vi har fokus 
på andres behov og følelser. Tit og 
ofte er vi så optaget af os selv og vores 
travle liv – at det er som om, vi ser 
ind i et spejl, mens vi prøver at afsøge 
muligheder for at tjene –at vi ikke kan 
se tjenestemulighederne glasklart.« 8

Ægte kristuslignende tjeneste er usel-
visk og har fokus på andre. En kvinde, 
der tog sig af sin invalide mand, har for-
klaret: »Tænk ikke på dine opgaver som 
en byrde, betragt dem som en mulighed 
for at lære, hvad kærlighed virkelig er.« 7

Da søster Sondra D. Heaston holdt 
tale på BYU spurgte hun: »Hvad ville 
der ske, hvis vi kunne se ind i hinan-
dens hjerte? Ville vi så forstå hinanden 
bedre? Hvis vi kunne føle, hvad andre 
føler, se, hvad de ser, og høre, hvad de 
hører, og ville vi så finde og tage os tid 
til at tjene og behandle dem anderle-
des? Ville vi behandle dem med større 
tålmodighed, venlighed og tolerance?«

Søster Heaston fortalte om en ople-
velse, hun havde haft på en lejr for 
Unge Piger. Hun sagde:

»En af vore … gæstetalere … under-
viste os om at ›blive.‹ En af de ting, hun 
sagde, var: ›Bliv en, der rækker ud for 
at tjene andre og lære dem at kende – 
smid spejlet væk og se ud af vinduet.‹

For at demonstrere dette, bad hun 
en af de unge piger om at komme op 
og stille sig med ansigtet mod hende. 
Derefter trak hun et spejl frem og holdt 
det mellem den unge pige og sig selv, 
således at hun så ind i spejlet, mens 
hun prøvede at tale med den unge 

Cheryl A. Esplin
Førsterådgiver i Primarys hovedpræsidentskab

»Som jeg har elsket jer, skal I også 
elske hinanden.« 1 De ord, som 
blev sunget af dette bemærkel-

sesværdige kor, udtalte Jesus blot få 
timer inden sit store sonoffer – et son-
offer, der, som ældste Jeffrey R. Holland 
beskrev, var »den mest majestætiske 
manifestation af ren kærlighed, der 
nogensinde er blevet udvist i denne 
verdens historie.« 2

Jesus belærte os ikke blot om at 
elske – han levede også, som han 
forkyndte. Kendetegnende for hans 
tjenestegerning var, at »Jesus færdedes 
overalt og gjorde vel« 3 og »bad indtræn-
gende andre om at følge hans eksem-
pel.« 4 Han forkyndte: »For den, der vil 
frelse sit liv, skal miste det; men den, 
der mister sit liv på grund af mig, skal 
frelse det.« 5

Præsident Thomas S. Monson, som 
har forstået og efterlevet opfordringen 
til at elske andre, har sagt: »Jeg tror, at 
Frelseren fortæller os, at medmindre vi 
glemmer os selv i tjeneste for andre, er 
der ikke megen hensigt med vores liv. 
De, der kun lever for sig selv, visner til 
sidst og mister billedligt talt deres liv, 
mens de, der glemmer sig selv i tjene-
ste for andre, udvikles og blomstrer op 
– og frelser på den måde deres liv.« 6

Han beder os om at 
være hans hænder
Ægte kristuslignende tjeneste er uselvisk og har fokus på andre.

Kvindernes møde | 26. marts 2016

Det er vanskeligt at kommunikere med og tjene 
andre, hvis vi kun ser os selv og vore egne behov.

Sand tjeneste kræver, at vi fokuserer på andres 
behov og følelser.
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Præsident Monson har ofte mindet 
os om, at »vi er omgivet af andre, der 
har brug for vores opmærksomhed, 
vores opmuntring, vores støtte, vores 
trøst og vores venlighed – hvad enten 
de er familie, venner, bekendte eller 
fremmede.« Han har sagt: »Vi er Herrens 
hænder her på jorden med mandat til 
at tjene og til at opløfte hans børn. Han 
er afhængig af hver enkelt af os.« 9

Sidste år i januar opfordrede tids-
skrifterne Friend og Liahona børn 
over hele verden til at følge præsident 
Monsons råd og være Herrens hænder. 
Børnene blev opfordret til at tjene på 
forskellig vis – i stort og småt. Derefter 
blev de opfordret til at tegne omridset 
af deres hænder på et stykke papir, 
klippe det ud og skrive, hvilken tjene-
ste de havde udført og sende det ind 
til redaktionen. Mange af jer, der lytter 
i aften, kan være en af de tusindvis af 
børn, der gjorde en kærlig tjeneste og 
sendte en »hånd« ind.10

Når børn lærer, hvordan man elsker 
og tjener andre, mens de er unge, 

tillægger de sig en vane med at tjene, 
der varer resten af livet. Ofte lærer 
børn resten af os, at det at tjene og vise 
andre kærlighed ikke behøver at være 
stort eller grandiost for at give mening 
eller gøre en forskel.

En primarylærer kom med følgende 
eksempel. »I dag,« sagde hun, »skulle 
vores klasse med fem-  og seksårige 
lave kærlighedshalskæder. Hvert barn 
tegnede billeder på papirstrimler, et af 
dem selv, et af Jesus og nogle af deres 

Tusinder af børn fulgte præsident Thomas S. Monsons råd om at være Herrens hænder ved at 
udføre tjenestegerninger.
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familie og deres kære. Vi limede strim-
lerne sammen i ringe, som vi satte ind i 
hinanden som en kæde, og det blev til 
en kærlighedshalskæde. Mens de teg-
nede, talte børnene om deres familie.

Heather sagde: ›Jeg tror ikke, at min 
søster elsker mig. Vi slås altid … Jeg 

hader også mig selv. Jeg har et dårligt liv.‹ 
Så lagde hun sit hoved i sine hænder.

Jeg tænker over hendes familiefor-
hold og følte, at hun måske virkelig 
havde et svært liv. Men da Heather 
havde sagt dette, havde Anna, der sad 
nede ved den anden ende af bordet, 

sagt: ›Heather, jeg sætter dig mellem 
mig og Jesus, for han elsker dig, og 
jeg elsker dig.‹

Da Anna havde sagt det, kravlede 
Heather under bordet og hen til Anna 
og omfavnede hende.

Da klassen var forbi, og Heathers 
bedstemor kom for at hente hende, 
sagde Heather: ›Gæt engang, bedstemor! 
Jesus elsker mig.‹«

Når vi rækker ud mod andre i  
kærlighed og tjeneste på selv den  
mest beskedne måde, kan det ændre 
og formilde hjerter, når andre kan 
mærke Herrens kærlighed.

Det kan dog sommetider være 
svært at imødekomme det behov for 
hjælp, fordi der er så mange omkring 
os, der har desperat brug for hjælp og 
aflastning.

Søstre, der er måske nogle iblandt 
jer, der føler sig presset til det yderste 
for at imødekomme familiemedlem-
mers behov. Husk, at i de rutiner og 
ofte hverdagsagtige ting, er I »i jeres 
Guds tjeneste.« 11

Andre af jer føler måske en tomhed, 
som kunne fyldes, hvis I ser jer om i 
nabolaget eller lokalsamfundet efter 
muligheder for at lette andres byrder.

Vi kan alle inkorporere lidt tjeneste 
i vores dagligdag. Vi lever i en verden 
fuld af strid. Vi tjener, når vi undlader 
at kritisere, når vi nægter at sladre, når 
vi ikke dømmer andre, når vi smiler, 
når vi siger tak, og når vi er tålmodige 
og venlige.

Andre former for tjeneste kræver tid, 
planlægning og ekstra energi. Men de 
er enhver anstrengelse værd. Vi kan 
måske begynde med at stille os selv 
disse spørgsmål:

• Hvem i min kontaktflade kan jeg 
hjælpe i dag?

• Hvor meget tid og hvor mange  
ressourcer har jeg ?
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• På hvilke måder kan jeg bruge mine 
evner og talenter til velsignelse for 
andre?

• Hvad kan vi gøre som familie?

Præsident Dieter F. Uchtdorf har sagt:
»I må … gøre det, som Kristi disciple 

har gjort i alle uddelinger: Rådføre jer 
med hinanden, bruge alle tilgængelige 
ressourcer, søge Helligåndens inspira-
tion, bede til Herren om hans bekræf-
telse og derpå rulle jeres ærmer op og 
gå i gang.

Jeg giver jer et løfte,« sagde han. »Hvis 
I vil følge dette mønster, vil I modtage 
specifik vejledning om hvem, hvad, 
hvornår og hvor I skal yde omsorg på 
Herrens måde.« 12

Når jeg har tænkt over, hvordan det 
bliver, når Frelseren kommer igen, har 
jeg tænkt på hans besøg hos nefitterne, 
hvor han spurgte dem:

»Har I nogen blandt jer, som er syge? 
Bring dem herhen. Har I nogen, der 
er lamme eller blinde eller halte eller 
vanføre eller spedalske, eller som er 
krøblinger, eller som er døve, eller som 

er plaget på anden måde? Bring dem 
herhen, og jeg vil helbrede dem, for 
jeg har medfølelse med jer; mit indre 
er fyldt af barmhjertighed …

og [Frelseren] helbredte dem hver 
og en.« 13

Her og nu beder han os om at være 
hans hænder.

Jeg har fundet ud af, at det er 
kærligheden til Gud og vore medmen-
nesker, der giver livet mening. Må vi 
følge vor Frelsers eksempel og hans 
formaning om at række ud til andre 
i kærlighed.

Jeg vidner om, at der er hold i det 
løfte, som præsident Henry B. Eyring 
kom med om, »at dersom [vi vil] bruge 
vores evner og gaver til at tjene nogen, 
[så vil vi] føle Herrens kærlighed til det 
menneske. Og vi vil også mærke hans 
kærlighed til [os].« 14 I Jesu Kristi navn, 
amen. ◼
Bemærk: Den 2. april 2016 blev søster 
Esplin afløst som førsterådgiver i Primarys 
hovedpræsidentskab.

NOTER
 1. Joh 13:34.
 2. Jeffrey R. Holland, »Retfærdighed får evigt 

spil«, Liahona, maj 2015, s. 106.
 3. ApG 10:38.
 4. »Den levende Kristus: Apostlenes 

vidnesbyrd«, Liahona, apr. 2000, s. 2.
 5. Luk 9:24.
 6. Thomas S. Monson, »Hvad har jeg gjort  

for en anden i dag?«, Liahona, nov. 2009, 
s. 85.

 7. Lola B. Walters, »Sunshine in My Soul«, 
Ensign, aug. 1991, s. 19.

 8. Sondra D. Heaston, »Keeping Your Fingers 
on the PULSE of Service« (Brigham Young 
University devotional, 23. juni 2015), s. 1, 
5, speeches.byu.edu. Den taler, der delte 
denne indsigt på Unge Pigers lejr var søster 
Virginia H. Pearce.

 9. Thomas S. Monson, »Hvad har jeg gjort  
for en anden i dag?«, s. 86.

 10. Se »Giv os en hånd« Liahona, jan. 2015, 
s. 64-65.

 11. Mosi 2:17.
 12. Dieter F. Uchtdorf, »Omsorg på Herrens 

måde«, Liahona, nov. 2011, s. 55.
 13. 3 Ne 17:7, 9.
 14. Henry B. Eyring, To Draw Closer to God, 

1997, s. 88.
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Opbyg riget ved at styrke andre
Vi opbygger riget, når vi støtter 

andre. Men det Guds barn, vi først og 
fremmest bør opbygge i det gengivne 
evangelium, er os selv. Emma Smith 
har sagt: »Jeg ønsker Guds Ånd for at 
kende og forstå mig selv, så jeg kan 
blive i stand til at overvinde en hvilken 
som helst tradition eller tilbøjelighed, 
der ikke tjener til min ophøjelse.« 3 Vi 
må udvikle klippefast tro på Frelserens 
evangelium og gå fremad med kraften 
fra tempelpagter mod ophøjelse.

Hvad nu, hvis nogle af vore traditi-
oner ikke har plads i Jesu Kristi gen-
givne evangelium? At give slip på dem 
kan kræve følelsesmæssig støtte fra en 
anden, som det gjorde for mig.

Da jeg blev født, plantede mine 
forældre et magnoliatræ i baghaven, så 
der kunne være magnolier til mit bryl-
lup, der skulle afholdes i mine forfæd-
res protestantiske kirke. Men på min 
bryllupsdag stod ingen forældre ved 
min side, og der var ingen magnolier, 
for jeg havde været medlem af Kirken 
i et år og rejste til Salt Lake City i Utah 
for at modtage min tempelbegavelse og 
blive beseglet til David, min forlovede.

Da jeg forlod Louisiana og nærmede 
mig Utah, fejede en følelse af hjemløs-
hed gennem mig. Før brylluppet skulle 
jeg bo hos Davids stedbedstemor, som 
lidt kært blev kaldt tante Carol.

Her var jeg, en fremmed i Utah, 
som skulle bo i en fremmeds hus, før 
jeg blev beseglet – for al evighed – til 
en familie, jeg knap kendte. (Det var 
godt, at jeg elskede og stolede på min 
kommende mand og Herren)!

Da jeg stod ved fordøren til tante 
Carols hus, ønskede jeg bare at for-
svinde. Døren blev åbnet – jeg stod der 
som en skræmt kanin – og tante Carol 
rakte uden at sige et ord ud og tog mig 
i sine arme. Hun, som selv ingen børn 
havde, vidste – hendes støttende hjerte 
vidste – at jeg havde brug for at høre 
til et sted. Det var et øjeblik fyldt med 
trøst og godhed! Min frygt fortog sig, 
og jeg fik en følelse af at være forankret 
et åndeligt sikkert sted.

Kærlighed er at gøre plads i dit liv 
til en anden, som tante Carol gjorde 
for mig.

Mødre gør helt bogstavelig talt plads 
i deres legeme til at nære et ufødt barn 
og forhåbentlig en plads i deres hjerte, 
når de vokser op, men at styrke andre 
er ikke begrænset til at få og opdrage 

Neill F. Marriott
Andenrådgiver i Unge Pigers hovedpræsidentskab

Apostlen Peter sagde kort tid efter 
Jesu opstandelse og himmelfart: 
Lad alle »vide for vist, at den 

Jesus, som I har korsfæstet, har Gud 
gjort både til Herre og til Kristus«. Til-
hørerne blev ramt i hjertet og spurgte 
Peter og de andre: »Hvad skal vi gøre, 
brødre?« 1 Og de adlød derefter Peters 
lære med glæde.

I morgen er det påskesøndag, og jeg 
håber, at vi også er ramt i vores hjerte 
og anerkender Frelseren, omvender os 
og adlyder med glæde.

Til denne generalkonference vil vi 
høre inspireret vejledning fra kirkele-
dere, både mænd og kvinder. Vi ved, 
at vi vil blive rørt i hjertet af deres ord, 
og jeg spørger jer i aften: »Hvad skal vi 
gøre, kvinder og søstre?«

Hjælpeforeningens hovedpræsident 
Eliza R. Snow erklærede om søstrene for 
næsten 150 år siden: »Herren har pålagt 
os et stort ansvar.« 2 Jeg vidner om, at 
hendes erklæring stadig er sand i dag.

Herrens kirke har brug for kvinder, 
der ledes af Ånden og bruger deres 
unikke gaver til at styrke andre, til at 
åbne munden og til at forsvare evange-
lisk sandhed. Vores inspiration og intui-
tion er nødvendig for at opbygge Guds 
rige, hvilket i virkeligheden betyder, at 
vi gør vores del for at bringe frelse til 
Guds børn.

Hvad skal vi gøre?
Vi opbygger riget, når vi støtter andre. Vi opbygger riget, når vi åbner 
munden og vidner om sandhed.
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børn. Eva blev kaldt »mor«, før hun fik 
børn.4 Jeg tror, at »være mor« betyder 
»at give liv«. Tænk på de mange måder, 
I giver liv på. Det kan være at skænke 
følelsesmæssigt liv til den uden håb 
eller åndeligt liv til tvivleren. Med 
Helligåndens hjælp kan vi skabe et 
følelsesmæssigt helende sted for de 
diskriminerede, de afviste og den frem-
mede. På denne blide, men kraftfulde 
måde opbygger vi Guds rige. Søstre,  
vi kom alle til jorden med disse livgi-
vende, støttende og moderlige gaver, 
for det er Guds plan.

At følge hans plan og være med 
til at opbygge riget kræver uselviske 
ofre. Ældste Orson F. Whitney har 
skrevet: Alt, »hvad vi lider, og alt hvad 
vi udholder, især hvis vi udholder det 
tålmodigt … lutrer vores hjerte … gør 
os mere milde og barmhjertige … det 
er gennem … trængsler og vanske-
ligheder, at vi opnår den uddannelse 
… som betyder, at vi kan komme til 
at ligne vor Fader og Moder i himlen 
mere.« 5 Disse rensende prøver fører os 

til Kristus, som kan helbrede og gøre 
os nyttige i arbejdet med frelse.

Opbyg riget ved at tale og bære 
vidnesbyrd

Vi opbygger også riget, når vi åbner 
munden og vidner om sandhed. Vi 
følger Herrens eksempel. Han taler 
og underviser med Guds magt og 
myndighed. Søstre, det kan vi også. 
Kvinder elsker normalt at tale sammen 
og mødes! Når vi arbejder med den 
uddelegerede præstedømmemyndig-
hed, der er givet os, udvikler vores tale 
og sammenkomst sig til undervisning 
og ledelse i evangeliet.

Søster Julie B. Beck, Hjælpefore-
ningens tidligere hovedpræsident, har 
sagt: »Evnen til at gøre sig værdig til, 
modtage og handle i henhold til per-
sonlig åbenbaring er den allervigtigste 
færdighed, man kan opnå i dette liv … 
Det kræver en bevidst indsats.« 6

Personlig åbenbaring fra Helligånden 
vil tilskynde os til at lære, tale og handle 
på evig sandhed – Frelserens sandhed. 

Jo mere vi følger Kristus, jo mere mær-
ker vi hans kærlighed og vejledning; jo 
mere vi føler hans kærlighed og vejled-
ning, jo mere ønsker vi at tale om og 
undervise i sandhed, som han gjorde, 
selv når vi møder modstand.

For nogle år siden bad jeg om ord til 
at forsvare moderskab, da jeg modtog 
en anonym telefonopringning.

Personen spurgte: »Er du Neill  
Marriott, som er mor til en stor familie?«

Jeg svarede glad: »Ja!« i forventning 
om at høre hende sige noget i denne 
retning: »Det er godt!«

Men nej! Jeg glemmer aldrig hendes 
svar, da hendes stemme skurrede i  
telefonen: »Jeg er dybt forarget over,  
at du kan finde på at få børn på denne 
overfyldte planet!«

»Åh,« spruttede jeg, »jeg forstår, hvad 
du mener.«

Hun afbrød mig: »Nej, det gør du 
ikke!«

Dertil peb jeg: »Nej, måske ikke.«
Hun begyndte at skrige højt om  

mit tåbelige valg som mor. Da hun 
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blev ved, begyndte jeg at bede om 
hjælp, og en stille tanke kom til mig: 
»Hvad ville Herren sige til hende?« 
Nu følte jeg, at jeg stod på fast grund 
og fattede mod ved tanken om Jesus 
Kristus.

Jeg svarede: »Jeg er glad for at være 
mor, og jeg lover dig, at jeg vil gøre alt 
i min magt for at passe mine børn på 

en sådan måde, at de vil gøre verden 
til et bedre sted.«

Hun svarede: »Det håber jeg sande-
lig, du gør!« og lagde på.

Det var ikke noget stort – trods alt 
stod jeg trygt i mit eget køkken! Men 
på min egen beskedne måde kunne jeg 
forsvare familien, mødre og opdragere 
på grund af to ting: (1) Jeg forstod og 

troede på Guds lære om familien, og 
(2) jeg bad om ord til at gengive disse 
sandheder.

At være særegen og anderledes end 
verden vil møde nogen kritik, men vi 
må forankre os med evige principper 
og vidne om dem, uanset hvad verdens 
reaktion er.

Når vi spørger os selv: »Hvad skal vi 
gøre?«, så lad os tænke over dette spørgs-
mål: »Hvad gør Frelseren hele tiden?« 
Han støtter. Han skaber. Han opfordrer 
til vækst og godhed. Kvinder og søstre, 
vi kan gøre dette! Primarypiger, er der 
nogen i jeres familie, som har brug for 
jeres kærlighed og venlighed? I kan også 
opbygge riget ved at støtte andre.

Frelserens skabelse af jorden under 
Faderens ledelse var en enorm, støt-
tende handling. Han sørgede for et sted, 
hvor vi kan opleve vækst og udvikle 
tro på kraften i hans forsoning. Tro på 
Jesus Kristus og hans forsoning er det 
allerbedste sted at opleve helbredelse 
og håb, vækst og hensigt. Vi har alle 
behov for et sted at høre til, åndeligt 
og fysisk. Vi kan som søstre i alle aldre 
skabe dette; det er tilmed et helligt sted.

Vores store ansvar er at blive 
kvinder, som følger Frelseren, støtter 
med inspiration og frygtløst efterlever 
sandheden. Når vi beder vor Fader 
i himlen om, at vi må opbygge hans 
rige, vil hans kraft tilflyde os, og vi vil 
vide, hvordan vi kan støtte og i sidste 
ende blive som vore himmelske foræl-
dre. I Jesu Kristi navn. Amen. ◼

NOTER
 1. ApG 2:36-37.
 2. Eliza R. Snow, i Døtre i mit rige: 

Hjælpeforeningens historie og virke,  
2011, s. 42.

 3. Emma Smith, i Døtre i mit rige, s. 12.
 4. Se 1 Mos 3:20.
 5. Orson F. Whitney, i Spencer W. Kimball, 

Faith Precedes the Miracle, 1972, s. 98.
 6. Julie B. Beck, »Selv over jeres trælle og 

trælkvinder vil jeg udgyde min Ånd i de 
dage«, Liahona, maj 2010, s. 11.
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og samlede det sammen i de vogne, 
der skulle af sted til de hellige 
i bjergene‹«.3

Adskillige uger senere samlede præ-
sident Brigham Young igen de hellige 
i det gamle tabernakel, da rednings-
mændene og håndkærrekompagni-
erne nærmede sig Salt Lake City. Han 
bad indtrængende de hellige – især 
søstrene – om at tage sig af de lidende, 
give dem mad og tage imod dem. Han 
sagde: »Nogle af dem har forfrysninger 
op til anklerne, andre har forfrysninger 
til knæene, og atter andre forfrysninger 

Linda K. Burton
Hjælpeforeningens hovedpræsident

Den dag, hvor Hjælpeforeningen 
blev stiftet, erklærede Emma 
Smith: »Vi vil gøre noget ekstraor-

dinært … Vi forventer ekstraordinære 
begivenheder og vigtige kald.« 1 Disse 
vigtige kald og ekstraordinære begiven-
heder indfandt sig dengang – ligesom 
de gør nu.

Der kom en ved oktoberkonfe-
rencen i 1856, da præsident Brigham 
Young til forsamlingen bekendtgjorde, 
at håndkærrepionerer stadig var på 
prærien, og de var sent ude. Han sagde: 
»Jeres tro, religion og trosbekendelse 
kan aldrig frelse blot én af jeres sjæle i 
Guds celestiale rige, medmindre I fører 
sådanne principper ud i livet, som jeg 
nu underviser jer i. Drag ud og bring 
disse mennesker på sletterne hertil, og 
tag jer nøje af det, vi kalder timeligt … 
for ellers er jeres tro forgæves.« 2

Vi erindrer med taknemlighed og 
beundring de mænd, som drog ud for 
at redde de lidende hellige. Men hvad 
gjorde søstrene?

»Søster [Lucy Meserve] Smith skrev 
… at de tilstedeværende efter præsi-
dent Youngs formaning tog skridt til at 
[handle] … Kvinder ›tog deres under-
skørter af (som var store ifølge tidens 
mode og som også varmede) samt 
strømper og alt, hvad de kunne und-
være, lige der i [det gamle] tabernakel, 

»Jeg var fremmed«
Beslut i bøn, hvad I kan gøre – i forhold til jeres tid og vilkår – for at hjælpe 
de flygtninge, der bor i jeres nabolag og lokalsamfund.

i hænderne … I skal tage jer af dem, 
som var de jeres egne børn og udvise 
den samme omsorg for dem.« 4

Lucy Meserve Smith skrev også:
»Vi gjorde alt, hvad vi kunne, med 

hjælp fra gode brødre og søstre, for at 
trøste de trængende … Deres hænder 
og fødder var hårdt angrebne af frost 
… Vi stoppede ikke med vore anstren-
gelser, før alle havde det godt …

Jeg har aldrig følt mig mere tilfreds, 
og jeg kan tilføje, aldrig haft større 
glæde ved noget, jeg nogensinde har 
udført i mit liv; der herskede en vældig 
stemning af fællesskab …

Hvad skal villige hænder nu gøre?« 5
Mine elskede søstre, denne beret-

ning kan sammenlignes med vore dage 
og dem, der lider overalt i verden. Der 
er en anden »ekstraordinær begiven-
hed«, der rører vores hjerte.

Der findes over 60 millioner flygt-
ninge, herunder mennesker, der er 
blevet tvangsforflyttet, på den ganske 
jord. Halvdelen af dem er børn.6 »Disse 
mennesker har gennemgået enorme 
vanskeligheder og begynder forfra 
i … nye lande og kulturer. Selv om 
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der sommetider er organisationer, der 
hjælper dem med at finde et sted at bo 
samt basale fornødenheder, er det, de 
har brug for, en ven og allieret, der kan 
hjælpe dem med at finde sig tilrette i 
deres nye hjem, en person, der kan 
hjælpe dem med at lære sproget, forstå 
systemet og føle, at de hører til.« 7

I sommer mødte jeg søster Yvette 
Bugingo, der som 11- årig flygtede fra 

sted til sted, da hendes far blev dræbt, 
og tre af hendes storebrødre forsvandt 
i en krigshærget del af verden. Yvette 
og resten af familien endte med at leve 
som flygtninge i seks et halvt år i et 
naboland, indtil de kunne flytte ind i et 
permanent hjem, hvor de blev velsignet 
med et omsorgsfuldt par, der hjalp dem 
med transport, skole og andre ting. 
Hun sagde, at de »i bund og grund var 
svar på vore bønner«.8 Hendes kønne 
mor og yndige lillesøster er sammen 
med os her i aften, hvor de synger i 
koret. Siden jeg mødte disse skønne 
kvinder, har jeg mange gange speku-
leret på dette: »Hvad nu, hvis deres 
historie var min historie?«

Vi udgør som søstre over halvdelen 
af Herrens forrådshus, som hjælper vor 
himmelske Faders børn. Hans forråds-
hus består ikke blot af varer, men også 

af tid, talenter, evner og vore guddom-
melige egenskaber. Søster Rosemary 
M. Wixom har sagt: »De guddommelige 
egenskaber inde i os styrker vores 
ønske om at række ud til andre og 
tilskynder os til at handle.« 9

I anerkendelse af vores guddom-
melige natur har præsident Russell M. 
Nelson inderligt opfordret os:

»Vi har brug for kvinder, der ved, 
hvordan de får vigtige ting til at ske ved 
deres tro, og som er modige forsvarere 
af moral og familien i en syndig verden 
… kvinder, der ved, hvordan de påkal-
der sig himlens kræfter for at beskytte 
og styrke børn og familier …

Gifte eller enlige, I søstre besidder 
særlige egenskaber og en særlig intui-
tion, som I har modtaget som gaver fra 
Gud. Vi brødre har ikke den samme 
enestående indflydelse.« 10

Et brev fra Det Første Præsidentskab 
til Kirken dateret den 27. oktober 2015 
udtrykte stor bekymring og medfølelse 
for de millioner af mennesker, der er 
flygtet fra deres hjem og søger væk fra 
borgerkrig og andre strabadser. Det Før-
ste Præsidentskab opfordrede enkelt-
personer, familier og kirkeenheder til 
at tage del i kristuslignende tjeneste i 
lokale nødhjælpsprojekter for flygtninge 
og give bidrag til Kirkens humanitære 
fond, hvor det kan lade sig gøre.

Hovedpræsidentskaberne for Hjæl-
peforeningen, Unge Piger og Primary 
har overvejet, hvordan vi kan imøde-
komme Det Første Præsidentskabs 
opfordring. Vi ved, at I, vore elskede 
søstre i alle aldre, kommer fra alle 
sociale lag og lever under mange for-
skellige omstændigheder. Hvert eneste 
medlem af dette verdensomspændende 
søsterfællesskab har indgået pagt ved 
dåben om at »trøste dem, der står i 
behov for trøst.« 11 Dog bør vi stadig 
huske på, at ingen af os bør løbe hurti-
gere, end vi har styrke til.12

Med disse sandheder i tankerne har 
vi organiseret en nødhjælpsindsats med 
navnet »Jeg var fremmed«. Det er vores 
håb, at I i bøn vil beslutte, hvad I kan 
gøre – i forhold til jeres tid og vilkår – 
for at hjælpe de flygtninge, der bor i 
jeres nabolag og lokalsamfund. Det er 
en mulighed for at tjene på egen hånd, i 
familien og gennem en organisation for 
at tilbyde venskab, at være mentor og 
udføre anden kristuslignende tjeneste  
og er en af mange måder, hvorpå søstre 
kan hjælpe.

Vi bør i alle vore bønsomme bestræ-
belser anvende kong Benjamins kloge 
råd, som han gav til sit folk, efter han 
havde formanet dem til at sørge for 
dem, der havde behov for det: »Se til, at 
alt dette gøres med visdom og orden.« 13

Søstre, vi ved, at det betyder noget 
for Herren, at vi rækker ud til andre i 
kærlighed. Overvej disse formaninger 
i skriften:

»Den fremmede, der bor som gæst 
hos jer, skal være som en af landets 
egne, og du skal elske ham som dig 
selv.« 14

»Glem ikke gæstfriheden, for ved  
at være gæstfrie har nogle uden selv  
at vide det haft engle som gæster.« 15

Og Frelseren har sagt:
»For jeg var sulten, og I gav mig 

noget at spise, jeg var tørstig, og I gav 
mig noget at drikke, jeg var fremmed, 
og I tog imod mig,

jeg var nøgen, og I gav mig tøj, jeg 
var syg, og I tog jer af mig.« 16

Frelseren anerkendte kærligt enkens 
beskedne bidrag på to småmønter, fordi 
hun gjorde, hvad hun kunne.17 Han 
fortalte også lignelsen om den barm-
hjertige samaritaner, hvor han afsluttede 
med at sige: »Gå du hen og gør ligeså!« 18 
Sommetider er det ubekvemt at række 
ud. Men når vi arbejder sammen i 
kærlighed og enighed, kan vi forvente 
himlens hjælp.

Yvette Bugingo (herover) og andre i hendes 
familie var flygtninge i årevis, før de mødte et 
omsorgsfuldt par, der hjalp dem til rette i et  
nyt hjem.
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Ved en begravelseshøjtidelighed  
for en bemærkelsesværdig Guds datter 
var der en, der fortalte, at denne søster 
som stavens hjælpeforeningspræsident 
arbejdede sammen med andre i sin stav 
for at bidrage med kvilttæpper, der skulle 
foræres til mennesker, som led i Kosovo i 
1990’erne. Og ligesom den barmhjertige 
samaritaner tog hun af sted for at gøre 
mere, da hun og hendes datter kørte en 
lastbil fyldt med disse kvilttæpper fra 
London til Kosovo. På vej hjem fik hun et 
umiskendeligt åndeligt indtryk, der sank 
dybt i hendes hjerte. Dette indtryk var: 
»Det, du har gjort, er en meget god ger-
ning. Tag nu hjem, gå over på den anden 
side af gaden og hjælp din nabo!« 19

Begravelsen var fyldt med flere 
inspirerende beretninger om, hvordan 
denne trofaste kvinde opdagede og 
reagerede på ekstraordinære og vigtige 
kald – og også almindelige situatio-
ner – hos mennesker i sit virkefelt. Fx 
åbnede hun sit hjem og hjerte for at 
hjælpe unge med problemer på alle 
tider af døgnet.

Mine elskede søstre, vi kan være 
sikre på vor himmelske Faders hjælp, 
når vi går på vore knæ og beder om 
guddommelig vejledning til at velsigne 
hans børn. Vor himmelske Fader, vor 
Frelser Jesus Kristus og Helligånden 
står klar til at hjælpe.

Præsident Henry B. Eyring bar dette 
stærke vidnesbyrd for Kirkens kvinder:

»Vor himmelske Fader hører og 
besvarer jeres bønner i tro om vejled-
ning og hjælp til at holde ud i hans 
tjeneste.

Helligånden sendes til jer og til dem, 
I passer. I vil blive styrket og alligevel 
være inspireret til at kende grænserne 
for og omfanget af jeres evne til at 
tjene. Ånden vil trøste jer, når I måske 
tænker: ›Gjorde jeg nok?‹« 20

Når vi overvejer det »presserend råb« 
fra dem, der har behov for vores hjælp, 

lad os da spørge os selv: »Hvad nu, hvis 
deres historie var min historie?« Må vi 
søge inspiration, følge de indtryk, vi 
får, og række ud i enighed for at hjælpe 
dem, der har behov, når vi er i stand til 
det og bliver inspireret til det. Måske vil 
der så blive sagt om os, som Frelseren 
sagde om den kære søster, der betjente 
ham: »Hun har gjort en god gerning … 
Hun har gjort, hvad hun kunne.« 21 Det 
kalder jeg ekstraordinært! I Jesu Kristi 
navn. Amen. ◼
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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).

Almas storslåede partner Amulek 
lærte også den sandhed, at vi må 
fortsætte i hans tjeneste for at bevare 
tilgivelse: »Og se nu, mine elskede 
brødre, jeg siger jer: Tro ikke, at det er 
alt, for efter at I har gjort alt dette, hvis 
I så viser den trængende og den nøgne 
bort og ikke besøger den syge og pla-
gede og ikke giver af jeres gods, hvis I 
har noget, til dem, som står i behov – 
jeg siger jer, at hvis I ikke gør noget af 
dette, se, da er jeres bøn forgæves og 
gavner jer intet, og I er som hyklere, 
der fornægter troen« (Alma 34:28).

Jeg har i aften tænkt på kvinderne 
i mit liv. Der er 31 kvinder og piger i 
vores familie, begyndende med min 
hustru og ned til og med vores tre nye-
ste piger blandt vore oldebørn. Nogle 
af dem er sammen med os i aften. Fem 
er under 12 år. Det er måske deres 
første møde i Konferencecentret med 

Han sagde det på denne måde: »Og 
se, af hensyn til dette, som jeg har talt 
til jer – det vil sige af hensyn til at blive 
ved med at have forladelse for jeres 
synder fra dag til dag, så I kan vandre 
skyldfri for Gud – ønsker jeg, at I skal 
give af jeres gods til de fattige, enhver 

Præsident Henry B. Eyring
Førsterådgiver i Det Første Præsidentskab

Jeg er taknemlig for at være sam-
men med jer denne aften med 
tilbedelse, overvejelse og hen-

givenhed. Vi har bedt sammen. Vor 
kærlige himmelske Fader har hørt os. 
Vi har erindret vor Frelser, Herren Jesus 
Kristus, da vi blev rørt af salmerne, der 
priser ham. Vi er blevet inspireret til 
at gøre mere for at hjælpe vor Mester 
i hans værk med at opløfte og styrke 
vor himmelske Faders børn.

Vores ønske om at tjene andre er 
blevet større på grund af vores tak-
nemlighed for det, som Frelseren har 
gjort for os. Det er derfor, vores hjerte 
svulmer op, når vi hører ordene sunget: 
»Fordi du gi’r mig alt, er jeg i gæld til 
dig.« 1 Kong Benjamin lovede i sin store 
tale, der er nedskrevet i Mormons Bog, 
at den følelse af taknemlighed ville 
komme (se Mosi 2:17-19).

Når vores tro på Jesus Kristus leder 
os til at blive værdige til glæden over 
hans tilgivelse, så føler vi et ønske om 
at tjene andre for at hjælpe ham. Kong 
Benjamin lærte, at tilgivelse ikke opnås 
på et øjeblik.

Stol på den Ånd,  
der leder til at gøre  
det gode
Vi kommer Frelseren nærmere, når vi af ren kærlighed  
tjener andre på hans vegne.
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deres søstre i Frelserens kirke. De vil 
hver især få deres personlige minder og 
forsæt ud fra denne oplevelse i aften.

Der er tre minder og tre forsæt, som 
jeg beder om må forblive hos dem 
resten af livet, ja, endnu længere. Min-
derne handler om følelser. Og forsæt, 
er noget, de skal gøre.

Den vigtigste følelse er kærlighed. 
I har mærket kærligheden fra de frem-
ragende, kvindelige ledere, som har 
talt. Og I har ved Ånden mærket, at de 
elsker jer, uden overhovedet at kende 
jer, fordi de har mærket vor himmelske 
Faders og Frelserens kærlighed til jer. 
Det er derfor, at de har så stort et ønske 
om at tjene jer og om, at I modtager de 
velsignelser, Gud ønsker at give jer.

I har følt kærlighed til hinanden i 
aften – til venner, skolekammerater, 
naboer og tilmed nogen, der lige er 
kommet ind i jeres liv, en fremmed. 
Den følelse af kærlighed er en gave fra 
Gud. Skrifterne kalder den »næstekær-
lighed« og »Kristi rene kærlighed« (Moro 
7:47). I har følt den kærlighed i aften, 
og I kan få den så tit, I søger den.

En anden følelse, I har oplevet i 
aften, er Helligåndens indflydelse. 
Søstre har i dag lovet jer, at Helligånden 
vil vejlede jer til at finde den måde, 
hvorpå Herren ønsker, at I skal give til 
andre på hans vegne. I har ved Ånden 
følt, at deres løfte var fra Herren, og det 
er sandt.

Herren sagde: »Og se, sandelig, 
sandelig siger jeg dig: Stol på den Ånd, 
der leder til at gøre det gode – ja, til at 
handle ret, til at vandre ydmygt og til 
at dømme retfærdigt; og dette er min 
Ånd« (L&P 11:12).

I har måske modtaget den velsig-
nelse i aften. Et navn eller et ansigt fra 
nogen i nød er fx dukket op i jeres sind 
under dette møde. Det var måske kun 
en flygtig tanke, men på grund af det, 
I har hørt i aften, vil I bede om det og 

stole på, at Gud vil lede jer til at gøre 
det gode, som han ønsker for dem. Når 
sådanne bønner bliver en vane i jeres 
liv, vil det ændre alt for jer og andre til 
det bedre.

Den tredje følelse, I har mærket i 
aften, er, at I ønsker at være Frelseren 
nærmere. Selv de mindre piger her har 
mærket, at invitationen i sangen er vir-
kelig: »Frelseren bød: ›Mig følge I må‹, 
så lad os i hans fodspor gå.« 2

Med disse følelser er det første, I 
må forpligte jer til at gøre, at gå ud og 
tjene i vished om, at I ikke går alene. 
Når I går ud for at trøste og tjene en 
anden på Frelserens vegne, bereder 
han vejen for jer. Nuvel, som de hjem-
vendte missionærer til stede i aften vil 
fortælle jer, betyder det ikke, at hver 
eneste person bag hver eneste dør er 
parat til at byde jer velkommen, eller at 
hver eneste person, I prøver at hjælpe, 
vil takke jer. Men Herren vil gå foran 
jer for at berede vejen.

Præsident Thomas S. Monson har 
igen og igen sagt, at han ved, at Her-
rens løfte er virkeligt: »Og hos den, som 
modtager jer, der vil jeg også være; for 

jeg vil drage foran jeres ansigt. Jeg vil 
være ved jeres højre hånd og ved jeres 
venstre, og min Ånd skal være i jeres 
hjerte og mine engle rundt omkring jer 
til at styrke jer« (L&P 84:88).

En af de måder, han går forud for jer 
på, er at berede hjertet hos en person, 
som han har bedt jer om at tjene. Han 
vil også forberede jeres hjerte.

I vil også opdage, at Herren placerer 
hjælpere ved jeres side – på jeres højre 
side, på jeres venstre side og rundt 
omkring jer. I går ikke alene ud for at 
tjene andre på hans vegne.

Det gjorde han for mig i aften. 
Herren har arrangeret »en sky af vidner« 
(Hebr 12:1), i både tale og musik, til at 
forene og forstærke kraften i det, han 
ønsker, jeg siger. Jeg skulle blot være 
sikker på, at jeg kunne passe min del 
ind i hans komposition. Jeg håber og 
beder om, at I vil føle taknemlighed og 
glæde, når Herren sætter jer sammen 
med andre for at tjene ham.

Når I har haft den oplevelse mange 
gange, og det får I, vil I smile genken-
dende, ligesom jeg gør, hver gang vi 
synger: »Det er så skønt.« 3
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I vil også smile, når I erindrer dette 
vers: »Og kongen vil svare dem: San-
delig siger jeg jer: Alt, hvad I har gjort 
mod en af disse mine mindste brødre, 
det har I gjort mod mig« (Matt 25:40).

Det andet, I må gøre, er at erindre 
Herren, når I går ud i hans tjeneste. 
Herren går ikke blot foran os og sender 
engle for at tjene med os, men han mær-
ker også den trøst, vi giver til andre, som 
om vi havde givet den til ham.

Hver eneste af Guds døtre, som hører 
og tror på budskaberne ved dette møde, 
vil spørge: »Hvad ønsker Herren, at jeg 
gør for at hjælpe ham med at trøste 
dem i nød?« Enhver søsters situation er 
unik. Det er sandt for min lille gruppe af 
døtre, svigerdøtre, børnebørn og olde-
børn. Til dem og til alle vor himmelske 
Faders døtre gentager jeg det kloge råd 
fra søster Linda K. Burton.

Hun har bedt jer om at bede i tro for 
at vide, hvad Herren ønsker, I skal gøre 
i jeres situation. Og derpå talte hun om 
løftet om den trøst, som Herren selv 
gav til kvinden, der blev kritiseret for 
at salve hans hoved med en kostbar 

olie, der kunne være blevet solgt til 
fordel for de fattige.

»Men Jesus sagde: ›Lad hende være! 
Hvorfor gør I det svært for hende? Hun 
har gjort en god gerning mod mig.

De fattige har I jo altid hos jer, og 
når I vil, kan I gøre godt mod dem; 
men mig har I ikke altid.

Hun har gjort, hvad hun kunne. 
Hun har på forhånd salvet mit legeme 
til begravelsen.

Sandelig siger jeg jer: Hvor som 
helst i hele verden evangeliet prædikes, 
skal også det, hun har gjort, fortælles til 
minde om hende« (Mark 14:6-9).

Dette korte skriftsted er et godt og 
klogt råd til de trofaste søstre i Herrens 
rige i en turbulent tid. I vil bede for at 
vide, hvem Faderen ønsker, I tjener af 
kærlighed til ham og til vor Frelser. Og 
I forventer ikke et offentligt mindes-
mærke, men følger kvindens eksempel 
i Markus’ beretning i skriften, hvis hel-
lige gerning for at ære verdens Frelser 
huskes, men ikke hendes navn.

Det er mit håb, at søstrene i 
vores familie vil gøre deres bedste 

af kærlighed til Gud for at tjene de 
nødstedte. Og den tredje ting, jeg 
håber, at de gør, er personligt at være 
beskedne omkring deres gode gernin-
ger. Alligevel vil jeg bede om, at de vil 
acceptere Herrens råd, da han sagde 
– og jeg er overbevist om, at vi alle har 
brug for at høre det:

»Pas på, at I ikke viser jeres retfær-
dighed for øjnene af mennesker for at 
blive set af dem, for så får I ingen løn 
hos jeres fader, som er i himlene.«

Og så sagde han:
»Når du giver almisse, må din ven-

stre hånd ikke vide, hvad din højre gør,
for at din almisse kan gives i det 

skjulte. Og din fader, som ser i det 
skjulte, skal lønne dig« (Matt 6:1, 3-4).

Min bøn for søstrene i riget er, uan-
set hvor de er, eller hvilke omstændig-
heder de måtte befinde sig i, at deres 
tro og taknemlighed for Frelserens 
forsoning vil lede dem til at gøre alt 
det, de kan, for dem, som Gud beder 
dem om at tjene. Når de gør det, lover 
jeg, at de bevæger sig op ad stien til at 
blive hellige kvinder, som Frelseren og 
vor himmelske Fader vil byde hjerte-
ligt velkommen og belønne åbenlyst.

Jeg vidner om, at dette er den 
kirke, den opstandne Jesus Kristus har 
oprettet. Han er opstået. Han betalte 
prisen for alle vore synder. Jeg ved, at 
vi på grund af ham vil opstå og kan få 
evigt liv. Præsident Thomas S. Monson 
er hans levende profet. Vor himmelske 
Fader hører og besvarer vore bønner. 
Jeg vidner om, at vi kommer Frelseren 
nærmere, når vi af ren kærlighed tjener 
andre på hans vegne. Jeg efterlader 
således hos jer dette sikre vidnesbyrd 
i Jesu Kristi navn. Amen. ◼
NOTER
 1. »Fordi du gi’r mig alt«, Salmer og sange, 

nr. 141.
 2. »Frelseren bød«, Salmer og sange, nr. 62.
 3. »Det er så skønt, min Gud, min Drot«, 

Salmer og sange, nr. 83.
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ord til at grunde over i jeres hjerte med 
denne befaling, som jeg giver jer, at I 
skal påkalde mig, mens jeg er nær –

kom nær til mig, så vil jeg komme 
nær til jer; søg mig flittigt, så skal I 
finde mig, bed, så skal I få, bank på,  
så skal der blive lukket op for jer« (L&P 
88:62-63).

Jeg kender til mindst to personer, 
der i dag lytter med ønsket om den 
velsignelse i deres hjerte. De vil oprig-
tigt prøve at komme tættere på Herren 
under denne konference. De har hver 
især skrevet til mig – deres breve lan-
dede på mit kontor samme uge – med 
en bøn om samme form for hjælp.

Begge er de omvendt til Kirken og 
har tidligere modtaget klare vidnesbyrd 
om den kærlighed, som Gud Faderen 
og hans Søn, Jesus Kristus, verdens 
Frelser, har. De ved, at profeten Joseph 
Smith organiserede Kirken gennem 
direkte åbenbaring fra Gud, og at 
nøglerne til det hellige præstedømme 
blev gengivet. Hver især har de følt, at 
nøglerne er på plads i Kirken i dag. Det 
bar de højtideligt vidnesbyrd om for 
mig i deres brev.

to tre stykker, men som lovet er Herren 
i vores midte. Eftersom han er et opstan-
dent og herliggjort væsen, er han ikke 
fysisk til stede alle vegne, hvor de hel-
lige samles. Men gennem Åndens kraft 
kan vi mærke, at han er med os i dag.

Hvor og hvornår vi føler os nær 
Frelseren, afhænger af hver enkelt af 
os. Han kom med denne vejledning:

»Og videre, sandelig siger jeg jer, 
mine venner: Jeg efterlader jer disse 

Præsident Henry B. Eyring
Førsterådgiver i Det Første Præsidentskab

Mine elskede brødre og søstre, I 
bydes velkommen til aprilkon-
ferencen 2016 i Jesu Kristi Kirke 

af Sidste Dages Hellige. Jeg fryder mig 
over at være sammen med jer og byder 
jer hjerteligt velkommen.

Jeg er taknemlig for, at I er kommet 
til konferencen for at føle inspiration fra 
himlen og føle jer nærmere på vor him-
melske Fader og Herren, Jesus Kristus.

Samlet til dette møde, som når ud 
over hele verden, er millionvis af Jesu 
Kristi disciple, der har indgået pagt 
om altid at erindre og tjene ham. Den 
moderne teknologis mirakel gør, at 
afstand i tid og sted ophæves. Vi kan 
mødes, som om vi alle sad samlet i en 
stor sal.

Men hvad der er endnu vigtigere 
end det, at vi er samlet, er i hvis navn, 
vi er samlet. Herren har lovet, at han 
vil holde sig tæt på os – selv med det 
store antal disciple han har på jorden i 
dag. I 1829 sagde han til sin lille skare: 
»Sandelig, sandelig siger jeg jer … Hvor 
to eller tre er forsamlet i mit navn … se, 
dér vil jeg være midt iblandt dem – såle-
des er jeg midt iblandt jer« (L&P 6:32).

Nu tæller vi hans disciple, som er 
samlet til denne konference, mere end 

Hvor to eller  
tre er forsamlet
Hvis I lytter med Ånden, vil I opdage, at jeres hjerte blødgøres,  
jeres tro styrkes og jeres evne til at elske Herren øges.
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De beklagede begge, at deres følelse 
af at elske Herren og af, at han elskede 
dem, var blevet svækket. De ønskede  
begge af et oprigtigt hjerte min hjælp  
til at genvinde den glæde ved og 
følelse af at være elsket, som de havde 
haft, da de kom ind i Guds rige. Begge 
udtrykte de frygt for, at de måske ville 
miste deres tro på grund af de prøvel-
ser og udfordringer, de havde, hvis de 
ikke genvandt kærligheden til Frelseren 
og hans kirke.

De står ikke alene med deres 
bekymring, og deres prøvelse er også 
set før. Da Frelseren gik omkring på 
denne jord, kom han med lignelsen 
om sædemanden. Sædekornet var 
Guds ord. Sædemanden var Herren. 
Hvorvidt frøene overlevede og vok-
sede afhang af den jord, de faldt i. I 
husker nok hans ord:

»Og da han såede, faldt noget på 
vejen, og fuglene kom og åd det op.

Noget faldt på klippegrund, hvor 
der ikke var ret meget jord, og det kom 

straks op, fordi der kun var et tyndt  
lag jord;

men da solen kom højt på himlen, 
blev det svedet, og det visnede, fordi 
det ikke havde rod.

Noget faldt mellem tidsler, og  
tidslerne voksede op og kvalte det.

Men noget faldt i god jord og gav 
udbytte, noget hundrede, noget tres  
og noget tredive fold.

Den, der har ører, skal høre«  
(Matt 13:43).

Jeg gentager, sædekornet er Guds 
ord. Jorden er hjertet hos den person, 
der modtager ordet.

Vi har alle sammen meget til fælles 
med de vidunderlige mennesker, der 
skrev til mig og bad om hjælp og 
bekræftelse. Vi har alle fået sået et frø 
eller Guds ord i vores hjerte på et tids-
punkt. For nogle af os var det i vores 
barndom, da vores forældre opfordrede 
os til at blive døbt af dem med myn-
dighed dertil. Andre af os er blevet 
undervist af Guds kaldede tjenere. 

Alle har følt, at frøet var godt, ja, at det 
svulmede i vores hjerte, og alle har vi 
oplevet glæden ved at mærke en større 
kærlighed og forståelse.

Alle har vi følt, at vores tro blev 
prøvet ved, at dyrebare velsignelser 
lod vente på sig, ved ondskabsfulde 
angreb for at svække vores tro, fri-
stelse til at synde og selviske interes-
ser, der har begrænset vores indsats 
for at forædle og blødgøre hjertets 
åndelige dybder.

De, som sørger over tabet af en 
glæde, de engang har følt, er velsig-
nede. Nogle lægger ikke mærke til, 
at deres tro visner hen. Satan er snu. 
Dem, som han ønsker skal have det 
dårligt, fortæller han, at den glæde, de 
engang følte, var en barnlig indbildning.

I dag er mit budskab til os alle, at 
der de næste par dage er en dyrebar 
mulighed for at blødgøre vores hjerte 
og modtage og nære frøet. Frøet er 
Guds ord, og det vil blive spredt ud 
over alle os, som lytter til, ser og læser 
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fra denne konference herefter. Musik-
ken, talerne og vidnesbyrdene er 
blevet forberedt af Guds tjenere, som 
har søgt Helligånden flittigt for at blive 
vejledt i deres forberedelser. De har 
bedt længere og mere ydmygt i takt 
med, at konferencen nærmede sig.

De har bedt for at have kraften  
til at opmuntre jer til at træffe de valg, 
der vil gøre jeres hjerte til en mere 
frugtbar jord for Guds gode ord, så det 
kan vokse og bære mangefold. Hvis I 
lytter med Ånden, vil I opdage, at jeres 
hjerte blødgøres, jeres tro styrkes og 
jeres evne til at elske Herren øges.

Jeres valg om at bede helhjertet og 
oprigtigt vil ændre jeres oplevelse af 
konferencemøderne nu og i de dage 
og måneder, der følger.

Mange er af jer er allerede begyndt. 
Da dette møde begyndte, gjorde I 
mere end at lytte, I føjede jeres tro til 
bønnen om, at I ville nyde de velsig-
nelser, Helligånden ville udgyde over 
os. Da I bidrog med jeres bønsomme 
amen i Jesu Kristi navn, kom I tættere 
på ham. Dette er hans konference. Kun 
Helligånden kan bibringe de velsig-
nelser, Herren ønsker at give os. I sin 
kærlighed til os har han lovet, at vi kan 
føle dette:

»Og hvad de end taler, når de bliver 
tilskyndet af Helligånden, skal være 
hellig skrift, skal være Herrens vilje, 
skal være Herrens sind, skal være 
Herrens ord, skal være Herrens røst 
og Guds kraft til frelse.

Se, dette er Herrens løfte til jer, 
o I mine tjenere.

Vær derfor ved godt mod og frygt 
ikke, for jeg, Herren, er med jer og vil 
stå jer bi; og I skal aflægge vidnesbyrd 
om mig, ja, Jesus Kristus, at jeg er den 
levende Guds Søn, at jeg var, at jeg er, 
og at jeg kommer« (L&P 68:4-6).

I kan bede om og tro på, at hver 
gang en Guds tjener nærmer sig 

talerstolen, vil Herrens løfte i Lære 
og Pagter afsnit 50 blive opfyldt:

»Sandelig siger jeg jer: Den, der er 
ordineret af mig og sendt ud for at præ-
dike sandhedens ord ved Talsmanden, 
ved sandhedens Ånd, prædiker han det 
ved sandhedens Ånd eller på nogen 
anden måde?

Og hvis det sker på nogen anden 
måde, er det ikke af Gud.

Og videre, den, der modtager 
sandhedens ord, modtager han det 
ved sandhedens Ånd eller på nogen 
anden måde?

Hvis det sker på nogen anden måde, 
er det ikke af Gud.

Derfor, hvordan kan det være, at 
I ikke kan forstå og vide, at den, der 
modtager ordet ved sandhedens Ånd, 
modtager det, sådan som det bliver 
prædiket ved sandhedens Ånd?

Derfor forstår den, der prædiker, og 
den, der modtager, hinanden, og begge 

bliver opbygget og fryder sig sammen« 
(L&P 50:17-22).

I kan bede, når koret skal til at 
synge. Korlederen, organisterne og 
kormedlemmerne har bedt og øvet sig 
med en bøn i hjertet og med tro på, at 
musikken og ordene vil mildne hjerter 
og opbygge andres tro. De synger for 
Herren, som stod de foran ham, og 
de ved, at vor himmelske Fader hører 
dem lige så sikkert, som han hører 
deres personlige bønner. Sammen har 
de arbejdet i kærlighed for, at Frelse-
rens løfte til Emma Smith kunne gå i 
opfyldelse: »For min sjæl fryder sig i 
hjertets sang, ja, de retfærdiges sang 
er en bøn til mig, og den skal blive 
besvaret med en velsignelse på deres 
hoved« (L&P 25:12).

Og nøjes I ikke blot med at lytte, 
men beder I, når de synger, vil jeres 
bøn og deres bønner blive besvaret 
med velsignelser over jeres såvel som 
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deres hoved. I vil føle Frelserens kær-
lighed og bekræftelse. Alle, der istem-
mer lovprisningen af ham, vil mærke, 
at deres kærlighed til ham vokser.

I kan vælge at bede, når en taler 
synes at nærme sig afslutningen på 
sin tale eller budskab. Han eller hun 
vil have en bøn i hjertet til Faderen om, 
at Helligånden vil give ham eller hende 
de vidnende ord, der vil nære lytternes 
hjerte, håb og forsæt om altid at mindes 
Frelseren og holde de befalinger, som 
han har givet os.

Vidnesbyrdet bliver ikke blot en 
opremsning af budskabet. Det bliver 

en bekræftelse af en sandhed, som 
Ånden vil bære ind i hjertet hos dem, 
der vil bede om hjælp, guddommelig 
vejledning og om at modtage Kristi 
rene kærlighed.

Rigtige vidnesbyrd bliver givet 
til taleren. Ordene er måske få, men 
de vil blive båret ind i hjertet på den 
ydmyge lytter, som er kommet til kon-
ferencen med en hunger efter Guds 
gode ord.

Jeg ved af erfaring, hvad gode  
menneskers tro kan gøre for at  
føre Åndens ord til taleren, når man 
nærmer sig afslutningen. Det er sket 

mere end én gang, efter jeg har båret 
vidnesbyrd, at nogen er kommet op 
til mig og har sagt: »Hvordan kunne 
du vide, hvad jeg lige havde brug 
for at høre?« Jeg har lært, at jeg ikke 
skal være overrasket, når jeg ikke 
kan huske, hvad jeg har sagt. Jeg bar 
mit vidnesbyrd, men Herren var der 
og indgød mig ordene i det øjeblik. 
Løftet, om at Herren vil give os ordene 
lige i det øjeblik, gælder især, når vi 
bærer vidnesbyrd (se L&P 24:6). Lyt 
omhyggeligt til de vidnesbyrd, der bli-
ver båret ved denne konference – så 
vil I føle jer nærmere Herren.

I kan vel mærke, at jeg nærmer  
mig det øjeblik, hvor jeg vil afslutte  
det budskab, jeg har prøvet at formidle, 
med et vidnesbyrd. Jeres bønner vil 
hjælpe mig til at modtage de ord, der 
kan hjælpe nogen, der længes efter 
svar på sine spørgsmål.

Jeg bærer mit stærke vidnesbyrd 
om, at vor himmelske Fader, den store 
Elohim, kender og elsker os hver især. 
Med hans vejledning skabte hans Søn, 
Jahve, denne jord. Jeg vidner om, at 
Jesus af Nazaret blev født som Guds 
Søn. Han helbredte de syge, gav de 
blinde synet og oprejste de døde. Han 
betalte prisen for alle de synder, vor 
himmelske Faders børn begår her på 
jorden. Han brød dødens bånd for os 
alle, da han opstod fra graven påske-
søndag. Han lever i dag – som herlig-
gjort og opstanden Gud.

Dette er den eneste sande kirke, og 
han er hovedhjørnestenen. Thomas S.  
Monson er hans profet for hele jorden. 
De profeter og apostle, I vil høre ved  
denne konference, taler på Guds vegne. 
De er hans tjenere og er bemyndigede 
til at handle på vegne af ham. Han 
går foran sine tjenere i denne verden. 
Det ved jeg. Og jeg vidner om det i 
hans navn, ja, i Jesu Kristi hellige navn. 
Amen. ◼
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sig flydende, begyndte han at forsøge 
at få sine tunge sko af fødderne. Det 
føltes, som om de sad suget fast. Snø-
rebåndene var fyldt med vand og sad 
endnu mere fast.

I det måske sidste desperate øjeblik 
lykkedes det for ham at vride skoene 
af sine fødder, og endelig var han fri 
af skoene, som hastigt sank ned mod 
søens bund. Fri for den tunge vægt, 
som havde trukket ham ned, kunne 
han straks skubbe sig selv og sin 
datter fremad og opad. Nu kunne han 
svømme fremad og bevægede sig mod 
sikkerheden på den anden side af søen.

Til tider kan vi alle føle, at vi er  
ved at drukne. Livet kan være svært. 
»Det er en larmende, travl verden, vi 
lever i … Hvis vi ikke passer på, kan 
verdslige ting fortrænge ting, der kom-
mer fra Ånden.« 1

Hvordan kan vi følge denne fars 
eksempel og kaste noget af denne ver-
dens vægt, som vi bærer på, bort, så vi 

denne følelse, når vi er i situationer, 
hvor vi desperat har brug for hjælp  
til at overleve og til at redde dem,  
vi elsker.

Han var næsten gået i panik, da han 
forstod, at hans våde vandresko trak 
ham ned. Mens han prøvede at holde 

Mary R. Durham
Netop afløst som andenrådgiver  
i Primarys hovedpræsidentskab

En yngre far sank helt bogstave-
ligt. Han, hans to børn og hans 
svigerfar var gået en tur omkring 

en sø. De var omgivet af majestætiske, 
granklædte bjerge, og himlen var blå, 
fyldt med hvide bomuldsskyer, og alt 
åndede skønhed og fred. Da børnene 
blev varme og trætte, besluttede de  
to mænd at tage børnene på ryggen  
og svømme den korte afstand tværs 
over søen.

Det så let ud – indtil det øjeblik, 
hvor faderen begyndte at føle, at noget 
trak ham ned, og alt blev så tungt. 
Vandet skubbede ham ned mod søens 
bund, og en vanvittig følelse kom over 
ham. Hvordan kunne han holde sig 
oppe – og gøre det med sin dyrebare 
datter på ryggen?

Hans stemme forsvandt ude på 
søen, da han råbte højt; hans sviger-
far var for langt væk til at besvare en 
desperat bøn om hjælp. Han følte sig 
alene og hjælpeløs.

Kan I forestille jer at føle jer lige 
så alene, som han gjorde, ude af stand 
til at række ud efter noget at holde 
fast i og udkæmpe en desperat kamp, 
hvor det gælder jeres og jeres barns liv? 
Desværre oplever vi alle i nogen grad 

Et barns  
vejledende gave
Hvordan lærer vi vore børn at forkaste verdslig indflydelse  
og stole på Ånden?
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kan holde vore børns hoveder og vores 
eget bekymrede sind oven vande? 
Hvordan kan vi, som Paulus rådede, 
»frigøre os fra enhver byrde«? 2 Hvordan 
kan vi forberede vore børn på den dag, 
hvor de ikke længere kan klamre sig 
til os og vore vidnesbyrd – når det er 
dem, der skal svømme?

Et svar kommer, når vi anerkender 
denne guddommelige kilde til styrke. 
Det er en kilde, der ofte undervurderes, 

og dog kan den bruges dagligt til at 
lette vores byrde og vejlede vore dyre-
bare børn. Den kilde er Helligåndens 
vejledende gave.

Som otteårige kan børn blive døbt. 
De lærer om og indgår en pagt med 
Gud. Deres kære omgiver dem, når 
de bliver nedsænket og kommer op 
af dåbsbassinet med en følelse af stor 
glæde. Derefter modtager de Hellig-
åndens uudsigelige gave, en gave, der 

kan vejlede dem konstant, når de lever 
op til den velsignelse.

Ældste David A. Bednar har sagt: 
»[Bekræftelsens] enkelhed kan med-
føre, at vi overser dens betydning. 
Disse to ord – ›Modtag Helligånden‹ – 
er ikke en passiv erklæring, de udgør 
snarere et præstedømmepåbud – en  
bemyndiget formaning til at handle 
og ikke blot være genstand for 
handling.« 3

Børn har et naturligt ønske om at 
gøre godt og at være gode. Vi kan for-
nemme deres uskyld og deres renhed. 
De er også meget opmærksomme på 
den stille, sagte røst.

I 3 Nefi 26 viste Frelseren os den 
åndelige kapacitet hos børn:

»Han løste deres tunge, og de talte 
store og forunderlige ting til deres fædre, 
ja, større end han havde åbenbaret for 
folket …

de både så og hørte disse børn; ja, 
selv spædbørn åbnede deres mund og 
udtrykte forunderlige ting.« 4

Hvordan kan vi som forældre øge 
den åndelige kapacitet hos vore små? 
Hvordan lærer vi dem at forkaste verds-
lig indflydelse og stole på Ånden, når 
vi ikke er hos dem, og de er alene på 
dybt vand?

Lad mig komme med nogle forslag.
For det første kan vi gøre vore 

børn opmærksomme på det, når de 
hører og mærker Ånden. Lad os gå 
tilbage til Det Gamle Testamente for at 
se, hvordan Eli gjorde netop dette for 
Samuel.

Drengen Samuel hørte to gange  
en stemme og løb til Eli og sagde:  
»Her er jeg.«

»Jeg har ikke kaldt,« svarede Eli.
»Samuel kendte nemlig endnu ikke 

Herren, og Herrens ord var endnu ikke 
blevet åbenbaret for ham.«

Den tredje gang forstod Eli, at 
Herren havde kaldt på Samuel, og han 



25MAJ 2016

fortalte Samuel, at han skulle sige: »Tal, 
Herre, din tjener hører!« 5

Samuel var begyndt at føle, gen-
kende og lytte til Herrens røst. Men 
denne dreng begyndte ikke at forstå 
noget, før Eli muliggjorde denne gen-
kendelse. Da Samuel var blevet under-
vist, kunne han blive mere fortrolig 
med den stille, sagte røst.

For det andet kan vi forberede 
vores hjem og vore børn på at føle 
den stille, sagte røst. »Mange lærere, 
som underviser i fremmedsprog, 
mener, at børn bedst lærer et fremmed 
sprog ved ›fordybelsesmetoden,‹ hvor 
de omgås andre, der taler dette sprog, 
og hvor de selv er nødt til at tale det. 
De lærer ikke bare at sige ord, men at 
tale flydende og sågar at tænke på det 
nye sprog. Det bedste sted at ›fordybe‹ 
sig i åndelig uddannelse er i hjemmet, 
hvor åndelige principper kan danne 
grundlaget for dagliglivet.« 6

»Du skal gentage [Herrens ord] for 
dine sønner; du skal fremsige dem, 
både når du er hjemme, og når du er 
ude, når du går i seng, og når du står 
op.« 7 Når vi fordyber vores familie i 
Ånden, holder det vore børns hjerte 
åbent for hans indflydelse.

For det tredje kan vi hjælpe vore 
børn til at forstå, hvordan Ånden 
taler til dem. Joseph Smith belærte os: 
»Hvis han kommer til et lille barn, vil han 
tilpasse sig et lille barns sprog og evner.« 8 
En mor opdagede, at eftersom børn 
lærer forskelligt – nogle lærer visuelt, 
nogle hører, nogle rører og nogle skal 
opleve det – jo mere hun observerede 
sine børn, jo mere forstod hun, at Hellig-
ånden underviste hendes børn på den 
måde, hvorpå de hver især lærte bedst.9

En anden mor fortalte om en ople-
velse med at hjælpe sine børn med at 
lære at genkende Ånden. »Nogle gange,« 
skrev hun, »forstår børn ikke, at en 
gentagen tanke, en følelse af tryghed, 
når de har grædt, eller at huske noget 
i præcis det rigtige øjeblik alt sammen 
er måder, hvorpå Helligånden kommu-
nikerer med dem.« Hun fortsatte: »Jeg 
lærer mine børn at fokusere på det, de 
føler, og at følge det.« 10

At føle og at genkende Ånden vil 
bringe åndelig kapacitet til vore børns 
liv, og stemmen, som de lærer at kende, 
vil blive mere og mere tydelig for dem. 
Det bliver, som ældste Richard G. Scott 
har sagt: »Når du får erfaring og med-
gang gennem Åndens vejledning, kan 

din tillid til de tilskyndelser, som du får, 
blive mere sikker end din tillid til, hvad 
du ser og hører.« 11

Vi behøver ikke frygte, når vi ser 
vore børn gå ned i livets vand, for vi 
har hjulpet dem til at bortkaste verdslig 
vægt. Vi har lært dem at leve værdigt til 
Åndens vejledende gave. Denne gave 
vil vedblive med at lette den byrde,  
de bærer, og lede dem tilbage til deres 
himmelske hjem, hvis de lever værdigt 
til den og følger dens tilskyndelser. I 
Jesu Kristi navn. Amen. ◼
NOTER
 1. Joseph B. Wirthlin, »Den uudsigelige gave«, 

Liahona, maj 2003, s. 27.
 2. Hebr 12:1.
 3. David A. Bednar, »Modtag Helligånden«, 

Liahona, nov. 2010, s. 95.
 4. 3 Ne 26:14, 16.
 5. Se 1 Sam 3:4-10.
 6. C. Terry og Susan L. Warner, »Lær børn 

at lytte til den stille, sagte røst«, Liahona, 
aug. 1994, s. 27.

 7. 5 Mos 6:7.
 8. Joseph Smith, i History of the Church, 

3:392.
 9. Se Merrilee Browne Boyack, »Hjælp børn 

til at genkende Helligånden«, Liahona, 
dec. 2013, s. 10-12.

 10. Irinna Danielson, »How to Answer the 
Toughest ›Whys‹ of Life«, 30 okt. 2015,  
lds.org/blog.

 11. Richard G. Scott, »At opnå åndelig 
vejledning«, Liahona, nov. 2009, s. 7.



26 MØDET LØRDAG FORMIDDAG | 2. APRIL 2016

indgå og holde vore uundværlige, 
evige pagter.

Med få undtagelser kunne alle, der 
deltager i dette møde lige nu, uden 
tekst eller musik synge »Jeg er Guds 
kære barn«.8 Denne elskede salme er 
en af de mest sungne i denne kirke. 
Det afgørende spørgsmål er imidlertid: 
»Forstår vi den virkelig ?« Forstår vi den 
i vores sind, i vores hjerte og i vores 
sjæl? Er vore himmelske forældre vores 
primære og mest vidunderlige ophav?

Her på jorden består vores identitet 
af mange ting, deriblandt vores føde-
sted, vores nationalitet og vores sprog. 
Nogle identificerer sig endog med deres 
arbejde eller deres hobby. Disse jordiske 
identiteter er ikke forkerte, medmindre 
de erstatter eller er i konflikt med vores 
evige identitet som en Guds søn eller 
datter.

Da vores yngste barn var seks år 
gammel og gik i 1. klasse i skolen, gav 
hendes lærer børnene en skriveopgave, 
som de skulle lave i klassen. Det var 
oktober og Halloween, en helligdag i 
nogle dele af verden. Selv om det ikke 

Denne læresætning er så grundlæg-
gende, omtalt så ofte og umiddelbart 
så enkel, at den kan synes ordinær, 
selvom den i virkeligheden er blandt 
den højst opnåelige kundskab. En kor-
rekt forståelse af vores himmelske arv 
er afgørende for vores ophøjelse. Den 
er grundlæggende for en forståelse af 
den glorværdige frelsesplan og for en 
næring af troen på Faderens første-
fødte, Jesus Kristus, og hans barm-
hjertige forsoning.7 Den tilvejebringer 
desuden fortsat motivation, så vi kan 

Ældste Donald L. Hallstrom
De Halvfjerds’ Præsidium

Vore mest grundlæggende lære-
sætninger omfatter kundskaben 
om, at vi er børn af en levende 

Gud. Det er årsagen til, at et af de 
helligste navne, som vi tiltaler ham ved, 
er Fader, vor himmelske Fader. Profeter 
har gennem tiderne undervist meget 
tydeligt i denne læresætning:

• Da Satan fristede Moses, afviste han 
ham med ordene: »Hvem er du? For 
se, jeg er søn af Gud.« 1

• Til Israel erklærede salmisten: »I  
er alle sønner af den Højeste.« 2

• Paulus underviste athenerne på  
Areopagos om, at de var »af Guds 
slægt«.3

• Joseph Smith og Sidney Rigdon 
modtog et syn, hvor de så Faderen 
og Sønnen, og en himmelsk røst 
erklærede, at verdens indbyggere  
»er født som Guds sønner og døtre.« 4

• I 1995 bekræftede de 15 nutidige 
apostle og profeter: »Alle mennesker 
… er skabt i Guds billede. Hver 
enkelt er en højt elsket søn eller  
datter af himmelske forældre.« 5

• Præsident Thomas S. Monson har 
sagt: »Vi er sønner og døtre af en 
levende Gud … Vi kan ikke oprig-
tigt have denne overbevisning uden 
at opleve en dyb følelse af styrke 
og kraft.« 6

Jeg er Guds kære barn
En korrekt forståelse af vores himmelske arv er afgørende  
for vores ophøjelse.
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er min yndlingshelligdag, mener jeg, 
at Halloween kan indeholde mange 
uskyldige og gode aspekter.

Læreren uddelte et stykke papir  
til de små elever. Øverst var der en rå 
skitse af en mytisk heks (jeg sagde jo, 
at det ikke er min yndlingshelligdag), 
der stod over en kogende heksekedel. 
Spørgsmålet på papiret, som skulle 
opmuntre børnenes forestillingsevne 
og teste deres grundlæggende skrive-
færdigheder, var: »Du har lige drukket 
en kop af heksebrygget. Hvad sker der 
så?« Forstå venligst, at jeg ikke deler 
denne beretning som en anbefaling  
til lærere.

»Du har lige drukket en kop af 
heksebrygget. Hvad sker der så?« Med 
sine ufuldkomne skriveegenskaber 
skrev vores lille pige: »Jeg ville dø og 
komme op i himlen. Det vil være et 
dejligt sted. Jeg ville elske det, fordi 
det er det bedste sted at være, fordi vi 
er sammen med vor himmelske Fader.« 
Dette svar har sikkert overrasket hen-
des lærer, men da vores datter fik den 
færdige opgave med hjem, så vi, at 
hun havde fået en stjerne, den højeste 
karakter.

I det virkelige liv oplever vi ægte, 
ikke indbildte genvordigheder. Der er 
smerte; fysisk, følelsesmæssig og ånde-
lig. Vores hjerte går itu, når omstændig-
heder er meget anderledes end dem, 
vi forventede. Der er uretfærdighed, 
når vi ikke fortjener den situation, vi 
befinder os i. Der er skuffelser, når folk, 
vi har vist tillid, svigter os. Der er sund-
hedsmæssige og økonomiske tilbage-
slag, som kan forvirre. Der kan være 
tider med spørgsmål, når et lærdoms-
mæssigt eller historisk emne overgår 
vores nuværende forståelse.

Hvad er vores umiddelbare reak-
tion, når der sker svære ting i vores 
liv? Bliver vi forvirret, mister vi troen 
eller fortrækker Ånden sig? Rammer 

det vores tro? Giver vi Gud eller andre 
skylden for vores situation? Eller er 
vores første reaktion, at vi husker, 
hvem vi er, og at vi er børn af en 
kærlig Gud? Er det tillige med en fuld-
stændig tillid til, at han tillader nogen 
jordisk lidelse, fordi han ved, at det vil 
være os til velsignelse, som en lutrende 
ild, så vi kan blive mere som ham og 
opnå en evig arv? 9

Jeg havde fornylig et møde med æld-
ste Jeffrey R. Holland. Ældste Holland 
underviste i princippet om, at vores 
liv på jorden kan være en pinsel, men 
at vore genvordigheder har et evigt 
formål, selv om vi ikke forstår det på 
det tidspunkt. Han sagde: »Du kan få, 
hvad du ønsker, eller du kan få noget 
endnu bedre.«

For fem måneder siden rejste min 
hustru, Diane, og jeg til Afrika sam-
men med ældste David A. Bednar og 
hans hustru. Det sjette og sidste land, 
vi besøgte, var Liberia. Liberia er et 
storslået land med et nobelt folk og 
en rig historie, men det har ikke altid 
været let at bo der. Årtier med politisk 
ustabilitet og borgerkrige har forværret 
fattigdomsplagen. Derudover har den 
frygtelige ebola dræbt mere end 5.000 
mennesker under det sidste udbrud. 
Vi var den første gruppe kirkeledere 
udefra, som besøgte hovedstaden, 
Monrovia, siden Verdenssundheds-
organisationen erklærede, at det var 
sikkert efter ebola- krisen.

En meget varm og lummer søndag 
morgen rejste vi til en lejet bygning i 
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midten af byen. Samtlige 3.500 stole var 
taget i brug. I alt var der 4.100 til stede. 
Næsten alle tilstedeværende måtte rejse 
dertil til fods eller ved brug af ringe 
offentlig transport. Det var ikke let for 
de hellige at samles. Men de kom. De 
fleste ankom flere timer, inden mødet 
begyndte. Da vi gik ind i gangen, var den 
åndelige stemning elektrisk! De hellige 
var forberedt på at modtage belæring.

Når en taler citerede et skriftsted, 
gentog medlemmerne det højlydt. Det 
var ligegyldigt, om skriftstedet var langt 
eller kort, hele forsamlingen stemte i 
som et. Jeg vil ikke nødvendigvis anbe-
fale det, men det var bestemt impone-
rende, at de kunne. Og koret, det var 
fantastisk. Med en entusiastisk korleder 
og en 14- årig dreng på keyboard sang 
medlemmerne med energi og styrke.

Så talte ældste Bednar. Det var 
naturligvis mødets højdepunkt; at høre 
en apostel undervise og bære vidnes-
byrd. Midt i sin tale og tydeligvis vejledt 

af Ånden stoppede ældste Bednar 
og sagde: »Kender I ›Så sikker en 
grundvold‹?«

Det virkede som om, at samtlige 
4.100 stemmer brølede et »JA!« som svar.

Han spurgte derpå: »Kender I vers 7?«
Igen svarede hele forsamlingen: »JA!«
Arrangementet af denne enestående 

salme »Så sikker en grundvold«, som 
Mormontabernakelkoret har sunget den 
i de sidste 10 år, har inkluderet vers 7, 
som ikke tidligere blev sunget særlig 
meget. Ældste Bednar sagde: »Lad os 
synge vers 1, 2, 3 og 7.«

Uden tøven rejste korlederen sig 
hurtigt op, og den aronske præstedøm-
mebærer og akkompagnatør begyndte 
energisk at spille de indledende takter. 
Med en overbevisning, som jeg aldrig 
før havde oplevet under en fælles-
salme, sang vi vers 1, 2 og 3. Derpå 
steg lydstyrken og den åndelige kraft, 
da 4.100 stemmer sang det syvende 
vers og erklærede:

Den sjæl, som til Jesus sin lid kun  
har sat,

jeg vil ej forlade i mørkeste nat.
Den sjæl, om al helved imod den  

mon stå,
skal gennem min nåde, skal gennem 

min nåde,
skal gennem min nåde sin salighed få.10

I en af de mest bemærkelsesværdige 
åndelige oplevelser i mit liv lærte jeg 
en vigtig lektie den dag. Vi lever i en 
verden, som kan få os til at glemme, 
hvem vi i virkeligheden er. Desto flere 
distraktioner vi har omkring os, jo 
lettere er det at blive lemfældig og der-
næst ignorere og til sidst glemme vores 
forhold til Gud. De hellige i Liberia 
har få materielle goder, men alligevel 
synes de at have alt åndeligt. Det, vi 
oplevede den dag i Monrovia, var en 
forsamling af Guds sønner og døtre, og 
de vidste det!

I dagens verden er det yderst vigtigt, 
at vores primære identitet er som et 
barn af Gud, uanset hvor vi bor, og 
hvilke forhold vi lever under. Når vi ved 
det, vil det få vores tro til at vokse, det 
vil motivere os til stadig omvendelse 
og give styrke til at »være standhaftige 
og urokkelige« i livet på jorden.11 I Jesu 
Kristi navn. Amen. ◼

NOTER
 1. Moses 1:13; fremhævelse tilføjet.
 2. Sl 82:6; fremhævelse tilføjet.
 3. ApG 17:29; fremhævelse tilføjet.
 4. L&P 76:24; fremhævelse tilføjet.
 5. »Familien: En proklamation til verden«, 

Liahona, nov. 2010, s. 129; fremhævelse 
tilføjet.

 6. Thomas S. Monson, »Kanariefugle  
med grå stænk på vingerne,« Liahona,  
juni 2010, s. 4; fremhævelse tilføjet.

 7. Se Kol 1:13-15.
 8. »Jeg er Guds kære barn«, Salmer og sange, 

nr. 195.
 9. Se Mal 3:2.
 10. »Så sikker en grundvold«, Salmer og sange, 

nr. 38.
 11. Mosi 5:15.
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vor himmelske Faders kærlighed til 
sine børn. Jeg står i ærefrygt over det 
himmelske besøg og de store syn af 
evigheden, som Gud skænkede Joseph 
Smith. Og mit hjerte er især fyldt af 
overvældende taknemlighed for gengi-
velsen af præstedømmets myndighed 
og præstedømmets nøgler. Uden denne 
gengivelse ville vi være låst ude af den 
vogn, der er nødvendig for at transpor-
tere os på vores rejse tilbage til kærlige, 
himmelske forældre. Udførelsen af hver 
eneste frelsende ordinance, som vores 
pagtsti tilbage til vor Fader i himlens 
nærhed består af, kræver passende 
ledelse gennem præstedømmets nøgler.

I maj 1829 viste Johannes Døber sig 
for Joseph Smith og Oliver Cowdery 
og overdrog dem Det Aronske Præste-
dømme og skænkede dem de nøgler, 
der hører til det præstedømme. Kort tid 
efter overdrog Peter, Jakob og Johannes 
dem Det Melkisedekske Præstedøm-
mes nøgler.1

Næsten syv år senere på en søndag 
i templet i Kirtland, blot en uge efter 
dets indvielse, viser »Herren Jahve … 

nøgler var dette vidunderlige stykke 
ingeniørkunst stort set ikke andet 
end plastik og metal. Selv om bilen 
havde et stort potentiale, kunne den 
ikke uden nøgler udføre det, den var 
beregnet til.

Jo mere jeg tænker over denne 
oplevelse, jo dybere er denne allegori 
blevet for mig. Jeg forundres over 

Ældste Gary E. Stevenson
De Tolv Apostles Kvorum

Da vintersolen gled ned bag det 
store snedækkede skiområde, 
bed den iskolde bjergluft i vore 

kinder og næser, og var næsten som 
en streng dørvogter, der bad os om 
at finde vore biler og varevogne på 
skisportsstedets parkeringsplads. I vore 
komfortable biler ville varmen snart  
opvarme kolde fingre og tæer. Lyden  
af den frosne sne, som knasede for 
hvert eneste skridt, vi tog, bekræftede, 
at det var ekstremt koldt.

Vores familie havde nydt en sjov dag 
på skiløjperne, og nu nærmede vi os 
den iskolde afslutning. Jeg nåede hen 
til bilen og stak hånden ned i min frak-
kelomme efter nøglerne, så den næste 
og endnu en. »Hvor var nøglerne?« 
Alle ventede ivrigt på nøglerne! Bilens 
batteri var opladet, og alle systemer – 
også blæseren – var parate, men uden 
nøglerne ville de låste døre nægte os 
adgang, uden nøglerne ville motoren 
ikke give kraft til bilen.

Dengang var vores primære fokus, 
hvordan vi kom ind i bilen og fik 
varmen, men jeg kunne ikke lade være 
med at tænke på – selv dengang – om 
der måske lå en lektie i det her. Uden 

Hvor er præstedømmets  
nøgler og myndighed?
Præstedømmets myndighed og præstedømmets nøgler starter den  
motor, som åbner himlens porte, formidler himmelsk kraft og baner 
pagtstien tilbage til vor kærlige himmelske Fader.
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sig i herlighed« for Joseph og Oliver, 
efterfulgt af Moses, Elias og profeten 
Elias, som overdrog »deres nøgler og 
uddelinger.« 2 Den gengivne præstedøm-
memyndighed og disse nøgler havde 
været tabt i århundreder. Ligesom vores 
familie var låst ude af bilen på grund 
af de manglende bilnøgler, således 
havde alle vor himmelske Faders børn 
været låst ude fra de frelsende ordinan-
cer i Jesu Kristi evangelium – indtil en 
guddommelig gengivelse blev udført 
af disse himmelske sendebud. Aldrig 
nogensinde behøver vi igen at spørge: 
»Hvor er nøglerne?«

På en smuk efterårsdag sidste år 
besøgte jeg en fredfyldt skov i det  
nordøstlige Pennsylvania, der i skrif-
terne er kendt som Harmony, hvor  
Johannes Døber viste sig for Joseph 
Smith og Oliver Cowdery og gengav  
Det Aronske Præstedømme. Jeg stod 

også ved bredden af Susquehanna- 
floden, hvor Joseph og Oliver, bega-
vet med myndighed og nøgler, blev 
døbt. Nær den samme flod viste Peter, 
Jakob og Johannes sig og gengav Det 
Melkisedekske Præstedømme og dets 
tilhørende nøgler.3

Disse steder udgør såvel som det 
genopførte første hjem for Joseph og 
Emma, hvor det meste af Mormons 
Bog blev oversat, Emmas forældres 
nærliggende hjem og et besøgscen-
ter beliggende i en ny kirkebygning 
stedet for præstedømmets gengivelse, 
som blev indviet af præsident Russell 
M. Nelson i september sidste år. Der 
følte jeg kraften og vitterligheden af de 
himmelske begivenheder, som foregik 
på den hellige grund. Den oplevelse 
har fået mig til at grunde over, studere 
og bede om præstedømmets myndig-
hed og præstedømmets nøgler, hvilket 

har indgydt mig et ønske om at fortælle 
Kirkens unge mænd og unge piger, 
hvordan præstedømmets myndighed 
og gengivne nøgler kan velsigne dem.

For det første kan en forståelse af 
disse begreber være nyttig. Præstedøm-
met eller præstedømmets myndighed 
er blevet defineret som »Guds kraft og 
myndighed« 4 og »den fuldendte kraft på 
denne jord.« 5 Præstedømmets nøgler 
er også defineret for vores forståelse: 
»Præstedømmets nøgler er den myn-
dighed, som Gud har overdraget til 
præstedømmeledere til at lede, føre til-
syn med og styre anvendelsen af hans 
præstedømme på jorden.« 6 Præstedøm-
mets nøgler kontrollerer udøvelsen af 
præstedømmets myndighed. Ordinan-
cer, der føres til optegnelse i Kirken, 
kræver nøgler og kan ikke udføres 
uden myndighed. Ældste Oaks har 
sagt, at »i sidste instans indehaves alle 
præstedømmenøgler af Herren Jesus 
Kristus, hvis præstedømme det er. Det 
er ham, der afgør, hvilke nøgler der 
uddelegeres til menneskene, og hvor-
dan disse nøgler skal anvendes.« 7

For jer unge mænd og unge piger 
har jeg overvejet tre måder, hvorpå I 
kan »finde nøglerne« eller bruge præ-
stedømmets nøgler og myndighed til  
at velsigne jer og andre.

Den første er at forberede sig  
til at tjene som missionær

Mine unge brødre og søstre, I 
forstår det måske ikke, men nøglerne 
til indsamlingen af Israel blev gengivet 
af Moses og muliggør missionering i 
vores uddeling. Tænk engang, at en 
missionærstyrke på ca. 75.000 arbejder 
under ledelse af disse nøgler. Med dette 
i tankerne så husk, at det er aldrig for 
tidligt at forberede sig til at tjene som 
missionær. I Til styrke for de unge står 
der: »Unge mænd med Det Aronske 
Præstedømme … arbejd flittigt på 
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at forberede [jer] til at repræsentere 
Herren som missionær.« 8 Unge piger 
kan også forberede sig, men I »har ikke 
samme forpligtelse til at tjene.« 9 Al jeres 
forberedelse vil imidlertid, uanset om 
I tjener som fuldtidsmissionær eller ej, 
medføre livslange fordele for jer som 
medlemsmissionærer.

Den anden måde at »finde nøglerne«  
på er ved at besøge templet

De beseglingsnøgler, der blev gen-
givet ved profeten Elias fra Det Gamle 
Testamente, muliggør, at ordinancerne 
kan foretages i hellige templer. Ordi-
nancer, der udføres i disse templer, gør 
enkeltpersoner og familier i stand til at 
vende tilbage til vor himmelske foræl-
dres nærhed.

Vi opfordrer jer unge mænd og 
unge piger til at søge og finde navne 
på jeres forfædre og udføre stedfortræ-
dende dåb for dem i templet. Vi har 
set, at dette allerede finder sted i et 
væsentligt og hidtil uset omfang over 
hele verden! Dåbsværelser i mange 
templer er fyldt med unge mænd og 
unge piger tidligt om morgenen og 
langt ud på aftenen. Nøgler har åbnet 
for, at familier kan blive bundet sam-
men, når hellige ordinancer udføres 
i disse templer.

Kan I se sammenhængen mellem 
præstedømmets nøgler og velsignelser? 
Jeg tror, at I, når I engagerer jer i dette 
værk, vil finde ud af, at Herren er inde 
i detaljerne. En oplevelse viser dette. 
Jeg hørte for nylig om en mor, der 
regelmæssigt fulgte sine børn til temp-
let for at udføre stedfortrædende dåb. 
På en bestemt dag, hvor denne familie 
havde færdiggjort deres dåb og var 
ved at forlade templet, kom en mand 
ind til dåbsområdet med et stort bundt 
af sine egne slægtsnavne. En tempel-
tjener forstod, at der ikke længere var 
nogen i dåbslokalet til at hjælpe med 

disse navne, og fik fat i familien, der 
var på vej ud og spurgte, om børnene 
ville overveje at komme tilbage og 
igen skifte tøj for at hjælpe med disse 
dåb. De sagde velvilligt ja og kom ind 
igen. Da børnene blev døbt, begyndte 
deres mor, som lyttede, at genkende 
navnene og indså snart til alles overra-
skelse, at mandens bundt med slægts-
navne også var afdøde forfædre for 
hendes familie. Et sødt eksempel på 
Herrens nåde.

For to uger siden blev templet i 
Provo City Center indviet som det 150. 
fungerende tempel i Kirken på ver-
dens plan. Vi bemærker, at da præsident 
Thomas S. Monson blev opretholdt 
som apostel i 1963, var der 12 funge-
rende templer i Kirken. Templerne 

kommer nærmere og nærmere på jer. 
Der er imidlertid nogle af jer, der bor, 
hvor afstand eller andre forhold ikke 
tillader regelmæssige tempelbesøg. I 
bør altid holde jer værdige til at besøge 
templet. I kan udføre et vigtigt arbejde 
uden for templerne, når I søger og 
indsender jeres slægtsnavne.

Endelig nummer tre: Gå fremad i tro
Profeten Abraham i Det Gamle 

Testamente modtog i sin uddeling en 
stor velsignelse fra Herren, der nogle 
gange omtales som den abrahamske 
pagt. Tusinder af år efter blev velsig-
nelserne fra Abrahams uddeling af 
evangeliet gengivet. Det skete, da pro-
feten Elias viste sig for Joseph Smith og 
Oliver Cowdery i templet i Kirtland.
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Hver enkelt af jer har gennem denne 
gengivelse adgang til de store velsig-
nelser, der blev lovet Abraham. Disse 
velsignelser kan blive jeres, hvis I for-
bliver trofaste og lever værdigt. I hæftet 
Til styrke for de unge får I nogle meget 
praktiske instruktioner om, hvordan 
man »går fremad i tro«. Jeg sammenfat-
ter nogle af de råd: »For at hjælpe dig 
til at blive alt det, som Herren ønsker 
du skal blive, så knæl ned hver morgen 
og aften og bed til din Fader i himlen 
… Studér dagligt i skrifterne og anvend 
det, du læser, i dit liv … Bestræb dig 
hver eneste dag på at være lydig … 
Følg under alle omstændigheder profe-
ternes … ord … Vær ydmyg og villig til 
at lytte til Helligånden.«

Dette råd efterfølges af et løfte, der 
fører til løfter, som kommer gennem 
Abrahams velsignelser: »Når du gør 
dette, vil Herren få meget mere ud af dit 
liv, end du kan ved egen hjælp. Han vil  
øge dine muligheder, udvide din hori-
sont og styrke dig. Han vil give dig den  
hjælp, du behøver, til at klare dine prø-
velser og udfordringer. Du vil få et stær-
kere vidnesbyrd og finde sand glæde,  

når du lærer din himmelske Fader og 
hans Søn, Jesus Kristus, at kende og 
mærker deres kærlighed til dig.« 10

Jeg sammenfatter det: Forbered jer 
til at tjene som missionær, besøg temp-
let og gå fremad i tro.

Konklusion
Lad os nu afslutte, hvor vi begyndte, 

nemlig strandet på den iskolde parke-
ringsplads med spørgsmålet: »Hvor er 
nøglerne?« Forresten fandt jeg senere 
den aften på mirakuløs vis nøglerne, 
der var faldet ud af min lomme på 
bjerget. Herren havde vist os, at han 
ikke vil efterlade os i den bitre kulde 
uden nøgler eller myndighed til at lede 
os sikkert hjem til sig.

Hvis I er som mig, står I ofte i 
hverdagen og spørger: »Hvor er nøg-
lerne« til bilen, til kontoret, til huset 
eller lejligheden? Når det sker for 
mig, kan jeg ikke lade være med at 
smile indvendigt, for mens jeg leder 
efter nøglerne, reflekterer jeg over 
de gengivne præstedømmenøgler og 
over præsident Thomas S. Monson, 
som vi opretholder »som profet, seer 

og åbenbarer« 11 og som det eneste 
menneske på jorden, der besidder 
og er bemyndiget til at benytte alle 
præstedømmets nøgler. Ja, nøglerne 
ligger sikkert hos profeterne, seerne 
og åbenbarerne. De bliver overdraget, 
uddelegeret og givet til andre i over-
ensstemmelse med Herrens vilje under 
ledelse af Kirkens præsident.

Jeg vidner om, at præstedømmets 
myndighed og præstedømmets nøgler 
starter den motor, som åbner himlens 
porte, formidler himmelsk kraft og 
baner pagtstien tilbage til vor kærlige 
himmelske Fader.

Jeg beder til, at I, den opvoksende 
generation af unge mænd og unge 
piger, vil »trænge jer frem med stand-
haftighed i Kristus«,12 så I må forstå, 
at det er jeres hellige privilegium at 
handle under ledelse af dem, der bærer 
præstedømmets nøgler, som vil åbne 
for himlens velsignelser, gaver og kræf-
ter for jer.

Jeg vidner om Gud Faderen, om  
vor Frelser og Forløser, Jesus Kristus, 
og om Helligånden og om gengivelsen 
af evangeliet i disse de sidste dage. I 
Jesu Kristi navn. Amen. ◼

NOTER
 1. Se JS–H 1:68-72.
 2. L&P 110, afsnitsresumé.
 3. Se L&P 128:20.
 4. Håndbog 2: Forvaltning af Kirken, 2010, 

kapitel 8.
 5. Boyd K. Packer, »Præstedømmets kraft 

i hjemmet«, verdensomspændende 
oplæringsmøde for ledere, feb. 2012;  
lds.org/broadcasts; se også James E.  
Faust, »Præstedømmets magt«, Stjernen,  
juli 1997, s. 41-43.

 6. Håndbog 2, 2.1.1.
 7. Dallin H. Oaks, »Præstedømmets nøgler  

og myndighed«, Liahona, maj 2014, s. 50.
 8. Til styrke for de unge, hæfte, 2011, s. 43.
 9. Thomas S. Monson, »Velkommen til 

konference«, Liahona, nov. 2012, s. 5.
 10. Til styrke for de unge, s. 42-43.
 11. Se formularerne Funktionærer opretholdt, 

der læses op hvert år ved menigheds-  og 
stavskonferencer.

 12. 2 Ne 31:20.
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jeg blev en dag, da jeg fjernede bindet, 
og splinten var ude af fingeren.

Salven havde blødgjort huden  
og skabt en udvej for splinten, som  
i mange år havde forårsaget smerte.  
Da splinten var væk, begyndte finge-
ren at hele, og i dag er der ikke noget 
tegn på skaden.

På samme måde kan et utilgivende 
hjerte bære på en masse unødvendig 
smerte. Når vi anvender den helbre-
dende salve fra Frelserens forsoning, 
vil han blødgøre vores hjerte og hjælpe 
med at forandre os. Han kan læge den 
sårede sjæl (se Jakob 2:8).

Jeg er overbevist om, at de fleste af 
os ønsker at tilgive, men synes det er 
svært at gøre. Når vi har været udsat 
for en uretfærdighed, kan vi hurtigt 
sige: »Den person har begået en fejl. 
De fortjener en straf. Hvor er retfær-
digheden?« Fejlagtigt tror vi, at retfær-
digheden ikke vil ske fyldest, og at der 
ikke bliver nogen straf, hvis vi tilgiver.

Det er simpelthen ikke tilfældet. 
Gud vil udmåle en retfærdig straf, for 
barmhjertigheden kan ikke berøve 

tiden voksede huden ud over splinten 
og skabte en bule på min finger. Det 
var irriterende og nogle gange gjorde 
det ondt.

År senere besluttede jeg mig for 
at gøre noget ved det. Det eneste, jeg 
gjorde, var simpelthen at smøre noget 
salve på bulen og dække det med gaze-
bind. Jeg gentog processen jævnligt. I 
kan ikke forestille jer, hvor overrasket 

Ældste Kevin R. Duncan
De Halvfjerds

Alt, hvad der kommer fra Gud, 
omfatter kærlighed, lys og 
sandhed. Men som mennesker 

lever vi i en falden verden, der som-
metider er fuld af mørke og forvirring. 
Det kommer ikke som nogen overra-
skelse, at der bliver begået fejl, udøvet 
uretfærdighed eller syndet. Derfor er 
der ikke en levende sjæl, som ikke fra 
tid til anden vil blive ramt af en andens 
skødesløse handlinger, smertelige 
opførsel eller endog syndige adfærd. 
Det er noget, vi alle har til fælles.

Gud har heldigvis i sin kærlighed 
og barmhjertighed over for sine børn 
forberedt en vej, der kan hjælpe os 
igennem disse til tider turbulente livser-
faringer. Han har tilvejebragt en udvej 
for alle, der er ofre for andres misger-
ninger. Han har lært os, at vi kan tilgive! 
Selv om vi måske en gang har været 
offer, behøver vi ikke blive det to gange 
ved at bære på hadets byrde, bitterhed, 
smerte, vrede eller hævntørst. Vi kan 
tilgive og blive sat fri!

Da jeg for mange år siden repare-
rede et hegn, fik jeg en splint i fingeren. 
Jeg gjorde et spagt forsøg på at fjerne 
splinten og troede, at det var lykkedes, 
men det var det åbenbart ikke. Med 

Tilgivelsens 
helbredende salve
Tilgivelse er et glorværdigt, helbredende princip. Vi behøver ikke  
at blive ofre to gange. Vi kan tilgive.
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retfærdigheden (se Alma 42:25). Gud 
har i sin kærlighed forsikret jer og 
mig om dette: »Overlad dommen til 
mig alene, for den er min, og jeg vil 
gengælde. [Men lad] fred være med jer« 
(L&P 82:23). Profeten Jakob i Mormons 
Bog lover også, at Gud »vil … trøste 
jer i jeres trængsler … han [vil] tale 
jeres sag og sende retfærdighed ned 
over dem, der søger jeres udryddelse« 
( Jakob 3:1).

Som ofre kan vi, hvis vi er trofaste, 
finde stor trøst i at vide, at Gud vil 
kompensere for alle de uretfærdighe-
der, vi oplever. Ældste Joseph B.  
Wirthlin har sagt: »Herren kompense-
rer den trofaste for hvert et tab … hver 
en tåre, der falder i dag, skal falde 

hundredfold som glædes-  og lykketå-
rer senere.« 1

Når vi bestræber os på at tilgive 
andre, bør vi også forsøge at huske på, 
at vi alle vokser åndeligt, men at vi er 
på forskellige niveauer. Selvom det er 
let at se kroppens fysiske forandringer 
og vækst, er det svært at spotte åndelig 
udvikling.

En nøgle til at tilgive andre er at  
forsøge at se dem, som Gud ser dem. 
Til tider kan Gud trække forhænget  
til side og velsigne os med gaven  
at kunne se ind i hjertet, sjælen og  
ånden hos en anden person, som har 
krænket os. Denne indsigt kan endog 
føre til en overvældende kærlighed  
for personen.

Skriften forkynder, at Guds kærlig-
hed til hans børn er fuldkommen. Han 
kender deres potentiale til at gøre godt, 
uagtet deres fortid. I alle tilfælde fandtes 
der ikke en mere aggressiv eller barsk 
fjende for Jesu Kristi tilhængere end 
Saulus fra Tarsus. Men da Gud åben-
barede lyset og sandheden for Saulus, 
var der ingen af Frelserens disciple, 
der var mere hengiven, entusiastisk 
eller frygtløs. Saulus blev apostlen 
Paulus. Hans liv er et godt eksempel 
på, hvordan Gud ikke kun ser på, hvad 
vi er i dag, men også på hvad vi kan 
blive. Vi kender alle folk som Saulus 
med Paulus- lignende potentiale. Kan I 
forestille jer, hvordan vores familie, vore 
lokalsamfund og verden som helhed 
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kunne forandres, hvis vi alle forsøgte  
at se hinanden, som Gud ser os?

Alt for ofte ser vi på overtræderen, 
som vi ser på et isbjerg – vi ser kun 
toppen og ikke under overfladen. Vi 
kender ikke til alt, hvad der foregår i 
et menneskes liv. Vi kender ikke deres 
historie, vi kender ikke deres kampe, 
vi kender ikke de smerter, de bærer 
på. Brødre og søstre, misforstå mig 
ikke. At tilgive er ikke at billige. Vi 
bortrationaliserer ikke dårlig opførsel 
eller tillader andre at behandle os dår-
ligt på grund af deres kampe, smerter 
eller svagheder. Men vi kan opnå en 
større forståelse og fred, når vi ser det 
i et bredere perspektiv.

Naturligvis begår de, som ikke er 
åndeligt modne, alvorlige fejltagelser, 
men ingen af os bør udelukkende 
defineres ud fra det værste, vi nogen-
sinde har gjort. Gud er den fuldkomne 
dommer. Han ser under overfladen. 
Han ved og ser alt (se 2 Ne 2:24). Han 
har sagt: »Jeg, Herren, tilgiver, hvem jeg 
vil tilgive, men af jer kræves det, at I 
tilgiver alle mennesker« (L&P 64:10).

Da Kristus blev uretfærdigt anklaget 
og derefter overfaldet og pint på den 
mest brutale måde og efterladt lidende 
på korset, sagde han i det øjeblik: 
»Fader, tilgive dem, for de ved ikke, 
hvad de gør« (Luk 23:34).

I vores kortsynethed er det nogle 
gange let at udvikle modvilje mod 
andre, som ikke handler eller tænker 
som os. Vi kan udvikle en intolerant ind-
stilling ud fra ting som at heppe på det 
modsatte sportshold, en anden politisk 
holdning eller religiøs overbevisning.

Præsident Russell M. Nelson gav et 
godt råd, da han sagde: »Muligheder 
for at lytte til andre med forskellige 
religiøse eller politiske opfattelser kan 
fremme tolerance og viden.« 2

Mormons Bog omtaler en tid, 
hvor »kirkens folk begyndte at blive 

indbildske i deres øjnes stolthed og … 
de begyndte at vise foragt, den ene for 
den anden, og de begyndte at forfølge 
dem, der ikke troede, efter deres egen 
vilje og deres eget behag« (Alma 4:8). 
Lad os huske, at Gud ikke ser på vores 
sportsholds farver eller vores politiske 
holdning. Men som Ammon sagde: 
»[Gud] ser ned på alle menneskers  
børn; og han kender alle hjertets  
tanker og hensigter« (Alma 18:32). 
Brødre og søstre, hvis vi skal vinde 
livets konkurrencer, så lad os vinde 
ved at vise nåde. Hvis vi taber, så lad 
os tabe med ynde. Hvis vi lever og 
viser andre nåde, vil vi blive vist nåde 
på den yderste dag.

Ligesom vi alle fra tid til anden 
er ofre for andres misgerninger, er 
vi sommetider også den, der overtræ-
der. Vi synder alle og har behov for 
barmhjertighed, nåde og tilgivelse. Vi 
må huske, at tilgivelse for vore egne 
synder og overtrædelser opnås på 
betingelse af, at vi tilgiver andre. Frel-
seren sagde:

»For tilgiver I mennesker deres 
overtrædelser, vil jeres himmelske fader 
også tilgive jer.

Men tilgiver I ikke mennesker, vil 
jeres fader heller ikke tilgive jeres over-
trædelser« (Matt 6:14-15).

Af alle de ting, Frelseren kunne have 
nævnt i Fadervor, som er bemærkel-
sesværdig kortfattet, er det interessant, 
at han valgte at inkludere: »Og forlad 
os vor skyld, som også vi forlader vore 
skyldnere« (Matt 6:12; 3 Ne 13:11).

Tilgivelse er selve årsagen til, at 
Gud sendte sin Søn, så lad os juble 
over hans tilbud om at helbrede os 
alle. Frelserens forsoning er ikke 
kun for dem, som skal omvende sig, 
den er for alle, som har brug for at 
tilgive. Hvis I har svært ved at tilgive 
en anden person eller måske jer selv, 
så bed Gud om hjælp. Tilgivelse er et 
glorværdigt, helbredende princip. Vi 
behøver ikke at blive ofre to gange. 
Vi kan tilgive.

Jeg bærer vidnesbyrd om Guds 
uendelige kærlighed og tålmodighed 
med alle hans børn og hans ønske om, 
at vi skal elske hinanden, ligesom han 
elsker os (se Joh 15:9, 12). Når vi gør 
det, vil vi bane os vej gennem denne 
verdens mørke til det herlige og maje-
stætiske himmelske rige. Vi vil blive sat 
fri. I Jesu Kristi navn. Amen. ◼
NOTER
 1. Joseph B. Wirthlin, »Tag livet, som det 

kommer, og elsk det«, Liahona, nov. 2008, 
s. 28.

 2. Russell M. Nelson, »Lyt for at lære«, 
Stjernen, juli 1991, s. 23.
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mig og har tro på mig, så vil jeg gøre 
det svage stærkt for dem.«

Som alle Kirkens salmer indehol-
der »Vær kun ydmyg« rene og enkle 
sandheder. Den lærer os, at hvis vi er 
ydmyge, bliver vore bønner besvaret, vi 
nyder fred i sindet, vi virker mere effek-
tivt i vore kaldelser, og hvis vi fortsætter 
med at være trofaste, vil vi i sidste ende 
vende tilbage til vor himmelske Faders 
nærhed.

Frelseren underviste sine disciple  
i, at de må være ydmyge som et lille 
barn for at kunne komme ind i him-
meriget.6 Når vi opdrager vore egne 
børn, må vi hjælpe dem til at forblive 
ydmyge, når de bliver mere modne og 
voksne. Det gør vi ikke ved at knække 
deres ånd med uvenlighed eller ved 
at være for streng i vores opdragelse. 
Mens vi styrker deres selvtillid og 
selvværd, må vi også lære dem egen-
skaber som uselviskhed, venlighed, 
lydighed, høflighed og beskedenhed 
og at undgå stolthed. De skal lære at 
glæde sig over deres søskendes og 
venners succes. Præsident Howard 
W. Hunter har sagt: »Vi bør være ægte 
interesserede i andres succes.« 7 Hvis 
ikke, kan vore børn blive selvhævdende 
og besat af at overgå andre, jalousi og 
bitterhed over for andres triumf. Jeg 
er taknemlig for, at min mor, når hun 
så mig blive lidt for glad for mig selv, 
sagde: »Søn, en lille smule ydmyghed 
nu vil række meget langt.«

Men ydmyghed er ikke noget, man 
kun skal undervise børn i. Vi må alle 
stræbe efter at blive mere ydmyge. 
Ydmyghed er nødvendig for at opnå 
evangeliets velsignelser. Ydmyghed gør 
os i stand til at have et sønderknust 
hjerte, når vi synder eller begår fejl, og 
gør det muligt for os at omvende os. 
Ydmyghed gør os i stand til at blive 
bedre forældre, sønner og døtre, ægte-
mænd og hustruer, naboer og venner.

90 sange med i dette tynde lille hæfte. 
Mange af dem var salmer fra protestan-
tiske trossamfund. Mindst 26 af dem var 
komponeret af William W. Phelps, som 
senere forberedte og trykte salmebo-
gen. Det var kun teksterne, der blev 
trykt; ingen noder ledsagede teksterne. 
Denne ydmyge lille salmebog viste sig 
at være en stor velsignelse for de første 
medlemmer af Kirken.

Den seneste udgave af vores sal-
mebog på engelsk blev udgivet i 1985. 
Mange af de salmer, som Emma valgte 
for så mange år siden, er stadig med 
i vores salmebog som fx »Han lever! 
Vor Forløser stor« og »Så sikker en 
grundvold«.4

En sang, der var ny i salmebogen 
fra 1985, er »Vær kun ydmyg«.5 Denne 
rolige salme blev skrevet af Grietje 
Terburg Rowley, som gik bort sidste 
år. Hun tilsluttede sig Kirken i 1950 i 
Hawaii, hvor hun underviste. Søster 
Rowley tjente i Kirkens musikkomité 
og var med til at tilpasse salmerne 
til mange sprog. Hun baserede sin 
tekst til »Vær kun ydmyg« på to vers i 
skriften: Lære og Pagter 112:10 og Eter 
12:27. Verset i Eter lyder således: »Og 
hvis menneskene kommer til mig, vil 
jeg vise dem deres svaghed. Jeg giver 
menneskene svaghed, så de kan være 
ydmyge … for hvis de ydmyger sig for 

Ældste Steven E. Snow
De Halvfjerds

Vi er i Kirken velsignet med at 
have en samling af salmer, der 
hjælper os til at tilbede i sang.  

Til vore kirkemøder påkalder »salmerne 
… Herrens Ånd, skaber ærbødighed, 
forener os som medlemmer og giver os 
mulighed for at prise Herren. Nogle af 
de største prædikener bliver holdt ved 
at synge salmer.« 1

Blot nogle få måneder efter Kirken 
blev organiseret, modtog profeten 
Joseph Smith en åbenbaring til sin 
hustru Emma. Herren pålagde hende 
»at foretage en udvælgelse af hellige 
salmer, sådan som det skal blive dig 
givet, som er mig til behag, til brug i 
min kirke.« 2

Emma Smith udvalgte en samling  
af salmer, som først udkom i denne sal-
mebog fra Kirtland i 1836.3 Der var kun 

Vær kun ydmyg
Ydmyghed gør os i stand til at blive bedre forældre, sønner og døtre, 
ægtemænd og hustruer, naboer og venner.

Den første udgave af de sidste dages helliges 
salmebog, færdiggjort i 1836.



37MAJ 2016

På den anden side kan unødig 
stolthed opløse familieforhold, splitte 
ægteskaber og ødelægge venskaber. 
Det er især vigtigt at erindre ydmyg-
hed, når man mærker, at stridslysten 
er tiltagende i hjemmet. Tænk på al 
den hjertekval, man kan undgå ved at 
være ydmyg og sige: »Undskyld«, »Det 
var ubetænksomt af mig«, »Hvad vil du 
gerne?«, »Jeg tænkte mig ikke om« eller 
»Jeg er stolt af dig«. Hvis disse små ven-
dinger blev brugt med ydmyghed, ville 
der være mindre strid og mere fred i 
vore hjem.

Livet kan i sig selv være og er ofte 
noget, der gør os ydmyge. Uheld og 
sygdom, vore kæres død, problema-
tiske forhold, ja, selv økonomiske 
trængsler kan tvinge os i knæ. Uan-
set om disse vanskelige situationer 
kommer uforskyldt eller på grund af 
forkerte beslutninger eller dårlige valg, 

gør alle disse prøvelser os ydmyge. 
Hvis vi vælger at være åndeligt på 
bølgelængde og forblive ydmyge og 
lærevillige, bliver vore bønner mere 
oprigtige, og vores tro og vidnesbyrd 
vokser, når vi overvinder vores jordiske 
tilværelses prøvelser. Vi ser alle frem til 
ophøjelse, men før den kan finde sted, 
må vi udholde gennem det, der er ble-
vet omtalt som »ydmyghedens dal«.8

For mange år siden fik vores 15- 
årige søn Eric et alvorligt kraniebrud. 
Vi har dybt ulykkelige over at se ham 
i koma i over en uge. Lægerne fortalte 
os, at de var usikre omkring, hvad der 
nu ville ske. Vi blev selvfølgelig meget 
glade, da han kom til bevidsthed igen. 
Vi tænkte, at nu ville alt være godt, 
men vi tog fejl.

Da han vågnede, kunne han ikke 
gå, tale eller spise selv. Og det værste 
var, at han ingen korttidshukommelse 

havde. Han kunne huske næsten alt før 
ulykken, men han kunne ikke huske 
noget efter, selv når det var sket blot  
få minutter før.

I nogen tid var vi bekymret for, at 
vi nu havde en søn, der var låst fast i 
en 15- årigs sind. Alt var kommet meget 
let til vores søn før ulykken. Han var 
god til sport, populær og klarede sig 
godt i skolen. Før tegnede hans fremtid 
strålende, nu spekulerede vi på, om 
han overhovedet havde nogen frem-
tid og en, som han selv kunne huske. 
Han kæmpede nu på ny med at lære 
helt grundlæggende færdigheder. Det 
var en tid, der krævede meget ydmyg-
hed af ham. Det krævede også meget 
ydmyghed af hans forældre.

Helt ærligt undrede vi os over,  
hvordan noget sådant kunne ske.  
Vi havde altid stræbt efter at gøre det 
rette. Efterlevelse af evangeliet havde 
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været højt prioriteret i vores familie. 
Vi kunne ikke forstå, hvorfor noget 
så smertefuldt kunne ske for os. Vi 
blev tvunget på knæ, da det snart stod 
klart, at hans genoptræning ville tage 
måneder og måske år. Mere vanskeligt 
var den gradvise erkendelse af, at han 
aldrig blev den samme som før.

I den tid blev der grædt mange 
tårer, og vore bønner blev endnu mere 
inderlige og oprigtige. Med ydmyghe-
dens øjne begyndte vi gradvis at se de 
små mirakler, som vores søn oplevede 
i denne smertefulde tid. Han begyndte 
gradvist at gøre fremskridt. Hans indstil-
ling og syn på livet blev meget positivt.

I dag er vores søn Eric gift med 
en vidunderlig kvinde, og de har fem 
smukke børn. Han er en passioneret 
underviser og bidrager til sit lokalsam-
fund så vel som til Kirken. Men vigtigst 
af alt så lever han fortsat med den 

samme ydmyge ånd, som han erhver-
vede for så længe siden.

Men hvad nu, hvis vi kunne være 
ydmyge, før vi vandrer gennem »ydmyg-
hedens dal«? Alma sagde:

»Velsignede er derfor de, der ydmy-
ger sig uden at være nødt til at være 
ydmyge.«

»Ja, [de er] meget mere velsignet end 
de, der bliver nødt til at være ydmyge.« 9

Jeg er taknemlig for profeter som 
Alma, der har lært os værdien af 
denne store egenskab. Spencer W. 
Kimball, Kirkens 12. præsident, har 
sagt: »Hvordan bliver man ydmyg? For 
mig handler det om konstant at blive 
mindet om min afhængighed af ham. 
Hvem afhænger alt af? Herren. Hvordan 
minder man sig selv om det? Ved reel, 
konstant, tilbedende, taknemlig bøn.« 10

Det bør ikke komme som nogen 
overraskelse, at præsident Kimballs 

yndlingssalme var »Jeg trænger til din 
trøst«.11 Ældste Dallin H. Oaks har for-
talt, at det var den åbningssalme, brød-
rene oftest sang i templet i hans første 
år i De Tolvs Kvorum. Han sagde: »Fore-
stil jer den åndelige virkning af, at en 
håndfuld af Herrens tjenere synger den 
salme, før de beder om hans vejledning 
til at udføre deres store ansvar.« 12

Jeg vidner om vigtigheden af 
ydmyghed i vores liv. Jeg er taknemlig 
for personer som søster Grietje Rowley, 
der har forfattet inspirerende ord og 
musik, der har bidraget til, at vi kender 
læresætningerne i Jesu Kristi evange-
lium, som omfatter ydmyghed. Jeg er 
taknemlig for, at vi har en arv af salmer, 
der hjælper os til at tilbede gennem 
sang, og jeg er taknemlig for ydmyg-
hed. Det er min bøn, at vi alle stræber 
efter ydmyghed i vores tilværelse, så 
vi kan blive bedre forældre, sønner og 
døtre og tilhængere af Frelseren. I Jesu 
Kristi navn. Amen. ◼

NOTER
 1. »Det Første Præsidentskabs forord«, Salmer 

og sange i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages 
Hellige, 1993, 2003, s. ix.

 2. L&P 25:11.
 3. Titelbladet til den første udgave af en 

sidste dages hellig salmebog er dateret 
1835, men den blev ikke færdiggjort og 
tilgængelig før i begyndelsen af 1836.

 4. 26 af salmerne, der stod i den første 
salmebog fra 1835, er med i vores 
nuværende salmebog (se Kathleen Lubeck, 
»The New Hymnbook: The Saints Are 
Singing!«, Ensign, sep. 1985, s. 7).

 5. »Vær kun ydmyg«, Salmer og sange, nr. 67.
 6. Se Matt 18:1-4.
 7. Howard W. Hunter, »Farisæeren og 

tolderen«, Den danske Stjerne, okt. 1984, 
s. 124.

 8. Anthon H. Lund, i Conference Report, 
apr. 1901, s. 22.

 9. Alma 32:16, 15.
 10. The Teachings of Spencer W. Kimball, red. 

Edward L. Kimball, 1982, s. 233.
 11. »Jeg trænger til din trøst«, Salmer og sange, 

nr. 55; se også Brent H. Nielson, »I Need 
Thee Every Hour«, Ensign, apr. 2011, s. 16.

 12. Dallin H. Oaks, »Tilbedelse gennem 
musik«, Stjernen, jan. 1995, s. 9.
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uretfærdigheden kan strække sig fra 
det trivielle til det gruopvækkende, kan 
selv små uretfærdigheder synes vold-
somme, når vi er langt fra Gud. Vi føler, 
at Gud er forpligtet til at ordne tingene 
– øjeblikkeligt!

Den forskel, som afstanden til vor 
himmelske Fader og Jesus Kristus 
gør, bliver illustreret i Mormons Bog 
ved den store kontrast, der er mellem 
Nefi og hans ældre brødre, Laman og 
Lemuel:

• Nefi »nærede store ønsker om at 
kende til Guds hemmeligheder, 
[han] anråbte derfor Herren«, og 
hans hjerte blev blødgjort.2 På den 
anden side var Laman og Lemuel 
langt fra Gud – de kendte ham ikke.

• Nefi accepterede udfordrende 
opgaver uden at klage, men Laman 
og Lemuel »murrede … over meget.« 
At murre er skriftens sidestykke til 
børns piberi. Skriften fortæller, at 
»de murrede, fordi de ikke vidste, 
hvordan den Gud, som havde skabt 
dem, handlede.« 3

Vor himmelske Fader og hans Søn, 
Jesus Kristus, er de ultimative givere. 
Jo mere vi distancerer os fra dem, jo 
større bliver følelsen af berettigelse. Vi 
begynder at tro, at vi fortjener nåde, 
og at vi har velsignelser til gode. Vi er 
mere tilbøjelige til at se os omkring, 
finde skævheder og føle os forurettede 
– endog fornærmede – på grund af den 
uretfærdighed, vi forestiller os. Mens 

Ældste Dale G. Renlund
De Tolv Apostles Kvorum

Mine kære brødre og søstre, da 
jeg boede i Afrika, søgte jeg råd 
hos ældste Wilford W. Ander-

sen fra De Halvfjerds for at hjælpe de 
hellige, som levede i fattigdom. En af 
de bemærkelsesværdige indsigter, han 
delte med mig, var denne: »Jo større 
afstand der er mellem giver og modta-
ger, jo mere udvikler modtageren en 
følelse af berettigelse.«

Dette princip er grundvolden for 
Kirkens velfærdssystem. Når medlem-
mer ikke kan dække deres egne behov, 
henvender de sig først til familien. Hvis 
det derefter er nødvendigt, kan de også 
henvende sig til lokale kirkeledere 
og bede om hjælp til deres timelige 
behov.1 Familiemedlemmer og lokale 
kirkeledere er tættest på dem i nød, har 
ofte stået i lignende situationer og for-
står bedst, hvordan man hjælper. Som 
følge af deres forbindelse til giveren 
vil modtagere, der får hjælp i henhold 
til denne orden, ofte være taknemlige 
og have mindre tendens til at føle sig 
berettiget.

Konceptet – »jo større afstand der 
er mellem giver og modtager, jo mere 
udvikler modtageren en følelse af beret-
tigelse« – gælder også rent åndeligt.  

»Så jeg … kunne drage 
alle mennesker til mig«
Når vi kommer Gud nærmere, vil den styrkende kraft i Jesu Kristi 
forsoning tilflyde os.
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• Nefis nærhed til Gud gjorde ham 
i stand til at anerkende og vise 
taknemlighed for Guds »milde 
barmhjertighed«.4 Som kontrast var 
Laman og Lemuel »vrede på [Nefi], 
fordi de ikke forstod Herrens måde 
at handle på«, da de så ham mod-
tage velsignelser.5 Laman og Lemuel 
så de velsignelser, som de modtog, 
som deres ret og havde en respekt-
løs forventning om at få mere. De 
virkede som om, at de så på Nefis 
velsignelser som »uretfærdigheder«, 
der var begået imod dem. Dette er 
et eksempel fra skriften på en mis-
forstået opfattelse af berettigelse.

• Nefi udøvede tro på Gud, da han 
udførte det, som han fik til opgave.6 

I modsætning hertil var Laman og 
Lemuel »hårde i hjertet … og så 
derfor ikke hen til Herren, som de 
burde.« 7 Det var, som om de følte, 
at Herren var forpligtet til at give 
svar på spørgsmål, som de ikke 
havde stillet. »Herren giver ikke 
noget sådant til kende for os«, sagde 
de, men de gjorde sig ikke engang 
nogen anstrengelser for at spørge.8 
Det er et sidestykke i skriften til 
spottende skepsis.

Fordi Laman og Lemuel var langt fra 
Frelseren, murrede de, blev konfliktsø-
gende og troløse. De følte, at livet var 
uretfærdigt, og at de var berettigede til 
Guds nåde. Som kontrast må Nefi, der 

var Gud nær, have anerkendt, at livet 
ville være mest uretfærdigt for Jesus 
Kristus. På trods af sin fuldstændige 
uskyld led Frelseren mest af alle.

Jo nærmere vi er på Jesus Kristus 
i tanker og hjertets hensigter, jo mere 
taknemlige er vi for hans lidelse som 
uskyldig, jo mere taknemlige er vi for 
nåde og tilgivelse, og jo mere ønsker 
vi at omvende os og blive som ham. 
Afstanden mellem os og vor himmel-
ske Fader og Jesus Kristus er vigtig, 
men den retning, som vi har, er endnu 
vigtigere. Gud finder behag ved syn-
dere, som har omvendt sig, og som 
prøver at nærme sig ham, og ikke i 
selvretfærdige, kritiske personer, der, 
ligesom fordums farisæere og skrift-
kloge ikke forstår, hvor meget de bør 
omvende sig.9

Som barn sang jeg en svensk 
julesang, der rummer en enkel, men 
mægtig lektie, at når vi nærmer os Frel-
seren, sker der en forandring. Teksten 
lyder omtrent sådan:

Når julemorgen kimer,
jeg vil til stalden gå,
hvor Guds Søn i nattens timer
hviler sig på strå.

Dine ønsker gode og milde
om til jorden at komme ned.
Nu vil jeg ikke længere spilde
mit liv med synd og ufred.

Kære Jesus vi dig behøve,
du kærlige barneven.
Jeg vil dig ej bedrøve,
til dig jeg ser nu hen.10

Når vi i overført betydning nærmer 
os stalden i Betlehem, »hvor Guds Søn 
i nattens timer hviler sig på strå«, kan vi 
bedre forstå Frelseren som en gave fra 
en venlig og kærlig himmelsk Fader. 
I stedet for at udvikle en falsk følelse 



41MAJ 2016

af berettigelse til hans velsignelser og 
nåde udvikler vi et dybtfølt ønske om 
ikke længere at bedrøve Gud.

Uagtet vores nuværende retning 
eller afstand til vor himmelske Fader 
og Jesus Kristus kan vi vælge at gå i 
deres retning og nærme os dem. De 
vil hjælpe os. Som Frelseren fortalte 
nefitterne efter sin opstandelse:

»Og min Fader sendte mig, så jeg 
kunne blive løftet op på korset, så jeg, 
efter at jeg var blevet løftet op på korset, 
kunne drage alle mennesker til mig …

Og af denne årsag er jeg blevet 
løftet op; derfor vil jeg i overensstem-
melse med Faderens magt drage alle 
mennesker til mig.« 11

For at nærme os Frelseren må vi 
vokse i tro på ham, indgå og holde pag-
ter og have Helligånden som ledsager. 
Vi må også handle i tro og reagere på 
den åndelige vejledning, som vi får. Alle 
disse elementer har forbindelse til nad-
veren. Faktisk er den bedste måde, jeg 
kender at nærme sig Gud på, samvittig-
hedsfuldt at forberede sig til at deltage 
værdigt i nadveren hver uge.

En af vore venner i Sydafrika for-
talte, hvordan hun begyndte at forstå 
det. Da Diane var nyomvendt, tilhørte 
hun en gren uden for Johannesburg. 
En søndag, hvor hun sad i forsamlin-
gen, gjorde kirkesalens indretning, at 
diakonen ikke fik øje på hende, da 
han gik forbi med nadveren. Diane 
var skuffet, men sagde ingenting. Et 
andet medlem lagde mærke til fejlen 
og nævnte det for grenspræsiden-
ten efter mødet. Da søndagsskolen 
begyndte, blev Diane ført ind i et tomt 
klasseværelse.

En præstedømmebærer kom ind. 
Han knælede ned, velsignede noget 
brød og gav hende et stykke. Hun 
spiste det. Han knælede igen ned og 
velsignede noget vand og gav hende 
et lille bæger. Hun drak det. Bagefter 

fik Diane to tanker lige efter hinanden: 
For det første: »Han (præstedømme-
bæreren) gjorde det kun for mig.« For 
det andet: »Han (Frelseren) gjorde det 
alene for mig.« Diane mærkede sin 
himmelske Faders kærlighed.

Hendes forståelse af, at Frelseren 
ofrede sig alene for hende, hjalp hende 
til en følelse af nærhed og gav hende et 
vældigt ønske om at bevare den følelse 
i sit hjerte, ikke kun om søndagen, men 
hver dag. Hun indså, at den pagt, hun 
fornyede hver søndag, var hendes egen, 
selv om hun sad sammen med andre 
under nadveren. Nadveren hjalp – og 
fortsætter med at hjælpe – Diane til at 
mærke kraften i Guds kærlighed, se 
Herrens hånd i hendes liv og komme 
Frelseren nærmere.

Frelseren så nadveren som uvurder-
lig i et åndeligt fundament. Han sagde:

»Og jeg giver jer den befaling, at I 
skal gøre dette [tage nadveren]. Og hvis 

I altid gør dette, da er I velsignede,  
for så er I bygget på min klippe.

Men de blandt jer, som gør mere 
eller mindre end dette, er ikke byg-
get på min klippe, men er bygget på 
en grundvold af sand; og når regnen 
falder, og oversvømmelserne kommer, 
og vindene blæser og slår imod dem, 
falder de.« 12

Jesus sagde ikke: »Hvis regnen 
falder, hvis oversvømmelserne kommer 
og hvis vindene blæser,« men »når «. 
Ingen er immun overfor livets udfor-
dringer. Vi har alle brug for den beskyt-
telse, der kommer fra nadveren.

På dagen for Frelserens opstandelse 
rejste to disciple til en landsby ved 
navn Emmaus. Uden at indse det slog 
den opstandne Herre dem følge på  
rejsen. Mens de gik, udlagde han 
skriften for dem. Da de nåede deres 
destination, inviterede de ham til at 
spise med dem.
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»Og mens han sad til bords sammen 
med dem, tog han brødet, velsignede 
og brød det og gav dem det.

Da åbnedes deres øjne, og de gen-
kendte ham; men så blev han usynlig 
for dem.

De sagde til hinanden: ›Brændte vore 
hjerter ikke i os, mens han talte til os på 
vejen og åbnede Skrifterne for os?‹

Og de brød op med det samme 
og vendte tilbage til Jerusalem, hvor 
de fandt [apostlene] og alle de andre 
forsamlet.«

Og de bar vidnesbyrd for apostlene: 
»Herren er virkelig opstået …

Selv fortalte de, hvad der var sket på 
vejen, og hvordan de havde genkendt 
ham, da han brød brødet.« 13

Nadveren hjælper os sandelig til at 
genkende vor Frelser. Den minder os 
også om hans uskyldige lidelse. Hvis 
livet i sandhed var retfærdigt, ville I og 
jeg aldrig opstå, og I og jeg ville aldrig 
stå rene for Gud. Derfor er jeg taknem-
lig for, at livet ikke er retfærdigt.

Samtidig kan jeg eftertrykkeligt 
erklære, at der i et evigt perspektiv som 
følge af Jesu Kristi forsoning aldrig vil 
herske uretfærdighed. »Alt, hvad der 
virker urimeligt ved livet, kan blive 
gjort godt igen.« 14 Vore nuværende 
omstændigheder ændres måske ikke, 
men gennem Guds medfølelse, ven-
lighed og kærlighed vil vi alle få mere, 
end vi fortjener, mere end vi nogen 

sinde kan gøre os fortjent til, og mere 
end vi nogen sinde kan håbe på. Vi er 
blevet lovet, at Gud »vil tørre hver tåre 
af [vore] øjne, og døden skal ikke være 
mere, ej heller sorg, ej heller skrig, ej 
heller pine skal være mere. Thi det, der 
var før, er forsvundet.« 15

Uagtet jeres forhold til Gud opfor-
drer jeg jer til at komme tættere på vor 
himmelske Fader og Jesus Kristus, de 
ultimative velgørere og givere af alt, 
hvad der er godt. Jeg opfordrer jer til 
at deltage i nadvermødet hver uge og 
tage de hellige symboler på Frelserens 
legeme og blod. Jeg opfordrer jer til at 
mærke Guds nærhed, når I genkender 
ham, som det skete for fordums dis-
ciple, da han »brød brødet«.

Når I gør dette, lover jeg, at I vil føle 
Guds nærhed. Den verdslige tilbøje-
lighed til barnligt piberi, misopfattet 
berettigelse og spottende skepsis vil 
forsvinde. Den opførsel vil vige for 
følelsen af større kærlighed og tak-
nemlighed til vor himmelske Faders 
gave, hans Søn. Når vi kommer Gud 
nærmere, vil den styrkende kraft i Jesu 
Kristi forsoning tilflyde os. Og vi vil 
som disciplene på rejsen til Emmaus 
opdage, at Frelseren hele tiden har 
været os nær. Om dette bærer jeg vid-
nesbyrd i Jesu Kristi navn. Amen. ◼

NOTER
 1. Se Håndbog 2: Forvaltning af Kirken, 

2010, 6.2. Fra side 1 i Omsorg på Herrens 

måde: I et sammendrag af Vejledning for 
ledere om velfærd, pjece, 2009, står der: 
»Når Kirkens medlemmer gør alt, hvad de 
kan, for at klare sig selv, men stadig ikke 
har til deres grundlæggende behov, bør 
de først bede deres familie om hjælp. Hvis 
dette ikke er tilstrækkeligt, er Kirken rede 
til at hjælpe.«

 2. 1 Ne 2:16.
 3. 1 Ne 2:11, 12.
 4. 1 Ne 1:20.
 5. Mosi 10:14.
 6. Se 1 Ne 17:23-50.
 7. 1 Ne 15:3.
 8. 1 Ne 15:9; se også v. 8.
 9. Se Luk 15:2; se også Joseph Smith, i 

History of the Church, 5:260-262.
 10. Julesangen blev skrevet på tysk af Abel 

Burckhardt (1805-1882), der var ærkediakon 
i Basel i Schweiz. Betty Ehrenborg- Posse 
oversatte den til svensk i 1851. Den svenske 
titel er »När juldagsmorgon glimmar«. Mange 
engelske oversættelser har gjort, at sangen 
kan synges til den tyske folkemelodi, som  
normalt bruges. Denne engelske oversættelse 
er lavet af min søster (Anita M. Renlund) og 
undertegnede.

When Christmas morning gleams
I want to go to the stable,
|: Where God in the nighttime hours
Already rests upon the straw. :|

How good Thou wast to desire
To come down to the earth!
|: Now, I do not wish to waste
My childhood days in sin anymore! :|

Jesus, we need Thee, 
Thou dear children’s friend.
|: I no longer wish to grieve Thee
With my sins again. :|

När juldagsmorgon glimmar,
jag vill till stallet gå,
|: där Gud i nattens timmar
re’n vilar uppå strå. :|

Hur god du var som ville
till jorden komma ner!
|: Nu ej i synd jag spille
min barndoms dagar mer! :|

Dig, Jesu, vi behöva,
du käre barnavän.
|: Jag vill ej mer bedröva
med synder dig igen. :|

 11. 3 Ne 27:14-15.
 12. 3 Ne 18:12-13.
 13. Luk 24:30-35 se også v. 13-29.
 14. Forkynd mit evangelium: Vejledning 

til missionering, 2007, s. 52.
 15. Åb 21:4.
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Ronald A. Rasband, Gary E. Stevenson 
og Dale G. Renlund.

De, der kan godkende det, bedes 
vise det.

Nogen imod, samme tegn.
Stemmerne er noteret.
Det foreslås, at vi opretholder råd-

giverne i Det Første Præsidentskab og 
De Tolv Apostles Kvorum som profeter, 
seere og åbenbarere.

De, der kan godkende det, bedes 
vise det.

Nogen imod, samme tegn.
Stemmerne er noteret.
Det foreslås, at vi afløser følgende 

områdehalvfjerdsere med virkning 
fra 1. maj 2016: Manuel M. Agustin, 
Kent J. Allen, Stephen B. Allen, W. Mark 
Bassett, Patrick M. Boutoille, Mark A. 
Bragg, Marcelo F. Chappe, Eleazer S. 
Collado, Valeri V. Cordón, Joaquin E. 
Costa, Jeffrey D. Cummings, Massimo 
De Feo, Donald D. Deshler, Nicolas L. 
Di Giovanni, Jorge S. Dominguez,  
Gary B. Doxey, David G. Fernandes,  
Hernán D. Ferreira, Moroni Gaona,  

De, der kan godkende det, bedes 
vise det.

Nogen imod, samme tegn.
Stemmerne er noteret.
Det foreslås, at vi opretholder  

Russell M. Nelson som præsident  
for De Tolv Apostles Kvorum og  
følgende som medlemmer af det  
kvorum: Russell M. Nelson, Dallin H. 
Oaks, M. Russell Ballard, Robert D.  
Hales, Jeffrey R. Holland, David A.  
Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd 
Christofferson, Neil L. Andersen,  

Præsenteret af præsident Dieter F. Uchtdorf
Andenrådgiver i Det Første Præsidentskab

Brødre og søstre, præsident  
Monson har bedt om, at jeg 
præsenterer navnene på Kirkens 

ledere og områdehalvfjerdsere, som I 
kan opretholde.

Det foreslås, at vi opretholder  
Thomas Spencer Monson som profet, 
seer og åbenbarer og præsident for 
Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige; 
Henry Bennion Eyring som førsteråd-
giver i Det Første Præsidentskab og 
Dieter Friedrich Uchtdorf som anden-
rådgiver i Det Første Præsidentskab.

Opretholdelse  
af Kirkens ledere

Mødet lørdag eftermiddag | 2. april 2016
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Jack N. Gerard, Ricardo P. Giménez, 
Douglas F. Higham, Brent J. Hillier,  
Robert W. Hymas, Lester F. Johnson,  
Matti T. Jouttenus, Chang Ho Kim,  
Alfred Kyungu, Dane O. Leavitt,  
Remegio E. Meim jun., Ismael Mendoza, 
Cesar A. Morales, Rulon D. Munns,  
Ramon C. Nobleza, S. Mark Palmer,  
Fouchard Pierre- nau, Gary B. Porter,  
José L. Reina, Esteban G. Resek,  
George F. Rhodes jun., Gary B. Sabin, 
Evan A. Schmutz, D. Zackary Smith, 
Lynn L. Summerhays, Wenceslao H. 
Svec, Craig B. Terry, Ernesto R. Toris, 
Fabian I. Vallejo, Emer Villalobos, 
J. Romeo Villarreal og Terry L. Wade.

De, der sammen med os ønsker  
at udtrykke påskønnelse for deres 
fremragende virke, bedes vise det.

Det foreslås, at vi med dyb taknem-
lighed afløser søstrene Rosemary M. 
Wixom, Cheryl A. Esplin og Mary R. 
Durham som Primarys hovedpræsident-
skab. Vi afløser ligeledes medlemmerne 
af Primarys hovedbestyrelse.

Alle, der sammen med os ønsker  
at udtrykke påskønnelse til disse søstre 
for deres fremragende indsats og store 
hengivenhed, bedes vise det.

Det foreslås, at vi som nye  
generalautoriteter og halvfjerdsere 
opretholder W. Mark Bassett, Mark A. 
Bragg, Weatherford T. Clayton, Valeri V.  
Cordón, Joaquin E. Costa, Massimo  
De Feo, Peter F. Meurs, K. Brett Nattress,  
S. Mark Palmer, Gary B. Sabin og Evan A. 
Schmutz.

De, der kan godkende det, bedes 
vise det.

Nogen imod, samme tegn.
Det foreslås, at vi opretholder  

følgende som nye områdehalvfjerd-
sere: P. David Agazzani, Quilmer A.  
Agüero, René R. Alba, Victorino A.  
Babida, Steven R. Bangerter, Richard  
Baquiran, Dong Chol Beh, Michael V.  
Beheshti, Matthieu Bennasar,  
Hubermann Bien- Aimé, Kevin E.  
Calderwood, Luis J. Camey, Matthew L. 
Carpenter, Douglas B. Carter, Aroldo B. 
Cavalcante, Luis C. Chaverri, Ulises  
Chávez, Brent J. Christensen, Douglas L. 
Dance, Marc C. Davis, Alessandro  
Dini Ciacci, J. Scott Dorius, M. Dirk 
Driscoll, Antonio F. Faúndez, Jose A. 
Fernández, Matias D. Fernandez,  
Candido Fortuna, Bruce E. Ghent, 
Michael A. Gillenwater, Daniel G. 

Hamilton, Mathias Held, Tom- Atle  
Herland, Raymond S. Heyman,  
Christophe Kawaya, Todd S. Larkin,  
Pedro X. Larreal, Juan J. Levrino,  
Felix A. Martinez, Kevin K. Miskin,  
Mark L. Pace, Ryan V. Pagaduan, 
A. Moroni Pérez, Carlos E. Perrotti,  
Mark P. Peteru, Alan T. Phillips,  
Thomas T. Priday, Brian L. Rawson,  
Rene Romay, Blake M. Roney, Luis G. 
Ruiz, Maximo A. Saavedra jun., 
Pedro A. Sanhueza, Eric J. Schmutz, 
Benjamin Min Tze Tai, Heber D. 
Texeira, Maxsimo C. Torres, Jesús 
Velez, Carlos Villarreal, Paul H. Watkins, 
C. Dale Willis jun., William B. Woahn 
og Luis G. Zapata.

De, der kan godkende det, bedes 
vise det.

Nogen imod, samme tegn.
Det foreslås, at vi opretholder  

Joy D. Jones som ny hovedpræsident 
for Primary med Jean B. Bingham som 
førsterådgiver og Bonnie H. Cordon 
som andenrådgiver.

De, der kan godkende det, bedes 
vise det.

Nogen imod, samme tegn.
Det foreslås, at vi opretholder alle 

øvrige generalautoriteter, områdehalv-
fjerdsere og hovedpræsidentskaber 
for Kirkens organisationer, som de nu 
fungerer.

De, der kan godkende det, bedes 
vise det.

Nogen imod, samme tegn.
Præsident Monson, afstemningen er 

noteret. Vi beder dem, der stemte imod 
nogen af forslagene om at kontakte 
deres stavspræsident.

Vi er taknemlige for alle jer, der 
opretholder Kirkens ledere i deres 
hellige kaldelse, og vi indbyder de 
nykaldede generalautoriteter og 
Primarys hovedpræsidentskab til at 
komme frem og indtage deres plads 
på forhøjningen. ◼
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Statistisk 
rapport 2015
Præsenteret af Brook P. Hales
Sekretær for Det Første Præsidentskab

Det Første Præsidentskab har 
udsendt følgende statistiske rap-
port for Kirken pr. 31. december 

2015.

Kirkeenheder
Stave  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3 .174
Missioner  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 418
Distrikter  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 558
Menigheder  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30 .016

Kirkens medlemstal
Medlemstal i alt   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .15 .634 .199
Nye indskrevne børn  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 114 .550
Nyomvendte døbt   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 257 .402

Missionærer
Fuldtidsmissionærer  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 74 .079
Kirketjenestemissionærer  .  .  .  .  .  .  . 31 .779

Templer
Fem templer blev indviet i 2015  
(Córdoba i Argentina, Payson i Utah, 
Trujillo i Peru, Indianapolis i Indiana  
og Tijuana i Mexico)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5
Templer, der blev genindviet  
(Mexico City i Mexico og  
Montreal i Canada)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2
Fungerende templer ved årets 
udgang  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 149

Baseret på de udførte revisioner  
er Kirkens Revisionsafdeling af  
den opfattelse, at modtagne bidrag, 
afholdte udgifter og Kirkens aktiver  
i året 2015 i alle væsentlige henseen-
der er blevet registreret og administre-
ret i overensstemmelse med Kirkens 
godkendte budgetter, retningslinjer 
og god bogføringsskik. Kirken følger 
de principper, som dens medlemmer 
opfordres til at følge: Lev inden for  
et budget, undgå gæld og spar op  
til dårlige tider.

Ærbødigst
Kirkens Revisionsafdeling
Kevin R. Jergensen
Administrerende direktør ◼

Kære brødre. Som foreskrevet ved 
åbenbaring i afsnit 120 i Lære og 
Pagter godkender rådet, der for-

valter tiende – som består af Det Første 
Præsidentskab, De Tolv Apostles Kvo-
rum og Det Præsiderende Biskopråd  
– anvendelsen af Kirkens midler. 
Kirkeorganisationer anvender midler 
i henhold til godkendte budgetter, 
retningslinjer og procedurer.

Kirkens Revisionsafdeling består af 
autoriserede revisorer og er uafhængig 
af alle Kirkens øvrige afdelinger. Den har 
ansvar for at udføre revisioner med det 
formål at skabe rimelig vished omkring 
modtagne bidrag, afholdte udgifter og 
beskyttelse af Kirkens aktiver.

Rapport fra Kirkens 
Revisionsafdeling, 2015
Præsenteret af Kevin R. Jergensen
Direktør for Kirkens Revisionsafdeling

Til Det Første Præsidentskab i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige
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en særlig dag for mig og min familie, 
da vi hilste på en apostel.« 1

Det var en overvældende og ydmyg 
oplevelse at møde hellige som bror 
Arshad, og det var med hans ord også 
»en særlig dag« for mig.

I januar deltog kirkeledere i en Ansigt 
til ansigt- transmission med unge, deres 
ledere og forældre rundt om i verden. 
Transmissionen blev sendt direkte på 
internettet til mange steder i 146 lande. 
Nogle steder bestod af store forsamlin-
ger i kirkebygninger, og andre var  
private hjem, hvor en ung fulgte med.  
I alt deltog hundredtusindvis.

Under mødet med de mange 
mennesker besvarede søster Bonnie 
Oscarson, Unge Pigers hovedpræsi-
dent, bror Stephen W. Owen, Unge 
Mænds hovedpræsident, og jeg de 
unges spørgsmål med hjælp fra de 
unge værter, musikere og andre.

Formålet var at introducere GUFs 
tema for 2016: »Træng jer frem med 
standhaftighed i Kristus« fra 2 Nefi, 
hvor der står: »Derfor må I trænge jer 
frem med standhaftighed i Kristus og 
have et fuldkommen klart håb og en 
kærlighed til Gud og til alle menne-
sker. For se, hvis I trænger jer frem, 
idet I tager for jer af Kristi ord og hol-
der ud til enden, se, så siger Faderen: 
I skal få evigt liv.« 2

Hvad lærte vi af at læse hundredvis 
af spørgsmål fra de unge? Vi lærte, at 
vore unge elsker Herren, de oprethol-
der deres ledere og ønsker at få deres 
spørgsmål besvaret! Spørgsmål er et 
tegn på et yderligere ønske om at lære 
og føje til de sandheder, der allerede er 
på plads i vores vidnesbyrd, og at være 
bedre forberedt på at »trænge [sig] frem 
med standhaftighed i Kristus«.

Evangeliets gengivelse begyndte  
med den unge Joseph Smith, som stil-
lede et spørgsmål. Mange af Frelserens 
belæringer under hans tjenestegerning 

jeg mødte under mit besøg: »Tak, æld-
ste Rasband, fordi du kom til Pakistan. 
Jeg ønsker, at du skal vide, at vi kirke-
medlemmer opretholder og elsker dig. 
Det var heldigt for os, at du var her, og 
at vi fik lov til at høre fra dig. Det var 

Ældste Ronald A. Rasband
De Tolv Apostles Kvorum

Vi udtrykker en varm velkomst til 
de nykaldede generalautoriteter, 
områdehalvfjerdsere og det nye 

og vidunderlige hovedpræsidentskab i 
Primary. Og med største værdsættelse 
takker vi dem, som er blevet afløst. Vi 
elsker hver og en af jer.

Mine kære brødre og søstre, vi har 
lige deltaget i en meget særlig ople-
velse, da vi rakte hånden op for at 
opretholde profeter, seere og åben-
barere samt andre ledere og organi-
sationsledere, der er kaldet af Gud i 
disse dage. Jeg har aldrig taget let på 
muligheden for at opretholde og blive 
vejledt af Herrens tjenere. Og her blot 
få måneder efter min egen nye kaldelse 
som medlem af De Tolv Apostles Kvo-
rum takker jeg ydmygt for jeres opret-
holdelse og tillid. Jeg værdsætter jeres 
villighed til at opretholde mig sammen 
med disse storslåede ledere.

Kort tid efter min opretholdelse 
sidste oktober havde jeg en opgave i 
Pakistan, og mens jeg befandt mig der, 
mødte jeg de fantastiske og hengivne 
hellige i det land. De er få i antal, men 
de har en stærk ånd. Kort tid efter min 
hjemkomst modtog jeg et brev fra bror 
Shakeel Arshad, et kært medlem, som 

Stå sammen med 
Kirkens ledere
Står I sammen med Kirkens ledere i en mørk verden,  
så I kan sprede Kristi lys?
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begyndte med et spørgsmål. Husk blot 
hans spørgsmål til Peter: »Hvem siger I, 
at jeg er?« 3 Og Peters svar: »Du er Kristus, 
den levende Guds Søn.« 4 Vi må hjælpe 
hinanden med at finde vor himmelske 
Faders svar gennem Åndens vejledning.

Under transmissionen sagde jeg til 
de unge:

»Denne kirkes ledere er ikke ube-
kendt med jeres problemer, bekymrin-
ger og udfordringer.

Vi har børn. Vi har børnebørn. Vi 
mødes ofte med unge fra hele verden. 
Og vi beder for jer, vi taler om jer i de 
mest hellige omgivelser, og vi elsker jer.« 5

Jeg vil gerne dele en af de mange, 
mange tilbagemeldinger, som vi fik fra 
den begivenhed.

Lisa fra Grande Prairie i Alberta i 
Canada skrev: »Denne Ansigt til ansigt- 
begivenhed var vidunderlig. Sikke en 
styrkelse af mit vidnesbyrd og overbe-
visning om evangeliet. Vi er så velsig-
nede ved at have inspirerede ledere, 
som er kaldet til at tjene i mange 
forskellige funktioner.« 6

Liz fra Pleasant Grove i Utah skrev 
i en tidligere besked: »Jeg er taknemlig 

for min egen tro og muligheden for 
at opretholde en Guds profet og de 
mænd og kvinder, der tjener sammen 
med ham.« 7

Vi har i dag opretholdt ledere, som 
ved guddommelig inspiration er kal-
dede til at undervise og vejlede os, og 
som har advaret os mod de farer, som 
vi dagligt møder – lige fra en afslappet 
overholdelse af sabbatten, trusler mod 
familien, angreb på religionsfrihed og 
ja endog kritik af sidste dages hellig 
åbenbaring. Brødre og søstre, lytter vi 
til deres råd?

Ved konferencer, nadvermøder 
og i Primary har vi ofte sunget de 
smukke ord: »Led mig, før mig, gå du 
med mig.« 8 Hvad betyder de ord for 
jer? Hvem tænker I på, når I tænker på 
dem? Har I følt retfærdige lederes ind-
flydelse? Jesu Kristi disciple som i forti-
den og nutiden har rørt jer, og som har 
vandret på Herrens sti sammen med 
jer. Måske er det nogen tættere på. De 
kan være i jeres lokale menighed eller 
en taler ved generalkonferencen. Disse 
disciple deler den velsignelse, det er 
at have et vidnesbyrd om Jesus Kristus 

med os, denne kirkes leder, vores sjæls 
leder, der har lovet: »Vær derfor ved 
godt mod og frygt ikke, for jeg, Herren, 
er med jer og vil stå jer bi.« 9

Jeg husker præsident Thomas S. 
Monson fortælle historien om, hvor-
dan hans stavspræsident Paul C. Child 
havde inviteret ham hjem som for-
beredelse til hans modtagelse af Det 
Melkisedekske Præstedømme. Hvilken 
speciel velsignelse for præsident Child, 
som ikke på det tidspunkt vidste, at 
han var i færd med at undervise en ung 
bærer af Det Aronske Præstedømme, 
som en dag skulle blive Guds profet.10

Jeg har haft mine egne oplevelser 
med vores kære profet, præsident 
Monson. Der er ingen tvivl i mit sind 
eller mit hjerte om, at han er Herrens 
profet på jorden. Jeg har været en 
ydmyg modtager, når han har fået åben-
baring og handlet derpå. Han har sagt, 
at vi skal række ud, beskytte hinanden 
og komme hinanden til undsætning. 
Det blev også forkyndt ved Mormons 
vande. De, som »nærer ønske om at  
… blive kaldt hans folk« var »villige til  
at bære hinandens byrder … sørge 
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med dem, der sørger« og »stå som 
Guds vidner«.11

Jeg står i dag som et vidne om  
Gud den evige Fader og hans Søn, 
Jesus Kristus. Jeg ved, at vor Frelser 
lever, elsker os og vejleder sine tjenere, 
I og jeg, til at opfylde sine storslåede 
hensigter med denne jord.12

Når vi trænger os frem og vælger at 
følge vore lederes råd og advarsler, væl-
ger vi at følge Herren, mens verden går i 
en anden retning. Vi vælger at holde fast 
ved jernstangen, at være sidste dages 
hellige, gå Herrens ærinde og blive fyldt 
med »overordentlig stor glæde«.13

Tidens vigtigste spørgsmål er: Står I 
sammen med Kirkens ledere i en mørk 
verden, så I kan sprede Kristi lys?

Jeres forhold til lederne er vigtigt og 
af stor betydning. Uanset hvor gamle 
jeres ledere er, hvor langt de er fra jer, 
eller hvornår de har haft betydning for 
jer, vil deres indflydelse afspejle den 
amerikanske digter Edwin Markhams 
ord, som sagde:

Det er skæbnen, som gør os til brødre.
Ingen vandrer ad vejen alene.
Alt, som vi giver andre,
kommer tilbage til os selv.14

Shakeel Arshad, min pakistanske 
ven, støttede mig, hans bror og ven. 
Det har mange af jer gjort. Når vi 
rækker ud for at opløfte hinanden, 
bekræfter vi disse kraftfulde ord: »Ingen 
vandrer alene på vejen.«

Mest af alt har vi brug for vor Herre 
og Frelser, Jesus Kristus. En beretning 
fra skriften, som altid har rørt mig ånde-
ligt, er, da Jesus Kristus gik ud på søen 
for at møde sine disciple, som rejste 
med båd på Genesaret Sø. De var ny-
kaldede ledere, ligesom mange af os på 
forhøjningen i dag. Beretningen findes  
i Matthæusevangeliet:

»Båden var allerede mange stadier 
fra land og kæmpede med bølgerne, 
for vinden var imod.

Men i den fjerde nattevagt kom han 
til dem, gående på søen.

Da disciplene så ham gå på søen, 
blev de skrækslagne … og de skreg 
af frygt.

Og straks talte Jesus til dem og 
sagde: ›Vær frimodige, det er mig, frygt 
ikke!‹« 15

Peter hørte den opmuntrende hilsen 
fra Herren.

»Men Peter sagde til ham: ›Herre, er 
det dig, så befal mig at komme ud til 
dig på vandet.‹

[ Jesus] sagde: ›Kom!‹« 16

Ret modigt. Peter var fisker, og han 
kendte til havets farer. Men han havde 
forpligtet sig til at følge Jesus – nat og 
dag, i båd eller til lands.

Jeg forestiller mig, at Peter hoppede 
over bord uden at vente på endnu 
en invitation og begyndte at gå på 
vandet. Ja, skriften siger: »[Han] gik på 
vandet hen til Jesus.« 17 Da vinden tog 
til i styrke og kraft og med bølgerne 
skvulpende om hans fødder, blev Peter 
»bange, og han begyndte at synke og 
råbte: ›Herre, frels mig!‹

Straks rakte Jesus hånden ud [og] 
greb fat i ham«.18

Sikke en mægtig lektie. Herren var 
der for ham, ligesom han er der for jer 
og for mig. Han rakte ud og førte Peter 
hen til sig og i sikkerhed.

Jeg har meget ofte haft brug for 
Frelseren og hans udstrakte hånd. Jeg 
behøver ham mere end nogen sinde, 
og det gør I også hver især. Jeg har til 
tider følt mig sikker på, at jeg kunne 
hoppe over bord, billedligt talt, til et 
ukendt sted for derefter at indse, at jeg 
ikke kunne gøre det alene.

Som vi drøftede under Ansigt til 
ansigt, rækker Herren ofte ud til os 
gennem vores familie og ledere og 
byder os at komme til ham, lige som 
han rakte sin arm frem for at redde 
Peter.

I vil også opleve mange stun-
der, hvor I kan svare på de stadige 
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har en hellig pligt til at opdrage deres 
børn i kærlighed og retskaffenhed, til 
at sørge for deres fysiske og åndelige 
behov, til at lære dem at elske og tjene 
hinanden [og] til at overholde Guds 
befalinger.« 3

Vi anerkender de mange gode for-
ældre over hele verden af enhver tros-
retning, som kærligt tager sig af deres 
børn. Og vi er taknemligt opmærksom 
på de familier i Jesu Kristi Kirke af 
Sidste Dages Hellige, der er omsvøbt 
i omsorg fra en far og mor, der er 
omvendt til Frelseren, som er beseglet 
med præstedømmets myndighed, og 
som i deres familie lærer at elske og 
stole på deres himmelske Fader og 
hans Søn, Jesus Kristus.

Bøn for de unge
Men min bønsomme anmodning i 

dag går på de hundreder og tusinder af 
børn, unge og unge voksne, der ikke, i 
mangel af et bedre udtryk, kommer fra 
»perfekte« familier. Jeg taler ikke blot om 
de unge, som har stiftet bekendtskab 

Ældste Neil L. Andersen
De Tolv Apostles Kvorum

Gud elsker børn. Han elsker alle 
børn. Frelseren sagde: »Lad de 
små børn være; I må ikke hin-

dre dem i at komme til mig, for Himme-
riget er deres.« 1

I dag befinder børn sig i mange for-
skellige og komplekse familieformer.

I dag er der for eksempel dobbelt  
så mange børn i USA, der kun bor sam-
men med den ene forælder, end der var 
for 50 år siden.2 Og der er nu mange 
familier, der er mindre forenede i deres 
kærlighed til Gud og deres villighed til 
at holde hans bud.

I dette åndelige postyr vil det gen-
givne evangelium fortsat holde fast i 
den standard, det ideal og den orden, 
som Herren har fastlagt.

»Børn har ret til at blive født inden 
for ægteskabets rammer og blive 
opdraget af en far og en mor, som 
ærer deres ægteskabsløfter med fuld-
stændig troskab …

Ægtemand og hustru har et stort 
ansvar for at elske og vise omsorg for 
hinanden og for deres børn … Forældre 

»Den, der tager imod 
dette barn i mit navn, 
tager imod mig«
I dag befinder børn sig i mange forskellige og komplekse familieformer. Vi 
må række ud til dem, som føler sig alene, efterladt eller uden for hegnet. 

indbydelser om at »kom[me] til Kri-
stus«.19 Er det ikke det, som livet på 
jorden handler om? Kaldet kan bestå 
i at komme et familiemedlem til und-
sætning, tjene på en mission, komme 
tilbage til Kirken, tage i det hellige 
tempel, og som vi for nylig hørte fra 
vore vidunderlige unge under begi-
venheden Ansigt til ansigt: Hjælp mig 
med at besvare mit spørgsmål. Når 
tiden er inde, vil vi alle høre kaldet: 
»Vend hjem.«

Jeg beder til, at vi vil række ud – 
række ud og tage Frelserens udstrakte 
hånd, som ofte kommer gennem gud-
dommeligt kaldte ledere og familie-
medlemmer – og lytte til hans kald om 
at komme til ham.

Jeg ved, at Jesus Kristus lever; jeg 
elsker ham og ved af hele mit hjerte, at 
han elsker os hver især. Han er vores 
store forbillede og den guddommelige 
leder for alle vor Faders børn. Om 
dette bærer jeg højtideligt vidnesbyrd 
i Jesu Kristi navn. Amen. ◼

NOTER
 1. Facebook- kommentar fra Shakeel Arshad 

til Ronald A. Rasband, 2. dec. 2015.
 2. 2 Ne 31:20.
 3. Matt 16:15.
 4. Matt 16:16.
 5. Ronald A. Rasband, Ansigt til ansigt, 20. 

jan. 2016, lds.org/media- library.
 6. Ansigt til ansigt- svar fra Lisa Jarvis fra 

Grande Prairie i Alberta i Canada.
 7. Tweet fra Liz Darger fra Pleasant Grove  

i Utah, 4. apr. 2015.
 8. »Jeg er Guds kære barn«, Salmer og 

sange, nr. 195.
 9. L&P 68:6.
 10. Se Thomas S. Monson, »Vores hellige 

embede i præstedømmet«, Liahona,  
maj 2006, s. 55-56.

 11. Mosi 18:8-9.
 12. Se Mosi 18:8-9.
 13. 1 Ne 8:12.
 14. Edwin Markham, »A Creed«, Lincoln and 

Other Poems, 1901, s. 25.
 15. Matt 14:24-27.
 16. Matt 14:28-29.
 17. Matt 14:29.
 18. Matt 14:30-31.
 19. Moro 10:32.



50 MØDET LØRDAG EFTERMIDDAG | 2. APRIL 2016

med død, skilsmisse eller forældre-
nes svindende tro, men også om de 
titusindvis af unge mænd og kvinder 
rundt om i hele verden, der har taget 
imod evangeliet, uden en mor eller far 
er fulgt med dem ind i Kirken.4

Disse unge sidste dages hellige kom-
mer ind i Kirken med stor tro. De har 
håbet om selv at stifte en ideel familie 
en skønne dag.5 Med tiden bliver de en 
vigtig del af vores styrke af missionærer, 
vore retskafne unge voksne og dem, der 
knæler ved templets alter for at indlede 
deres eget familieliv.

Omtanke
Vi vil fortsætte med at undervise om 

Herrens familiemønster, men med mil-
lioner af medlemmer og den diversitet, 
vi ser blandt Kirkens børn i dag, er vi 
nødt til at gøre det med mere omtanke 
og følsomhed. Sommetider er kulturen 
og måden, vi taler på i vores kirke, 
unik. Primarybørnene kommer ikke til 
at holde op med at synge »Vores familie 
kan være sammen for evigt« 6, men når 
de synger »jeg er så glad, når far kom-
mer hjem« 7 eller »min far og min mor 
de viser mig vej«,8 er det ikke alle børn, 
der synger med om deres familie.

Vores ven Bette fortalte om en ople-
velse, hun havde i kirken, da hun var 
ti år gammel. Hun sagde: »Vores lærer 
underviste om tempelægteskab. Hun 
sagde decideret: ›Bette, dine forældre 
blev ikke gift i templet, vel?‹ [Min lærer 
og resten af klassen] kendte udmærket 

svaret.« Hun fortsatte med lektionen, og 
Bette følte alt håb var ude for hende og 
hendes familie. Bette sagde: »Jeg græd 
mange nætter. Da jeg fik problemer 
med hjertet to år senere og troede, at 
jeg skulle dø, gik jeg i panik, fordi jeg 
tænkte, jeg skulle være alene for evigt.«

Min ven Leif kom alene i kirke. I 
Primary blev han engang bedt om at 
holde en kort tale. Han havde ikke 
nogen mor eller far, der stod ved siden 
af og hjalp, hvis han glemte det, han 
skulle sige. Leif var skræmt fra vid og 
sans. Og for ikke at gøre sig selv til grin 
blev han væk fra kirke i flere måneder.

»[ Jesus] kaldte et lille barn hen til  
sig, stillede det midt iblandt dem

og sagde: ›… den, der tager  
imod sådan et barn i mit navn, tager 
imod mig.‹« 9

Troende hjerter og åndelige gaver
Disse børn og unge er velsignede 

med et troende hjerte og åndelige gaver. 
Leif fortalte mig: »Jeg vidste dybt i alle 
sindets krinkelkroge, at Gud var min 
Fader, og at han kendte og elskede mig.«

Og som vores ven Veronica sagde: 
»Da jeg lærte om evangeliets principper 
og studerede Mormons Bog, var det 
som om, at jeg huskede nogle ting, som 
jeg allerede vidste, men havde glemt.«

Vores ven Zuleika kommer fra  
Alegrete i Brasilien. Selvom Zuleika 
ikke kom fra en religiøs familie, 
begyndte hun i en alder af 12 at læse 
Bibelen og komme i lokale kirker for  

at få mere at vide om Gud. Med sine 
forældres modstræbende tilladelse  
studerede hun med missionærerne, fik  
et vidnesbyrd og blev døbt. Zuleika for-
talte mig: »Da missionærerne underviste 
mig, viste de et billede af templet i Salt 
Lake City og fortalte om de beseglende 
ordinancer. Fra det øjeblik fik jeg et 
ønske om en dag at træde ind i Her-
rens hus og få en evig familie.«

Selvom de jordiske omstændigheder 
for et barn måske langt fra er ideelle, så 
er barnets åndelige DNA perfekt, fordi 
vores sande identitet er, at vi er Guds 
søn eller datter.

Præsident Thomas S. Monson har 
sagt: »Hjælp Guds børn til at forstå, 
hvad der er ægte og væsentligt i dette 
liv. Hjælp dem til at udvikle styrken 
til at vælge de stier, der vil føre dem 
sikkert ad vejen hjem til evigt liv.« 10 Lad 
os åbne vore arme og vores hjerte lidt 
mere. Disse unge har brug for vores tid 
og vidnesbyrd.

Brandon, som blev medlem af Kirken 
i Colorado, da han gik på high school, 
fortalte mig om dem, der havde været 
der for ham både før og efter, han blev 
døbt. Han sagde: »Jeg kom hjem til fami-
lier, som efterlevede evangeliet. Det viste 
mig en standard, som jeg følte, at jeg 
kunne have i min egen familie.«
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Veronique, der er født i Holland, 
gik i skole med vores datter, Kristen, 
da vi boede i Tyskland. Veronique 
bemærkede: »Eleverne på skolen, der 
var medlemmer af Kirken, havde et lys 
over sig. Jeg opdagede, at det lys kom 
fra deres tro på Jesus Kristus og ved at 
efterleve hans lære.«

Min ven Max blev døbt, da han var 
otte år gammel. Hans far var ikke med-
lem af nogen kirke, og Max kunne gå 
i kirke eller lade være.

Da Max som teenager ikke havde 
været i kirke i adskillige måneder, 
kunne han mærke, at han var nødt 
til at komme i kirke igen, og en søn-
dag morgen besluttede han sig for at 
vende tilbage. Men modet fortog sig i 
takt med, at han nærmede sig kirkedø-
ren, han fik en knude i maven.

Og der i døren stod den nye  
biskop. Max kendte ham ikke, og han 
var sikker på, at biskoppen heller ikke 
kendte ham. Da Max kom nærmere 
lyste biskoppens ansigt op, og han 
rakte hånden frem og sagde: »Max, 
hvor det godt at se dig!«

»Da han sagde de ord,« fortalte Max, 
»kom der en følelse af varme over mig, 
og jeg vidste, at jeg havde gjort det 
rette.« 11

At kende en persons navn kan gøre 
en forskel.

»Og det skete, at [ Jesus] befalede dem, 
at deres små børn skulle bringes frem …

og han tog deres små børn, et efter 
et, og velsignede dem og bad til Fade-
ren for dem.

Og da han havde gjort dette,  
græd han.« 12

Unge, der endnu ikke er døbt
Efter forældrenes ønske venter mange 

unge, som elsker evangeliet, i årevis på 
at blive døbt.

Emilys forældre blev skilt, da hun 
var barn, og hun fik ikke lov til at blive 

døbt, før hun var 15. Vores ven Emily 
taler glødende om en leder i Unge Piger, 
som »altid var der for hende og hjalp 
hende med at styrke sit vidnesbyrd«.13

Colten og Preston er teenagere og 
bor i Utah. Deres forældre er skilt, og 
de har ikke fået lov til at blive døbt. 
Selv om de ikke kan omdele nadveren, 
så er det dem, der har brød med hver 
uge. Og selvom de ikke kan komme 
med ind i templet og udføre dåb med 
de andre unge, når menigheden tager 
til templet, så finder de to brødre slægts-
navne lige ved siden af i slægtshistorisk 
center. Andre retskafne unge er den 
stærkeste indflydelse på, at vore unge 
føler sig inkluderede.

Ældste Joseph Ssengooba
Jeg vil afslutte med at fortælle om 

en ny vens eksempel. Vi mødte ham 
for nogle få uger siden, da vi besøgte 
Lusaka- missionen i Zambia.

Ældste Joseph Ssengooba er fra 
Uganda. Hans far døde, da han var 
syv. Da han var ni år, var hans mor og 
øvrige familie ude af stand til at tage sig 
af ham, så han blev overladt til sig selv. 
Da han var 12, mødte han missionæ-
rerne og blev døbt.

Joseph fortalte mig om sin før-
ste dag i kirken: »Efter nadvermødet 
troede jeg, at det var tid til at gå hjem, 
men missionærerne præsenterede mig 

for Joshua Walusimbi. Joshua sagde,  
at han ville være min ven, og han gav 
mig Børnenes sangbog, så jeg ikke  
skulle komme tomhændet til Primary.  
I Primary satte Joshua en ekstra stol 
ved siden af sin egen. Primarypræ-
sidenten inviterede mig op at sidde 
foran, mens hele Primary sang ›Jeg er 
Guds kære barn‹ for mig. Jeg følte mig 
meget speciel.«

Grenspræsidenten tog Joseph med 
hen til Pierre Mungoza og hans familie, 
og det blev hans hjem de næste fire år.

Otte år senere, da ældste Joseph 
Ssengooba begyndte på sin mission, 
var det til hans overraskelse ældste 
Joshua Walusimbi, drengen der havde 
fået ham til at føle sig velkommen den 
første dag i Primary, der var hans træ-
ner. Og hvem var hans missionspræsi-
dent? Det var præsident Leif Erickson, 
den lille dreng, der var blevet væk fra 
Primary, fordi han var så bange for at 
holde tale. Gud elsker sine børn.

Børnene kom løbende
Da min hustru, Kathy, og jeg var i 

Afrika for nogle få uger siden, besøgte 
vi Mubji- Mayi i Den Demokratiske 
Republik Congo. Da kirkebygningen 
ikke var stor nok til at rumme de 
2000 medlemmer, holdt vi møde 
udenfor under plastikpresenninger 
på bambuspæle. Da mødet begyndte, 

Joseph Ssengooba som ung mand (herover), 
med sin ven og missionærtræner ældste  
Joshua Walusimbi (øverst til højre) og med  
sin missionspræsident Leif Erickson (nederst  
til højre).
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kunne vi se en del børn, der holdt øje 
med os, mens de hang i de jernstæn-
ger, der udgjorde det smedejernshegn, 
der omkransede bygningen. Kathy 
hviskede stille: »Neil, tror du ikke, at 
du skal invitere børnene indenfor?« Jeg 
gik hen til distriktspræsident Kalonji på 
forhøjningen og spurgte om, han ville 
byde børnene uden for hegnet ind og 
gøre os selskab.

Til min overraskelse kom børnene 
ikke bare ind, da præsident Kalonji invi-
terede dem, de kom løbende – flere end 
50, måske var der 100 – nogle i pjaltet tøj 

og bare fødder, men alle med et smukt 
smil og begejstret ansigt.

Jeg blev dybt rørt over den oplevelse 
og så det som tegn på, at vi er nødt til 
at række ud til de unge, som føler sig 
alene, efterladt eller uden for hegnet. 
Lad os tænke på dem, byde dem vel-
kommen, omfavne dem og gøre alt, vi 
kan for at styrke deres kærlighed til Frel-
seren. Jesus sagde: »Den, der tager imod 
sådan et barn i mit navn, tager imod 
mig.« 14 I Jesu Kristi navn. Amen. ◼

NOTER
 1. Matt 19:14.
 2. Se »Family Structure«, Child Trends 

DataBank, dec. 2015, tillæg 1, s. 9, 
childtrends.org/databank.

 3. »Familien: En proklamation til verden«, 
Liahona, nov. 2010, s. 129, afsnit 7 og 6.
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børn åndeligt. Vores ven Shelley fra Canada 
har om sin mor sagt:
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at blive døbt. I fem år gik min mor i kirke 
som ikkemedlem, og tre måneder efter min 
fødsel kunne hun blive døbt.
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haft store lederstillinger. Hun har et meget 
enkelt, smukt og stabilt vidnesbyrd … og 
hun lever hver eneste dag op til det, hun 
tror på. Det stille, enkle eksempel har altid 
holdt mig nær Herren og Kirken.«

 5. Vores ven Randall har fortalt mig: »Jeg blev 
undervist om, og jeg vidste, at jeg var søn 
af himmelske forældre. Det at kende min 
sande identitet og ophav gav mig håb om, 
at jeg ikke behøvede at følge samme kurs 
som mine forældre, som jeg elskede højt, 
men ikke ønskede at efterligne. Jeg stolede 
på det, jeg i Primary, Søndagsskolen 
og Unge Mænd og af andre lærere var 
blevet undervist om. Jeg så eksempler i 
min menighed og i min slægt på trofaste, 
lykkelige familier, og jeg stolede på vor 
himmelske Fader, idet jeg vidste, at hvis jeg 
forblev trofast, ville han hjælpe mig til at få 
en sådan familie.«

 6. »Vores familie«, Børnenes sangbog, s. 98.
 7. »Når far kommer hjem«, Børnenes sangbog, 

s. 110.
 8. »Kærlighed er her«, Børnenes sangbog, 

s. 102-103.
 9. Matt 18:2, 5.
 10. Thomas S. Monson, »Lær af mig«, Liahona, 

mar. 2016, s. 6.
 11. Se Max H. Molgard, Inviting the Spirit into 

Our Lives, 1993, s. 99.
 12. 3 Ne 17:11, 21-22.
 13. Emily, som ikke havde aktive forældre, 

talte varmt og kærligt om bedsteforældre, 
onkler og tanter og andre, som »erstattede« 
hendes forældre. Om en leder i Unge Piger 
i Michigan sagde hun: »Hendes børn var 
voksne, og hun gjorde det til sin opgave 
at få hver eneste af de unge piger til at 
føle, at de var som hendes egen datter … 
Hendes smil kunne varme dit hjerte på de 
vanskeligste dage … Jeg har gjort det til 
mit mål at følge hendes eksempel og være 
en søster Molnar for de børn, der måske 
føler sig ›anderledes‹, ›glemt‹ eller ›holdt 
udenfor‹.«

 14. Matt 18:5.

Til et møde med 2.000 sidste dages hellige 
i Den Demokratiske Republik Congo (øverst) 
samledes snesevis af børn uden for hegnet, 
der omgav grunden, hvor mødet blev afholdt 
(herover). Da børnene blev inviteret ind, kom  
de løbende.
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»Hvem gav mennesket en mund? … 
Er det ikke mig, Herren?

Gå nu! Jeg vil være med din mund 
og fortælle dig, hvad du skal sige.« 3

I realiteten fortalte Herren Moses: 
»Du kan klare det!« Og ved I hvad? Det 
kan vi også!

Lad mig komme med fire principper, 
som vil hjælpe os i vore bestræbelser 
på at komme andre til undsætning.

1. princip: Vi må ikke udskyde vores 
undsætning

Ældste Alejandro Patanía, tidligere 
områdehalvfjerdser, fortæller om sin lil-
lebror, Daniel, som sejlede ude på havet 
for at fiske med sine venner. Efter en tid 
modtog Daniel en kraftig advarsel om, 
at et voldsomt stormvejr nærmede sig 
hastigt. Daniel og hans venner vendte 
øjeblikkeligt tilbage mod havnen.

Da stormen tog til, døde motoren  
på en fiskerbåd i nærheden. Daniel  
og hans venner fastgjorde et kabel 
mellem bådene og begyndte at trække 
den i sikkerhed. De bad om hjælp over 
radioen, for de vidste, at de med den 
tiltagende storm havde brug for hurtig 
hjælp.

Mens deres kære ventede spændt, 
mødtes repræsentanter fra kystvagten, 

hjemmet, så hun brugte timer på at 
skrive dem breve, hvor hun udtrykte 
sin kærlighed, bar vidnesbyrd og opløf-
tede dem, som besøgte hende.

Når vi kommer andre til undsætning, 
giver Gud os kraft, opmuntring og 
velsignelser. Da han befalede Moses at 
komme Israels børn til undsætning, var 
Moses bange, ligesom mange af os er 
bange. Moses undskyldte sig og sagde: 
»Jeg har ikke ordet i min magt … jeg 
har svært ved at udtrykke mig i ord.« 2

Herren forsikrede Moses:

Ældste Mervyn B. Arnold
De Halvfjerds

Frelseren forstod tydeligt sin mis-
sion om at komme vor himmelske 
Faders børn til undsætning, for 

han erklærede:
»For Menneskesønnen er kommet 

for at frelse det fortabte …
Således er det jeres himmelske faders 

vilje, at ikke en eneste af disse små skal 
gå tabt.« 1

Min kære mor, Jasmine Bennion 
Arnold, forstod tydeligt sin rolle om at 
komme vor himmelske Faders sårede 
eller mistede får, heriblandt sine egne 
børn og børnebørn, til undsætning. 
Hvilken vidunderlig rolle bedstefor-
ældre kan have i deres børnebørns 
tilværelse.

Mor fik sædvanligvis til opgave at 
være besøgslærer for dem, som kæm-
pede med deres tro, de mindre aktive 
og familier, hvor ikke alle var medlem 
af Kirken, men hendes flok omfattede 
adskillige andre, som ingen havde givet 
hende til opgave at besøge. Almindelig-
vis besøgte hun dem ikke kun en gang 
om måneden, mens hun stille lyttede, 
betjente de syge og gav dem kærlig 
opmuntring. De sidste mange måneder 
af mors liv kunne hun ikke forlade 

Til undsætning:  
Vi kan klare det
Herren har givet os alle de nødvendige redskaber for, at vi kan  
komme vore venner, som er mindre aktive eller ikke er medlemmer  
af Kirken, til undsætning.
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fiskeriforeningen og flåden for at 
beslutte sig for den bedste rednings-
strategi. Nogle ønskede at sejle ud 
med det samme, men fik at vide, at de 
skulle vente på en plan. Mens fiskerne 
på havet tryglede om hjælp, fortsatte 
mødet mellem repræsentanterne, som 
forsøgte at blive enige om retningslin-
jerne og en plan.

Da en redningsgruppe endelig 
var organiseret, kom et sidste despe-
rat kald. Den rasende storm havde 
knækket kablet mellem de to både, og 
Daniels gruppe sejlede tilbage for at se, 
om de kunne redde de andre fiskere. I 
sidste ende sank begge både, og deres 
besætningsmedlemmer, heriblandt æld-
ste Patanías bror, Daniel, druknede.

Ældste Patanía sammenlignede 
denne tragedie med Herrens forma-
ning, da han sagde: »De svage har I ikke 

styrket … de bortkomne har I ikke ført 
tilbage … [og] de vildfarne har I ikke ledt 
efter … og [jeg] kræver mine får af [jer].« 4

Ældste Patanía forklarede, at selvom 
vi er organiserede i råd, kvorummer, 
organisationer og endog som personer, 
må vi ikke udskyde at komme andre 
til undsætning. Nogle gange kan der 
gå uger, mens vi drøfter, hvordan vi 
skal hjælpe familier eller enkeltpersoner 
med bestemte behov. Vi overvejer, hvem 
der skal besøge dem, og hvilken ind-
gangsvinkel vi skal benytte os af. Imens 
har vore tabte brødre og søstre stadig 
behov og nogle gange kalder de og bøn-
falder om hjælp. Vi må ikke udskyde.

2. princip: Vi må aldrig give op
Præsident Thomas S. Monson, som 

har kaldet os til at komme andre til 
undsætning, bemærkede: »Vi må minde 
vore medlemmer om, at det aldrig er 
for sent, hvad angår vore mindre aktive 
medlemmer, som kunne betragtes som 
håbløse tilfælde.« 5

Ligesom mange af jer er der nogle, 
som jeg har fortalt om evangeliet, der 
kort tid efter bliver døbt eller genaktive-
ret, og andre, som min ven Tim, der ikke 
er medlem, og hans mindre aktive hustru 
Charlene, tager meget længere tid.

I mere end 25 år drøftede jeg evan-
geliet med Tim og tog Tim og Charlene  
med til åbent hus i flere templer. 

Andre deltog i undsætningen, men  
Tim afslog alle invitationer til at møde 
missionærerne.

En weekend fik jeg til opgave at 
præsidere ved en stavskonference. 
Jeg havde bedt stavspræsidenten om 
at faste og bede om, hvem vi skulle 
besøge. Jeg blev chokeret, da han 
gav mig navnet på min ven Tim. Da 
Tims biskop, stavspræsidenten og jeg 
bankede på døren, åbnede Tim døren, 
så på mig og på biskoppen og sagde 
derpå: »Biskop, jeg syntes, du sagde, 
at du ville tage en særlig gæst med!»

Så lo Tim og sagde: »Kom ind, Merv.« 
Der skete et mirakel den dag. Tim er 
nu blevet døbt, og han og Charlene er 
blevet beseglet i templet. Vi må aldrig 
give op.

3. princip: Og dersom I … kun fører  
én sjæl til mig, hvor stor skal da ikke  
jeres glæde være

For mange år siden ved en general-
konference talte jeg om, hvordan José 
de Souza Marques forstod Frelserens ord 
om, at »hvis nogen iblandt jer er stærk 
i Ånden, så lad ham tage den med sig, 
som er svag, så han kan blive opbygget«.6

Bror Marques kendte navnene på alle 
fårene i præsternes kvorum og indså, 
at Fernando manglede. Han ledte efter 
Fernando hjemme, derefter hos en ven 
og endog på stranden.

Han fandt ham endelig, surfende på 
havets bølger. Han tøvede ikke, indtil 
båden sank, som i Daniels beretning. 
Han gik med det samme ud i vandet 
for at redde sit mistede får og glædede 
sig over at bringe ham tilbage.7

Han sikrede sig gennem fortsat 
tjenestegerning, at Fernando aldrig igen 
ville forlade folden.8

Lad mig fortælle jer, hvad der er 
sket, siden Fernando blev reddet og 
om den glæde, som kom ved at redde 
blot ét tabt får. Fernando blev gift 

Mens de pårørende ventede i frygt, udskød 
redningsmandskabet deres indsats, indtil det 
var for sent.
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med sin kæreste, Maria, i templet. De 
har nu 5 børn og 13 børnebørn, som 
alle er aktive i Kirken. Mange andre 
slægtninge og deres familier har også 
tilsluttet sig Kirken. De har tilsammen 
indsendt tusindvis af deres slægtninges 
navne, så de kan modtage templets 
ordinancer, og velsignelserne fortsætter 
med at komme.

Fernando tjener nu som biskop for 
tredje gang, og han fortsætter med at 
komme til undsætning, lige som andre 
kom ham til undsætning. Han fortalte 
for kort tid siden: »I vores menighed har 
vi 32 aktive unge mænd i Det Aronske 
Præstedømme, hvoraf de 21 er blevet 
reddet i de sidste 18 måneder.« Vi kan 
klare det som enkeltpersoner, familier, 
kvorummer, organisationer, klasser samt 
hjemme-  og besøgslærere!

4. princip: Uanset alder er vi alle kaldede  
til at komme til undsætning

Præsident Henry B. Eyring har erklæ-
ret: »Uanset alder, evne, kirkekaldelse 

eller sted er vi som ét kaldet til værket 
med at hjælpe ham i hans høst af sjæle, 
indtil han kommer igen.« 9

Dagligt giver flere og flere af vore 
børn, unge, unge voksne og voksne 
medlemmer agt på Frelserens kald 
om at komme til undsætning. Tak for 
jeres indsats! Tillad mig at komme med 
nogle eksempler:

Amy på 7 år inviterede sin veninde 
Arianna og hendes familie med til det 
årlige nadvermødeprogram for Primary. 
Nogle få måneder senere blev Arianna 
og hendes familie døbt.

Allan, en ung voksen, følte sig  
inspireret til at dele kirkevideoer,  
Mormon Messages og skriftsteder  
med sine venner ved hjælp af de  
sociale medier.

Søster Reeves begyndte at fortælle 
om evangeliet til hver eneste telefon-
sælger, der ringede.

James inviterede sin ven Shane, som 
ikke var medlem af Kirken, med til sin 
datters dåb.

Spencer sendte sin mindre aktive 
søster et link til præsident Russell M. 
Nelsons konferencetale og rapporte-
rede: »Hun læste talen, og et vindue 
blev åbnet.«

Herren har givet os alle de nødven-
dige redskaber til, at vi kan komme 
vore venner, som er mindre aktive eller 
ikke er medlemmer af Kirken, til und-
sætning. Vi kan alle klare det!

Jeg opfordrer jer hver især til at give 
agt på Frelserens kald om at komme til 
undsætning. Vi kan klare det!

Jeg bærer højtideligt vidnesbyrd om, 
at jeg ved, at Jesus er den gode Hyrde, 
at han elsker os, og han vil velsigne os, 
når vi kommer til undsætning. Jeg ved, 
at han lever. Jeg ved det. I Jesu Kristi 
navn. Amen. ◼
NOTER
 1. Matt 18:11, 14; fremhævelse tilføjet.
 2. 2 Mos 4:10.
 3. 2 Mos 4:11-12.
 4. Ez 34:4, 10.
 5. Thomas S. Monson, lederskabsmøde for 

generalautoriteter oktober 2015, anvendt 
med tilladelse.

 6. L&P 84:106.
 7. Se Luk 15:5.
 8. Se Mervyn B. Arnold, »Styrk dine brødre«, 

Liahona, maj 2004, s. 46-47.
 9. Henry B. Eyring, »Vi er ét«, Liahona,  

maj 2013, s. 62.

Fernando Araujo (i midten på begge foto) blev reddet af en bekymret leder, da han var en ung 
mand. Han redder i dag andre unge mænd som biskop (herover) og nyder sine efterkommere, der er 
aktive i Kirken (øverst).
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var vidunderlig. Den fyldte os med kund-
skab og fik os til at ønske, at ugen kunne 
gå hurtigt, så vi om søndagen kunne få 
mere af denne åndelige næring.

Min hustru og jeg så ivrigt frem til 
at træde ind i templet, så vores familie 
kunne blive beseglet for evigheden. 
Det skete et år og syv dage efter min 
dåb, og det var en vidunderlig ople-
velse. Jeg følte det, som om evighe-
derne blev delt ved alteret i det, der 
var før beseglingen, og det, der var 
efter beseglingen.

Vi boede på østkysten i USA i et par 
år som fuldt lovlige indvandrere, og jeg 
kendte byerne i staten New York, og de 
var for det meste små.

Når jeg læste eller hørte om de begi-
venheder, der ledte frem til den første 
åbenbaring, blev der omtalt en masse 
mennesker, og det gav ingen mening 
for mig.

Mit sind begyndte at fyldes med 
spørgsmål. Hvorfor skulle Kirken gen-
oprettes i USA og ikke i Brasilien eller 
Italien, mit fædrene land?

Vi var der, men jeg vidste ikke helt 
endnu, hvordan jeg kunne påskønne 
den vidunderlige mulighed. Næste dag 
deltog vi i en områdekonference.

Vi var begyndt vores rejse i Kirken, 
og vi fandt gode venner, der bød os vel-
kommen i overgangen til dette nye liv.

Klassen for nye medlemmer, som vi 
deltog i hver uge til vore søndagsmøder, 

Ældste Jairo Mazzagardi
De Halvfjerds

En af mine gode venner, der var 
medlem af Kirken, prøvede i årevis 
at lære mig om evangeliet og evige 

familier. Det var først, da jeg i oktober 
1978 var med til åbent hus for templet i 
São Paulo og trådte ind i beseglingsvæ-
relset, at læren om evige familier kom 
ind i mit hjerte, og i dagevis bad jeg om 
at vide, om dette var den sande kirke.

Jeg var ikke religiøs, men jeg var ble-
vet opdraget af forældre, der var det, og 
jeg kunne se det gode i andre religioner. 
På det tidspunkt i mit liv mente jeg, at 
alle religioner var acceptable for Gud.

Efter min deltagelse i templets åbent 
hus søgte jeg i bøn efter et svar og 
havde tro på og en sikker forvisning 
om, at Gud ville fortælle mig, hvilken 
kirke der var hans på jorden.

Efter en stor åndelig kamp fik jeg 
endelig et klart svar. Jeg blev opfordret 
til at blive døbt. Min dåb fandt sted den 
31. oktober 1978, aftenen før indvielsen 
af templet i São Paulo.

Jeg indså, at Herren kendte mig og 
var så interesseret i mig, at han besva-
rede mine bønner.

Næste morgen tog min hustru og 
jeg til São Paulo for at overvære et af 
templets indvielsesmøder.

Genoprettelsens  
hellige sted
Palmyra var den skueplads i genoprettelsen, hvor Faderens  
røst blev hørt efter næsten to årtusinder.
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Hvor var alle de mennesker, der blev 
omtalt, som var en del af den religiøse 
vækkelse og forvirring omkring religion 
– på et så fredfyldt og roligt sted?

Jeg spurgte en masse mennesker om 
det, men fik ikke noget svar. Jeg læste 
alt, hvad jeg kunne på portugisisk og 
derefter på engelsk, men fandt intet, 
der kunne berolige mit hjerte. Jeg blev 
ved med at søge.

I oktober 1984 overværede jeg 
generalkonferencen som rådgiver i et 
stavspræsidentskab. Bagefter besøgte 
jeg Palmyra ivrig efter at finde et svar.

Da jeg ankom, forsøgte jeg at forstå: 
Hvorfor måtte genoprettelsen finde 
sted her, og hvorfor sådan en åndelig 
tumult? Hvor kom alle de mennesker 
fra, som er nævnt i Josephs beretning? 
Hvorfor der?

På det tidspunkt lød det mest for-
nuftige svar i mine ører, at det var på 
grund af garantien for frihed i USA’s 
forfatning.

Den formiddag besøgte jeg Grandin- 
bygningen, hvor den første udgave af 
Mormons Bog blev trykt. Jeg tog hen til 
den hellige lund, hvor jeg bad meget.

Der var næsten ingen på gaderne 
i den lille by Palmyra. Hvor var alle 
de mange mennesker, Joseph havde 
omtalt?

Den eftermiddag besluttede jeg at 
tage hen til Peter Whitmers gård, og 
da jeg kom dertil, så jeg en mand ved 
vinduet i en hytte. Hans øjne havde 
en intens glød. Jeg hilste på ham 
og begyndte at stille alle de samme 
spørgsmål.

Han spurgte mig derpå: »Har du tid?« 
Jeg svarede ja.

Han forklarede, at søerne Erie og 
Ontario og længere østpå Hudson- 
floden lå i det område.

I begyndelsen af 1800- tallet beslut-
tede folk at bygge en kanal, som skulle 
passere gennem det område, på knap 

500 km ned til Hudson- floden. Det var 
et stort projekt på den tid, og de havde 
kun menneskers og dyrs arbejdskraft.

Palmyra var centrum for en del 
af projektet. Der var brug for hånd-
værkere, teknikere, familier og deres 
venner. Mange mennesker begyndte at 
strømme til fra nabobyerne og steder 
længere væk, såsom Irland, for at 
arbejde på kanalen.

Det var et helligt og åndeligt øjeblik, 
for jeg havde endelig fundet folke-
mængden. De bragte deres skikke og 
tro med sig. Da han omtalte deres tro, 
oplyste Gud min forstand og åbnede 
mine åndelige øjne.

I det øjeblik forstod jeg, hvordan Gud, 
vor Fader, i sin uendelige visdom havde 
planlagt og beredt et sted, hvor han 
kunne placere den unge Joseph Smith og 
anbringe ham midt i Palmyras religiøse 
forvirring, for dér, i Cumora, lå de dyre-
bare plader til Mormons Bog gemt.

Det var den skueplads i genoprettel-
sen, hvor Faderens røst blev hørt efter 
næsten to årtusinder i et vidunderligt 
syn, hvor han talte til drengen Joseph 
Smith, da han gik ind i den hellige lund 

for at bede og hørte dette: »Det er min 
elskede Søn. Hør ham!« 1

Der så han to personer, hvis glans 
og herlighed trodser enhver beskri-
velse. Ja, Gud åbenbarede sig igen for 
mennesket. Det mørke, der dækkede 
jorden, begyndte at spredes.

Profetierne om genoprettelsen 
begyndte at blive opfyldt: »Jeg så endnu 
en engel flyve midt oppe under himlen; 
den havde et evigt evangelium at for-
kynde for dem, der bor på jorden, og 
for alle folkeslag og stammer, tungemål 
og folk.« 2

I løbet af få år blev Joseph ledt til 
optegnelserne med profetier, pagter 
og ordinancer, som fordums profeter 
havde efterladt, nemlig vores elskede 
Mormons Bog.

Jesu Kristi Kirke kunne ikke gen-
oprettes uden det evige evangelium, 
som det er åbenbaret i Mormons Bog, 
som er endnu et vidnesbyrd om Jesus 
Kristus, ja, Guds Søn, Guds Lam, som 
borttog verdens synder.

Kristus sagde til sit folk i Jerusalem:
»Jeg har også andre får, som ikke 

hører til denne fold.« 3
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»Jeg er den gode hyrde. Jeg kender 
mine får, og mine får kender mig.« 4

Jeg kan ikke huske, om jeg sagde 
farvel, da jeg forlod Whitmers gård. Jeg 
husker blot, at tårerne løb frit ned ad 
mine kinder. Solen var ved at gå ned 
på en smuk himmel.

En umådelig glæde og fred i mit 
hjerte beroligede min sjæl. Jeg blev 
fyldt af taknemlighed.

Nu forstod jeg helt hvorfor. Endnu 
engang havde Herren givet mig kund-
skab og lys.

På hjemturen strømmede skriftste-
der konstant ind i mit sind: Løfterne, 
der blev givet til Abraham om, at alle 
jordens slægter ville blive velsignede 
gennem hans efterkommere.5

Og af denne årsag skulle der opfø-
res templer, så den guddommelige kraft 
atter kunne overdrages til mennesket 

på jorden, hvorved familier kunne 
forenes, ikke kun indtil døden adskiller 
dem, men så de kan være sammen i al 
evighed.

»Til sidst skal det ske, at Herrens 
tempelbjerg står urokkeligt, højt over 
bjergene, knejsende over højene. Alle 
folkeslag skal strømme dertil.« 6

Hvis I, der hører mig, har spørgsmål 
i hjertet, så giv ikke op!

Jeg opfordrer jer til at følge profeten 
Joseph Smiths eksempel, da han læste 
Jakobs Brev 1:5: »Hvis nogen af jer står 
tilbage i visdom, skal han bede om at få 
den af Gud, som giver alle rundhåndet.«

Det, der skete på Cumora, var en 
vigtig del af genoprettelsen, hvor Joseph 
Smith modtog pladerne, som indeholdt 
Mormons Bog. Denne bog hjælper os til 
at komme nærmere Kristus end nogen 
anden bog på jorden.7

Jeg bærer vidnesbyrd om, at  
Herren oprejste profeter, seere og  
åbenbarere til at lede sit rige i disse  
sidste dage, og i hans evige plan er  
det meningen, at familier skal være 
sammen for evigt. Han bekymrer 
sig om sine børn. Han besvarer vore 
bønner.

På grund af sin store kærlighed 
sonede Jesus Kristus for vore synder. 
Han er verdens Frelser. Dette bærer 
jeg vidnesbyrd om i Jesu Kristi hellige 
navn. Amen. ◼

NOTER
 1. JS–H 1:17.
 2. Åb 14:6.
 3. Joh 10:16.
 4. Joh 10:14.
 5. Se 1 Mos 12:3; 17:2-8; Gal 3:29;  

1 Ne 15:14-18; Abr 2:9-11.
 6. Es 2:2.
 7. Se Indledning i Mormons Bog.
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de velsignelser, som er gjort mulige 
gennem Jesu Kristi forsoning. »Den hel-
lige Messias’ fortjenester og barmhjer-
tighed« 7 kan hjælpe os til at overvinde 
det naturlige menneskes tendens til at 
være selvcentreret og selvisk, således 
at vi bliver mere uselviske, godgørende 
og hellige. Vi bliver formanet til at leve, 
så vi kan »stå uplettede for [Herren] på 
den yderste dag.« 8

Helligånden og præstedømmeordinancer
Profeten Joseph Smith opsumme-

rede kortfattet præstedømmeordinan-
cernes rolle i Jesu Kristi evangelium: 
»At blive født igen sker gennem Guds 
Ånd gennem ordinancer.« 9 Denne klare 
udtalelse understreger den rolle, som 
både Helligånden og hellige ordinancer 
spiller i den åndelige genfødselsproces.

Helligånden er det tredje medlem  
af Guddommen. Han er et væsen af 
ånd, og han vidner om al sandhed. 
I skriften omtales Helligånden som 
Talsmanden,10 lærer 11 og åbenbarer.12 
Derudover er Helligånden en hellig-
gører,13 som renser og brænder urent 

Åndelig genfødsel
I jordelivet oplever vi at blive født 

fysisk og muligheden for at blive født 
på ny rent åndeligt.3 Vi bliver formanet 
af profeter og apostle til at vågne op til 
Gud,4 blive »født på ny« 5 og blive nye 
skabninger i Kristus 6 ved at tage imod 

Ældste David A. Bednar
De Tolv Apostles Kvorum

En dybsindig udtalelse i kong  
Benjamins belæringer om  
Frelseren og hans sonoffer  

har gentagne gange været genstand  
for mit studium og min gransken  
igennem årene.

I sin åndelige vækkelsestale til det 
folk, som kong Benjamin havde tjent 
og elsket, beskrev han vigtigheden af at 
kende til Guds herlighed og at smage 
hans kærlighed, modtage forladelse 
for sine synder, altid at erindre Guds 
storhed, bede dagligt og stå standhaf-
tigt i troen.1 Han lovede også, at vi ved 
at gøre disse ting altid ville »fryde [os] 
og være fyldt af Guds kærlighed og 
altid blive ved med at have forladelse 
for [vore] synder «.2

Mit budskab retter sig mod prin-
cippet om altid at have forladelse for 
vore synder. Den sandhed, der ytres 
i dette udtryk, kan styrke vores tro 
på Herren Jesus Kristus og gøre os til 
mere hengivne disciple. Jeg beder om, 
at Helligånden vil inspirere og oplyse 
os, når vi sammen overvejer væsentlige 
åndelige sandheder.

Bliv altid ved med  
at have forladelse  
for jeres synder
Ved Helligåndens helliggørende kraft og dens konstante ledsagelse  
kan vi altid have forladelse for vore synder.
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og ondt ud af menneskenes sjæle  
som ved ild.

Hellige ordinancer står centralt i 
Frelserens evangelium og i processen 
med at komme til ham og søge at blive 
født på ny. Ordinancer er hellige hand-
linger, der har et åndeligt formål, evig 
betydning og relation til Guds love og 
vedtægter.14 Alle frelsende ordinancer 
og nadverordinancen må være bemyn-
diget af en, der bærer de påkrævede 
præstedømmenøgler.

De ordinancer til frelse og ophø-
jelse, der administreres i Herrens 
genoprettede kirke, er langt mere end 
ritualer eller symbolske handlinger. De 
konstituerer snarere en myndighedska-
nal, hvorigennem himlens velsignelser 
og kraft kan tilflyde os hver især.

»Og dette højere præstedømme 
forvalter evangeliet og besidder nøglen 
til rigets hemmeligheder, ja, nøglen til 
kundskaben om Gud.

Derfor tilkendegives guddommelig-
hedens kraft i dets ordinancer.

Og uden dets ordinancer og præste-
dømmets myndighed bliver guddom-
melighedens kraft ikke givet til kende 
for menneskene i kødet.« 15

Ordinancer, der modtages og æres i 
retskaffenhed, er afgørende for at opnå 
guddommelighedens kraft og alle de 
velsignelser, der er gjort tilgængelige 
gennem Frelserens forsoning.

Opnåelse og bibeholdelse af forladelse 
for synder gennem ordinancer

For at få en dybere forståelse af den 
proces, hvorved vi opnår og altid bibe-
holder forladelse for vore synder, er vi 
først nødt til at forstå det uadskillelige 
forhold mellem tre hellige ordinancer, 
der giver adgang til himlens kræfter: 
Dåb ved nedsænkning, håndspålæg-
gelse for Helligåndsgaven og nadveren.

Dåb ved nedsænkning til synder-
nes forladelse »er evangeliets første 
ordinance«,16 og forudsætningen for 
dette er tro på Frelseren og oprigtig 
omvendelse. Denne ordinance »er et 
tegn og en befaling, som Gud har sat 
for [sine børn], for at [de] kan komme 
ind i hans rige.« 17 Dåb udføres med Det 
Aronske Præstedømmes myndighed. I 
processen med at komme til Frelseren 
og blive åndeligt genfødt er dåb en for-
udsætning og en indledende rensning 
af vores sjæl fra synd.

Dåbspagten omfatter tre grundlæg-
gende forpligtelser: (1) At vi er villige 
til at påtage os Jesu Kristi navn, (2) at 
vi altid vil erindre ham, og (3) at vi 
altid vil holde hans befalinger. Den 
lovede velsignelse for at ære denne 
pagt er, »at [vi] altid må have hans Ånd 
hos [os].« 18 Derfor er dåb en afgørende 
forberedelse til at modtage bemyndiget 
mulighed for at have det tredje medlem 
af Guddommen som konstant ledsager.

»Dåb ved nedsænkning i vand … 
må efterfølges af dåb af Ånd for at 
være komplet.« 19 Som Frelseren sagde 
til Nikodemus: »Den, der ikke bliver 
født af vand og ånd, kan ikke komme 
ind i Guds rige.« 20

Tre udtalelser af profeten Joseph 
Smith understreger det vigtige bånd 
mellem ordinancerne dåb ved ned-
sænkning til syndernes forladelse og 
håndspålæggelse for Helligåndsgaven.

Udtalelse nr. 1: »Dåb er en hellig 
ordinance, som er en forberedelse til 
at modtage Helligånden – det er den 
kilde og nøgle, hvorigennem Helligån-
den vil blive overdraget.« 21

Udtalelse nr. 2: »Man kan lige så 
godt døbe en sæk sand som et menne-
ske, dersom det ikke bliver gjort med 
henblik på syndernes forladelse og 
modtagelse af Helligånden. Dåb med 
vand er blot en halv dåb og duer ikke 
uden den anden halvdel – dvs. dåben 
med Helligånden.« 22

Udtalelse nr. 3: »Vanddåben er til 
ingen nytte uden ilddåben og Helligån-
den. De to står i absolut nødvendig og 
uadskillelig forbindelse med hinanden.« 23

Den konsistente sammenhæng 
mellem principperne omvendelse, 
dåbsordinancen, modtagelse af Hellig-
åndsgaven og den herlige velsignelse 
ved syndernes forladelse understreges 
adskillige gange i skriften.

Nefi sagde: »For den port, som 
I skal træde ind ad, er omvendelse 
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og dåb med vand; og da får I forla-
delse for jeres synder ved ild og ved 
Helligånden.« 24

Frelseren selv sagde: »Se, dette er 
befalingen: Omvend jer, alle I jordens 
ender, og kom til mig, og bliv døbt i 
mit navn, så I må blive helliggjort ved 
modtagelsen af Helligånden, så I må stå 
uplettede for mig på den yderste dag.« 25

Håndspålæggelse for Helligåndsga-
ven er en ordinance, der administreres 
med Det Melkisedekske Præstedøm-
mes myndighed. I processen med at 
komme til Frelseren og blive født på 
ny skaber modtagelse af Helligåndens 
helliggørende kraft en mulighed for 
en vedvarende rensning af vores sjæl 
fra synd. Denne glædelige velsignelse 
er afgørende, fordi »intet urent kan bo 
hos Gud«.26

Som medlemmer af Herrens genop-
rettede kirke er vi både velsignede med 
den indledende renselse fra synd, der 

forbindes med dåben, og den potenti-
elle vedvarende renselse fra synd, der 
muliggøres gennem Helligåndens – ja, 
det tredje medlem af Guddommens – 
ledsagelse og kraft.

Tænk på, hvor afhængig en land-
mand er af at følge mønstret for at 
så og høste. Forståelse af sammen-
hængen mellem at så og høste er det 
konstante formål, og det påvirker alle 
de beslutninger og handlinger, land-
manden foretager på alle tider af året. 
På samme måde bør den uadskillelige 
sammenhæng mellem ordinancen dåb 
ved nedsænkning i vand til syndernes 
forladelse og håndspålæggelse for Hel-
ligåndsgaven påvirke ethvert aspekt af 
måden, vi følger Kristus på i alle livets 
årstider.

Nadveren er den tredje ordinance, 
der er nødvendig for kunne trække på 
guddommelighedens kraft. For at vi 
kan holde os helt uplettede af verden, 

har vi fået befaling om at tage til 
bedehuset og ofre vore sakramenter for 
Herren på hans hellige dag.27 Tænk på, 
at symbolerne på Herrens kød og blod, 
brødet og vandet, både bliver velsignet 
og helliget. »O Gud, du evige Fader, vi 
beder dig i din Søns, Jesu Kristi, navn 
velsigne og hellige dette brød [eller 
vand] for alle de sjæle, som nyder [eller 
drikker] deraf.« 28 At helliggøre er at 
rense og forædle. Nadversymbolerne 
bliver helliggjort til erindring af Kristi 
renhed, af vores totale afhængighed 
af hans sonoffer og af vores ansvar for 
at ære vore ordinancer og pagter, så 
vi »kan stå uplettede for [ham] på den 
yderste dag.« 29

Nadverordinancen er en hellig  
og gentagen invitation til oprigtig 
omvendelse og åndelig fornyelse. 
Selve den handling at deltage i nadve-
ren giver ikke i sig selv forladelse for 
vore synder. Men hvis vi har forberedt 



62 MØDET LØRDAG EFTERMIDDAG | 2. APRIL 2016

os samvittighedsfuldt og deltager i 
denne hellige ordinance med et søn-
derknust hjerte og en angerfuld ånd,  
så har vi løftet om, at vi altid vil have 
Herrens Ånd hos os. Og ved Hellig-
åndens helliggørende kraft og dens 
konstante ledsagelse kan vi altid have 
forladelse for vore synder.

Vi er i sandhed velsignede ved, at vi 
hver uge har mulighed for at evaluere 
vores liv under nadveren, for at kunne 
forny vore pagter og modtage de vel-
signelser, der loves i forbindelse med 
den pagt.30

Døbt på ny
Sommetider giver sidste dages  

hellige udtryk for, at de ønsker, at  
de kunne blive døbt igen – og der-
med blive ligeså rene og værdige som 
den dag, hvor de modtog deres første 
frelsende evangeliske ordinance. Må 
jeg i al respekt give udtryk for, at vor 
himmelske Fader og hans elskede Søn 
ikke havde tænkt sig, at vi kun skal 
opleve den følelse af åndelig forny-
else, genopfriskning og opbyggelse 
en gang i vores liv. Velsignelserne 
ved at opnå og altid have forladelse 
for vore synder gennem evangeliets 
ordinancer hjælper os til at forstå, at 
dåben er udgangspunktet for vores 
åndelige rejse her på jorden, det er 
ikke et rejsemål, vi bør længes efter  
at besøge igen og igen.

Ordinancerne dåb ved nedsænkning 
og håndspålæggelse for Helligåndsga-
ven og nadveren er ikke isolerede og 
separate begivenheder, de er snarere 
en del af en forbundet og samlende 
anvisning for en udvikling, der fører 
til forløsning. Hver af de på hinanden 
følgende ordinancer højner og for-
størrer vores åndelige mål, ønske og 
præstation. Faderens plan, Frelserens 
forsoning og evangeliets ordinancer 
tilvejebringer den nåde, vi behøver for 
at trænge os frem og gå fremad linje  
på linje og forskrift på forskrift, indtil  
vi når vores evige mål.

Løfte og vidnesbyrd
Vi er ufuldkomne skabninger, der 

stræber efter at leve dette liv på jorden 
i henhold til Faderens fuldkomne plan 
for evig udvikling. Betingelserne i hans 
plan er herlige, nådige og helt faste. 
Vi kan til tider være fyldt med beslut-
somhed og andre gange føle os totalt 
utilstrækkelige. Vi kan være i tvivl om, 
vi nogensinde kan leve op til befalin-
gen om at stå uplettede for ham på den 
yderste dag.

Med Herrens hjælp og ved hans 
Ånds kraft, der »skal lære [os] alt«,31 
kan vi vitterligt blive velsignet med 
at kunne leve op til vores åndelige 
potentiale. Ordinancerne inviterer 
åndelige mål og kraft ind i vores liv, når 
vi bestræber os på at blive født igen og 

blive Kristi mænd og kvinder.32 Vore 
svagheder kan blive til styrke, og vore 
begrænsninger kan overvindes.

Selvom ingen af os opnår at blive 
fuldkomne i dette liv, kan vi blive mere 
værdige og uplettede, når vi bliver 
»renset ved Lammets blod«.33 Jeg lover 
og vidner om, at vi vil blive velsignet 
med større tro på Frelseren og større 
åndelig forvisning, når vi stræber efter 
altid at have forladelse for vore synder, 
og vi vil i sidste ende blive i stand til at 
stå uplettede for Herren på den yderste 
dag. Det bærer jeg vidnesbyrd om i 
Jesu Kristi hellige navn. Amen. ◼

NOTER
 1. Se Mosi 4:11.
 2. Mosi 4:12; fremhævelse tilføjet.
 3. Se D. Todd Christofferson, »Hvorfor 

ægteskab, hvorfor familie«, Liahona,  
maj 2015, s. 50-53.

 4. Se Alma 5:7.
 5. Joh 3:3; Mosi 27:25.
 6. Se 2 Kor 5:17.
 7. 2 Ne 2:8.
 8. 3 Ne 27:20.
 9. Kirkens præsidenters lærdomme:  

Joseph Smith, 2007, s. 96.
 10. Se Joh 14:16-27; Moro 8:26.
 11. Se Joh 14:26; L&P 50:14.
 12. Se 2 Ne 32:5.
 13. Se 3 Ne 27:19-21.
 14. Se Guide til Skrifterne, »Ordinancer«; 

scriptures.lds.org/da.
 15. L&P 84:19-21.
 16. Bible Dictionary, »Baptism«.
 17. Lærdomme: Joseph Smith, s. 92.
 18. L&P 20:77.
 19. Bible Dictionary, »Baptism«.
 20. Joh 3:5.
 21. Lærdomme: Joseph Smith,, s. 96.
 22. Lærdomme: Joseph Smith, s. 96.
 23. Lærdomme: Joseph Smith, s. 91.
 24. 2 Ne 31:17; fremhævelse tilføjet.
 25. 3 Ne 27:20; fremhævelse tilføjet.
 26. 1 Ne 10:21.
 27. Se L&P 59:9-12.
 28. L&P 20:77; se også v. 79.
 29. 3 Ne 27:20.
 30. Se Teachings of Gordon B. Hinckley, 1997,  

s. 561; The Teachings of Spencer W. Kimball, 
s. 220; Delbert L. Stapley, i Conference 
Report, okt. 1966, s. 98.

 31. Joh 14:26.
 32. Se Hel 3:28-30.
 33. Morm 9:6.
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Det andet er et udøvende familieråd, 
der består af en mor og far.

Det tredje er et begrænset familie-
råd, der består af forældre og ét barn.

Det fjerde er et topersoners familieråd, 
der består af én forælder og ét barn.

Under hvert af disse familieråd skal 
elektroniske enheder slukkes, så alle kan 
se på og lytte til hinanden. Under familie-
råd og på andre passende tidspunkter 
kunne I have en kurv til de elektroniske 
enheder, så alle – også mor og far – kan 
lægge deres telefon, tablet og MP3- 
afspiller i kurven, når familien samles. 
Derefter kan de sidde i råd sammen 
uden at være fristet til at svare på et prik 
på Facebook, en sms, Instagram, Snap-
chat eller en notifikation om en e- mail.

Lad mig kort fortælle jer, hvordan 
hvert af disse typer familieråd kan 
fungere.

Det første, det fulde familieråd, 
består af alle i familien.

I Kirkens pjece Vor familie står der: 
»Dette råd kan under faderens og mode-
rens ledelse mødes og drøfte familie-
problemer, tilrettelægge økonomi, 
lægge planer, støtte og styrke hveran-
dre, bede for hinanden og familien.« 2

med at bringe noget dårligt direkte  
ind i vores hjem.

Husk, at familieråd adskiller sig fra 
familieaften, der afholdes om manda-
gen. Familieaften fokuserer hovedsa-
geligt på undervisning i evangeliet og 
familieaktiviteter. Familieråd kan der-
imod afholdes på en hvilken som helst 
dag i ugen, og det er først og fremmest 
et møde, hvor forældrene lytter – til 
hinanden og til deres børn.

Jeg tror, at der er mindst fire slags 
familieråd:

Det første er et alment familieråd, 
der består af hele familien.

Ældste M. Russell Ballard
De Tolv Apostles Kvorum

Mine brødre og søstre, ironien 
ved at være forældre er, at vi 
har det med at blive gode til 

det, når vore børn er blevet voksne. Jeg 
vil denne eftermiddag fortælle jer noget, 
som jeg ville ønske, jeg havde haft en 
bedre forståelse for, da Barbara og jeg 
begyndte at opdrage vore dejlige børn.

Under mit virke som apostel har jeg 
ofte fremhævet betydningen og vigtig-
heden af kirkeråd, herunder missions- , 
stavs- , menigheds-  og organisationsråd.

Jeg tror, at råd er den mest effektive 
måde virkelig at opnå resultater på. 
Derudover ved jeg, at råd er Herrens 
måde, og at han skabte alt i universet 
ved et himmelsk råd, som der står i den 
hellige skrift.1

Jeg har dog aldrig tidligere talt ved en 
generalkonference om det mest basale 
og grundlæggende – og det måske vig-
tigste – af alle råd: familierådet.

Der har altid været behov for familie-
råd. De er i virkeligheden evige. Vi var 
en del af et familieråd i forudtilværel-
sen, da vi boede hos vore himmelske 
forældre som deres åndelige børn.

Når et familieråd ledes med kærlig-
hed og kristuslignende egenskaber,  
vil det modvirke indvirkningerne af  
den moderne teknologi, der ofte 
afholder os fra at bruge kvalitetstid 
sammen med andre og også har det 

Familieråd
Når forældre er forberedte, og børn lytter og deltager i samtalen,  
så virker familierådet!
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Dette råd bør mødes på et forud 
aftalt tidspunkt og er normalt mere for-
melt end alle andre typer familieråd.

Det bør indledes med bøn, eller det 
kan ganske enkelt være en naturlig for-
længelse af en samtale, der allerede er 
begyndt i en anden sammenhæng. Læg 
mærke til, at et familieråd ikke altid 
begynder og slutter på formel vis.

Når forældre er forberedte, og børn 
lytter og deltager i samtalen, så virker 
familierådet!

Uanset hvad vores specifikke situa-
tion i familien er, er det vigtigt, at vi 
forstår hvert eneste familiemedlems 
særlige omstændigheder. Selv om vi 
deler samme DNA, kan der være situa-
tioner og forhold blandt os, der gør os 
væsentlig forskellige fra hinanden, og 
som kan kræve medfølelse og samar-
bejde i familierådet.

Fx kan alverdens snak, deltagelse 
og kærlighed ikke løse et sygdomspro-
blem eller en følelsesmæssig udfordring, 
som en eller flere i familien måske har. 
I sådanne situationer kan familierådet 
blive et sted med samhørighed, loyalitet 
og kærlig støtte, hvor der indgår hjælp 
udefra, når der søges efter løsninger.

Søskende, især ældre, kan være 
gode mentorer for mindre børn, hvis 
forældrene vil bruge familierådet til at 
sikre sig deres hjælp og støtte i vanske-
lige og pressede tider.

I den sammenhæng ligner en familie 
meget en menighed. Når biskoppen 
inddrager menighedsrådets medlem-
mer, kan han løse problemer og udrette 
en masse godt på en måde, han aldrig 
havde kunnet gøre alene. På samme 
måde har forældre brug for at involvere 
alle i familien til at håndtere udfordrin-
ger og modgang. På den måde sættes 
kraften i familieråd i værk. Når råds-
medlemmerne føler, at de er en del  
af en beslutning, støtter de op om den, 
og så kan der udrettes konkrete, posi-
tive resultater.

Ikke alle familieråd består af to 
forældre og børn. Jeres familieråd ser 
måske meget anderledes ud, end vores 
familieråd så ud, da vi opdrog vore syv 
børn. I dag består vores familieråd kun 
af Barbara og mig, medmindre vi holder 
et udvidet familieråd med vore voksne 
børn, deres ægtefælle og somme tider 
vore børnebørn og oldebørn.

De, der er ugifte og også stude-
rende, som bor langt væk fra hjemmet, 
kan følge den guddommelige orden 
for råd ved at samles med venner og 
bofæller og sidde i råd sammen.

Tænk over, hvordan stemningen  
i en lejlighed ville ændre sig, hvis  
bofæller regelmæssigt samledes for  
at bede, lytte, drøfte og planlægge  
ting sammen.

Alle kan tilpasse et familieråd og 
drage fordel af denne guddommelige 
orden, som vor kærlige himmelske 
Fader har fastlagt.

Som tidligere bemærket kan et 
udvidet familieråd fra tid til anden 
være nyttigt. Et udvidet familieråd kan 
bestå af bedsteforældre og voksne 
børn, der ikke bor hjemme. Selv når 

bedsteforældre eller voksne børn bor 
langt fra hinanden, kan de deltage i 
familieråd over telefonen, Skype eller 
FaceTime.

I kan måske overveje at afholde det 
almene familieråd om søndagen, som 
er den første dag i ugen. Familien kan 
gennemgå den forgangne uge og plan-
lægge den kommende uge. Det kan 
være lige præcis det, jeres familie har 
brug for, som kan bidrage til at gøre 
sabbatten til en dejlig oplevelse.

Den anden type familieråd er et 
udøvende familieråd, der kun invol-
verer forældrene. Forældre kan i løbet 
af denne tid sammen gennemgå hvert 
barns fysiske, følelsesmæssige og ånde-
lige behov samt deres udvikling.

Det udøvende familieråd er også 
et godt tidspunkt for hustru og mand 
til at tale om deres personlige, indbyr-
des forhold. Da ældste Harold B. Lee 
udførte vores besegling, belærte han 
os om et princip, som jeg tror, alle par 
vil finde nyttigt. Han sagde: »Gå aldrig 
i seng uden at knæle sammen, holde 
hinanden i hånden og bede sammen. 
Sådanne bønner opfordrer til, at vor 
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himmelske Fader rådgiver os ved 
Åndens kraft.«

Den tredje type familieråd er  
et begrænset familieråd. Her tilbringer 
begge forældre tid med det enkelte 
barn i formelle eller uformelle omgi-
velser. Det er en mulighed for at tale 
om at træffe beslutninger på forhånd 
om de ting, som han eller hun vil gøre 
og ikke gøre i fremtiden. Når sådanne 
beslutninger træffes, kan de skrives 
ned, så man om nødvendigt kan 
henvise til dem fremover. Hvis jeres 
søn eller datter ser jer som en trofast 
støtte, kan dette familieråd bruges til at 
fastlægge og sætte mål for fremtiden. 
Det er også et tidspunkt, hvor man 
omhyggeligt lytter til oprigtige bekym-
ringer og udfordringer, som et barn kan 
have, fx manglende selvtillid, misbrug, 
mobning eller frygt.

Den fjerde type familieråd er 
et topersoners familieråd, mellem én 
forælder og ét barn. Den type familie-
råd er for det meste bare noget, der 
sker. Forælderen og barnet kan fx 
benytte sig af uformelle muligheder, 
mens de kører i bil eller arbejder rundt 
om i hjemmet. En udflugt med enten 
far eller mor kan tilvejebringe en tid, 
hvor man knytter særlige åndelige og 
følelsesmæssige bånd. Indfør dem i 
kalenderen, så børnene kan se frem til 
en særlig tid alene med mor eller far.

Brødre og søstre, der var engang, 
hvor vores hjems fire vægge beskyttede 
os mod indtrængen og påvirkning ude-
fra. Vi låste dørene, lukkede vinduerne 
og lukkede portene, og vi følte os 
trygge, sikre og beskyttede i vores eget 
lille tilflugtssted mod verden udenfor.

Den tid er forbi. Fysiske vægge, 
døre, hegn og porte i vores hjem kan 
ikke forhindre usynlig indtrængen fra 
internettet, Wi- Fi og mobiltelefoner og 
netværk. De kan trænge ind i vores 
hjem med nogle få klik og tastetryk.

Heldigvis har Herren anvist en 
måde at imødegå teknologiens nega-
tive invasion på, så den ikke afholder 
os fra at bruge kvalitetstid med hinan-
den. Det har han gjort ved at give os 
råd, så vi kan styrke, beskytte, værne 
om og nære vore mest værdifulde 
forhold.

Børn har desperat brug for, at deres 
forældre villigt lytter til dem, og fami-
lierådet kan udgøre en tid, hvor alle 
i familien kan lære at forstå og elske 
hinanden.

Alma sagde: »Rådfør dig med Herren 
i alle dine gerninger, så vejleder han 
dig til din gavn.« 3 Det vil forbedre vores 
forhold til hinanden, når vi gennem 
bøn indbyder Herren til at være en del 
af vores familieråd. Vi kan med vor 
himmelske Faders og vor Frelsers hjælp 
blive mere tålmodige, betænksomme, 
hjælpsomme, tilgivende og forstående, 
når vi beder om hjælp. Med deres 
hjælp kan vi gøre vores hjem til et lille 
stykke af himlen her på jord.

Familieråd, der bruger rådene i 
himlen som forbillede, og er fyldt med 
kristuslignende kærlighed og vejledes 
af Herrens Ånd, er med til at beskytte 

vores familie mod at blive bortledt og 
stjæle vores dyrebare tid sammen og 
beskytter os mod verdens onder.

Et familieråd vil sammen med bøn 
invitere til Frelserens nærvær, som 
han har lovet: »For hvor to eller tre er 
forsamlet i mit navn, dér er jeg midt 
iblandt dem.« 4 Det medfører ubeskrive-
lige velsignelser at invitere Herrens Ånd 
til at være en del af jeres familieråd.

Til slut, husk, at når et familieråd 
afholdes regelmæssigt, vil det hjælpe os 
til tidligt at opdage problemer i familien 
og tage dem i opløbet. Råd giver alle i 
familien en følelse af værdi og betyd-
ning, og frem for alt hjælper de til, at 
vore dyrebare forhold bliver bedre, og 
de vil gøre os gladere inden for vores 
hjems fire vægge. Må vor himmelske 
Fader velsigne alle i vores familie, når 
vi holder råd sammen. Det beder jeg 
ydmygt om i hans elskede Søns, Jesu 
Kristi, navn. Amen. ◼

NOTER
 1. Se Abr 4:26; 5:2-3.
 2. Vor familie: En praktisk vejledning i 

opbyggelsen af et evangelie- centreret hjem, 
pjece, 1980, s. 7.

 3. Alma 37:37.
 4. Matt 18:20.
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anden side af sløret. Selvom jeg hver-
ken kunne se eller høre dem med mine 
fysiske sanser, kunne jeg mærke, at 
de var der. Og rent åndeligt kunne jeg 
høre dem trygle. Deres budskab var 
kort og klart: »Bror Nelson, vi er ikke 
beseglet til nogen! Kan du hjælpe os? « 
Snart derefter fandt jeg ud af, at deres 
mor var gået bort, men at deres far og 
yngre bror stadig levede.

Med fornyet mod fra Laural Ann  
og Gay Lynns tryglen prøvede jeg  
igen at få kontakt til deres far, der,  
som jeg fandt ud af, boede med sin 
søn, Shawn. Denne gang var de villige 
til at møde mig.

Så i juni knælede jeg bogstavelig 
talt ned foran Jimmy, som nu er 88 år 
gammel, og fik en dyb snak med ham. 
Jeg fortalte ham om hans døtres tryglen 
og fortalte, jeg ville føle mig beæret ved 
at få lov til at udføre beseglende ordi-
nancer for hans familie. Jeg forklarede 
også, at det ville kræve tid og en stor 
indsats fra hans og Shawns side at blive 
klar og værdige til at komme i templet, 

Med tiden fandt jeg ud af, at de 
bar et vist nag mod mig og Kirken. I 
næsten seks årtier er jeg blevet hjem-
søgt af den oplevelse, og jeg har sørget 
over familien Hatfield. Adskillige gange 
forsøgte jeg at få kontakt med dem, 
men uden held.

En nat i maj sidste år blev jeg så 
vækket af disse to små piger fra den 

Præstedømmets møde | 2. april 2016

Præsident Russell M. Nelson
Præsident for De Tolv Apostles Kvorum

For seks måneder siden ved 
oktoberkonferencen talte jeg til 
Kirkens søstre om deres guddom-

meligt anviste rolle som Guds kvinder. 
Nu vil jeg gerne tale til jer brødre om 
jeres guddommeligt anviste rolle som 
Guds mænd. Når jeg rejser rundt om i 
verden, forundres jeg over den styrke 
og rene og skære godhed, som mænd 
og drenge i denne kirke har. Det er 
ganske enkelt umuligt at tælle, hvor 
mange hjerter I har helet, og liv I har 
højnet. Tak!

I min sidste konferencetale fortalte 
jeg om en sønderknusende oplevelse 
for mange år siden i mit virke som hjer-
tekirurg, hvor jeg ikke var i stand til at 
redde to små søstre. Med tilladelse fra 
deres far vil jeg gerne fortælle lidt mere 
om denne familie.

Tre af Ruth og Jimmy Hatfields børn 
led af en medfødt hjertefejl. Deres 
første søn, Jimmy jun., døde uden en 
endelig diagnose. Jeg kom ind i bille-
det, da forældrene søgte hjælp til deres 
to døtre, Laural Ann, og hendes yngre 
søster, Gay Lynn. Det knuste mit hjerte, 
at begge piger døde efter deres opera-
tioner,1 og forståeligt nok blev Ruth og 
Jimmy rystet i deres tro.

Prisen for 
præstedømmets kraft
Er vi villige til at bede, faste, studere, søge, tilbede og tjene som  
Guds mænd, så vi kan have præstedømmets kraft?

Præsident Russell M. Nelson og søster Wendy Nelson ved templet i Payson i Utah sammen med 
Jimmy Hatfields familie.
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eftersom ingen af dem havde fået deres 
begavelse.

Herrens Ånd var helt håndgribe-
lig under det møde. Og da Jimmy og 
Shawn tog imod mit tilbud, blev jeg 
overlykkelig! De arbejdede samvittig-
hedsfuldt med deres stavspræsident, 
biskop, hjemmelærere og missionsle-
deren og de unge missionærer og et 
seniorægtepar. Og for ikke så længe 
siden i templet i Payson i Utah fik jeg 
så det ufattelige privilegium at få lov til 
at besegle Ruth til Jimmy og deres fire 
børn til dem. Wendy og jeg græd, da vi 
deltog i den himmelske oplevelse. Der 
var mange hjerter, der helede den dag!

Ved senere eftertanke har jeg været 
forundret over det, som Jimmy og 
Shawn var villige til at gøre. De er ble-
vet helte for mig. Hvis mit hjertes inder-
ste ønske kunne opfyldes, så skulle det 
være, at enhver mand og ung mand 
i denne kirke ville udvise det samme 
mod og den styrke og ydmyghed, som 
denne far og søn gjorde. De var villige 
til at tilgive og give slip på gammel 

smerte og gamle vaner. De var villige 
til at underkaste sig deres præstedøm-
melederes vejledning, så Jesu Kristi 
forsoning kunne rense og løfte dem. 
Begge var de villige til at blive mænd, 
som bærer præstedømmet »efter Guds 
helligste orden.« 2

At bære betyder, at man påtager sig 
vægten af det, man holder eller har. 
Det er en hellig pligt at bære præste-
dømmet, som er en mægtig kraft og 
myndighed fra Gud. Tænk på dette: 
Præstedømmet overdrages os med den 
selv samme magt og myndighed, hvori-
gennem Gud skabte denne og utallige 
andre verdener, som han styrer himlen 
og jorden med, og ved hvilken han 
ophøjer sine lydige børn.3

Wendy og jeg deltog for nylig i et 
møde, hvor en organist var klar til at 
spille åbningssalmen. Hans øjne hvi-
lede på noderne, og hans fingre lå på 
tangenterne. Han begyndte at trykke 
på tangenterne, men der kom ikke en 
lyd. »Han har ingen strøm på,« hviskede 
jeg til Wendy. Jeg gik ud fra, at der var 

blevet sat en stopper for strømmen  
til det orgel.

Nuvel, brødre, jeg frygter, at der 
tilsvarende er for mange mænd, som 
har fået overdraget præstedømmets 
myndighed, der mangler præstedøm-
mets kraft, fordi der er sat en stopper 
for den i form af synder som doven-
skab, uærlighed, stolthed, umoral eller 
besættelse af verdslige ting.

Jeg frygter, at der er for mange præ-
stedømmebærere, som har gjort meget 
lidt eller slet ingenting for at udvikle 
deres evne til at trække på himlens 
kræfter. Jeg er bange for, at alle dem, 
der er urene i deres tanker, følelser og 
handlinger, eller som fornedrer deres 
hustru eller børn, dermed afskærer sig 
fra præstedømmets kraft.

Jeg frygter også for, at alt for mange 
desværre har overdraget deres hand-
lefrihed til modstanderen og dermed 
lader deres handlinger sige: »Jeg bryder 
mig mere om at tilfredsstille mine egne 
ønsker end om at bære Frelserens kraft 
til at velsigne andre.«
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Brødre, jeg frygter, at der er nogle 
iblandt os, som en dag vil vågne op 
og indse, hvad præstedømmets kraft 
egentligt er, og føle en dyb ærgrelse 
over, at de har brugt langt mere tid på 
at søge magt over andre eller indfly-
delse på arbejdspladsen end på at lære 
at udøve Guds kraft.4 Præsident George 
Albert Smith belærte om, at »vi ikke er 
her på jorden for at drive vores tid væk 
og derefter passere videre til en ophøjet 
sfære, men vi er her for dag for dag at 
kvalificere os til de positioner, som vor 
Fader forventer, at vi indtager herefter.« 5

Hvorfor skulle nogen mand drive 
sin tid væk og lade sig nøje med en 
skål linser som Esau,6 når han er blevet 
betroet den mulighed at modtage alle 
Abrahams velsignelser? 7

Jeg håber inderligt, at hver og en af 
os vil leve op til vore privilegier som 
præstedømmebærere. En skønne dag 
vil det kun være de mænd, der har 

taget deres præstedømme alvorligt 
ved flittigt at søge at lære af Herren 
selv, der vil være i stand til at velsigne, 
vejlede, beskytte, styrke og helbrede 
andre. Kun den mand, der har betalt 
prisen for præstedømmets kraft, vil 
kunne udvirke mirakler for dem, han 
elsker, og sikre sit ægteskab og sin 
familie nu og i al evighed.

Hvad er prisen for at udvikle en 
sådan præstedømmekraft? Frelserens 
seniorapostel Peter – den Peter, som 
sammen med Jakob og Johannes over-
drog Det Melkisedekske Præstedømme 
til Joseph Smith og Oliver Cowdery 8 
– erklærede, hvilke egenskaber vi bør 
stræbe efter for at »få del i guddomme-
lig natur.« 9

Han nævnte tro, dyd, erkendelse, 
selvbeherskelse, udholdenhed, guds-
frygt, brodersind, kærlighed og flid.10 
Og glem ikke ydmygheden! 11 Der-
for spørger jeg: Hvordan ville vores 

familie, venner og kolleger kunne sige, 
at det går for os med at udvikle disse 
og andre åndelige gaver? 12 Jo mere vi 
udvikler disse egenskaber, desto større 
bliver vores kraft i præstedømmet.

Hvordan kan vi ellers øge vores 
kraft i præstedømmet? Vi er nødt til  
at bede fra hjertet. Høflige gentagelser 
af tidligere og kommende aktiviteter, 
som afbrydes af nogle henstillinger 
om velsignelser, kan ikke udgøre den 
kommunikation med Gud, der giver 
varig styrke. Er I villige til at bede om 
at vide, hvordan man beder for at få 
mere kraft? Herren vil lære jer det.

Er I villige til at granske skrifterne og 
tage for jer af Kristi ord 13 – studere oprig-
tigt for at få mere kraft? Hvis I ønsker at 
få jeres hustrus hjerte til at smelte, så lad 
hende tage jer i at studere Kristi lære på 
internettet 14 eller studere jeres skrifter!

Er I villige til at tage regelmæssigt  
i templet? Herren elsker at undervise  
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i sin lære i sit hellige hus. Forestil  
jer, hvor meget det ville behage ham, 
hvis I bad ham om at belære jer om  
præstedømmets nøgler, myndighed  
og kraft, mens I udfører Det Melkise-
dekske Præstedømmes ordinancer i  
det hellige tempel.15 Forestil jer den 
forøgelse i præstedømmets kraft, der 
kunne blive jeres.

Er I villige til at følge præsident  
Thomas S. Monsons eksempel på at 
tjene andre? I årtier har han taget en 
omvej hjem, fordi han fulgte Åndens 
tilskyndelser til at tage hen til nogens 
dørtrin og høre ord som: »Hvordan 
kunne du vide, at det var årsdagen for 
vores datters død?« eller »hvordan kunne 
du vide, at det er min fødselsdag?« Og 
hvis I virkelig ønsker præstedømmets 
kraft, så vil I elske og værne om jeres 
hustru og både tage hende og hendes 
råd til jer.

Hvis alt dette lyder overdrevent, så 
overvej venligst, hvor stor en forskel 
det ville gøre på vores forhold til vores 
hustru, børn og kolleger på jobbet, 
hvis vi var ligeså optaget af at tilegne 
os præstedømmets kraft, som vi er af 
at avancere på jobbet eller få mere ind 
på bankkontoen. Hvis vi ydmygt træder 
frem for Herren og beder ham om at 
lære os, vil han vise os, hvordan vi for-
bedrer vores adgang til hans kraft.

Vi ved, at der i disse sidste dage vil 
komme jordskælv forskellige steder.16 
Et af de steder er måske vores hjem, 
hvor »jordskælv« af følelsesmæssig, 
økonomisk eller åndelig art kan opstå. 
Præstedømmets kraft kan gyde olie 
på vandene og mindske sprækkerne i 
jorden. Præstedømmets kraft kan også 
berolige sindene og læge vore kæres 
sårede hjerter.

Er vi villige til at bede, faste, studere, 
søge, tilbede og tjene som Guds mænd, 
så vi kan have den slags præstedøm-
mekraft? Fordi to små piger så gerne 

ville besegles til deres familie, var deres 
far og bror villige til at betale prisen 
for at bære Det hellige Melkisedekske 
Præstedømme.

Mine kære brødre, vi er blevet vist 
en hellig tillid – Guds myndighed til 
at velsigne andre. Må vi hver især leve 
op til at være den mand, som Gud har 
forudordineret os til at blive – rede til 
at bære Guds præstedømme med mod, 
ivrige efter at betale den krævede pris 
for at øge sin kraft i præstedømmet. 
Med den kraft kan vi hjælpe med til at 
forberede verden på vor Frelsers, Jesu 
Kristi, komme. Dette er hans kirke, og 
den ledes i dag af hans profet, præsi-
dent Thomas S. Monson, som jeg elsker 
og opretholder. Det vidner jeg om i 
Jesu Kristi navn. Amen. ◼

NOTER
 1. Se Russell M. Nelson, »En inderlig bøn til 

mine søstre«, Liahona, nov. 2015, s. 96.

 2. L&P 84:18.
 3. Se Præstedømmets pligter og velsignelser: 

Grundbog for præstedømmebærere, Del 
A og B, 1998; se også Alma 13:7-8; L&P 
84:17-20, 35-38; Moses 1:33, 35.

 4. Se L&P 121:36.
 5. George Albert Smith, i Conference Report, 

apr. 1905, s. 62; se også The Teachings of 
George Albert Smith, red. Robert og Susan 
McIntosh, 1996, s. 17.

 6. Se 1 Mos 25:29-34.
 7. Se 1 Mos 12:3; 17:2-8; Gal 3:29;  

1 Ne 15:14-18; Abr 2:9-11.
 8. Se L&P 128:20. Frelseren, Moses og 

profeten Elias overdrog nøglerne til Peter, 
Jakob og Johannes på bjerget, da Jesus  
blev forvandlet for øjnene af dem (se Matt 
17:1-4; Mark 9:2-9; Luk 9:28-30; L&P 63:21).

 9. 2 Pet 1:4.
 10. Se 2 Pet 1:5-10.
 11. Se L&P 4:6 (note: I en åbenbaring til Joseph 

Smith tilføjede Herren ydmyghed til Peters 
liste).

 12. Se 1 Kor 12:4-11; Moro 10:8-17; L&P 46:11.
 13. Se 2 Ne 32:3.
 14. Se 2 Ne 31:2-21.
 15. Se L&P 84:19-20.
 16. Se L&P 45:33.
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ønskede at vende tilbage, ikke for min 
skyld, men for min hustrus og mine 
børns. Jeg ønskede, at de skulle opleve, 
hvad jeg havde oplevet.

Igennem årene har jeg haft mange 
muligheder for at føre mine sønner 
og andre unge mænd til toppen af et 
bjerg, ligesom min far ledte mig. Disse 
oplevelser har fået mig til at overveje, 
hvad det vil sige at lede, og hvad det 
vil sige at følge.

Jesus Kristus, den største leder  
og den største discipel

Hvis jeg nu spurgte jer: »Hvem er 
den største leder nogensinde?« – hvad 
ville I så svare? Svaret er naturligvis 
Jesus Kristus. Han var det fuldkomne 
eksempel på alle de lederegenskaber, 
man kunne tænke sig.

Men hvad hvis jeg nu spurgte jer: 
»Hvem er den største discipel nogen-
sinde?« – ville svaret ikke igen være 
Jesus Kristus? Han er den største leder, 
fordi han er den største discipel. Han 
følger Faderen til fuldkommenhed i 
alle ting.

Verden belærer, at ledere skal 
være mægtige, Herren belærer, at de 

aldrig tilbage, indtil en dag 20 år 
senere, hvor jeg ringede til min far og 
sagde: »Lad os tage til Windy.« På ny 
sadlede vi vore heste og begyndte op 
ad bjergsiden. Jeg var nu en erfaren ryt-
ter i trediverne, men alligevel blev jeg 
overrasket over den samme nervøsitet, 
som jeg havde følt som 12- årig. Men 
min far kendte vejen, og jeg fulgte ham.

Endelig nåede vi toppen af Windy. 
Udsigten var betagende, og jeg havde 
en overvældende følelse af, at jeg 

Stephen W. Owen
Unge Mænds hovedpræsident

Da jeg var 12 år gammel, tog min 
far mig med på jagt i bjergene. Vi 
vågnede klokken 3 om morge-

nen, sadlede vore heste og begav os op 
ad den skovbeklædte bjergside i total 
mørke. På trods af min store kærlighed 
for jagt med min far var jeg dengang en 
smule nervøs. Jeg havde aldrig været i 
disse bjerge før, og jeg kunne ikke se 
stien eller noget som helst andet for den 
sags skyld! Det eneste, jeg kunne se, var 
den lille lommelygte, som min far bar, 
der kastede sit svage lys på fyrretræerne 
foran os. Hvad nu hvis min hest gled 
og faldt, og kunne han overhovedet se, 
hvor han gik? Men denne tanke trøstede 
mig: »Far ved, hvor han skal hen. Hvis 
jeg følger ham, vil alt være i orden.«

Og alt var i orden. Med tiden kom 
solen frem, og vi nød en dejlig dag 
sammen. Da vi begyndte på tilbageve-
jen, pegede min far på en majestætisk, 
skrånende top, som stod i kontrast til 
de andre. »Det er Windy Ridge,« sagde 
han. »Der er der godt at gå på jagt.« Med 
det samme vidste jeg, at jeg ønskede at 
vende tilbage og bestige Windy Ridge 
en dag.

I årene efter hørte jeg ofte min far 
omtale Windy Ridge, men vi vendte 

De største ledere  
er de største disciple
Der vil være tider, hvor stien foran os synes mørk, men fortsæt med  
at følge Frelseren. Han kender vejen. Faktisk er han vejen.
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skal være ydmyge. Verdens ledere 
opnår magt og indflydelse på grund 
af deres talent, evner og rigdomme. 
Kristuslignende ledere opnår magt og 
indflydelse »ved overtalelse, ved lang-
modighed, ved mildhed og sagtmodig-
hed og ved uskrømtet kærlighed.« 1

I Guds øjne har de største ledere 
altid været de største disciple.

Tillad mig at dele to oplevelser fra 
den sidste tids omgang med Kirkens 
unge mænd, som har lært mig om ledere 
og disciple.

Vi er alle ledere
Min hustru og jeg deltog for nylig 

i et nadvermøde uden for vores hjem-
menighed. Lige inden mødet begyndte, 
henvendte en ung mand sig til mig og 
bad mig hjælpe til med at omdele nad-
veren. Jeg sagde: »Det vil jeg gerne.«

Jeg satte mig ved siden af andre dia-
koner og spurgte en ved siden af mig: 
»Hvad er min opgave?« Han fortalte mig, 
at jeg skulle begynde med at omdele 
bagerst i kirkesalen i midterste række, 
og at han ville stå på den anden side i 
det samme område, og sammen ville  
vi nå frem til de første rækker.

Jeg sagde: »Det er lang tid siden, jeg 
sidst har gjort det.«

Han svarede: »Det er helt i orden. Du 
skal nok klare det. Sådan havde jeg det 
også i begyndelsen.«

Senere holdt kvorummets yngste 
diakon, som blot var blevet ordine-
ret nogle uger forinden, en tale ved 
nadvermødet. Efter mødet samledes 
de andre diakoner rundt om ham for 
at fortælle ham, hvor stolte de var af 
deres kvorumsmedlem.

Da jeg talte med dem den dag, opda-
gede jeg, at de unge mænd i alle kvo-
rummer i Det Aronske Præstedømme i 
den menighed rakte ud til andre unge 
mænd og inviterede dem til at blive en 
del af deres kvorum.

Disse unge mænd var alle store 
ledere. De havde tydeligvis vidunderlige 
præstedømmebærere i Det Melkisedek-
ske Præstedømme, forældre og andre, 
som stod i kulissen og lærte dem om 
deres pligter. Omsorgsfulde voksne som 
disse ser ikke kun unge mænd, som de 
er, men som de kan blive. Når de taler 
med eller om de unge mænd, gør de det 
uden at dvæle ved deres fejl. De lægger 
i stedet vægt på de store lederegenska-
ber, som de udviser.

Unge mænd, det er sådan, Herren 
ser jer. Jeg opfordrer jer til at se jer selv 
på denne måde. Der vil være tidspunk-
ter i jeres liv, hvor I bliver kaldet som 
ledere. På andre tidspunkter forventes 
det, at I er disciple. Men mit budskab 
til jer i dag er, at uanset jeres kaldelse, 
så er I altid ledere, og I er altid disciple. 

Ledelse er et udtryk for det at være 
discipel – det er simpelthen et spørgs-
mål om at hjælpe andre til at komme 
til Kristus, som er, hvad sande disciple 
gør. Hvis I stræber efter at blive Kristi 
disciple, kan I hjælpe andre til at følge 
ham, og I kan være ledere.

Jeres evne til at lede kommer ikke 
fra en udadvendt personlighed, evner 
til at motivere eller endog et talent til 
at tale offentligt. Den kommer fra jeres 
forpligtelse til at følge Jesus Kristus. 
Den kommer fra jeres ønske om, med 
Abrahams ord, at »leve retfærdigt«.2 Hvis 
I kan gøre det – selv hvis I ikke er fuld-
komne, men prøver – så er I ledere.

Præstedømmetjeneste er ledelse
Ved en anden lejlighed var jeg i 

New Zealand, hvor jeg besøgte en 
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enlig mor med tre teenagebørn. Den 
ældste søn var 18 og havde lige fået 
Det Melkisedekske Præstedømme søn-
dagen forinden. Jeg spurgte, om han 
havde haft mulighed for at udøve dette 
præstedømme før. Han sagde: »Jeg er 
ikke sikker på, hvad det betyder.«

Jeg fortalte ham, at han nu havde 
myndighed til at give en præstedøm-
mevelsignelse, der kunne trøste eller 
helbrede. Jeg så på hans mor, som ikke 
havde haft en bærer af Det Melkisedek-
ske Præstedømme ved sin side i mange 
år. »Jeg synes, det ville være vidunder-
ligt«, sagde jeg, »hvis du vil give din mor 
en velsignelse.«

Han svarede: »Jeg ved ikke hvordan.«
Jeg forklarede, at han gjorde det 

ved at lægge sine hænder på sin mors 
hoved, udtale hendes navn og nævne, 
at han gav hende en velsignelse med 
Det Melkisedekske Præstedømmes 
myndighed, og sige det, som Ånden 
lod komme til hans sind og hjerte og 
afslutte i Jesu Kristi navn.

Den følgende dag modtog jeg en 
e- mail fra ham. Den lyder i uddrag: 
»I aftes velsignede jeg min mor! … 
Jeg var meget, meget nervøs og følte 
mig utilstrækkelig, så jeg bad hele 
tiden for at sikre, at jeg havde Ånden 

med mig, fordi jeg ikke kunne give 
en velsignelse uden den. Da jeg 
begyndte, glemte jeg alt om mig selv 
og mine svagheder … Jeg havde ikke 
forventet den umådelige, åndelige og 
følelsesmæssige kraft, som jeg følte … 
Bagefter ramte en ånd af kærlighed 
mig meget hårdt, så jeg ikke kunne 
holde følelserne inde, og jeg gav min 
mor et kram og græd som et spæd-
barn … Selv nu, hvor jeg skriver dette, 
føler jeg Ånden så stærkt, at jeg aldrig 
ønsker at begå synd mere … Jeg elsker 
evangeliet.« 3

Er det ikke inspirerende at se, 
hvordan en tilsyneladende alminde-
lig, ung mand kan opnå store ting 
gennem præstedømmetjeneste, selv 
når han føler sig utilstrækkelig? Jeg 
hørte for kort tid siden, at denne unge 
mand har modtaget et missionskald 
og vil ankomme til missionærskolen 
i næste måned. Jeg tror på, at han vil 
føre mange sjæle til Kristus, fordi han 
har lært, hvordan han følger Kristus 
gennem sin præstedømmetjeneste, som 
tager udgangspunkt i hans hjem, hvor 
hans eksempel har en stor indflydelse 
på hans 14- årige bror.

Brødre, uanset om vi anerken-
der det eller ej, så ser folk op til os; 

familiemedlemmer, venner og endog 
fremmede. Det er som præstedømme-
bærere ikke nok for os blot at komme 
til Kristus; vores pligt er nu at »opfordre 
alle til at komme til Kristus.« 4 Vi kan 
ikke være tilfredse med at modtage 
åndelige velsignelser for os selv; vi 
må lede de mennesker, vi elsker, til de 
samme velsignelser, og som Jesu Kristi 
disciple må vi elske alle. Frelserens 
befaling til Peter er også en befaling til 
os: »Og når du engang vender om, så 
styrk dine brødre.« 5

Følg manden fra Galilæa
Der vil være tider, hvor stien foran 

os synes mørk, men fortsæt med at 
følge Frelseren. Han kender vejen. 
Faktisk er han vejen.6 Jo mere oprig-
tigt I søger Kristus, jo større vil jeres 
ønske være om at hjælpe andre med at 
opleve, hvad I har oplevet. Et andet ord 
for denne følelse er næstekærlighed, 
»som [Faderen] har skænket til alle, som 
er hans Søns, Jesu Kristi, tilhængere«.7 
Så vil I opdage, at når I følger Kristus i 
alle ting, så leder I også andre til ham, 
for med præsident Thomas S. Monsons 
ord: »Når vi følger denne mand fra 
Galilæa – ja, Herren Jesus Kristus – vil 
vores personlige indflydelse virke for 
det gode, uanset hvor vi er, og uanset 
hvad vores kaldelse er.« 8

Jeg bærer mit vidnesbyrd om, at 
dette er Kristi sande kirke. Vi bliver ledt 
af Guds profet, præsident Monson, en 
stor leder, som også er Frelserens sande 
discipel. I Jesu Kristi navn. Amen. ◼

NOTER
 1. L&P 121:41.
 2. Abr 1:2.
 3. Personlig korrespondance, stavning  

og tegnsætning standardiseret.
 4. L&P 20:59; fremhævelse tilføjet.
 5. Luk 22:32.
 6. Se Joh 14:6.
 7. Moro 7:48.
 8. Thomas S. Monson, »Jeres personlige 

indflydelse«, Liahona, maj 2004, s. 20.
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det originale til fordel for noget nyt 
medføre dyb sorg.

Jeg er taknemlig for, at jeg tilhører 
en kirke, der sætter pris på ægteskabet 
og familien. Medlemmer af Jesu Kristi 
Kirke af Sidste Dages Hellige er kendt 
over hele verden for at have nogle af 
de fineste ægteskaber og familier, der 
findes. Jeg tror, at det til dels skyldes 
den dyrebare sandhed, som blev gengi-
vet ved Joseph Smith, at det er menin-
gen, at ægteskaber og familier skal 
være evige. Formålet med familien er 
ikke blot at få tingene til at glide nem-
mere her på jorden for derpå at blive 
smidt væk, når vi kommer til himlen. 
De er tværtimod himlens orden. De er 
et ekko af et celestialt mønster og en 
efterligning af Guds evige familie.

Men stærke ægteskaber og familie-
forhold opstår ikke, bare fordi vi er 
medlemmer af Kirken. De kræver en 
konstant og bevidst indsats. Læren om 
evige familier må inspirere os til at yde 

Det kan have sin værdi at rydde 
op og skille sig af med materielle ting, 
vi ikke længere har brug for, men 
når det gælder ting af evig betydning 
som vores ægteskab, familie og vore 
værdier, kan en indstilling til at udskifte 

Præsident Dieter F. Uchtdorf
Andenrådgiver i Det Første Præsidentskab

For mange år siden var jeg i templet 
i Frankfurt i Tyskland, da jeg lagde 
mærke til et ældre par, der holdt 

hinanden i hånden. Den omsorgsfulde 
ømhed og hengivenhed, de viste hin-
anden, varmede mit hjerte.

Jeg er ikke helt sikker på, hvorfor det 
påvirkede mig så dybt. Måske var det 
den milde kærlighed, disse to menne-
sker havde til hinanden, et fængslende 
symbol på udholdenhed og forpligtelse. 
Det var tydeligt, at dette par havde været 
sammen i lang tid, og at deres kærlighed 
til hinanden stadig var levende og stærk.

Et brug og smid væk- samfund
Jeg tror, at en anden grund til, at 

denne ømme scene gjorde sådan et 
indtryk på mig, er kontrasten til nogle 
af nutidens holdninger. Der er så mange 
samfund i verden, hvor alting lader til at 
blive kasseret efter brug. Så snart noget 
begynder at gå i stykker eller bliver 
slidt, eller når vi ganske enkelt bliver 
trætte af det, smider vi det ud og køber 
i stedet noget bedre, noget nyere eller 
mere skinnende.

Det gør vi med mobiltelefoner, tøj og 
biler og tragisk nok selv med forhold.

Til ære for dem,  
der værner
Når vi stræber efter at udvise kærlighed, som Frelseren gjorde, vil han 
helt sikkert velsigne og fremme vore retskafne bestræbelser på at bevare 
vores ægteskab og styrke vores familie.
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vores bedste for at værne om og berige 
vores ægteskab og familie. Jeg beun-
drer og priser dem, der har bevaret  
og næret disse vigtige, evige forhold.

I dag ønsker jeg at tale til ære for 
dem, der værner.

Værn om vore ægteskaber
Gennem årene har jeg udført beseg-

lingsordinancen for mange håbefulde og 
dejlige par. Jeg har aldrig mødt nogen, 
der, mens de så hinanden i øjnene over 
alteret, troede, det ville ende med skils-
misse eller knuste hjerter.

Det sker desværre for nogle.
Som dagene går, og den romantiske 

kærlighed skifter farve, er der på en 
eller anden måde nogle, der langsomt 
holder op med at tænke på hinandens 
lykke og begynder at lægge mærke til 
små fejl. I et sådant miljø lokkes nogle 
til den tragiske konklusion, at deres 
ægtefælle ikke er smart nok, sjov nok 
eller ung nok. Og nogle får den ide, 
at det berettiger dem til at begynde 
at kigge andre steder hen.

Brødre, hvis det blot tilnærmelsesvis 
ligner en beskrivelse af jer, advarer jeg 
jer om, at I befinder jer på den vej, der 
fører til opløste ægteskaber, opløste 
hjem og knuste hjerter. Jeg bønfalder 
jer om at stoppe nu, vende om og 
komme tilbage på pagtens sikre vej 

til retskaffenhed og loyalitet. Og selv-
følgelig gælder de samme principper 
for vore kære søstre.

Nu har jeg blot en enkelt bemærk-
ning til de af vore enlige brødre, der 
lader sig forlede af det bedrag, at de 
først skal finde »den perfekte kvinde«, 
før de kan indlede et seriøst kæreste-
forhold eller ægteskab.

Mine elskede brødre, må jeg minde 
jer om, at hvis den perfekte kvinde 
fandtes, tror I så virkelig, at hun ville 
være interesseret i jer?

I Guds plan for lykke kigger vi ikke 
så meget efter en, der er perfekt, men 
efter en person, med hvem vi gennem 
et helt liv sammen kan skabe et kærligt, 
varigt og mere fuldkomment forhold. 
Det er målet.

Brødre, de, der værner om deres 
ægteskab, forstår, at denne indsats 
kræver tid, tålmodighed og frem for alt 
velsignelserne ved Jesu Kristi forsoning. 
Det kræver, at I er venlige, ikke misun-
delige, at I ikke søger jeres eget, ikke 
let lader jer ophidse, ikke bærer nag og 
glæder jer over sandheden. Med andre 
ord kræver det næstekærlighed, som er 
Kristi rene kærlighed.1

Alt det sker ikke bare på et øjeblik. 
Gode ægteskaber opbygges sten for 
sten, dag for dag gennem et helt liv.

Og det er gode nyheder.

For uanset hvor fladt jeres forhold 
måtte være på nuværende tidspunkt, 
vil der til sidst være vokset en kæmpe 
pyramide frem, hvis I bliver ved med 
at lægge småsten af venlighed, medfø-
lelse, evne til at lytte, offer, forståelse 
og uselviskhed på den.

Hvis det synes at tage en evighed, så 
husk dette: Det er meningen, at lykke-
lige ægteskaber skal vare for evigt! Så 
»bliv derfor ikke trætte af at gøre godt, 
for I lægger grundvolden til et stort 
[ægteskab]. Og af det, som er småt, 
udspringer det, som er stort.« 2

Det kan være et langsomt fremad-
skridende arbejde, men det behøver 
ikke at være et trist arbejde. Må jeg med 
fare for at sige det indlysende bemærke, 
at en skilsmisse sjældent forekommer, 
når mand og hustru er lykkelige.

Så vær lykkelige!
Og forbløf jeres hustru ved at gøre 

ting, der gør hende lykkelig.
De, der værner om deres ægteskab, 

vælger lykke. Selv om det er sandt, at 
visse typer af kronisk depression kræ-
ver specialistbehandling, holder jeg af 
disse visdomsord fra Abraham Lincoln: 
»Mennesker er omtrent så lykkelige, 
som de beslutter sig til at være.« Det 
passer fint med modstykket i skrifterne: 
»Søg, så skal I finde.« 3

Hvis vi kigger efter ufuldkommenhe-
der i vores ægtefælle eller irritationsmo-
menter i vores ægteskab, vil vi helt 
sikkert finde dem, for alle har nogle. 
Hvis vi på den anden side kigger efter 
det gode, vil vi helt sikkert finde det, for 
alle har også mange gode kvaliteter.

De, der redder ægteskabet, fjer-
ner ukrudtet og vander blomsterne. 
De fejrer små kærlige handlinger, der 
ansporer til ømhed og næstekærlighed. 
De, der værner om ægteskabet, værner 
om fremtidige generationer.

Brødre, husk, hvorfor I blev 
forelskede.
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Arbejd hver dag på at gøre jeres 
ægteskab stærkere og lykkeligere.

Mine kære venner, lad os gøre vores 
allerbedste for at kunne regnes blandt 
de hellige og lykkelige sjæle, der red-
der deres ægteskab.

Værn om vore familier
I dag ønsker jeg også at lovprise 

dem, der værner om deres forhold til 
deres familie. Hver eneste familie har 
brug for at blive reddet.

Hvor vidunderligt det end er, at 
denne kirke er kendt for sine stærke 
familier, kan vi ofte føle, at det må gælde 
alle andre sidste dages hellige familier 
end vores. Men virkeligheden er den,  
at den perfekte familie ikke findes.

Alle familier har sine pinlige 
situationer.

Som når jeres forældre beder jer om 
at tage en selfie af dem, eller når jeres 
grandtante påstår, at I stadig er ugifte, 
fordi I bare er for kræsne, eller når jeres 
påståelige svoger tror, at hans politiske 
synspunkt er det rigtige i forhold til 
evangeliet, eller når jeres far arrangerer 
et familieportræt, hvor alle er klædt ud 
som personerne i hans yndlingsfilm.

Og I får Chewbacca- kostumet.
Sådan er familier.
Vi har måske fælles gener, men vi er 

ikke ens. Vores ånd er unik. Vi påvirkes 
på forskellige måder af vore erfaringer. 
Og som følge deraf ender vi op med at 
være forskellige.

Frem for at forsøge at tvinge alle 
til at blive, som vi vil have det, kan vi 
vælge at hylde disse forskelligheder  
og påskønne dem, fordi de bidrager  

til mangfoldighed og konstante overra-
skelser i vores liv.

Nogle gange træffer nogen i vores 
familie valg eller gør noget, der er 
tankeløst, sårende eller umoralsk. Hvad 
bør vi gøre i disse tilfælde?

Der findes ikke kun en løsning, der 
passer til enhver situation. De, der vær-
ner om deres familie, går det godt for, 
fordi de rådfører sig med deres ægtefælle 
og familie, søger Herrens vilje og lytter 
til Helligåndens tilskyndelser. De ved, at 
det, der er det rigtige for en familie, ikke 
behøver at være rigtigt for en anden.

Men der er en ting, vi kan gøre, som 
er det rigtige i alle tilfælde.

I Mormons Bog hører vi om et folk, 
der havde opdaget hemmeligheden 
bag lykke. I generationer var »der ikke 
… nogen strid … og visselig kunne 
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der ikke findes noget lykkeligere folk 
blandt alle de folk, der var blevet skabt 
ved Guds hånd.« Hvordan gjorde de 
det? »På grund af Guds kærlighed, som 
boede i folkets hjerte.« 4

Ligegyldigt hvilke problemer jeres 
familie oplever, ligegyldigt hvad I må 
gøre for at løse dem, begynder og slutter 
løsningen med næstekærlighed, Kristi 
rene kærlighed. Uden denne kærlighed 
har selv tilsyneladende perfekte familier 
problemer. Med den klarer selv familier 
med store udfordringer det godt.

»Kærligheden hører aldrig op.« 5
Det er sandt i forbindelse med at 

redde ægteskaber! Det er sandt i for-
bindelse med at redde familier!

Aflæg stolthed
Stolthed er næstekærlighedens store 

fjende. Stolthed er en af de største årsa-
ger til, at der er problemer i ægteska-
ber og familier. Stolthed er opfarende, 
uvenlig og misundelig. Stolthed over-
vurderer sin egen styrke og ignorerer 
andres dyder. Stolthed er selvisk og 
lader sig let ophidse. Stolthed formo-
der, der ligger en ond hensigt bag, 
hvor der ingen er, og gemmer sin egen 
svaghed bag smarte undskyldninger. 

Stolthed er kynisk, pessimistisk, vred 
og utålmodighed. Ja, hvis næstekær-
lighed er Kristi rene kærlighed, så er 
stolthed en egenskab, der karakterise-
rer Satan.

Nok er stolthed en almindelig 
menneskelig svaghed. Men den er ikke 
en del af vores åndelige arv, og den 
hører ikke til blandt bærere af Guds 
præstedømme.

Brødre, livet er kort. Man kan for-
tryde noget meget længe – noget langt 
ind i evigheden.

Den måde, I behandler jeres hustru, 
børn, forældre eller søskende på, kan 
påvirke mange generationer. Hvilken 
arv ønsker I at efterlade jeres efter-
kommere? En arv af strenghed, hævn, 
vrede, frygt eller isolation? Eller en arv 
af kærlighed, ydmyghed, tilgivelse, 
medfølelse, åndelig vækst og enhed?

Vi må alle huske: »Den dom er 
ubarmhjertig mod den, der ikke selv 
handler barmhjertigt«.6

Vær barmhjertig af hensyn til jeres 
familieforhold, for jeres sjæls skyld, for 
»barmhjertighed triumferer over dom«.7

Aflæg stolthed.
En oprigtig undskyldning til jeres 

børn, jeres hustru, jeres familie eller 

jeres venner er ikke et tegn på svag-
hed, men på styrke. Er det vigtigere at 
have ret end at fremelske et nærende, 
helende og kærligt miljø?

Byg broer, brænd dem ikke.
Lad kærligheden sejre over stolthe-

den, selv når I ikke er forkert på den. 
Måske især når I ikke er forkert på den.

Hvis I gør det, vil enhver modgang, 
I oplever, gå bort, og takket være Guds 
kærlighed i jeres hjerte vil striden dø 
hen. Principperne om at værne om 
vore forhold gælder os alle, uden at 
skele til om vi er gift, skilt, enke eller 
enkemand eller ugift. Vi kan alle være 
den, der værner om en stærk familie.

Den største kærlighed
Brødre, lad os i vore bestræbelser  

på at værne om vores ægteskab og 
familie som på alle områder følge 
eksemplet fra ham, der frelser os. Frel-
seren vandt »vore sjæle med kærlighed«.8 
Jesus Kristus er vor Mester. Hans værk 
er vores værk. Det er et redningsarbejde, 
og det begynder i hjemmet.

Kærlighed er tråden i frelsesplanen, 
den er uselvisk og søger andres bedste. 
Det er den kærlighed, vor himmelske 
Fader har til os.

Når vi stræber efter at udvise kærlig-
hed, som Frelseren gjorde, vil han helt 
sikkert velsigne og fremme vore ret-
skafne bestræbelser på at bevare vores 
ægteskab og styrke vores familie.

Må Herren velsigne jer i jeres utræt-
telige og retfærdige indsats for at blive 
regnet blandt dem, der værner. Det er 
min bøn i Jesu Kristi navn. Amen. ◼

NOTER
 1. Se 1 Kor 13:4-7; se også Moro 7:47.
 2. L&P 64:33.
 3. Matt 7:7; Luk 11:9; 3 Ne 14:7.
 4. 4 Ne 1:15-16.
 5. Se 1 Kor 13:8; se også Moro 7:46.
 6. Jak 2:13.
 7. Jak 2:13.
 8. »O God, the Eternal Father«, Hymns, nr.175.
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ham. Han gjorde det af kærlighed til 
os. Hensigten med planen var at give 
os det privilegium at leve for evigt, 
som vor himmelske Fader lever. Denne 
evangeliske plan tilbød os et liv på 
jorden, hvor vi ville blive prøvet. Vi fik 
et løfte om, at vi gennem Jesu Kristi for-
soning ville opnå evigt liv, den største 
af alle hans gaver, hvis vi adlød evange-
liets love og præstedømmeordinancer.

Evigt liv er den form for liv, som 
Gud vor evige Fader lever. Gud har 
sagt, at hans hensigt er at »tilvejebringe 
udødelighed og evigt liv for mennesket« 
(Moses 1:39). Det store mål for hver 
eneste præstedømmebærer er derfor at 
bistå i værket med at hjælpe mennesker 
hæve sig til evigt liv.

Hver eneste indsats fra præstedøm-
met og hver eneste præstedømmeor-
dinance har til hensigt at hjælpe vor 
himmelske Faders børn til at blive 
forandret gennem Jesu Kristi forsoning 
og blive del af en fuldkommen fami-
lieenhed. Heraf følger, at »det store 
værk for hver eneste mand er at tro 
på evangeliet, holde befalingerne og 
at skabe og fuldkommengøre en evig 
familieenhed« 2 og at hjælpe andre til  
at gøre det samme.

Nord-  og Sydamerika – den kommer  
til at opfylde hele verden.« 1

Millioner af præstedømmebærere i 
over 110 lande er samlet til dette møde. 
Måske forudså profeten Joseph denne 
tid og den storslåede fremtid, der stadig 
venter os.

Min tale i aften er et forsøg på at 
beskrive den fremtid, og hvad vi må 
gøre for at være en del af planen for 
lykke, som vor himmelske Fader har 
forberedt til os. Før vi blev født, boede 
vi i en familie med vor ophøjede og 
evige himmelske Fader. Han fremkom 
med en plan, der gør os i stand til at gå 
fremad og udvikle os til at blive som 

Præsident Henry B. Eyring
Førsterådgiver i Det Første Præsidentskab

Jeg er taknemlig over at være 
sammen med jer til dette præste-
dømmemøde i Jesu Kristi Kirke 

af Sidste Dages Hellige. Det er et stort 
øjeblik i Kirkens historie. For 182 år 
siden i 1834 i Kirtland i Ohio blev  
alle præstedømmebærere indkaldt  
til at mødes i en bjælkehytte og skole 
på knap 18 m 2. Ved det møde siges  
det, at profeten Joseph Smith sagde: 
»I kender ikke mere til denne kirkes 
og dette riges skæbne end et spæd-
barn på sin mors skød. I fatter det  
ikke … Det er kun en lille håndfuld  
præstedømmebærere, I ser her i aften, 
men denne kirke kommer til at opfylde 

Evige familier
Vores præstedømmeforpligtelse er at gøre vores familie og familierne 
omkring os til midtpunkt for vores interesse.
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Eftersom det er sandt, bør alt, hvad 
vi gør, have celestialt ægteskab som 
sit fokus og formål. Det betyder, at vi 
må stræbe efter at blive beseglet til en 
evig ægtefælle i Guds tempel. Vi må 
også opmuntre andre til at indgå og 
holde de pagter, som binder en mand 
og hustru sammen med deres familie i 
dette liv og i den tilkommende verden.

Hvorfor bør det betyde så meget 
for os hver især – ung eller gammel, 
diakon eller højpræst, søn eller far? Det 
er, fordi vores præstedømmeforpligtelse 
er at gøre vores familie og familierne 
omkring os til midtpunkt for vores 
interesse. Hver eneste større beslutning 
bør baseres på den indvirkning, den vil 
have på, hvorvidt en familie kan blive 
værdig til et liv sammen med vor him-
melske Fader og Jesus Kristus. Der er 
intet i vores virke i præstedømmet, der 
er så vigtigt som dette.

Lad mig fortælle jer, hvad det kunne 
betyde for en diakon, der lytter i aften, 
som medlem af en familie og som 
kvorumsmedlem.

I hans familie er familiebøn eller 
afholdelse af familieaften, måske ikke 
noget, der sker regelmæssigt. Hvis hans 
far kender til sine pligter og kalder 
familien sammen til bøn eller skriftstu-
dium, kan diakonen komme farende 
for at deltage med et smil. Han kan til-
skynde sine brødre og søstre til at del-
tage og rose dem, når de gør det. Han 
kan bede sin far om en velsignelse, når 
skolen begynder, eller når der ellers er 
behov herfor.

Han har måske ikke en trofast far. 
Men selve ønsket i hans hjerte om disse 
oplevelser vil bringe himlens kræfter 
til dem omkring ham på grund af hans 
tro. De vil søge efter det familieliv, som 
diakonen ønsker af hele sit hjerte.

Læreren i Det Aronske Præste-
dømme kan i sin hjemmelæreropgave 
se en mulighed for at hjælpe Herren 

forandre livet for en familie. Herren 
foreslog det i Lære og Pagter:

»Lærerens pligt er bestandigt at våge 
over menigheden, at være hos med-
lemmerne og styrke dem.

Og at se til, at der ikke er nogen 
ugudelighed i kirken, ej heller indbyr-
des nag, ej heller løgn, bagtalelse eller 
ond tale« (L&P 20:53).

Tilsvarende får præsten i Det Aron-
ske Præstedømme denne befaling:

»Præstens pligt er at prædike, lære, 
forklare, formane, døbe og forrette ved 
uddelingen af den hellige nadver.

Og besøge hvert medlems hjem, og 
formane dem til at bede lydeligt og i 
løndom og at varetage alle familiemæs-
sige pligter« (L&P 20:46-47).

Ligesom jeg gjorde som lærer og 
præst, undrer I jer måske over, hvor-
dan I overhovedet kan leve op til disse 
udfordringer. Jeg var aldrig sikker på, 
hvordan jeg skulle formane på en 
måde, der kunne flytte en familie mod 
evigt liv, uden at det virkede fornær-
mende eller kritiserende. Jeg har lært, 
at den eneste formaning, der forandrer 
hjerter, kommer fra Helligånden. Det 
sker for det meste, når vi bærer vid-
nesbyrd om Frelseren, som var og er 
det fuldkomne familiemedlem. Når vi 
fokuserer på vores kærlighed til ham, 
øges harmonien og freden i de hjem, 
vi besøger. Helligånden vil støtte os i 
vores indsats hos familierne.

Den unge præstedømmebærer kan 
ved den måde, han beder på, den 

måde, han taler på, og den måde, han 
opfordrer familien på, i deres sind og 
hjerte minde dem om Frelserens indfly-
delse og eksempel.

En klog præstedømmeleder viste 
mig, at han forstod det. Han bad min 
dreng om at føre ordet ved et hjem-
melærerbesøg. Han sagde, at familien 
måske ikke fulgte hans formaning, 
men han tænkte, at en drengs enkle 
undervisning og vidnesbyrd måske 
med større sandsynlighed ville nå ind 
til deres forhærdede hjerte.

Hvad kan den unge ældste gøre for 
at bidrage til skabelsen af evige fami-
lier? Han står måske for at skulle på 
mission. Han kan bede af hele sit hjerte 
om, at han må kunne finde, undervise 
og døbe familier. Jeg husker stadig en 
flot ung mand med hans kønne brud 
og deres to smukke små piger, som sad 
sammen med min missionærkamme-
rat og mig en dag. Helligånden kom 
og vidnede for dem om, at Jesu Kristi 
evangelium var blevet gengivet. De 
troede tilstrækkeligt til, at de tilmed 
bad om, at vi kunne give deres to små 
piger en velsignelse, som de havde set 
det ske ved et af vore nadvermøder. De 
havde allerede et ønske om, at deres 
børn skulle velsignes, men de forstod 
endnu ikke, at de højere velsignelser 
kun er mulige i Guds templer, efter 
de havde indgået pagter.

Jeg kan stadig føle smerten, når jeg 
tænker på det par og de små piger, 
som nu sikkert er blevet gamle, uden 
løftet om en evig familie. Deres for-
ældre havde i det mindste en anelse 
om de velsignelser, der kunne være 
tilgængelige for dem. Mit håb er, at de 
på en eller anden måde, et eller andet 
sted stadig må få mulighed for at blive 
en evig familie.

Andre ældster, der tager på mis-
sion, får den mere lykkelige oplevelse, 
som min søn Matthew havde. Hans 
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kammerat og han fandt en enke med 
11 børn, som levede meget beskedent. 
Han ønskede for dem det, som I ønsker 
– at få en evig familie. For min søn 
virkede det umuligt eller i det mindste 
usandsynligt dengang.

Jeg besøgte den lille by mange år 
efter, at min søn havde døbt enken, og 
hun bad mig møde sin familie i kirken. 
Jeg måtte vente lidt, for de fleste af 
hendes børn og hendes mange børne-
børn kom fra flere forskellige kirkebyg-
ninger i området. En søn virkede trofast 
i et biskopråd, mange af hendes børn 
er blevet velsignet af tempelpagter, og 
hun er beseglet i en evig familie. Da jeg 
forlod denne kære søster, lagde hun 
armene omkring min talje (hun var ret 
lille, så hun kunne knap nok nå op til 
min talje) og sagde: »Fortæl Mateo, at 
han skal komme tilbage til Chile, før 
jeg dør.« Hun havde på grund af disse 

trofaste ældster en lykkelig forventning 
om den største af alle Guds gaver.

Der er noget, som en ældste, når 
han kommer hjem fra sin mission, skal 
gøre for at leve op til sin forpligtelse 
om at søge evigt liv for sig selv og for 
dem, han elsker. Der er ingen vigtigere 
forpligtelse her eller i evigheden end 
et ægteskab. I har hørt kloge råd om 
at prioritere ægteskab højt de første 
år i jeres planer efter en mission. Den 
trofaste præstedømmetjener vil gøre 
klogt i dette.

Når han overvejer ægteskab, vil 
han indse, at han vælger forældrene 
til sine børn og den arv, de vil få. Han 
vil træffe valget efter oprigtig søgen 
og bønsom overvejelse. Han vil sikre 
sig, at den person, han gifter sig med, 
har hans idealer for en familie og hans 
overbevisning om Herrens hensigt 
med et ægteskab, og at hun er en 

person, som han er villig til at betro 
sine børns lykke.

Præsident N. Eldon Tanner kom 
med dette kloge råd: »De forældre, som 
I bør ære mere end nogen andre, er 
forældrene til jeres kommende børn. 
Disse børn har krav på de bedste for-
ældre, som det er muligt for jer at give 
dem – rene forældre.« 3 Renhed vil være 
jeres beskyttelse og jeres børns beskyt-
telse. I skylder dem den velsignelse.

Nuvel, der er nogle ægtemænd og 
fædre, der lytter her i aften. Hvad kan 
I gøre? Mit håb er, at I har fået et større 
ønske om at foretage de nødvendige 
ændringer, så I og jeres familie kan 
leve i det celestiale rige en dag. Som 
en far med præstedømmet kan I med 
jeres hustru ved jeres side røre hjertet 
hos hver eneste i familien og opmun-
tre dem til at se frem til den dag. I vil 
overvære jeres nadvermøder sammen 
med jeres familie, I vil afholde familie-
aftener, hvor Helligånden er inviteret 
med, I vil bede med jeres hustru og 
familie, og I vil forberede jer til at tage 
jeres familie med til templet. I vil gå 
med dem ad den vej, der fører til et 
evigt familiehjem.

I vil behandle jeres hustru og børn, 
således som vor himmelske Fader har 
behandlet jer. I vil følge Frelserens 
eksempel og vejledning for at lede jeres 
familie på hans måde.

»Ingen magt eller indflydelse kan 
eller bør fastholdes i kraft af præste-
dømmet, uden at det sker ved overta-
lelse, ved langmodighed, ved mildhed 
og sagtmodighed og ved uskrømtet 
kærlighed,

ved venlighed og sand kundskab, 
som uden hykleri og uden svig i høj 
grad vil udvikle sjælen.

Irettesæt i tide med skarphed, når 
du bliver tilskyndet af Helligånden, og 
udvis derefter et større mål af kærlig-
hed til den, som du har irettesat, for 
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at han ikke skal betragte dig som sin 
fjende« (L&P 121:41-43).

Herren har fortalt fædre med præ-
stedømmet, hvilken slags ægtemænd 
de bør være. Han sagde: »Du skal elske 
din hustru af hele dit hjerte og skal 
holde dig til hende og ingen anden« 
(L&P 42:22). Da Herren talte til både 
ægtemand og hustru, befalede han: 
»Du må ikke … begå ægteskabsbrud 
… eller gøre noget, der ligner det« 
(L&P 59:6).

For de unge har Herren fastsat 
standarden. »Børn, adlyd jeres forældre 
i alt, for sådan skal det være i Herren« 
(Kol 3:20) og »ær din far og din mor« 
(2 Mos 20:12).

Når Herren taler til alle i familien, er 
hans råd at elske og støtte hinanden.

Han beder os om at »stræbe efter at 
fuldkommengøre livet for hver enkelt i 
familien, at styrke den svage, genvinde 
de vildfarne kære og fryde os over 
deres fornyede åndelige styrke.« 4

Herren beder også om, at vi gør alt, 
hvad vi kan, for at hjælpe vore afdøde 

slægtninge med at være sammen med 
os i vores evige hjem.

Højpræsternes gruppeleder, som har 
arbejdet flittigt på at hjælpe andre med 
at finde deres forfædre og bringe navne 
til templet, redder dem, der er gået 
forud. Der vil være taknemlighed i den 
kommende verden for disse højpræster 
og for dem, der tilbyder ordinancerne, 
fordi de glemte ikke deres familie, som 
ventede i åndeverdenen.

Profeter har sagt: »Det vigtigste 
af Herrens arbejde, I nogensinde vil 
udføre, vil være inden for jeres eget 
hjems vægge. Hjemmeundervisningen, 
biskoprådets arbejde og andre pligter i 
Kirken er alle vigtige, men det vigtigste 
arbejde foregår inden for jeres hjems 
vægge.» 5

I vores hjem og i vores præstedøm-
metjeneste vil den største værdi ligge 
i de små gerninger, der hjælper os og 
vore kære til at arbejde hen imod evigt 
liv. Disse gerninger kan synes små i 
dette liv, men de vil bibringe varige 
velsignelser i evigheden.

Når vi er trofaste i vores virke med 
at hjælpe vor himmelske Faders børn 
med at vende hjem til ham, bliver vi 
værdige til den hilsen, vi alle så højt 
ønsker at høre, når vi afslutter vores 
jordiske virke. Disse er ordene: »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 25:21).

Blandt dette »meget« er løftet om 
efterkommere i al uendelighed. Det er 
min bøn, at vi alle må være værdige 
til og hjælpe andre til at blive værdige 
til denne himmelske velsignelse i det 
hjem, hvor vor Fader og hans elskede 
Søn, Jesus Kristus, bor. I Jesu Kristi 
hellige navn. Amen. ◼

NOTER
 1. Kirkens præsidenters lærdomme: Joseph 

Smith, 2007, s. 136.
 2. Bruce R. McConkie, i Conference Report, 

apr. 1970, s. 26.
 3. N. Eldon Tanner, Church News, 19. apr. 

1969, s. 2.
 4. Bruce R. McConkie, i Conference Report, 

apr. 1970, s. 27.
 5. Harold B. Lee, Decisions for Successful 

Living, 1973, s. 248-249.
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Den dyrebare gave bestående af 
præstedømmets kraft medfører ikke 
kun højtidelige ansvar, men også sær-
lige velsignelser til os selv og til andre. 
Må vi, uanset hvor vi måtte befinde os, 
altid være værdige til at kalde på dets 
kraft, for vi ved aldrig, hvornår vores 
behov og vores mulighed for at gøre 
det opstår.

Under anden verdenskrig tjente en 
af mine venner i det sydlige stillehavs-
område, da hans fly blev skudt ned 
over havet. Han og de andre besæt-
ningsmedlemmer sprang ud med 
faldskærm fra det brændende fly, de 
pustede deres redningsflåder op og 
klamrede sig til disse redningsflåder 
i tre dage.

Den tredje dag så de noget, som de 
vidste var et redningsskib. Det sejlede 
forbi dem. Den næste morgen sejlede 
skibet igen forbi dem. De begyndte at 
blive desperate, da de forstod, at det 
var den sidste dag, hvor redningsskibet 
ville være i området.

Da talte Helligånden til min ven: 
»Du har præstedømmet. Befal rednings-
mændene at samle jer op.«

Han gjorde, som han blev tilskyndet 
til: »I Jesu Kristi navn og med præste-
dømmets magt, vend om og saml os op.«

I løbet af få minutter lå skibet ved 
siden af dem, og de blev hjulpet op på 
dækket. En trofast og værdig bærer af 
præstedømmet havde i nødens stund 
udøvet dette præstedømme, hvilket 
velsignede ham og andre.

Må vi beslutte, her og nu, altid at 
være beredte i nødens stund, i vores tid 
til at tjene og i vores tid til at velsigne.

Nu hvor vi afslutter dette præste-
dømmemøde siger jeg til jer, at I »er en 
udvalgt slægt, et kongeligt præsteskab« 
(1 Pet 2:9). Må vi altid være værdige 
til disse guddommelige anerkendelser, 
det beder jeg om af hele mit hjerte i vor 
Frelser, Jesu Kristi navn. Amen. ◼

værdige til alle de storslåede velsignelser, 
som vor himmelske Fader har i vente  
til os – og til andre gennem os.

Uanset hvor I går, følger jeres præ-
stedømme med jer. Står I på hellige 
steder? Stands op for at overveje kon-
sekvenserne, før I bringer jer selv eller 
jeres præstedømme i fare ved at vove 
jer ind på steder eller deltage i aktivi-
teter, som ikke er værdige for jer eller 
dette præstedømme. Husk på, hvem I 
er, og hvad Gud forventer, at I bliver. 
I er et forjættet barn. I er mænd med 
megen kraft. I er Guds sønner.

Præsident Thomas S. Monson

Mine elskede brødre, jeg beder 
til, at Ånden må vejlede mine 
bemærkninger i aften. En fæl-

les tråd binder os sammen. Vi er alle 
blevet betroet at bære Guds præste-
dømme og at handle i hans navn. Vi er 
genstand for en hellig tillid. Meget er 
forventet af os.

Vi læser i Lære og Pagter, afsnit 121, 
vers 36, »at præstedømmets rettigheder 
er uadskilleligt forbundet med himlens 
kræfter«. Sikken vidunderlig gave vi har 
fået. Det er vores ansvar at vogte og 
beskytte det præstedømme og at være 

En hellig tillid
Den dyrebare gave bestående af præstedømmets kraft medfører ikke kun 
højtidelige ansvar, men også særlige velsignelser til os selv og til andre.



86 MØDET SØNDAG FORMIDDAG | 3. APRIL 2016

De fleste af jer er bekendt med Alice 
i Lewis Carrolls klassiske roman Alice i 
eventyrland. I kan måske huske, at hun 
kommer til en skillevej, hvor to stier 
fortsætter videre i forskellige retninger. 
Da Alice overvejer, hvilken vej hun skal 
gå, møder hun Filurkatten, som hun 
spørger: »Hvilken vej skal jeg vælge?«

Katten svarer: »Det kommer an på, 
hvor du vil hen. Hvis du ikke ved, hvor 
du vil hen, kan det være lige meget, 
hvilken vej du vælger.« 1

I modsætning til Alice, så ved vi, 
hvor vi vil hen, og det har betydning, 
hvilken vej vi vælger, for den vej, vi 
følger i dette liv, afgør vores skæbne 
i det næste liv.

Må vi vælge at opbygge en stor og 
stærk tro i vores indre, som vil være 
vores mest effektive forsvar mod mod-
standerens angreb – en virkelig tro, 
den form for tro, der vil opretholde  
os og styrke vores ønske om at vælge 
det rette. Uden en sådan tro kommer  
vi ingen vegne. Med den kan vi nå 
vore mål.

Selv om det er afgørende, at vi væl-
ger klogt, er der tidspunkter, hvor vi vil 
begå tåbelige fejl. Omvendelsens gave, 
som vor Frelser har tilvejebragt, gør os 
i stand til at rette vores kurs, så vi kan 
vende tilbage til den sti, der fører os til 
den celestiale herlighed, vi søger.

Må vi bevare modet til at trodse 
flertallets mening. Må vi altid vælge den 
svære og rette vej i stedet for den lette 
og forkerte vej.

Når vi overvejer de beslutninger, vi 
træffer i livet hver dag – om det nu er 
det ene eller andet valg – så har vi truf-
fet det rette valg, hvis vi vælger Kristus.

At det altid vil være tilfældet, er min 
inderlige og ydmyge bøn i vor Herre 
og Frelser, Jesu Kristi navn. Amen. ◼

NOTE
 1. Tilpasset fra Lewis Carroll, Alice’s 

Adventures in Wonderland, 1898, s. 89.

Brødre og søstre, jeg ønsker nu at 
udtrykke min taknemlighed for mulig-
heden for at dele et par tanker med jer 
denne formiddag.

På det seneste har jeg tænkt over 
valg. Man siger, at historien ofte drejer 
på små hængsler, og det gør menne-
skers tilværelse også. De valg, som vi 
træffer, afgør vores skæbne.

Da vi forlod vores førjordiske eksi-
stens og kom til jorden, medbragte vi 
handlefrihedens gave. Vores mål er at 
opnå celestial herlighed, og de valg, vi 
træffer, vil stort set afgøre, om vi når 
vores mål eller ej.

Præsident Thomas S. Monson

Brødre og søstre, før jeg begynder 
min formelle tale i dag, vil jeg gerne 
bekendtgøre fire nye templer, som 

i de kommende måneder og år vil blive 
opført følgende steder: Quito i Ecuador; 
Harare i Zimbabwe; Belém i Brasilien og 
endnu et tempel i Lima i Peru.

Da jeg blev medlem af De Tolv 
Apostles Kvorum i 1963, var der 12 
fungerende templer i hele Kirken. 
Med indvielsen af templet i Provo City 
Center for to uger siden, er der nu 150 
fungerende templer over hele verden. 
Hvor er vi taknemlige for de velsignel-
ser, vi modtager i disse hellige huse.

Valg
Må vi altid vælge den svære og rette vej i stedet for den lette  
og forkerte vej.

Mødet søndag formiddag | 3. april 2016
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Jesus Kristus, som har gjort alt dette 
muligt. Jeg takkede ham for min søn, 
og jeg lod min himmelske Fader vide, 
at hvis han havde brug for at tage min 
lille Ethan til sig, var det i orden. Jeg 
forlod mig fuldstændig på min him-
melske Fader, og jeg vidste, at jeg ville 
se Ethan igen. Jeg var så taknemlig for, 
at jeg i det kritiske øjeblik havde den 
kundskab OG troen på, at evangeliet 
er sandt. Jeg fik fred.« 1

Ethan tilbragte mange uger på 
hospitalet, hvor han var under kompe-
tent lægebehandling. Nære familiemed-
lemmers bønner, faste og tro gjorde det 
tillige med denne behandling muligt 
for ham at forlade hospitalet og vende 
hjem for at være sammen med sin fami-
lie. Han er i dag sund og rask.

Dette afgørende øjeblik for Michele 
bekræftede for hende, at det, som hun 
havde lært hele sit liv, er mere end blot 
ord. Det er sandt.

Bliver vi sommetider så vant til de 
velsignelser, vi får som medlemmer 
af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages 
Hellige, at vi ikke fuldt ud fatter det 
mirakuløse og majestætiske ved at være 
disciple i Herrens sande kirke? Bliver vi 

ledsager for tid og al evighed i templet. 
Jeg havde undervist om familien som 
leder i Unge Piger, og jeg havde fortalt 
mine børn historier om evige familier 
under familieaften. Jeg VIDSTE det, 
men TROEDE jeg på det? Mit svar kom 
lige så hurtigt, som spørgsmålet duk-
kede op i mit hoved: Ånden bekræf-
tede det i mit hjerte og sind, som jeg 
allerede vidste – jeg TROEDE på det!

I det øjeblik udøste jeg mit hjerte 
i bøn til min himmelske Fader og 
takkede ham for den kundskab og tro, 
jeg havde om, at familien virkelig er 
evig. Jeg takkede ham for hans Søn, 

Bonnie L. Oscarson
Unge Pigers hovedpræsident

Den 30. marts for blot et år siden 
kom den lille toårige Ethan 
Carnesecca fra American Fork i 

Utah på hospitalet med lungebetæn-
delse og væske omkring sine lunger. 
To dage senere var hans tilstand blevet 
så kritisk, at han måtte flyves med heli-
kopter til Primary Children’s Hospital 
i Salt Lake City. Hans bekymrede mor, 
Michele, fik lov at sidde på forsædet 
og følges med sin søn. Hun fik et par 
hovedtelefoner på, så hun kunne kom-
munikere med de andre i helikopteren. 
Michele kunne høre redningsmandska-
bet arbejde med sin lille syge dreng, 
og da hun selv er sygeplejerske på en 
børneafdeling, vidste hun nok til at for-
stå, at Ethan var i alvorlige problemer.

I dette kritiske øjeblik lagde Michele 
mærke til, at de fløj direkte over temp-
let i Draper i Utah. Oppe fra luften 
kiggede hun ud over dalen og kunne 
også se templet i Jordan River, templet 
i Oquirrh Mountain og tilmed templet i 
Salt Lake City i det fjerne. Et tanke slog 
hende: »Tror du, eller tror du ikke?«

Om denne oplevelse siger hun:
»Jeg havde i Primary og Unge Piger 

lært om templets velsignelser, og at 
familien er evig. Jeg havde forkyndt 
budskabet om familien til de gode 
mennesker i Mexico på min mission. 
Jeg var blevet beseglet til min evige 

Tror jeg?
Hvis disse ting er sande, så har vi det mest storslåede budskab  
om håb og hjælp, som verden nogensinde har kendt til.
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nogen gange lidt ligegyldige over for 
den største gave, vi kan blive tilbudt i 
dette liv? Frelseren selv har sagt: »Hvis 
du holder mine befalinger og holder ud 
til enden, skal du få evigt liv, hvilken 
gave er den største af alle Guds gaver.« 2

Vi tror, at denne kirke er mere 
end blot et godt sted at tage hen hver 
søndag for at lære, hvordan man bliver 
et godt menneske. Det er mere end 
blot en dejlig kristen social klub, hvor 
vi kan omgås mennesker med en god 
moral. Det er ikke blot en række gode 
forslag, som forældre kan lære deres 
børn derhjemme, så de bliver ansvar-
lige, rare mennesker. Jesu Kristi Kirke 
af Sidste Dages Hellige er så uendelig 
meget mere end alle disse ting.

Tænk blot et øjeblik over dybden 
af det, vi påberåber os i denne kirke. 
Vi tror, at den samme kirke, som Jesus 
Kristus oprettede, mens han gik på jor-
den, atter er blevet oprettet ved en pro-
fet kaldet af Gud i vor tid, og at vore 
ledere besidder den samme magt og 
myndighed til at handle i Guds navn, 
som de fordum apostle besad. Det kal-
des Guds præstedømme. Vi hævder, at 
vi gennem denne gengivne myndighed 
kan modtage frelsende ordinancer som 
dåb og nyde Helligåndens rensende og 
forædlende gave, som kan være hos os 
til alle tider. Vi har apostle og profe-
ter, der leder og vejleder denne kirke 
gennem præstedømmets nøgler, og vi 

tror, at Gud taler til sine børn gennem 
disse profeter.

Vi tror også, at denne præstedøm-
mekraft gør det muligt at indgå pagter 
og modtage ordinancer i det hellige 
tempel, som en dag vil sætte os i stand 
til at vende tilbage til Guds nærhed og 
bo sammen med ham for evigt. Vi hæv-
der også, at familier ved denne kraft 
kan knyttes sammen for evigt, når par 
indtræder i ægteskabets nye og evigt-
varende pagt i hellige bygninger, som 
vi bogstaveligt talt tror er Guds hus. 
Vi tror, at det ikke kun er os, der kan 
modtage disse frelsende ordinancer, 
men også vore forfædre, der levede 
på jorden uden at have en chance for 
at tage del i disse afgørende frelsende 
ordinancer. Vi tror, at vi kan udføre 
stedfortrædende ordinancer for vore 
forfædre i de samme hellige templer.

Vi tror, at vi gennem en profet og 
Guds magt har fået yderligere hellig 
skrift, som supplerer Bibelens vidnes-
byrd og erklærer, at Jesus Kristus er 
verdens Frelser.

Vi hævder, at Jesu Kristi Kirke af 
Sidste Dages Hellige er Guds rige og 
den eneste sande kirke på jorden. Den 
kaldes Jesu Kristi Kirke, fordi han er 
overhovedet for den. Det er hans kirke, 
og alt dette er muligt takket være hans 
sonoffer.

Vi tror, at disse karakteristika ikke 
findes nogen andre steder eller i nogen 

andre organisationer på denne jord. 
Uanset hvor gode og oprigtige andre 
religioner og kirker er, besidder ingen 
af dem den myndighed, der tilveje-
bringer de frelsende ordinancer, som 
findes i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages 
Hellige.

Vi har en kundskab om disse ting, 
men tror vi på dem? Hvis disse ting er 
sande, så har vi det mest storslåede 
budskab om håb og hjælp, som verden 
nogensinde har kendt til. At tro på dem 
er et spørgsmål af evig betydning for os 
og for dem, vi elsker.

For at tro er vi nødt til at få evange-
liet fra vores hoved ned i vores hjerte! 
Det er muligt for os at efterleve evange-
liet rent mekanisk, fordi det forventes 
af os, eller fordi det er den kultur, vi er 
vokset op i, eller fordi det er en vane. 
Måske har nogle ikke oplevet det, kong 
Benjamins folk følte efter hans overbe-
visende prædiken: »De råbte alle med 
én røst og sagde: Ja, vi tror alle de ord, 
som du har talt til os; og vi ved også, 
at de er visse og sande som følge af 
Herren den Almægtiges Ånd, som har 
bevirket en mægtig forandring i os, 
eller i vort hjerte, så vi ikke mere har 
tilbøjelighed til at gøre ondt, men til 
bestandigt at gøre godt.« 3

Vi har alle brug for at ændre vores 
hjerte og selve vores natur, så vi ikke 
længere har et ønske om at følge ver-
dens veje, men at behage Gud. Oprig-
tig omvendelse er en proces, der finder 
sted over tid og omfatter en villighed 
til at udøve tro. Den kommer, når vi 
søger i skrifterne i stedet for på inter-
nettet. Den kommer, når vi er lydige 
mod Guds bud. Omvendelse kommer, 
når vi tjener mennesker omkring os. 
Den kommer af oprigtig bøn, regel-
mæssige tempelbesøg og trofast opfyl-
delse af vore gudgivne opgaver. Det 
kræver, at vi er konsekvente og yder 
en daglig indsats.
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Jeg får ofte spørgsmålet: »Hvad er de 
unges største udfordring i dag?« Jeg sva-
rer, at jeg tror, det er den allestedsnær-
værende påvirkning, som den »stor[e] 
og rummelig[e] bygning« 4 har på dem. 
Hvis Mormons Bog blev skrevet speci-
fikt til vor tid, så kan vi ikke overse den 
relevans, som budskaberne i Lehis syn 
om livets træ og den virkning, som de 
mennesker i den store og rummelige 
bygning, der pegede fingre og spot-
tede, har på os alle.

Det, der er mest hjerteskærende 
for mig, er beskrivelsen af dem, der 

allerede har kæmpet sig vej gennem 
tågerne af mørke på den snævre og 
trange sti, har klamret sig til jernstan-
gen, har nået deres mål og er begyndt 
at smage af livets træs rene og liflige 
frugt. Derpå står der i skrifterne, at de 
fornemt klædte mennesker i den store 
og rummelige bygning »spottede og 
pegede fingre ad dem, der var nået 
frem til og spiste af frugten.

Og efter at de havde smagt frugten, 
skammede de sig på grund af dem, 
som hånede dem, og de faldt fra, ind 
på forbudne stier, og blev væk.« 5

Disse vers beskriver dem af os, der 
allerede har Jesu Kristi evangelium i 
vores liv. Hvad enten vi er blevet født 
ind i det eller har måttet kæmpe os vej 
gennem tågerne af mørke for at finde 
det, har vi smagt denne frugt, som »er 
yderst dyrebar og yderst ønskværdig« 6 
og har potentialet til at bringe os evigt 
liv, »den største af alle Guds gaver«. Vi 
behøver kun at blive ved med at tage 
for os og ikke give agt på dem, der gør 
nar ad vores tro, eller dem, der glæder 
sig over at så tvivl, eller dem, der finder 
fejl hos kirkeledere og ved læren. Det 
er et valg, vi dagligt træffer: At vælge 
tro frem for tvivl. Ældste M. Russell 
Ballard har tilskyndet os således: »Bliv 
i båden, brug jeres redningsvest og 
hold fast med begge hænder.« 7

Som medlemmer af Herrens sande 
kirke sidder vi allerede i båden. Vi 
behøver ikke at gennemsøge verdens 
filosofier for sandhed, der vil give os 
trøst, hjælp og vejledning, så vi kan 
komme sikkert gennem livets prø-
velser: Vi har den allerede! Ligesom 
Ethans mor kunne tage et kig på sin 
langvarige tro og i et kritisk øjeblik 
fortrøstningsfuldt erklære: »Jeg tror 
på det«, kan vi også!

Jeg bærer vidnesbyrd om, at vores 
medlemskab af Herrens rige er en gave 
af umådelig værdi. Jeg vidner om, at de 
velsignelser og den fred, Herren har til 
dem, der er lydige og trofaste, overgår 
alt, hvad det menneskelige sind kan 
fatte. Jeg efterlader jer dette vidnesbyrd 
i Jesu Kristi navn. Amen. ◼

NOTER
 1. Personligt dagbogsnotat fortalt til  

Bonnie L. Oscarson.
 2. L&P 14:7.
 3. Mosi 5:2.
 4. 1 Ne 8:26.
 5. 1 Ne 8:27-28; fremhævelse tilføjet.
 6. 1 Ne 15:36.
 7. M. Russell Ballard, »Bliv i båden og hold 

fast!«, Liahona, nov. 2014, s. 92.
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os i. Alligevel er vi blevet lovet fred 
på en betingelse.

I Johannesevangeliet underviste Frel-
seren i, at vi på trods af livets trængsler 
kan være frimodige, vi kan have håb, 
og vi behøver ikke at frygte, fordi han 
har sagt: »I skal have fred i mig.« 3 Tro 
på Jesus Kristus og hans sonoffer er og 
vil altid være evangeliets første princip 
og det fundament, hvorpå vores håb for 
»fred i denne verden og evigt liv i den 
tilkommende verden« er grundlagt.4

I vores søgen efter fred midt i livets 
daglige udfordringer har vi fået et enkelt 
mønster for at fastholde vore tanker på 
Frelseren, som sagde: »Lær af mig, og lyt 
til mine ord; vandr i min Ånds sagtmo-
dighed, så skal du få fred i mig. Jeg er 
Jesus Kristus.« 5

Lær, lyt og vandr – tre trin med 
et løfte.

Første trin: »Lær af mig«
I Esajas står der: »Talrige folk skal 

drage af sted og sige: ›Kom, lad os 
drage op til Herrens bjerg, til Jakobs 
Guds hus; han skal vise os sine veje.‹« 6

Om vi vandrer på denne vej i fred er 
imidlertid i høj grad afhængigt af, om 
hvorvidt vi også synes, at det er svært 
at tænke på Jesus.

Fred i sindet, samvittighedens fred 
og et fredfyldt hjerte afgøres ikke af 
vores evne til at undgå prøver, sorg og 
mismod. På trods af oprigtige bønner 
vil ikke alle storme ændre kurs, ikke 
alle skavanker blive helbredt, og vi vil 
måske ikke helt forstå alle læresætnin-
ger, principper eller skikke, som profe-
ter, seere og åbenbarere har undervist 

Biskop W. Christopher Waddell
Andenrådgiver i Det Præsiderende Biskopråd

For nogle få år siden blev vores dat-
ter og svigersøn kaldet til sammen 
at undervise en klasse i Primary 

med fem små aktive fireårige drenge. 
Vores datter havde rollen som lærer 
og vores svigersøn rollen som politi-
mand, og de gjorde deres bedste for at 
fastholde en følelse af ro under de til 
tider kaotiske tilstande for at undervise 
børnene i evangeliske principper.

Under en særlig udfordrende lektion 
tog vores svigersøn efter en række 
advarsler til en energisk lille dreng den 
fireårige med ud af klassen. Da vores 
svigersøn var udenfor og skulle til at tale 
med den lille dreng om hans opførsel og 
om at finde hans forældre, stoppede den 
lille dreng ham, inden han kunne sige et 
ord, og erklærede meget følelsesladet, 
mens han viftede med hånden: »Nogle 
gange – nogle gange – er det bare svært 
at tænke på Jesus!«

På vores jordiske rejse bliver vi 
alle undervejs underlagt prøver og 
sorg, uanset hvor herlig vores plan-
lagte destination måtte være, og hvor 
spændende rejsen vil vise sig at blive. 
Ældste Joseph B. Wirthlin har sagt: 
»Men sorgen kan stikke en kæp i hjulet 
for enhver af os. På et eller andet tids-
punkt må alle opleve sorg. Ingen går 
ram forbi.« 1 »Herren skærmer i sin vis-
dom ikke nogen fra sorg og smerte.« 2 

Et mønster for fred
For at opnå den fred, som vi alle søger, må vi handle ved at lære  
om Jesus Kristus, ved at lytte til hans ord og vandre med ham.
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I det stigende antal templer på 
jorden lærer vi om Jesus Kristus og 
hans rolle i Faderens plan som verdens 
Skaber, vor Frelser og Forløser og som 
kilden til vores fred.

Præsident Thomas S. Monson har 
sagt: »Verden kan være et udfordrende 
og vanskeligt sted at leve … Når I 
og jeg besøger Guds hellige hus, når 
vi erindrer de pagter, som vi indgår 
derinde, bliver vi bedre i stand til at 
udholde enhver prøvelse og overvinde 
enhver fristelse. I dette hellige tilflugts-
sted finder vi fred.« 7

Under en stavskonferenceopgave 
for nogle år siden, mens jeg tjente 
i Sydamerika, mødte jeg et par, der 
sørgede over deres lille søn, som lige 
var død.

Det var ved et interview under 
konferencen, at jeg først mødte bror 
Tumiri og hørte om hans tab. Mens 
vi talte, fortalte han, at han ikke kun 
var sørgmodig på grund af sin søns 
død, men han var også knust ved 
tanken om, at han aldrig mere skulle 
se ham igen. Han forklarede, at de som 
relative nye medlemmer havde sparet 
tilstrækkeligt op til, at de kunne tage 
i templet en enkelt gang, inden deres 
lille dreng kom til verden, hvor de var 
blevet beseglet som ægtepar og havde 
fået deres to døtre beseglet til sig. Han 
beskrev så, hvordan de havde sparet 
penge sammen for at tage tilbage til 
templet, men endnu ikke havde haft 
mulighed for at tage deres søn med 
for også at få ham beseglet til sig.

Da jeg øjnede en mulig misforstå-
else, forklarede jeg, at han ville få sin 
søn at se igen, hvis han forblev trofast, 
fordi den beseglingsordinance, som 
bandt ham til hans hustru og døtre, 
også var tilstrækkelig til at binde ham 
til sin søn, som var blevet født i pagten.

Overvældet spurgte han, om det 
virkelig var sandt, og da jeg bekræftede 

det, spurgte han, om jeg var villig til at 
tale med hans hustru, som havde været 
utrøstelig i de to uger, siden deres søn 
var gået bort.

Søndag eftermiddag efter konferen-
cen mødtes jeg med søster Tumiri og 
forklarede også denne herlige læresæt-
ning for hende. Med smerten fra hen-
des tab i frisk erindring, men nu med 
et glimt af håb spurgte hun grådkvalt: 
»Vil jeg virkelig kunne holde min lille 
dreng i mine arme igen? Er han virkelig 
min i evigheden?« Jeg forsikrede hende 
om, at såfremt hun holdt sine pagter, 
ville beseglingsmagten i templet, der er 
virksom på grund af Jesu Kristi myn-
dighed, i sandhed gøre det muligt for 
hende igen at genforenes med sin søn 
og holde ham i sine arme.

Søster Tumiri, som var sønderknust 
efter sin søns død, forlod vores møde 
med taknemlighedens tårer og fyldt 
med fred på grund af den hellige tem-
pelordinance, som er gjort mulig ved 
vor Frelser og Forløser.

Hver gang vi kommer til temp-
let – i alt hvad vi hører, gør og siger, 
i alle ordinancer, som vi deltager i, 
og i alle pagter, som vi indgår – peges 
vi i retning af Jesus Kristus. Vi føler 

fred, når vi hører hans ord og lærer af 
hans eksempel. Præsident Gordon B. 
Hinckley sagde: »Tag til Herrens hus og 
fornem der hans Ånd og kommuniker 
med ham, så oplever du en fred, som 
du ikke finder noget andet sted.« 8

Andet trin: »Lyt til mine ord«
I Lære og Pagter læser vi: »Hvad  

enten det er ved min egen røst eller  
ved mine tjeneres røst, det er det  
samme.« 9 Fra Adams dage og frem  
til vores nuværende profet, Thomas  
Spencer Monson, har Herren talt til  
sine bemyndigede repræsentanter.  
De, der vælger at lytte og rette sig 
efter Herrens ord, som de gives gen-
nem hans profeter, vil finde beskyt-
telse og fred.

I Mormons Bog finder vi mange 
eksempler på vigtigheden af at følge 
profetisk vejledning og opretholde pro-
feten heriblandt en lektie, som vi lærer 
af Lehis syn om livets træ i 1 Nefi kapi-
tel 8. Aldrig har den store og rumme-
lige bygning været mere tætpakket, og 
larmen fra dens åbne vinduer har aldrig 
været mere misledende, spottende og 
forvirrende, end i vore dage. I disse vers 
læser vi om to grupper af mennesker 
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og deres reaktioner på de tilråb, der 
kommer fra bygningen.

Begyndende med vers 26 læser vi:
»Og jeg kastede også blikket rundt 

omkring og så på den anden side af 
floden med vand en stor og rummelig 
bygning …

Og den var fyldt med folk … [og] de 
spottede og pegede fingre ad dem, der 
… spiste af frugten.

Og efter at de havde smagt frugten, 
skammede de sig på grund af dem, 
som hånede dem, og de faldt fra, ind 
på forbudne stier, og blev væk.« 10

I vers 33 læser vi om andre, som 
reagerede anderledes på den spot og 
latterliggørelse, der kom fra bygningen. 
Profeten Lehi forklarer, at folk i byg-
ningen »pegede … med foragt fingre 
ad mig og dem, der også spiste af frug-
ten, men vi ænsede dem ikke.« 11

En vigtig forskel på dem, som 
skammede sig, faldt bort og blev væk, 
og dem, der ikke ænsede spotten fra 
bygningen og opretholdte profeten, fin-
des i to vendinger: For det første: »Efter 
at de havde smagt «, og for det andet: 
»Dem, der også spiste.«

Den første gruppe havde nået træet, 
stod en tid sammen med profeten, men 
smagte kun på frugten. Ved ikke også 
at spise tillod de spotten fra bygningen 
at påvirke dem og at føre dem væk fra 
profeten og ind på forbudne stier, hvor 
de blev væk.

Som kontrast til dem, der smagte 
og gik bort, var der dem, som til sta-
dighed spiste af frugten. Disse perso-
ner ignorerede uroen fra bygningen, 
stod sammen med profeten og nød 
beskyttelsen og freden, som fulgte 
med. Vores forpligtelse over for Her-
ren og hans tjenere kan ikke være en 
deltidsforpligtelse. Hvis den er det, så 
er vi sårbare over for dem, der søger 
at ødelægge vores fred. Hvis vi lytter 
til Herren gennem hans bemyndigede 

tjenere, så står vi på hellige steder og 
kan ikke flyttes.

Modstanderen tilbyder falske løsnin-
ger, som kan virke som svar, men som 
tager os endnu længere væk fra den 
fred, vi søger. Han tilbyder et blænd-
værk, som ser autentisk og sikkert ud, 
men som i sidste ende, lige som den 
rummelige bygning, vil kollapse og 
knuse alle, der søger fred i den.

Sandheden findes i enkeltheden 
i en primarysang: »Herrens profet har 
sagt: Hold Guds befalinger, thi det 
giver tryghed. Thi det giver fred.« 12

Tredje trin: »Vandr i min Ånds 
sagtmodighed«

Uanset hvor langt vi måtte bevæge 
os væk fra stien, indbyder Frelseren os 
til at komme tilbage og vandre sammen 
med ham. Denne invitation til at vandre 
sammen med Jesus Kristus er en invita-
tion til at gå med ham til Getsemane og 
fra Getsemane til Golgata og fra Golgata 
til graven i haven. Det er en indbydelse 
til at iagttage og anvende hans store 
sonoffer, hvis rækkevidde er lige så per-
sonligt, som det er uendeligt. Det er en 
indbydelse til omvendelse, til at trække 
på hans rensende kraft og til at forstå 

hans kærlige, udstrakte arme. Det er en 
indbydelse til at finde fred.

Vi har alle på et tidspunkt i livet følt 
smerte og hjertesorg i forbindelse med 
synd og overtrædelse, for »hvis vi siger, 
at vi ikke har synd, fører vi os selv på 
vildspor«.13 Men, »er [vore] synder som 
skarlagen, kan de«, når vi anvender 
Jesu Kristi forsoning og vandrer med 
ham i sand omvendelse, »blive hvide 
som sne«.14 Selvom vi er nedtrykte på 
grund af synd, kan vi finde fred.

Alma den Yngre var tvunget til at se 
sine synder i øjnene, da han fik besøg 
af en Herrens engel. Han beskrev sin 
oplevelse med disse ord:

»Min sjæl blev i højeste grad revet 
op og martret af alle mine synder

… ja, jeg indså, at jeg havde sat mig 
op imod min Gud, og at jeg ikke havde 
holdt hans hellige befalinger.« 15

Hans synder var alvorlige, og midt 
i denne oplevelse fortsætter han:

»Da erindrede jeg også at have hørt 
min far profetere for folket angående 
en Jesus Kristus, Guds Søn, som skulle 
komme for at sone for verdens synder

… [jeg] råbte … i mit hjerte: O 
Jesus, du Guds Søn, hav barmhjertig-
hed med mig.« 16
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ikke noget egentligt imod det, men 
de føler heller ikke nogen forpligtelse 
omkring det. Mange mennesker ønsker, 
at vi kunne handle på det, men tror, at 
vores samfund ganske enkelt ikke vil 
eller kan længere.« 1

Som kirke tror vi på fædre. Vi tror 
på »idealet om manden, der sætter sin 
familie i første række«.2 Vi tror på, at »i 
henhold til den guddommelige plan skal 
fædre lede deres familier i kærlighed 
og retskaffenhed og har ansvaret for 
at sørge for livets fornødenheder samt 
beskytte deres familie.« 3 Vi tror på, at 
»fædre og mødre« i deres kompletterende 
familieroller »er forpligtet til at hjælpe 
hinanden som jævnbyrdige partnere.« 4 Vi 
tror langt fra på, at fædre er overflødige, 
men at de er unikke og uerstattelige.

Ældste D. Todd Christofferson
De Tolv Apostles Kvorum

I dag taler jeg om fædre. Fædre er 
afgørende i den guddommelige plan 
for lykke, og jeg vil gerne komme 

med en opmuntring til dem, som stræber 
efter at leve op til det kald. Jeg roser og 
opmuntrer ikke fædre og deres rolle for 
at vanære eller ringeagte nogen. I dag 
stiller jeg blot skarpt på det gode, som 
mænd kan gøre i deres mest maskuline 
roller – som ægtemand og far.

David Blankenhorn, forfatter af 
bogen Fatherless America, har sagt: 
»I dag er det amerikanske samfund 
grundlæggende opdelt og ambivalent 
omkring begrebet fædres ansvar. Nogle 
mennesker husker det end ikke. Andre 
føler sig stødt af det. Andre, deriblandt 
indtil flere familiesagkyndige, neglige-
rer eller forsmår det. Mange andre har 

Fædre
I dag stiller jeg skarpt på det gode, som mænd kan gøre i deres  
mest maskuline roller – som ægtemand og far.

»Og først da jeg anråbte Herren 
Jesus Kristus om barmhjertighed, fik 
jeg forladelse for mine synder. Men 
se, jeg anråbte ham, og jeg fandt fred 
i min sjæl.« 17

På samme måde som Alma vil  
vi også finde fred i vores sjæl, når vi 
vandrer med Jesus Kristus, omvender 
os fra vore synder og anvender hans 
helbredende kraft i vores liv.

Den fred, vi alle søger, kræver mere 
end blot et ønske. Den kræver, at vi 
handler ved at lære om ham, ved at 
lytte til hans ord og ved at vandre med 
ham. Vi har måske ikke evnen til at 
kontrollere alt, hvad der sker omkring 
os, men vi kan kontrollere den måde, 
hvorpå vi anvender mønstret for fred, 
som Herren har givet; et mønster, som 
gør det let ofte at tænke på Jesus.

Jeg bærer vidnesbyrd om, at Jesus 
Kristus er »vejen, sandheden og livet«,18 
og at vi kun gennem ham kan opnå 
ægte fred i denne verden og evigt liv i 
den tilkommende verden. I Jesu Kristi 
navn. Amen. ◼
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Nogle betragter det gode ved 
fædres ansvar i samfundsmæssige 
termer, som noget der forpligter mænd 
i forhold til deres afkom, ansporer dem 
til at være gode borgere og tænke på 
andres behov og noget, der supplerer 
»mødrenes engagement i børnene med 
faderlig interesse i børnene … Kort 
sagt er det, der er vigtigt for mænd, at 
være fædre. Det vigtige for børn er at 
have en far. Det vigtige for samfundet 
er at skabe fædre.« 5 Og selv om disse 
betragtninger bestemt er sande og vig-
tige, ved vi, at fædre er langt mere end 
en social konstruktion eller et resultat 
af evolution. Faderrollen har guddom-
melig oprindelse, begyndende med 
en Fader i himlen og i denne jordiske 
sfære med Adam.

Det fuldkomne, guddommelige 
udtryk for fædres ansvar er vor him-
melske Fader. Hans væsen og egen-
skaber omfatter uendelig godhed og 
fuldkommen kærlighed. Hans gerning 
og herlighed er hans børns udvikling, 
lykke og evige liv.6 Fædre i denne 
faldne verden kan på ingen måde 
hævde at være sammenlignelige med 
himmelens Majestæt, men når de er 
bedst, stræber de efter at ligne ham, og 
de tager i sandhed del i hans værk. De 
hædres ved en bemærkelsesværdig og 
tankevækkende tillid.

For os mænd tydeliggør faderansva-
ret vore svagheder og vores behov for 
at forbedre os. Faderansvaret fordrer 
ofre, men det er en kilde til ufattelig 
tilfredshed, endog lykke. Atter engang 
er vor himmelske Fader det ypperste 
eksempel. Han elskede os sine ånde-
børn så højt, at han gav sin enbårne 
Søn for vores frelse og ophøjelse.7 
Jesus sagde: »Større kærlighed har 
ingen end den at sætte sit liv til for sine 
venner.« 8 Fædre udviser den kærlighed, 
når de dag for dag nedlægger deres liv 
for at arbejde for deres familie og dens 
underhold.

Måske er noget af det vigtigste,  
en far kan gøre, at vende sine børns 
hjerte til deres himmelske Fader. Hvis  
en far i såvel ord som gerning kan  
vise, hvordan troskab mod Gud ser  
ud i dagligdagen, så vil den far have  
givet sine børn nøglen til fred i dette  
liv og evigt liv i den tilkommende ver-
den.9 En far, som læser skrifterne for  
og med sine børn, gør dem bekendt 
med Herrens røst.10

I skrifterne finder vi en gentagen 
fremhævelse af forældres pligt til at 
undervise deres børn:

»Og videre, for så vidt som foræl-
dre, der har børn i Zion eller i nogen 
af hendes stave, som er organise-
ret, ikke lærer dem at forstå læren 

om omvendelse, tro på Kristus, den 
levende Guds Søn, og om dåb og Hel-
ligåndsgaven ved håndspålæggelse, når 
de er otte år gamle, skal synden hvile 
på forældrenes hoved …

Og de skal også lære deres børn 
at bede og at vandre retskaffent for 
Herren.« 11

I 1833 gav Herren medlemmerne 
af Det Første Præsidentskab en repri-
mande for utilstrækkeligt fokus på deres 
ansvar for at undervise deres børn. Til 
en sagde han specifikt: »Du har ikke lært 
dine børn lys og sandhed i overensstem-
melse med befalingerne; og den Onde 
har endnu magt over dig, og dette er 
årsagen til din trængsel.« 12

Det er meningen, at fædre skal 
undervise hver generation om Guds 
love og værk. Som salmisten sagde:

Fædre udviser kærlighed, når de arbejder for at 
tjene og forsørge deres familie.

Faderrollen fordrer ofre, men det er en kilde til 
usammenlignelig tilfredshed.
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»Han satte et vidnesbyrd i Jakob, 
fastsatte en lov i Israel, som han befa-
lede vore fædre at lære deres børn,

for at den kommende slægt, de 
børn, der skulle fødes, skulle lære den 
at kende, så de kunne fortælle om det 
til deres børn.

De skulle sætte deres lid til Gud 
og ikke glemme Guds gerninger, men 
holde hans befalinger.« 13

Ganske vist er undervisning i 
evangeliet et fælles ansvar for fædre 
og mødre, men Herren er klar omkring 
sin forventning til, at fædre fører an i 
prioriteringen af dette. (Og lad os lige 
huske, at uformelle samtaler, at arbejde 
og det at lege sammen og at lytte kan 
være en vigtig form for undervisning). 
Herren forventer, at fædre hjælper med 
at forme deres børn, og børn ønsker 
og har brug for en rollemodel.

Selv blev jeg velsignet med en 
eksemplarisk far. Jeg husker, at da jeg 
var dreng og omkring 12 år, var min far 
kandidat til byrådet i vores lille lokal-
samfund. Han arrangerede ikke nogen 
stor kampagne – jeg husker kun, at far 
fik mine brødre og mig til at omdele 
nogle løbesedler og opfordre folk til at 
stemme på Paul Christofferson. Der var 
en del af de voksne, der fik en løbesed-
del, som bemærkede, at Paul var en god 
og ærlig mand, og de ikke havde noget 
problem med at stemme på ham. Mit 
unge drengehjerte svulmede af stolthed 
over min far. Det gav mig mod på og et 
ønske om at følge i hans fodspor. Han 
var ikke fuldkommen – det er ingen 
– men han var retskaffen og god og 
forbilledlig for en søn.

Opdragelse og irettesættelse er en 
del af det at undervise. Paulus sagde: 
»For Herren tugter den, han elsker.« 14 
Men når det gælder disciplinering må 
en far være særlig omhyggelig med, 
at intet end minder om misbrug, for 
det kan aldrig retfærdiggøres. En fars 

motivation for at irettesætte må altid 
være kærlighed og hans vejleder 
Helligånden:

»Irettesæt i tide med skarphed, når 
du bliver tilskyndet af Helligånden, og 
udvis derefter et større mål af kærlig-
hed til den, som du har irettesat, for 
at han ikke skal betragte dig som sin 
fjende,

så han må vide, at din trofasthed er 
stærkere end dødens bånd.« 15

Disciplinering og opdragelse i et 
guddommeligt anvist mønster handler 
langt mindre om straf, end det handler 
om at hjælpe en af vore kære til større 
selvkontrol.

Herren har sagt: »Alle børn har krav 
på at blive forsørget af forældrene, 
til de er myndige« 16 Det er en hellig 
gerning at forsørge sin familie. Selvom 
det at forsørge sin familie oftest kræver, 
at man er væk hjemmefra, er det ikke 
uforeneligt med faderansvaret – det 
er indbegrebet af at være en god far. 
»Arbejde og familie er overlappende 
ansvarsområder.« 17 Det retfærdiggør 
selvfølgelig ikke, at en mand negligerer 
sin familie for sin karriere eller som 
en anden yderlighed, at man ikke vil 
anstrenge sig og gladeligt overlader 
det ansvar til andre. Kong Benjamin 
udtrykte det således:

»I vil ikke lade jeres børn gå sultne 
eller nøgne; ej heller vil I tillade, at de 
overtræder Guds love og slås og skæn-
des, den ene med den anden …

Men I vil lære dem at vandre på 
sandhedens og alvorens veje; I vil lære 
dem at elske hinanden og at tjene 
hinanden.« 18

Vi anerkender den pinsel, det er 
for mænd, som ikke er i stand til at 
finde en måde og midler til at sørge 
tilstrækkeligt for deres familie. Der 
er ingen skam i, at man på et givent 
tidspunkt til trods for, at man har gjort 
sit allerbedste, ikke kan leve op til alle 

de pligter og funktioner, som fædre 
har. »Uarbejdsdygtighed, dødsfald eller 
andre omstændigheder kan nødven-
diggøre individuelle tilpasninger. Den 
øvrige familie bør hjælpe til, når der er 
behov herfor.« 19

To af de bedste ting en far kan gøre 
for sine børn er at elske og vise sin kær-
lighed for deres mor. Dette bekræfter og 
styrker det ægteskab, som er grundlaget 
for deres familieliv og tryghed.

Nogle mænd er enlige fædre, ple-
jefædre eller stedfædre. Mange af dem 
kæmper vældigt og gør deres allerbed-
ste i en ofte svær situation. Vi ærer dem, 
som gør alt, der kan gøres i kærlig-
hed, tålmodighed og selvopofrelse 
for at imødekomme individuelle og 

En far, som læser i skriften for og med sine børn, 
lærer dem at kende Herrens røst.

Herren forventer, at fædre hjælper med at 
forme deres børn, og børn ønsker og har brug 
for en rollemodel.
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familiemæssige behov. Det bør bemær-
kes, at Gud selv betroede sin enbårne 
Søn til en plejefar. Josef fortjener 
visseligt en del af æren for det faktum, 
at »Jesus gik frem i visdom og vækst og 
yndest hos Gud og mennesker«.20

Desværre er der nogle børn, som  
på grund af dødsfald, svigt eller skils-
misse ikke bor sammen med deres far. 
Nogle har måske fædre, der er fysisk 
til stede, men følelsesmæssigt fravæ-
rende eller som på anden måde ikke 
viser opmærksomhed eller støtte. Vi 
opfordrer alle fædre til gøre det bedre 
og være bedre. Vi opfordrer medier og 
udbydere af underholdning til i højere 
grad at vise hengivne og kapable 
fædre, som vitterligt elsker deres hustru 
og vejleder deres børn med visdom i 
stedet for klodsmajorer, klovne eller 
»fyre, der volder problemer«, som fædre 
alt for ofte fremstilles som.

Til børn, som kommer fra en 
vanskelig familiesituation, siger vi: I 
er ikke mindre værd på grund af det. 
Udfordringer er til tider et udtryk for 
Herrens tillid til jer. Han kan hjælpe jer, 
både direkte og igennem andre, med 
at håndtere de situationer, I kommer 
i. I kan blive den generation, måske 
den første i jeres familie, hvor det 
guddommelige mønster, som Gud har 
anvist for familier, kan blive ført ud i 
livet til velsignelse for de efterfølgende 
generationer.

Til de unge mænd, der anerkender 
den rolle, de vil få som forsørgere 
og beskyttere, siger vi: Forbered jer 
nu ved at være flittige i skolen og 
planlægge jeres videre uddannelse. 
Uddannelse er, uanset om I får den 
på et universitet, en teknisk skole, en 
lærlingeplads eller lignende, nøglen til 
at udvikle de færdigheder og kompe-
tencer, I får brug for. Drag fordel af 
muligheden for at omgås folk i alle 
aldre, deriblandt børn, og lær, hvordan 

man skaber sunde og berigende rela-
tioner. Det betyder almindeligvis at tale 
med folk ansigt til ansigt og gøre ting 
sammen nogle gange og ikke bare at 
øve sig på sine sms- færdigheder. Lev 
jeres liv således, at I som mænd kan 
tage renhed med ind i jeres ægteskab 
og til jeres børn.

Til alle i den opvoksende genera-
tion siger vi, hvor I end placerer jeres 
far på skalaen god- bedre- bedst (og jeg 
forudsiger, at den bedømmelse vil stige 
i takt med, at I bliver ældre og klogere), 
så sæt jer for at ære ham og jeres mor 
ved måden, I lever på. Husk, hvordan 
Johannes udtrykte en fars håb: »Jeg 
har ingen større glæde end at høre, at 
mine børn lever i sandheden.« 21 Jeres 

retskaffenhed er den største ære, nogen 
far kan blive vist.

Til mine brødre, fædrene i denne 
kirke, siger jeg, at jeg ved, at I ville 
ønske, at I var endnu bedre fædre. 
Det ønsker jeg, at jeg var. Men lad os 
trods vore begrænsninger trænge os 
frem. Lad os lægge vor tids og kulturs 
overdrevne idé om individualisme 
og selvstændighed til side og først og 
fremmest tænke på andres glæde og 
trivsel. For Herren vil helt sikkert til 
trods for vores utilstrækkelighed højne 
os og gøre, at vores beskedne indsats 
vil bære frugt. Jeg finder opmuntring i 
en historie, der var i New Era for nogle 
år siden. Forfatteren fortalte følgende:

»Da jeg var dreng, boede vores lille 
familie i en toværelseslejlighed på 
anden sal. Jeg sov på sofaen i stuen …

Min far, der var stålværksarbejder, 
tog tidligt hjemmefra hver morgen. Hver 
morgen kom han hen og trak dynen 
godt op om mig og stod et minuts tid. 
Jeg halvsov, når jeg kunne fornemme, 
at min far stod ved siden af sofaen og 
kiggede på mig. Jeg vågnede langsomt 
og var lidt forlegen over, at han stod 
der. Jeg prøvede på at lade som om, jeg 
stadig sov … Jeg blev bevidst om, at han 
stod der ved siden af min seng og bad 
med al sin opmærksomhed, energi og 
fokus – for mig.

Hver morgen bad min far for mig. 
Han bad om, at jeg ville få en god dag, 
at jeg måtte være i sikkerhed, at jeg 
ville kunne lære og forberede mig på 
fremtiden. Og eftersom han ikke kunne 
være sammen med mig, før det blev 
aften, så bad han for de lærere og ven-
ner, jeg skulle være sammen med den 
pågældende dag …

Til at begynde med forstod jeg ikke 
rigtigt, hvad min far gjorde de mor-
gener, når han bad for mig. Men da 
jeg blev ældre, kunne jeg mærke hans 
kærlighed og interesse for mig og alt, 
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jeg gjorde. Det er et mine bedste min-
der. Det var først flere år senere, efter 
jeg var blevet gift og selv havde fået 
børn, og jeg gik ind på deres værel-
ser, når de sov og bad for dem, at jeg 
helt forstod, hvad min far havde følt 
for mig.« 22

Alma vidnede for sin søn og sagde:
»Se, jeg siger dig, at [Kristus] er 

den, der visselig skal komme … ja, 
han kommer for at kundgøre glæde-
lige tidender om frelse for sit folk.

Og se, min søn, dette var den  
tjenestegerning, som du var kaldet  
til, at kundgøre disse glædelige tiden-
der for dette folk for at berede deres 
sind, eller rettere for at frelsen kunne 
blive dem til del, så de kunne berede 
deres børns sind til at høre ordet på 
tidspunktet for hans komme.« 23

Det er fædres tjenestegerning i 
vore dage. Må Gud velsigne dem og 
gøre dem i stand til at leve op til det, 
i Jesu Kristi navn. Amen. ◼
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Cowdery i templet i Kirtland. Det skete 
blot en uge efter indvielsen af templet. 
I dette syn så de Herren stå på bryst-
værket på talerstolen i templet. Frelse-
ren erklærede blandt andet:

»Lad jeres brødres hjerte fryde sig, 
de, som med al deres kraft har bygget 
dette hus til mit navn.

For se, jeg har antaget dette hus, og 
mit navn skal være her; og jeg skal i 
barmhjertighed give mig til kende for 
mit folk i dette hus.« 3

Ved den hellige begivenhed viste 
fordums profeter sig, herunder profe-
ten Elias, som overdrog nøgler, der var 
afgørende for tempelordinancerne.

Ældste Quentin L. Cook
De Tolv Apostles Kvorum

Fremkomsten af Herrens frelsesplan 
i denne tidernes fyldes uddeling 
er næsten helt ufattelig.1 Et godt 

eksempel herpå er præsident Thomas 
S. Monsons bekendtgørelse af fire nye 
templer ved dette konferencemøde. 
Da præsident Monson blev kaldet som 
apostel i 1963, var der 12 fungerende 
templer i verden.2 Med indvielsen af 
templet i Provo City Center er der nu 
150, og der vil være 177, når alle de 
bekendtgjorte templer er indviet. Der 
er grund til, at vi ydmygt fryder os.

For 180 år siden præcis i dag den 
3. april 1836 blev et storslået syn åbnet 
for profeten Joseph Smith og Oliver 

Se jer selv i templet
Jeg beder til, at vi alle vil ære Frelseren og foretage enhver nødvendig 
ændring for at se os selv i hans hellige templer.
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Vi har en fornemmelse af den glæde, 
der udtrykkes nu i Quito i Ecuador, 
Harare i Zimbabwe, Belém i Brasilien 
og i Lima i Peru, både hos medlemmer 
og missionærer, på baggrund af det, 
der skete i Bangkok i Thailand for et 
år siden, da det tempel blev bekendt-
gjort. Søster Shelly Senior, der er gift 
med den daværende missionspræsident 
for Missionen i Bangkok i Thailand, 
David Senior, sendte e- mail til familie 
og venner for at sige, at efter de hørte 
præsident Monson bekendtgøre det 
tempel, havde de haft »12 søvnløse 
timer og grædt masser af glædestårer«. 
De ringede til assistenterne kl. 23.30 og 
informerede dem. Assistenterne ringede 
til alle missionærerne. Rapporten kom 
tilbage, at »hele missionen var vågen 
midt om natten og hoppede i deres 
senge«. Søster Senior formanede humo-
ristisk familie og venner: »Fortæl det 
endelig ikke til missionsafdelingen!« 4

Den store åndelige reaktion hos 
medlemmerne i Thailand var lige så 
stor. Jeg er sikker på, at der har været 
en åndelig forberedelse i hjerter og 
hjem og tilkendegivelser fra himlen, der 
har forberedt de hellige på, hvor disse 
netop bekendtgjorte templer skulle 
placeres.

Søster Senior fik i Thailand fremstillet 
nogle særlige håndspejle til sin person-
lige undervisning, især for søstre. I spej-
let var der ætset et tempel og ordene: 
»Se jer selv i templet.« Når folk kiggede i 
spejlet, så de sig selv i templet. Præsident 
og søster Senior lærte undersøgere og 
medlemmer at forestille sig selv i templet 
og foretage de nødvendige ændringer i 
livsstil og åndelige forberedelser for at 
opnå dette mål.

Min opfordring denne formiddag er, 
at vi alle, uanset hvor vi bor, ser os selv 
i templet. Præsident Monson har udtalt: 
»Indtil I er trådt ind i Herrens hus og 
har modtaget alle de velsignelser, som 

venter jer der, har I ikke opnået alt, 
hvad Kirken har at tilbyde. De aller-
vigtigste og kronende velsignelser ved 
medlemskab af Kirken er de velsignel-
ser, som vi modtager i Guds templer.« 5

Trods manglen på retfærdighed i 
verden i dag lever vi i en hellig tid. Pro-
feter har med kærlighed og længsel i 
hjertet i århundreder beskrevet vor tid.6

Profeten Joseph Smith citerede både 
Obadias 7 i Det Gamle Testamente 
og 1 Peter 8 i Det Nye Testamente og 
anerkendte Guds store formål med at 
sørge for dåb for de døde og tillade os 
at blive befriere på Zions bjerg.9

Herren har som folk givet os  
fremgang og tilvejebragt ressourcer  
og profetisk vejledning, så vi kan være 
ihærdige i vore tempelansvar for både 
de levende og de døde.

På grund af Jesu Kristi gengivne 
evangelium forstår vi formålet med 
livet, Faderens frelsesplan for hans 
børn, Frelserens forløsende offer og 
familiens centrale rolle i organiseringen 
af himlen.10

Kombinationen af det stadigt større 
antal templer og avanceret teknologi 
til at opfylde vore hellige slægtshistori-
ske ansvar for vore forfædre gør dette 
til den mest velsignede tid i verdens 
historie. Jeg fryder mig over den 
usædvanlige trofasthed hos vore unge 
i forbindelse med at indeksere og finde 

deres forfædre og derefter udføre dåb 
og bekræftelse i templet. I er helt bog-
staveligt talt blandt de befriere på Zions 
bjerg, der blev profeteret om.

Hvordan forbereder vi os til templet?
Vi ved, at retskaffenhed og hellig-

gørelse er væsentlige dele af det at 
forberede sig til templet.

I Lære og Pagter, afsnit 97, står der: 
»Og for så vidt som mit folk bygger mig 
et hus i Herrens navn og ikke tillader at 
noget urent kommer derind, så det ikke 
bliver besmittet, skal min herlighed 
hvile over det.« 11

Indtil 1891 underskrev Kirkens 
præsident hver eneste tempelanbefa-
ling for at beskytte templets hellighed. 
Det ansvar blev derpå uddelegeret til 
biskopper og stavspræsidenter.

Det er vores store ønske, at medlem-
mer af Kirken vil leve, så de er værdige 
til en tempelanbefaling. Se nu ikke på 
templet som et fjernt og måske uopnå-
eligt mål. De fleste medlemmer kan ved 
at samarbejde med deres biskop leve 
op til alle de retskafne krav på relativ 
kort tid, hvis de har ønsket og viljen til 
at blive værdige og fuldt ud omvende 
sig fra overtrædelser. Det omfatter at 
være villig til at tilgive sig selv og ikke 
fokusere på vore ufuldkommenheder 
eller synder, som om de diskvalifice-
rer os fra nogensinde at træde ind i et 
helligt tempel.

Frelserens forsoning blev udført for 
alle Guds børn. Hans forløsende offer 
tilfredsstiller retfærdighedens krav for 
alle, der virkelig omvender sig. Skrif-
terne beskriver dette meget smukt:

»Er jeres synder som skarlagen, kan 
de blive hvide som sne.« 12

»Jeg … husker ikke længere på 
[dem].« 13

Vi forsikrer jer om, at efterlevelse af 
retskafne principper vil bringe jer og 
jeres familie lykke, tilfredshed og fred.14 

Særligt fremstillede håndspejle hjalp medlem-
mer i Thailand til at se sig selv i templet.
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Medlemmer, både voksne og unge,15 
bekræfter selv deres værdighed, når 
de besvarer spørgsmålene til tempe-
lanbefalingen. Det afgørende krav er 
at styrke vores vidnesbyrd om Gud 
Faderen, hans Søn, Jesus Kristus, og 
gengivelsen af hans evangelium og at 
opleve Helligåndens betjening.

Templets velsignelser er utallige
Templets primære velsignelser er 

ophøjelsens ordinancer. Evangeliets 
plan handler om ophøjelse og omfatter 
at indgå og holde hellige pagter med 
Gud. Bortset fra dåb og bekræftelse bli-
ver disse ordinancer og pagter udført og 
modtaget i templet for de levende. For 
de døde bliver alle de frelsende ordi-
nancer og pagter modtaget i templet.

Brigham Young har sagt: »Der 
er ikke én ting, som Herren kunne 
gøre for menneskets frelse, som han 
har undladt at gøre … Alt, hvad der 
kan opnås for menneskenes frelse, 
uafhængigt af dem, er opnået i og 
af Frelseren.« 16

Kirkens ledere organiserer stave, 
menigheder, kvorummer, Kirkens orga-
nisationer, missioner og så videre i vore 
kirkebygninger og andre bygninger. 
Herren organiserer kun evige familier  
i templet.

Det er klart, at de med et sønder-
knust hjerte og en angerfuld ånd, som 
virkelig har omvendt sig fra deres syn-
der, er fuldt ud acceptable for Herren i 
hans hellige hus.17 Vi ved, at »Gud ikke 
gør forskel på nogen«.18 En af de dyre-
bare ting, jeg elsker ved templet, er, at 
blandt dem, der besøger templet, er 
der ingen ydre tegn på velstand, rang 
eller position af nogen art. Vi er lige for 
Gud. Alle er klædt i hvidt for at vise, at 
vi er et rent og retskaffent folk.19 Alle 
sidder side om side med et ønske i 
deres hjerte om at være værdige sønner 
og døtre af en kærlig himmelsk Fader.

Tænk blot på, at over hele verden 
kan mænd og kvinder gennem »hellige 
ordinancer og pagter, der er tilgænge-
lige i hellige templer … være forenet 
for evigt.« 20 De gør dette i et smukt og 
helligt beseglingsværelse, der er tilgæn-
geligt for alle tempelværdige medlem-
mer. Når de indgår disse pagter, kan de 
»se sig selv i templets« spejle, der ven-
der mod hinanden. »Således reflekterer 
tempelspejlene billeder frem og tilbage, 
der tilsyneladende strækker sig ind i 
evighederne.« 21 Disse spejlbilleder får 
os til at tænke over forældre, bedste-
forældre og alle tidligere generationer. 
De hjælper os til at erkende de hellige 
pagter, der sammenknytter os med alle 
kommende generationer. Det er ufatte-
ligt betydningsfuldt, og det begynder, 
når I ser jer selv i templet.

Præsident Howard W. Hunter 
rådede os til at overveje »den ophøjede 
belæring i den storslåede indvielses-
bøn for templet i Kirtland – en bøn, 
som profeten Joseph Smith fortalte, at 
han havde modtaget ved åbenbaring. 
Det er en bøn, der til stadighed besva-
res på os – enkeltvis, som familier og 
som folk – på grund af præstedøm-
mets magt, som Herren har givet os til 
brug i sine hellige templer.« 22 Det vil 
være klogt af os at studere afsnit 109 i 
Lære og Pagter og at følge præsident 

Hunters opfordring om at »benytte 
Herrens tempel som det store symbol 
på [vores] medlemskab«.23

Templet er også et tilflugtssted, et 
sted til taksigelse, til undervisning og til 
forståelse, »så [vi] må blive fuldkomne 
i … alt det, der vedrører Guds rige på 
jorden«.24 Hele mit liv har det været et 
sted med fred og ro i en verden, der 
helt bogstaveligt er i oprør.25 Det er vid-
underligt at efterlade verdens bekymrin-
ger uden for dette hellige sted.

Ofte mærker vi i templet, og når vi 
udfører noget slægtsforskning, tilskyn-
delser og får indtryk fra Helligånden.26 
Ind imellem bliver sløret mellem os og 
dem på den anden side meget tyndt i 
templet. Vi får ekstra hjælp i vores ind-
sats for at være befriere på Zions bjerg.

For flere år siden i et tempel i 
Centralamerika hjalp en hustru til en af 
vores nu emeritus- generalautoriteter en 
far, mor og deres børn med at mod-
tage evige pagter i beseglingsværelset, 
hvor templets spejle hænger. Da de 
afsluttede og betragtede disse spejle, 
lagde hun mærke til, at der var et ansigt 
i spejlet, som ikke var i værelset. Hun 
spurgte moderen og erfarede, at en 
datter var gået bort og derfor ikke var 
fysisk til stede. Den afdøde datter blev 
derpå medtaget ved stedfortræder i den 
hellige ordinance.27 Undervurder aldrig 
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den hjælp, der gives i templer fra den 
anden side af sløret.

Vi ønsker, at alle ved, at vi inderligt 
ønsker, at alle foretager de nødven-
dige forandringer, så de er værdige 
til at komme i templet. Gennemgå i 
bøn, hvor I er i jeres liv, søg Åndens 
vejledning og tal med jeres biskop om 
at forberede jer til templet. Præsident 
Thomas S. Monson har sagt: »Der [er] 
ikke noget vigtigere mål for jer end at 
arbejde hen imod at være værdig til at 
besøge templet.« 28

Frelseren »er den urokkelige  
hovedhjørnesten i vores tro og  
i hans kirke«

Jeg havde sammen med præsi-
dent Henry B. Eyring privilegiet af at 
deltage i genindvielsen af templet i 
Suva i Fiji for to måneder siden. Det 
var en helt særlig og hellig begiven-
hed. Præsident Eyrings mod og stærke 
åndelige tilskyndelser muliggjorde, 
at genindvielsen kunne foregå midt 
i den værste cyklon, der nogensinde 
er registreret på den sydlige halvkugle. 
Fysisk og åndelig beskyttelse blev givet 
til de unge, missionærer og medlem-
mer.29 Herrens hånd var meget tydelig. 

Genindvielsen af templet i Suva i Fiji 
var et tilflugtssted fra stormen. Når vi 
oplever livets storme, ser vi ofte Her-
rens hånd yde evig beskyttelse.

Den oprindelige indvielse af temp-
let i Suva i Fiji den 18. juni 2000 var 
også bemærkelsesværdig. Da templet 
næsten var færdigbygget, blev medlem-
mer af parlamentet taget som gidsler 
af en gruppe oprørere. Suvas centrum 
blev plyndret og nedbrændt. Militæret 
erklærede undtagelsestilstand.

Som områdepræsident tog jeg med 
de fire stavspræsidenter i Fiji og besøgte 
de militære ledere i Dronning Elisabeth- 
barakkerne. Da vi havde forklaret den 
forestående indvielse, støttede de os, 
men var bekymret for præsident Gor-
don B. Hinckleys sikkerhed. De anbefa-
lede en beskeden indvielse uden noget 
arrangement uden for templet som hjør-
nestensceremonien. De fremhævede, at 
enhver person uden for templet kunne 
være et muligt mål for vold.

Præsident Hinckley godkendte et 
beskedent indvielsesmøde for det nye 
tempelpræsidentskab og nogle få lokale 
ledere, ingen andre blev inviteret på 
grund af faren. Men han udtalte meget 
bestemt: »Hvis vi skal indvie templet, 

skal vi have hjørnestensceremonien,  
for Jesus Kristus er hovedhjørnestenen, 
og dette er hans kirke.«

Da vi så rent faktisk gik uden for til 
hjørnestensceremonien, var der ingen 
ikkemedlemmer, børn, medier eller 
andre til stede. Men en trofast profet 
viste sin modige og urokkelige hengi-
venhed over for Frelseren.

Senere sagde præsident Hinckley 
om Frelseren: »Der er ingen som ham. 
Det har der aldrig været. Og det vil der 
aldrig komme. Vi må takke Gud for at 
have skænket os sin elskede Søn, som 
ofrede sit liv, for at vi kunne leve, og 
som er vores tros og hans kirkes urok-
kelige hovedhjørnesten.« 30

Brødre og søstre, jeg beder til, at 
vi alle vil ære Frelseren og foretage 
enhver nødvendig ændring for at se 
os selv i hans hellige templer. Vi kan 
ved at gøre det opfylde hans hellige 
hensigter og forberede os selv og vores 
familie til alle de velsignelser, Herren 
og hans kirke kan skænke os i dette 
liv og i evigheden. Jeg bærer mit sikre 
vidnesbyrd om, at Frelseren lever. I 
Jesu Kristi navn. Amen. ◼
NOTER
 1. Se L&P 112:30-32.
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 2. Det 12. tempel, templet i London i England, 
blev indviet den 7. september 1958.

 3. L&P 110:6-7.
 4. Shelly Senior, e- mail, 6. april 2015.
 5. Thomas S. Monson, »Det hellige tempel – 

et fyrtårn for verden«, Liahona, maj 2011,  
s. 93.

 6. Se Es 2:2.
 7. Se Obad 1:21.
 8. Se 1 Pet 4:6.
 9. Se Kirkens præsidenters lærdomme: 

Joseph Smith, 2007, s. 405.
 10. Se Kirkens præsidenters lærdomme: 

Wilford Woodruff, 2005, s. 187.
 11. L&P 97:15; se også v. 17.
 12. Es 1:18.
 13. Jer 31:34.
 14. Se L&P 59:23.
 15. Foruden anbefalingen til voksne kan 

værdige unge og voksne, der ikke 
har modtaget deres begavelse, få en 
anbefaling med begrænset anvendelse 
til dåb for de døde. Begge anbefalinger 
kræver modtagerens underskrift, der 
bekræfter vedkommendes personlige 
værdighed. Denne anbefaling med  
begrænset anvendelse er gyldig i et år  
og giver hvert år biskoprådet mulighed 
for at drøfte værdighed med den enkelte.

 16. Kirkens præsidenters lærdomme: 
Brigham Young, 1997, s. 32.

 17. Se L&P 58:42.
 18. ApG 10:34; se også Moro 8:12; L&P 1:35; 

38:16.
 19. Se L&P 100:16.
 20. »Familien: En proklamation til verden«, 

Liahona, nov. 2010, s. 129.
 21. Gerrit W. Gong, »Evigheden i 

tempelspejle: Et vidnesbyrd om familien«, 
Liahona, nov. 2010, s. 37.

 22. Kirkens præsidenters lærdomme: 
Howard W. Hunter, 2015, s. 177.

 23. Lærdomme: Howard W. Hunter, 2015, 
s. 173.

 24. Se L&P 97:13-14.
 25. Se L&P 45:26-27.
 26. Vi omtaler ofte dette som profeten 

Elias’ ånd. Præsident Russell M. Nelson 
har forklaret, at Elias’ ånd er »en 
tilkendegivelse fra Helligånden, som 
vidner om familiens guddommelige natur« 
(»En ny høsttid«, Stjernen, juli 1998, s. 35).

 27. Fortalt med tilladelse.
 28. Thomas S. Monson, »Det hellige tempel – 

Et fyrtårn for verden«, s. 93.
 29. Missionærer og unge, der var kommet 

fra de fjerntliggende øer, blev anbragt på 
sikre kirkeskoler og i Kirkens bygninger 
og var beskyttet mod de værste følger af 
cyklonen Winston.

 30. Gordon B. Hinckley, »Troens fire 
hjørnesten«, Liahona, feb. 2004, s. 4.

På meget kort tid blev den by, der 
engang var kendt under navnet »Smyk-
keskrinet«, udraderet. Erich Kästner, en 
tysk forfatter, skrev om ødelæggelsen: 
»Gennem 1000 år havde man opbyg-
get hendes skønhed, og på én nat 
blev den komplet tilintetgjort.« 1 Som 
barn havde jeg ikke fantasi til at fore-
stille mig, hvordan man nogensinde 
kunne få bugt med ødelæggelserne 
fra en krig, som mit folk selv havde 
indledt. Verden omkring os virkede 
fuldstændig håbløs og blottet for 
fremtidsudsigter.

Sidste år havde jeg lejlighed til at 
vende tilbage til Dresden. Her halv-
fjerds år efter krigen er den igen et 
»smykkeskrin« af en by. Ruinerne er 
ryddet, og byen er genopbygget og 
tilmed forbedret.

Under mit besøg så jeg den 
smukke evangelisk- lutherske kirke, 
Frauenkirche, Vor Frue kirke. Den 
blev oprindeligt bygget i 1700- tallet, 
og den var en af Dresdens skinnende 
ædelstene, men den lå tilbage som en 
bunke murbrokker. I mange år henlå 

Præsident Dieter F. Uchtdorf
Andenrådgiver i Det Første Præsidentskab

Et af de ubehagelige minder fra min 
barndom begynder med, at jeg 
bliver vækket af fjerne luftværnssi-

rener. Inden længe støder en anden lyd 
til, det er larm og brummen af propeller, 
der gradvist stiger, indtil luften ryster. Vi 
børn, der er godt trænet af vores mor, 
griber hver vores taske og løber op ad 
bakken til et beskyttelsesrum. Mens vi 
skynder os igennem den begsorte nat, 
falder grønne og hvide faldskærmslys 
fra himlen for at markere målet for 
bomberne. Mærkeligt nok kalder alle 
disse faldskærmslys for juletræer.

Jeg er fire år, og jeg er vidne til en 
verden i krig.

Dresden
Ikke så langt fra, hvor min fami-

lie boede, lå byen Dresden. De, der 
boede der, oplevede måske det, jeg 
havde set 1000 gange stærkere. Massive 
ildstorme, der var forårsaget af tonsvis 
af sprængstoffer, føg igennem Dresden 
og ødelagde mere end 90 procent af 
byen og efterlod ikke meget andet end 
murbrokker og aske i deres kølvand.

Han vil lægge jer på  
sine skuldre og bære  
jer hjem
Akkurat som den gode hyrde finder sine mistede får, vil denne verdens 
Frelser finde jer, hvis I blot vil rette jeres hjerte mod ham.
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den som sådan, indtil det endelig 
blev besluttet, at Frauenkirche skulle 
genopbygges.

Stenene fra den ødelagte kirke 
var blevet gemt og katalogiseret, og 
når det var muligt, blev de brugt i 
genopbygningen. I kan i dag se disse 
brandsværtede sten sidde som ar i 
de ydre mure. Disse »ar« er ikke en 
blot påmindelse om denne bygnings 
krigshistorie, men de er også et tegn 
på håb – et storslået symbol på men-
neskenes evne til at skabe nyt liv af 
asken.

Jeg har følt Helligåndens søde  
indflydelse, når jeg har tænkt over  
Dresdens historie og været forundret  
over opfindsomheden og viljestyrken  
hos dem, der har genopbygget det,  
der var fuldstændig ødelagt. Hvis men-
nesker kan tage ruiner, murbrokker  
og resterne af en ødelagt by og genop-
bygge en så imponerende bygning,  
der tårner mod himlene, hvor meget 
desto mere er vor almægtige Fader 
så ikke i stand til at genopbygge sine 
børn, når de er faldet, har kæmpet eller 
er faret vild?

Det er uden betydning, hvor meget 
vores liv måtte synes at ligge i ruiner. 
Det betyder ikke noget, hvor skarlagen-
røde vore synder er, hvor dybt vores 
bitterhed stikker eller hvor ensomt, 
forladt eller sønderknust vores hjerte 
måtte være. Selv de, der ikke har noget 
håb, som lever i fortvivlelse, som har 

svigtet enhver tillid, som har givet 
køb på deres integritet eller vendt 
Gud ryggen, kan blive genopbygget. 
Bortset fra de yderst sjældent forekom-
mende fortabelsens sønner er der intet 
liv, der er så ødelagt, at det ikke kan 
genopbygges.

Evangeliets glade budskab lyder:  
På grund af den evige plan for lykke, 
som er tilvejebragt af vor himmelske 
Fader og gennem Jesu Kristi uende-
lige sonoffer, kan vi ikke alene blive 
forløst fra vores faldne tilstand og  
oprejses i renhed, men vi kan også  
overstige enhver menneskelig fore-
stillingsevne og blive arvinger til evigt 
liv og tage del i Guds ubeskrivelige 
herlighed.

Lignelsen om det mistede får
Da Frelseren gik omkring på jorden, 

misbilligede datidens religiøse ledere, 
at Jesus tilbragte tid med folk, som de 
havde stemplet som »syndere«.

For dem så det måske ud som om, 
han tolererede eller billigede syndig 
opførsel. De troede måske, at den bed-
ste måde at hjælpe syndere til omven-
delse på var ved at fordømme, håne 
og beskæmme dem.

Da Frelseren vidste, hvad farisæerne 
og de skriftkloge tænkte, fortalte han 
denne historie:

»Hvis en af jer har hundrede får og 
mister et af dem, lader han så ikke de 
nioghalvfems blive i ødemarken og går 

ud efter det, han har mistet, indtil han 
finder det?

Og når han har fundet det, lægger 
han det glad på sine skuldre.« 2

Igennem århundreder er denne 
lignelse almindeligvis blevet tolket som 
en opfordring til, at vi skulle føre det 
mistede får tilbage og række ud mod 
de vildfarne. Og selv om dette bestemt 
stemmer, tænker jeg, at der måske 
ligger mere i den.

Er det muligt, at Jesu hensigt først 
og fremmest var at undervise om den 
gode Hyrdes gerning?

Er det muligt, at han vidnede om 
Guds kærlighed til sine vildfarne børn?

Er det muligt, at Frelserens budskab 
var, at Gud har helt styr på, hvem der 
er faret vild – og at han vil finde dem, 
at han vil række ud til dem og at han 
vil redde dem?

Hvis det er tilfældet, hvad må fåret 
så gøre for at gøre sig fortjent til gud-
dommelig bistand?

Er fåret nødt til at vide, hvordan 
man bruger en indviklet sekstant for 
at regne sine koordinater ud? Skal det 
kunne bruge en GPS for at fastlægge 
sin position? Kræves der ekspertise til 
at udvikle en app, der kan ringe efter 
hjælp? Har fåret brug for, at nogen siger 
god for det, inden den gode Hyrde vil 
komme det til undsætning?

Nej, bestemt ikke! Fåret gør sig vær-
dig til guddommelig undsætning, alene 
fordi den gode Hyrde elsker det.

For mig er lignelsen om det mistede 
får et af de steder i skriften, der er mest 
fyldt med håb.

Vor Frelser, den gode Hyrde, kender 
og elsker os. Han kender og elsker jer.

Han ved, når I er på afveje, og han 
ved, hvor I er. Han kender til jeres sorg. 
Til jeres tavse tryglen. Jeres frygt. Jeres 
tårer.

Det betyder ikke noget, hvordan I er 
faret vild – om det skyldes egne dårlige 

Hvis en ødelagt by som Dresden i Tyskland kan genopbygges, hvor meget bedre kan vor almægtige 
Fader genskabe sine børn, der er faldet, har kæmpet eller er faret vild?
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valg eller omstændigheder, som I ikke 
har nogen kontrol over.

Det, der betyder noget, er, at I er 
hans børn. Og han elsker jer. Han elsker 
sine børn.

Og fordi han elsker jer, finder han 
jer. Han vil med glæde lægge jer på sine 
skuldre. Og når han fører jer hjem, vil 
han sige til hver og en: »Glæd jer med 
mig, for jeg har fundet det får, jeg havde 
mistet.« 3

Så hvad må vi gøre?
Nu tænker I nok, hvad er hagen  

ved det her? Jeg er selvfølgelig nødt  
til at gøre mere end bare at vente på  
at blive reddet.

Selvom vor kærlige Fader ønsker, 
at alle hans børn vender tilbage til ham, 

så vil han ikke tvinge nogen til himlen.4 
Gud vil ikke redde os imod vores vilje.

Så hvad må vi gøre?
Hans indbydelse er enkel:
»Vend om til mig.« 5
»Kom til mig.« 6
»Kom nær til mig, så vil jeg komme 

nær til jer.« 7
Det er sådan, at vi viser ham, at vi 

ønsker at blive reddet.
Det fordrer lidt tro. Men fortvivl 

ikke. Hvis I ikke kan mønstre troen  
lige nu, så begynd med håbet.

Hvis I ikke kan sige, at I ved, at  
Gud er der, så kan I håbe på, at han  
er. I kan ønske at tro.8 Det er nok til  
at begynde med.

Følg så op på det håb, ræk ud 
mod vor himmelske Fader. Gud vil 

udrække sin kærlighed imod jer, og 
så vil hans arbejde med at redde og 
forandre jer begynde.

Med tiden vil I se hans hånd i jeres 
liv. I vil mærke hans kærlighed. Og 
ønsket om at vandre i hans lys og følge 
hans vej vil vokse for hvert skridt, I 
tager i tro.

Vi kalder disse skridt i tro for 
»lydighed.«

Det er ikke et populært ord i vores 
tid. Men lydighed er et dyrebart begreb 
i Jesu Kristi evangelium, fordi vi ved, 
»at hele menneskeheden i kraft af Kristi 
forsoning kan blive frelst ved lydighed 
mod evangeliets love og ordinancer«.9

Efterhånden som vores tro vokser, 
må vi også vokse i trofasthed. Før cite-
rede jeg en tysk forfatter, som begræd 
ødelæggelsen af Dresden. Han skrev 
også ordene: »Es gibt nichts Gutes, aus-
ser: Man tut es.« For de af jer, der ikke 
taler det celestiale sprog, kan det over-
sættes til: »Der er intet godt, medmindre 
man gør det.« 10

I og jeg kan være veltalende om 
åndelige ting. Vi kan måske gøre ind-
tryk på folk med vores skarpe intellek-
tuelle fortolkning af religiøse emner. 
Vi kan tale begejstret om religion og 
»drømme om himmelens borg«.11 Men 
hvis vores tro ikke ændrer måden, vi 
lever på – hvis vores tro ikke har indfly-
delse på vore daglige valg – så er vores 
religion nyttesløs, og vores tro er om 
ikke død, så i hvert fald ikke rask, og 
den er i fare for at visne bort.12

Lydighed er troens livsblod. Det er 
ved lydighed, at vi sanker sjælens lys.

Men sommetider tror jeg, at vi  
misforstår, hvad lydighed er. Vi ser  
det måske som et mål i sig selv, og 
ikke som et middel til at nå målet. Rent 
metaforisk slår vi måske hårdt med 
lydighedens hammer mod befalinger-
nes ambolt i et forsøg på at forme dem, 
vi elsker, gennem konstant opvarmning 

Røgsværtede sten blev brugt ved genopførelsen af den lutheranske kirke Frauenkirche og står som 
et storslået symbol på menneskets evne til at rejse sig af ruinerne.
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og gentagne slag til noget helligere  
og mere himmelsk.

Og der er ingen tvivl om, at der som-
metider er brug for en fast opfordring til 
omvendelse. Der er helt sikkert nogle, 
som man kun kan nå på den måde.

Men måske er der en anden meta-
for, der kan forklare, hvorfor vi adlyder 
Guds bud. Lydighed handler måske 
ikke så meget om processen med at 
bøje, dreje eller forme vores sjæl til 
noget, som vi ikke er. I stedet for er  
det en proces, hvor vi opdager, hvad  
vi virkelig er gjort af.

Vi er skabt af den almægtige Gud. 
Han er vores himmelske Fader. Vi er 
bogstavelig talt hans åndelige børn. Vi 
er lavet af et himmelsk materiale, der 
er yderst dyrebart og meget forædlet, 
og således bærer vi en guddommelig 
substans indeni.

Her på jorden bliver vore tanker  
og handlinger dog tynget af det, der er 
moralsk belastet, uhelligt og urent. Ver-
dens støv og snavs pletter vores sjæl og 
gør det svært at indse og huske vores 
fødselsret og formålet med, at vi er her.

Men intet af det kan ændre på, 
hvem vi virkelig er. Den grundlæg-
gende guddommelighed i vores væsen 
er stadig den samme. Og i det øjeblik vi 
vælger at bøje hjertet mod vor elskede 
Frelser og sætte foden på disciplens sti, 
sker der noget mirakuløst. Guds kærlig-
hed fylder vores hjerte; sandhedens lys 
fylder vores sind; vi begynder at slippe 
ønsket om at synde, og vi ønsker ikke 
længere at gå i mørke.13

Vi kommer til at se, at lydighed ikke 
er en straf, men en udfriende vej mod 
vores guddommelige skæbne. Og  
gradvist vil denne verdens fordærv, 
støv og begrænsninger begynde at 
slippe sit tag. Med tiden bliver det him-
melske væsens uvurderlige, evige ånd 
inden i os afsløret, og vi vil udstråle en 
ægte godhed.

I er værd at redde
Mine kære brødre og søstre, mine 

kære venner, jeg vidner om, at Gud ser 
os, som vi virkelig er – og han anser os 
for at være værd at redde.

I kan måske føle, at jeres liv ligger i 
stumper og stykker. I har måske syndet. 
I er måske bange, vrede, sorgramte eller 
plaget af tvivl. Men akkurat som den 
gode Hyrde finder sine mistede får, så 
vil denne verdens Frelser finde jer, hvis 
I blot vil rette jeres hjerte mod ham.

Han vil redde jer.
Han vil løfte jer og lægge jer på sine 

skuldre.
Han vil bære jer hjem.
Hvis menneskehænder kan 

omdanne murbrokker og ruiner til et 
smukt hus for tilbedelse, så kan vi godt 
have tillid til, at vor kærlige himmelske 
Fader kan og vil genopbygge os. Hans 
plan er at bygge os op til noget, der 
er langt større, end det vi var – langt 

større end noget, vi nogensinde kan 
forestille os. For hvert skridt vi træder 
ad disciplens vej, vokser vi til at blive 
de væsener af evig herlighed og uen-
delig glæde, som vi blev skabt til  
at være.

Dette er mit vidnesbyrd, min velsig-
nelse og min ydmyge bøn i vor Mesters 
hellige navn, i Jesu Kristi navn. Amen. ◼
NOTER
 1. Se Erich Kästner, Als ich ein kleiner  

Junge war, 1996, s. 51-52.
 2. Luk 15:4-5.
 3. Luk 15:6.
 4. Se »Glem ej, at hver og en har ret«,  

Salmer og sange, nr. 156.
 5. Joel 2:12.
 6. Matt 11:28.
 7. L&P 88:63.
 8. Se Alma 32:27.
 9. TA 1:3.
 10. Erich Kästner, Es gibt nichts Gutes,  

ausser: Man tut es, 1950.
 11. »Har jeg gjort noget godt«, Salmer og 

sange, nr. 143.
 12. Se Jak 2:26.
 13. Se Joh 8:12.
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vidner Helligånden også om Frelseren 
og Gud Faderen.6 Han lærer os om 
»rigets fredsskabende sandheder 7 og får 
os til at blive »rige i håbet«.8 Han »leder 
[os] til at gøre det gode [og] til at handle 
ret«.9 Han giver »til enhver … en [ånde-
lig] gave … så alle kan få gavn deraf«.10 
Han »giver [os] kundskab« 11 og »minde[r 
os] om alt«.12 Gennem Helligånden kan 
vi »blive helliggjort« 13 og modtage »forla-
delse for [vore] synder«.14 Han er vores 
»Talsmand«, den samme, »som [blev 
lovet til Frelserens] disciple«.15

Jeg minder os alle om, at Helligån-
den ikke er givet for at kontrollere os. 
Nogle af os søger uklogt Helligåndens 
vejledning ved enhver lille beslutning  
i vores liv. Det bagatelliserer hans hel-
lige rolle. Helligånden ærer princippet 
om handlefrihed. Han taler til vores 
sind og vores hjerte om mange vigtige 
anliggender.16

Vi kan hver især føle Helligåndens 
indflydelse på forskellige måder. Hans 
tilskyndelser vil blive følt med forskel-
lige grader af intensitet i forhold til vore 
personlige behov og forhold.

I disse sidste dage erklærer vi, at 
kun profeten kan modtage åbenbaring 

Helligånden giver os personlige 
åbenbaringer for at hjælpe os med 
at træffe store beslutninger i livet om 
sådanne ting som uddannelse, mis-
sion, karriere, ægteskab, børn, hvor 
vi skal bo med vores familie og så 
videre. I disse anliggender forventer 
vor himmelske Fader, at vi bruger vores 
handlefrihed, udtænker situationen 
i vores sind i henhold til evangeliets 
principper og forelægger beslutningen 
for ham i bøn.

Personlig åbenbaring er afgørende, 
men det er kun en del af Helligåndens 
arbejde. Som skrifterne bekræfter, så 

Ældste Robert D. Hales
De Tolv Apostles Kvorum

Mine elskede brødre og søstre, 
jeg taler i dag til jer som en 
Herrens tjener og også som 

oldefar. Til jer og til mine elskede efter-
kommere vil jeg undervise og bære 
vidnesbyrd om den bemærkelsesvær-
dige Helligåndsgave.

Jeg begynder ved at anerkende Kristi 
lys, der gives til »enhver, der kommer til 
verden«.1 Vi har alle gavn af dette hel-
lige lys. Det er »i alt og gennem alt«,2 og 
det gør os i stand til at skelne mellem 
rigtigt og forkert.3

Men Helligånden er noget andet 
end Kristi lys. Han er det tredje medlem 
af Guddommen, en adskilt person, 
der består af ånd, med hellige ansvar, 
og som er ét i formål med Faderen og 
Sønnen.4

Som medlemmer af Kirken kan vi 
have Helligåndens følgeskab hele tiden. 
Gennem Guds gengivne præstedømme 
døbes vi ved nedsænkning til synder-
nes forladelse og bekræftes derefter 
som medlemmer af Jesu Kristi Kirke af 
Sidste Dages Hellige. I den ordinance 
får vi Helligåndsgaven ved håndspå-
læggelse af bærere af præstedømmet.5 
Derefter kan vi modtage og beholde 
Helligåndens følgeskab ved altid at 
erindre Frelseren, holde hans bud, 
omvende os fra vore synder og værdigt 
tage del i nadveren på sabbatsdagen.

Helligånden
Jeg udtrykker min kærlighed og taknemlighed til vor himmelske Fader for 
Helligåndsgaven, gennem hvilken han åbenbarer sin vilje og støtter os.
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gennem Helligånden for hele Kirken. 
Nogle glemmer det, som da Aron og 
Miriam forsøgte at overbevise Moses 
om at være enige med dem. Men Her-
ren underviste dem og os. Han sagde:

»Er der en profet blandt jer, giver jeg 
mig til kende for ham …

med ham taler jeg ansigt til ansigt.« 17

Nogle gange frister modstanderen os 
med falske ideer, som vi kan forveksle 
med Helligånden. Jeg vidner om, at 
hvis vi trofast adlyder befalingerne og 
overholder vore pagter, vil vi ikke blive 
bedraget. Gennem Helligånden vil vi 
være i stand til at skelne disse falske 
profeter, der underviser i lærdomme, 
som er menneskebud.18

Når vi selv modtager inspiration fra 
Helligånden, er det godt at huske på, 
at vi ikke kan modtage åbenbaring for 
andre. Jeg kender en ung mand, der 
fortalte en ung kvinde: »Jeg havde en 
drøm om, at du skal være min hustru.« 
Den unge kvinde tænkte over den 
udtalelse og svarede så: »Når jeg får 
den samme drøm, så kommer jeg og 
taler med dig.«

Vi kan alle blive fristet til at lade 
vore personlige ønsker overvinde 
Helligåndens vejledning. Profeten 
Joseph Smith bønfaldt vor himmelske 
Fader om tilladelse til at låne Martin 
Harris de første 116 sider af Mormons 
Bog. Joseph mente, at det var en god 

ide. I begyndelse gav Helligånden ham 
ikke nogen bekræftende følelse. Til 
sidst tillod Herren alligevel Joseph at 
låne siderne ud. Martin Harris mistede 
dem. For en tid trak Herren profetens 
oversættelsesgave tilbage, og Joseph 
lærte en smertefuld, men værdifuld 
lektie, der formede resten af hans 
tjenestegerning.

Helligånden er central for genop-
rettelsen. Profeten Joseph fortalte, at 
han læste Jakobs Brev 1:5 som dreng: 
»Aldrig har et skriftsted gjort stærkere 
indtryk på noget menneskes hjerte, 
end dette dengang gjorde på mig.« 19 
Det stærke indtryk, som Joseph Smith 
beskrev, var Helligåndens indflydelse. 
På grund af det gik Joseph ind til en 
lund i nærheden af sit hjem og knæ-
lede ned for at spørge Gud. Det første 
syn, der fulgte, var i sandhed betyd-
ningsfuldt og storslået. Men vejen til 
dette personlige besøg af Faderen og 
Sønnen begyndte med en tilskyndelse 
fra Helligånden om at bede.

De åbenbarede sandheder om det 
gengivne evangelium kom gennem 
mønsteret med at søge i bøn og derpå 
at modtage og følge Helligåndens 
tilskyndelser. Tænk over disse eksem-
pler: Oversættelsen af Mormons Bog, 
gengivelsen af præstedømmet og dets 
ordinancer, begyndende med dåb, og 
organiseringen af Kirken – for at nævne 
nogle få. Jeg vidner i dag om, at åben-
baring fra Herren til Det Første Præsi-
dentskab og De Tolv kommer ifølge 
det samme hellige mønster. Det er det 
samme hellige mønster, der muliggør 
personlig åbenbaring.

Vi hylder alle, der har fulgt Hellig-
ånden for at modtage det gengivne 
evangelium, begyndende med Joseph 
Smiths egne familiemedlemmer. Da 
den unge Joseph fortalte sin far om  
Moronis besøg, modtog hans far selv  
et bekræftende vidnesbyrd. Joseph blev 
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med det samme løst fra sine forpligtel-
ser på gården og blev opfordret til at 
følge englens vejledning.

Lad os som forældre og ledere gøre 
ligeså. Lad os opfordre vore børn og 
andre til at følge Helligåndens vejled-
ning. Når vi gør det, så lad os selv følge 
Helligåndens eksempel, lede ved mild-
hed, sagtmodighed, venlighed, langmo-
dighed og uskrømtet kærlighed.20

Helligånden er et medium for Guds 
værk i familier og i hele Kirken. Med 
den forståelse må jeg så fortælle nogle 
få personlige eksempler på Hellig-
åndens virke i mit eget liv og i min 
tjeneste for Kirken? Jeg fortæller dem 
som et personligt vidnesbyrd om, at 
Helligånden velsigner os alle.

For mange år siden planlagde søster 
Hales og jeg at invitere nogle af mine 
arbejdskolleger til en særlig middag i 
vores hjem. På vej hjem fra mit kontor fik 
jeg den tilskyndelse, at jeg skulle stoppe 
hos en enke, som jeg var hjemmelærer 
for. Da jeg bankede på søsterens dør, 
sagde hun: »Jeg har bedt om, at du måtte 
komme.« Hvor kom den tilskyndelse fra? 
Helligånden.

Engang efter en alvorlig sygdom 
præsiderede jeg over en stavskon-
ference. For at bevare min energi 
planlagde jeg at forlade kirkebygningen 
lige efter præstedømmets lederskabs-
møde. Men efter afslutningsbønnen 
sagde Helligånden til mig: »Hvor går du 
hen?« Jeg blev inspireret til at give hånd 
til alle, da de forlod lokalet. Da en ung 
ældste trådte frem, blev jeg tilskyndet 
til at give ham et særligt budskab. Han 
kiggede ned, og jeg ventede på, at hans 
øjne kom op og mødte mine, hvorpå 
jeg kunne sige: »Bed til vor himmel-
ske Fader, lyt til Helligånden, følg de 
tilskyndelser, du får, og så vil alt gå 
godt i dit liv.« Senere fortalte stavspræ-
sidenten mig, at den unge mand lige 
var kommet tidligt hjem fra sin mission. 

Stavspræsidenten havde ud fra en klar 
tilskyndelse lovet den unge mands far, 
at hvis han tog sin søn med til præste-
dømmemødet, så ville ældste Hales tale 
med ham. Hvorfor stoppede jeg op og 
gav alle folk hånden? Hvorfor stoppede 
jeg op for at tale med denne særlige 
unge mand? Hvad var kilden til mit råd? 
Det er enkelt: Helligånden.

Tidligt i 2005 blev jeg vejledt til at 
forberede et budskab til generalkon-
ferencen om seniormissionærer. Efter 
konferencen sagde en bror: »Da vi 
lyttede til konferencen … rørte Herrens 
Ånd straks det inderste af min sjæl … 
Det var ikke til at misforstå budskabet 
til mig og min elskede hustru. Vi skulle 
tage på mission, og vi skulle gøre det 
nu. Da jeg … så på min hustru, så jeg, 
at hun havde modtaget det samme 
indtryk fra Ånden.« 21 Hvad havde 
medført dette stærke, samtidige svar? 
Helligånden.

Til mine egne efterkommere og  
til alle indenfor min røsts rækkevidde 
bærer jeg mit vidnesbyrd om personlig 
åbenbaring og en konstant strøm af 
daglig vejledning, advarsel, opmun-
tring, styrke, åndelig renselse, trøst og 
fred, der er kommet til vores familie 
gennem Helligånden. Gennem Hel-
ligånden oplever vi Kristi »store, milde 

barmhjertighed« 22 og mirakler, der ikke 
ophører.23

Jeg bærer mit særlige vidnesbyrd 
om, at Frelseren lever. Jeg udtrykker 
min kærlighed og taknemlighed til vor 
himmelske Fader for Helligåndsgaven, 
gennem hvilken han åbenbarer sin vilje 
og støtter os i vores liv. I Jesu Kristi 
navn. Amen. ◼
NOTER
 1. L&P 93:2; se også Joh 1:9.
 2. L&P 88:6.
 3. Se Guide til skrifterne, »Lys, Kristi lys«;  

se også Moro 7:12-19.
 4. Se Joh 17.
 5. Se lektion 5, »Udførelsen af 

præstedømmets ordinancer«, i 
Præstedømmets pligter og velsignelser: 
Grundbog for præstedømmebærere, Del B, 
1998, s. 40-47.

 6. Se Joh 15:26-27; Rom 8:16.
 7. L&P 39:6.
 8. Rom 15:13.
 9. L&P 11:12.
 10. L&P 46:11-12; se også Moro 10:8-17;  

L&P 13-16.
 11. Alma 18:35.
 12. Joh 14:26.
 13. 3 Ne 27:20.
 14. 2 Ne 31:17.
 15. L&P 88:3.
 16. Se L&P 8:2-3.
 17. 4 Mos 12:6, 8.
 18. Se JS–H 1:19.
 19. JS–H 1:12.
 20. Se L&P 121:41-42.
 21. Brev fra Frederick E. Hibben.
 22. 1 Ne 8:8.
 23. Se Moro 7:29.
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til ordet erindre kommer her seks måder, 
hvorpå vi altid kan erindre ham.

For det første kan vi altid erindre 
ham ved at have tillid til hans pagter, 
løfter og tilsagn.

Herren husker sine evigtvarende 
pagter, fra Adams tid til den dag, hvor 
Adams efterkommere »antager sand-
heden og ser op, så ser Zion ned, og 
alle himlene ryster af glæde, og jorden 
skælver af fryd.« 2

Herren husker sine løfter, herunder 
løfter om at indsamle det spredte Israel 
gennem Mormons Bog: Endnu et vid-
nesbyrd om Jesus Kristus og løfter, som 
alle medlemmer og missionærer, der 
husker sjæles værdi, får.3

Herren husker og giver tilsagn til fol-
keslag og folk. I disse dage med bevæ-
gelse og oprør 4 »påkalder [andre] vogne 
og heste, men vi påkalder Herren vor 
Guds navn«,5 som vejleder »fremtiden, 
som han har gjort det med fortiden«.6 I 
»hårde tider« 7 husker vi, »at det ikke er 
Guds værk, der forpurres, men menne-
skers værk«.8

For det andet kan vi altid huske ham 
ved taknemligt at anerkende hans hånd 
livet igennem.

Herrens hånd i vores liv ses ofte 
i bagklogskabens klare lys. Som den 
kristne filosof Søren Kierkegaard 
udtrykte det: »Livet forstås baglæns, 
men må leves forlæns.« 9

Min kære mor fejrede for nylig sin 
90- års fødselsdag. Hun bar taknemligt 
vidnesbyrd om Guds velsignelse ved 
hver større begivenhed i sit liv. Histo-
rier om familien, familietraditioner og 
familiebånd hjælper os til at huske ting 
fra fortiden, samtidig med de giver 
anvisninger og håb for fremtiden. 
Præstedømmets myndighedslinjer og 
patriarkalske velsignelser vidner om 
Guds hånd igennem generationerne.

Har I nogen sinde tænkt på jer selv 
som jeres egen levende mindebog?  

mig? Jeg har ikke givet mit nummer  
til nogen!«

At huske – og glemme – er også en 
del af vores evige rejse. Tiden, handle-
friheden og hukommelsen hjælper os 
til at lære, udvikle os og vokse i tro.

Med teksten fra en yndlingssalme:

Lovpriser højt vor Frelsers navn,
al ære til ham giv …
o, hver en hellig, vidn nu her
vi mindes ham i løn.1

Når vi hver uge nyder nadveren, ind-
går vi pagt om altid at erindre ham. Ud 
fra de næsten 400 skriftstedshenvisninger 

Ældste Gerrit W. Gong
De Halvfjerds’ Præsidium

Kære brødre og søstre, da jeg tjente 
i Asien, spurgte folk sommeti-
der: »Ældste Gong, hvor mange 

mennesker bor der i Kirkens asiatiske 
område?«

Jeg svarede: »Halvdelen af verdens 
befolkning: 3,6 milliarder mennesker.«

En spurgte engang: »Er det svært at 
huske alle deres navne?«

At huske – og glemme – er en del 
af hverdagen. Eksempelvis ledte min 
hustru engang overalt efter sin nye 
mobiltelefon, og hun besluttede sig for 
at ringe til den fra en anden telefon. 
Da hun hørte sin telefon ringe, tænkte 
hun: »Hvem er mon det, der ringer til 

Altid erindre ham
Jeg vidner ydmygt om og beder til, at vi altid vil erindre ham, til alle tider, 
i alle ting og på alle steder, hvor vi måtte befinde os.
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Og reflekteret over, hvad og hvordan  
I vælger at huske?

Da jeg fx var mindre, ønskede jeg 
virkelig at spille på skolens basket-
ballhold. Jeg øvede og øvede. En dag 
pegede træneren på vores 1,93 m høje 
centerspiller, der var valgt som den 
bedste i staten, og på vores 1,88 m 
høje forward, der var udtaget til all- star 
holdet, og sagde til mig: »Jeg kan sætte 
dig på holdet, men du får sandsynlig-
vis aldrig spilletid.« Jeg kan huske, at 
han derefter venligt opmuntrede mig: 
»Hvorfor ikke prøve fodbold? Det vil  
du være god til.« Min familie heppede, 
da jeg scorede mit første mål.

Vi kan huske dem, der ærligt, ven-
ligt, tålmodigt og opmuntrende gav os 
en chance, og endnu en chance. Og 
vi kan blive den, andre husker, da de 
havde mest brug for hjælp. At huske 
andres hjælp og Åndens vejledning 
og indflydelse med taknemlighed er 
en måde, vi husker ham på. Det er en 
måde, hvorpå vi kan tælle vore mange 
velsignelser og se, hvad Gud har 
udrettet.10

For det tredje kan vi altid huske 
Herren, når vi stoler på hans forsikring 
om, at »den, der har omvendt sig fra 
sine synder, ham er de tilgivet, og jeg, 
Herren, husker ikke mere på dem«.11

Når vi omvender os helt og beken-
der og forsager vore synder, spørger 
vi ligesom Enosh, når vores skyld er 
fejet bort: »Herre, hvordan er det sket?« 
Og vi hører svaret: »På grund af din tro 
på Kristus« 12 og hans opfordring til en 
»erindring om mig«.13

Når vi har omvendt os, og præ-
stedømmeledere godkender vores 
værdighed, behøver vi ikke igen og 
igen bekende tidligere synder. At være 
værdig betyder ikke at være fuldkom-
men. Vor himmelske Faders plan for 
lykke opfordrer os til i ydmyghed at 
føle fred på livets rejse, så vi en dag 

kan blive fuldkommengjorte i Kristus 14 
uden konstant at være bekymrede, 
frustrerede eller ulykkelige over vore 
nuværende ufuldkommenheder. Husk, 
at han ved alt det, vi ønsker, at ingen 
andre skal vide om os, og han elsker 
os stadig.

Somme tider afprøver livet vores  
tillid til Kristi nåde, retfærdighed og 
dom og til hans frigørende opfordring 
til at lade hans forsoning hele os, når  
vi tilgiver andre og os selv.

En ung kvinde fra et andet land 
ansøgte om arbejde som journalist,  
men den embedsmand, der anviste  
job, var ubarmhjertig. Han sagde til 
hende: »Med min underskrift garanterer 
jeg, at du ikke bliver journalist, men 
kommer til at grave kloakker.« Hun 
var den eneste kvinde i en gruppe af 
mænd, der gravede kloakker.

År senere var denne kvinde blevet 
embedsmand. En dag kom en mand, 
der havde brug for hendes underskrift 
til et job.

Hun spurgte: »Kan du huske mig?« 
Det kunne han ikke.

Hun sagde: »Du husker ikke mig, 
men jeg husker dig. Med din under-
skrift garanterede du, at jeg aldrig blev 
journalist. Med din underskrift sendte 
du mig ud for at grave kloakker, den 
eneste kvinde i en gruppe af mænd.«

Hun fortalte mig: »Jeg følte, at jeg 
burde behandle denne mand bedre, 
end han behandlede mig, men jeg 
havde ikke styrken til det.« Nogle gange 
har vi ikke styrken i os, men den kan 
findes frem ved at huske vor Frelser 
Jesu Kristi forsoning.

Når tillid bliver brudt, drømme 
slås i stykker og hjerter knuses igen 
og igen, når vi ønsker retfærdighed 
og har brug for nåde, når vi knytter 
knoerne og vore tårer løber, når vi har 
brug for at vide, hvad vi skal holde 
fast ved, og hvad vi skal slippe, kan 
vi altid huske ham. Livet er ikke så 
ubarmhjertigt, som det sommetider 
kan se ud. Hans uendelige medfølelse 
kan hjælpe os til at finde vores vej, 
sandhed og liv.15

Når vi husker hans ord og eksem-
pel, vil vi ikke fornærme andre eller 
selv blive fornærmede.

Min vens far arbejdede som mekani-
ker. Hans ærlige arbejde kunne endog 
ses i hans omhyggeligt vaskede hænder. 
En dag fortalte en i templet min vens 
far, at han skulle rense sine hænder, før 
han kom. I stedet for at blive fornærmet 
begyndte denne gode mand at skrubbe 
opvasken i hånden med ekstra meget 
sæbe i vandet, før han tog til templet.  
Han er et eksempel på dem, der »drage[r] 
op til Herrens bjerg« og »stå[r] på hans 
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hellige sted« med de reneste hænder  
og det reneste hjerte.16

Hvis vi har uvenlige følelser, nag 
eller bitterhed, eller hvis vi har grund 
til at bede andre om tilgivelse, så er 
tiden til at gøre det nu.

For det fjerde opfordrer han os til 
at huske, at han altid byder os velkom-
men hjem.

Vi lærer ved at spørge og søge. Men 
hold ikke op med at udforske, før I med 
T.S. Eliots ord når til, »hvor [I] begyndte 
og ser stedet for første gang«.17 Når I er 
klar, så åbn jeres hjerte for Mormons 
Bog igen, som var det første gang. Bed 
med oprigtig hensigt igen, som var det 
første gang.

Hav tillid til det første eller vage 
minde. Lad det udvikle jeres tro. Hos 
Gud er der altid en vej tilbage.

Fordums og nutidige profeter bøn-
falder os om ikke at lade menneskers 
dårskab, fejl eller svagheder – andres 
eller vore egne – være årsag til, at 
vi går glip af sandheder, pagter og 
den forløsende kraft i hans gengivne 
evangelium.18 Det er særligt vigtigt i 
en kirke, hvor vi hver især vokser ved 

vores ufuldkomne deltagelse. Profeten 
Joseph Smith har sagt: »Jeg har aldrig 
sagt jer, at jeg var fuldkommen – men 
der findes ingen fejl i de åbenbaringer, 
som jeg har forkyndt jer.« 19

For det femte kan vi altid huske 
ham på sabbatten gennem nadveren. 
Ved slutningen af sit jordiske virke og 
i begyndelsen af sit virke som opstan-
den – begge gange – tog vor Frelser 
brød og vin og bad os erindre hans 
legeme og blod,20 »for så ofte som I 
gør det, husker I denne time, hvor jeg 
var sammen med jer«.21

I nadverordinancen vidner vi for 
Gud Faderen om, at vi er villige til at 
påtage os hans Søns navn og altid erin-
dre ham og holde hans befalinger, som 
han har givet os, så vi altid må have 
hans Ånd hos os.22

Som Amulek forklarer, husker vi 
ham, når vi beder for vore marker, 
vore flokke og vores husstand, og når 
vi husker de trængende, de nøgne, de 
syge og de plagede.23

Til slut opfordrer Frelseren os for 
det sjette til altid at huske ham, ligesom 
han altid husker os.

I den nye verden opfordrede vor 
opstandne Frelser de tilstedeværende 
til en efter en at stikke hænderne i hans 
side og føle naglemærkerne i hans 
hænder og fødder.24

Skrifterne beskriver opstandel-
sen, som at »hvert lem og led skal 
blive bragt tilbage til … dets rette og 
fuldkomne skikkelse«, og at »end ikke 
et hår på hovedet skal gå tabt«.25 Når 
dette er sådan, beder jeg jer overveje, 
hvordan det kan lade sig gøre, at vor 
Frelsers fuldkomne, opstandne legeme 
stadig har sårene i siden og naglemær-
kerne i hænderne og fødderne.26

I historien er mennesker til tider 
blevet henrettet ved korsfæstelse. Men 
kun vor Frelser, Jesus Kristus, favner 
os og har stadig mærkerne på sin rene 
kærlighed. Kun han opfylder profetien 
om at blive løftet op på korset, så han 
kunne drage os hver især, ved navn, 
til sig.27

Vor Frelser erklærer:
»Ja, selv om hun skulle glemme,  

så vil jeg ikke glemme dig.
Se, i mine hænder har jeg  

tegnet dig.« 28
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Vi er så heldige at samarbejde med  
og lære af andre, der har arbejdet med 
flygtninge over hele verden i mange år.

Som medlemmer af Kirken og som 
et folk skal vi ikke se så langt tilbage 
i vores egen historie for at reflektere 
over tider, hvor vi var flygtninge, der 
igen og igen med magt blev fordrevet 
fra hjem og gårde. Sidste weekend bad 
søster Linda Burton, da hun talte om 
flygtninge, Kirkens kvinder om at tænke 
over: »Hvad nu, hvis deres historie var 
min historie.« 5 Deres historie er vores 
historie for ikke så mange år siden.

Der er stærkt ladede argumenter 
blandt regeringer og samfund om, hvad 
definitionen på en flygtning er, og hvad 
der skal gøres for at hjælpe flygtninge. 
Hensigten med mine bemærkninger er 
ikke på nogen måde at være en del af 
den ophedede diskussion, ej heller at 
kommentere på immigrationspolitik, 
men i stedet at fokusere på de menne-
sker, der er blevet fordrevet fra deres 
hjem og deres land af krige, som de 
ikke havde andel i at starte.

Frelseren ved, hvordan det er at 
være flygtning – han var selv en. Da 
Jesus var lille, flygtede han og hans 
familie til Egypten for at flygte fra 
Herodes’ morderiske sværd. Jesus blev 
på forskellige tidspunkter i sin tjene-
stegerning truet, og hans liv var i fare, 

Ældste Patrick Kearon
De Halvfjerds

»For jeg var sulten, og I gav mig 
noget at spise, jeg var tørstig, og 
I gav mig noget at drikke, jeg var 

fremmed, og I tog imod mig,
jeg var nøgen, og I gav mig tøj …
Sandelig siger jeg jer: Alt, hvad I har 

gjort mod en af disse mine mindste 
brødre, det har I gjort mod mig.« 1

Der er omkring 60 millioner flygt-
ninge i verden i dag, hvilket betyder, 
at »1 ud af hver 122 person … er blevet 
tvunget til at flygte fra deres hjem,« 2 og 
halvdelen af dem er børn.3 Det er cho-
kerende at tænke på det antal og over-
veje, hvad det betyder i den enkeltes 
liv. Min nuværende opgave er i Europa, 
hvor 1,25 millioner af disse flygtninge 
er ankommet i løbet af det sidste år fra 
krigshærgede lande i Mellemøsten og 
Afrika.4 Vi ser mange, som kun kom-
mer med det tøj, de har på kroppen, 
og hvad de kan bære i en lille taske. En 
stor del af dem er veluddannede, og de 
har alle måtte forlade deres hjem, skole 
og arbejde.

Under ledelse af Det Første Præ-
sidentskab arbejder Kirken sammen 
med 75 organisationer i 17 europæiske 
lande. Disse organisationer spænder 
fra store internationale organisationer 
til små initiativer i lokalsamfundet, fra 
offentlige styrelser til trosbaserede og 
verdslige velgørenhedsorganisationer. 

Tilflugt fra uvejret
Dette øjeblik afgør ikke, hvem flygtningene er, men vores reaktion  
vil være med til at afgøre, hvem vi er.

Han vidner: »Jeg er den, som blev 
løftet op. Jeg er Jesus, som blev kors-
fæstet. Jeg er Guds Søn.« 29

Jeg vidner ydmygt om og beder til, 
at vi altid vil erindre ham, til alle tider, 
i alle ting og på alle steder, hvor vi 
måtte befinde os.30 I Jesu Kristi hellige 
navn. Amen. ◼
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og i sidste ende underkastede han sig 
onde menneskers planer, som havde 
konspireret om hans død. Måske er det 
derfor endnu mere enestående for os, 
at han gentagne gange lærte os at elske 
hinanden, at elske, som han elsker, at 
elske vores næste som os selv. »Ren 
og ægte gudsdyrkelse er, for Gud, vor 
Fader, [i sandhed] at tage sig af fader-
løse og enker i deres nød« 6 og at »se 
efter de fattige og de trængende og yde 
dem lindring, så de ikke skal lide«. 7

Det har været inspirerende at være 
vidne til det, som Kirkens medlemmer 
over hele verden gavmildt har doneret 
for at hjælpe disse mennesker og fami-
lier, som har mistet så meget. Særligt i 
Europa har jeg set mange medlemmer 
af Kirken, der har oplevet en glæde-
strålende opvågning og en berigelse 
af deres sjæl, når de har handlet ud 
fra det dybe instinktive ønske om at 
række ud og tjene dem omkring sig, 
der har så hårdt brug for det. Kirken 
har sørget for ly og lægehjælp. Stave 
og missioner har samlet tusindvis af 
hygiejnesæt. Andre stave har skaffet 

mad og vand, tøj, vandtætte frakker, 
cykler, bøger, rygsække, læsebriller 
og meget mere.

Folk fra Skotland til Sicilien har trådt 
til i enhver tænkelig situation. Læger 
og sygeplejersker har frivilligt tilbudt 
deres hjælp på det tidspunkt, hvor 
flygtningene ankom gennemblødte, 
kolde og ofte traumatiserede efter at 
have krydset havet. Når flygtningene 
indleder processen med at bosætte sig 
et nyt sted, hjælper lokale medlemmer 
dem med at lære deres værtslands 
sprog, mens andre opløfter både børns 
og forældres humør ved at sørge for 
legetøj, hobbyartikler, musik og at lege 
med dem. Nogle tager doneret garn, 
strikkepinde og hæklenåle med og 
lærer de lokale flygtninge disse færdig-
heder, unge som gamle.

Erfarne medlemmer af Kirken, 
der har tjent og været ledere i årevis 
vidner om det faktum, at det at hjælpe 
disse folk, der har så stort behov for 
hjælp, har givet dem den største, mest 
tilfredsstillende oplevelse i deres tjene-
ste indtil nu.

Det er svært at fatte den virkelige 
situation, før man selv ser det. I vinter 
mødte jeg blandt andet en gravid kvinde 
fra Syrien i en transitflygtningelejr, der 
desperat ønskede at blive forsikret om, 
at hun ikke kom til at føde sit barn på 
det kolde gulv i den store hal, hvor hun 
var indkvarteret. Hjemme i Syrien havde 
hun undervist på universitetet. Og i 
Grækenland talte jeg med en familie, 
der stadig var våde, der rystede og var 
bange efter, at de havde krydset havet 
fra Tyrkiet i en lille gummibåd. Efter jeg 
havde set ind i deres øjne og hørt deres 
historie, både om den rædsel, de var 
flygtet fra, og om deres farefulde rejse 
for at finde tilflugt, vil jeg aldrig være 
den samme igen.

Der er uhyre mange dedikerede 
hjælpearbejdere, der tilbyder omsorg 
og hjælp, hvoraf mange er frivillige. 
Jeg så i praksis et medlem af Kirken, 
der i mange måneder arbejdede hele 
natten for at sørge for de mest umid-
delbare behov hos dem, der ankom til 
Grækenland fra Tyrkiet. Blandt utallige 
andre indsatser ydede hun førstehjælp 
til dem, der havde mest brug for det, 
hun sørgede for, at der blev sørget for 
de kvinder og børn, der rejste alene, 
hun holdt om dem, hvis kære var døde 
på vejen, og hun gjorde sit bedste for 
at fordele begrænsede ressourcer til 
de uendelige behov. Hun har ligesom 
så mange som hende bogstaveligt talt 
været en tjenende engel, hvis gerninger 
ikke vil blive glemt af dem, hun har 
taget sig af, ej heller af Herren, i hvis 
ærinde hun gik.

Alle, der har givet af sig selv for at 
afhjælpe lidelserne omkring dem, er 
meget som Almas folk: »Og således 
sendte de i deres fremgangsrige kår 
ikke nogen bort, som var nøgen, eller 
som var sulten, eller som var tørstig, 
eller som var syg, eller som ikke havde 
fået mad, og de lod ikke hjertet blive 
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optaget af rigdomme; derfor var de 
gavmilde mod alle, både gamle og 
unge, både trælle og frie, både mænd 
og kvinder, hvad enten de var uden for 
kirken eller i kirken, idet de ikke gjorde 
forskel på folk med hensyn til dem, der 
stod i behov.« 8

Vi skal være forsigtige med, at nyhe-
derne om flygtningenes situation ikke 
bliver for almindelige, når det første 
chok har lagt sig, mens krigene fort-
sætter, og familierne bliver ved med at 
komme. Millioner af flygtninge verden 
over, hvis historier ikke længere når 
frem til nyhederne, har stadig desperat 
brug for hjælp.

Hvis I spørger: »Hvad kan jeg gøre?«, 
så lad os først huske på, at vi ikke skal 
tjene på bekostning af vores familie og 
andre ansvar,9 ej heller bør vi forvente, 
at vore ledere organiserer projekter for 
os. Men vi kan som unge, mænd, kvin-
der eller familier tage del i dette store 
nødhjælpsarbejde.

Som en reaktion på opfordringen 
fra Det Første Præsidentskab om at 

tage del i kristuslignende tjeneste for 
flygtninge verden over 10 har Hjælpe-
foreningens, Unge Pigers og Primarys 
hovedpræsidentskaber organiseret en 
hjælpeindsats, der hedder »Jeg var frem-
med«. Søster Burton introducerede dette 
for Kirkens kvinder sidste weekend 
ved kvindernes møde. Der er adskillige 
nyttige ideer, ressourcer og forslag til 
tjeneste på IWasAStranger. lds. org.

Begynd med at knæle i bøn. Tænk 
derpå på at gøre noget i nærheden af 
jeres hjem, i jeres eget lokalsamfund, 
hvor I vil finde folk, der har brug 
for hjælp til at tilpasse sig deres nye 
forhold. Det ultimative mål er, at de 
bliver rehabiliterede til et virksomt og 
selvhjulpent liv.

Vi har uendelige muligheder for at 
give en hånd og være en ven. I kan 
måske hjælpe flygtninge med at lære 
deres værtslands sprog, opdatere deres 
jobfærdigheder eller øve sig på jobinter-
view. I kan tilbyde at vejlede en familie 
eller en enlig mor i deres tilvænning 
til en ukendt kultur med noget så 

enkelt som at følges med dem til et 
supermarked eller til en skole. Nogle 
menigheder og stave har fungerende 
pålidelige organisationer, som de arbej-
der sammen med. Og i forhold til jeres 
omstændigheder kan I give til Kirkens 
ekstraordinære humanitære indsats.

Desuden kan enhver af os øge 
vores opmærksomhed på de begiven-
heder i verden, der fordriver disse fami-
lier fra deres hjem. Vi må stå fast imod 
intolerance og tale for respekt og for-
ståelse mellem kulturer og traditioner. 
Det at møde flygtningefamilier og høre 
deres historier med jeres egne ører og 
ikke fra skærmen eller avisen vil for-
andre jer. Ægte venskaber vil dannes 
og vil fremme omsorg og vellykket 
integration.

Herren har sagt til os, at Zions stave 
skal være et »forsvar« og en »tilflugt fra 
uvejret«.11 Vi har fundet tilflugt. Lad os 
komme frem fra vores sikre steder og 
dele af vores overflod, vores håb for 
en lysere fremtid, vores tro på Gud og 
vore medmennesker og en kærlighed, 
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der ser ud over kulturelle og ideo-
logiske forskelle til den glorværdige 
sandhed, at vi alle er vor himmelske 
Faders børn.

»For Gud har ikke givet os en fej 
ånd, men en ånd med kraft og kærlig-
hed og besindighed.« 12

Det at være flygtning kan være 
et afgørende øjeblik for dem, der 
er flygtninge, men at være flygtning 
afgør ikke, hvem de er. Som tusindvis 
før dem vil det være en periode – vi 
håber en kort periode – i deres liv. 
Nogle af dem vil blive nobelprista-
gere, offentligt ansatte, læger, viden-
skabsfolk, musikere, artister, religiøse 
ledere og bidrage på andre områder. 
Faktisk var mange af dem det, før de 
mistede alt. Dette øjeblik afgør ikke, 
hvem de er, men vores reaktion vil 
være med til at afgøre, hvem vi er.

»Sandelig siger jeg jer: Alt, hvad I 
har gjort mod en af disse mine mind-
ste brødre, det har I gjort mod mig.« 13 
I Jesu Kristi navn. Amen. ◼
Se yderligere informationer på  
IWasAStranger. lds. org og mormonchannel. 
org/ blog/ post/ 40 - ways - to - help - refugees 
- in - your - community.

NOTER
 1. Matt 25:35-36, 40.
 2. Se Stephanie Nebehay, »World’s Refugees 

and Displaced Exceed Record 60 Million«, 
18. dec. 2015, reuters.com.

 3. Se »Facts and Figures about 
Refugees«, unhcr.org.uk/about- us/
key- facts- and- figures.html.

 4. Se »A Record 1.25 Million Asylum Seekers 
Arrived in the EU Last Year«, 4. mar. 2016, 
businessinsider.com.

 5. Linda K. Burton, »Jeg var fremmed«, 
Liahona, maj 2016, 14.

 6. Jak 1:27.
 7. L&P 38:35; se også L&P 81:5.
 8. Alma 1:30.
 9. Se brev fra Det Første Præsidentskab, 26. 

mar. 2016; se også Mosi 4:27.
 10. Se brev fra Det Første Præsidentskab, 27. 

okt. 2015.
 11. L&P 115:6; se også Es 4:5-6.
 12. 2 Tim 1:7.
 13. Matt 25:40.

gøre dette, en vej der tilfredsstiller ret-
færdigheden evige krav: En Frelser, der 
betaler prisen, for at forløse os fra vore 
synder. Den Frelser er Herren, Jesus 
Kristus, den evige Faders enbårne Søn, 
hvis sonoffer – hvis lidelse – betaler  
prisen for vore synder, hvis vi vil 
omvende os fra dem.

En af de bedste forklaringer på den 
rolle, modsætninger spiller i planen, 
finder man i Mormons Bog i Lehis belæ-
ringer til sin søn Jakob.

»For det må nødvendigvis være 
sådan, at der er en modsætning i alt. 
Hvis det ikke var således … kunne ret-
færdighed ikke tilvejebringes, ej heller 
ugudelighed, hverken hellighed eller 
elendighed, hverken godt eller ondt« 
(2 Ne 2:11; se også vers 15).

Som følge deraf, fortsatte Lehi, »gav 
Gud Herren mennesket, at det skulle 
handle selv. Og se, mennesket kunne 
ikke handle selv, medmindre det skulle 
ske, at det blev tilskyndet af den ene 
eller den anden« (vers 16). I nyere 
åbenbaring har Herren erklæret: »Det 
må nødvendigvis være sådan, at Djæ-
velen skulle friste menneskenes børn, 
ellers kunne de ikke handle på egne 
vegne« (L&P 29:39).

Modsætning var en nødvendighed 
i Edens Have. Hvis Adam og Eva ikke 
havde truffet det valg, der gjorde dem 

Ældste Dallin H. Oaks
De Tolv Apostles Kvorum

Faderens plan for frelse af og evig 
udvikling for hans børn indtager 
en central plads i Jesu Kristi evan-

gelium. Som det er forklaret i nutidig 
åbenbaring, hjælper den plan os til 
at forstå meget af det, vi støder på i 
jordelivet. Mit budskab handler om den 
væsentlige funktion, som modsætning 
har i den plan.

I.
Formålet med jordelivet for Guds 

børn er at give dem de fornødne 
erfaringer »for at udvikle sig frem mod 
fuldkommenhed og til sidst realisere 
deres guddommelige skæbne som 
arvinger til evigt liv.« 1 Som præsident 
Thomas S. Monson belærte os så stærkt 
om i formiddag, så udvikler vi os ved at 
foretage valg, hvorved vi bliver prøvet 
for at vise, om vi vil holde Guds bud 
(se Abr 3:25). For at blive prøvet må 
vi have handlefrihed til selv at vælge 
mellem flere alternativer. For at tilveje-
bringe alternativer, som vi kan udøve 
vores handlefrihed omkring, må der 
være modsætninger.

Resten af planen er også afgørende. 
Når vi træffer dårlige valg – som vi 
uundgåeligt gør – bliver vi tilsmudsede 
af synd og må renses for at kunne fort-
sætte frem mod vores evige destination. 
Faderens plan åbner en udvej for at 

Modsætning i alt
Modstand gør det muligt for os at vokse til det, som vor himmelske  
Fader ønsker, at vi bliver.
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dødelige, så ville de, som Lehi belærte 
om, »være forblevet i en tilstand af  
uskyld … uden at gøre noget godt,  
for de kendte ikke til synd« (2 Ne 2:23).

Fra selve begyndelsen stod hand-
lefrihed og modsætning centralt i 
Faderens plan og for Satans oprør 
imod den. Som Herren åbenbarede 
for Moses, så satte Satan i rådet i 
himlen sig for »at tilintetgøre menne-
skets handlefrihed« (Moses 4:3). Den 
tilintetgørelse var indbygget i betin-
gelserne for Satans tilbud. Han trådte 
frem for Faderen og sagde: »Se, her er 
jeg, send mig, jeg vil være din søn, og 
jeg vil forløse hele menneskeheden, så 
ikke en eneste sjæl skal fortabes, og jeg 
vil visselig gøre det; giv mig derfor din 
ære« (Moses 4:1).

Således foreslog Satan at føre Fade-
rens plan ud i livet på en måde, der 
ville forpurre formålet med Faderens 
plan og give Satan Guds ære.

Satans forslag ville have sikret fuld-
kommen lighed; den ville »forløse hele 
menneskeheden, så ikke en eneste 
sjæl« ville gå tabt. Der ville ikke være 
nogen handlefrihed eller noget valg for 
nogen og derfor intet behov for mod-
sætninger. Der ville ikke være nogen 
prøve, ingen fejl og ingen succes. Der 
ville ikke være nogen udvikling for at 
nå det mål, som Faderen ønskede for 
sine børn. I skriften står der, at Satans 
opstand resulterede i en »krig i himlen« 
(Åb 12:17), hvori to tredjedele af Guds 
børn gjorde sig fortjent til at opleve 
livet på jorden ved at vælge Faderens 
plan og afvise Satans oprør.

Satans hensigt var at tilrane sig 
Faderens ære og magt (se Es 14:12-15; 
Moses 4;1, 3). »Derfor,« sagde Fade-
ren, »fordi Satan satte sig op mod mig 
… foranledigede jeg ved min Enbår-
nes magt, at han skulle styrtes ned« 
(Moses 4:3) tillige med alle de ånder, 
der havde brugt deres handlefrihed til 

at følge ham (se Jud 1:16; Åb 12:8-9; 
L&P 29:36-37). Som nedstyrtede og 
ikke- legemliggjorte ånder vil Satan og 
hans følgesvende friste og forsøge at 
bedrage og fange Guds børn (se Moses 
4:4). Således er det derfor, at den onde, 
som gjorde oprør og stræbte efter at 
forpurre Faderens plan, rent faktisk 
fremmer den, fordi det er modsætnin-
ger, der muliggør valg, og det er mulig-
heden for at træffe de rette valg, der 
fører til den udvikling, der er formålet 
med Faderens plan.

II.
Det er vigtigt at forstå, at fristelsen  

til at begå synd ikke er den eneste  
slags modsætning eller modgang, jor-
delivet byder på. Lehi underviste om,  
at dersom faldet ikke havde fundet sted, 
ville Adam og Eva »være forblevet i en 
tilstand af uskyld uden at have glæde, 
for de kendte ikke til elendighed« (2 Ne 
2:23). Uden at opleve modsætninger 
i jordelivet ville alt »være en sammen-
blanding i ét«, hvori der hverken ville 

være glæde eller elendighed (v. 11). 
Lehi fortsatte og fortalte, at efter at Gud 
havde skabt alle ting »for at opnå sine 
evige formål med hensyn til menne-
sket … [måtte] det nødvendigvis være 
sådan, at der var en modsætning, 
nemlig den forbudne frugt i modsæt-
ning til livets træ, den ene sød og den 
anden bitter« (v. 15).2 Hans belæring 
om denne del af frelsesplanen afsluttes 
med disse ord:

»Men se, alt er blevet gjort i hans 
visdom, han som ved alt.

Adam faldt, for at menneskene 
kunne blive til, og menneskene er til 
for at kunne nyde glæde« (v. 24-25).

Modsætning i form af de svære 
omstændigheder, vi møder her på 
jorden, er også en del af planen, der 
fremmer vores udvikling her i livet.

III.
Alle oplever vi forskellige former for 

modsætninger, der prøver os. Nogle af 
disse prøver er fristelsen til at synde. 
Andre er menneskelige udfordringer, 
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der ikke har noget med personlig synd 
at gøre. Nogle er meget store. Andre 
er mindre. Nogle er vedvarende, andre 
er mere kortvarige. Ingen af os går 
fri. Modstand gør det muligt for os at 
vokse henimod det, som vor himmel-
ske Fader ønsker, at vi bliver.

Da Joseph Smith havde færdiggjort 
oversættelsen af Mormons Bog, skulle 
han stadig finde en bogtrykker. Det 
var ikke nemt. Manuskriptets længde 
komplicerede sagen, og omkostnin-
gerne for trykning og indbinding af 
tusindvis af eksemplarer var uhyrlige. 
Den første, Joseph gik til, var E.B. 
Grandin, en bogtrykker i Palmyra, som 
afslog. Derefter opsøgte han en anden 
bogtrykker i Palmyra, som også afslog 
at hjælpe. Han rejste til Rochester 40 
km væk og henvendte sig hos den mest 
prominente bogtrykker i det vestlige 
New York, som også afslog at hjælpe. 
En anden bogtrykker i Rochester var 
villig, men omstændighederne gjorde 
dette alternativ uacceptabelt.

Ugerne gik, og Joseph må have været 
rådvild over modgangen i forbindelse 

med fuldførelsen af sit guddommelige 
mandat. Herren gjorde det ikke let, men 
han gjorde det muligt. Josephs femte 
forsøg, som var at gå tilbage til bogtryk-
keren Grandin i Palmyra, bar frugt.3

Flere år senere sad Joseph i fæng-
slet i Liberty under kummerlige kår i 
mange måneder. Da han bad om udfri-
else, sagde Herren til ham: »Alt dette 
skal give dig erfaring og skal være til 
gavn for dig« (L&P 122:7).

Vi kender alle til andre slags jordisk 
modgang, der ikke er forårsaget af 
vore personlige synder, blandt andet 
sygdom, handicaps og død. Præsident 
Thomas S. Monson har sagt:

»Nogle af jer kan til tider have grædt 
over jeres lidelser og haft svært ved at 
forstå, hvorfor vor himmelske Fader vil 
tillade, at I går igennem de prøvelser, I 
nu engang gør …

Det var dog aldrig meningen, at 
vores liv på jorden skulle være let eller 
konstant behageligt. Vor himmelske 
Fader … ved, at vi lærer, vokser og 
forædles gennem hårde udfordringer, 
hjerteknusende sorg og svære valg. Alle 

oplever vi sorte dage, hvor vi mister 
vore kære, smertelige stunder hvor vi 
mister vores gode helbred, en følelse 
af at være svigtet, når dem, vi elsker, 
synes at havde forladt os. Sådanne og 
andre prøvelser frembyder den virke-
lige test på vores evne til at holde ud.« 4

Vore bestræbelser på at forbedre 
vores helligholdelse af sabbatsdagen 
er et mindre stressende eksempel på 
modstand. Vi har Herrens bud om at 
holde sabbatten hellig. Nogle af vore 
valg kan være en overtrædelse af det 
bud, mens andre valg om, hvordan 
man bruger tiden på sabbatten, blot er 
et spørgsmål om, hvorvidt vi vil gøre, 
hvad der er godt, eller det, der er bedre 
eller bedst.5

For at illustrere modstanden i form 
af fristelse beskriver Mormons Bog tre 
metoder, som Djævelen vil benytte sig 
af i de sidste dage. For det første vil han 
»rase i hjertet på menneskenes børn og 
ophidse dem til vrede imod det, der er 
godt« (2 Ne 28:20). For det andet vil han 
»berolige[] og lulle [medlemmerne] ind i 
kødelig sikkerhed, så de siger: Alt er vel 
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i Zion, ja Zion har fremgang« (v. 21).  
For det tredje vil han sige til os, »at der 
ikke findes noget helvede, og … jeg  
er ingen djævel, for der findes ingen«  
(v. 22), og derfor er der ikke noget 
rigtigt og forkert. På grund af denne 
modstand er vi blevet advaret mod 
»ligegyldig[hed] i Zion«! (v. 24).

Det virker til, at Kirken i sin gud-
dommelige mission og vi i vores per-
sonlige liv i dag møder øget modstand. 
Måske er det sådan, at efterhånden som 
Kirken tiltager i styrke, og vi medlem-
mer vokser i tro og lydighed, så øger 
Satan sin modstand, så vi fortsat vil 
have »modsætning i alt.«

Noget af denne modstand kommer 
endda fra medlemmer af Kirken. Nogle 
vil bruge personlige fornuftsslutninger 
eller visdom til at gå imod profetisk 
vejledning og betegne sig med ord, 
de låner fra det politiske system – »den 
loyale opposition.« Hvor passende dette 
end måtte være i et demokrati, så er der 
dog ingen hjemmel for dette begreb i 
styringen af Guds rige, hvor spørgsmål 

er velkomne, men opposition ikke 
er (se Matt 26:24).

Som et andet eksempel er der 
meget i Kirkens tidlige historie, det 
være sig, hvad Joseph Smith gjorde 
eller ikke gjorde i enhver tænkelig 
situa tion, som nogle bruger som 
grundlag for opposition. Til alle vil jeg 
sige, udøv tro og sæt jeres lid til Frelse-
rens belæring om, at »på deres frugter 
kan I kende dem« (Matt 7:16). Kirken 
gør en stor indsats for at være transpa-
rent, hvad angår de optegnelser, vi har, 
men til trods for alt, vi kan fremlægge, 
står vore medlemmer sommetider 
tilbage med basale spørgsmål, der ikke 
kan besvares gennem studium. Dette 
er Kirkens histories version af »mod-
sætning i alt.« Nogle ting kan kun læres 
ved tro (se L&P 88:118). I sidste ende 
må vi primært tro på det vidnesbyrd, vi 
har modtaget fra Helligånden.

Gud griber meget sjældent ind 
mod nogen og krænker nogen af 
sine børns handlefrihed for at hjælpe 
andre. Men han letter byrden af vore 

plager og styrker os, så vi kan bære 
dem, ligesom han gjorde for Almas 
folk i Helams land (se Mosi 24: 13-15). 
Han forhindrer ikke alle katastrofer, 
men han besvarer vore bønner, som 
han gjorde med den særligt kraftige 
tyfon, der truede med at forhindre 
indvielsen af templet i Fiji; 6 eller han 
tager brodden af deres effekt som med 
den terrorbombe, der tog så mange liv i 
lufthavnen i Bruxelles, men kun sårede 
fire af vore missionærer.

Gennem al den modstand, vi 
møder i jordelivet, har vi Guds løfte 
om, at han »vil hellige [vore] trængsler 
til gavn for« os (2 Ne 2:2). Vi er også 
blevet belært om at forstå vore jordiske 
oplevelser og hans bud på baggrund 
af hans store frelsesplan, som lærer 
os om formålet med livet og giver os 
vished om en Frelser, i hvis navn jeg 
vidner om sandheden af disse ting. I 
Jesu Kristi navn. Amen. ◼
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 1. »Familien: En proklamation til verden«, 
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kende det søde (se L&P 29:39).
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Joseph Smith’s Translation and Publication 
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 5. Se Dallin H. Oaks, »God, bedre, bedst«, 
Liahona, nov. 2007, s. 104-108.

 6. Se Sarah Jane Weaver, »Rededication Goes 
Forward,« Church News, 28. feb. 2016, s. 3-4.
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Guds sønner og døtre,7 til at kende 
»himlens kræfter«,8 til at tale i hans 
navn9 og til at modtage hans »Ånds 
kraft«.10 Disse kræfter er personligt til-
gængelige for os alle gennem templets 
ordinancer og pagter.

Nefi så vore dage i sit storslåede syn: 
»Jeg, Nefi, så Guds lams kraft, at den 
kom ned over de hellige i Lammets 
kirke og over Herrens pagtsfolk, som 
var spredt over hele jordens overflade, 
og de blev udrustet med retfærdighed 
og med Guds kraft i stor herlighed.« 11

Jeg havde for nylig privilegiet at 
deltage i åbent hus i et tempel med 
præsident Russell M. Nelson og hans 
familie, mens han stod med dem 
omkring beseglingsalteret og forkla-
rede, at alt det, vi gør i Kirken – alle 
møder, aktiviteter, lektioner og tjeneste-
gerninger – er for at forberede os hver 
især til at komme i templet og knæle 
ved alteret for at modtage alle Faderens 
lovede velsignelser i evigheden.12

Når vi mærker templets velsignelser 
i vores eget liv, vil vores hjerte vendes 
til vores familie, både levende og døde.

Jeg oplevede for nylig en familie på 
tre generationer, som gjorde dåb for 
deres forfædre. Selv bedstemoderen 
deltog, selvom hun var noget betæn-
kelig ved selv at træde ned i vandet. 
Da hun kom op af vandet og omfav-
nede sin mand, græd hun glædestårer. 
Bedstefaren og faren døbte derpå 
hinanden og mange af børnebørnene. 
Hvilken større glæde kan en familie 
opleve sammen? Alle templer har 
fastsat en tid til familier, som gør det 
muligt for jer at planlægge tid i dåben 
sammen.

Kort før sin død modtog præsident 
Joseph F. Smith synet om de dødes 
forløsning. Han sagde, at folk i ånde-
verden er fuldstændig afhængige af de 
ordinancer, som vi udfører på deres 
vegne. I skriften står der: »De døde, 

præstedømme overdraget, så I kan få 
ære og herlighed.« 2 »Derfor tilkende-
gives guddommelighedens kraft i dets 
ordinancer.« 3 Dette løfte gælder jer og 
jeres familie.

Det er vores ansvar at »tage imod« 
det, som vor Fader tilbyder os.4 »For 
til ham, der modtager, skal det gives i 
større mål, ja, kraft«: 5 Kraft til at mod-
tage alt, hvad han kan og vil give os 
– nu og i evigheden; 6 magt til at blive 

Ældste Kent F. Richards
De Halvfjerds

Blot få måneder inden profeten 
Joseph Smiths død mødtes han 
med De Tolv Apostle for at drøfte 

Kirkens mest presserende behov, som 
den stod overfor i en meget svær tid. 
Han sagde: »Vi har brug for templet 
mere end noget andet.« 1 I denne tids 
svære tider har vi og vores familie i 
sandhed brug for templet mere end 
noget andet.

Under en nylig tempelindvielse var 
jeg begejstret for hele oplevelsen. Jeg 
elskede åbent hus- arrangementet, at  
møde de mange gæster, som kom for  
at se templet, kulturarrangementet med 
de unges liv og energi efterfulgt af vid-
underlige indvielsessessioner. Åndens 
sødme blev følt. Mange mennesker blev 
velsignede. Den følgende formiddag gik 
min hustru og jeg ned i dåbens vande 
for at gøre dåb for nogle af vore egne 
slægtninge. Da jeg stod med oprakt 
arm for at begynde ordinancen, blev 
jeg næsten overvældet af Åndens kraft. 
Jeg indså på ny, at templets sande kraft 
ligger i ordinancerne.

Som Herren har åbenbaret, er Det 
Melkisedekske Præstedømmes fylde 
at finde i templet og dets ordinancer, 
»for deri bliver nøglerne til det hellige 

Guddommelighedens 
kraft
Alle templer er Guds hellige hus, hvor vi kan lære om og forstå 
guddommelighedens kraft.
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der omvender sig, bliver forløst ved 
lydighed mod Guds hus’ ordinancer.« 13 
Vi modtager ordinancerne på deres 
vegne, men de er ansvarlige for alle 
pagter i forbindelse med hver enkelt 
ordinance. Forhænget er i sandhed 
tyndt for os og forsvinder helt for dem 
i templet.

Hvad er så vores personlige ansvar 
i dette værk, både som tempelbesø-
gende og tjenere? Profeten Joseph Smith 
underviste i 1840 de hellige i, at der 
må ydes »store anstrengelser, og det vil 
kræve midler – og eftersom arbejdet [i 
templet] i al retskaffenhed må fremskyn-
des, sømmer det sig for de hellige at 
lægge vigtigheden af dette på sinde … 
og derefter tage sådanne skridt, der er 
nødvendige for at udføre dem. De må 
bevæbne sig selv med mod og beslutte 
sig for at gøre alt, hvad de kan, og være 
så interesserede, som om hele arbejdet 
afhang af dem alene.« 14

I Johannes’ Åbenbaring står der:
»De, som står klædt i hvide klæder, 

hvem er de, og hvor kommer de fra?
… Det er dem, som kommer fra den 

store trængsel, og som har vasket deres 
klæder og gjort dem hvide i Lammets 
blod.

Derfor står de for Guds trone og tje-
ner ham dag og nat i hans tempel, og 
han, som sidder på tronen, skal rejse 
sit telt over dem.« 15

Kan I forestille jer dem, som tjener 
i templet i dag?

Der er mere end 120.000 tempel-
tjenere i 150 fungerende templer i 
hele verden. Alligevel er der mulig-
hed for, at flere kan have denne 
dejlige oplevelse. Da præsident 
Gordon B. Hinckley bekendtgjorde 
ideen med mindre templer rundt om 
i verden, sagde han: »Alle tempeltje-
nere vil være lokale personer, som vil 
tjene i andre sammenhænge i deres 
menighed og stave.« 16 Normalt kaldes 

tempeltjenere for en periode på 2-3 
år med mulighed for at forlænge. Det 
er ikke meningen, at I efter jeres kal-
delse skal blive så længe som muligt. 
Mange tempeltjenere, der har tjent i 
mange år, tager deres kærlighed til 
templet med dem, når de er afløst, 
og gør det muligt for andre og nye 
tempeltjenere at tjene.

For næsten 100 år siden sagde 
apostlen John A. Widtsoe: »Vi har brug 
for flere tempeltjenere til at udføre 
dette vidunderlige værk … Vi har brug 
for flere omvendte i alle aldre til at 
tjene i templet … Tiden er kommet … 

i den nye bestræbelse for templer til 
at anvende alle mennesker i alle aldre 
… Tempeltjeneste … er til lige så stor 
gavn for de unge og aktive, som det 
er for de ældre, som har lagt mange af 
livets byrder bag dem. Den unge mand 
har endnu mere brug for sin plads i 
templet end hans far og bedstefar, som 
er blevet styrket af livets erfaring; og 
den unge kvinde, som har livet for sig, 
har brug for den ånd, indflydelse og 
vejledning, der kommer af at deltage 
i templets ordinancer.« 17

I mange templer inviterer tempel-
præsidenten nykaldede missionærer, 
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der har fået deres begavelse, unge  
mænd og kvinder, til at tjene i kort  
tid som tempeltjenere, inden de tager 
på missionærskolen. Disse unge er 
ikke kun velsignede ved at få lov at 
tjene, men »de beriger også skøn-
heden og ånden for alle, der tjener 
i templet«.18

Jeg bad en række unge mænd og 
kvinder, som havde tjent som tempel-
tjenere før og efter deres mission, om at 
dele deres tanker. De brugte vendinger 
som de følgende til at beskrive deres 
oplevelse i templet:

Når jeg tjener i templet –

• føler jeg, »at min Fader og Frelseren 
er nær«;

• føler jeg »fuldstændig fred og lykke«;
• har jeg en følelse af »at være 

hjemme«;
• får jeg »hellighed, kraft og styrke«;
• føler jeg »vigtigheden af mine hellige 

pagter«;
• »bliver templet en del af mig«;
• »er de, jeg tjener, mig nær i løbet af 

ordinancen«;
• »giver det mig styrke til at overvinde 

fristelser« og
• »har templet ændret mit liv for altid.« 19

Det er en rig og mægtig oplevelse 
for folk i alle aldre at tjene i templet. 
Selv nogle nygifte ægtepar bør tjene 

sammen. Præsident Nelson har sagt: »At 
tjene sammen i templet er en enestå-
ende aktivitet for en familie.« 20 Som 
tempeltjenere kan I, ud over at modtage 
ordinancer på jeres forfædres vegne, 
også lede ordinancerne for dem.

Som præsident Wilford Woodruff 
sagde:

»Kan en mand eller en kvinde have 
en større kaldelse på jorden end at 
have magt og myndighed til at gå frem 
og tjene i frelsens ordinancer? …

I er redskaber i Guds hænder til den 
sjæls frelse. Man kan ikke give menne-
skenes børn noget andet, som står lige 
med det.« 21

Han sagde også:
»[I] skal høre Helligåndens blide 

hvisken, og himlens skatte og eng-
les betjening skal gives [jer] fra tid til 
anden.« 22

»Det er mere værd end alt, hvad I 
eller jeg kan ofre i de få år, vi tilbringer 
her i kødet.« 23

Præsident Thomas S. Monson 
mindede os for nylig om, at »templets 
velsignelser er uvurderlige.« 24 »Intet 
offer er for stort.« 25

Kom til templet. Kom ofte. Kom 
sammen med og for jeres familie. Kom, 
og hjælp også andre med at komme.

»De, som står klædt i hvide klæder, 
hvem er de?« Mine brødre og søstre,  
I er dem, I som har modtaget templets 

ordinancer, som har holdt jeres pagter 
ved at ofre. I er dem, som hjælper 
familier med at opdage velsignel-
serne ved tempeltjeneste og som har 
hjulpet andre langs vejen. Tak for jeres 
tjeneste. Jeg bærer vidnesbyrd om, at 
hvert tempel er Guds hellige hus, og 
at vi hver især kan lære om og forstå 
guddommelighedens kraft. I Jesu Kristi 
navn. Amen. ◼
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på for mig selv. At jeg en dag bliver hel-
bredt og en dag bliver rask. At jeg en 
dag ikke har noget metal eller plastik 
inden i mig. At mit hjerte en dag er 
befriet for frygt og mit sind for æng-
stelse. Jeg beder ikke om, at det snart 
sker, men jeg er så glad for, at jeg virke-
lig tror på et smukt liv efter døden.« 1

Jesu Kristi opstandelse garanterer 
netop det, Alisa håbede på, og indgy-
der i os alle en grund til »det håb, [vi] 
har«.2 Præsident Gordon B. Hinckley  
omtalte opstandelsen som »den stør-
ste begivenhed i menneskehedens 
historie«.3

Opstandelsen er tilvejebragt ved Jesu 
Kristi forsoning og er afgørende for den 
store frelsesplan.4 Vi er vore himmelske 
forældres åndelige børn.5 Når vi kom-
mer ned på denne jord, forenes vores 
ånd med vores legeme. Vi får erfaring 
med alle de glæder og udfordringer, der 
hører til livet på jorden. Når et menne-
ske dør, adskilles ånden fra legemet. 
Opstandelsen gør det muligt for en per-
sons ånd og legeme at blive genforenet, 
blot bliver det denne gang et udødeligt 
og fuldkomment legeme, der ikke er 

og dybe skuffelser. Vi så hendes fysiske 
tilstand forværres, da hun nærmede 
sig enden på sit jordiske liv. Det var 
kvalfuldt at se det ske for vores elskede 
datter, dette lille livlige spædbarn, der 
var vokset op og blevet en begavet og 
vidunderlig kvinde, hustru og mor. Jeg 
troede, at mit hjerte skulle briste.

Sidste år ved påsketid, lidt over en 
måned før Alisa gik bort, skrev hun: 
»Påske minder mig om alt det, jeg håber 

Ældste Paul V. Johnson
De Halvfjerds

For en uge siden var det påske, og 
vore tanker var atter fokuserede 
på Herren Jesu Kristi sonoffer og 

opstandelse. I det forgangne år har jeg 
tænkt og grundet mere end normalt 
over opstandelsen.

For næsten et år siden døde vores 
datter Alisa. Hun havde kæmpet mod 
kræft i næsten otte år, havde undergået 
mange operationer, mange forskellige 
behandlinger, opmuntrende mirakler 

Og døden skal  
ikke være mere
For alle, der har sørget over en af deres kæres død, er opstandelsen  
en kilde til stort håb.
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underlagt smerte, sygdom eller andre 
problemer.6

Efter opstandelsen adskilles ånden 
aldrig mere fra legemet, fordi Frelserens 
opstandelse betød en fuldstændig sejr 
over døden. For at nå vores evige mål 
er det nødvendigt, at denne udødelige 
sjæl, ånd og legeme er forenet for evigt. 
Med en ånd og et udødeligt legeme, 
der er uadskilleligt forbundet, kan vi 
modtage »en fylde af glæde«.7 I virke-
ligheden kunne vi uden opstandelsen 
aldrig have modtaget en fylde af glæde, 
men ville være elendige for evigt.8 Selv 
trofaste, retfærdige mennesker betrag-
ter adskillelsen af deres legeme og ånd 
som fangenskab. Vi befries fra dette 
fangenskab gennem opstandelsen, som 
er en forløsning fra dødens bånd eller 
lænker.9 Der findes ingen frelse uden 
både vores ånd og vores legeme.

Vi har hver især fysiske, mentale 
og følelsesmæssige begrænsninger og 
svagheder. Disse udfordringer, hvoraf 
nogle virker så uoverstigelige nu, bliver 
til sidst løst. Ingen af disse problemer 
vil plage os, når vi er opstået. Alisa 
undersøgte overlevelsesprocenten for 
mennesker med den type kræft, hun 
havde, og den var ikke opmuntrende. 
Hun skrev: »Men der findes et middel, 
så jeg er ikke bange. Jesus har allerede 
helbredt mig fra min kræft, såvel som 
jeres … Jeg vil få det bedre. Det er jeg 
glad for, at jeg ved.« 10

Vi kan erstatte ordet kræft med 
enhver anden fysisk, mental eller 
følelsesmæssig lidelse, vi kan komme 
ud for. Takket være opstandelsen er 
der også allerede fundet et middel 
mod dem. Opstandelsens mirakel, det 
ypperste middel, kan ikke opnås ved 

hjælp af nogen moderne medicin. Men 
det kan opnås ved Guds kraft. Vi ved, 
det kan lade sig gøre, fordi Frelseren er 
opstået og også vil tilvejebringe opstan-
delsen for hver eneste af os.11

Frelserens opstandelse beviser, at 
han er Guds Søn, og at det, han har 
belært om, er sandt. »Han er opstået, 
som han har sagt.« 12 Der kan ikke fin-
des noget stærkere bevis på hans gud-
dommelighed end hans tilsynekomst 
fra graven med et udødeligt legeme.

Vi kender til vidner om opstandelsen 
på Det Nye Testamentes tid. Udover de 
kvinder og mænd, vi læser om i evan-
gelierne, forsikrer Det Nye Testamente 
os om, at hundreder virkelig så den 
opstandne Herre.13 Og Mormons Bog 
fortæller om mange hundreder flere: 
»Mængden kom frem og stak deres hæn-
der i hans side … og med deres egne 
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øjne så og med deres egne hænder 
følte og med vished vidste og aflagde 
[de] vidnesbyrd om, at det var ham, om 
hvem det var skrevet af profeterne, at 
han skulle komme.« 14

Foruden disse fordums vidner er der 
også vidner fra de sidste dage. Faktisk 
så Joseph Smith ved indledningen til 
denne uddeling den opstandne Frelser 
sammen med Faderen.15 Levende pro-
feter og apostle har båret vidnesbyrd 
om, at den opstandne, levende Kristus 
virkelig lever.16 Vi kan derfor sige dette: 
»[Også vi] har så stor en sky af vidner 
omkring os«.17 Og vi kan hver især 
være en del af en sky af vidner, der ved 
Helligåndens kraft ved, at vi kan fejre, 
at påsken virkelig fandt sted, at opstan-
delsen virkelig er sket.

At Frelserens opstandelse virkelig 
fandt sted, overtrumfer vores hjertesorg 
med håb, fordi der med den følger en 
forvisning om, at alle de andre løfter i 
evangeliet er lige så virkelige; løfter der 
er lige så mirakuløse som opstandelsen. 
Vi ved, at han har kraften til at rense 
os for alle vore synder. Vi ved, at han 
har påtaget sig alle de skrøbeligheder, 
smerter og uretfærdigheder, vi har lidt.18 
Vi ved, at han er »opstå[et] fra de døde 
med helbredelse i sine vinger«.19 Vi ved, 
at han kan hele os, uanset hvad der er 
gået i stykker inden i os. Vi ved, at han 
»vil tørre hver tåre af [vore] øjne, og 
døden skal ikke være mere, ej heller 
sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal 
være mere«.20 Vi ved, at vi kan blive »gjort 
fuldkomne ved Jesus … som udvirkede 
denne fuldkomne forsoning«,21 hvis vi 
blot vil have tro og følge ham.

Hen mod slutningen af det inspire-
rende oratorium Messias komponerede 
Händel smuk musik til apostlen Paulus’ 
ord, der fryder sig over opstandelsen:

»Se, jeg siger jer en hemmelighed: Vi 
skal ikke alle sove hen, men vi skal alle 
forvandles,

i ét nu, på et øjeblik, ved den sidste 
basun … basunen skal lyde, og de 
døde skal opstå som uforgængelige,  
og vi skal forvandles.

For dette forgængelige skal iklædes 
uforgængelighed, og dette dødelige skal 
iklædes udødelighed …

da vil det ord, der er skrevet, være 
opfyldt: Døden er opslugt og besejret.

Død, hvor er din sejr? Død, hvor er 
din brod? …

Men Gud ske tak, som giver os sej-
ren ved vor Herre Jesus Kristus!« 22

Jeg er taknemlig for de velsignelser, 
som vi får takket være Herren Jesu 
Kristi forsoning og opstandelse. For alle 
dem, der har lagt et barn i graven eller 
grædt ved siden af en ægtefælles kiste 
eller sørget over en forælders eller en 
af deres kæres død, er opstandelsen 
en kilde til stort håb. Sikke en storslået 
oplevelse det vil være at se dem igen, 
ikke kun som en ånd, men med et 
opstandent legeme.

Jeg længes efter at se min mor igen 
og mærke hendes blide berøring og se 
ind i hendes kærlige øjne. Jeg ønsker at 
se min fars smil, høre hans latter og se 
ham som et opstandent, fuldkomment 
væsen. Med troens øje ser jeg Alisa 
for mig, fuldstændig fri for alle jordi-
ske bekymringer og dødens brod, en 
opstanden, fuldkommengjort og sejrrig 
Alisa med en fylde af glæde.

En påske for et par år siden skrev hun 
ganske enkelt: »Liv ved hans navn. Så 
meget håb. Altid. Gennem alt. Jeg elsker 
påsken for at minde mig om det.« 23

Jeg bærer vidnesbyrd om, at opstan-
delsen er virkelig. Jesus Kristus lever, 
og takket være ham vil vi alle leve igen. 
I Jesu Kristi navn. Amen. ◼
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at fastholde de åndelige tilskyndelser, 
som vi har haft, og den inspirerede 
undervisning, som vi har fået. Men det 
er uundgåeligt, at vi efter himmelske 
øjeblikke nødvendigvis så at sige må 
få jordforbindelse igen, hvor vi somme-
tider på ny møder mindre end ideelle 
omstændigheder.

Skribenten i hebræerne advarede 
os om dette, da han skrev: »Husk den 
første tid, da I efter at være blevet 
oplyst udstod megen kamp og lidelse.« 1 
Denne kamp eller prøvelse, der kom, 
efter de var blevet oplyst, kan komme 
på mange måder, og den kan ramme 
os alle. Alle missionærer, der nogen 
sinde har tjent, opdagede hurtigt, at 
livet i missionsmarken ikke er helt 
så opløftende som atmosfæren på 
missionærskolen. Det samme gælder 
for os alle, når vi forlader templet efter 
en vidunderlig session eller afslutter et 
særligt, åndeligt nadvermøde.

Husk på, at da Moses kom ned fra 
Sinajbjerget efter sin enestående ople-
velse, så han, at folket havde »handlet 
slet« og »allerede [var] veget fra [vejen]«.2 
De stod for foden af bjerget og havde 
travlt med at støbe sig et billede af en 
tyrekalv, som de kunne tilbede, samti-
dig med at Jahve på toppen af bjerget 
havde sagt til Moses: »Du må ikke have 
andre guder end mig« og »du må ikke 
lave dig noget gudebillede«. 3 Moses var 
ikke begejstret for sin flok af vandrende 
israelitter den dag!

I løbet af sin jordiske tjenesteger-
ning tog Jesus Peter, Jakob og Johan-
nes med op på Forklarelsens bjerg, 
hvor skrifterne siger, at »hans ansigt 
lyste som solen, og hans klæder blev 
hvide som lyset.« 4 Himlen åbnede sig, 
fordums profeter viste sig, og Gud 
Faderen talte.

Hvad finder Jesus, da han kommer 
ned fra bjerget efter denne celestiale 
oplevelse? Først ser han sine disciple 

indtrængende for os, og vi er blevet 
tryglet om ting. Herrens Ånd har san-
delig været med os i rigt mål. Det har 
på alle måder været en inspirerende 
weekend.

Nu ser jeg i virkeligheden kun to 
problemer. Det ene er, at jeg er den 
eneste, der står mellem jer og den is, 
som I altid har forberedt efter konferen-
cens afslutning. Det andet potentielle 
problem kan illustreres af dette billede, 
jeg så på internettet for nylig.

Jeg siger undskyld til alle de børn, 
som nu ligger gemt under sofaen, men 
faktum er, at ingen af os ønsker, at 
dagen i morgen eller dagen efter skal 
ødelægge de vidunderlige følelser, som 
vi har haft denne weekend. Vi ønsker 

Ældste Jeffrey R. Holland
De Tolv Apostles Kvorum

Brødre og søstre, har I nogen idé 
om – har I nogen anelse om – 
hvor meget vi elsker jer? I 10 timer 

ser I på et ansigt ad gangen her på 
talerstolen, men i de samme 10 timer 
sidder vi bag talerstolen og ser på jer. 
I bevæger os til dybden af vores sjæl, 
hvad enten I er blandt de 21.000 her 
i Konferencecentret, eller blandt de 
mange, der sidder i en kirkebygning 
eller blandt de mange millioner rundt 
omkring på jorden, der sidder foran 
computerskærmen. Her er I, der er 
I, time efter time, i jeres søndagstøj, 
værende jeres bedste. I synger, og I 
beder. I lytter, og I tror. I er denne kir-
kes mirakel. Og vi elsker jer.

Hvor har vi igen haft en vidunderlig 
generalkonference. Vi er især blevet 
velsignet ved præsident Thomas S. 
Monsons tilstedeværelse og profetiske 
budskaber. Præsident, vi elsker dig, vi 
beder for dig, vi takker dig og mest af 
alt opretholder vi dig. Vi er taknemlige 
for at være blevet undervist af dig, 
dine dejlige rådgivere og så mange 
af vore andre storartede mandlige 
og kvindelige ledere. Vi har lyttet til 
uforlignelig musik. Der er blevet bedt 

I morgen vil Herren  
gøre undere blandt jer
Bliv ved med at elske. Bliv ved med at prøve. Hold fast i tilliden.  
Hold fast i troen. Fortsæt jeres udvikling. Himlen vil opmuntre jer  
i dag, i morgen og for evigt.

I morgen os
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og deres modstandere diskutere en 
mislykket velsignelse af en lille dreng. 
Så forsøger han at overbevise De Tolv 
– uden at det lykkes, viser det sig – om, 
at han snart skal overleveres til lokale 
herskere, som vil dræbe ham. Derpå 
nævnte nogen for ham, at han mang-
ler at betale skat, hvilket øjeblikkeligt 
blev gjort. Så må han revse nogle af 
brødrene, fordi de skændes om, hvem 
der ville være den største i hans rige. 
Alt dette fik ham på et tidspunkt til 
at udbryde: »Du vantro slægt … hvor 
længe skal jeg holde jer ud?« 5 Han 
havde mere end én gang lejlighed til 
at stille det spørgsmål i løbet af sin 
tjenestegerning. Det er intet under, at 
han længtes efter bønnens stille ro på 
bjergets top!

Med anerkendelsen af, at vi alle må 
vende tilbage fra oplevelser på top-
pen for at håndtere livets almindelige 
omskiftelser, ønsker jeg at give denne 
opfordring her ved generalkonferen-
cens afslutning.

For det første skal I ikke blive 
sørgmodige og ikke give op, hvis I 
i de kommende dage skulle opdage 
begrænsninger ikke blot hos dem i 
jeres omgangskreds, men også se ting 
i jeres eget liv, som ikke lever op til de 
budskaber, I har hørt denne weekend. 
Formålet med evangeliet, Kirken og 
disse vidunderlige halvårlige forsam-
linger er at give håb og inspiration. 
Det er ikke hensigten at skuffe jer. 
Det er kun modstanderen, vores 
allesammens fjende, som forsøger at 
overbevise os om, at de idealer, der 
er fremført ved generalkonferencen,  
er nedslående og urealistiske, at folk 
ikke rigtig forbedrer sig, og at ingen 
udvikler sig. Hvorfor holder Lucifer 
den tale? Fordi han ved, at han ikke 
kan forbedre sig, at han ikke kan 
udvikle sig, at han i evighedernes 
evighed aldrig vil få en strålende frem-
tid. Han er en ulykkelig mand, som 
er bundet af evige begrænsninger, 
og han ønsker, at vi også skal være 

ulykkelige. Fald ikke for den løgn. 
Med gaven fra Jesu Kristi forsoning 
og himlens styrke til at hjælpe os kan 
vi forbedre os, og det gode ved evan-
geliet er, at vi får point for at forsøge, 
også selv om det ikke altid lykkes.

Da der var en kontrovers i Kirkens 
første tid om, hvem der havde ret til 
himlens velsignelser, og hvem der ikke 
havde, sagde Herren til profeten Joseph 
Smith: »For sandelig siger jeg jer: [Guds 
gaver] er blevet givet til gavn for dem, 
der elsker mig og holder … mine 
befalinger, og for [dem], der bestræber 
sig på at gøre dette«.6 Hold da op, er vi 
ikke alle taknemlige for denne tilføjelse 
»og … bestræber sig på at gøre dette«! 
Det har reddet os, fordi det nogle gange 
er alt, hvad vi har at tilbyde! Vi kan 
finde nogen trøst i det faktum, at Gud 
ikke ville have mange på sin liste over 
dem, han skulle velsigne, hvis han kun 
belønnede de fuldstændig trofaste.

Så husk i morgen og i alle de dage, 
der følger, at Herren velsigner dem, 
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som ønsker at forbedre sig, som accep-
terer behovet for befalinger og forsøger 
at holde dem, som påskønner kristus-
lignende egenskaber og bestræber sig 
på at tilegne sig dem. Hvis I snubler 
i forsøget, så gør alle andre det også. 
Frelseren er der for at hjælpe os videre. 
Hvis I falder, så kald på hans styrke. 
Kald som Alma: »O Jesus … hav barm-
hjertighed med mig«.7 Han vil hjælpe 
jer op igen. Han vil hjælpe jer med at 
omvende jer, reparere og ordne det, I 
skal ordne, og få jer til at fortsætte. Så 
vil I snart lykkes med det, I søger.

Herren har sagt: »Hvad end [I] ønsker 
af mig, det skal blive gjort for [jer]

… Stol på den Ånd, der leder til 
at gøre det gode – ja, til at handle ret, 
til at vandre ydmygt og til at dømme 
retfærdigt …

Og da skal du vide … [at] hvad du 
begærer af mig … [i] retfærdighed … 
[det skal I] modtage.« 8

Jeg elsker denne lære! Den fortæller 
igen og igen, at vi vil blive velsignet 
for vores ønske om at gøre godt, selv 
mens vi bestræber os på at gøre det. 
Det minder os om, at vi for at kvalifi-
cere os til disse velsignelser må sikre 
os, at vi ikke forhindrer andre i at få 
dem: Vi skal handle retskaffent, aldrig 
uretfærdigt; vi skal vandre ydmygt, 

aldrig arrogant, aldrig stolt; vi skal 
dømme retfærdigt, aldrig selvretfær-
digt, aldrig uretfærdigt.

Mine brødre og søstre, det største 
og første bud i evigheden er at elske 
Gud af hele vores hjerte, kraft, sind og 
styrke – det første og største bud. Men 
den første store sandhed i evigheden 
er, at Gud elsker os af hele sit hjerte, 
kraft, sind og styrke. Den kærlighed 
er evighedens fundament, og det bør 
være vores fundament i dagligdagen. 
Faktisk er det kun med denne for-
sikring brændende i vores sjæl, at vi 
kan have tillid til at blive ved med at 
forbedre os, fortsat søge tilgivelse for 
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vore synder og blive ved med at vise 
vores næste nåde.

Præsident George Q. Cannon har 
sagt: »Uanset, hvor alvorlig prøvelsen 
er, hvor dyb sorgen er, hvor stor lidel-
sen er, vil [Gud] aldrig svigte os. Han 
har aldrig gjort det, og han vil aldrig 
gøre det. Han kan ikke. Det ligger 
ikke til hans karakter [at gøre det] … 
Han vil [altid] stå os bi. Vi skal måske 
gennem en gloende ovn; vi skal 
måske gennem dybt vand; men vi vil 
aldrig blive fortæret eller overvæl-
det. Vi vil komme gennem alle disse 
prøvelser og vanskeligheder bedre og 
renere.« 9

Med denne majestætiske hengi-
venhed fra himlen som vores faste  
holdepunkt, der kommer til udtryk  
på den mest rene og fuldkomne måde 
i Herren Jesu Kristi liv, død og forso-
ning, kan vi undslippe konsekven-
serne af både synd og dumhed – vores 
egen og andres – uanset hvilken form 
de tager, når vi møder dem i livet på 
jorden. Hvis vi hengiver hjertet til 
Gud og gør det bedste, vi kan for at 
efterleve evangeliet, vil morgendagen 
og alle andre dage med tiden blive 
storslåede, selv om vi ikke altid ople-
ver dem sådan. Hvorfor? Fordi vor him-
melske Fader ønsker, at det skal være 
sådan! Han ønsker at velsigne os. Et 
berigende, evigt liv i overflod er selve 
formålet med hans nådefulde plan 
for hans børn! Det er en plan, der er 
baseret på den sandhed, »at alt virker 
sammen til gode for dem, der elsker 
Gud«.10 Så bliv ved med at elske. Bliv 
ved med at prøve. Hold fast i tilliden. 
Hold fast i troen. Fortsæt jeres udvik-
ling. Himlen vil opmuntre jer i dag, i 
morgen og for evigt.

»Ved du det ikke, har du ikke hørt 
det«, råbte Esajas.

»[Gud] giver den udmattede kraft, 
den kraftesløse giver han ny styrke

… de, der håber på [ham], får nye 
kræfter, de får vinger som ørne …

For … Herren din Gud griber [deres] 
højre hånd og siger til [dem]: Frygt ikke, 
jeg hjælper dig.« 11

Brødre og søstre, må en kærlig 
Fader i himlen velsigne os i morgen, 
så vi husker, hvad vi har følt i dag. Må 
han velsigne os til med tålmodighed 
og ihærdighed til at stræbe efter de 
idealer, som vi har hørt omtalt i denne 
weekends konference med en viden 
om, at hans guddommelige kærlighed 
og aldrig svigtende hjælp vil være med 
os, selv når vi kæmper – nej, vil være 
med os, især når vi kæmper.

Hvis de evangeliske standarder 
synes høje og de personlige forbed-
ringer, som vi skal arbejde på i de 
kommende dage, synes uden for 
rækkevidde, så husk Josvas opmun-
tring til hans folk, da de stod over-
for en skræmmende fremtid. »I skal 
hellige jer,« sagde han, »for i morgen 

vil Herren gøre undere blandt jer.« 12 
Det løfte giver jeg også. Det er løftet 
fra denne konference. Det er løftet fra 
denne kirke. Det er løftet fra ham, som 
udfører så mange mirakler, som selv  
er »Underfuld Rådgiver, Vældig Gud  
… Freds Fyrste.« 13 Om ham bærer jeg  
vidnesbyrd. Jeg er et vidne om ham. 
Og om ham står denne konference 
som et vidnesbyrd om hans vedva-
rende værk i de sidste dage. I Jesu 
Kristi navn. Amen. ◼

NOTER
 1. Hebr 10:32.
 2. 2 Mos 32:7, 8.
 3. 2 Mos 20:3-4.
 4. Matt 17:2.
 5. Mark 9:19.
 6. L&P 46:9; fremhævelse tilføjet.
 7. Alma 36:18.
 8. L&P 11:8, 12, 14; fremhævelse tilføjet.
 9. George Q. Cannon, »Remarks«, Deseret 

Evening News, 7. mar. 1891, s. 4.
 10. Rom 8:28.
 11. Es 40:28, 29, 31; 41:13.
 12. Jos 3:5.
 13. Es 9:5.
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De talte til os

kan hjælpe os på benene igen, hvis 
vi føler os nedbrudte. Hvilke eksem-
pler har jeres familie oplevet på 
noget der var ødelagt, som igen blev 
smukt og stærkt? Overvej at bære dit 
vidnesbyrd om Jesu Kristi forsoning 
for dine børn.

• Side 53: Ældste Mervyn B. Arnold 
fra De Halvfjerds opfordrede os til at 

»komme til undsætning« ved at række 
ud til mindre aktive eller venner, der 
ikke er medlem. Overvej som fami-
lie, hvordan I kan række ud til dem, 
som ikke har været i kirke længe, 
eller som ikke er medlem. Hvad kan 
I gøre for at dele evangeliet med 
andre? Tænk på en sjov måde at lave 
en missionsplan på som familie med 
enkle, realistiske mål.

• Side 13: Søster Linda K. Burton, 
Hjælpeforeningens hovedpræsi-
dent, opfordrede os til bønsomt at 
overveje, hvordan vi kan hjælpe 
flygtninge i vores samfund. Besøg 
IWasAStranger.lds.org sammen 
som familie og se videoen »I Was a 
Stranger: Love One Another«. Hvad 
kan jeres familie gøre for at tjene 
jeres næste i nød?

For de unge
• Side 86: Præsident Thomas S. 

Monson sagde: »Historien [drejer] 
ofte … på små hængsler, og det gør 
menneskers tilværelse også.« Han 
sagde også: »Den vej, vi følger i dette 
liv, afgør vores skæbne i det næste 
liv.« Grund over store valg, der nær-
mer sig, som I skal træffe i jeres liv. 
Forestil jer, hvor de valg vil føre jer 
hen, og skriv en liste med de ideer 
og tanker, der kommer til jer.

• Side 46: Ældste Ronald A. Rasband 
fra De Tolv Apostles Kvorum sagde: 
»Evangeliets gengivelse begyndte 
med den unge Joseph Smith, som 
stillede et spørgsmål.« Ældste 
Rasband sagde, at spørgsmål viste 
et ønske om at lære, tilføje sandhed 
til vores vidnesbyrd og »trænge [os] 
frem med standhaftighed i Kristus« 
(2 Ne 31:20). Stil jeres spørgsmål 
til Gud i bøn, søg skriften og taler 
fra generalkonferencen og se og lyt 
opmærksomt efter svar.

• Side 10: Har I nogen sinde følt 

For børn
• Side 86: Præsident Thomas S. Monson 

fortalte om en scene fra Alice i even-
tyrland for at vise, at beslutninger er 
vigtige. Han opfordrede os til at vælge 
det rette, selv hvis det er en vanskeli-
gere vej. Tal som familie om de svære 
beslutninger, I står overfor. Hvad kan 
I gøre for at hjælpe hinanden med at 
vælge det rette? Tegn som aktivitet et 
VDR- skjold på et stort stykke papir og 
skriv jeres forslag på det. Hæng det 
derpå et sted, hvor familien ofte vil 
kunne få øje på det.

• Side 101: Præsident Dieter F. 
Uchtdorf, andenrådgiver i Det 
Første Præsidentskab, beskrev en 
by i Tyskland, som blev ødelagt 
under krigen, men som senere 
blev genopbygget og gjort smuk 
igen. Præsident Uchtdorf sagde, at 
Frelseren og vor himmelske Fader 

Gør konferencen til en del af vores 
tilværelse
Overvej at bruge nogle af disse aktiviteter og spørgsmål som 
udgangspunkt for en samtale i familien eller en personlig overvejelse.
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frygt eller ensomhed? Søster Neill 
F. Marriott, andenrådgiver i Unge 
Pigers hovedpræsidentskab, fortalte, 
hvad der skete for hende lige inden 
hendes bryllup. Hun var langt hjem-
mefra og skulle overnatte hos sin 
kommende ægtemands slægtning, 
som hun aldrig før havde mødt. Da 
hun ankom foran slægtningens hjem, 
sagde søster Marriott: »Døren blev 
åbnet … og tante Carol rakte uden 
at sige et ord ud og tog mig i sine 
arme.« I det øjeblik forsvandt hendes 
frygt. »Kærlighed er at gøre plads i dit 
liv til en anden«, sagde hun. Er der 
nogen, som I kan gøre plads til?

• Side 70: Bror Stephen W. Owen, 
Unge Mænds hovedpræsident, for-
klarede os, at vi alle er både ledere 
og disciple. Han fortalte om en ople-
velse, han havde, da han mødte med 
en gruppe unge mænd, der støttede 
og opmuntrede hinanden i deres 
kvorummer. Han sagde: »Ledelse er 
et udtryk for det at være discipel – 
det er simpelthen et spørgsmål om at 
hjælpe andre til at komme til Kristus.« 
Udvælg en, som I kan hjælpe med at 
komme til Kristus i denne uge.

For unge voksne
• Side 101: Ønsker I at undgå, at jeres 

tro visner bort? Præsident Dieter F. 
Uchtdorf, andenrådgiver i Det Første 
Præsidentskab, sagde, at lydighed er 
svaret! »Lydighed er troens livsblod«, 
sagde han. »Det er ved lydighed, at 
vi sanker sjælens lys.« Tænk på et 
tidspunkt, hvor I adlød Guds ord, 
selv om det var svært. Hvordan 
styrkede jeres lydighed jeres tro og 
hjalp jer med at opdage, hvad I er 
gjort af?

• Side 23, 59 og 105: Søster Mary R. 
Durham, netop afløst andenråd-
giver i Primarys hovedpræsident-
skab, talte om Helligånden, som en 

»guddommelig kilde til styrke«. Læs 
talerne fra søster Durham og ældste 
David A. Bednar og Robert D. 
Hales fra De Tolv Apostles Kvorum. 
Bemærk de mange roller, som 
Helligånden spiller, og de måder 
han kan velsigne jer på. Lav et mål 
om at ændre noget i jeres liv, så I 
i højere grad kan være værdige til 
hans indflydelse.

• Side 26 og 124: Brug tid på at 
stille jer selv de spørgsmål, som 
ældste Donald L. Hallstrom fra De 
Halvfjerds’ Præsidium stillede: »Hvad 
er vores umiddelbare reaktion, når 
svære ting sker i vores liv? Bliver vi 
forvirret, mister vi troen og fortræk-
ker Ånden sig? Rammer det os på 
troen? Giver vi Gud eller andre skyl-
den for vores situation? Eller er vores 
første reaktion, at vi husker, hvem 
vi er, og at vi er børn af en kærlig 
Gud?« Ældste Jeffrey R. Holland fra 
De Tolv Apostles Kvorum sagde: 
»Den første store sandhed i evighe-
den er, at Gud elsker os af hele sit 
hjerte, kraft, sind og styrke.« Hvordan 
kan et styrket vidnesbyrd om Guds 
kærlighed til jer være en hjælp for jer 
til at udholde svære ting?

For voksne
• Side 86: Præsident Thomas S. Monson 

sagde angående vores overvejelse af 
daglige beslutninger: »Vi [har] truffet 
det rette valg, hvis vi vælger Kristus.« 
Hvilke daglige, religiøse rutiner kan 
I udvikle eller styrke i jeres liv og i 
familien, så Kristus forbliver omdrej-
ningspunktet for jeres beslutninger?

• Side 81 og 93: Præsident Henry B. 
Eyring, førsterådgiver i Det Første 
Præsidentskab, og ældste D. Todd 
Christofferson fra De Tolv Apostles 
Kvorum, opfordrede fædre til at 
foretage de nødvendige ændrin-
ger, så de kunne lede deres familie 

til det celestiale rige. Hvad kan I 
gøre som fædre for, med ældste 
Christoffersons ord, bedre at »vise, 
hvordan troskab mod Gud ser ud 
i dagligdagen«?

• Side 77: Gennem næstekærlighed 
kan det lykkes selv for familier med 
store udfordringer, sagde præsi-
dent Dieter F. Uchtdorf, andenråd-
giver i Det Første Præsidentskab. 
»Ligegyldigt hvilke problemer jeres 
familie oplever, ligegyldigt hvad I 
må gøre for at løse dem,« tilføjede 

han, »begynder og slutter løsningen 
med næstekærlighed«. Overvej i jeres 
familie rådet fra skriften om at »bed[e] 
til Faderen … om, at I må blive fyldt 
af denne kærlighed« (Moro 7:48).

• Side 63: Ældste M. Russell Ballard fra 
De Tolv Apostles Kvorum sagde, at 
jævnlige familieråd »vil … modvirke 
indvirkningerne af den moderne 
teknologi, der ofte afholder os fra at 
bruge kvalitetstid sammen med andre 
og også har det med at bringe noget 
dårligt direkte ind i vores hjem.« 
Overvej i jeres familie at implemen-
tere de fire former for familieråd, som 
ældste Ballard sagde ville hjælpe os 
til, »at vore dyrebare forhold bliver 
bedre, og de vil gøre os gladere«. ◼
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Indeks over beretninger fra konferencen

Følgende er en oversigt over udvalgte oplevelser fra generalkonferencen, der kan benyttes i forbindelse med personligt studium, 
familieaften eller anden undervisning. Tallet i parentes henviser til talens første side.

Taler Beretning

Neil L. Andersen (49) Børn og unge bliver velsignet, når voksne rækker ud til dem i kærlighed, underviser dem i evangeliet og byder dem velkommen i Kirken.

Mervyn B. Arnold (53) Mervyn B. Arnolds mor kom vor himmelske Faders fortabte og sårede børn til undsætning. Ældste Alejandro Patanias bror, som var fisker, døde på havet, 
mens han ventede på at blive reddet fra stormen. En ven af Mervyn B. Arnold tilsluttede sig Kirken efter at have haft sidste dages hellige som venner i 25 år. 
En biskop hjælper med at redde 21 unge mænd.

Linda K. Burton (13) Søstre skrider til handling for at redde strandede hellige på sletterne i 1856. Et omsorgsfuldt par hjælper en flygtningefamilie. En tidligere hjælpefore-
ningspræsident huskes til sin begravelse for sin tjeneste og kærlighed.

D. Todd Christofferson (93) D. Todd Christofferson ønsker som ung at følge i sin retskafne fars fodspor. En far beder for sin søn hver morgen på grund af sin kærlighed til ham.

Quentin L. Cook (97) Medlemmer i missionen i Thailand i Bangkok glæder sig over, at et tempel skal opføres i Thailand. En afdød datter besegles til sin familie, efter hun har 
vist sig for en generalautoritets hustru i templet. På trods af politisk uro insisterer præsident Gordon B. Hinckley på, at der gennemføres en hjørnestenscere-
moni ved indvielsen af templet i Suva i Fiji.

Kevin R. Duncan (33) En splint falder ud af Kevin R. Duncans finger, efter han gentagne gange har smurt den med salve og lagt gazebind omkring.

Mary R. Durham (23) En far svømmer med sin datter på ryggen tværs over en sø og undgår at drukne ved at vriste sine sko af fødderne.

Cheryl A. Esplin (6) En gæstetaler underviser om vigtigheden af at fokusere på og tjene andre. Et barn i Primary lærer, at Jesus elsker hende.

Henry B. Eyring (19) To kirkemedlemmer frygter, at deres prøvelser vil overvælde deres tro, med mindre de kan generobre deres kærlighed for Frelseren og hans kirke.
(81) Henry B. Eyring føler smerte over en familie, som ikke blev beseglet i templet. En enke, der tilslutter sig Kirken, glæder sig til evigt liv med sin familie.

Gerrit W. Gong (108) En basketballtræner opmuntrer den unge Gerrit W. Gong til at forsøge sig med fodbold. En mekaniker renser sine hænder ved at vaske op, inden han 
kommer til templet.

Robert D. Hales (105) Robert D. Hales får tilskyndelser fra Helligånden i sin kirkekaldelse og i sit personlige liv.

Donald L. Hallstrom (26) Donald L. Hallstroms lille datter skriver en skoleopgave om, at hun vil være hos sin himmelske Fader, hvis hun dør. Kirkemedlemmer i Liberia citerer 
skriften og synger »Så sikker en grundvold« med stor entusiasme.

Paul V. Johnson (121) Paul V. Johnsons voksne datter dør med et håb om livet efter døden og opstandelsen.

Patrick Kearon (111) Patrick Kearon er ikke den samme efter at have hørt flygtningenes historie og været vidne til nødhjælpsarbejderes dedikerede omsorg for dem.

Neill F. Marriott (10) Neill F. Marriott får omsorg fra sin forlovedes stedbedstemor. Neill F. Marriott forsvarer sin moderrolle overfor en anonym person i telefonen.

Jairo Mazzagardi (56) Som nyomvendt i Kirken leder Jairo Mazzagardi efter og finder svar på sine spørgsmål om genoprettelsen.

Thomas S. Monson (85) En værdig præstedømmebærer befaler en redningsbåd at redde ham og hans venner fra deres redningsbåde.

Russell M. Nelson (66) Russell M. Nelson besegler en familie i templet, da en far og bror er blevet værdige til at komme i templet. To afdøde døtre i familien har bønfaldet 
præsiden Nelson fra den anden side af sløret.

Dallin H. Oaks (114) Joseph Smith møder modgang i forsøget på at finde en til at udgive Mormons Bog.

Bonnie L. Oscarson (87) Helligånden bekræfter sandheden af evangeliet for en mor, hvis søn er alvorligt syg.

Stephen W. Owen (70) Mens Stephen W. Owen rider på hesteryg op ad et bjerg, ved han, at han er sikker, så længe han følger sin far. Stephen W. Owen er lykkelig for at omdele 
nadveren. En ung mand i New Zealand giver en præstedømmevelsignelse til sin mor.

Ronald A. Rasband (46) Ronald A. Rasbands besøg i Pakistan er en »særlig dag« for ham og de hellige der. Ronald A. Rasband deltager i en Ansigt til ansigt- transmission.

Dale G. Renlund (39) En søster i Sydafrika indser Frelserens personlige offer, mens hun tager nadveren.

Kent F. Richards (118) Kent F. Richards og hans hustru døbes for deres forfædre efter en tempelindvielse. Kent F. Richards oplever en familie på tre generationer blive døbt for 
deres forfædre.

Steven E. Snow (36) Steven E. Snow og hans families bønner bliver mere ydmyge, inderlige og oprigtige, mens han søn kommer sig oven på et alvorligt kraniebrud.

Gary E. Stevenson (29) Efter at have mistet sine bilnøgler fortæller Gary E. Stevenson en lignelse om bilnøgler og præstedømmets nøgler, som bruges til at lede Kirken. En mor 
indser, at de personer, som hendes børn udfører dåb for i templet for en anden, også er hendes forfædre.

Dieter F. Uchtdorf (101) Dieter F. Uchtdorf føler Helligåndens indflydelse, mens han grunder over Dresdens genopbyggelse efter anden verdenskrig.

W. Christopher Waddell (90) En dreng i Primary synes, det er svært at tænke på Kristus. En far og mor finder fred, da de erfarer, at de er beseglet til deres afdøde lille søn.
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W. Mark Bassett rejste hver sommer som lille dreng 
sammen med sin familie fra deres hjem i Sacramento 

i Californien i USA hen for at besøge hans mormor i Alabama 
i USA. På vejen derhen sørgede familien regelmæssigt for at 
besøge Kirkens historiske steder.

Hvad enten de besøgte de historiske områder i Nauvoo i 
Illinois, eller de gik gennem den hellige lund i Palmyra i New 
York, så husker ældste Bassett den stærke følelse, han følte – 
selv som en dreng – da han besøgte disse hellige steder.

»Vi følte noget der,« siger han. »Det var på den måde, at mit 
vidnesbyrd blev formet, gennem små oplevelser.«

Det vidnesbyrd, han fik som ung mand, har været en kilde 
til styrke for ældste Bassett hele hans liv.

Ældste Bassett er født den 14. august 1966 i Carmichael i 
Californien som søn af Edwina Acker og William Lynn Bassett. 
Ældste Bassett er den næstældste ud af fem børn. Det at tjene 
i Kirken og efterleve evangeliet var vigtige prioriteter i hans 
familie.

Efter ældste Bassett havde tjent i Guatemala City- missionen 
i Guatemala fra 1985 til 1987, flyttede han til Provo i Utah for 
at gå på Brigham Young University. Han blev gift med Angela 
Brasher i templet i Salt Lake City den 20. december 1989. De 
er forældre til fem børn og har to børnebørn.

I 1991 fik ældste Bassett sin eksamen fra BYU indenfor  
regnskab og flyttede senere sammen med sin familie til 
Sacramento- området for at arbejde med bilauktioner. Han 
arbejdede som controller hos Brasher’s Sacramento Auto 
Auction og som deres ledende regnskabsmedarbejder og var 
medejer af West Coast Auto Auctions, Inc., hvor han stod for 
bilauktioner i hele det vestlige USA.

Ældste Bassett har tjent i mange stillinger i Kirken, heri-
blandt som Unge Mænds præsident i menigheden, biskop, 
højrådsmedlem, stavspræsident, præsident for Mesa- missionen 
i Arizona fra 2007 til 2010 og som områdehalvfjerdser. ◼

Da Mark Bragg var 14 år gammel, præsenterede hans ven-
ner fra hans baseballhold hans familie for Kirken. Mark 

blev døbt, og hans mor blev aktiv.
»Det ændrede vores liv,« siger ældste Bragg.
Mark Allyn Bragg blev født den 16. april 1962 i Santa 

Monica i Californien i USA som søn af Donald E. og Diane 
Bragg.

Da ældste Bragg gik på University of Utah, blev han 
kaldet til at tjene i Monterrey- missionen i Mexico under 
ledelse af missionspræsident Roy H. King og hans hustru 
Darlene O. King.

Da ældste Bragg var færdig med sin mission, begyndte han 
at date sin missionspræsidents yngste datter, Yvonne. De blev 
gift i templet i Los Angeles i Californien den 17. marts 1984.

Efter ældste Braggs fars alt for tidlige død vendte parret 
tilbage til Californien for at begynde hans karriere inden for 
bankverdenen (han afsluttede sin karriere som vicedirektør i 
Bank of America) og for at være tæt på ældste Braggs mor.

Det varede syv år, før familien Bragg fik børn. »Til tider følte 
vi os udenfor, selv i vores egen familie,« mindes ældste Bragg.

Så – »på den bedste dag i hele verden« – fødte søster Bragg 
det første af fire børn. »Jeg kan huske … at jeg tænkte, at der 
ikke var nogen, der var lykkeligere, end jeg var lige i det øje-
blik,« siger ældste Bragg.

Men livet har ikke altid været nemt for familien. Dagen efter 
ældste Bragg blev opretholdt som biskop i den menighed, 
som han var vokset op i, blev hans mor tragisk slået ihjel i for-
bindelse med en bilkapring. Hendes begravelse var den første, 
han præsiderede over som biskop. »Hjælpeforeningen var der 
for vores familie hver eneste dag,« mindes han.

Disse lektier om kærlighed, tjeneste og medfølelse ledte 
ældste Bragg gennem hans fremtidige tjeneste i Kirken – som 
stavspræsident, områdehalvfjerdser og tempeltjener. ◼

Ældste W. Mark Bassett
Generalautoritet og halvfjerdser

Ældste Mark A. Bragg
Generalautoritet og halvfjerdser

KIRKENYT
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Ældste Valeri Vladimir Cordón Orellana modtog fra sin 
mor, der tilsluttede sig Kirken som 16- årig, en grundvold 

i evangeliet, der var en stor hjælp, da han flyttede 150 km 
væk fra sin hjemby Zacapa i Guatemala for at gå i skole 
i Guatemala City og studere datalogi.

»Den vigtigste ting, som jeg modtog fra min mor, var at 
være ærbødig i forhold til alle de hellige ting i Kirken,« mindes 
ældste Cordón, der er søn af Ovidio og Ema Orellana Cordón.

Ældste Cordón blev født den 19. februar 1969 i Guatemala 
City og tilbragte sine drengeår i Zacapa. Hans far tog til 
Chicago i Illinois i USA for at arbejde. Mens han var der, blev 
han påvirket af kirkemedlemmer og blev undervist i evangeliet 
af missionærerne. Familien blev beseglet i templet i Mesa i 
Arizona i 1972, da Valeri var tre år gammel.

Ældste Cordón siger, at han kom til at elske evangeliet, når 
han hørte sin mor synge Kirkens salmer og sange såsom »Jeg 
er Guds kære barn« og »Jeg håber at blive missionær«. Ældste 
Cordón tjente i El Salvador- mission fra 1987 til 1989.

Han blev gift med Glenda Zelmira Zea Diaz den 25. marts 
1995 i templet i Guatemala City i Guatemala. Søster Cordón 
havde til hensigt selv at tage på mission, men hendes planer 
ændrede sig, da hun mødte Valeri. Senere opdagede hun, at 
han var den unge mand, hun havde lagt mærke til på et foto 
i et af Kirkens tidsskrifter år tidligere. De har tre døtre.

Ældste Cordón fik en bachelorgrad fra Mariano Galvez 
University i Guatemala i 2010 og en MBA fra Massachusetts 
Institute of Technology i 2012. Han arbejdede som leder for 
informationssystemet i en farmaceutisk virksomhed og siden 
2012 for Pepsico Foods i Mexico, Centralamerika og Caribien.

Da ældste Cordón blev kaldet, tjente han i De Halvfjerds’ 
Fjerde Kvorum i Det Centralamerikanske Område. Han tjente 
i præsidentskabet for San José Øst- missionen i Costa Rica fra 
1998 til 2000. ◼

Ældste Weatherford T. Clayton er ekstremt glad for mulig-
heden for at tjene. Herrens værk er en prioritet for ham. 

Han føler en stærk kærlighed for folk og stærke bånd til sin 
familie.

»Med Jesu Kristi evangelium kan vi alle vende hjem,« siger 
ældste Clayton. »Min familie har følt indflydelsen fra dem, der 
er gået forud. De er ligeså virkelige, som dem, der er til stede.

Ældste Clayton blev født i Californien i USA den 1. 
marts 1952 som søn af Whitney Clayton jun. og Elizabeth 
Touchstone Clayton, og han fik i sin ungdom et stærkt vidnes-
byrd om hjemmeundervisning. På grund af en hjemmelærers 
indsats, tog hans familie og han i en alder af 12 år imod hellige 
evangeliske pagter og blev beseglet i templet i Salt Lake City 
i 1964 af den daværende ældste Harold B. Lee fra De Tolv 
Apostles Kvorum.

Ældste Clayton siger, når han tænker på, hvordan Herren 
har forberedt ham til at tjene, at han ofte blev inspireret af 
andres eksempel: »Jeg så, hvordan venner og familie helligede 
deres liv til Herren og fandt glæde ved at tjene Gud.«

Efter at han havde tjent i den fransktalende Canadiske 
Mission begyndte han at studere på University of Utah, hvor 
han mødte Lisa Thomas. De blev gift den 16. marts 1976 i 
templet i Salt Lake City. De har fem børn.

Ældste Clayton fik en eksamen i psykologi og færdiggjorde 
medicinstudiet på University of Utah. Han arbejdede i en pri-
vat lægeklinik som fødselslæge og gynækolog fra 1985 til 2013 
inden han blev kaldet til at tjene som præsident for Toronto- 
missionen i Canada.

Han har tjent som missionsleder, lærer i seniorklassen, 
Unge Mænds præsident, slægtshistorisk konsulent, søndags-
skolelærer for de unge, biskop, højrådsmedlem, rådgiver i 
et stavspræsidentskab og som stavspræsident. ◼

Ældste Weatherford T. 
Clayton
Generalautoritet og halvfjerdser

Ældste Valeri V. Cordón
Generalautoritet og halvfjerdser
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En ven, der legede Kirsten Giftekniv, ledte Joaquin Esteban 
Costa ind på den vej, der førte til hans omvendelse til Jesu 

Kristi Kirke, et tempelægteskab og ansvar som leder i Kirken.
Joaquin Costa blev født den 8. marts 1965 som søn af 

Eduardo J. Costa og Graciela M. Fassi. Da han studerede på 
universitetet i Buenos Aires i Argentina præsenterede en ven 
Alin Spannaus, der nu er områdehalvfjerdser, ham for Renee 
Varela. Renee var andengenerations- sidste dages hellig og 
tøvede derfor, før hun sagde ja til at gå på date med den 21- 
årige, der ikke var medlem af Kirken. Efter tre dates besluttede 
hun, at hun »kunne lide ham for meget« og følte, at de ikke 
skulle date mere. Da skoleåret sluttede, vendte han tilbage til 
sin fødeby, Entre Rios i Argentina.

Renee tog imod et kald til at tjene i Osorno- missionen i 
Chile. Da hun kom hjem igen, arrangerede bror Spannaus, at 
hende og Joaquin kom med til den samme fest, hvor Joaquin 
inviterede hende ud. »Jeg bad og besluttede mig for at give 
ham en chance,« siger søster Costa.

Snart efter begyndte Joaquin at lære om Kirken. Da han 
studerede sammen med missionærerne, bad Renee ham om 
at bede og læse Mormons Bog fra start til slut.

»Han nåede ikke til slutningen, før han fik et stærkt vidnes-
byrd,« siger søster Costa. »Han blev ikke døbt bare for at gøre 
mig glad. Vi datede i yderligere et år og blev så gift i templet 
i Buenos Aires i Argentina i 1989.«

Ældste Costa fik en bachelor i økonomi i 1987 fra 
University of Buenos Aires. Det unge par flyttede til Provo 
i Utah i USA, hvor han fik en MBA i 1994 fra Brigham Young 
University. De og deres voksende familie, der omfatter fire 
børn, boede i Chicago i Illinois i USA, da han arbejdede for 
et multinationalt investeringsbank-  og finansieringsfirma. Hans 
karriere førte hans familie tilbage til Argentina i nogle få år og 
derefter til Tjekkiet og så til Oman. I de sidste to år har han og 
hans familie boet i Lima i Peru, hvor han har arbejdet med et 
dansk investeringsfirma, der fokuserer på mikrofinansiering. ◼

Kort tid før ældste Massimo De Feo tog imod kaldet til at 
tage på fuldtidsmission, lærte han nogle meget vigtige lek-

tier om offer og kærlighed af sin far, Vittorio De Feo.
Familien De Feo havde ikke mange penge, og hverken 

Vittorio eller hans hustru Velia var medlemmer af Kirken. 
Men faderen respekterede sin søns ønske om at fortælle 
andre om evangeliet.

»Min far spurgte mig: ›Vil du virkelig gerne gøre det her?‹«, 
mindes ældste De Feo. »Jeg sagde: ›Ja, jeg ønsker af hele mit 
hjerte at tjene Herren.‹«

Vittorio lovede at gøre alt, hvad han kunne for at bidrage til 
at finansiere sin søns toårige mission i Rom- missionen i Italien.

»Jeg betragtede disse penge som hellige – det var frugten 
af et stort offer fra en mand, der ikke troede på Kirken,« siger 
ældste De Feo. »Så jeg tjente på min mission med hele mit 
hjerte, sind og styrke, fordi jeg elskede Herren, og jeg elskede 
min far.«

Evangeliske principper såsom offer, hårdt arbejde, familie 
og tjeneste har været med til at definere ældste De Feo.

Massimo De Feo er født i Taranto i Italien den 14. decem-
ber 1960. Han hørte om Kirken som niårig, da to missionærer 
bankede på hjemme hos hans familie. Massimo og hans store-
bror blev snart døbt.

De to drenge elskede den kærlighed og støtte, som 
omsorgsfulde grensledere udviste, når de kom til Primary og 
senere til GUF. Massimo fik også nogle venner for livet blandt 
de andre unge i grenen – deriblandt en anden nyomvendt 
Loredana Galeandro, som han blev gift med efter sin mis-
sion. De blev beseglet den 14. august 1984 i templet i Bern 
i Schweiz. Ældste og søster De Feo har tre børn.

Før ældste De Feo blev generalautoritet og halvfjerdser, 
boede han i Rom og havde arbejdet mere end 30 år for USA’s 
udenrigsministerium. Han har tjent som grenspræsident, 
distriktspræsident, stavspræsident og områdehalvfjerdser. ◼

Ældste Massimo De Feo
Generalautoritet og halvfjerdser

Ældste Joaquin E. Costa
Generalautoritet og halvfjerdser
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Ældste K. Brett Nattress
Generalautoritet og halvfjerdser

Ældste Peter F. Meurs
Generalautoritet og halvfjerdser

Da Peter Meurs var ung, boede han og hans familie ved 
siden af en mand, der havde en »fiks alt«- butik med land-

brugsudstyr. Peter og hans bedste ven brugte meget tid i butik-
ken med at rode med landbrugsudstyret og bygge små cykler 
og gokarts. Peter læste senere til maskiningeniør på Monash 
University i Melbourne i Australien.

Mens han som 18- årig studerede, fortalte han universitetet, 
at han havde brug for 2 års orlov for at tage på mission for 
Kirken. Han fik at vide, at han kun kunne udsætte sin uddan-
nelse i et år; hvis han udsatte den længere, ville han miste sin 
studieplads. Han besluttede sig for ikke at tage afsted.

Kort tid efter hørte han dog præsident Spencer W. Kimball 
(1895- 1985) sige ved en generalkonference, at enhver værdig 
ung mand burde tage på mission (se »Planlæg jer et godt og 
indholdsrigt liv«, Den danske Stjerne, sep. 1974, s. 379).

»Det var som om, at han talte til mig. Det ramte mig lige 
i hjertet,« mindes ældste Meurs. Han besluttede sig for alli-
gevel at tage afsted. En uge før han rejste, fik han et brev 
fra universitetet, hvor han fik tilladelse til at udsætte sin 
uddannelse to år.

Peter vendte tilbage til skolen efter sin mission, men hans 
mission, siger han, var »den bedste uddannelse, jeg har fået«. 
Evangeliet lærte ham, at det at »hjælpe folk, så det går dem 
godt, er det vigtigste lederskabsprincip«. 

Efter ældste Meurs var færdig som maskiningeniør arbej-
dede han som projektingeniør for Esso i Australien og var med 
til at stifte WorleyParsons Limited. Han har for nylig arbejdet 
som udviklingsleder for Fortescue Metals Group.

Efter sin mission giftede han sig den 2. januar 1979 med 
en kvinde, som han kalder sin bedste ven, Maxine Evelyn 
Thatcher, i templet i Hamilton i New Zealand. De har fire børn 
og ni børnebørn.

Ældste Meurs, der er født den 21. december 1956 i 
Warrnambool i Victoria i Australien som søn af Frederik og 
Lois Jones Meurs, har haft mange kaldelser, deriblandt ældster-
nes kvorumspræsident, organist i menigheden, Unge Mænds 
præsident i menigheden og i staven, informationschef, grens-  
og distriktspræsident, biskop, stavspræsident og områdehalv-
fjerdser. ◼

Ældste K. Brett Nattress og hans hustru, Shauna Lee 
Adamson Nattress, beskriver dem selv som »ufuldkomne 

mennesker, der ser efter fuldkomne øjeblikke«.
De har fundet mange af disse øjeblikke i deres liv, hvoraf 

alle på en eller anden måde har forbindelse til Frelseren og 
forsoningen, siger ældste Nattress.

Ældste Nattress siger, at han er født af agtværdige forældre, 
David og Judy Sorensen Nattress, og han kan huske, at hans 
mor læste Mormons Bog for familien hver dag.

På et tidspunkt, da han gik på college, var han hjemme på 
ferie. Han var fokuseret på de kommende eksamener, og han 
havde det ikke godt, selvom han ikke følte sig fysisk syg.

»Hvis du er rask, men ikke har det så godt,« sagde hans mor 
til ham, »så skal du tage ud for at tjene nogen.«

Brett smed en sneskovl op i familiens pickup og tog rundt 
for at skovle sne i indkørslerne hos enkerne i menigheden. 
Han fik det meget bedre.

»Jeg var så fokuseret på mig selv og mine afsluttende eksa-
mener, at jeg havde glemt, at det virkelige formål med livet er 
at tjene andre,« siger han.

Ældste Nattress blev født den 4. marts 1965 i Pocatello i 
Idaho i USA. Familien flyttede til Lehi i Utah i USA, hvor han 
og hans fem søskende oplevede livet på en lille familiegård.

Han mødte sin kommende hustru, da de begge gik på 
sidste år på hver sin high school i nærheden af hinanden. Da 
han vendte hjem efter at have været på mission i Sacramento- 
missionen i Californien fra 1984 til 1986, blev de gift i templet 
i Salt Lake City den 24. april 1987. De har syv børn.

Han gik på Brigham Young University i Provo i Utah og tog 
sin afsluttende eksamen som fysioterapeut fra University of 
Utah i 1990. Sammen med sin bror David stiftede han i 2000 
Advanced Health Care Corp.

Ældste Nattress har tjent i adskillige kirkekaldelser, deri-
blandt som Unge Mænds præsident i menigheden, biskop, 
Unge Mænds præsident i staven, stavspræsident og område-
halvfjerdser. Da han blev kaldet, præsiderede han over den 
nyligt dannede Gilbert- mission i Arizona. ◼
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Ældste Gary B. Sabin
Generalautoritet og halvfjerdser

Ældste S. Mark Palmer
Generalautoritet og halvfjerdser

Tre juletræer står klart i ældste Gary B. Sabins hukommelse.
Det første var et smukt juletræ, da han var barn. Da 

Gary prøvede at klatre op i træet for at få fat på en slikstok, 
faldt hele træet sammen.

Det andet var en gren, han fandt som missionær, da han var 
på mission i Belgien og Holland fra 1973 til 1975. Ældste Sabin 
og hans kammerat tog grenen med hjem til deres lejlighed og 
satte den op ved de julekort, de havde fået hjemmefra.

Det tredje var et juletræ, der var lavet af lyskæder hængt op 
på et dropstativ ved siden af hans datters hospitalsseng. Hun 
var en ud af tre af børnene i familien Sabin, der led af cystisk 
fibrose, og hun havde fået en dobbelt lungetransplantation 
et år efter, at hendes bror var død af samme sygdom.

»Vi har lært meget mere af vore børn, end de har lært af os,« 
siger ældste Sabin.

Som generalautoritet vil han huske på disse juletræer og 
det, som han har lært af dem. Hvert træ repræsenterer en del 
af hans rejse – fra en lille dreng, der gerne vil have en slikstok, 
til en missionær, der underviser i frelsesplanen, til en far, der 
stolede på planen og Frelserens kærlighed til at hjælpe hans 
familie gennem jordelivets prøvelser.

Gary Byron Sabin blev født i Provo i Utah i USA den 7. april 
1954 som søn af Marvin E. og Sylvia W. Sabin. Han giftede sig 
med Valerie Purdy i august 1976. De er forældre til fem børn; 
et sjette barn var dødfødt.

Efter ældste Sabin tog den afsluttende eksamen på Brigham 
Young University, fik han en kandidatgrad i ledelse fra 
Stanford University.

Ældste Sabin har tjent i adskillige kirkekaldelser, deriblandt 
som biskop, stavspræsident og områdehalvfjerdser. Han har 
arbejdet som grundlægger, bestyrelsesformand og direktør for 
adskillige firmaer, deriblandt Excel Realty Trust, Price Legacy, 
Excel Realty Holdings og Excel Trust.

I 1993 grundlagde oprettede ældste og søster Sabin orga-
nisationen Sabin Children’s Foundation, der arbejder for at 
hjælpe med børns medicinske behov. ◼

I 1992 var tid et værdifuldt og knapt gode for ældste S. Mark 
Palmer og hans hustru, Jacqueline.

Ældste Palmer tjente i stavens højråd. Han arbejdede også 
hårdt for at få sin karriere i gang. Søster Palmer tid var også 
fuldt belagt. Familien Palmer boede i Austin i Texas i USA og 
havde seks børn, deriblandt en lille dreng på seks måneder.

Da deres stavspræsident opfordrede dem til at tjene som 
tempeltjenere i templet i Dallas i Texas, vidste de ikke, hvor-
dan de skulle kunne klare endnu en pligt. Med de tog imod 
kaldet – og bad derefter Herren om hjælp.

Det at tage bussen en gang om måneden for at tjene hele 
dagen i templet krævede ofre og omhyggelig planlægning. 
»Men det velsignede vores liv utroligt meget,« siger ældste 
Palmer.

Det at tjene i templet, tilføjer han, forberedte ham åndeligt 
til fremtidige præstedømmekaldelser. Det gjorde ham også til 
en bedre ægtemand og far, og han fandt balance i sit travle liv.

»At tage til templet ofte hjælper dig med at nulstille dine 
prioriteter og minder dig om de pagter, du har indgået,« 
siger han.

Stanley Mark Palmer blev født den 11. februar 1956, i Te 
Puke i New Zealand som søn af Kenneth og Jill Palmer. Hans 
familie tilsluttede sig Kirken, da han var lille. Han udførte en 
fuldtidsmission i Wellington- missionen i New Zealand.

Da han havde fået en bachelor på University of Auckland, 
påbegyndte han en MBA på Brigham Young University. Da 
han boede i Provo i Utah i USA, mødte han en hjemvendt mis-
sionær, der hed Jacqueline Wood, på en blind date. De blev 
gift den 18. december 1981 i templet i Salt Lake City. Ældste 
og søster Palmer har seks børn og ni børnebørn.

Ældste Palmer er grundlægger og direktør for SMP 
Ventures, en firma, der arbejder med ejendomsudvikling. 
Han har tjent som biskop, stavspræsident, præsident for 
Spokane- missionen i Washington (2009- 2012), som midlertidig 
præsident for Sydney Syd- missionen i Australien (2014) og 
områdehalvfjerdser. ◼
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Søster Joy D. Jones
Primarys hovedpræsident

Ældste Evan A. Schmutz
Generalautoritet og halvfjerdser

Ældste Evan A. Schmutz er taknemlig for de oplevelser 
med åbenbaring, som Herren har betroet ham med. 

Hans omvendelse til evangeliet er blevet styrket ved regelmæs-
sigt skriftstudium, tjeneste i riget og lydighed mod de ansvar, 
som Gud har givet ham.

Ældste Schmutz blev født den 6. juni 1954 i St. George i 
USA som søn af Richard og Miriam Schmutz, hvor han i en tid-
lig alder lærte om bønnens kraft. Som ulveunge solgte han for 
120 kr. billetter til et spejderstævne, men mistede pengene, da 
han skulle aflevere dem. Hans mor opfordrede ham til at bede, 
og Herren viste ham præcis, hvor pengene lå. Det var en stærk 
bekræftelse på Guds kærlighed og omsorg for ham.

Som 18- årig mistede ældste Schmutz sin storesøster i en 
bilulykke. Det gjorde et stort indtryk på ham og gav betyde-
lige, åndelige oplevelser.

Kort efter blev han kaldet som missionær og rejste til mis-
sionærskolen. Han bad om at få et personligt vidnesbyrd om 
evangeliet. Mens han fulgte nogle læreres undervisning af det 
første syn, sagde han: »Jeg modtog et vidnesbyrd, der var så 
kraftigt, at jeg næsten ikke kunne holde mig i ro.«

Efter at have tjent i Greensboro- missionen i North Carolina 
satte ældste Schmutz et mål om at fortsætte sit daglige skrift-
studium resten af livet. »Jeg har oplevet stor lykke, personlig 
undervisning og forståelse ved at studere tidligt om morgenen 
i meget lang tid.«

Ældste Schmutz blev gift med Cindy Lee Sims den 3. 
februar 1978 i templet i Provo i Utah. Ældste Schmutz fik en 
uddannelse i engelsk og en juraeksamen fra Brigham Young 
University. I det civile liv arbejdede han for flere advokatfir-
maer mellem 1984 og 2016.

Foruden varetagelsen af fem børn behov tjente ældste 
Schmutz i højrådet, som biskop, medlem af stavspræsidentska-
bet, præsident for Cebu City Missionen i Filippinerne (2011- 
2014), grenspræsident på missionærskolen og som medlem af 
De Halvfjerds’ Femte Kvorum. ◼

For Joy D. Jones var hendes elskede forældre hendes helte.
»Jeg havde det som om, at min far kunne udrette alt,« 

sagde søster Jones om hendes far, der var elektriker. Om 
hendes mor siger hun: »Min mor var en fantastisk kvinde,« som 
lavede alt fra bunden, lige fra maden, vi spiste, til det tøj, vi 
bar. »For mig var hun en helgen, og jeg ønskede at vokse op 
og blive ligesom hende.«

Foruden søster Jones’ skattede minder om sine forældre, 
Aldo Harmon og Eleanor Ellsworth Harmon, skatter hun et 
barndomsminde om at lytte til ældste Robert L. Backman, da 
han talte under en distriktskonference i Oregon i USA. Ældste 
Backman, nu emeritus generalautoritet, var på det tidspunkt 
missionspræsident.

»Det ramte mig meget, da han talte,« sagde søster Jones. 
»Det var meget anderledes end noget, jeg før havde følt … Jeg 
er meget taknemlig for det, fordi jeg modtog et vidnesbyrd fra 
Ånden om, at de ting, som han talte om, var sande.«

Joy Diane Harmon blev født den 20. juli 1954 i The Dalles 
i Oregon. Både hun og hendes kommende mand, Robert 
Bruce Jones, voksede op i Oregon, men mødte hinanden på 
Brigham Young University i Provo i Utah i USA. De blev gift 
den 14. august 1974 i templet i Manti i Utah. De har 5 børn og 
5 børnebørn.

Kort efter hun fik en bachelorgrad i familiestudier, flyttede 
de til Portland i Oregon og senere Santa Rosa i Californien i 
USA, hvor bror Jones virkede som kiropraktor. Bror og søster 
Jones følte, at de skulle flytte til Draper i Utah for 22 år siden. 
Søster Jones har nydt velsignelserne ved at bo i nærheden af 
templet lige siden.

»Templet i Jordan River blev mit hellige sted,« sagde hun. 
»Jeg har et vidnesbyrd om templets kraft og den fred og vejled-
ning, som det har givet mig i mit liv«.

Søster Jones har tjent som hjælpeforeningspræsident og pri-
marypræsident i menigheden og som rådgiver i menighedens 
og stavens Hjælpeforening, Unge Piger og Primary. Hun tjente 
senest i Primarys hovedbestyrelse. ◼
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Søster Bonnie H. Cordon
Andenrådgiver i Primarys hovedpræsidentskab

Søster Jean B. Bingham
Førsterådgiver i Primarys hovedpræsidentskab

I næsten seks år har søster Jean Bingham elsket at tjene i 
hendes kaldelse i Primarys hovedbestyrelse. Hun har besøgt 

medlemmers hjem og deltaget i Primary, hvor hun har været 
vidne til den stærke tro, som de sidste dages hellige besidder – 
i særdeleshed børnene i Primary – over hele verden.

Søster Bingham, der for nylig blev opretholdt som første-
rådgiver i Primarys hovedpræsidentskab, har brugt det meste 
af sit liv på at undervise, vise omsorg for og elske børn. Hvad 
enten det har været med hendes yngre søskende i hendes 
barndom, hendes egne to døtre, plejebørn, børnebørn, hjem-
mets gæster eller dem, som hun har mødt som medlem af 
Primarys hovedbestyrelse, har hun været en forsvarer og kilde 
til styrke for mange.

»Alle børn har et vidunderligt potentiale, og ser vi på dem, 
som vor himmelske fader ser dem, kan vi hjælpe dem med at 
blive det, som han besluttede, at de skulle blive«, siger hun.

Søster Bingham blev født den 10. juni 1952 i Provo i Utah 
som datter af Edith Joy Clark og Robert Rowland Barrus. 
Hun er tredje barn ud af ni. Da hun var tre måneder gammel, 
flyttede hendes familie til Indiana, hvor hendes far fortsatte sin 
uddannelse. I de første seks år af søster Binghams liv boede 
hendes familie i fire stater.

Efter endt high school i New Jersey flyttede søster Bingham 
til Provo i Utah for at gå på Brigham Young University. I 
hendes andet år der, mødte hun sin kommende mand, Bruce 
Bryan Bingham, en dreng fra landet i Illinois, som var blevet 
døbt som teenager sammen med sine forældre. De blev gift 
den 22. december 1972 i templet i Provo i Utah.

Hendes livslange kirketjeneste har omfattet en tid som 
menighedens primarypræsident, præsident for Unge Piger 
og rådgiver i et hjælpeforeningspræsidentskab, Unge Pigers 
præsident i staven, tempeltjener og tidlig morgen seminarlærer.

»Det mønster, som jeg har set i hendes liv i mere end 43 års 
ægteskab, er en varig lydighed mod Åndens tilskyndelser«, har 
bror Bingham sagt om hans hustru. »Hun har altid gjort, hvad 
Herren ønskede af hende.« ◼

Bonnie Hillam Cordon lærte mange vigtige lektier i løbet af 
sin barndom i det sydøstlige Idaho i USA. Arbejde, leg og 

livet på en gård lærte hende om selvhjulpenhed, hårdt arbejde 
og »ikke at være bange for at prøve noget nyt,« siger den nye 
andenrådgiver i Primarys hovedpræsidentskab.

Men, den vigtigste lektie lærte hun af sine forældre, Harold 
og Carol Rasmussen Hillam, som lærte hende, at alt var muligt 
med Herrens hjælp. »Der er ingen begrænsninger,« sagde 
hendes far.

Søster Cordon brugte denne kundskab som nykaldet mis-
sionær i Lissabon i Portugal, hvor hun kæmpede med at lære 
portugisisk. »Jeg knælede ofte ned og bad om et mirakel. Af 
min far havde jeg lært, at jeg kunne klare de svære ting.«

Efter mange bønner, arbejde og tålmodighed begyndte hun 
langsomt at tale portugisisk flydende, som var en velsignelse 
for hende mange år senere, da hun og hendes mand blev 
kaldet til at tjene i Curitiba i Brasilien.

»Det er interessant, at Herren forbereder og opbygger os 
hen ad vejen,« sagde hun. »Det giver altid mere mening, når vi 
ser bagud. Vi skal bare udvise tro.«

Bonnie Hillam blev født den 11. marts 1964 i Idaho Falls 
i Idaho. Efter hendes mission læste hun til lærer på Brigham 
Young University i Provo i Utah i USA. Mens hun gik der, blev 
hun gode venner med Derek Lane Cordon. Deres venskab 
blomstrede og blev til kærlighed, og de to blev gift den 25. 
april 1986 i templet i Salt Lake City. De har fire børn – tre 
drenge og en pige – og tre børnebørn.

Igennem årene har de tjent i adskillige kirkekaldelser. 
Hun tjente sammen med sin mand, da han præsiderede over 
Curitiba-missionen i Brasilien fra 2010 til 2013, og hun har tjent 
som Unge Pigers præsident i staven, børnehaveleder, semi-
narlærer og i menighedens Unge Piger, Hjælpeforening og 
Primary.

I hendes nye opgave siger søster Cordon, at hun håber at 
undervise primarybørnene i Kirken i en afgørende sandhed: 
»Vor himmelske Fader elsker dem.« ◼
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Elleve nye generalautoriteter, 
62 områdehalvfjerdsere og et nyt 
hovedpræsidentskab for Primary 

blev opretholdt under mødet lørdag 
eftermiddag ved aprilkonferencen 2016.

Ældsterne W. Mark Bassett, Mark A. 
Bragg, Weatherford T. Clayton, Valeri V. 
Cordón, Joaquin E. Costa, Massimo De 
Feo, Peter F. Meurs, K. Brett Nattress, 
S. Mark Palmer, Gary B. Sabin og 

Evan A. Schmutz blev kaldet som nye 
generalautoriteter.

Joy D. Jones blev opretholdt som 
hovedpræsident for Primary med 
Jean B. Bingham som førsterådgiver og 
Bonnie H. Cordon som andenrådgiver.

Find biografier for de nykaldede 
ledere fra side 131. ◼

Nye halvfjerdsere og 
hovedpræsidentskab  
for Primary opretholdt

Det er nu blevet lettere at finde 
og læse taler fra generalkon-

ferencen online takket være et 
nyt design af konferencesiden på 
LDS:org. Opdateringerne omfatter:

•  Hurtig identifikation af ønskede 
taler med billeder af alle talere 
ved siden af talens titel.

•  En enkelt navigationsbjælke 
øverst på alle sider, der gør det 
muligt (1) at få adgang til alle 
generalkonferencer fra 1971 til 
i dag, (2) mulighed for at søge 
efter talerens navn og (3) mulig-
hed for at søge efter taler ud fra 
evangeliske emner.

•  En forenklet præsentation af alle 
taler med tilhørende ikoner på 
siden for dem, der ønsker at lytte, 
downloade, udskrive eller dele.
Det nye design virker fint for 

brugere af stationære pc’er, bærbare 
og mobile enheder. Ændringerne 
virker allerede på engelsk, spansk og 
portugisisk og vil blive gjort tilgæn-
gelig på mere end 80 sprog i de 
kommende måneder. ◼

Se ændringerne på conference. lds. org.

Konferencesiden 
på LDS.org får 
nyt design
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Indlæring, efterlevelse og undervisning 
i evangeliet er af største betydning for 
vores personlige vækst og afgørende 

dele af vores tilbedelse på sabbatten. 
Som en del af den fortsatte bestræbelse 
på at hjælpe medlemmer med at vokse 
i deres tro på vor himmelske Fader 
og Jesus Kristus og forbedre deres 
tilbedelse på sabbatten, har Det Første 
Præsidentskab og De Tolv Apostles 
Kvorum under generalkonferencens 
lederskabsmøde introduceret en ny 
bestræbelse på at forbedre undervis-
ningen og indlæringen af evangeliet. 
Medlemmer er inviteret til, at:

1. Anvende principperne i 
Undervisning på Frelserens måde. 
Dette nye materiale fokuserer på 
enkle men virksomme principper, som 
Mesterlæren benyttede sig af. Målet for 
hver eneste lærer, som der står i hæftet, 
er »er at undervise i evangeliets rene 
lære, ved Ånden, for at hjælpe Guds 
børn med at opbygge deres tro på 
Frelseren og blive mere som ham.«

Selv om hæftet er beregnet til dem, 
der er kaldet til at undervise, vil alle 
finde det brugbart at lære, hvordan 
Frelseren underviste. Forældre kan med 
fordel anvende principperne fra hæftet 

i deres undervisning i hjemmet.
2. Deltag i lærerrådsmøder. 

Lærerrådsmøder er ikke det samme 
som de tidligere lærerudviklingsmøder. 
Som råd vil disse møder give mulig-
heder for lærere til sammen at drøfte 
og lære fra hinanden principperne i 
Undervisning på Frelserens måde. Disse 
møder vil blive afholdt hver måned 
i løbet af søndagens møder og vil 
begynde på verdensplan i løbet af 2016.

3. Vær flittige studerende af evan-
geliet. Medlemmer og lærere opfordres 
alle til at være flittige til at studere evan-
geliet i hjemmet. Medlemmers daglige 
indlæring og efterlevelse af evangeliet 
som forberedelse til deltagelse i sønda-
gens lektioner vil skabe meningsfyldte 
læringsoplevelser for alle.

Som vor himmelske Faders børn 
har vi potentialet til at blive som ham. 
Alle, der er villige til at lære og efterleve 
evangeliet, kan blive mere som vor 
himmelske forældre og vende hjem for 
at bo hos dem. Tilbedelse i Kirken og i 
hjemmet hjælper os til at opbygge den 
form for tro på vor himmelske Fader og 
Jesus Kristus. ◼
Find det nye hæfte og lær mere på  
teaching. lds. org.

Udvikling af Evangelisk indlæring  
og undervisning

Fire nye emner er blevet tilfø-
jet til betjening af søskende 

(ministering. lds. org) for at støtte 
stavs-  og menighedsledere i deres 
arbejde med følgende grupper: 
Omsorgsgivere, missionærer, der 
vender hjem før tid, par, der kæm-
per med problemer i ægteskabet, 
og personer, som kæmper med 
mentale sygdomme.

Menighedsrådets medlemmer 
har adgang til disse materialer, som 
kan hjælpe dem lære, hvordan de 
bedre kan støtte medlemmerne. 
Disse materialer findes på engelsk 
og vil snart blive oversat til ni andre 
sprog. ◼

Tre nye missioner er oprettet, to 
i Afrika og en i Asien. Det drejer 

sig om Mbuji Mayi- missionen i Den 
Demokratiske Republik Congo, 
Owerri- missionen i Nigeria og 
Hanoi- missionen i Vietnam. Disse 
nye missioner vil blive oprettet ved 
at ændre de eksisterende missio-
ners grænser og vil træde i kraft 
før eller på 1. juli 2016. ◼

Nye missioner 
bekendtgjort

Nye materialer 
til betjening af 
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Fra maj 2016 til oktober 2016 forberedes lektionen den fjerde søndag for 
Det Melkisedekske Præstedømme og Hjælpeforeningen ud fra en eller 

flere taler fra aprilkonferencen 2016. I oktober 2016 kan talerne udvælges 
fra generalkonferencen i enten april 2016 eller oktober 2016. Stavs-  og 
distriktspræsidenter vælger, hvilke taler der skal benyttes i deres områder, 
eller de kan videregive dette ansvar til biskopper og grenspræsidenter. ◼

Talerne er tilgængelige på mange sprog på conference. lds. org.

Nye internetværktøjer giver 
medlemmer lettere adgang til 

patriarkalske velsignelser. Med-
lemmer kan anmode om en kopi 
af deres patriarkalske velsignelse 
i digital form og anmode om en 
kopi af velsignelser for afdøde 
forfædre (modtages med post 
eller e- mail). Præstedømmele-
dere kan indsende anbefalinger 
til velsignelser på nettet, og 
patriarker kan se anbefalinger til 
velsignelser og indsende teksten 
for velsignelser i digital form, når 
velsignelsen er givet.

Disse værktøjer er nu tilgæn-
gelige for over 50 procent af 
Kirkens stave på engelsk, spansk 
og portugisisk. I løbet af næste 
år bør de være tilgængelige på 
14 sprog og for alle stave. ◼

Besøg apps. lds. org/ pbrequest for at 
lære mere eller anmode om en kopi af 
din patriarkalske velsignelse.

Skrifterne er for nylig udkommet 
på flere sprog.

På portugisisk er en trykt 
udgave af Bibelen og en opdateret 
udgave af tre- i- en nu udkommet. En 
digital udgave har været tilgængelig 
siden september 2015 på asescrituras. 
lds. org og på mobilapp’en Evangelisk 
bibliotek. Flere oplysninger findes på 
portugisisk på bibliasagrada. lds. org. 

På spansk er opdaterede udgaver 
af standardværkerne nu tilgængelige 
på nettet på escrituras. lds. org og på 
mobilapp’en Evangelisk bibliotek. 
Trykte eksemplarer vil begynde at være 
tilgængelige ved udgangen af juni 2016.

Den nye tre- i- en på marshallesisk, 
xhosa og zulu og Mormons Bog på 
chuukesisk er nu trykt og tilgængelig 
på distributionscentre og på store. 
lds. org. De er også tilgængelige på 
nettet og på mobilapp’en Evangelisk 
bibliotek.

Oversættelse af skrifterne på yderli-
gere 16 sprog, som tidligere kun fand-
tes på tryk, blev lanceret på LDS.org og 
på mobilapp’en Evangelisk bibliotek: 
Tre- i- en på afrikaans, armensk, bul-
garsk, cambodjansk, fante, igbo, lettisk, 
litauisk, shona og swahili. Mormons 
Bog på hindi, hmong, serbisk, tok pisin, 
twi og yapesisk. ◼

Flere udgaver af skrifterne udkommer Patriarkalske 
velsignelser 
på nettet

Vor tids lærdomme
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Med godkendelse fra Det Før-
ste Præsidentskab opfordrer 

hovedpræsidentskaberne for 
Hjælpeforeningen, Unge Piger 
og Primary kvinder i alle aldre 
til at hjælpe flygtninge i deres 
nabolag og lokalsamfund gennem 
en nødhjælpsindsats kaldet »Jeg 
var fremmed« (se 3 Mos 19:34; 
Matt 25:35).

»Der er blandt os mange, der 
kan blive velsignet af venskab, af 
en mentor og ved anden kristus-
lignende kærlighed og tjeneste,« 
sagde søster Linda K. Burton, Hjæl-
peforeningens hovedpræsident. 
»At give en sådan tjeneste er en 
fundamental del af evangeliet.

Jeg mindes et skriftsted, 
der siger, at vi ikke skal glemme 

›gæstfriheden, for ved at være 
gæstfrie har nogle uden selv at 
vide det haft engle som gæster‹ 
(Hebr 13:2),« udtalte søster 
Burton. »Vi opfordrer søstre til 
i bøn at søge muligheder for at 
tjene og til at overveje, hvordan 
de kan støtte troværdige, lokale 
og velgørende organisationer. I 
kan finde nogle gode forslag på 
IWasAStranger. lds. org, og I kan for-
tælle om oplevelser ved at sende 
en e- mail til IWasAStranger@ 
ldschurch. org.«

Et brev fra Det Første Præsi-
dentskab om »Jeg var fremmed« 
blev sendt til stavs- , menigheds-  og 
grensråd sidst i marts. Retnings-
linjer for ledere ledsager brevet. 
»Søstre kan deltage i denne 

indsats, når tid og forhold tillader 
det,« råder brevet, »idet man 
husker, at ingen forventes at ›løbe 
hurtigere, end [hun] har styrke til‹, 
og at ›alt dette gøres med visdom 
og orden‹ (Mosi 4:27).« Et brev 
fra Det Første Præsidentskab, 
udsendt den 27. oktober 2015, 
opfordrer også alle medlemmer til 
at yde kristuslignende tjeneste for 
dem i nød.

Et brev fra hovedpræsidenterne 
for Hjælpeforeningen, Unge Piger 
og Primary med flere oplysninger 
om »Jeg var fremmed« blev også 
for nylig delt ud ved møder i disse 
organisationer. ◼

Flygtningehjælp: »Jeg var fremmed«
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Under konferencens møde søndag 
morgen bekendtgjorde præsident 
Thomas S. Monson planen om at 

bygge yderligere fire templer: I Belém i 
Brasilien, Quito i Ecuador, Lima i Peru 
og i Harare i Zimbabwe.

Siden sidste generalkonference har 
disse begivenheder vedrørende templer 
fundet sted:

Indvielser og genindvielser
Med indvielsen af templet i Provo 

City Center i Provo i Utah i USA har 
Kirken nu 150 templer i funktion på 
verdensplan. Templet blev indviet den 
20. marts 2016, kun få dage før 180- året 
for indvielsen af templet i Kirtland den 
27. marts 1836, som var den genopret-
tede kirkes første tempel.

Tre andre templer blev indviet eller 
genindviet: Templet i Montreal i Canada 
i november 2015, templet i Tijuana i 

Mexico i december 2015 og templet i 
Suva i Fiji i februar 2016.

Der planlægges desuden indvielser 
for templet i Sapporo i Japan den 21. 
august 2016, templet i Philadelphia i 
Pennsylvania den 18. september 2016, 
templet i Fort Collins i Colorado den 
16. oktober 2016, templet i Star Valley 
i Wyoming den 30. oktober 2016 og 
templet i Hartford i Connecticut den 
20. november 2016.

Det renoverede tempel i Freiberg 
i Tyskland vil blive genindviet den 4. 
september 2016.

Opførelse og renovationer
Opførelsen af templerne i 

Concepción i Chile, Paris, Rom og 
følgende templer i USA: Cedar City 
i Utah, Meridian i Idaho og Tucson i 
Arizona fortsætter. Templerne vil blive 
færdigbygget mellem 2016 og 2018. 

150 templer i funktion

Igangsættelse af opførelsen af temp-
let i Fortaleza i Brasilien er i bero. 
Templerne i Frankfurt i Tyskland, 
Jordan River i Utah og Idaho Falls 
i Idaho er ved at blive renoveret.

Det første spadestik
Det første spadestik foregik ved 

templet i Lissabon i Portugal i decem-
ber 2015, templet i Barranquilla 
i Columbia og i Kinshasha i Den 
Republikanske Republik Congo i 
februar 2016. For templet i Durban i 
Sydafrika var der det første spadestik 
den 9. april 2016.

Planlægning og forberedelse
Disse templer er bekendtgjort men 

er stadig i planlægnings-  og forberedel-
sesfasen: Abidjan på Elfenbenskysten 
(Côte d’Ivoire), Arequipa i Peru, 
Bangkok i Thailand, Port- au- Prince 
i Haiti, Rio de Janeiro i Brasilien, 
Urdaneta i Filippinerne og Winnipeg 
i Manitoba. ◼

Se yderligere oplysninger om templer på  
temples. lds. org.
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Profeter og apostle udfører som 
»særlige vidner om Kristi navn i 

hele verden« (L&P 107:23) deres 
virke over hele verden. Siden sidste 
generalkonference har medlemmer 
af Det Første Præsidentskab og 
De Tolv Apostles Kvorum foruden 
deres øvrige opgaver - 

•  benyttet sociale medier og Ansigt 
til ansigt- arrangementer til at 
række ud til unge og unge voksne 
(se lds. org/ youth/ activities).

•  talt ved konferencer imod porno-
grafi og om slægtshistorie.

•  talt på universiteter om at blive 
»sande borgere i tusindårsriget« 
og forsvaret tro og moralske 
værdier.

•  mødtes med kirkemedlemmer og 
- ledere, regeringsrepræsentanter 
og religiøse ledere i Argentina, 
Botswana, Chile, Den Demokra-
tiske Republik Congo, Ecuador, 
Filippinerne, Mozambique, Peru, 
Uruguay, Zambia og Zimbabwe. ◼

Besøg prophets. lds. org for at læse mere om 
profeternes og apostlenes virke.

Profeter og 
apostle virker Kirkens er vokset kraftigt i Afrika 

i de sidste 30 år. I begyndelsen 
af 2016 var der 1.600 SDH- 

menigheder i Afrika med flere end en 
halv million medlemmer af Kirken – det 
er 11 gange flere menigheder og 20 
gange flere medlemmer end i 1985.

I 2015 dannede Kirken 17 nye stave 
over hele Afrika.

Ledere tilskriver i det mindste 
delvist væksten til evangeliets fokus 

på familien. João Castenheira, der er 
stavspræsident i Maputo i Mozambique, 
siger: »Medlemmerne søger en kirke, 
der bringer dem lykke, og Jesu Kristi 
gengivne evangelium bringer familier 
lykke.«

»Jeg føler virkelig, at det nu er 
Afrikas tid,« siger ældste Edward Dube 
fra De Halvfjerds, som selv kommer fra 
Zimbabwe. »Herrens hånd hviler over 
kontinentet.« ◼

Kirken vokser i Afrika
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Sidste dages hellige vedbliver med at 
følge Frelserens eksempel med at 

gøre vel (se ApG 10:38). Her er nogle 
nylige eksempler:

I Abu Dhabi i De Forenede Arabiske 
Emirater mødtes kirkemedlemmer og 
venner fra ni lande i Mellemøsten – som 
oprindeligt kom fra seks kontinenter – 
til en konference og tværreligiøst huma-
nitært projekt. De samlede og fordelte 
8.500 hygiejnesæt og fødevarepakker.

I Uganda tilbragte to tandlæger og 
tre tandplejere, alle sidste dages hel-
lige, en uge med at fylde huller, trække 
tænder ud og rense tænder, undervise 
i god mundhygiejne og undervise lokale 
tandlæger og tandlægestuderende i de 
bedste metoder.

I Malaysia fokuserede kirkemed-
lemmer på familien ved fejringen af 
det kinesiske nytår, en begivenhed, 
som traditionelt omfatter at besøge 
forfædres grave for at mindes, hædre 
og ære dem.

I Thailand samledes medlemmer 
mellem 18 og 35 år i Bangkok til 
en madlavningskonkurrence og et 
tjenesteprojekt.

I Fiji ydede medlemmer og missio-
nærer nødhjælp til ofre for cyklonen 
Winston. Kirkeledere samarbejdede 
med offentlige organisationer og ngo’er 
ved at bidrage med mad, vand, telte, 
hygiejnepakker og anden nødhjælp. ◼

Gode gerninger verden over

Nye værktøjer og procedurer 
vil hjælpe enkeltpersoner og 

familier med slægtshistorie og 
tempeltjeneste:
•  Medlemmer kan nu udskrive 

tempelordinancekort hjemmefra 
på hvidt papir og tage dem med 
til templet.

•  Templer har afsat tid, hvor 
familier prioriteres, så de kan 
aftale tid til at udføre ordinancer 
sammen uden lang ventetid.

•  Nydøbte, der udfører stedfor-
trædende dåb for første gang, 
kan træffe en aftale, så templet 
er forberedt på at modtage og 
byde dem velkommen.

•  En ny anbefaling med begrænset 
anvendelse kan dannes online 
og udskrives af præstedømmele-
dere. Anbefalingen er aktiveret, 
når den udskrives, og er gyldig, 
når den er underskrevet af med-
lemmet og biskoppen. ◼

Ændringer i 
slægtshistorie og 
tempeltjeneste
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“Må vi bevare modet til at trodse flertallets 
mening. Må vi altid vælge den svære og rette  

vej i stedet for den lette og forkerte vej,” sagde 
præsident Thomas S. Monson under Kirkens 
aprilkonference 2016. “Når vi overvejer de 

beslutninger, vi træffer i livet hver dag – om det  
nu er det ene eller andet valg – så har vi truffet 

det rette valg, hvis vi vælger Kristus.”

http://lds.org

