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PÅ OMSLAGET
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»Det tror vi på« på side 8: I artiklen står 
der, »når vi støtter profeten og apostlene, 
får vi et vidnesbyrd om, at de er Guds 
tjenere.« I kan få et større vidnesbyrd om 
profeterne ved at læse eller lytte til gene-
ralkonferencetalerne. Overvej som familie 
at læse en af præsident Monsons seneste 
taler og finde et råd, som I vil prøve at 
efterleve. Når I lever, som profeten råder til, 
så prøv at lægge mærke til, hvordan I bliver 
velsignet.

»Kom og følg mig: Grundlæggende 
undervisning i hjemmet«, på side 28: 
Præsident Spencer W. Kimball (1895- 1985) 

sagde: »Vores succes som enkeltmedlem 
og som kirke er stort set afhængig af, hvor 
trofast vi koncentrerer os om at efterleve 
evangeliet i hjemmet.« Overvej at studere 
et Kom og følg mig - emne som familie i 
en måned. I kan studere visse aspekter af 
jeres valgte emne hver uge, bruge skrifterne 
eller andre studiekilder som Forkynd mit 
evangelium, LDS.org, Guide til Skrifterne 
og videoer om Jesu Kristi liv. I kan tale om, 
hvad I har lært og følt ved jeres familieaften 
hver uge. Overvej at skrive jeres tanker og 
indtryk ned i en studiebog og fortælle jeres 
venner, hvad I har lært via de sociale medier.

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

JUNI 2016, ÅRGANG 165, NR. 6
LIAHONA 13286 110
Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Helliges tidsskrift på dansk.
Det Første Præsidentskab: Thomas S. Monson,  
Henry B. Eyring og Dieter F. Uchtdorf
De Tolv Apostles 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, Ronald A. Rasband,  
Gary E. Stevenson, Dale G. Renlund
Redaktør: Joseph W. Sitati
Assisterende redaktører: James B. Martino, Carol F. McConkie
Vejledere: Brian K. Ashton, Randall K. Bennett, Craig A. Cardon, 
Cheryl A. Esplin, Christoffel Golden, Douglas D. Holmes,  
Larry R. Lawrence, Carole M. Stephens
Adm. direktør: Peter F. Evans
Driftschef: Vincent A. Vaughn
Leder af Kirkens Tidsskrifter: Allan R. Loyborg
Forretningsfører: Garff Cannon
Chefredaktør: R. Val Johnson
Vicechefredaktør: Ryan Carr
Udgivelsesassistent: Megan VerHoef Seitz
Redaktion: Brittany Beattie, David Dickson, David A. Edwards, 
Matthew D. Flitton, Lori Fuller, Garrett H. Garff, LaRene Porter Gaunt, 
Jill Hacking, Charlotte Larcabal, Michael R. Morris, Sally Johnson 
Odekirk, Joshua J. Perkey, Jan Pinborough, Richard M. Romney,  
Mindy Anne Selu, Paul VanDenBerghe, Marissa Widdison
Ledende Art Director: J. Scott Knudsen
Art Director: Tadd R. Peterson
Designmedarbejdere: Jeanette Andrews, Fay P. Andrus, Mandie M. 
Bentley, C. Kimball Bott, Tom Child, Nate Gines, Colleen Hinckley, 
Eric P. Johnsen, Susan Lofgren, Scott M. Mooy, Mark W. Robison, 
Brad Teare, K. Nicole Walkenhorst
Koordinator af intellektuel ejendomsret:  
Collette Nebeker Aune
Produktionsleder: Jane Ann Peters
Produktionsmedarbejdere: Connie Bowthorpe Bridge,  
Julie Burdett, Katie Duncan, Bryan W. Gygi, Denise Kirby,  
Ginny J. Nilson, Gayle Tate Rafferty
Prepress: Jeff L. Martin
Trykchef: Craig K. Sedgwick
Distributionschef: Stephen R. Christiansen
Liahona: 
Redaktør: Svend Aage Andersen
Redaktionens adresse: Translation Division,  
Borups Allé 128, 1. th, DK-2000 Frederiksberg.  
Tlf. 38 11 18 50
Kirkenyt: Finn Lykkegaard
Distribution
Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, MOS,  
Sveagatan 8 A, 441 32 Alingsås, Sverige
Abonnementoplysninger
Tegning af abonnement eller adresseændring kan ske ved 
henvendelse til kundeservice på tlf. 0046-8 500 655 20.
E-mail: rcstockholm@ldschurch.org
Abonnementspris: DKK 55 pr. år (Grønland DKK 27,50).
Betaling: Online: store.lds.org; eller girokonto: 653-2136.
Indsendelse af manuskripter og spørgsmål sker online på liahona.
lds.org; med post til Liahona, Rm. 2420, 50 East North Temple, 
Salt Lake City, UT 84150-0024, USA; eller med e-mail til liahona@
ldschurch.org
Liahona (et ord fra Mormons Bog, som betyder »kompas« 
eller »vejviser«) udgives på albansk, armensk, bislama, bulgarsk, 
cambodjansk, cebuano, dansk, engelsk, estisk, fiji, finsk, fransk, 
græsk, haitiansk, hollandsk, indonesisk, islandsk, italiensk, japansk, 
kinesisk, kinesisk (forenklet), kiribati, koreansk, kroatisk, lettisk, litauisk, 
malagassisk, marshallesisk, mongolsk, norsk, polsk, portugisisk, 
rumænsk, russisk, samoansk, slovensk, spansk, svensk, swahili, 
tagalog, tahitiansk, thai, tjekkisk, tonga, tysk, ukrainsk, ungarsk, 
urdu og vietnamesisk. (Antal numre pr. år varierer fra sprog til sprog).
© 2016 Intellectual Reserve, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. 
Printed in the United States of America.
Tekst og billedmateriale i Liahona kan kopieres til lejlighedsvis, 
ikke-kommercielt brug i kirke og hjem. Billedmateriale må ikke 
kopieres, hvis der i kunstværkets kildeangivelse står restriktioner. 
Spørgsmål skal rettes til Intellectual Property Office, 50 East 
North Temple Street, Salt Lake City, UT 84150, USA; e-mail: 
cor-intellectualproperty@ldschurch.org
For readers in the United States and Canada: 
June 2016 Vol. 165 No. 6. LIAHONA (USPS 311)  
Danish (ISSN 522-9165) is published monthly by The Church of Jesus 
Christ of Latter-day Saints, 50 East North Temple, Salt Lake City, UT 
84150. USA subscription price is $10.00 per year; Canada, $12.00 
plus applicable taxes. Periodicals Postage Paid at Salt Lake City, Utah. 
Sixty days’ notice required for change of address. Include address 
label from a recent issue; old and new address must be included. 
Send USA and Canadian subscriptions to Salt Lake Distribution 
Center at address below. Subscription help line: 1-800-537-5971. 
Credit card orders (Visa, MasterCard, American Express) may be 
taken by phone or at store.lds.org. (Canada Poste Information: 
Publication Agreement #40017431)
POSTMASTER: Send all UAA to CFS (see DMM 507.1.5.2). 
NONPOSTAL AND MILITARY FACILITIES: Send address changes to 
Distribution Services, Church Magazines, P.O. Box 26368, Salt Lake 
City, UT 84126-0368, USA.



4 L i a h o n a

Har I nogensinde åbnet en kasse med smådele, 
fundet vejledningen frem og tænkt: »Det her giver 
ingen mening«?

Sommetider trækker vi trods vore bedste intentioner og 
selvtillid sådan en del frem og spørger: »Hvad er den til?« 
eller »hvor passer den ind?«

Vores frustration vokser i takt med, at vi ser på kassen 
og bemærker en ansvarsfraskrivelse, der lyder: »Samling 
påkrævet – fra 8 år og opefter.« Eftersom vi ikke aner 
vores levende råd, øger det hverken vores selvtillid eller 
selvværdsfølelse.

Sommetider har vi en lignende oplevelse med evange
liet. Når vi ser på visse dele af det, kan vi klø os i hovedet 
og tænke, hvad den skal bruges til. Eller når vi undersøger 
en anden del, indser vi måske selv, efter vi virkelig har lagt 
os i selen for at forstå, at vi bare ikke kan finde ud af, hvor
for den del er med.

Vor himmelske Fader er vores mentor
Heldigvis har vor himmelske Fader givet os vidunderlige 

instruktioner for, hvordan vi skal skrue vores liv sammen 
og sammensætte vores bedste jeg. Denne vejledning virker 
uanset alder og livsvilkår. Han har givet os evangeliet og 
Jesu Kristi Kirke. Han har givet os forløsningsplanen, frel
sesplanen og endog en plan for lykke. Han har ikke efter
ladt os alene med al livets usikkerhed og foranderlighed og 
sagt: »Her skilles vi så. Held og lykke. Du finder selv hjem.«

Hvis vi blot vil være tålmodige og have et ydmygt hjerte 
og et åbent sind, vil vi opdage, at Gud har givet os mange 
værktøjer, som kan hjælpe os til at forstå hans omfangsrige 
instruktioner for lykke i livet:

•  Han har givet os den uvurderlige Helligåndsgave, 
som kan være vores personlige, himmelske privat
lærer, når vi studerer Guds ord og forsøger at bringe 
vore tanker og handlinger i overensstemmelse med 
hans ord.

•  Han har givet os adgang til ham døgnet rundt gen
nem troens bøn og ydmyge oprigtige henvendelser.

•  Han har givet os nutidige apostle og profeter, som 
åbenbarer Guds ord i vor tid og har myndigheden 
til at binde eller besegle på jorden og i himlen.

•  Han har genoprettet sin kirke – en organisation af tro
ende, som arbejder sammen for at hjælpe hinanden 
med at udarbejde deres frelse i »frygt og bæven« og 
fyldt af uforlignelige glæde.1

•  Han har givet os de hellige skrifter – hans skrevne 
ord til os.

•  Han har givet os et utal af moderne teknologiske 
løsninger, der hjælper os til at vandre ad disciplens 
sti. Mange af disse forunderlige redskaber finder 
man på LDS.org.

Hvorfor har vor himmelske Fader givet os så meget hjælp? 
Fordi han elsker os. Og som han sagde om sig selv: »Dette 

Præsident  
Dieter F. 
Uchtdorf
Andenrådgi-
ver i Det Første 
Præsidentskab Vor Fader,  

VORES MENTOR

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

I kan begynde med at bede dem, I underviser, om at tænke på en gang, hvor 
vor himmelske Fader vejledte dem. I kan derefter bede dem om at tænke 

over lighedspunkterne mellem det øjeblik og en gang, hvor de har modtaget 
vejledning af deres jordiske far. I kan opfordre dem til at skrive lighederne 
ned. I kan opfordre dem til selv at prøve at gøre de ting, som de skrev ned 
for at blive et bedre eksempel for andre.

er min gerning og herlighed: At tilve
jebringe udødelighed og evigt liv for 
mennesket.« 2

Med andre ord er vor himmelske 
Fader vores Gud, og Gud er vores 
mentor.

Vor Fader i himlen kender sine 
børns behov bedre end nogen anden. 
Det er hans gerning og herlighed at 
hjælpe os i alle sving og give os forun
derlige timelige og åndelige ressour
cer, der hjælper os ad vejen hjem til 
ham igen.

Enhver far er en mentor
I visse dele af verdenen bliver 

fædre hædret af familien og samfun
det i juni måned. Det er altid godt at 
hædre og respektere vore forældre. 
Fædre gør mange gode ting for deres 

familie og har mange beundringsvær
dige egenskaber. To af de vigtigste 
opgaver, fædre har over for deres 
børn, er at være et godt eksempel og 
en mentor eller en vejleder. Fædre gør 
mere end blot at fortælle deres børn, 
hvad der er rigtigt eller forkert; de gør 
mere end at kaste manualen over til 

dem og regne med, at de selv finder 
ud af tingene.

Fædre vejleder deres dyrebare børn 
og viser dem et godt eksempel ved at 
leve et retskaffent liv. Fædre lader ikke 
deres børn i stikken, men iler dem 
til undsætning og hjælper dem på 
fode, når de snubler. Og sommetider 
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6 L i a h o n a

Vor himmelske Faders hjælp

Vor himmelske Fader elsker os, så han har givet os 
mange værktøjer eller gaver for at hjælpe os. Sæt 

hver gave sammen med det billede nedenfor, som pas-
ser til. Hvordan kan I bruge disse 
åndelige gaver til velsignelse for 
jer selv og andre?

næstekærlighed

bøn

apostle og 
profeter

skrifterne

lader fædre deres børn kæmpe selv, når der er visdom i, 
at det kan være den bedste måde for dem at lære på.

Vi er alle mentorer
Selvom jordiske fædre gør dette for deres egne børn, 

så ligger det i mentorskabets ånd, at det er noget, vi må 
tilbyde alle Guds børn uanset alder, sted eller livsvilkår. 
Husk, at Guds børn er vore brødre og søstre, at vi er alle 
rundet af den samme evige familie.

Lad os alle være mentorer i den forstand – ivrige efter at 
række ud og hjælpe hinanden til at blive det bedste, vi kan. 
Eftersom vi er Guds børn, har vi potentiale til at blive som 

ham. At elske Gud og vore medmennesker, holde Guds 
bud og følge Kristi eksempel er den lige, snævre og fryde
fulde sti tilbage til vore himmelske forældres nærhed.

Dersom hele universets Gud kerer sig så meget om 
os, at han er vores mentor, burde vi måske også række 
ud mod vores næste uden skelen til deres hudfarve, race, 
socioøkonomiske vilkår, sprog eller religion. Lad os blive 
inspirerede mentorer og være til velsignelse for andre – 
ikke blot vore egne børn, men alle Guds børn rundt 
om i verden. ◼
NOTER
 1. Se ApG 13:52; Fil 2:12.
 2. Moses 1:39.

præstedømmets  
kraft
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Tempelordinancer 
og tempelpagter

Alle de ordinancer, der er nød
vendige for frelse og ophøjelse, 

ledsages af pagter med Gud. »Det at 
indgå og holde pagter indebærer at 
vælge at binde os til vor himmelske 
Fader og Jesus Kristus,« har Linda K. 
Burton, Hjælpeforeningen hovedpræ
sident, sagt.1

Ældste Neil L. Andersen fra De  
Tolv Apostles Kvorum har sagt: 
»Herren sagde: ›Derfor tilkendegives 
guddommelighedens kraft i dets 
ordinancer.‹

Der er nogle særlige velsignelser 
fra Gud til enhver værdig person, 
som bliver døbt, modtager Hellig
åndsgaven og regelmæssigt deltager 
i nadveren.« 2

»Når mænd og kvinder tager til tem
plet, bliver de begge begavet med den 
samme kraft, som er præstedømmets 
kraft,« har ældste M. Russell Ballard fra 
De Tolv Apostles Kvorum sagt.

»Alle mænd og alle kvinder har 
adgang til denne kraft for at få hjælp i 
deres tilværelse. Alle, som har indgået 
hellige pagter med Herren, og som 
ærer disse pagter, har ret til at mod
tage personlig åbenbaring, til at blive 
velsignet med engles betjening, til at 
tale med Gud, til at modtage evange
liets fylde og i sidste ende til at blive 
arvinger med Jesus Kristus til alt, 
hvad vor Fader har.« 3

Yderligere skriftsteder
1 Ne 14:14; L&P 25:13; 97:8; 109:22

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

Historier fra det virkelige liv
Fire dage efter et massivt jord-

skælv i Peru i 2007 mødtes ældste 
Marcus B. Nash fra De Halvfjerds 
med grenspræsident Wenceslao 
Conde og hans hustru Pamela. 
»Ældste Nash spurgte søster 
Conde, hvordan hendes børn 
havde det. Med et smil svarede 
hun, at takket være Guds godhed 
var de alle sunde og raske. Han 
spurgte til familien Condes hjem.

›Det er væk,‹ sagde hun gan-
ske enkelt.

›Og alligevel smiler du,‹ 
bemærkede ældste Nash, 
›mens vi taler.‹

›Ja,‹ sagde hun, ›jeg har bedt, 
og jeg har fred. Vi har alt, hvad 
vi behøver. Vi har hinanden, vi 
har vore børn, vi er beseglet i 
templet, vi har denne vidunder-
lige kirke, og vi har Herren. Vi 
kan bygge igen med Herrens 
hjælp‹ …

Hvad er det ved at indgå og 
holde pagter med Gud, som giver 
os styrke til at smile i vanskelig-
heder, til at ændre trængsler til 
triumf …?

Kilden er Gud. Vores adgang 
til den kraft er gennem vore 
pagter med ham.« 4

Til overvejelse
Hvordan giver templets ordi-
nancer og pagter os styrke 
og kraft?

B E S Ø G S B U D S K A B E T

NOTER
 1. Linda K. Burton, »Styrken, glæden og 

kærligheden i at holde pagterne«, Liahona, 
nov. 2013, s. 111

 2. Neil L. Andersen, »Præstedømmets kraft«, 
Liahona, nov. 2013, s. 92.

 3. M. Russell Ballard, »Mænd og kvinder i 
Herrens værk«, Liahona, apr. 2014, s. 48- 49.

 4. Se D. Todd Christofferson, »Styrken i pagter«, 
Liahona, maj 2009, s. 19, 20.

Tro, Familie, 
Tjeneste
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Eftersom Kirkens præsident taler på 
vegne af Herren (se L&P 1:38), er det 
ikke víst at vælge og vrage imellem, 
hvilke råd vi ønsker at følge. Vi bør 
snarere behandle hans råd og opfor
dringer, som havde vi modtaget dem 
direkte fra Jesus Kristus »i al tålmodig
hed og tro« (L&P 21:5).

Når vi vælger at lytte til og følge 
profeten og de andre apostle, bliver 
vi velsignet for vore bestræbelser på 
at blive som Jesus Kristus, og vi bliver 
beskyttet mod verdens usikkerhed og 
svig (se Ef 4:11 14).

Vi kan for eksempel finde åndelig 
sikkerhed i en verden med skiftende 
moral og værdier ved at efterleve 
de uforanderlige standarder, som 

L igesom den oprindelige kirke, som 
Frelseren grundlagde, er Kirken i 

dag bygget »på apostlenes og profe
ternes grundvold med Kristus Jesus 
selv som hovedhjørnesten« (Ef 2:20). 
Vi har tolv apostle, såvel som Kirkens 
præsident og hans rådgivere, der er 
profeter, seere og åbenbarere. De er 
kaldet til at vidne om Jesus Kristus 
og forkynde hans evangelium over 
hele verden.

Frelseren vælger sine profeter og 
forbereder dem gennem mange ople
velser til at lede Kirken. Når med
lemmer af Kirken taler om profeten, 
hentyder de til Kirkens præsident, som 
er den eneste person på jorden, der 
modtager åbenbaring for hele Kirken.

VI TROR PÅ AT FØLGE PROFETEN

D E T  T R O R  V I  P Å

»Gud har atter talt 
og vil til stadighed 
sørge for vejledning 
til alle sine børn 
gennem en levende 
profet i dag. Vi 

profeten og apostlene belærer om. 
Vi kan også finde timelig tryghed 
ved at følge profetiske råd om at 
undgå gæld, spare op og samle 
forråd.

Når Kirkens præsident og apostlene 
vier deres liv til Herrens værk – rejser 
rundt om i verden og vidner om 
Kristus, underviser de hellige og tilser 
forvaltningen af den verdensomspæn
dende kirke – så beskytter og vel
signer han dem og deres familie. 
Vi støtter dem også, når vi beder for 
dem, følger deres råd og stræber efter, 
at Helligånden bekræfter sandheden 
af det, de underviser om.

Når vi støtter profeten og apostlene, 
får vi et vidnesbyrd om, at de er Guds 
tjenere. Selvom de ikke er fuldkomne, 
vil vor himmelske Fader ikke tillade, 
at de fører os på afveje (se 5 Mos 
18:18 20). ◼

I kan lære mere om at følge profeten ved 
at læse talen »Opretholdelse af profeten« 
(Liahona, nov. 2014, s. 74- 76) af præsident 
Russell M. Nelson, præsident for De Tolv 
Apostles Kvorum.

erklærer, at [Gud] som lovet 
altid er med sine tjenere, at han 
leder og styrer Kirkens anlig-
gender overalt i verden.«
Kirkens præsidenters lærdomme:  
Howard W. Hunter, 2015, s. 115.

VEJLEDNING GENNEM EN LEVENDE PROFET
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I 1915 opfordrede Joseph F. Smith  
(1838- 1918) og hans rådgivere 
medlemmerne til at begynde at holde 
familieaften. Familier høster stadig de  
store velsignelser, der blev lovet som følge.

I april 1998, da Kirken havde 
51 fungerende templer, 
bekendtgjorde præsident 
Gordon B. Hinckley (1910- 2008) 
et program for at bygge mange 
små templer. Disse templer er 
nu til velsignelse for flere og 
flere medlemmer af Kirken 
over hele verden.

Dette er nogle af de 
velsignelser, der er 
kommet til os ved at 
følge levende profeter:
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I 2012 bekendtgjorde 
præsident Thomas S. 
Monson, at alderen for 
at tjene som missionær 
blev sat ned til 18 år 
for mænd og 19 år for 
kvinder. Tusindvis af 
familier og missionærer 
er blevet velsignet 
som følge af en større 
missionærstyrke.

I 1936 under den store økonomiske depression 
bekendtgjorde præsident Heber J. Grant 
(1856- 1945) det, der skulle blive Kirkens 
velfærdsprogram. I dag bistår det program 
mennesker fra alle trosretninger verden over.

Profeten Joseph Smith (1805- 
1844) oversatte Mormons 
Bog »ved Guds gave og kraft« 
(se indledningen til Mormons 
Bog). Siden den blev udgivet 
i 1830 har den velsignet 
millioner af menneskers liv.
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Jeg blev medlem af Kirken, efter jeg 
havde taget imod en invitation fra to 

venner om at deltage i seminar. Mine 
forældre bakkede altid op om mine 
beslutninger om at blive døbt, tjene på 
mission og blive gift i templet. Jeg kan 
dog huske den smerte, jeg følte (og 
som jeg formoder mine forældre også 
oplevede) ved at vide, at de ventede 
i venteværelset i templet i Provo, 
mens min brud og jeg blev beseglet.

Vi fik senere fire børn, og jeg min
des den glæde, der lå i at vide, at hver 
af dem var beseglet til os, fordi de var 
født i pagten. Vores børn var de første 
børnebørn, og selvom mine foræl
dre og søskende aldrig tilsluttede sig 
Kirken, fik de et meget nært forhold 
til alle mine børn. I mange år boede 
vi i nærheden af hinanden, og mine 
forældre fulgte med, når børnene 
medvirkede i noget på skolen eller 
ved sportsbegivenheder. De kom, 
da børnene blev døbt.

Men da børnene kom i teenage
alderen, gjorde mit arbejde, at vores 

familie flyttede til en anden stat. Men 
selv i de år holdt mine forældre tæt 
kontakt med vore børn gennem besøg 
og hyppig brevveksling.

Da mine forældre blev midal
drende, fik min mor fremskreden 

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

Min far viste mig, hvordan jeg skulle elske mine omstrejfende børn.

Alzheimers. Min far var opsat på 
trofast at passe hende, selv da hen
des tilstand krævede fuldtidspleje. 
Selv igennem de senere år har min 
far holdt kontakt med mig hver uge 
og i visse perioder hver dag gennem 

MIN FARS KÆRLIGE EKSEMPEL
Navnet er tilbageholdt
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telefonopkald og breve. Jeg har altid 
haft et nært forhold til begge mine for
ældre, men i de sidste ti år af min fars 
liv kom vi særligt tæt på hinanden. Jeg 
indså også, at han på tilsvarende vis 
havde haft held med at komme i tæt 
kontakt med mine tre søskende – selv 
om vore interesser og tro blev forskel
lige i takt med, at vi alle blev ældre.

Mine forældre og søskende boede 
på hver sin kyst i løbet af de sidste år, 
og de fløj på tværs af landet to gange 
for at komme på besøg, selvom min 
mors Alzheimer var blevet så fremskre
den, at det var meget svært for min far 
at assistere hende på så lang en rejse.

På samme tid valgte mine børn en 
for en at holde op med at komme i 
kirke. To af dem fik deres navn slet
tet fra Kirkens optegnelser. Det har 
virkelig været en prøvelse for både 
min hustru og mig. Og selv om han 
ikke var medlem af Kirken, blev 
min far også ked af og forvirret over 
vore børns valg. Religion var et pri
vat anliggende for min far, men han TI
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bad sammen med os i alle de år, hvor 
vi bad for dem.

I 2005 døde min far efter, at han 
var blevet diagnosticeret med kræft, 
og min mor døde tre år senere. Min 
hustru og jeg frydede os over, at vi 
kunne udføre stedfortrædende ordi
nancer for dem i templet.

Jeg har længe bedt for at forstå, 
hvordan jeg får det bedste forhold til 
vore børn nu, hvor de er voksne, og 
nogle af dem er gift og har børn og 
ingen af dem er medlemmer af Kirken. 
Vi er følelsesmæssigt tæt på alle vore 
fire børn, og vi er taknemlige for, at 
de så ofte viser deres kærlighed til os.

Jeg har med tiden modtaget et 
meget klart svar om, hvordan jeg skal 
opføre mig, og sikkert resten af mit 
liv, omkring mine voksne børn. Jeg 
må gøre, som min far gjorde med mig. 
Til trods for, at vi levede forskelligt og 
ikke delte samme religiøse anskuelse, 
var min far opsat på at komme tættere 
på mig som min far og ven, da jeg 
oplevede den smerte at se mine børn 
vælge en anden livsstil og tro end 
mig. Jeg indså, at jeg måtte følge min 
fars eksempel, da han lærte mig, hvor
dan man behandler børn, der tror på 
noget andet: Elsk dem fuldt og helt, 
akkurat som Frelseren ville. ◼

I de år holdt mine forældre tæt kontakt 
med vore børn gennem besøg og hyppig 
brevveksling.
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Ældste Robert D. Hales
De Tolv Apostles Kvorum

Da Gary Stevenson var ca. 11 år gam
mel, tog hans far ham med på hike. 
»Jeg hoppede fra sten til sten foran 

min far,« mindes han. »Jeg ville op på en stor 
klippe og kigge ned. Da jeg klatrede op imod 
toppen af den store sten, greb min far fat 
i mit bælte og trak mig ned.

›Hvad er der galt?‹ spurgte jeg, og han 
sagde, ›du skal ikke klatre på den sten. Bliv 
på sporet.‹ Et øjeblik senere kunne vi se ned 
på stenen, da vi var kommet højere på spo
ret, og der kunne vi se en klapperslange på 
toppen af stenen. Den lå og solede sig.

›Det er derfor, jeg trak dig tilbage,‹ 
forklarede min far.

Da vi kørte hjem senere, vidste jeg, at 
han ventede på, at jeg stillede ham spørgs
målet: ›Hvordan kunne du vide, at der lå  
en slange?‹ Han sagde: ›Lad mig fortælle  
dig om Helligånden.‹ Vi fik således en spon
tan lektion om, hvilken rolle Helligånden 
kan spille i vores liv, som beskytter, trøster 
og vidne. ›I dette tilfælde,‹ meddelte min  
far, ›beskyttede Helligånden dig igennem 
mig. Han tilskyndede mig til at trække  
dig væk.‹«

Denne oplevelse hjalp, omend den var 
enkel, ældste Stevenson til at forstå, at når 

Ældste  
Gary E. Stevenson   
ET FORSTÅENDE HJERTE

man modtager tilskyndelser fra Ånden, så 
skal de accepteres og handles på. Det var en 
af mange ting, han lærte af sin far.

Vidunderlig mor, vidunderlige vejledere
Ifølge ældste Stevenson var hans mor et 

eksempel på ren og skær godhed: »Hendes 
forventninger motiverede mig. Næsten alt, 
jeg gjorde, blev målt ud fra tanken om, at 
jeg ikke ville skuffe min mor.«

Sammen indprentede hans forældre 
evangeliets principper i ham under fami
lieaften og andre familieaktiviteter eller 
lignende. »De forankrede vores hjem på 
evangeliet. Det var grundlaget for vores liv,« 
siger han.

Under sin opvækst i Cache 
County i Utah i USA i 
nærheden af templet i Logan 
(se modsatte side), lærte 
Gary Stevenson mange 
ting af sin far og mor. Hans 
far lærte ham at følge 
Helligånden, og hans mor 
motiverede ham til at vælge 
det rette. Som teenager 
lærte han at sætte pris på 
fællesskabet og tjenesten i 
præstedømmekvorummet, 
som blev en del af hans 
forberedelse til at tjene i De 
Tolv Apostles Kvorum i dag.
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Andre væsentlige mentorer vejledte ham også. »Jeg kan 
huske, at præsident Henry B. Eyring, førsterådgiver i Det 
Første Præsidentskab, under noget af min første træning 
som generalautoritet foreslog, at vi lavede en liste over 20 
mennesker, der havde haft positiv indflydelse på vores liv. 
Jeg tror, at alle kunne have gavn af at lave den øvelse. Det 
var inspirerende at tænke på alle de gode mænd og kvin
der, som var der for at hjælpe mig, især i min ungdom.«

Styrket af familie og venner
Gary Evan Stevenson blev født den 6. august 1955 og  

er opvokset i Logan i Utah i USA. Forældrene Evan og Jean 
Hall Stevenson havde fire børn. Gary var det næstældste 
barn og den ældste søn.

»Jeg var nært knyttet til min bror og mine søstre. Min 
storesøster Debbie forventede, at jeg gjorde det rette. 
Mine yngre søskende, Merilee og Doug, forventede,  
at jeg var et godt eksempel. Vi følte alle ansvar for at  

leve retskaffent og deltage i Kirkens aktiviteter.« Der var 
også høje forventninger i den øvrige del af familien: »Da 
min ældste fætter for eksempel tog på mission, under
skrev han en todollarseddel, som han gav til den næste 
fætter, der forberedte sig på at tjene. Den todollarseddel 
gik videre til 16 fætre, der tjente på mission rundt om  
i verden, og mindede os om, at vi stod sammen om at 
tjene Herren.«

Præstedømmevenner havde også en god indflydelse på 
ham. »Jeg lærte tidligt i livet, hvad det betyder at være en 
del af et kvorum ikke bare om søndagen, men i kvarteret 
og i skolen,« siger han. »Det gav mig en følelse af identitet, FO
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principper. Når man har gjort alt, man kan, 
så bliver man begavet med velsignelsen.«

Efter sin mission udviklede ældste 
Stevenson en passion for Kirkens historie, han 
studerede Mormons Bog og Lære og Pagter 
og udforskede historiske optegnelser og fami
liens historier. Han havde en særlig interesse 
for Joseph Smith og hans familie, for familien 
Whitmer, Oliver Cowdery og Martin Harris. 
Han granskede oversættelsen og udgivelsen 
af de forskellige udgaver af Mormons Bog.

Atter engang måtte han sande, at tro og 
hårdt arbejde går hånd i hånd. »Det er ikke 
alle svar på evangeliske spørgsmål, der 
kommer lige med det samme,« fortæller han. 
»Herren forventer, at vi læser, studerer, gran
sker og beder. Og når vi gør det i tro og med 
et oprigtigt ønske, vil vi modtage det gode 
vidne med tiden.« 

I årenes løb har han følt sig særlig velsig
net, da han blev kaldet til at undervise de 
unge i Søndagsskolen, i seniorklassen og i 
Unge Mænd. Disse kaldelser har givet ham 
mulighed for at vidne om, at han virkelig ved, 
at skrifterne er sande, en overbevisning, som 
han har udviklet gennem mange års studium.

Og hvad angår Utah State University så 
vendte ældste Stevenson tilbage til sine stu
dier i erhvervsadministration og marketing. 
Han tilbragte mange timer på biblioteket. 

»Hver gang jeg kom derind, blev 
jeg mødt af et skilt, hvor der stod: 
›Visdom først og fremmest! Køb vis
dom, køb indsigt for alt, hvad du  
ejer‹  (Ordsp 4:7).« Dette skriftsted 
slog rod i hans hjerte og blev flere  
år senere temaet for en tale, han 
holdt på BYU.

»Den visdom kommer af en sam-
menhæng mellem studie og bøn,« 

tilhørsforhold, broderskab og tjeneste.« Han 
husker især, at han var ude med et andet 
kvorumsmedlem for at indsamle fasteoffer 
hos en søster i menigheden, der ikke kunne 
komme uden for hjemmet, hun var blind, og 
hun havde ikke mange penge. »Selvom hun 
ikke havde mange penge, så havde hun altid 
lidt småpenge til fasteoffer,« mindes han.

En gave, der kræver en indsats
Efter ældste Stevenson var blevet færdig 

med high school og havde læst en kort tid 
på Utah State University, blev han kaldet til 
at tjene i Fukuokamissionen i Japan. »Jeg 
var lidt bange for at skulle lære japansk. 
Den frygt tog til på missionærskolen. Men 
efter seks uger med inderlig bøn og flit
tigt studium fik jeg en følelse af fred og af, 
at Herren ville velsigne mig med at lære 

japansk, men at det ville kræve 
en indsats. Det lærte mig, at 

tungemålsgaven er ligesom 
tro og andre evangeliske 

Ældste Stevenson tjente som 
fuldtidsmissionær i Japan (til 
højre nedenfor) og fattede 
kærlighed for Asien og folket 
der. Da han vendte hjem, 
mødte hans sin kommende 
hustru, da de deltog i samme 
institutklasse. De blev gift i 
1979 i templet i Idaho Falls i 
Idaho og fik fire sønner: Craig, 
Bryan, Brett og Kyle. Ældste 
Stevensons øjne lyser op, 
når han taler om sin hustru, 
»solen i mit liv«.
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forklarede han i den tale. »Når vi tror på og sætter vores lid 
til Herren, kommer der et andet mål af visdom fra ham ind 
i vores hjerte.« 1

Institut-romance
Under et kursus om Det Gamle Testamente i institut

bygningen mødte han Lesa Jean Higley, som var flyttet fra 
Californien til Idaho og nu studerede på Utah State. »I et 
rollespil bad læreren Lesa om at spille Eva og jeg skulle 
spille Satan, der fristede hende. Som følge deraf tog det 
noget tid at overbevise hende om at gå ud med mig,« min
des han med et smil. De kom sammen i over et år og blev 
gift i templet i Idaho Falls i 1979.

Ældste Stevensons øjne lyser op, når han taler om Lesa. 
Han omtaler hende som »solen i mit liv.« 2 Søster Stevenson 
fik en eksamen i undervisning i hjemmeøkonomi, og hun 
underviste på skoler i begyndelsen af deres ægteskab, og 
hun har konstant delt af sin tid og sine talenter på skoler, 
private og offentlige bestyrelser og andre steder. Men æld
ste Stevenson betragter hendes gave for at skabe et hjem 
som en af hendes mest guddommelige egenskaber: »Hun 
har en evne til at skabe et evangeliecentreret hjem, et trygt 
og velkommende miljø, hvor Ånden dvæler.« Denne evne 
har tillige med en dyb forståelse af, at sand glæde kommer 
af at tjene andre, velsignet hendes mand, hendes familie 
og mange andre omkring hende.

Ældste og søster Stevenson blev forældre til fire søn
ner. »Vi har nydt alting med hinanden igennem årene,« 
siger han. »Drengene spillede basketball, fodbold, baseball 
og tennis. Vi elsker allesammen udendørsaktiviteter som 
at køre på firehjulstrækker, snescooter, stå på ski, snow
board og forskellige former for vandsport. Men Lesa har 
dog påvirket vore sønner lidt i kulturel retning, så de på
skønner musik og kunst. Og for at vi som familie kunne 
tjene andre, har det været nødvendigt, at hun trak på 
»drengenes hestekræfter.«

Opbyggelse af en forretning
Ældste Stevensons erhvervskarriere blev sparket i gang 

af hans kærlighed til mennesker i Asien. Da han vendte 

hjem fra mission, begyndte han og nogle venner at impor
tere gaveartikler fra Asien. Det udviklede sig til salg af 
fitnessprodukter. I løbet af de næste tre årtier voksede 
deres lille virksomhed sig til et stort firma med flere end 
2.500 ansatte.

En ansat husker, hvordan ældste Stevenson var som for
retningsmand: »Vi drøftede en svær beslutning. Jeg sagde, 
at vi måtte sikre os, at det, vi gjorde, var lovligt. Han sagde, 
at vi ikke blot skulle gøre, hvad der var lovligt, men at vi 
også måtte gøre, hvad der var rigtigt.«

»Det er godt for forretningen at være optaget af gode 
principper,« siger han. »Integritet, hårdt arbejde, medfø
lelse, at behandle folk med respekt – og på samme tid 
holde dem ansvarlige  er ikke bare forskrifter, man taler 
om og efterlever om søndagen. De skal praktiseres alle 
ugens dage.«

Efterhånden som virksomheden voksede, krævede den 
mere af hans tid: »Jeg var en ung biskop med små børn og 
rejste flere gange til Asien hvert år. Min far kom til mig og 
sagde: ›Jeg har lagt mærke til, at du ikke rigtigt er sammen 
med din familie, når du er sammen med dem. Jeg er bange 
for, at det betyder, at du heller ikke rigtig er til stede på 
dit arbejde eller i dit ansvar som biskop, fordi du enten 
bekymrer dig om dit arbejde eller din familie. Du har brug 
for en bedre balance i dit liv.«
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Det råd gjorde virkelig indtryk. Ældste 
Stevenson siger: »Jeg lærte, at det er vigtigt at 
have en balance mellem familien, arbejdet og 
sin kaldelse i Kirken og at sørge for at passe 
på sig selv.«

Kaldet til at tjene – igen og igen
En respekteret erhvervsleder opmuntre

rede engang ældste Stevenson til at »lære, 
tjene penge og tjene«. I 2004 kom »tjeneste«
delen dog til at stå sin prøve, da ældste 
Stevenson og hans mangeårige forretnings
partner Scott Watterson begge blev kaldet 
til at tjene som missionspræsidenter. De følte 
behov for at forklare forskellige parter og 
kunder, hvorfor de for en tid forlod deres 
firma. De besøgte dem én for én.

»Da vi beskrev vores kald, og at vi skulle 
tjene i tre år uden kompensation fra Kirken, 
respekterede de det,« siger han. De efterlod 
forretningen i hænderne på en betroet ledel
sesgruppe, og den voksede.

Ældste Stevensons kærlighed til Asien 
voksede, mens han var præsident 

for Nagoyamissionen i Japan. »Jeg betragter 
det som mit andet hjem,« siger han. Hans 
dybe kærlighed til sin kone er også vokset 
i takt med, at han har set hende tage den 
lokale kultur til sig, række ud til andre, både 
missionærer og medlemmer, lære at bære sit 
vidnesbyrd på japansk og fortsat tage sig af 
de to sønner, der tog med dem. Der er kom
met adskillige dåb ud af hendes indsats for 
at blive venner med folk.

De havde kun været hjemme fra deres 
mission i syv måneder, da ældste Stevenson 
blev kaldet til at tjene i De Halvfjerds’ Første 
Kvorum i 2008.

»Jeg var målløs og ydmyg. Jeg tænkte, at 
der var mange andre, der kunne tjene meget 
bedre end jeg kunne. Men jeg tænkte på tidli
gere gange – som ældsternes kvorumspræsi
dent, højrådsmedlem, biskop og rådgiver i et 
stavspræsidentskab – hvor jeg ikke havde følt 
mig erfaren nok til at gøre det, jeg blev bedt 
om. Jeg har lært, at vi måske ikke er kvalifi
ceret, inden vi bliver kaldet, men med kaldet 
indledes en himmelsk kvalificering.

Et af mine yndlings
skriftsteder nævner to 
ting, vi bør gøre, når vi 
bliver kaldet: For det 
første, ›vær … trofast.‹ 
Og for det andet at 
›stå i det embede‹, vi 
har fået tildelt (se L&P 
81:5). For mig vil det 
sige at udøve tro, lære 
det nødvendige og gøre 
alt, hvad man kan for at 
højne kaldelsen. Hvis 
vi gør det, vil Herren 
højne og kvalificere os 
til at velsigne andre.«

Som halvfjerdser og 
præsiderende biskop blev 
ældste Stevenson kendt for 
sin medfølelse, der var så 
fin som kirsebærtræernes 
blomster (kirsebærblomster 
har stor symbolsk betydning 
i Japan). Han rakte ud til 
nær og fjern for at dele »vor 
Frelsers kærligheds helende 
kraft.« Som apostel vil  
han fortsat række ud til de 
fattige og nødlidende for at 
»bistå de svage, opløft[e]  
de nedhængende hænder  
og styrk[e] de matte knæ« 
(L&P 81:5).
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Til Asien igen
Som halvfjerdser blev ældste Stevenson udpeget som 

rådgiver i områdepræsidentskabet og senere som præsi
dent for det nordlige Asien.

I marts 2011 hærgede et jordskælv og en tsunami Japan. 
Jordskælvet, der blev målt til 9.0 på Richterskalaen forår
sagede en tsunami, der kostede 20.000 mennesker livet, 
gjorde tusinder hjemløse og ødelagde 550.000 hjem.

Han besøgte katastrofeområdet mange gange. »Når 
vi mødtes med folk, gennemlevede vi hele følelsesregi
steret,« fortæller han. »Vi så på én og samme tid tragedie 
og tab mikset med håb og genopbyggelse. Igen og igen 
blev vi berørt, når vi bevidnede vor Frelsers kærligheds 
helende kraft.«

Derudover så han selv, hvordan Kirken hjælper dem i 
nød: »Det at være i stand til at reagere på en katastrofe og 
sørge for hjælp – var en manifestation af, at Jesu Kristi Kirke 
opfylder et af sine guddommeligt udpegede ansvar for at 
sørge for de fattige og betrængte.« Han beskrev det som et 
helligt privilegium at tjene de nødlidende og se andre gøre 
det samme, »vi lærte noget om menneskelig godhed.«

Biskoppers arv
Hans forståelse af medfølelse trængte dybere ind i 

hans hjerte, da han i 2012 blev kaldet som præsiderende 
biskop. I den egenskab stod han i spidsen for et stort 
kirkenetværk, der sørgede for bistand og nødhjælp til 
sidste dages hellige og andre, såvel om humanitær bistand 
til vor himmelske Faders børn i »nogle af de hårdest ramte 
egne, nogle af de fattigste egne og nogle af de mest 
undertrykte egne i verden.« 3

Biskoppens rolle er særlig vigtig for ældste Stevenson. 
»Da jeg var 12 år, blev min far kaldet som biskop,« mindes 
han. »Der var mange enker i menigheden, og far tog mig 

ofte med ud for at besøge dem. Han satte mig til at ordne 
skraldet, gøre rent i huset eller få mine venner til at hjælpe 
mig med at feje blade sammen eller skovle sne. Jeg havde 
det altid godt indeni, når vi sagde farvel til dem. At besøge 
enkerne hjalp mig til at forstå, at en del af det, en biskop gør, 
er at hjælpe folk én for én. Kirkens biskopper er mine helte.«

En profets løfte
Tirsdag forud for generalkonferencen i oktober 2015 fik 

biskop Stevenson en telefonopringning, hvor han blev bedt 
om at komme til møde med præsident Thomas S. Monson 
og hans rådgivere.

»Præsident Monson kaldte mig til De Tolv Apostles 
Kvorum. Han spurgte, om jeg ville tage imod kaldet … 
Jeg svarede bekræftende. Derefter betroede præsident 
Monson mig venligt, hvordan han havde haft det, [da] han 
for mange år siden var blevet kaldet som apostel … han 
havde også følt sig utilstrækkelig. Han sagde roligt til mig: 
›Biskop Stevenson, Herren kvalificerer dem, han kalder.‹ 
Disse beroligende ord fra profeten har været en kilde til 
fred lige siden.« 4

Ældste Gary E. Stevenson er i sandhed en mand uden 
svig. Som apostel vil han fortsætte med at række ud til de 
fattige og nødlidende, ligesom han gjorde som præside
rende biskop og halvfjerdser, og som han har gjort det hele 
sit liv. Han vil følge skriftens formaning: »Bistå de svage, 
opløft de nedhængende hænder og styrk de matte knæ« 
(L&P 81:5). Det er en udfordrende kaldelse, men hans 
forstående hjerte gør ham skikket til den. ◼
NOTER
 1. Gary E. Stevenson, »Lean Not unto Thine Own Understanding«,  

foredrag på Brigham Young University, 14. jan. 2014, s. 2, 3,  
speeches. byu. edu.

 2. Se ældste Gary E. Stevenson, »Enkle og dyrebare sandheder«, Liahona, 
nov. 2015, s. 92.

 3. Gary E. Stevenson på en pressekonference, 3. okt. 2015.
 4. Se ældste Gary E. Stevenson, »Enkle og dyrebare sandheder«, s. 91.NY
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Esajas profeterede om, at Herren i de sidste dage ville udføre et forunder
ligt værk, og han forudsagde, at Mormons Bog ville komme frem, idet han 
sagde »de blindes øjne [skal] se trods mulm og mørke« (Es 29:18).

»Den forfærdelige tilstand af blindhed«
I tiden inden det herlige første syn, var den religiøse entusiasme i Manchester 

i New York i USA ekstremt forvirrende. Joseph Smith skrev: »Så stor var forvirrin
gen og striden mellem de forskellige trosretninger, at det var umuligt for en … at 
komme til nogen sikker konklusion om, hvem der havde ret, og hvem der havde 
uret« ( JS H 1:8).

Mormons Bog omtaler denne forvirring inden genoprettelsen, som en »for-
færdelig tilstand af blindhed … på grund af, at de tydelige og yderst dyrebare 
dele af Lammets evangelium er blevet holdt tilbage af den vederstyggelige kirke« 
(1 Ne 13:32; fremhævelse tilføjet).

Gennem historien var det klare åndelige udsyn, som Bibelen gav blevet sløret, 
da mange enkle og dyrebare dele var gået tabt, til tider utilsigtet gennem mangel
fuld oversættelse og andre gange helt tilsigtet ved moralsk belastet redigering, så 
»de kunne fordreje Herrens rette veje, så de kunne forblinde menneskenes børns 
øjne og forhærde deres hjerte« (1 Ne 13:27, fremhævelse tilføjet).

Ældste  
Lynn G. Robbins
De Halvfjerds’ 
Præsidium

DEN  
BLINDE  

Vi kan betragte fremkomsten af Mormons Bog 
som en mirakuløs gendannelse af åndeligt udsyn.
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»Jeg var blind, og nu kan jeg se« (Joh 9:25)
Et af de mere hyppige af Frelserens mirakler var at give 

de blinde synet tilbage.1 Frelserens vigtigste mission og 
mirakel var dog at give den åndeligt blinde synet igen. Han 
sagde: »Til dom er jeg kommet til denne verden, for at de, 
der ikke ser, skal komme til at se« ( Joh 9:39).

For at blive i Esajas metafor og Nefis syn om ånde
lig blindhed i de sidste dage, kan vi betragte fremkom
sten af Mormons Bog som en mirakuløs gendannelse af 
åndeligt udsyn.

»Ej heller vil Gud Herren tillade, at ikke jøderne for evigt 

forbliver i den forfærdelige tilstand af blindhed  …
Jeg [vil] være barmhjertig mod ikke jøderne på den dag, 

således at jeg ved min egen kraft vil bringe meget af mit 
evangelium … frem …

For se, siger Lammet, jeg vil give mig til kende for dine 
efterkommere, så de vil skrive meget, som jeg vil forkynde 
for dem, og … se, da skal dette blive skjult for at komme 
frem til ikke jøderne ved Lammets gave og kraft.

Og i dette skal mit evangelium skrives, siger Lammet 
og min klippe og min frelse …

Disse sidste optegnelser … skal stadfæste sandheden 
af de første … Derfor skal de stadfæste hinanden i ét« 
(1 Ne 13:32, 34 36, 40 41, fremhævelse tilføjet) – og virke 
sammen for at hjælpe os til at se sandheden.

»Stadfæste hinanden i ét« er også sådan to øjne ser 
eller fungerer. Eftersom jeg har stær, må jeg anvende 
nogle mirakuløse øjendråber i begge mine øjne to 
gange om dagen for at forebygge blindhed. Inden 
lægerne opdagede, at jeg havde stær, havde jeg allerede 
mistet en del af mit syn på det ene øje. Jeg er utrolig tak
nemlig for vore dages lægevidenskab og for, at jeg ikke 
er blind. Jeg er også taknemlig for mit gode øje, som  
kompenserer for det delvise synstab på det andet. 
Sammenligningen med to øjne er dyb og af personlig  
relevans for mig.

Adskillige videnskabelige undersøgelser illustrerer for
delen ved to øjne frem for et. Jeg vil udforske seks af disse 
fortrin og deres åndelige parallel til Mormons Bog som 
et andet øjenvidne om Jesus Kristus i gendannelsen af 
et åndeligt udsyn i verden.

1. To øjne øger synsfeltet og klarheden
Mennesker har et maksimalt synsfelt i horisontalplanet 

på omkring 180 grader med to øjne, deraf er omkring 
120 grader overlapning eller noget, der ses med begge 
øjne. Udover det konvergerende synsfelt, har det enkelte 
øje også et monokulært synsfelt.2

Efter at der gennem århundreder gik mange tydelige 
og dyrebare ting tabt, gav Bibelen ikke et perfekt udsyn. 

1. Mennesker har et maksimalt horisontalt synsfelt 
på omkring 180 190 grader med to øjne, hvoraf ca. 

120 grader ses med begge øjne.

Begge øjne

Kun det  
venstre øje

Kun det  
højre øje

2A. Et stykke legetøj viser fordelen ved 
dybdefornemmelse.

2B. I dyreriget giver to øjne et potentielt bytte en 
præcis dybdeopfattelse, og hjælper således til at 
gennemskue [et potentielt rovdyrs] camouflage.
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Fremkomsten af Mormons Bog med dens perfekte udsyn 
øgede ikke blot det åndelige synsfelt, men gav også en 
meget tiltrængt klarhed til den overlappende del af to 
åndelige øjne eller det binokulære synsfelt (se billede 1) 
  og som vi i overensstemmelse med skriften kan kalde 
loven om to vidner (se Matt 18:16; Eter 5:4; L&P 6:28).

Den overlappende del af synsfeltet eller den binokulære 
totalsum øger evnen til at opdage utydelige ting.3 Vi ser 
tingene mere klart, da det separate syn på det enkelte øje 
kombineres til et enkelt billede, og giver os konvergens 
eller samsyn på den visuelle akse 4 og eliminerer således 
»forvirringen og striden«, der i den grad forstyrrede den 
unge Joseph (se JS H 1:8).

Fakta er, at to øjne ser bedre end et, og det er så uni
verselt og indlysende, at Esajas ikke kunne have valgt en 
bedre metafor, som hele verden kan forholde sig til: »På 
den dag skal de … blindes øjne se« (Es 29:18). Vi håber, 
at de der nu kun ser med et åndeligt øje, Bibelen, vil 
anerkende visdommen i ikke at afvise Mormons Bog som 
et andet øjenvidne om Jesus Kristus uden at give den en 
chance. De vil opdage, at »Judas træstykke« og »Josefs træ
stykke« (Ez 37:19) konvergerer ligesom to øjne med perfekt 
og klart samsyn … en øjenåbnende oplevelse!

2. Stereosyn … undgå bedrag
»Binokulært syn … gør, at mennesker kan gå over og 

omkring forhindringer med større fart og sikkerhed« på 
grund af en mere præcis opfattelse af dybde.5 Et eksempel 
på denne overlegne dybdeopfattelse illustreres i klarheden 
i et 3 D billede af et enkelt fotografi (se billede 2A).

I dyreriget giver to øjne et potentielt bytte stereosyn eller 
præcis dybdeopfattelse, og evnen til at skelne 3 D skæv
heder, og hjælper således til at gennemskue [et potentielt 
rovdyrs] camouflage« 6 (se ill. 2B).

Mormons Bog tilbyder verden lignende beskyttelse ved 
at give klarhed og guddommelig dybdeopfattelse på det 
åndeligt binokulære felt, og gør os i stand til at gennem
skue og undgå Satans camouflage og bedrag. Han har 

kløgtigt skabt forvirring ved at forvanske betydningen af 
mange passager i Bibelen. Mormons Bog gennemhuller 
hans camouflage ved krystalklart at »gendrive falske lær
domme« (2 Ne 3:12) og »sønderdele al Djævelens snedig
hed og alle hans snarer og rænker« (Hel 3:29).

Præsident Ezra Taft Benson (1899 1994) kom med dette 
betryggende løfte om Mormons Bog: »Der er i bogen en kraft, 
der vil begynde at strømme ind i jeres liv i det øjeblik, I indle
der et seriøst studium af den. I vil finde større styrke til at stå 
imod fristelser. I vil finde styrke, så I kan undgå at blive bedra-
get. I vil finde styrke til at blive på den lige og snævre sti.« 7

3. Se uden om hindringerne
Binokulært syn hjælper et menneske til at se mere af 

eller alt det, der ligger bag en hindring. Denne fordel blev 
påpeget af Leonardo da Vinci, som bemærkede, at en ver
tikal søjle, der måske dækker noget af en genstand for det 
venstre øje, men at genstanden alligevel kan ses med det 
højre øje 8 (se billede 3).

Et åndeligt eksempel på dette finder man i Frelserens 
ord til judæerne: »Jeg har også andre får, som ikke hører 
til denne fold; også dem skal jeg lede, og de skal høre min 
røst, og der skal blive én hjord, én hyrde« ( Joh 10:16).

Eftersom Jesus ikke identificerede de andre får, kunne 
jøderne ikke dechifrere hans udtalelse. Men med det udvi-
dede perspektiv Mormons Bog giver, bliver det, der var 
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gemt, synligt: »Og sandelig siger jeg til jer, at I er dem, om 
hvem jeg sagde: Jeg har andre får, som ikke er af denne 
fold; også dem må jeg lede, og de skal høre min røst, og 
der skal blive én fold og én hyrde« (3 Ne 15:21). Resultatet 
bliver et klart synsfelt uden misforståelse af, hvad Frelseren 
mente … ikke flere hindrende illusioner.

4. Fordelene ved perifert syn på hvert øje
»Det perifere syn [sidesyn eller orienteringssyn] er den 

del af synet, som ligger uden for det centrale synsfelt.« 9 Vi 
kan med andre ord orientere os om ting i synsfeltet, selvom 
vi ikke fokuserer på dem. En del af det 
synsfelt   som ligger uden for det binoku
lære synsfelt, eller stereosynet – er unikt 
for det enkelte øje (se billede 1).

Vi er utroligt taknemlige for Bibelen og 
alt det unikke og storslåede, den giver os 
… og vigtigst af alt historien om Jesu Kristi 
liv og tjenestegerning.

Vi er også dybt taknemlige for Mormons 
Bog og det uslørerede 6/6 syn den giver 
os, hvilket kaster lys over Kristi lære og 
åbenbarer hans lærdomme gennem profe
terne i det fortidige Amerika og hans besøg 
og tjeneste blandt nefitterne.

Ligesom to øjne er guddommeligt parret, fuldender 
Bibelen og Mormons Bog hinanden, hvilket resulterer i et 
spektakulært samsynspanorama, såvel som ting, man kun 
ser med det ene.

5. Borteliminering af vores blinde plet
Vi har alle en blind plet i vores synsfelt, som er relativt 

nem at identificere. Hold illustrationen af cirklen og stjer
nen (ill. 4) lige ud foran jer i en armslængde. Luk det ven
stre øje og ret det højre øje direkte mod den lille cirkel. Når 
det højre øje stirrer på cirklen, begynder billedet langsomt 
at komme nærmere. Omkring halvvejs vil stjernen for
svinde fra det perifere synsfelt.

Overrasket? Vidste I ikke, at I havde en blind plet? 
Akkurat som det andet øje kompenserer for denne blinde 
plet, gør Mormons Bog noget tilsvarende for Bibelen.

Og akkurat som stjernen forsvandt for jeres øjne, havde 
Herodes ikke set stjernen over Betlehem og måtte spørge 
de vise mænd om, »hvornår stjernen havde vist sig« (Matt 
2:7). Det var hans åndelige blinde plet. Kun de, der havde 
holdt øje med stjernen, havde bemærket den.

I dag er der mange, der ligesom Herodes, nægter at 
holde øje med og se åndelige ting. »Ve de blinde, som 
ikke vil se« (2 Ne 9:32). Stolthed gjorde også, at jøderne 

»foragtede de tydelige ord og slog profeterne ihjel og søgte 
efter det, som de ikke forstod« ( Jakob 4:14).

En indsigt i Mormons Bog, der maner til eftertanke, er 
advarslen om stolthed som en universel blind plet, og »en 
synd, som let kan ses hos andre, men som vi sjældent ind
rømmer om os selv«.10 Det er ligesom dårlig ånde … åben
lyst for alle andre end den, der har det.

»I det store råd i himlen var det stolthed, der var skyld i 
Lucifers fald.« 11 Det var nefitternes »stolthed, [der blev] deres 
undergang« (Moro 8:27). Det er stolthed, der vil brænde 
som stubbe, når Gud renser jorden med ild (se Mal 3:19; 
3 Ne 25:2).

Ved indgangen til den lige og snævre sti, står der et advar
selsskilt med påskriften: »VOGT jer for stolthed, så I ikke 

4. Illustration af blind plet
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bliver som nefitterne fordum« (L&P 38:39; fremhævelse 
tilføjet). Den tragiske ironi er, at et advarselsskilt i sig selv ofte 
er den stoltes blinde plet. Så »lad den, der er uvidende, lære 
visdom ved at ydmyge sig og påkalde Herren sin Gud, så 
hans øjne må blive åbnet, så han kan se« (L&P 136:32).

6. Forbindelsen mellem øjne og hjerne
Denne ligning (se ill. 5) virker præcis, men den er ikke 

helt korrekt. Det er rent faktisk hjernen, som fortæller os, 
hvad det er, vore øjne ser. Hjernen skaber vore drømme
billeder om natten og fortolker det, vi ser, om dagen. Syn 
er ikke nødvendigt for at tro eller se rigtigt. For eksempel: 
»Skønt [ Jesus] havde gjort så mange tegn for øjnene af dem, 
troede de ikke på ham« ( Joh 12:37). Øjne er i sig selv ikke 
i stand til at fostre tro eller ægte syn.

Akkurat som hjernen arbejder sammen med øjnene, 
arbejder Ånden sammen med skrifterne, som hjælper os til 
at se åndeligt. Blot at læse skrifterne giver ikke tilstrækkelig 
åndelig indsigt, fordi »et sjæleligt menneske tager ikke imod 
det, der kommer fra Guds ånd; det er en dårskab for sådan 
et menneske, og det kan ikke fatte det, for det bedømmes 
kun efter Åndens målestok« (1 Kor 2:14).

Hvis Mormons Bog skal fungere som et åndeligt øje, må 
vi acceptere og følge Moronis opfordring i Moroni 10:3 5 
oprigtigt. Det er en opfordring med et løfte, om at Gud »vil 
… tilkendegive sandheden af det for jer ved Helligåndens 
kraft« (Moro 4:4; fremhævelse tilføjet).

Vidne og taknemlighed
For at undgå åndelig blindhed, satte Lehis sønner livet på 

spil for at få bronzepladerne (se 1 Ne 3 4). Uden pladerne 
ville de være »sunket ned i vantro« (Mosi 1:5). I dag har vi 
takket være trykpressen og digitale værktøjer friere og hurti
gere adgang til skrifterne. Det gør dog ikke den store forskel 
for Satan, om han skal afholde folk fra at få dem … hvilket 
var hans strategi i den mørke middelalder … eller friste folk 
til ikke at læse dem … som er hans strategi i de sidste dage. 
I begge tilfælde har han held med i »tågerne af mørke« at 

forblinde »menneskenes børns øjne … så de fortabes og går 
tabt« (1 Ne 12:17; fremhævelse tilføjet).

Ligesom med mine daglige øjendråber, er det kun ved 
bestandigt at holde »fast ved jernstangen« (1 Ne 8:30; fremhæ
velse tilføjet), at vi kan undgå at blive forblindet af den lumske 
og udbredte tåge i de sidste dag. Når som helst et menneske 
bliver mindre aktiv i eller forlader Kirken, er det næsten helt 
sikkert, at den person er holdt op med at læse Mormons Bog.

Mormons Bog: Endnu et vidnesbyrd om Jesus Kristus 
er i sandhed et stort og forunderligt værk. Den er en 
anden øjenvidneberetning om Jesus Kristus og hans herlige  

evangelium, med alle de fordele der er ved at se med to øjne.
Må vi bestandigt holde fast i jernstangen, så vi kan blive 

værdige til at høre Frelserens ord til sine disciple: »Salige er 
jeres øjne, fordi de ser« (Matt 13:16). ◼
NOTER
 1. Se Matt 9:27- 31; 12:22- 23; 15:30- 31; 21:14; Mark 8:22- 26; 10:46- 52; 

Luk 7:21- 22; Joh 9; 3 Ne 17:7- 9; 26:15.
 2. Læs fx om »binokulært syn« på www.sundhed.dk
 3. Se Randolph Blake og Robert Fox, »The Psychophysical Inquiry into 

Binocular Summation«, Perception & Psychophysics, vol. 14, nr. 1, 1973, 
s. 161- 168; se også »Binocular vision.«

 4. Læs fx om »samsyn« på www.netdoktor.dk/ojne
 5. »Binokulært syn.«
 6. »Binokulært syn.«
 7. Kirkens præsidenters lærdomme: Ezra Taft Benson, 2014, s. 141.
 8. Se »Binokulært syn.«
 9. Læs fx om det »perifere syn« på www.optikerforeningen.dk/
 10. Lærdomme: Ezra Taft Benson, s. 18, fremhævelse tilføjet.
 11. Lærdomme: Ezra Taft Benson, s. 231.

5.

Øjnene = de ser
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Ephrem Smith

I forbindelse med, at jeg har undervist og tjent så mange vidunderlige 
mennesker i missionen i Fort Worth i Texas, har jeg ofte tænkt over, 
hvor velsignet jeg er. Jeg forundres især over syv oplevelser, som jeg 

betragter som mirakler.
For det første overlevede jeg min tidlige barndom under de mest 

beskedne levevilkår. Jeg blev født på et jordgulv i min mors hytte i 
Dessie i Etiopien. Min mor var den eneste familie, jeg nogensinde 
havde kendt til, og hun byggede selv sin kuppelformede hytte på 2,4 
meter af pinde og mudder, som hun dækkede til med græs og blade. 
I vores landsby var der ikke rindende vand eller sanitære faciliteter. 
Sygdom og død rasede uhæmmet i vores kebele eller nabolag. Det 
var svært at finde mad og helt umuligt for os at købe. Min mor 
og jeg oplevede aldrig en dag sammen, hvor vi ikke sultede.

Da jeg var fire år, blev min mor dødeligt syg. Hun opbød 
sine sidste kræfter, og vi traskede til et hospital, hvor min 
elskede, udkørte mor døde. Hospitalspersonalet reddede 
mig fra et liv på gaden og sultedøden ved at sørge for, 
at jeg kom på et børnehjem i Addis Ababa, Etiopiens 
hovedstad.

Det andet mirakel indtraf, da mit liv ændrede 
sig dramatisk. På børnehjemmet boede jeg i en 
ren bygning, sov i en rigtig seng og kunne spise 
al den mad, jeg ønskede. De andre forældreløse 
børn havde også mistet deres nærmeste, og de 
lærte mig, hvordan jeg skulle håndtere tabet af 
min mor. Om aftenen samledes vi for at synge 
sange på engelsk, og vi bad på amharisk, vores 
modersmål. Vi bad for hinanden og bad Gud 
om at velsigne os, så vi kunne blive adopteret 

SYV KÆRLIGE 

mirakler  
HEN AD VEJEN
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ind i et »godt, venligt, kærligt hjem.« Både musikken og bøn
ner har haft en stor indflydelse på mit liv. Jeg har altid bedt.

For det tredje blev jeg præsenteret for missionærerne og 
Kirken, da jeg var otte. Jeg blev inviteret med til at se indvi
elsen af den første SDH bygning i Etiopien søndag den 30. 
november 2003. Under indvielsen kunne jeg mærke Hel
ligånden meget stærkt, og de tilstedeværende missionærer 
udstrålede glæde, lykke og den samme stærke ånd. Jeg kan 
huske, at jeg gerne ville være ligesom dem. Men jeg havde 
ingen anelse om, hvordan jeg skulle blive det.

Det fjerde mirakel indtraf kort tid efter. En familie fra USA 
adopterede mig. Min nye far hentede mig på børnehjemmet 
og tog mig med hjem. Vi skulle igennem en proces med at 
lære hinanden at kende, og jeg begyndte at falde til i mine 
nye omgivelser.

Der var utallige udfordringer, lige da jeg kom til USA. 
Hvor som helst jeg kom, begyndte folk at grine af mit engel
ske. Min mangelfulde skolegang forårsagede problemer i 
skolen. Jeg bad om hjælp, og så arbejdede jeg hårdere og 
smartere for at indhente det forsømte, især det engelske. 
Atter engang besvarede vor himmelske Fader mine bønner. 
To år senere kunne jeg stolt hoppe en klasse over.

Så faldt alt fra hinanden derhjemme. Bønner til Herren, 
høje personlige mål og et dybt ønske om at lykkes hjalp 
mig igennem en utrolig svær tid. Med en socialrådgivers 
hjælp blev min far og jeg enige om at ophæve adoptionen. 
Det var en tid præget af bøn, tålmodighed, tro og hjælp 
fra vor himmelske Fader.

Jeg var nu 15 år, og jeg kom til en plejefamilie i et års 
tid. Og så indtraf det femte mirakel. Jeg var ude og køre 
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Herren har velsignet mig med mirakler, som har  
hjulpet mig til at følge den vej, han har udset for mig.

på slæde med to venner, da jeg mødte en SDH familie med 
to flinke døtre. Da vi kørte hjem, sagde den ene af døtrene: 
»Jeg tror, at Herren ønsker, at vi adopterer Ephrem Smith.« 
Ret bemærkelsesværdigt modtog de tre andre medlemmer af 
familien samme inspiration. Faderen arbejdede med de soci
ale myndigheder, og snart flyttede jeg ind i mit nye hjem. Helt 
fra begyndelsen gav min utrolige nye far mig handlefrihed. 
Han forklarede mig for eksempel, at de tog i kirke om søn
dagen. Han lod mig vælge, om jeg ville med dem eller blive 
hjemme; han sagde også, at de stadig ville elske mig, hvis jeg 
valgte ikke at komme i kirke. Jeg valgte at tage med i kirke, 
og siden har jeg truffet mange andre gode beslutninger.

Mirakel nummer seks kom, da jeg fik et vidnesbyrd 
om evangeliet. En søndag sad jeg til nadvermødet og sang 
»O, se hvilken kærlighed«, (Salmer og sange, nr. 114). Store 
tårer begyndte at løbe ned ad mine kinder, da jeg mod
tog et personligt vidnesbyrd om, at Jesus er Kristus, og 
at Kirken er hans kirke.

Ni år senere vidste jeg endelig, hvordan jeg kunne blive 
som missionærerne. Missionæralderen var nu sat til 18 år, 
men min adoption var stadig ikke færdigbehandlet. Jeg 
ventede syv lange måneder på, at den gik igennem. Ende
lig kunne jeg sende mine missionspapirer ind. Fire dage 
senere modtog jeg min missionskaldelse. Inden for en uge 
havde Herren velsignet mig med de endelige adoptions
papirer og et missionskald. Jeg værdsætter Jeg værdsætte 
begge papirer enormt! De er mit syvende mirakel. Ja, det 
krævede sandelig mange mirakler hen ad vejen at komme 
fra en lerhytte i Etiopien til min dyrebare mission. ◼
Forfatteren bor i Nevada i USA.
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Alicia Stanton og  
Natalie Campbell

Profeterne har gentagne gange sagt: »Vores 
succes som enkeltmedlem og som 
kirke er stort set afhængig af, hvor 

trofast vi koncentrerer os om at efterleve 
evangeliet i hjemmet.« 1

Efterlevelse af evangeliet er den bedste 
måde at lære og undervise om det på. 
Når vi efterlever disse doktrinære prin
cipper, bringer vi vores familie og os selv 
nærmere på Ånden. Med Åndens hjælp 
kan vi bedre lære og undervise i disse 
principper. Vi vil blive vejledt til de 
mest effektive indlæringsmetoder alt 
efter vore behov og omstændigheder, 
og vi vil sammen med vores familie 
komme Frelseren nærmere.

Hvis I følger disse med-
lemmers eksempel, kan 
I bringe principperne i 
de unges læseplan ind 
i jeres hjem.

KOM OG FØLG MIG:  
Grundlæggende  

undervisning  
i hjemmet

DEL 2
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JULI:  
Ordinancer og pagter

Præstedømmeordinancer og hellige pagter – løf
ter, vi afgiver til vor himmelske Fader – giver mægtige 
velsignelser i vores liv. En måde at forstå formålet med 
ordinancer på er at tænke på dem som milepæle på en 
sti, der fører tilbage til vor himmelske Faders nærhed 
– evigt liv. Vi bliver på stien ved at holde de pagter, vi 
har indgået.

For eksempel beskriver en ung pige, hvordan hun 
holder sig på pagtens sti: »En af mine klassekammera
ter bad mig engang om hjælp. Jeg tænkte ikke meget 
på det og gav hende blot den hjælp, hun havde brug 
for. Men senere mindede Ånden mig om, at jeg ved at 
hjælpe hende med at bære hendes byrder, havde jeg 
overholdt de pagter, jeg indgik, da jeg blev døbt (se 
Mosi 18:8 10). Jeg er taknemlig for de muligheder, vor 
himmelske Fader hver dag giver mig for at vælge at 
gå på pagtens sti.«

I kan som familie identificere 
de ordinancer, som de enkelte 
medlemmer stadig mangler at 
modtage og siden evaluere, 
hvor godt det går med at holde 
de pagter, I har indgået. Det 
kan for eksempel være, hvor
dan jeres forberedelse til 
at modtage den ugentlige 
ordinance, nadveren, afspej
ler jeres iver for at holde 
jeres pagter? Helligånden 
kan undervise jer i, hvordan 
I kan forbedre jer.

AUGUST:  
Ægteskab og familie

Ægteskab og familie er afgørende for vores lykke 
og for vor himmelske Faders plan for vores frelse. 
Familien er den grundlæggende enhed nu og i al 
evighed.

Undervisning af jeres børn om ægteskab og 
familie behøver ikke at være sværere end at dele en 
personlig oplevelse. En ung voksen fortalte, hvordan 
hun lærte at påskønne sin tempelbesegling:

»Jeg husker, at jeg sad alene i et tomt celestialt 
værelse i templet. Jeg var ængstelig, for jeg vidste 
ikke, om jeg ville blive beseglet i templet den dag 
på grund af nogle kommunikationsbrister omkring 
den anbefaling, min forlovede skulle bruge.

Jeg begyndte at bede inderligt om, at Herren 
ville lade os blive beseglet i sit tempel 
den dag. Da jeg gjorde det, slog en 
tanke mig: ›Selvom du sidder alene 
i det celestiale værelse, er det 
celestiale rige celestialt, fordi du 
ikke vil være alene. Du vil være 
der med din evige familie og din 
himmelske familie. Det er derfor, 
du er her for at blive beseglet.‹

Fyrre minutter og et par telefonop
kald senere kunne min mand og jeg blive 
beseglet. Jeg var overvældet af taknemlighed og 
lettelse. Ordinancen blev mere meningsfuld for  
mig, fordi vi blev i stand til at opbygge et celesti
alt liv med Gud, hvor vi aldrig skulle være alene.«

Hvilke oplevelser har lært jer noget om, hvil
ken rolle ægteskab og familie spiller i vor him
melske Faders plan? Helligånden kan hjælpe jer 
til at huske og påskønne oplevelser. Helligånden 
kan lære jer, hvordan I kan anvende principperne 
om ægteskab og familie, uagtet hvad jeres fami
liære situation er.
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SEPTEMBER:  
Befalinger

Befalinger er love og krav, som en kærlig himmelsk 
Fader har givet for at velsigne os.

En givtig måde at studere dem på er ved at søge i 
skrifterne for at lære, hvilke velsignelser der kommer 
af at være lydig, som denne unge voksne gjorde:

»Når jeg studerer en befaling, kan jeg godt lide at 
læse alle de skriftsteder, jeg kan finde om den, og 
lave en liste over de velsignelser, som vor himmelske 
Fader lover, hvis jeg er lydig. At jeg har lært mere om 
de lovede velsignelser, har styrket mit vidnesbyrd om, 
at vor himmelske Fader elsker mig og ønsker at vel
signe mig.«

I kan eventuelt læse lektion 4 i kapitel 3 af Forkynd 
mit evangelium for at se, hvordan man kan lære og 
undervise om buddene, læs de tilhørende skriftsteder 
og lav jeres egen liste over lovede velsignelser. I kan 
bruge denne tilgang til at lære om de velsignelser, 
der er knyttet til ethvert af evangeliets principper.

OKTOBER:  
Bliv mere kristuslignende

I Bjergprædikenen siger Jesus: »Så vær da 
fuldkomne, som jeres himmelske fader er fuld
kommen!« (Matt 5:48). Vi stræber efter fuldkom
menhed, når vi stille og roligt arbejder på at 
udvikle et af Kristi karaktertræk ad gangen og 
med hans hjælp prøver at forbedre os på det 
område. En ung mand begyndte at arbejde på 
egenskaben flid.

»Jeg ville gerne udvikle flere kristuslignende 
egenskaber, så jeg studerede mine skrifter og 
Forkynd mit evangelium. I kapitel 6 af Forkynd 
mit evangelium fandt jeg et forslag til, hvordan 
man udvikler kristuslignende egenskaber, og jeg 
besluttede mig for at udvikle flid. Først skrev jeg 
min egen definition på flid ned og de spørgsmål, 
jeg havde om det. Derefter gik jeg igennem de 
foreslåede skriftsteder om flid og nedskrev de ind
tryk, jeg fik, og de svar, jeg fandt, mens jeg læste. 
Bagefter satte jeg mig et mål om at være mere 
flittig med min skole, og jeg opdagede, at jeg følte 
mig mere motiveret og vedholdende, når jeg hver 
aften bad om flid.«

Når I stræber efter at udvikle og undervise jeres 
børn i, hvordan man tilegner sig kristuslignende 
egenskaber, kan Kirkens ressourcer være en hjælp 
til at vide, hvor man skal starte. Skrifterne viser 
altid, hvordan Kristus var et eksempel, og ressour
cer som Forkynd mit evangelium kommer med 
bud på, hvordan vi kan gøre det til en vane at 

studere og sætte mål. Når de bruges 
sammen, skrifterne og de 

øvrige ressourcer, kan 
de hjælpe os til at 
anvende det, vi 
har lært, så vi kan 
blive mere som 
Kristus.
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NOVEMBER:  
Åndelig og timelig selvhjulpenhed

Udvikling af selvhjulpenhed betyder, at 
vi udøver vores handlefrihed til at tage 

os af os selv og vores familie og gør 
vores bedste for at finde løsninger 
på vore problemer. En større grad 
af selvhjulpenhed giver os en øget 
evne til at tjene i vores hjem, i Kir

ken og i samfundet. En af de bedste 
måder at undervise om dette på er 

ved at være et eksempel, som dette 
medlem beskriver:

»Så længe jeg kan mindes, er min mor altid stået 
tidligt op hver dag for at studere skrifterne. Jeg har set, 
hvordan hun har udviklet en åndelig styrke, der hjæl
per hende igennem svære tider. Hun sætter sin lid til, 
at hendes forhold til vor himmelske Fader vil hjælpe 
og støtte hende. Tillige med hendes åndelige styrke er 
jeg blevet imponeret over hendes evne til at tage sig 
af vores familie. Jeg har set hende lægge budget, ofre 
sine egne ønsker, søge uddannelse og vise en masse 
ydmyghed på måder, som gjorde hende i stand til at 
varetage familiens økonomiske behov og stadig være 
hjemme hos hendes børn, når de kom fra skole. Jeg 
vil gerne have den slags styrke, som hun har, og 
jeg er så taknemlig for hendes eksempel, som 
viser mig, hvordan jeg får den.«

Hvordan kan I være et bedre eksempel 
på forudseende og sparsommelig levevis 
for jeres børn? I kan opfordre jeres børn til 
at lære om selvhjulpenhed sammen med 
jer, hvis I ikke ved så meget om det, det vil 
være et fint eksempel i sig selv.

DECEMBER:  
Opbyg Guds rige i de sidste dage

»Og hvem ved, om det ikke var med henblik på en 
situation som denne, du opnåede kongelig værdighed?« 
(Est 4:14). Det er den slags spørgsmål, I kan stille jer selv 
og jeres børn, når I prøver at finde ud af, hvad jeres rolle 
er i forbindelse med opbyggelsen af Guds rige.

Dette medlem lærte at sætte sin lid til, at Herren ville 
hjælpe hende med at opbygge riget: »Jeg kan huske, at 
mine forældre, helt fra jeg var lille, lærte mig, at vi altid 
skulle acceptere vore kaldelser, fordi de kom fra Herren. 
Da jeg gik på college, blev jeg kaldet som hjælpefore
ningspræsident. Jeg var overvældet, men det faldt mig 
aldrig ind at sige nej. Så jeg begyndte året med flere end 
100 kvinder at tage mig af, liden erfaring og en tro på, at 
Herren ville hjælpe mig. Et år senere blev jeg afløst. Når 
jeg har tænkt tilbage på de inspirerede øjeblikke, hvor 
jeg præcist vidste, hvilken lektion der skulle gives, eller 
kommentar der skulle falde, eller på de mange gange 
hvor nogle havde lavet mad til mig, fordi jeg havde 
for travlt til selv at gøre det, eller alle de opmuntrende 
breve jeg modtog, så ved jeg med sikkerhed, at Herren 
højnede mine bestræbelser på at opbygge riget.«

Når I og jeres børn tænker over, hvordan I kan 
opbygge Guds rige, så husk at komme med opmuntrin
ger og at vise mulighederne for at tjene. I kan overveje 
at drøfte, hvordan man tjener andre i de kald, I har. 
Hvordan kan I ellers hjælpe med til, at værket ruller 
frem? Uanset hvor I tjener, er jeres indsats værdifuld. 

Som præsident Dieter F. Uchtdorf, andenrådgiver 
i Det Første Præsidentskab, har sagt: »[Stå] 

sammen og [løft], hvor [I] står.« 2 ◼
Forfatterne bor i Utah i USA.

NOTER
 1. Spencer W. Kimball, »Efterlevelse af evangeliet i 

hjemmet«, Den danske Stjerne, okt. 1978, s. 164; se også 
L. Tom Perry, »At være discipel«, Liahona, jan. 2001, s. 72.

 2. Dieter F. Uchtdorf, »Løft, hvor I står«, Liahona, nov. 2008, s. 56.

Første del af denne artikel udkom i januarnummeret  
2016 af Liahona.
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David A. Edwards
Kirkens Tidsskrifter

Utallige mennesker har gennem tiden stillet 
det samme spørgsmål som Job: »Kan en, der 
er død, få liv«? ( Job 14:14). At råbe »ja!« som 

svar på sådant et spørgsmål er et stort privilegium for 
dem, der har et vidnesbyrd om Jesus Kristus og hans 
opstandelse.

Alligevel er der mange blandt os, der går igennem 
livet »uden Gud i verden« (Ef 2:12) og må navigere 
mellem forskellige fakta og overbevisninger omkring 
død. Der er for eksempel det bevis, de kan se med 
øjnene, eller den »barske virkelighed« nemlig, at døden 
er universal og absolut – de har aldrig set nogen 
vende tilbage fra den. Så er der de udbredte beretnin
ger om nærdødsoplevelser med bemærkelsesværdige 
sammenfald. Dernæst er der det faktum, at mennesker 
i alle kulturer verden over altid har haft et begreb om 
en form for efterliv, endnu et sammenfald som kalder 
på en forklaring.

Men forvisningen om, at vores liv ikke ender med 
døden, kommer fra Gud, som har åbenbaret det helt 
fra begyndelsen gennem talrige vidner, deriblandt 
profeter, apostle og vigtigst af alt Helligånden.

HVAD VED VI OM  

livet efter døden?



 J u n i  2 0 1 6  33

HVAD VED VI OM  

»Kan en, der er 
død, få liv«? Ja! 
Men hvad så?
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Fra begyndelsen
Vore første forældre, Adam og Eva, blev undervist i 

frelsesplanen. De lærte om Jesu Kristi evangelium, og 
om hvordan man vender tilbage til vor himmelske Faders 
nærhed – og de forstod, at vende tilbage betød, at vi havde 
været hos ham før. Så helt fra begyndelsen vidste Adam og 
Eva klart, at der er mere til livet end dette. De vidste – og 
underviste deres børn om det – at på grund af Jesu Kristi 
forsoning ville de opstå efter dette liv, og hvis de var lydige, 
ville de modtage evigt liv (se Moses 5:10 12).

Verdslige teorier forudsætter, at troen på et efterliv er 
et uafhængigt resultat af nogle universelle psykologiske 
behov. Men den udbredte ide om liv efter døden udgør i 
stedet for en slags nedarvet eller kollektiv erindring (om 
ikke et førjordisk minde) om det, der blev åbenbaret 
fra selve begyndelsen og siden er blevet overleveret fra 
generation til generation. Det, som præsident Joseph F. 
Smith (1838 1918) engang sagde om almen religiøs skik, 
gælder også en almen tro på et liv efter døden: »Den 
viden [om det] blev utvivlsomt … viderebragt af Adams 
efterkommere til alle lande og videregivet … gennem 
Noa … til dem, som fulgte efter ham, og blev spredt 
til alle nationer og lande« (»Discourse«, Deseret News, 
19. feb. 1873, s. 36).

Således er ideen om et liv efter dette så universel, 
fordi den oprindeligt er sammenfaldende med selve 
menneskeheden.

Enkle og dyrebare sandheder
Som sidste dages hellige kan vi bringe håb til dem, som 

lever uden Gud i verden, ved overbevisende at bære vores 
vidnesbyrd om sandheden omkring vores eksistens: døden 
er ikke afslutningen. Derudover kan vi besvare mange 
spørgsmål om livet efter døden takket være de enkle og 
dyrebare sandheder, der er blevet åbenbaret i det gengivne 
evangelium. Her er nogle korte svar til nogle få spørgsmål.

livet efter døden?
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Hvad sker der med os lige efter, vi dør?
Når vi dør, forlader vores ånd vores legeme og træder 

ind i åndeverdenen (se Jak 2:26; Alma 40:11).

Hvordan ser vores ånd ud?
Vores ånds legeme ser ud, som det gjorde i forudtilvæ

relsen; en perfekt voksen krop (se Eter 3:16 og Kirkens 
præsidenters lærdomme: Joseph F. Smith, s. 131 132). Efter 
døden vil vores ånd stadig have samme indstilling, appetit 
og begær, som da vi døde fysisk (se Alma 34:34).

Hvad er ånd?
Ånd er en form for stof blot »finere eller renere« 

(L&P 131:7).

Hvordan er åndeverdenen?
Der er to større tilstande eller opdelinger af ånderne 

i åndeverdenen: paradis og et åndeligt fængsel. Ret
færdige ånder kommer i paradis, som er »en tilstand 
af hvile, en tilstand af fred, hvori de skal hvile fra alle 
deres besværligheder og fra al bekymring og sorg« (Alma 
40:12). De menneskeånder, som endnu ikke har modta
get Jesu Kristi evangelium, kommer i noget, der betegnes 
som et åndeligt fængsel (se 1 Pet 3:18 20). De kan stadig 
vælge mellem godt og ondt og acceptere eller afvise 
evangeliet. Ånderne i paradis kan forkynde evangeliet 
for dem (se L&P 138). De, hvis ånd og legeme er adskilt 
i lang tid, ser denne adskillelse som »trældom« (L&P 45:17; 
L&P 138:50).

Hvad er himlen?
Himlen forstås generelt som et sted, hvor Gud dvæler 

og hvor retfærdige mennesker engang kan dvæle. I den 
forstand adskiller det sig fra paradiset i åndeverdenen.

Hvad er helvede?
I skriften anvendes ordet helvede om to ting: (1) »et 

midlertidigt opholdssted i åndeverdenen for dem, som var 
ulydige i dette liv« eller (2) et permanent »opholdssted for 
dem, som ikke bliver forløst ved Kristi forsoning« (Guide til 
Skrifterne, »Helvede«, scriptures.lds.org). Generelt anvendes  
ordet om den åndelige tilstand, som de, der har afvist 

evangeliet, befinder sig i. Joseph Smith sagde: »De afdø
des ånders store elendighed … er at vide, at de går glip af 
den herlighed, som andre glæder sig ved, og som de selv 
kunne have glædet sig ved, og de er således deres egne 
anklagere« (Kirkens præsidenters lærdomme: Joseph Smith, 
2007, s. 222).

Hvad er opstandelse?
Opstandelsen er genforeningen af ånd og legeme i 

en fuldkommen og udødelig tilstand (se Alma 11:43). 

Hvem vil opstå?
Alle, der nogensinde har levet på jorden, vil opstå 

(se 1 Kor 15:22; Alma 11:44).

Hvornår vil vi opstå?
Folk vil opstå på forskellige tider. Jesu Kristi opstandelse 

indledte den første opstandelse eller de retfærdiges opstan
delse. Nogle retfærdige mennesker er allerede opstået 
siden da. Efter Jesu Kristi andet komme er der mange flere 
retfærdige mennesker, der vil opstå. Under tusindårsriget FO
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vil andre gode mennesker opstå. Efter tusindårsriget vil 
de ugudelige opstå. (Se L&P 76:32 112; 88:97 101).

Hvordan ser de opstandne legemer ud?
Opstandne legemer består af kød og ben (se Luk 

24:39), de er udødelige (se Alma 11:45), fuldkomne (se 
Alma 11:43), herlige og smukke. »Der er intet smukkere 
end at se på en opstanden mand eller kvinde« (Præsident 
Lorenzo Snow, 1814 1901, The Teachings of Lorenzo Snow, 
red. Clyde J. Williams, 1996, s. 99).

Hvad sker der efter, vi er opstået?
Når alle mennesker er opstået og tusindårsriget er forbi, 

vil vi blive bragt tilbage til Guds nærhed for at blive dømt 
ud fra vore ord, gerninger, tanker og hjertes ønsker (se 
Åb 20:12; Alma 12:14; L&P 137:9). Jesus Kristus vil være 
vores dommer (se Joh 5:22, 27 29; Rom 14:10).

Hvad sker der efter den endelige dom?
Efter den endelige dom vil vi modtage en af følgende 

evige belønninger:

Det celestiale rige: Hjemsted for vor himmelske Fader 
og Jesus Kristus og alle, som er fundet værdige til evigt 
liv ved at indgå og holde alle evangeliets ordinancer (se 
L&P 76:50 70).

Det terrestriale rige: Hjemsted for de gode mennesker, 
der ikke accepterede Jesu Kristi evangelium, men som 
modtog det i åndeverdenen eller som i jordelivet ikke var 
tapre i vidnesbyrdet om Jesus Kristus (se L&P 76:71 80).

Det telestiale rige: Hjemsted for de ugudelige og dem, 
som ikke modtog Jesu Kristi evangelium, de vil ikke opstå 
før efter tusindårsriget (se L&P 76:81 89).

Evigtvarende straf: Den endelige tilstand for fortabel
sens sønner, såvel som for djævelen og hans engle (se 
L&P 76:31 49).

Hvad laver folk i det celestiale rige?
De, som arver den højeste grad af herlighed i det cele

stiale rige, vil blive ophøjet, hvilket betyder, at de får evigt 
liv, blive som vor himmelske Fader og modtage alt, hvad 
Faderen har. At blive som vor himmelske Fader vil sige 
at tilegne sig hans fuldkomne egenskaber blandt andet 
kærlighed og omsorg.1 Det betyder også at få del i hans 
gerning og herlighed, hvilket er »at tilvejebringe udøde
lighed og evigt liv for mennesket« (Moses 1:39). Ophø
jelse omfatter at blive beseglet i et evigt ægteskab, leve i 
evige familier og få evigt afkom (se L&P 76:59, 62; 130:2; 
132:1923).

Hvad laver folk i de andre riger?
Dem i de andre riger vil være engle, som »er hjælpende 

tjenere, til at betjene dem, som er værdige til en langt mere 
omfattende og overmåde stor og evig vægt af herlighed« 
(L&P 132:16). De vil ikke være gift eller få evigt afkom 
(se L&P 131:1 4; 132:16 17). ◼

NOTE
 1. »Tjeneste er ikke noget, vi udholder her på jorden, således at vi 

kan gøre os fortjent til at leve i det celestiale rige. Tjeneste er selve 
stoffet, som et ophøjet liv i det celestiale rige er gjort af« (se præsi-
dent Marion G. Romney, 1897- 1988, andenrådgiver i Det Første Præ-
sidentskab, »Uafhængighedens celestiale natur«, Den danske Stjerne, 
apr. 1983, s. 180).FO
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Vi finder glæde 
i en vedhol-
dende indsats 
for at opnå en 
forandring i 
hjertet, når vi 
åbner for Jesu 
Kristi forsoning 
i vores liv.
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Rosemary, vores førstefødte, var en ret lille baby, 
da min mor kom på besøg fra Zimbabwe, hvor 
hun boede i en lille landsby. Som spritnye for

ældre var min hustru, Naume, og jeg naturligvis begej
strede for min mors besøg. Vi var ivrige efter at lære alt, 
hvad vi behøvede at vide for at opfostre et barn.

Da min mor kom, havde hun en stofhalskæde med. 
Den var pakket ind i et stykke stof, og hun forklarede, 
at den var magisk. Hun rakte Naume halskæden for, at 
hun skulle lægge den om Rosemarys hals. Da hun så 
Naumes tøven, sagde min mor straks: »Da jeg var helt 
lille, gav min mor og bedstemor mig denne magiske 
ting, som har beskyttet mig og alle mine børn, deri
blandt din mand. Den vil beskytte jeres datter mod syg
dom og mod alle besværgelser, der måtte overgå hende, 
og hun vil overvinde enhver svær situation i livet. Hun 
er nødt til at have den på, til hun bliver fem år.«

På det tidspunkt tjente jeg som grenspræsident, og 
jeg tænkte straks: »Hvad vil medlemmerne af min gren 
tænke, når de ser den ›magiske‹ halskæde om vores 
babys hals?« Så tænkte jeg: »Vi kan måske dække den, 
så den ikke er så synlig.« Jeg så på Naume, hendes 
ansigtsudtryk sagde mig, at vi ikke kunne tage imod 
gaven. Jeg spurgte min mor, om hun ikke kunne lave 
en lille, tynd halskæde, der ikke var så synlig. Hun 
svarede, at det ikke var muligt, da den magiske ting 
virkede bedst i det format, hun havde givet den.

Atter engang gav Naume mig et blik, der udtrykte 
hendes misbilligelse. Jeg vendte mig mod min mor 

og forklarede, at som grenspræsident i vores lokale 
menighed havde jeg det ikke godt med at lægge 
den halskæde på vores barn. Min mor svarede med 
en advarsel; hun sagde, at uden halskæden ville 
vores barn dø.

Et øjebliks panik
Nogle få uger efter denne hændelse blev vores 

lille Rosemary meget syg. Vi havde ikke råd til at 
tage hende til lægen. Det var midt om natten, og jeg 
begyndte at tænke på det, min mor advarende havde 
sagt. Jeg begyndte at ønske, at jeg havde taget imod 
den halskæde. Så ville jeg have lagt den om Rose
marys hals. I det øjebliks panik hørte jeg en stille, 
sagte stemme formane mig til at udøve tro på Herren 
Jesus Kristus. Jeg trak øjeblikkeligt i mit søndagstøj. 
Jeg tog vores barn op i mine arme og gav hende en 
præstedømmevelsignelse. Jeg følte fred og ro, og jeg 
fornemmede, at min hustru havde det på samme måde. 
Umiddelbart efter faldt både Naume og lille Rosemary 
i søvn. Vores datter, Rosemary, blev rask. I de efter
følgende dage kom hun sig gradvist og genvandt sin 
fulde styrke. Sikke et mirakel vi havde været vidne til! 
Herrens milde barmhjertighed fik tag i mig og styrkede 
min tro på ham.

Jeg var taknemlig, men jeg skammede mig også lidt. 
Her var jeg, en hjemvendt missionær, der tjente som 
grenspræsident, men jeg var mere optaget af, hvad folk 
måtte sige frem for at tro på Gud (se Mosi 4:9). Ja, selv ILL

US
TR

AT
IO

NE
R:

 R
O

BE
RT

 H
UN

T; 
ST

O
FD

ET
AL

JE
 ©

 IS
TO

CK
/T

HI
NK

ST
O

CK

Ældste  
Edward Dube

De Halvfjerds

OPLEVEDE en  

forandring  
i hjertet
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min mor, som jeg elskede og beundrede så 
meget, forstod ikke alt. Jeg havde brug for 
at være noget mere end blot en hjemvendt 
missionær, noget mere end grenspræsident; 
jeg havde brug for forandring, for at opleve 
det, Alma gjorde.

Et øjebliks mægtige forandring
Alma, der var en af den ugudelige kong 

Noas præster, må have ransaget sig selv, 
da profeten Abinadi stillede dette dybe 
spørgsmål: »I har ikke brugt hjertet til at 
forstå; derfor har I ikke været vise. Hvad 
lærer I da dette folk?« (Mosi 12:27). Ligesom 
Alma havde jeg brug for »en mægtig foran
dring i [mit] hjerte« (Alma 5:12).

Som præst ved kong Noas hof levede 
Alma et privilegeret liv. Han fik til livets 
ophold af den skat, folket betalte. Han 
havde en position med magt og anseelse. 
Han var en af dem, »som var indbildske i 
hjertets stolthed« (Mosi 11:5). Men da Alma 
hørte, at Frelseren ville komme til verden – 
om hans lære, lidelse, død og opstandelse 
og om at Jesus Kristus »er verdens lys og 
liv, ja, et lys, som er uendeligt, som aldrig 
kan formørkes; ja, og også et liv, som er 
uendeligt, så der aldrig mere kan være 
nogen død« (Mosi 16:9) – var han rede til 
forandring. Han var endda villig til at dø 
om nødvendigt.

Omringet af modstand og livstruende 
farer bønfaldt Alma modigt kong Noa om 
at lade Abinadi gå i fred. Alma handlede fra 
hjertet; han havde følt Frelserens kærlighed 
gennem Herrens profet Abinadi.

Da min mor tilbød mig en halskæde til 
beskyttelse af min baby, så gik min betæn
kelighed på, hvordan det ville se ud. Jeg var 

bekymret for, hvad medlemmerne af vores 
gren ville tænke om mig. Jeg havde tilsyne
ladende ikke helt oplevet »[d]en mægtig[e] 
forandring i hjertet.« Jeg har siden indset, at 
vores medgang og glæde afhænger af, hvor 
villige vi er til at lade evangeliet synke ind i 
vores hjerte. For at vi virkelig kan finde sand 
glæde, lykke og fred, »må Jesu Kristi sande 
evangelium gå ind i [vores] hjerte ved Hellig
åndens kraft.« 1

En mulighed for at vidne
Den slags forandring, at man ser op til 

Frelseren i alle ting og på alle steder, gør os 
i stand til at række ud mod andre. Alma blev 
en mægtig missionær, han nåede ud til så 
mange og organiserede Kristi kirke blandt 
de mennesker, der flygtede fra kong Noa.

Kan I se, at jeg missede en mulighed 
for at fortælle min mor om evangeliet, da 
hun tilbød os den magiske genstand, som 
hun troede altid, havde beskyttet hende 
og hendes børn? Jeg kunne have 
været et redskab i Herrens hænder 
– akkurat som Alma – som for
kyndte Jesu Kristi evangelium og 

FORTSAT 
OMVENDELSE
»Vi er til stadig-
hed nødt til at 
omvende os ved 
at øge vores tro 
på Jesus Kristus og 
vores trofasthed 
mod hans evange-
lium livet igen-
nem – ikke bare 
én gang, men 
jævnligt.«
Ældste M. Russell 
Ballard fra De Tolv 
Apostles Kvorum, »Bliv 
i båden og hold fast!«, 
Liahona, nov. 2014, 
s. 90.

Jeg tog vores barn 
op i mine arme 
og gav hende en 
præstedømmevel-
signelse.
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»forandrede deres hjerte; ja, han vækkede dem af en dyb 
søvn, og de vågnede op til Gud« (Alma 5:7).

Når jeg tænker over den hændelse med min mor, speku
lerer jeg på, hvad der ville være sket, hvis jeg havde reage
ret mere som Alma. Min mor ville måske være vågnet op 
til Gud, og hendes forandring kunne have haft en positiv 
indflydelse på mine søskende. Denne forandring kunne 
have haft en stor indflydelse på mine søskendes børn og 
på deres efterkommere. 

Almas mægtige forandring var ikke blot noget, som dem, 
han underviste og vidnede for, mærkede noget til, men 
det gjorde hans børn og efterkommere også. Almas søn, 
Alma, som forkyndte for folket i og omkring Zarahemlas 
land, mindede dem om sin faders vidnesbyrd om Frelseren 
Jesus Kristus.

»Se, det kan jeg fortælle jer – troede min far Alma ikke 
på de ord, der blev fremført ved Abinadis mund? …

Og i overensstemmelse med hans tro skete der en mæg
tig forandring i hans hjerte« (Alma 5:11 12).

For et ungt menneske som Alma var denne forandring af 
hjertet, som begyndte med Abinadis opfordring til at bruge 
hjertet til at forstå Guds ord, nøglen til hans glæde og suc
ces med at nå ud til andre: »Og se, han prædikede ordet for 
jeres fædre, og der skete også en mægtig forandring i deres 
hjerte; og de ydmygede sig og satte deres lid til den sande 
og levende Gud. Og se, de var trofaste indtil enden; derfor 
blev de frelst« (Alma 5:13).

Sæt gang i en løbende forandring
I dag er nogle unge mennesker fanget 

mellem at vælge imellem, hvad der er 
rigtigt i Guds øjne eller at behage deres 
forældre eller værger, som måske ikke 
deler deres følelser om evangeliets sand
hed. Når I står i sådan en situation, så 
spørg jer selv: »Vil denne beslutning give 
mig en følelse af, at mine handlinger har 

været ›retfærdigheds gerninger‹ (Alma 5:16), og gør det, at 
jeg har ›lyst til at synge sangen om den forløsende kærlig
hed‹?« (Alma 5:26).

Selvom vi alle bør elske og ære vore forældre, er vi nødt 
til at vide, at de valg, vi træffer, vil få en direkte indflydelse 
på vore børn og efterkommere. For nogle af os kan det 
være nødvendigt at træde ud af vores tryghedszone lige
som Alma, der flygtede fra kong Noas tjenere og forkyndte 
evangeliet under meget svære omstændigheder. Han 
bibragte ikke blot forandring for sin familie, men også for 
andre. For at opleve en forandring af hjertet er det vigtigt, 
at vi tænker på andre og »samle[r os] ofte og forene[r os] 
i faste og indtrængende bøn til fordel for velfærden for 
de sjæle, som ikke [kender] Gud« (Alma 6:6).

Hvad nu hvis vores baby, Rosemary, ikke havde over
levet sin sygdom – selv efter jeg havde givet hende en 
præstedømmevelsignelse? Herrens ord styrker mig meget: 
»Den, der har reddet sit liv, skal miste det, og den, der har 
mistet sit liv på grund af mig, skal redde det« (Matt 10:39).

Vi finder glæde i en vedholdende indsats for at opnå en 
forandring i hjertet, når vi åbner for Jesu Kristi forsoning i 
vores liv. Jeg er taknemlig for denne kundskab, og jeg ved 
i mit hjerte, at vor Frelser gik »omkring og [led] smerter og 
trængsler og fristelser af enhver art; og dette for at det ord 
må blive opfyldt, som lyder: Han vil påtage sig sit folks 
smerter og sygdomme« (Alma 7:11). Jeg ved, at der er vir
kelig tryghed og beskyttelse i at se hen til Herren og følge 
hans råd. ◼

NOTE
 1. Henry B. Eyring, »We Must Raise Our Sights«, Ensign, sep. 2004, s. 16.

Alma bønfaldt modigt kong Noa om at lade Abinadi  
gå i fred.
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Jeg sad og koncentrerede mig om 
Frelseren, da forsamlingen afslut

tede nadversalmen, men da jeg 
begyndte at lukke salmebogen i, spil
lede musikken videre. Der var mange 
mennesker den dag, hvilket gjorde det 
nødvendigt for organisten af spille to 
vers mere, mens præsterne blev fær
dige med at bryde brødet. Jeg var tak
nemlig for den ekstra tid. Den gjorde 
det muligt for mig lige at meditere lidt 
mere inden nadverbønnerne.

Under bønnerne fulgte jeg omhyg
geligt med i de ord, som præsterne 
udtalte, da de velsignede symbolerne 
for Kristi offer for os. Akkurat som den 
sidste bøn blev afsluttet og i det øje
blik, hvor forsamlingen istemmer sam
tykkende, udskilte en fireårig drengs 
stemme sig to rækker bag mig og midt 
i alle »amen’erne«.

»Hurra«, udbrød han.
Hans spontane udtryk var højt nok 

til, at adskillige børn i nærheden 

begyndte at fnise. Jeg indrømmer, 
at jeg smilede lidt spottende.

»Hurra?« tænkte jeg. Det er en 
mærkelig respons på nadverbønnen. 
Det var bestemt ikke en respons, jeg 
havde hørt før, og som jeg næppe 
ville høre igen. Vi afslutter trods alt 
vore bønner med »amen«.

Måske havde det lille barn fanget 
mere af sandheden, end jeg havde.

Hurra er et udtryk for begejstring. 
Det er et udtryk for glæde og alminde
ligvis for sejr. Sommetider råber man 

HURRA!
G. Craig Kiser

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

En fireårig dreng hjalp mig til at få en ny påskønnelse for nadveren.

det for at hylde nogle, som har afslut
tet noget svært på en fin måde.1

Jeg fulgte tanken. Ja, tænkte jeg, 
hurra for, at Jesus Kristus overvandt 
døden, så vi alle kan opstå! Hurra for 
hans forsoning, han kan tilgive vore 
synder! Og til sagens kerne, han kan 
tilgive mig for mine synder! Hurra 
for, at jeg takket været hans nåde 
kan vende tilbage til vor himmelske 
Fader og nære håb om evigt liv! Ja! 
Hurra!

Da jeg således stille råbte disse 
lovprisninger til vor himmelske Fader, 
overstrømmede Helligånden mit hjerte 
med en glæde, der næsten fik mig 
til at græde. Jeg var blevet ledt af et 
lille barn den dag (se Es 11:6) og jeg 
havde frydet mig over et nyt indblik i, 
hvordan Frelserens forsoning velsig
ner mit liv. ◼
Forfatteren bor i Oregon i USA.

NOTE
 1. Se http://ordnet.dk/hurra. ILL
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Jeg var tæt på en familie, der havde 
en søn i Unge Mænd. Under en 

aktivitet, mens han var diakon, havde 
en leder været efter ham og gjort ham 
til grin foran alle hans kammerater. 
Efterfølgende følte han sig yderli
gere miskrediteret og holdt op med 
at komme til aktiviteterne og søgte 
venner uden for sin menighed.

Den oplevelse gjorde et dybt ind
tryk på mig. Jeg var opsat på, at det 
ikke ville ske på min vagt, hvis jeg 
blev kaldet til at arbejde med de unge 
mænd. To år senere blev jeg kaldet 
til at arbejde med diakonerne.

I løbet af nogle få måneder opda
gede jeg, at jeg skulle håndtere en 
ung mand, som konstant skulle 
afprøve grænser.

»Her går grænsen,« sagde jeg til 
sidst omkring hans opførsel. »Over
skrid den ikke.«

Han overskred den, vi kom op at 
skændes lidt, og han skred.

Senere snakkede jeg med ham for 
at få løst vore uoverensstemmelser. 
Jeg sagde: »David, jeg elsker dig, og 
du er en god dreng, men jeg elsker 
ikke nogle af de ting, du gør. De 
andre unge mænd ser op til dig som 
leder, og hvis de ser, at du slipper af 

sted med at gøre noget upassende, 
vil de måske også prøve.«

Vi fik klinket skårene, han følte 
sig accepteret, og vi ledere hjalp med 
at nedtone nogle af hans personlige 
udfordringer. Da han blev 14 år, bad 
han mig om at ordinere ham til lærer. 
Her flere år senere giver han mig et 
kæmpekram, når han ser mig, og 
han taler med beundring om sin tid 
i Unge Mænd.

Når vi elsker de unge mænd og 
nyder at være sammen med dem, 
kan de mærke det. Det er derfor, 

IKKE PÅ MIN VAGT!
Brett J. Porter

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

Nøglen til vores medgang var at elske de unge mænd, når vi tjente dem.

mine rådgivere og jeg havde en oprig
tig interesse i vore unge mænd. Vi 
lavede aldrig en aktivitet, bare fordi 
det stod i bogen, vi gjorde det, fordi 
vi vidste, at de unge mænd ville lære 
en færdighed, vokse og få det sjovt.

Ved en lejlighed havde vi en ung 
mand, hvis forældre ikke var interes
serede i vores program.

»Det er i orden,« sagde jeg til dem, 
»men har I noget imod det, hvis jeres 
søn stadig kommer og lærer noget 
og har det sjovt?«

Vi inkluderede ham i programmet, 
og inden længe sagde hans forældre 
ja til, at han blev helt involveret. De 
kunne se, at deres dreng lærte noget 
og havde det sjovt. Senere tjente han 
som fuldtidsmissionær. Hans yngre 
bror blomstrede også op og tjente 
også som missionær.

Vi så en sammenhæng mellem 
den interesse, en leder viser for en 
ung mand, og hvor meget den unge 
mand lærer og vokser, og hvorvidt 
han tager på mission senere. Det er 
tilfredsstillende at se de unge mænd 
vokse, og det er en fornøjelse at lære 
med dem. Nøglen til vores medgang 
var at elske dem, når vi tjente dem. ◼
Forfatteren bor i Californien i USA.
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Da jeg var 17 år, arbejdede jeg på et 
hotel i Kailua Kona i Hawaii. Jeg 

arbejdede som piccolo og så mange 
berømte gæster på hotellet, deriblandt 
John Wayne, Dorothy L’Amour og 
Esther Williams.

En aften, efter de fleste af 
gæsterne var ankommet, tog jeg 
en pause foran hotellet, da en sort 
limousine stoppede ved kantstenen og 
ud steg syv mænd klædt i sorte bukser, 
hvide skjorter og slips. En anden mand 
i sort jakkesæt ledsagede dem. Da de 
havde parkeret bilen, gik de alle ind i 
spisesalen for at få middag. Jeg syntes, 
at de lignede FBI agenter, da jeg gik 
indenfor for at passe mit arbejde med 
at besvare room service opkald.

Omkring en time senere var jeg 
uden for hotellet og ryge, da den 
gruppe, som jeg havde set tidligere, 
igen gik ud til deres limousine, der 
holdt og ventede ved kantstenen. 
De gik hen ad fortovet mod bilen 
og åbnede bagdøren for den mand 
i sort jakkesæt. Men i stedet for at 
stige ind i bilen stoppede han op, 
vendte sig om mod mig, hvor han 
så mig stå lænet op ad bygningen, 
og så gik han hen til mig.

Han var høj og tynd, med stålind
fattede briller og et lille hvidt fipskæg. 
Han rakte hånden frem for at trykke 
min og lagde sin anden hånd på min 
skulder. Jeg var overrasket over, at en 
så distingveret herre kom over for at 
tale med mig, en ung mand, som han 
ikke engang kendte.

ALT, JEG KAN LÆRE AF EN PROFET
Jeg kan ikke huske alt, hvad han 

sagde til mig, bare at han sagde: »De 
der er ikke gode for dig,« idet han 
hentydede til min cigaret. Hans ven
lighed og optræden gjorde et dybt 
indtryk på mig.

Mere end et år senere blev jeg 
undervist af missionærerne og 
blev døbt.

Da jeg så nogle billeder af Kirkens 
ledere, bemærkede jeg et billede af 
præsident George Albert Smith (1870 
1951) og jeg genkendte ham straks 
som den venlige og distingverede 
mand, jeg havde mødt foran hotellet. 
Så blev jeg endnu mere imponeret ILL
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over, at Kirkens præsident ville gøre 
det mod en som mig, en dreng, der 
ikke engang var medlem af Kirken 
og ganske ubetydelig.

Sikke en stor mand han var, at 
han udviste en sådan kærlighed og 
omsorg for en ung mand, der arbej
dede i en beskeden stilling og ikke 
havde nogen forståelse for evangeliet 
eller vor himmelske Faders kærlig
hed til os.

Her 65 år senere har jeg en stor for
ståelse af den omsorg og kærlighed, 
og jeg bestræber mig på at se andre, 
som præsident Smith så mig. ◼
Henry Serion sen. fra Hawaii i USA

I stedet for 
at stige ind i 

bilen stoppede 
manden i det sorte 
jakkesæt op og 
gik hen til mig.

S I D S T E  D A G E S  H E L L I G E  R Ø S T E R
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Vores fireårige søn, Coleton, viste 
stolt et stykke papir, han havde 

fået af sin primarylærer, der beskrev 
hans rolle i Primarys kommende nad
vermødeprogram. Vi skulle lære ham 
en sætning på fem ord, inden pro
grammet løb af stablen to uger efter.

Mandag aften gjorde vi familieaften 
til øveaften. Coleton smilede over hele 
ansigtet, mens han gjorde mange for
søg med min hustru og jeg, og vi kom 
med feedback om, at han ikke skulle 
fjolle, mens han sagde det, og at han 
skulle tale tydeligt.

Trods alle vore bestræbelser var 
selv jeg ikke sikker på, at vi havde 
rykket os det mindste.

Forberedelserne til at komme i 
kirke søndagen efter omfattede to 
forsvundne sokker, en baby på otte 
måneder, der var ved at få tænder, 
og en grædende fireårig.

Da mødet begyndte, var vi knap 
nok kommet igennem åbningssal
men, inden jeg havde været uden for 
to gange med et grædende barn. Da 

ER DET VIRKELIG UMAGEN VÆRD?
koret rejste sig for at synge, havde jeg 
næsten opgivet alt håb om, at familien 
kunne få en opløftende oplevelse og 
satte i stedet håbet op efter bare at 
komme igennem mødet.

Da der var blevet sagt et sidste amen, 
sukkede jeg af lettelse. Men samtidig 
med at jeg fejrede sejren, kunne jeg ikke 
lade være med at tænke, om det virkelig 
var umagen værd. Gjorde vi overhove
det nogen fremskridt med vore børn 
ved at tage dem med i kirke hver uge?

Så kom jeg i tanke om noget ældste 
David A. Bednar fra De Tolv Apostles 
Kvorum havde sagt. Han sagde: »Til 
tider blev søster Bednar og jeg frustre
rede, fordi de retskafne vaner, som vi 
arbejdede så hårdt på at fremme, ikke 
syntes straks at give de åndelige resul
tater, som vi ønskede og forventede …

Søster Bednar og jeg mente, at 
det endelige mål var at hjælpe vore 
sønner til at forstå indholdet af en 
lektion eller et bestemt skriftsted. Men 
et sådant mål opnås ikke hver gang, 
vi studerer, beder eller lærer sammen. 

Vores vedvarende hensigt og arbejde 
var måske den største lektie – en lek
tie, vi ikke påskønnede fuldt ud den
gang« (se »Mere flittige og engagerede 
hjemme«, Liahona, nov. 2009, s. 19).

Med fornyet tiltro tog jeg hjem og 
fortsatte med at øve igen og igen med 
min søn. Da det øjeblik, hvor han 
skulle tale, kom, blev vi henrykte over, 
at han klart og overbevisende prokla
merede: »Jesus Kristus er Guds Søn.«

Vi havde hørt ham sige den sæt
ning så mange gange inden, men der 
var noget anderledes og langt mere 
tilfredsstillende ved at høre ham sige 
det selv og uden for hjemmet.

Vi har stadig meget at lære vores 
lille dreng, inden han bliver en mand, 
men vi vil blive ved med at gøre vores 
bedste for at deltage i møderne, holde 
familieaften og bede dagligt i håb om, 
at når han en dag flytter hjemmefra og 
skal stå på egne ben, igen vil huske 
den så vigtige sætning: »Jesus Kristus 
er Guds Søn.« ◼
Brandon Comstock fra Utah i USA
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Jeg havde mulighed for at besøge 
min datter Callie i Las Vegas i 

Nevada i USA, hvortil hun lige var 
flyttet med sin mand og to børn. I 
Callies menighed begyndte møderne 
ved middagstid, så vi havde dejligt 
med tid om morgenen til at blive klar 
og tale om, hvad vi ville efter kirke. 
Eftersom Callie endnu ikke havde haft 
mulighed for at besøge templet der, 
besluttede vi os for at tage derhen 
og tage nogle billeder af børnene 
på tempelgrunden.

Som altid ved templerne var områ
det ved templet i Las Vegas i Nevada 
smukt og velholdt med smukke fon
tæner og blomster.

Efter Callie havde læst en historie, 
som præsident Thomas S. Monson 
fortalte, var hun ivrig efter at tage sine 
børn hen til templet, så de kunne røre 
ved det (se »Vejen til fred«, Liahona, 
mar. 2004, s. 3 7). Det første, hun 

FØL TEMPLETS ÅND
gjorde, var at fortælle sin datter, Stella, 
om templets hellighed og vigtighe
den af det.

Stella forstod det så godt, som en 
3 årig nu kan, og vi opfordrede hende 
til at røre ved templet. Vi tog adskillige 
billeder af Stella og hendes tre måneder 
gamle lillebror, der rørte ved templet.

Da vi skulle af sted igen, ville 
Stella ikke væk derfra. Vi troede, at 
vi forstod hvorfor. Hun havde haft 
det dejligt i de smukke omgivelser 
og mærkede utvivlsom den samme 
ånd, som vi gjorde.

Da vi havde fået hende ind i bilen 
og vi havde fået spændt sikkerheds
selerne, begyndte vi at køre væk. Jeg 
vendte mig om, vinkede og sagde til 
Stella: »Sig farvel, tempel.« Hun så på 
templet, vinkede og sagde: »Farvel 
tempel. Farvel, morfar.« Jeg var ikke 
sikker på, at jeg havde hørt rigtigt, men 
da jeg vendte mig mod Callie og så, at 

hendes øjne var fyldt med tårer, vidste 
jeg, at vi havde hørt det samme.

Stellas morfar – min mand Tim – 
var død fire år, inden Stella blev født. 
Hun havde vitterlig set billeder af ham 
og hørt familien tale om ham, men 
vi havde ikke talt om ham den dag.

Da Tim døde, havde vi kun et 
barnebarn. Nu har vi 12, og hver 
gang jeg holder en af disse dyrebare 
nyfødte børn, som lige har forladt vor 
himmelske Faders nærhed, har jeg 
lyst til at spørge: »Fik du mødt morfar? 
Gav han dig et råd med på vejen?«

Mit vidnesbyrd om templets hellig
hed blev styrket den dag. Vi er måske 
ikke i stand til at tage vore små børn 
med os derind, men vi kan tage dem 
med op til dørene og lade dem lægge 
hænderne på de døre, som utallige 
værdige medlemmer bruger til at 
træde ind i Herrens hus. ◼
Kathy Rossier fra Californien i USA

Callie var ivrig efter 
at tage sine børn 

hen til templet, så de 
kunne røre ved det.



Omkring halvvejs inde i mit tredje år 
på universitetet opdagede jeg, at 

de penge, jeg havde sparet sammen til 
husleje og forbrug, ikke kunne række 
frem til, det blev sommer. Det var den 
tid på året, hvor jeg kunne arbejde for 
at tjene til det næste semester. Jeg fandt 
et deltidsjob som butiksassistent.

Alt gik godt, indtil mit arbejds
skema blev ændret til også at omfatte 
søndage. Under ansættelsessamta
len havde jeg ikke sagt noget om at 
arbejde om søndagen, for butikken 
havde ikke åbent den dag dengang. 
Men jobbet var vigtigt for mig, og jeg 
kunne godt lide det. Jeg arbejdede 
sammen med en ven, og mellem os 
kunne vi fordele det, så vi arbejdede to 
søndage og havde fri de to andre. Det 
gjorde, at jeg kunne komme til nogle 
kirkemøder og passe min kaldelse.

Men jeg opdagede snart, at jeg ikke 
kunne holde til det skema. Jeg fik fak
tisk en følelse af, at jeg ikke passede 
mine ansvar om søndagen, selvom 
jeg ikke arbejdede hver søndag. Jeg 
begyndte at spekulere på, hvordan jeg 
kunne ændre den situation. Efter jeg 
havde bedt om at kunne spørge mine 
chefer på en måde, der ville blødgøre 
deres hjerte, læste jeg i 1 Nefi 7. Jeg 
kan huske, at jeg læste vers 19, hvor 
Nefis brødres hjerte blev blødgjort, 
efter han havde bedt. Endelig blev jeg 
i stand til at tale med min arbejdsgiver 
om ikke at arbejde om søndagen.

Jeg fortalte mine chefer, at jeg var 
medlem af Jesu Kristi Kirke af Sidste 

HVAD VAR VIGTIGST FOR MIG?
Dages Hellige og de spurgte, hvad 
sidste dages hellige troede på. Da jeg 
spurgte dem, om jeg kunne slippe for 
at arbejde om søndagen, var svaret 
nej. De påpegede, at jeg under job
samtalen havde nævnt, at jeg kunne 
arbejde alle ugens dage, og at jeg ikke 
havde nævnt nogle religiøse hensyn.

Månederne gik uden, noget 
ændrede sig, indtil jeg en søndag 
måtte skynde mig fra kirkemøderne 
og på arbejde. Jeg spurgte mig selv: 
»Hvad er vigtigst for dig?« Svaret kom 
umiddelbart og umiskendeligt: Kirken, 
evangeliet, min kaldelse, helhjertet 
deltagelse i søndagsmøderne og efter
levelse af evangeliet i ord og gerning.

Jeg besluttede mig for igen at bede 
om ikke at skulle arbejde om sønda
gen, men denne gang ville jeg gøre 

det med et opsigelsesbrev i hånden 
i tilfælde af, at jeg igen fik et nej. 

Jeg havde bedt, fastet og modtaget 
opmuntrende sms beskeder fra mine 
venner.

Da det blev tid for min samtale, var 
jeg rolig, selv om mit hjerte bankede, 
for jeg vidste, at jeg gjorde det rette. 
Denne gang sagde min chef ja. Mine 
bønner var blevet besvaret. Jeg rev mit 
opsigelsesbrev i stykker, så snart jeg 
kom hjem.

Jeg fik mange velsignelse gen
nem denne oplevelse, men den mest 
umiddelbare og håndgribelige vel
signelse var, at jeg kunne beholde 
mit arbejde og stadig holde sabbats
dagen hellig. Det takker jeg virkelig 
Herren for. ◼
Eleonora Sonnellini fra Trieste i Italien

En søndag måtte jeg skynde mig 
fra kirkemøderne og på arbejde. 

Jeg spurgte mig selv: »Hvad er 
vigtigst for dig?«
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En ordbog på internettet definerer 
vedholdenhed som »det at for
følge en sag eller en målsætning 

uden at give op«. 1

Vi har brug for vedholdenhed for 
at blive Frelserens sande tilhængere 
og for at opnå rigtigt gode mål – blive 
gode missionærer, færdiggøre vores 
uddannelse, finde en evig partner og 
stifte familie – som vor himmelske 
Fader ved, at vi har brug for for at 
forberede os til evigheden. Vores evne 
til at være vedholdende i alt godt vil 
afgøre, hvorvidt vi bliver de Guds søn
ner og døtre, som han ved, at vi kan 
og må blive.

Vor tids generation af fuldtidsmis
sionærer er blevet kaldt »den stør
ste generation af missionærer i Kirkens 
historie« og er blevet sammenlignet 
med Helamans 2000 tapre krigere.2 Til 
trods for disse unge mænds fine egen
skaber og vedholdende tro og indsats, 
så skriver deres leder, Helaman: »Og 
det skete, at der var to hundrede ud 
af mine to tusinde og tres, der var 
besvimet på grund af blodtab, alligevel 

var der ved Guds godhed og til vor 
store forbavselse og også til hele vor 
hærs glæde ikke én sjæl af dem, der 
omkom« (Alma 57:25).

De blev udfriet »på grund af deres 
overordentlig store tro på det, som det 
var blevet dem fortalt, at de skulle tro 
på – at der var en retfærdig Gud, og at 
hver den, der ikke tvivlede, skulle blive 
bevaret ved hans forunderlige magt« 
(Alma 57:26).

Helaman siger om dem: »De er 
unge, og deres sind er fast, og de 
sætter bestandig deres lid til Gud« 
(Alma 57:27).

Således må det også være med os. 
I livet er det sådan, at det er, når reg
nen falder og stormfloden rammer og 
vinden pisker på os og vores hus, at vi 
afgør, om vores tro er stærk, og hvor
vidt vi fortsat sætter vores lid til Gud. 
Der er ganske enkelt ingen prøve, 
før vi møder modgang.

Besvim ikke
For nogle år siden præside

rede min hustru, Mary, og jeg over 

Nagoya missionen i Japan. Ordene 
tapre, modige, stærke og pålidelige, 
der beskriver de 2000 unge krigere 
(se Alma 53:20) beskriver også de 
missionærer, vi tjente med. En anden 
beskrivelse af de 2000 unge krigere 
– hvoraf nogle var besvimet (se Alma 
57:25) – beskriver også nogle af vore 
missionærer.

En mission er ikke let. Det er 
livet heller ikke. Alle bliver vi såret 
på en eller anden måde. Nogle af 
smerterne stammer fra uafklarede BI
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Stol på Gud 
og hans løfter, 

og gør altid det 
rette, uanset 

hvem der 
ved det.

Vedholdenhed i 
at følge KristusÆldste  

David F. Evans
De Halvfjerds
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overtrædelser. Nogle rammer os som 
følger af ulykke eller sygdom. Nogle 
kommer af at se, at vore kære enten 
afviser Jesu Kristi evangelium eller 
opgiver det, som de ved er sandt. 
Men alt dette tjener til, at vi lærer 
Gud at kende og vokser os stærke 
nok til at blive Frelserens disciple. 
Vores hjerte ændres, og den ændring 
bliver permanent, når vi fortsætter 
med at vælge retfærdighed frem for 
synd og tvivl.

De 2000 tapre, unge krigere var 
vedholdende i deres ønsker. De ville 
bare ikke give op, selv da vejen blev 
svær. Et slægtled tidligere var deres 
fædre og mødre blevet undervist af 
Ammon og hans brødre. Disse missi
onærer oplevede stor medgang, men 
de måtte også være ihærdige og ikke 
give op, da deres mission blev svær 
og syntes håbløs.

Ammon beskriver den tid: »Se, 
da vi følte os nedtrykte i hjertet og 
skulle til at vende tilbage, se, da 
trøstede Herren os og sagde: Drag 
ud blandt jeres brødre lamanitterne, 
og bær jeres trængsler med tålmo
dighed, så vil jeg give jer medgang« 
(Alma 26:27).

Med tålmodighed og vedholdenhed 
arbejdede Ammon og hans kamme
rater sig igennem deres trængsler og 
oplevede i sidste ende bemærkelses
værdig medgang.

Evangelisk ihærdighed
I 1999 kom søster Marci Barr 

til Nagoya missionen i Japan fra 

Columbus i Ohio i USA. Det japanske 
faldt hende ikke let, men hun var ved
holdende. Da hun først lærte at kom
munikere, holdt hun aldrig op med at 
fortælle folk om evangeliet.

Der er givet store løfter til trofaste, 
vedholdende og ihærdige missionæ
rer, der åbner deres mund med frimo
dighed og kærlighed og som arbejder 
af hele deres styrke på den måde, som 
Herren har anvist (se L&P 31:7). Men 
nogle missionærer bliver bange for at 
blive afvist og lader deres frygt over
trumfe deres kærlige frimodighed.

Men ikke søster Barr! Hun fandt 
og underviste, og hun underviste og 
fandt hele sin mission.

På den sidste dag af sin mission 
rejste søster Barr til missionshjemmet i 
Nagoya. Den aften skulle jeg interviewe 
hende og fortælle hende, at hun havde 
gjort et vidunderligt stykke arbejde. 
Den næste dag skulle hun rejse hjem.

På sin rejse så hun en gruppe piger 
i gymnasiealderen, der talte sammen 
i undergrundsbanen. Hun gik hen til 
dem og spurgte, om hun måtte tale 
med dem. Hun talte om evangeliet og 
genoprettelsen. Så gav hun en pjece 
til en af de piger, der virkede interes
seret og fortalte hende om de søs
termissionærer, der kunne undervise 
hende om evangeliet.

Derefter kom søster Barr til missi
onshjemmet og blev interviewet, men 
hun fortalte mig ikke om sin oplevelse 
i undergrundsbanen. Det var der ikke 
noget usædvanligt i for hende. Hun 
gjorde simpelthen, hvad hun vidste 

var rigtigt helt til det sidste. Måske er 
det den bedste definition på evangelisk 
vedholdenhed, som jeg kender: Vedbliv 
med at stole på Gud og hans løfter uan
set hvad og gør altid det rette, uanset 
hvem der ved det.

Søster Barr vendte hjem til Colum
bus. Der mødte hun sin kommende 
mand i en menighed for studerende, og 
sammen har de fået børn, der er opdra
get i Jesu Kristi evangelium.

Pigen fra undergrundsbanen – Hitomi 
Kitayama – blev undervist af søstermis
sionærerne. Hitomi var udholdende og 
udviste sin egen form for vedholdenhed, 
da hun tog imod evangeliets sandheder 
og modstod modstand fra sin familie og 
sin egen tvivl. 

Vi mødte Hitomi næsten seks år 
senere på en missionskonference i 
Tokyo, hvor hun tjente som missionær. 
Hun fortalte os om sit møde med søs
ter Barr i undergrundsbanen og om sin 
deraf følgende omvendelse til evangeliet.

Efter sin mission mødte hun og 
giftede sig med en anden hjemvendt 
missionær, Shimpei Yamashita. Det var 
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interessant, fordi Shimpei var søn af 
en mand, som ældste Randy Checketts 
og jeg havde undervist i sommeren 
1971, da jeg tjente på min første mis
sion i Japan.

Det er ikke blot i forkyndelsen 
af evangeliet, at vi har brug for ved
holdenhed for at gøre det rette. Vi 
har brug for den samme retskafne 
vedholdenhed, når vi stræber efter at 
overvinde personlig synd og fristelse, 
færdiggøre vores uddannelse og stræ
ber efter tempelægteskab og en evig 
familie. Vi har brug for ihærdighed, 
kærlighed og udholdenhed, når vi 
holder os til vores ægtefælle og børn 
og arbejder os igennem de udfordrin
ger, der kommer i alle ægteskaber og 
familier. Og vi har brug for vedholden
hed, hengivenhed og tålmodighed, når 
de velsignelser, vi søger, ikke kommer 
inden for den tidsramme, vi forventer.

I alt dette og i alle andre retskafne 
ting vil vores forsæt om at gøre det 
rette og være retfærdige blive udfor
dret af verden. Men vi må ikke give 
op. Vi må blive ved med at forsøge, 
indtil vi når målet. I sidste ende er 
vores mål evigt liv med vores ægte
fælle, vore børn og deres børn og 
deres børn og så videre.

Sæt værdige mål
Hvordan kan vi udvikle vores dedi

kerede indsats for at gøre det rette, 
og hvordan opnår vi styrken til holde 
vores forpligtelse?

For det første må vi sætte os vær
dige mål, der er forenelige med vores 
endegyldige mål om evigt liv. Dette 
omfatter uddannelsesmæssige og 
arbejdsmæssige mål, som vil føre til og 
være forenelige med familie, personlig 
udvikling, tjeneste, aktivitet i Kirken 
og personlig lykke. En del af denne 
målsætning beror på personlige valg, 
men en anden del må omfatte bøn og 
personlig åbenbaring. Søger I oprigtigt 
at kende Guds vilje, vil han svare.

Blandt de mange ting, som I bør 
bede om, er det at finde en værdig 
partner, som I kan tage til templet 
med og indgå hellige pagter. Hvis I 
ønsker at indgå og holde hellige pagter 
og har motivationen til at opnå jeres 
mest retfærdige mål, så søg bønsomt 
ægteskabets velsignelser og ansvar.

Find ud af, hvad Gud ønsker af jer 
på dette og andre af livets områder. 
Gennemtænk det. Træf nogle beslut
ninger. Læg dem frem for Herren og 

afgør det. Gå så fremad i jeres bestræ
belser på at nå jeres mål.

For alt gælder det, at vi må holde 
os nær til Herren gennem et retskaf
fent levned, hvis vi vil være vedhol
dende i alle retfærdige ting. Der er få 
ting, der vil afholde os mere fra at nå 
vore retskafne mål end at være uvær
dige til Åndens velsignelser i vores liv.

Sæt retfærdige mål. Bed altid og 
søg Herrens vejledning. Vær værdige 
og undgå alt, der vil afspore eller 
forhindre jeres fremgang. Hav og brug 
jeres tempelanbefaling. Hold jeres 
pagter, især når livet er svært. Søg 
velsignelserne ved et evigt ægteskab 
og familie. Hold dernæst fast. Giv 
ikke op! Hop ikke fra.

Vær vedholdende i alt retfærdigt. 
I vil se, at jeres tro bliver styrket, og 
I vil opdage, at jeres styrker og talen
ter uddybes og forøges i takt med, at 
jeres tro vokser. Og husk, hvad ældste 
Jeffrey R. Holland fra De Tolv Apostles 
Kvorum har lovet: »Nogle velsignel
ser kommer hurtigt, andre kommer 
senere, og nogle kommer først i him
len, men for dem, som modtager Jesu 
Kristi evangelium, vil de komme.« 3 ◼
Fra en tale, »Tenacity«, der blev holdt på Brigham 
Young University den 4. november 2014. Hvis 
du vil læse hele den engelske tekst, så gå ind på 
speeches.byu.edu.

NOTER
 1. http://ordnet.dk/ddo/ordbog/vedholdenhed.
 2. Se M. Russell Ballard, »Den bedste genera-

tion af missionærer«, Liahona, Nov. 2002, 
s. 47, 48; og se, hvordan Mormons Bog 
beskriver dem i Alma 53:17- 21; 56:17,  
45- 48; 57:20- 21.

 3. Jeffrey R. Holland, »En ypperstepræst for 
de goder, som nu er blevet til«, Liahona, 
jan. 2000, s. 45.

STRÆB EFTER 
STØRRE 
DISCIPLIN
»Jeg opfordrer 
alle, unge og 
gamle, til at gen-

nemgå mål og formål og stræbe 
efter at udøve større disciplin. 
Vores daglige opførsel og valg bør 
stemme overens med vore mål.«
Ældste Quentin L. Cook fra De Tolv Apostles 
Kvorum, »Vælg klogt«, Liahona, Nov. 2014, 
s. 49.
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Samantha McFadyen

Da min rugbytræner fortalte 
vores hold, at kvartfinalekam
pen i det nationale mesterskab 

lå på en søndag, var alt, hvad jeg 
kunne tænke: »Hvorfor nu?«

Mit hold, som var kvinderugbyhol
det 2010 fra Brigham Young University, 
havde forberedt sig til mesterskabet 
hele sæsonen. Vi glædede os til at 
spille mod de hold, der havde slået os 
i mesterskabet året før. Jeg troede på, at 
vi kunne vinde – vi havde nogle af lan
dets bedste spillere på holdet. Vi ville 
gerne vise os for hele rugbyverdenen 
ved at vinde det nationale mesterskab, 
men det viste sig, at vor himmelske 
Fader havde andre planer med os. 

Holdt fast i vore standarder
Arrangørerne af mesterskabet havde 

forsikret os om, at vore kampe ville 
blive lagt om fredagen eller lørdagen, 
men på grund af en fejl var kampene 
i stedet for blevet lagt lørdag og søn
dag. Vi hørte ikke noget om fejlen før 
fem dage inden mesterskabet, som 
skulle afholdes i Sanford i Florida i 

USA. Eftersom kvindernes rugbyhold 
ikke var et officielt BYU hold på det 
tidspunkt, lå beslutningen om at spille 
eller ej hos os. Vi valgte at lade være. 
Det var en enstemmig afgørelse, og 
ingen klagede over det.

Vi overvejede end ikke at spille om 
søndagen. Sådan havde det altid været 
for mig. Mine forældre havde lært mig 
at holde sabbatten hellig, og jeg havde 
altid æret det bud. Det var vigtigere at 
holde vor himmelske Faders bud end 
at spille en rugbykamp.

Men det gjorde det ikke lettere 
at vide, at vi gjorde det rette. Vi var 
noget mismodige, da vi fløj til Florida, 
da vi vidste, at uanset om vi vandt 
eller tabte, ville lørdagens kamp 
blive vores sidste.

Da vi ankom til Florida, blev vi 
ringet op af en journalist fra New York 
Times, som gerne ville dække vores 
historie. Vi blev noget overraskede. Vi 
havde ikke forventet, at der var nogen, 
der ville bryde sig om vores valg om 
at overholde sabbatten, og da slet ikke 
en stor landsdækkende avis.

Om fredagen, hvor vi skulle have 
spillet, hvis der ikke var blevet lavet 
rod i skemaet, tog vi til templet i 
Orlando for at udføre dåb for de døde. 
Da vi havde udført ordinancerne, talte 
tempelpræsidenten med os. Han viste 
os en artikel, der var blevet skrevet om 
os og læste nogle af de kommentarer, 
som læserne var kommet med på net
tet omkring vores beslutning.

Senere læste vores træner 
nogle flere kommentarer, 
som han havde modtaget. 
Sidste dages hellige og 
andre takkede os for vores 
eksempel og sagde, at det 
var forfriskende at se men
nesker, der holdt fast i deres 
standarder. Deres ord opløftede 

Forkæmpere 

sabbattenfor  
Jeg havde aldrig 
troet, at vores 

valg om at holde 
sabbatsdagen hellig 

ville påvirke så 
mange mennesker.
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FOTO MED TILLADELSE FRA KVINDERNES RUGBYHOLD (BYU) OG PAUL MEYERS.

ÆR 
SABBATSDAGEN
»Frelseren betegnede 
sig selv som herre 
over sabbatten. Det 
er hans dag! Han 
har gentagne gange 

bedt os om at holde sabbatten eller 
at helligholde sabbatsdagen. Vi har 
indgået pagt om at gøre det …

Vi spørger blot os selv: Hvilket tegn 
ønsker jeg at vise Gud? Det spørgsmål 
[gør vore] valg med hensyn til sabbats-
dagen krystalklare …

Vi ved, at vi skal være et eksempel 
for de troende blandt vores familie, 
naboer og venner, uanset hvor vi bor. 
Sande troende holder sabbatsdagen 
hellig.«
Se ældste Russell M. Nelson fra De Tolv Apostles 
Kvorum, »Sabbatten er frydefuld«, Liahona, 
maj 2015, s. 129- 130, 132.

os. Og da var det, at vi 
begyndte at indse, hvordan 

vi kunne påvirke uden at 
vinde det nationale mesterskab.

Jeg vidste godt, at vor himmelske 
Fader var opmærksom på os, men jeg 
havde aldrig troet, at alle andre også 
fulgte med i, hvad vi gjorde. Respon
sen på vores beslutning gav os et nyt 
formål med vores tur til Florida. Vi var 
der ikke for at vinde, vi var der for at 
vise vore standarder.

En bedre vej
Lørdagen kom, og vi vandt vores 

kamp med 46 mod 7. Bagefter gik vi 
op til arrangørerne og fortalte dem, at 
vi opgav at spille den kamp, vi var ble
vet sat til at spille om søndagen – som 
viste sig at være mod det hold, der 
havde vundet over os året før. Jeg var 
skuffet over, at sæsonen skulle ende 
på den måde. Jeg ville ønske, at vi 
kunne have spillet mod det hold, men 
jeg ønsker ikke, at vi havde spillet mod 
dem eller nogen anden på sabbatten.

Der blev skrevet en del artikler om 
os, og vi blev ved med at modtage 

støttende breve og e mail. Ved at 
forsvare vore standarder nåede vi ud 
til langt flere mennesker, end vi ville 
have gjort ved at vinde mesterskabet.

Jeg har lært at stole på, at vor 
himmelske Fader vil lede mig ad 
en langt bedre vej, end den jeg selv 
har udtænkt. Mit hold ville gerne 
vise, hvor gode vi var ved at vinde 
mesterskabet, men nu ved jeg, at 
vor himmelske Fader ønskede, at vi 
skulle vise noget helt andet. Han gav 
os muligheden for at være eksempler, 
da vi troede, at ingen så os, og han 
kunne bruge os til noget godt, fordi 
vi valgte at adlyde. ◼
Forfatteren bor i Washington i USA.
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Sommetider er den største udfordring med at missionere ikke selve missioneringen.

villige til at prøve og arbejde. Men jeres færdig
heder som missionær vil kun blive udviklet, hvis 
I øver jer, stiller spørgsmål, søger hjælp og bliver 
ved med at prøve. Hvis I er overbeviste om, at 
folk bare enten er født gode (eller dårlige) til at 
missionere, til sprog, til at bære vidnesbyrd eller 
indgå i forhold, så får I en sværere tid.

Der var engang en missionær, der sagde til 
mig: »Jeg har været nødt til at lære, at dette er 
Herrens værk, ikke mit. Og det er okay, hvis jeg 
føler mig utilstrækkelig, for jeg er utilstrækkelig. 
Jeg bliver aldrig i stand til at gøre, hvad kun 
Gud kan gøre. Der er meget, jeg kan gøre for 
at blive bedre, men jeg er ikke nødt til at skulle 
finde ud af alting selv. Jeg kan regne med ham.«

ved at være 

Kunsten at være ydmyg uden  
at føle sig ydmyget

En søstermissionærer i Alabama i USA 
sagde: »Jeg troede vist, at når de indsatte mig, 
ville jeg på en eller anden måde få superkræf
ter. Så det var lidt af et chok for mig at opdage, 
at jeg stadig bare var mig, da jeg ankom til min 
mission. Jeg havde stadig de samme svagheder, 
følelser af utilstrækkelighed og den samme 
frygt. Og det var virkelig ikke forsvundet. Jeg 
var nødt til at lære at håndtere min utilstrække
lighed i udførelsen af Herrens værk.«

Uanset om I kommer på mission med en 
masse succesoplevelser eller ej, så kan Herren 
arbejde med jer, hvis I er ydmyge, lærevillige og 

Det 

MISSIONÆR
SVÆRESTE  

En missionær sagde engang til mig: »Når folk sagde, at det blev hårdt at være på mission, troede 
jeg, at det betød, at jeg kom til at fryse eller ville opleve svære levevilkår eller kæmpe med 

sproget. Men for mig er det sværeste det, der sker i mit hoved – som at blive mismodig eller fru
streret over sine kammerater eller ikke at kunne lide at tale med fremmede – i det hele taget bare 
at håndtere alle op  og nedturene, afvisningen, forandringen.«

Som forberedelse til at tage på mission kan og bør I læse Forkynd mit evangelium, studere 
skrifterne og lære, hvordan man laver mad og vasker sit tøj. Men I bør også få noget praktisk 
erfaring nu med de følelsesmæssige, sociale og øvrige færdigheder, I har brug for som missio
nærer. Her er en liste over nogle af disse færdigheder. I kan tjekke en eller to af og begynde 
at øve jer nu.
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Prøv nye og svære ting. Så vil I lære ikke at tage utilstræk
kelighedsfølelsen alt for alvorligt. For eksempel:

•  Prøv at gøre noget, som ikke ligger inden for jeres tryg
hedszone, det kan være et nyt job, nye fritidsaktiviteter 
eller klasser. Stil spørgsmål, få hjælp, analysér fejlene 
og bliv ved med at prøve. Find nogle ting, I er nødt til 
at øve jer på og arbejde med, så I lærer at stole på, at 
I kan blive bedre, hvis I gør en indsats.

•  Tag til genmæle over for de stemmer i jeres hoved, der 
siger, at folk enten er født med talent, intelligens eller 
sociale færdigheder eller ej. Denne verdens største 
sportsudøvere, musikere, lærde – og missionærer – har 
oplevet mange nederlag og har øvet sig i mange timer 
for at opnå succes.

MISSIONÆR



Kunsten at kunne håndtere 
forskelligheder

Kammerater, ledere, medlemmer og under
søgere vil være vidunderlige, men de vil til 
tider også sætte jeres tålmodighed på prøve.

Øv jer på jeres søskende og venner for:

•  At lære at forstå andre ved at spørge, 
hvorfor de gør, som de gør.

•  At tage ansvar og undskylde oprigtigt, 
når jeres opførsel har såret andre, selvom 
det ikke var hensigten.

•  At se efter en medfølende forklaring på 
andres adfærd. Bær ikke nag.

•  At tage et problem op og bede om hjælp 
til at løse det frem for at give andre skyl
den eller ruge over det.

•  Når der opstår en konflikt, så tal roligt 
og vis respekt for andres følelser.

•  Del værelse med en, der ikke ligner 
dig. Vær positivt indstillet og nysgerrig 
omkring deres præferencer.

Kunsten at kunne møde mulig  
(og faktisk) afvisning

Afvisning og skuffelse af daglige indslag på 
en mission. Øv jer i at tage chancer og møde 
afvisning, så I bliver bedre til at tage det.

•  Søg et job, gå til jobsamtale og arbejd 
på del  eller fuldtid.

•  Aflæg prøve til et sportshold eller 
et skuespil.

•  Inviter folk ud eller til aktiviteter.
•  Når det ikke går så godt, så læg mærke 

til, hvilke tanker og handlinger der gør 
det lettere at håndtere og leve med.

•  Lær af fejlene og prøv igen.

Kunsten at kunne kontrollere  
sin motivation

Vi er alle nødt til at finde ud af, hvordan vi 
motiverer os selv, når vi keder os eller falder 
til ro, når vi er blevet for stressede.

•  Hvis en situation er kedelig eller stille
stående, så vær nysgerrig efter at finde 
ud af, hvad der er galt og hvordan det 
kan løses, gør det til en leg eller find ud, 
hvad I kan lære. 

•  Læg mærke til, når I bliver overstressede, 
og lær ting, som I stadig kan gøre, når I 
er på mission, for at falde til ro (tale med 
nogen, slappe af, skrive, synge eller gå 
en tur). Træd lidt tilbage, bryd problemet 
ned i enkelte dele, involver andre, tag 
små skridt og tag til genmæle mod den 
negative stemme indeni.

CV
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Kunsten at konversere
Uanset om I er indadvendte eller udad

vendte, kan I lære de færdigheder bag god 
konversation, som I har brug for på en mission 
og gennem livet.

Hører I til den mere indadvendte type:

•  Så sæt mål om at tale med en ny person 
(især ubekendte voksne) i fem minutter 
hver uge.

•  Smil og spørg ind til folk, lær at stille 
spørgsmål, der får andre til at tale.

•  Find ud af, hvordan man indleder 
en samtale og afslutter den graciøst.

•  Når andre prøver at indlede en samtale, 
kan I være åbne og modtagelige.

Hører I til den mere udadvendte type:

•  Inddrag andre ved at stille spørgsmål.
•  Øv jer i at være gode til at lytte.
•  Hold øje med, om I trætter dem, der 

lytter. Giv andre plads.

Fysiske færdigheder til velbefindende
Som missionspræsident talte min mand 

med en missionær, der virkelig var deprime
ret og havde det svært. Min mand følte sig 
tilskyndet til at spørge ham: »Ældste, hvad 
fik du til morgenmad?«

»Is«.
»Hvad spiste du til frokost?«
»Pomfritter.«
»Hvad fik du til aftensmad?«
»Pomfritter og is.«
»Hvor lang tid har du levet af pomfritter 

og is?«
»Omkring en måned.«
»Nu får du en opgave: Gå hjem og spis 

noget grønt – men ikke pistacieis.«
Sund mad og fysisk udfoldelse påvirker 

virkelig, hvordan vi ser på livet. Begynd nu:

•  At lære om sund kost. Spis sundt. Er 
I kræsne, så begynd med at prøve 
nogle få nye ting.

•  Motionér. Regelmæssig motion hjælper 
alle til at håndtere angst og depression 
bedre. Start i det små og byg det lang
somt op, gå fx en tur om aftenen (måske 
med en ven eller lidt musik i øret), stå 
på stedet og tag raske skridt, når der er 
reklamer i tv’et, lav armbøjninger eller 
mavebøjninger.

•  Lær at tage vare på jeres ejendele, tøj, 
penge og tid.

•  Få sovet tilstrækkeligt. Har I problemer 
med at falde i søvn eller vågne, så søg 
råd. Kom ind i den rytme med senge  
og sovetid, som missionærerne har.



 

Kunsten at være positiv

•  Udvikl jeres humoristiske sans. Grin af jer 
selv og ikke af andre. Tag ikke noget så 
seriøst, at I kører jer selv helt op.

•  Bed tidligere missionærer om at fortælle 
om noget, der var svært for dem, og 
hvordan de håndterede det. Find forslag, 
I kan bruge.

•  Lav en liste over skriftsteder og salmer, 
der bygger jer op og fylder jer med tro.

•  Tag til genmæle mod den negative 
stemme i jeres hoved med noget positivt. 
Er den stemme sarkastisk, fornedrende, 
beskæmmende, vred, brutal eller får den 
jer til at føle jer håbløse og hjælpeløse, 
så kommer den ikke fra Herren. Hans 
stemme vil altid være fuld af håb, opmun
tring og medfølelse, især når I forsøger.

Åndelige færdigheder til velbefindende

•  Bed oprigtigt. Indbyd vor himmelske 
Fader til at tage plads ved siden af jer, og 
tal åbent med ham om jeres problemer, 
drømme og taknemlighed. Prøv at bede 
højlydt, bed med papir og blyant for at 
skrive de tilskyndelser ned, som I får, 
eller bed blot for at sige tak.

•  Studér skrifterne. Se efter og forvent svar 
på det, I bekymrer jer om.

•  Vær en missionær nu. Gå ud og tjen med 
fuldtidsmissionærerne, lad evangeliet være 
et emne, som dukker op i hverdagssam
taler med jeres venner, og bær et oprigtigt 
vidnesbyrd i kirken. I vil blive mere begej
stret for at missionere, når I gør det. ◼

Forfatteren bor i Utah i USA.

TO PERSONLIGHEDSTYPER,  
DER OFTE KÆMPER 
Folk, der kæmper følelsesmæssigt på en mission, er ofte:

FORBERED JER PÅ LIVET SOM 
MISSIONÆR

Der er flere forslag til, hvordan man kan forberede sig 
til en mission nu i hæftet Adjusting to Missionary Life 
(kun på engelsk), som fås på store.lds.org eller gennem 
jeres biskop.

• Dem, der kom igennem skolen uden at skulle 
arbejde hårdt. Mennesker, der er intelligente eller 
talentfulde nok til at klare sig igennem uden at 
skulle arbejde hårdt, kan betragte deres gaver som 
en slags magi. Når det magiske ophører (og det 
gør det altid på et tidspunkt), så ved de ikke, hvad 
de skal gøre, bortset fra at prøve at skjule deres 
fejl. Før eller siden må alle lære at være ydmyge, 
arbejde hårdt, øve sig, få hjælp og overvinde mod-
gang og fejltagelser for at blive ved med at vokse 
og udvikle sig.

•  Dem, som aldrig har oplevet megen succes. 
Nogle mennesker ser besvær som bekræftelse på, 
at de er dumme eller ubegavede. Men alle får en 
skarpere og mere kapabel hjerne, når de fokuse-
rer, analyserer det, der gik galt, afprøver kreative 
løsninger, arbejder hårdt og øver sig.

Tilhører I ikke en af de to grupper, så mind jer selv 
om, at de færreste er født til at være forbløffende 
missionærer. Færdighederne som missionær kommer 
med øvelse, hårdt arbejde, risikovillighed, overvin-
delse af modgang, at prøve igen efter fejltagelser, 
at lære af andre og at sætte sin lid fuldt og helt til 
Herren. Han elsker jer og vil hjælpe jer til at blive reali-
seret både som privatpersoner og missionærer.
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KUN FOR UNGE

NÅR FOLK ÅBNER BOGEN

På min mission har jeg set folk, 
der drikker, ryger og tager stoffer, 

åbne Mormons Bog og vende om og 
komme tilbage til deres familie og 
Kirken. Jeg har set fortabte sønner 
vende hjem og tjene på mission, efter 
de har åbnet denne bog. Jeg har set 

Har I oplevet Mormons Bogs kraft i jeres liv? Lad det komme an på en 
prøve ligesom disse missionærer gjorde!
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JEG FANDT DET, DER MANGLEDE

Da jeg gik i high school, blev jeg stødt over nogle af Kirkens 
læresætninger. Det førte med tiden til, at jeg blev mindre 

aktiv. Jeg deltog i nogle aktiviteter i en anden kirke, men jeg 
var ikke rigtig glad. Der var ligesom noget, der manglede.

Det tog mig lidt tid at finde ud af, hvad det var, men efter 
jeg havde bedt en dag, åbnede jeg mine øjne og fik øje på 
Mormons Bog på mit bord. Jeg var lige ved at falde i søvn, 
da en tanke strejfede mig: »Jeg er født som mormon. Hvordan 
kan det egentligt være, at jeg aldrig har læst Mormons Bog 
færdig?« Så den dag besluttede jeg mig for at læse Mormons 
Bog færdig.

Efter mange års søgen fandt jeg endelig det, jeg manglede 
for at være lykkelig. ◼

Ældste Jayme Promise, Quezon City- missionen i Filippinerne

opløste familier læse Mormons Bog 
sammen og blive beseglet i templet 
bagefter. Jeg har set mennesker, som 
er helt desperate og rådvilde, åbne 
denne bog, og alt begyndte at falde 
på plads.

I det øjeblik, jeg åbner Mormons 
Bog og bruger et vers til at hjælpe 
nogen, sker miraklet. Guds kraft  

ligger bagom disse sider og venter på, 
at et liv ændres, og et mirakel udfolder 
sig. Jeg lover jer, at det mirakel finder 
sted, hver gang I åbner Mormons Bog. 
De finder måske ikke altid sted, som 
vi ville ønske det, eller når vi ønsker 
det, men de finder sted. ◼

Ældste Benjamin Baradi,  
Bacolod- missionen i Filippinerne
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»Godaften, hvordan går det?« spurgte vi.
Han så op med et mørkt blik som for at sige: »Hvem 

forstyrrer mig i min søvn?« Så sagde han meget blødt: »God
aften.« Vi præsenterede os som missionærer, og han fortalte 
os hurtigt, at han var ateist og ikke troede på noget. Vi 
spurgte ham hvorfor, hvilket vist overraskede ham.

»Det er, fordi jeg har mistet min mor, min far, min sø
ster og min niece på en og samme måned, og som følge 
deraf er jeg frygtelig ensom. Religion gjorde det kun værre 
for mig.«

Vi spurgte ham, om han vidste, hvor hans kære var.
»På kirkegården i Catania, hvor de har ligget i lang tid,« 

svarede han.
Vi forklarede ham om åndeverdenen og opstandelsen. 

Vi fortalte ham, at lige nu er vi både ånd og legeme, og at 
døden blot er en midlertidig adskillelse af ånd og legeme. 
Vi fortalte ham, at hans familie blot ventede på ham, ind
til de alle kunne blive forenet med deres legeme og leve 
sammen for evigt.

Han så forvirret på os og sagde: »Det forstod jeg ikke 
noget af. Kan I gentage det?«

Så vi gentog det hele. Han hævede et øjenbryn i vantro 
og sagde: »Vent, er jeg så en ånd og et legeme? Og min 
familie venter blot på mig og lærer noget nu?«

Vi læste flere skriftsteder fra Alma 40 og andre kapitler 
for ham, og han så på os og spurgte: »Hvorfor har jeg aldrig 
hørt om dette før?«

Stephen Dugdale

Jeg havde mulighed for at tjene som missionær i Cata
nia på Sicilien i Italien. På et tidspunkt havde vi svært 
ved at komme videre med vores arbejde. Vi havde 

haft en uge, hvor alt mere eller mindre var gået galt, og 
hver dag var en prøve på, hvorvidt vi kunne holde humø
ret oppe, smile og fortsætte med at arbejde hårdt.

En aften var vi opsatte på at ændre på tingene. Vi gik 
omkring og talte med folk i en park i nærheden af, hvor vi 
boede, og vi så en mand, der sad på en bænk med bøjet 
hoved og en cigaret i munden. Han var klædt i sort fra top 
til tå, og han havde en hætte på sin store jakke, som han 
havde taget op over hovedet. Han lignede ikke ligefrem 
en mand, man havde lyst til at tale med. Jeg så på ham, min 
makker så på ham, og vi så på hinanden og tilbage på ham.

Ældste Farley spurgte: »Har vi talt med ham før?«
»Det tror jeg, at vi har, for jeg synes virkelig, at jeg ken

der ham,« svarede jeg.
»Sådan har jeg det også,« sagde ældste Farley.
Så vi begyndte at gå hen til ham. En del af mig var 

skræmt, for han var ikke en, jeg normalt ville tale med, 
men en anden del ville virkelig gerne tale med ham.

Han lignede ikke ligefrem en mand, man havde 
lyst til at tale med. En del af mig var skræmt, men 
en anden del ville virkelig gerne tale med ham.

SØRGENDE 
SJÆL
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bøjede vores hoved, og min makker bad en bøn for vores 
nye ven, Alfio. Han bad Herren om at velsigne, hjælpe og 
trøste ham. Han bad om, at Alfio måtte føle et svar på, at 
hans familie havde det godt, og at Gud vitterligt lever. Vi 
afsluttede vores bøn, og Alfio så på os med store øjne.

»Jeg er nødt til at fortælle jer noget,« sagde han. »Jeg er 
ikke et menneske, der lyver, især ikke om noget som dette. 
Jeg har det som om, jeg lige har fået et stort knus af min 
mor. Sådan er jeg ikke blevet krammet af nogen i meget 
lang tid. Det føltes så dejligt. Jeg vil gerne vide, hvordan 
jeg kan føle det igen, for jeg vil gerne have flere kram 
som dette.«

Vi mødtes igen næste dag. Alfio satte sig ved siden af 
os på den samme bænk og sagde: »Ældster, hele mit liv 
har jeg gået omkring med hætten trukket op over hove
det og hovedet bøjet og kigget ned i jorden. Jeg har aldrig 
gået med oprejst hoved. Lige siden vi bad, har jeg gået 
omkring med opløftet pande, og jeg ser på alt. Verden 
er smuk.«

Det er vel overflødigt at nævne, at vi fortsatte med at 
arbejde på at skaffe flere kram, mere lys og opløftet pande 
til Alfio. Den skræmmende mand på bænken, der lignede 
en, der ville hade os, var i virkeligheden blot en sørgende 
sjæl, der længtes efter at føle sin himmelske Faders kærlig
hed igen. ◼
Forfatteren bor i Missouri i USA.

Jeg tror ikke, at jeg nogensinde har mødt et mere 
ydmygt menneske. Denne mand havde været så fortabt, 
forvirret og ensom i så lang tid. Han tog alt det, vi sagde, til 
sig og fortalte, at han ikke forstod meget af det, for det var 
noget, han aldrig havde hørt om før, men han kunne lide 
det hele.

Vi underviste ham om, hvordan vi kan få svar gennem 
bøn. Han havde ikke bedt i mere end 30 år, og sidste gang 
havde været en reciteret bøn i en kirke, da han var barn. Da 
vi havde talt om svar fra Ånden, spurgte ham om, hvordan 
Ånden føltes. Eftersom det kan være forskelligt for os alle, 
fortalte vi begge, hvordan det føltes for os. Jeg fortalte ham, 
at det for mig føltes som at få et kram af sin mor, når man 
ikke har set hende længe. Jeg følte mig tilskyndet til at love 
ham, at han ville føle det samme, en følelse af at få et kram 
af sin mor, som han mistet for lang, lang tid siden.

Vi spurgte, om vi måtte bede med ham. Han blev helt 
forvirret og sagde: »Nu? Her 

i parken?«
»Vi kan bede når 

som helst og hvor som 
helst,« sagde jeg til 
ham. »Gud vil gerne 

høre fra os, og han 
er særlig ivrig 
efter at høre fra 
dig, fordi det er 
så længe siden, 
at han hørte fra 
dig sidst.«
Han havde aldrig 
før hørt en bøn, 
der ikke var en, 
man havde lært 

udenad, så han 
var ret interesseret 

i at se, hvordan 
det virkede. Vi 

»Lige siden vi bad, har jeg gået omkring 
med opløftet pande, og jeg ser på alt. 
Verden er smuk.«

VI TILHØRER GUDS FAMILIE
»Alle [mennesker er] Guds børn, dine brødre og søstre. 
Gud elsker dem, akkurat som han elsker dig. Mange af 
disse mennesker leder efter en mening med livet. De har 
omsorg for deres familie. De har brug for den følelse af 
at høre til, som kommer af at vide, at de er Guds børn, 
medlemmer af hans evige familie.«

Se Forkynd mit evangelium: Vejledning til missionering, 2007, s. 1.
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Vi beder sikkert om, at fuld
tidsmissionærer over hele 
verden må være i sikkerhed 

og have succes. Og et fælles træk 
i mange af vore bønner er et ønske 
om, at missionærerne må finde de 
mennesker og familier, som er beredt 
til at modtage budskabet om gen
oprettelsen. Men i sidste ende er det 
mit og dit ansvar at finde folk, som 
missionærerne kan undervise. Missio
nærerne er fuldtidsundervisere; du og 
jeg er fuldtidsfindere. Og vi bør som 
livstidskaldede missionærer ikke bede 
om, at fuldtidsmissionærerne skal gøre 
vores arbejde!

Hvis vi oprigtigt beder og spørger 
i tro, som Joseph Smith – dersom vi 
vil bede med forventning om at skulle 
handle og ikke bare udtale det – så 
ville arbejdet med at forkynde evan
geliet bevæge sig fremad på bemær
kelsesværdig vis. En sådan bøn i tro 
kunne omfatte nogle af følgende 
elementer:

•  Tak vor himmelske Fader for lære
sætninger og ordinancer i Jesu 
Kristi gengivne evangelium, som 
bringer håb og lykke i vores liv.

•  Bed om mod og åbenhed til at 
åbne munden og fortælle vores 
familie og venner om evangeliet.

•  Bed vor himmelske Fader om at 
hjælpe os med at finde enkeltper
soner og familier, som vil være 
modtagelige over for vores invita
tion til at blive undervist af missio
nærerne i vores hjem.

•  Lad os forpligte os til at gøre vores 
del denne dag og denne uge og 
bede om hjælp til at overvinde 
ængstelse, frygt og tøven.

•  Søg efter gaven at kunne skelne – 
øjne, som ser, og ører, som hører 
muligheden for at missionere, når 
de viser sig.

•  Bed indtrængende om styrke til 
at handle, som vi ved, vi skal.

Udtryk taknemlighed, og der kan 
bedes om andre velsignelser i en sådan 

bøn, som skal afsluttes i Frelserens 
navn. Så vil det hellige arbejde med 
bønnen fortsætte og øges.

Samme fremgangsmåde med hel
lig kommunikation og en hengiven 
indsats kan anvendes i vore bønner 
for de fattige og trængende, de syge 
og sorgfulde, for familiemedlem
mer og venner, som kæmper, og for 
dem, der ikke kommer til Kirkens 
møder.

Jeg vidner om, at sådanne bønner 
bliver meningsfulde, når vi beder i 
tro og handler. Jeg opfordrer os alle 
til at bede i tro, hvad angår vores 
guddommelige mandat til at for
kynde evangeliet. Når vi gør det, 
lover jeg, at der vil blive åbnet døre, 
og vi vil blive velsignet til at kunne 
se og handle på de muligheder, der 
viser sig. ◼
Fra en tale ved aprilkonferencen 2008.

Ældste David A. Bednar
De Tolv Apostles Kvorum

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

SÅDAN HJÆLPER  
MAN MISSIONÆRERNE
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»Mine forældre bander, spiller 
høj musik og ser usømmelige 
tv- udsendelser. Hvad kan jeg gøre 
for at føle Ånden derhjemme, 
særligt om søndagen?«

Da du blev døbt, modtog du Helligåndsgaven. 
Det betyder, at uanset hvilke forhold man lever 
under, kan man have Ånden som ledsager, hvis 
man holder sig værdig og træffer gode person
lige valg.

Når man deltager i nadveren hver uge, bliver man mindet 
om sine pagter med vor himmelske Fader om »at påtage sig 
[hans] Søns navn og altid erindre ham og holde hans befalin
ger … så [man] altid må have hans Ånd hos sig« (L&P 20:77). 
Når man holder sine pagter, forbliver man værdig til Åndens 
ledsagelse.

At komme til nadvermøde og andre kirkemøder er ikke 
den eneste måde, hvorpå man kan fokusere på sine pagter 
om søndagen. Uanset hvilke forhold der hersker derhjemme, 
kan du vise vor himmelske Fader, at du virkelig vil holde dine 
pagter ved at arbejde med slægtshistorie, studere evangeliet 
og tjene andre især de ensomme eller syge. Vælg den slags 
aktiviteter, for selv om din familie ikke gør det, vil det give 
dig stor glæde. (Se Russell M. Nelson, »Sabbatten er frydefuld«, 
Liahona, maj 2015, s. 129 132).

Åbn munden
Uanset om dine for
ældre er medlemmer 
af Kirken eller ej, så 
prøv at tale med dem 

om, hvorfor det er vigtigt for dig altid 
at have Ånden i jeres hjem, især om 
søndagen. I dit tilfælde kan du vælge 
det roligste område af huset og invi
tere nogle medlemmer af Kirken hjem 
og sammen indbyde Ånden til at være 
der. Jeg ved, at dersom du holder 
sabbatten hellig, vil Herren velsigne 
dig overmåde.
Joskares C. er 16 år og fra Santo Domingo 
i Den Dominikanske Republik

Bed for dine 
forældre
Du kan bede for dine 
forældre. Mormon 
skrev: »Herren vil … 

erindre de retfærdiges bønner, som 
blev opsendt til ham« (Morm 5:21). 
Dine forældre ændrer sig måske ikke 
lige med det samme, men Herren vil 
hjælpe dig.
Cole M. er 17 år og fra Arizona i USA

Fokuser på at gøre noget godt
Søndage er altid svære for mig der
hjemme. Jeg er det eneste medlem af 
Kirken i min familie, og mine foræl
dre og brødre ser fjernsyn og lytter 
til deres musik på sabbatten. Jeg vil 
gerne vise vor himmelske Fader min 
kærlighed ved at holde sabbatsdagen 

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

S P Ø R G S M Å L  &  S V A R
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hellig. Jeg kan gå ind på mit værelse 
og studere skrifterne, lytte til kirkemu
sik og tage på besøg med mine venner 
eller missionærerne. Jeg er så taknem
lig for Herrens hjælp til at overholde 
sabbatsdagen og for den styrke, han 
altid giver mig.
Lais de Jesus M. er 19 år og fra  
Sergipe i Brasilien

Brug skrifterne
Tal med dine forældre om de ting, de 
gør, men hvis de ikke lytter, kan du 
bede om vejledning til, hvordan du 
kan føle Ånden derhjemme. For at føle 
Ånden i mit hjem, læser jeg skrifterne, 
og det gør, at Ånden straks kommer.
Blake E. er 14 år og fra Utah i USA

Brug Kirkens 
ressourcer
Hvis du har en smart
phone eller en tablet, 
kan du downloade 

app’er fra Mormon Channel og LDS 
Youth. De er fulde af vidunderlige 
sange, videoer og taler, og jeg føler 
altid Ånden, når jeg spiller dem. Det 
er enkelt, men det hjælper virkelig 
mig til at føle Ånden, selv når jeg er 
omgivet af støj. Det gør en forskel 
og bringer fred i hele huset.
HunterEve V. er 16 år og fra Texas i USA

Foreslå nogle familieaktiviteter
Foreslå eventuelt nogle aktiviteter, 
I kan lave sammen som familie om 

FØLG ÅNDELIGE 
TILSKYNDELSER
»Jeg kommer med denne opmun-
tring. Der har været tider, hvor I har 
følt Helligåndens indflydelse …

I kan behandle disse øjeblikke 
med inspiration ligesom troens frø, 
som Alma beskrev (se Alma 32:28). 
Plant dem hvert og et. I kan gøre 
det ved at følge den tilskyndelse, I 
fik. Den mest værdifulde inspiration 
vil for jer være at vide, hvad Gud 
ønsker, I skal gøre …

Når I adlyder, vil tilskyndelserne 
fra Ånden komme oftere og komme 
tættere og tættere på noget, der er 
konstant følgeskab. Jeres kraft til at 
vælge det rette vil øges.«
Præsident Henry B. Eyring, førsterådgiver i Det 
Første Præsidentskab, »Helligånden som jeres 
ledsager«, Liahona, nov. 2015, s. 105.

KOMMENDE SP ØR G SM ÅL

søndagen. Foreslå noget, som familien 
kan gøre sammen, hvor der ikke sker 
noget upassende. Det knytter jer tæt
tere sammen at gøre noget sammen. 
Og det giver dem en anden opfattelse 
af, hvad man kan bruge søndagen til. 
Søndagen efter kan det være, at de 
siger: »Det, vi lavede sidste gang, var 
sjovt, lad os gøre det igen.«
Ryan B. er 19 år og fra Idaho i USA

Følg Kristi eksempel
Det er vigtigt, at et hjem er fyldt med 
Ånden, men det er vigtigere, at en 
person er fyldt af den. Kristus var det 
fuldkomne eksempel på altid at have 
Ånden hos sig. Hvis man blot prøver 
at leve mere som Kristus, være venlig 
mod andre og se verden, som han 
ville, er nok den bedste måde at have 
Ånden hos sig på, uanset hvor man er.
Isabel W. er 16 år og fra Oregon i USA

»Min bedste ven siger, 
at hun ikke tror på 
Gud. Hvordan kan 
jeg fortælle hende 
om evangeliet?«

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

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

Svarene kan blive redigeret med hensyn til længde 
og tydelighed.
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Vi vil alle gerne føle os inkluderet. Her er forslag til, 

hvad I kan gøre for, at andre ikke skal føle sig udenfor.

Jeg begyndte at undersøge Kirken 
som teenager, men jeg holdt op 
med at komme til møderne om 

søndagen, fordi jeg følte mig lukket ude 
af mange af de unge. Nogen tid senere 
var der en af disse unge, der inviterede 
mig med til en aktivitet i Kirken. Jeg 
takkede ja og kunne lide aktiviteterne, 
for det var ting, jeg godt kunne lide at 
lave: skuespil, basketball og løb.VEN

EN GOD 
S Å D A N  E R  M A N  

David Morales

SÅDAN FÅR MAN GODE VENNER

Det gør ondt at føle sig udenfor, men man får 

det ikke bedre af at blive vred eller bære nag. 

Prøv i stedet for at gøre dette:

•  Deltag i Kirkens aktiviteter. Her er der 

gode muligheder for at omgive sig 

med mennesker, der respekterer ens 

standarder.

•  Lær og forfin nogle færdigheder. At melde 

sig ind i en studenterforening, en klub 

eller på et sportshold er en god måde at 

lære mennesker at kende på, som har de 

samme interesser som jer.

•  Vent ikke altid på, at andre kommer hen 

til jer og spørger, om I skal være venner. 

Gå selv til andre.

•  Vær det bedste menneske og hold jeres 

standarder. I vil opdage, at jeres venner 

vil påskønne jer for jeres karakter og det 

lys, I udstråler.

•  Tilbring tid sammen med jeres familie. 

I finder måske nogle af jeres bedste 

venner derhjemme.
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VÆR VENLIG 
MOD ANDRE
»Jeg håber, at vi 
stræber efter altid at 
være betænksomme 
og hensynsfulde over 

for andres tanker, følelser og situation. 
Lad os ikke ringeagte eller nedvær-
dige. Lad os snarere være omsorgs-
fulde og opmuntrende.«

Præsident Thomas S. Monson, »Kærlighed – kernen 
i evangeliet«, Liahona, maj 2014, s. 93.
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Efterhånden som jeg fortsatte med at deltage i aktiviteterne, lærte  
jeg de unge at kende og fandt ud af, at mange af dem gik på min  
skole. Med tiden blev jeg venner med unge mænd og kvinder, der  
havde de samme standarder, som jeg levede efter. Jeg er glad for, at  
der var én, der inviterede mig med til en kirkeaktivitet, og jeg er glad  
for, at jeg takkede ja.

Har I nogensinde følt jer udenfor, ligesom jeg gjorde? Eller har I følt,  
at I ikke passede ind? Eller kender I nogen, som ikke føler sig accepteret  
eller som ikke har mange venner? Uanset om det er i skolen, i kirken  
eller andre steder, så har de fleste mennesker følt det sådan til tider.

SÅDAN INKLUDERER MAN ANDRE
Sommetider kan det virke svært at forlade sin tryghedszone og være venlig over for andre, men når vi husker på, at vi alle er Guds børn, vil vi også se vigtigheden af at hjælpe andre. Her er nogle ideer:

•  Tal med mennesker, I ikke kender i skolen eller i kirken. Præsenter dem for jeres venner.
•  Inviter én, der mangler en ven, med til en aktivitet i skolen eller i kirken.•  Imødegå mennesker, der bevidst prøver at få andre til at føle sig uvelkomne, med venlighed og tålmodighed.•  Sæt jer ved siden af en, der er alene eller byd vedkommende hen til jer og jeres venner.

•  Bed vor himmelske Fader om hjælp, når I ikke ved, hvordan I skal hjælpe en. Han ved lige præcis, hvad det menneske behøver for at føle sig glad, og han kan hjælpe jer til at give den hjælp. ◼
Forfatteren bor i Santa Cruz i Bolivia.
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Aysia Tan fra Utah i USA

Stå  
for det 
rette

S T A N D H A F T I G E  B Ø R N

STÅ FOR DET RETTE I SKOLEN
Der var en ny dreng, der dril
lede mine søstre i skolen. Jeg gik 
imellem dem og beskyttede mine 
søstre. Jeg efterlever også visdoms
ordet. Mange af eleverne på skolen 
drikker kaffe og te. Når jeg bliver 
tilbudt en kop te, siger jeg nej tak.

 HEJ, JEG 
HEDDER EVAN!  

Jeg bor i Irland, og jeg kan godt lide 
at spille noget, der hedder hurling. Det 
er en irsk sport, der minder om hockey. 
Mit yndlingsfag i skolen er matematik. 
Det er en velsignelse for mig at være 

medlem af Jesu Kristi Kirke af  
Sidste Dages Hellige.
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EVANS RÅD OM AT  
STÅ FOR DET RETTE
Det kræver mod at efterleve evangeliet.

•  Giv ikke op!
•  Lyt til Helligånden. Han vil vejlede jer.
•  Husk, at det vil gøre mennesker lykkeligere,  

hvis man hjælper dem til at få evangeliet.

DEN BEDSTE STOREBROR
Jeg sætter mig mål om at gøre det rette. Jeg hjælper 
mine forældre ved at passe mine søstre. Når mine 
søstre er bange, leger jeg med dem, indtil de glemmer, 
at de er bange. Engang, hvor mine forældre ikke var 
hjemme, fortalte jeg min søster historier, lige til hun 
faldt i søvn.

BEDER MED VENNERNE
Jeg går på en katolsk skole. 
Mine søstre og jeg er de eneste 
elever, der er medlemmer af 
Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages 
Hellige. Da min bedstemor blev 
syg, spurgte jeg min lærer, 
om jeg måtte bede en bøn for 
hende. Alle i klassen bøjede 
deres hoved og foldede deres 
hænder. Jeg bad højlydt for 
hele klassen.

VÆR ET EKSEMPEL
Mine venner i skolen kan 
se, at jeg er glad. Jeg viser 
et godt eksempel ved ikke 
at bande eller misbruge 
Herrens navn. Jeg kan også 
være et eksempel i min 
familie.

SEND OS JERES HISTORIE!
Hvordan står I for det rette, når I følger Jesus? Se på jeres fodspor 
og send os jeres historie og et billede tillige med jeres forældres tilla-
delse. Send den via liahona.lds.org (klik »Submit an Article«) eller på 
e- mail liahona@ldschurch.org.
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Kirstin Ide
Baseret på en sand historie

»For dybt i mit hjerte Ånden si’r, 
at skriften kommer fra Gud« 
(Børnenes sangbog, s. 66).

Jordan havde ikke set sin søster, 
Kirsi, i over et år, og det føltes  

som en evighed! Hun kom snart 
hjem fra sin mission for at få en  
operation. Jordan var ked af, at  
hun var syg, men han glædede  
sig over, at de snart kunne være 
sammen igen.

Jordans studiemakker
Da han kom hjem fra skole næste 

dag, sad Kirsi på sofaen. Jordan løb 
hen og krammede hende.

»Hej, Jordan! Jeg har savnet dig,« 
sagde Kirsi.

Jordan smilede. »Jeg har også sav
net dig! Jeg er ked af, at du er syg.«

»Tak, ven,« sagde Kirsi. Hun sad 
med Mormons Bog i skødet.

»Må jeg læse med dig,« spurgte han.
»Ja, hvorfor henter du ikke din 

Mormons Bog, så kan vi læse sam
men fra begyndelsen.« ILL

US
TR

AT
IO

NE
R:

 M
AR

K 
RO

BI
SO

N

Jordan løb ind på sit værelse og 
fandt sin bog. »Jeg har den,« råbte 
han, mens han løb tilbage. Han 
skyndte sig hen ved siden af Kirsi.

De slog op på titelbladet. 
»Mormons Bog: Endnu et vidnes
byrd om Jesus Kristus,« læste Jordan. 
De skiftedes til at læse.

»På min mission studerede jeg 
skrifterne sammen med min makker 
hver dag,« sagde Kirsi. »Vil du være 
min studiemakker, indtil jeg kan tage 
tilbage til min mission?« spurgte Kirsi.
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Men så fik han en god ide!

»Ja!« svarede han.
Få dage senere skulle Kirsi ope

reres. Hun kom hjem fra hospitalet 
for at hvile og komme sig i nogle 
få uger. Hun og Jordan studerede 
Mormons Bog sammen hver dag.

Inden hun tog tilbage til sin 
mission, sagde Kirsi: »Jordan, jeg 
vil gerne opfordre dig til at læse 
Mormons Bog færdig, inden du 
bliver døbt!«

Jordan tænkte over det. Der var 
kun nogle få måneder til, han blev 
otte år. Han ville blive nødt til at 
læse en masse, men han ville gerne. 
»Ja,« sagde Jordan.

»Vil du bede og spørge om det, du 
læser, er sandt,« spurgte Kirsi. »Moroni 
lovede, at Helligånden vil vidne om 
sandheden, hvis vi gør det.«

»Okay,« svarede Jordan.

Da Kirsi tog tilbage 
til sin mission, var de 
kommet til 2 Nefi.

Jordan savnede 
virkelig Kirsi. Han 
savnede især at stu
dere med hende. 
Men så fik han 
en god idé.

Henne på skolen den næste dag 
gik han hen til sin bedste ven, Jake.

»Jeg vil læse hele Mormons Bog, 
inden jeg skal døbes,« sagde Jordan. 
»Og siden vi begge skal døbes 
samme dag, tænkte jeg på, om 
du også vil læse den?«

»Ja,« sagde Jake. »Jeg har ikke 
læst hele Mormons Bog før.«

Så hver dag i skolen stillede  
de hinanden det samme  
spørgsmål.

»Hvor langt er du 
kommet?«

»Til slutningen af 
Jakobs Bog. Hvor langt 
er du kommet?«

Snart behøvede de 
ikke engang at stille 
spørgsmålet mere. 
De kiggede bare på 

hinanden og vidste, hvad der ville 
blive spurgt om.

»Jeg tror, at vi bliver færdige lige 
inden vores dåb,« sagde Jordan.

Endelig oprandt dagen for 
deres dåb.

»Jeg blev færdig i aftes,« hviskede 
Jordan.

»Det gjorde jeg også,« sagde Jake. 
»Og jeg bad for at få at vide, om den 
er sand, og jeg fik en dejlig varm 
følelse.«

Jordan smilede. »Det samme her. 
Jeg følte mig glad, da jeg bad.« Han 
var så taknemlig for Kirsis opfor
dring. Nu byggede han på sit helt 
eget vidnesbyrd. ◼
Forfatteren bor i Virginia i USA.
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Fra »Komme dit rige«, Liahona, maj 2015, s. 119-123.

Hvilke løfter 
giver vi ved 

dåben?

S V A R  F R A  E N  A P O S T E L
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Ældste  
Neil L. Andersen
De Tolv Apostles  
Kvorum

Vi tror på ham. 
Vi tilbeder ham. 
Vi følger ham.

Når vi derefter tager 
nadveren hver uge, lover 

vi at erindre Jesus. Vi lover 
at holde hans befalinger.

Vi påtager os Jesu Kristi 
navn og bliver medlem 

af hans kirke.
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VORES SIDE

Min far og mor talte med os om templet. De viste os 
et billede af templet og bar vidnesbyrd om de evige 
velsignelser der.
Tresor I. er 7 år og fra Congo

Skabelsen
Vor himmelske Fader skabte denne levende verden 

i retfærdighed.
Han bragte lys i mørket og skabte luften, havene og 

landområderne.
Der er en overflod af mange ting og skiftende årstider – 

alt til vores glæde.
Så var der solen, månen og stjernerne og dyrene, som 

skulle ledsage os.
Mennesket blev skabt for at herske over jorden.
Nu kunne vor himmelske Fader hvile sig.
På den hellige dag lærer vi om mange af disse 

sandheder.
C. Ling- yao er 10 år og fra Taiwan

Min familie og jeg tog i tem
plet, og jeg ved, at templet 
virkelig er Jesu Kristi hus.
Helam A. er 5 år og fra Peru

Jeg havde det rigtig dejligt, da jeg blev døbt. Til at 
begynde med var jeg lidt nervøs, men da jeg var kom
met ned i vandet, var nerverne helt væk. Jeg følte mig 
tryg i dåbsbassinet. Jeg var så glad for, at jeg havde 
besluttet mig for at blive døbt. Jeg ved, at Jesu Kristi 
Kirke af Sidste Dages Hellige er sand, og at Gud lever.
Neyliana V. er 8 år og fra Brasilien



Abish’ far lærte hende at tro på Jesus Kristus. I hendes by var der ikke mange, der troede på Jesus. Efter 
Ammon var kommet til hendes folk og havde undervist kong Lamoni, vidste Abish, at vor himmelske 

Fader ønskede, at hun skulle fortælle andre om evangeliet. Hun blev endelig i stand til at fortælle alle om Jesus.

Abish var missionær
H E L T E  I  M O R M O N S  B O G
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□  Lær Alma 19:36 udenad.

□  Invitér en ven med til Primary for  
at lære om evangeliet.

□  Få dit vidnesbyrd til at vokse ved  
at bære det for nogen!

□  Jeg udfordrer mig selv til at …

Vores familie lagde 
engang en missionsplan. 
Vi besluttede, hvad vi hver 
især skulle gøre. Jeg ville 
give min lærer i 2. klasse 
en Mormons Bog. Da jeg 
gav hende den, sagde 

hun: »Tak, Adam. Den glæder jeg mig til at 
læse.« Jeg er virkelig glad for, at vi kunne 
lægge en familiemissionsplan.
Adam W. er 8 år og fra Utah i USA

Jeg kan være missionær!

A B I S H

»Abish og dronningen«, Marley D. er 6 år og fra Washington i USA

Klip, fold og gem dette udfordringskort!
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A lma og Amulek underviste mange mennesker om Jesus 
Kristus. De ændrede folks liv ved at plante troens frø. 

Alma og andre var missionærer og forkyndte Guds ord. Hold 
øje med en ny læseudfordring i næste måned! ◼
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I kan udskrive kopier fra liahona.lds.org.

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

Voksende tro

Denne måneds skriftsteder
Når I har læst et skriftsted, kan I farve 
de tilsvarende nummererede områder 
på planten!
1   Alma 31:5- 6, 12- 16, 24- 26
2   Alma 32:1, 4- 7, 21- 23, 28
3   Alma 34:1, 8- 10, 17- 28
4   Alma 36:5- 11, 18- 24
5   Alma 37:3- 7, 14- 17
6   Alma 38:1, 9
7   Alma 40:11- 12, 23- 26
8   Alma 41:10

1

3

1 1

3 3

6
5

4

7

2

8



Alma lærer os, hvordan  
H I S T O R I E R  F R A  M O R M O N S  B O G
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Zoramitterne skiftedes til at bede en gang om ugen. De kravlede 
op på en forhøjning. De rakte deres arme i vejret. Så takkede de 
vor himmelske Fader for, at de var noget helt særligt i forhold 
til andre. Hver person sagde nøjagtig den samme bøn.

Alma den Yngre tog med 
nogle andre ud for at 
undervise zoramitterne. 
Zoramitterne var vant til at 
tro på vor himmelske Fader, 
men de holdt ikke hans 
bud mere. De troede ikke 
på Jesus.

Og de havde glemt, 
hvordan man skulle bede.

man beder



 J u n i  2 0 1 6  77

BØ
RN 

Alma lærte folket, at de altid kunne 
bede. De kunne bede derhjemme, 
i marken eller i ørkenen. Han lærte 
dem, at de kunne bede om alt, 
og at vor himmelske Fader ville 
hjælpe dem.

Zoramitterne bad kun, når de kravlede op på 
forhøjningen. De tænkte ikke på vor himmelske 
Fader, og de bad heller ikke til ham derhjemme 
eller andre steder.
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Vi kan bede på den måde, som Alma belærte om. Vi kan 
bede til alle tider og på alle steder. Vi kan også bede stille 
i vores hjerte. Vor himmelske Fader vil altid høre os! ◼
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M A L E B O G S S I D E

Jeg kan være ærbødig
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Enhver sjæl på denne jord kan mod
tage åbenbaring af samme slags, 

som Peter modtog (se Matt 16:13 17). 
Den åbenbaring vil være et vidnesbyrd, 
en kundskab om, at Kristus lever og 
om, at Jesus Kristus er denne verdens 
Forløser. Enhver sjæl kan få denne vis
hed, og når han modtager dette vidnes
byrd, vil det komme fra Gud og ikke 
alene gennem studium. Studium er 
naturligvis vigtigt, men det må forenes 
med megen bøn og stræben, og da vil 
denne åbenbaring komme …

Vidnesbyrdsmøderne er nogle af 
de bedste møder i menigheden på 
hele måneden, hvis I har Ånden hos 
jer. Hvis I keder jer ved et vidnes
byrdsmøde, er der noget i vejen med 
jer og ikke de andre. I kan gå op og 
bære jeres vidnesbyrd, og I kan mene, 
at det er månedens bedste møde, men 
sidder I der og tæller grammatiske fejl 
og griner af den knapt så veltalende, 
så vil I kede jer og således glide lige 
ud af riget …

Hver måned mødes Det Første 
Præsidentskab og De Tolv med alle 
generalautoriteterne i templet. De 
bærer vidnesbyrd og fortæller hinan
den, hvor meget de elsker hinanden 
og alle jer. Hvorfor har generalautori
teterne brug for et vidnesbyrdsmøde? 
Af samme årsag som I har brug for et 
vidnesbyrdsmøde. Tror I, at I kan gå 
tre, seks, ni eller tolv måneder uden at 
bære jeres vidnesbyrd og stadig holde 
det helt levende?

Nogle af vore gode folk bliver så 
bange for gentagelser, at de prøver at 
styre uden om og væk fra deres vid
nesbyrd ved at bevæge sig i yderkan
ten. I må aldrig bekymre jer om det 
trivielle i vidnesbyrdet. Når Kirkens 
præsident bærer sit vidnesbyrd, siger 

SÅDAN OG 
DERFOR BÆRER 
VI VIDNESBYRD
For hver gang du bærer dit vidnesbyrd, 
bliver det stærkere.

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

han: »Jeg ved, at Joseph Smith blev 
kaldet af Gud som en guddomme
lig repræsentant. Jeg ved, at Jesus er 
Kristus, den levende Guds Søn.« Ser 
I, det er det samme, som I siger hver 
gang. Det er et vidnesbyrd …

Et vidnesbyrd er ikke en formaning. 
Et vidnesbyrd er ikke en prædiken 
(ingen af jer er der for at formane 
resten). Det er ikke en rejsebeskrivelse. 
I er der for at bære jeres eget vidnes
byrd. Det er forbløffende, hvor meget 
man kan nå at sige på 60 sekunder 
eller 120 eller 240, hvad man nu har af 
tid, hvis man holder sig til at bære vid
nesbyrd. Vi vil gerne vide, hvad I føler. 
Elsker I virkelig værket? Er I lykkelige 
i jeres arbejde? Elsker I Herren? Er I 
glade for at være medlem af Kirken?

… Sid ikke dér til jeres fastemøde 
og snyd jer selv ved at sige: »Jeg tror 
ikke, jeg vil bære mit vidnesbyrd i 
dag. Det ville ikke være rimeligt over 
for de andre medlemmer, for jeg har 
haft så mange muligheder.« Bær jeres 
vidnesbyrd. Og et minut er tid nok til 
at bære det.

I har et vidnesbyrd! Det har brug for 
at blive opbygget, opløftet og større, og 
det er det, I gør. For hver gang I bærer 
jeres vidnesbyrd, bliver det stærkere. ◼

Fra »President Kimball Speaks Out on Testimony«, 
New Era, aug. 1981, s. 4- 7.

Præsident  
Spencer W. Kimball 
(1895- 1985)
Kirkens tolvte præsident



Se ældste Dale G. Renlund fra De Tolv Apostles Kvorum, »Gennem Guds øjne«, Liahona, nov. 2015, s. 94.

»For effektivt at tjene andre må vi se dem gennem en forælders øjne, gennem vor himmelske Faders øjne. Først da kan vi begynde 
at forstå en sjæls sande værdi. Først da kan vi fornemme den kærlighed, vor himmelske Fader har til alle sine børn. Først da kan vi 
fornemme Frelserens omsorg for dem. Vi kan ikke leve helt op til vores pagtslige pligt om at sørge med dem, som sørger og trøste 
dem, som står i behov for trøst, medmindre vi ser dem igennem Guds øjne.«

Hvordan kan vi fornemme den kærlighed, vor himmelske Fader har til alle sine børn?

INDBLIK



Også i dette nummer
FOR UNGE VOKSNE

FOR DE UNGE

FOR BØRN

s. 50

s. 52

s. 68

Vi skulle vælge imellem at holde sabbatten hellig eller 
prøve at vinde det nationale mesterskab i rugby mod 
vores ærkerivaler. Vi vandt i sidste ende mere, end vi 
havde håbet på.

Missionsforberedelse består af mere end at studere 
skriften. Det vil også sige at lære at arbejde sammen, 
tåle afvisning og at vide, at det ikke er i orden bare at 
spise is morgen, middag og aften. 

Jordan elskede at være sin søsters studiemak-
ker i nogle få dage. Men hvad skulle han gøre, 
når hun tog tilbage på mission?

Jordans  
studiemakker

Det SVÆRESTE  

ved at være MISSIONÆR

Forkæmpere  
for  sabbatten
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