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Ældste L. Whitney Clayton
Jesus Kristus er nøglen til et rigt 
liv. Når vi udvikler et dybt ånde-
ligt forhold til ham, gør det os i 
stand til at overvinde og finde 
fred midt i vore prøvelser.
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over den tomme flaske, hans 
bedstefar havde givet ham, indtil 
nogle uger efter hans onkels 
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»Ti årsager til, at jeg elsker Mormons 
Bog«, side 12: Når I har læst denne artikel 
sammen, kan I lade hver enkelt i familien 
lave en liste over årsager til, at de elsker 
Mormons Bog. I kan overveje at fortælle 
hinanden om, hvad I har skrevet på listen, 
og læse jeres yndlingsskriftsted i Mormons 
Bog. I kan sætte jer et mål om at se efter 
flere årsager til at elske Mormons Bog, 
mens I sammen læser regelmæssigt i den.

»Være, hvor vi burde være«, side 66: I 
kan læse om ældste Funks oplevelse med 
at vælge at stå på hellige steder og gøre 
det, der hører sig til på side 67. Overvej 
som familie at drøfte, hvad der gør et sted 
helligt, og hvordan hvert enkelt menneske 
kan stå på hellige steder, selvom det ikke 
er i kirken eller i templet. Drøft vigtigheden 
af Helligånden og dens rolle i at hjælpe os 
til at stå på hellige steder.
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Af alle de gaver, som vor kærlige himmelske Fader 
har tilvejebragt for sine børn, er evigt liv den stør-
ste (se L&P 14:7). Den gave består i at leve i Gud 

Faderens og hans elskede Søns nærhed som familie for 
evigt. Det er kun i det højeste af Guds riger, det celestiale, 
at familielivet kan fortsættes.

Vi håber alle på at leve lykkeligt i en kærlig familie. 
For nogle af os er det en følelse, vi aldrig har oplevet – en 
følelse, som vi ved er mulig, men som vi endnu ikke har 
realiseret. Vi ser den måske hos andre. For andre af os 
har familiekærligheden virket mere virkelig og dyrebar, 
når døden har skilt os fra et barn, en mor, en far, en bror, 
en søster eller en kærlig og elsket bedsteforælder. 

Vi har alle næret et håb om, at vi igen en dag ville 
mærke den varme hengivenhed fra det dybt elskede 
familiemedlem, som vi længes efter at omfavne igen.

Vor himmelske Fader kender vores hjerte. Det er hans 
hensigt er gøre os lykkelige (se 2 Ne 2:25). Han har også 
givet os sin Søn som gave og dermed gjort det muligt, at 
familiebåndene kan være knyttet for evigt. Fordi Frelse-
ren brød dødens bånd, vil vi opstå. Fordi han sonede for 
vore synder, kan vi gennem vores tro og omvendelse blive 
værdige til det celestiale rige, hvor familier er forbundne 
i evig kærlighed.

Frelseren sendte profeten Elias til Joseph Smith for at 
gengive præstedømmets nøgler (se L&P 110). Med disse 
nøgler fulgte beseglingsmagten, som muliggør en af 
Guds største gaver til sine børn – nemlig evigt liv sam-
men som familie.

Det er et tilbud, som alle Guds børn, der kommer til 
denne verden, kan gøre krav på. En tredjedel af hans ånde-
lige børn forkastede hans forslag i åndeverdenen. Af mangel 
på tro og siden i åbent oprør valgte de aldrig at skulle kende 
glæden ved vor himmelske Faders gave – evige familier.

De af os, som bestod den afgørende prøve i den førjor-
diske åndeverden og således kvalificerede os til at modtage 
et jordisk legeme, står det stadigt frit at træffe det store valg 
om evigt liv. Hvis vi bliver velsignede med at finde det gen-
givne evangelium, kan vi vælge at indgå og holde pagter 
med Gud, som gør os i stand til at opnå evigt liv. Når vi 
holder ud i trofasthed, vil Helligånden bekræfte vores håb 
og tillid til, at vi er på den vej, der leder til evigt liv, hvor vi 
for altid kan leve sammen som familie i det celestiale rige.

For nogle kan den evige lykke synes fjern eller nærmest 
håbløs. Forældre, børn, brødre og søstre kan have truffet 
valg, der synes at stille sig i vejen for evigt liv. I kan måske 
også være i tvivl om, hvorvidt I selv har gjort jer fortjent til 
det gennem Jesu Kristi forsoning.

Præsident 
Henry B. Eyring
Førsterådgiver 
i Det Første 
Præsidentskab

HÅBET OM  

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

evig  
familiekærlighed
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UNDERVISNING UD FRA DETTE BUDSKAB

Overvej at begynde med at fortælle dem, I underviser 
om en situation, hvor I var taknemlige for håbet om 

evige familier. Lad derpå dem tænke over situationer, 
hvor de har følt sig taknemlige for evige familier. Spørg, 

om de har lyst til at fortælle om det. I kan bede dem om 
at tænke over, hvordan de kan forbedre sig og leve mere 
værdigt til det celestiale rige, så det profetiske løfte om, at 
»familiearrangementerne bliver mere vidunderlige, end I 
kan forestille jer«, kan blive virkelighed for dem en gang.

En af Guds profeter gav mig engang 
et råd, som indgyder mig fred. Jeg 
bekymrede mig om nogle valg, andre 
måtte træffe, som kunne gøre det umu-
ligt for vores familie at være sammen 
for evigt. Han sagde: »Du bekymrer 
dig om det forkerte problem. Du skal 
bare leve værdigt til det celestiale rige, 
så bliver familiearrangementerne mere 
vidunderlige, end du kan forestille dig.«

Jeg vil gerne tilbyde mit vidnesbyrd 
om dette til alle dem, hvis personlige 
erfaring eller ægteskab og børn eller 
mangel på samme – kaster en skygge 
over dette håb – vor himmelske Fader 
kender jer som sine åndelige børn og 
elsker jer som sådan. Da I levede sam-
men med ham og hans elskede Søn før 
dette liv, grundlagde de det håb, I har 
i hjertet om evigt liv. Med kraften i Jesu 

Kristi forsoning og med Helligåndens 
vejledning kan I nu og i den tilkom-
mende verden føle den familiekærlig-
hed, som jeres Fader og hans elskede 
Søn vitterligt ønsker, at I modtager.

Jeg vidner om, at dersom I lever 
værdigt til det celestiale rige, vil det 
profetiske løfte om, at »familiearran-
gementerne bliver mere vidunderlige, 
end I kan forestille jer«, jer til del. ◼
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Familien er evig

Takket være Jesu Kristi forsoning og gengivelsen 
af præstedømmets magt til at besegle familier 

kan vi leve sammen med vores familie for evigt! Hvad 
elsker I ved jeres familie? Følg disse instruktioner for 
at lave en hyldest til jeres familie.

1. Fold et stykke papir på midten på den lange  
led to gange, så I får et langt smalt sammenfol-
det stykke.

2. Tegn en person med hænder, der når ud til 
de foldede kanter.

3. Klip eller skær den person ud. Klip eller  
skær ikke der, hvor hænderne når kanterne.

4. Fold papiret ud. Skriv eller tegn noget,  
I elsker ved hvert enkelt familiemedlem.

5. Tape flere strimler sammen, hvis I har en  
større familie!

Del den evige lykke

En af de bedste ting med evangeliet er, at vi kender til 
frelsesplanen. Vi har den fantastiske mulighed at kunne 

være sammen med vores familie for evigt. Denne kundskab 
hjælper os til at bevare håbet, når vi føler os overvældet af 
verden. Præsident Eyring har sagt: »Vor himmelske Fader 
kender vores hjerte. Det er hans hensigt er gøre os lykkelige 
(se 2 Ne 2:25). Han har også givet os sin Søn som gave og 
dermed gjort det muligt, at familiebåndene kan være knyttet 
for evigt … Det er et tilbud, som alle Guds børn, der kommer 
til denne verden, kan gøre krav på.«

Velsignelsen gælder de af os, der lever nu, og dem, der 
er er gået forud – men kun ved vores hjælp. Vore forfædre 
er i åndeverdenen lige nu, hvor de venter på, at vi gør 
deres navne klar til, at der kan udføres tempelordinancer 
for dem. Men sommetider kan det være svært at udføre 

UNGE

BØRN

tempeltjeneste for dem. Vi har måske for travlt, eller også bor 
vi for langt væk fra templet til at tage derhen så ofte.

Heldigvis er der andre måder, vi kan hjælpe vore forfædre 
på. Det kan være at udføre slægtshistorie, indeksering eller 
passe vore søskende, mens vore forældre tager i templet. Ved 
at hjælpe tjener vi Herren og giver håb om evige familier til 
dem på den anden side af sløret.

1

3

5

2

4
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Plej familien 
sammen

En »ægtemand og hustru har et stort 
ansvar for at elske og vise omsorg 

for hinanden og deres børn.« 1 »Det er 
meningen at hjemmet skal være Guds 
laboratorium for kærlighed og tjene-
ste,« har præsident Russell M. Nelson 
fra De Tolv Apostles Kvorum sagt.

»Vor himmelske Fader ønsker, at 
ægtemænd og hustruer er trofaste 
mod hinanden og værdsætter og 
behandler deres børn som en arv 
fra Herren.« 2

I Mormons Bog sagde Jakob, at 
den kærlighed, som ægtemændene 
havde til deres hustru, den kærlighed 
som hustruerne havde til deres mand, 
og den kærlighed de begge nærede  
til deres børn, var en af årsagerne  
til, at lamanitterne på det punkt 
var mere retfærdige end nefitterne 
(se Jakob 3:5- 7).

En af de bedste måder at skabe 
kærlighed og harmoni på i vores hjem 
er ved at tale venligt til hinanden. Ven-
lig tale indbyder Helligånden. Søster 
Linda K. Burton, Hjælpeforeningens 
hovedpræsident har bedt os om at 
overveje, hvor ofte vi bevidst taler 
venlige ord til hinanden.3

Yderligere skriftsteder
Rom 12:10; Mosi 4:15; L&P 25:5

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
Ældste D. Todd Christofferson 

fra De Tolv Apostles Kvorum 
har fortalt om en barndomsop-
levelse, der indprentede ham 
vigtigheden af en kærlig fami-
lie. Da han og hans brødre var 
drenge, gennemgik deres mor 
en gennemgribende operation 
for kræft, der gjorde det meget 
smertefuldt for hende at bruge 
sin højre arm. I en familie fuld af 
drenge var der meget strygetøj, 
men når hans mor strøg, stop-
pede hun ofte op og gik ud på 
badeværelse for at græde, indtil 
smerten fortog sig.

Da ældste Christoffersons far 
fandt ud af det, gik han uden at 
sige noget uden at få frokost i 
næsten et år for at spare penge 
sammen til en maskine, der 
gjorde strygningen lettere. Af 
kærlighed til sin hustru viste han 
sine drenge et eksempel på at 
tage sig af sin familie. Ældste 
Christofferson har om denne 
kærlighedsgerning sagt: »Jeg var 
ikke klar over min fars offer og 
kærlige gerning over for min mor 
dengang, men nu hvor jeg ved 
det, siger jeg til mig selv: ›Se, det 
er en mand.‹« 4

Til overvejelse
Hvorfor indbyder vi Ånden til 
vores hjem ved at være kærlige 
og omsorgsfulde mod hinanden?

B E S Ø G S B U D S K A B E T

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

Liahona, nov. 2010, s. 129.
 2. Russell M. Nelson, »Frelse og ophøjelse«, 

Liahona, maj 2008, s. 7- 8.
 3. Linda K. Burton, »Vi stiger op sammen«, 

Liahona, maj 2015, s. 31.
 4. D. Todd Christofferson, »Lad os være mænd«, 

Liahona, nov. 2006, s. 46.

Tro, Familie, 
Tjeneste
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NOTER FRA APRILKONFERENCEN 2016
»Hvad jeg, Herren, har talt, har jeg talt … hvad enten det er ved min egen røst 
eller ved mine tjeneres røst, det er det samme« (L&P 1:38).

Evighed
»Min tale i aften er et forsøg på 
at beskrive … hvad vi må gøre 
for at være en del af planen for 
lykke, som vor himmelske Fader 
har forberedt for os. Før vi blev 
født, boede vi i en familie med 
vor ophøjede og evige himmel-
ske Fader. Han fremkom med en 
plan, der gør os i stand til at gå 
fremad og udvikle os til at blive 
som ham. Han gjorde det af kær-
lighed til os. Hensigten med pla-
nen var at give os det privilegium 
at leve for evigt, som vor himmel-
ske Fader lever. Denne evangeli-
ske plan tilbød os et liv på jorden, 
hvor vi ville blive prøvet. Vi fik 
et løfte om, at vi gennem Jesu 
Kristi forsoning ville opnå evigt 
liv, den største af alle hans gaver, 
hvis vi adlød evangeliets love og 
præstedømmeordinancer.«

Når I gennemgår aprilkonferencen 2016, kan I bruge disse sider (og noter til konferencer 
i fremtidige numre) som hjælp i jeres studium og anvendelse af nylig undervisning fra de 
levende profeter og apostle og andre kirkeledere.

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

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

Præsident Henry B. Eyring, førsterådgiver 
i Det Første Præsidentskab, »Evige fami-
lier«, Liahona, maj 2016, s. 81.

Ældste David A. Bednar fra De Tolv Apostles Kvorum, »Bliv altid ved med at have forladelse  
for jeres synder«, Liahona, maj 2016, s. 62.

P R O F E T I S K  L Ø F T E
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»Lydighed  
er troens livsblod«.

Præsident Dieter F. Uchtdorf,  
andenrådgiver i Det Første Præsidentskab, 
»Han vil lægge jer på sine skuldre og bære 

jer hjem«, Liahona, maj 2016, s. 103.

Gode beretninger fra konferencen
Hvad fanger vores opmærksomhed bedre end en beretning? Følgende beretninger 
er blandt de mange, som blev fortalt ved konferencen:

• Hvad er forbindelse mellem blomstrende magnolier, og hvordan kærlighed 
skaber plads til andre i vores liv? – Se Neill F. Marriott, »Hvad skal  
vi gøre?«, s. 10.

• Hvorfor blev ældste Hales efter stavskonferencen for at trykke alle i hånden?  
– Se Robert D. Hales, »Helligånden«, s. 105.

• Yvette Bugingo var som 11- årig flygtning. Hendes far var blevet slået ihjel,  
og hendes tre brødre var forsvundet. Hvordan endte hendes beretning?  
– Se Linda K. Burton, »Jeg var fremmed«, s. 13.

• Hvad kan disse beretninger om sidste dages hellige børn fra ikke-medlems 
hjem inspirere os til at gøre? – Se Neil L. Andersen, »Den, der tager mod  
dette barn i mit navn, tager imod mig«, s. 49.

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

Mænds guddommelige roller

Nogle gange taler flere talere om det samme evangeliske emne.  
Her er det, som tre talere sagde om mænds guddommelige roller:

• Ægtemand: Behandl »jeres hustru … således som vor himmelske  
Fader har behandlet jer.« – Henry B. Eyring, »Evige familier«, s. 83.

• Præstedømmebærer: Lev op til jeres »privilegier som præstedømmebæ-
rere. En skønne dag vil det kun være de mænd, der har taget deres præ-
stedømme alvorligt ved flittigt at søge at lære af Herren selv, der vil være 
i stand til at velsigne, vejlede, beskytte, styrke og helbrede andre.«  
– Russell M. Nelson, »Prisen for præstedømmets kraft«, s. 67- 68.

• Fader: »Faderrollen har guddommelig oprindelse, begyndende med 
en Fader i himlen og i denne jordiske sfære med Adam …

Faderansvaret fordrer ofre …
To af de bedste ting, en far kan gøre for sine børn, er at elske  

og vise sin kærlighed til deres mor. Dette bekræfter og styrker det  
ægteskab, som er grundlaget for deres familieliv og tryghed.«  
– D. Todd Christofferson, »Fædre«, s. 94, 95.

Læs, se eller lyt til generalkonferencetaler  
ved at besøge conference.lds.org.
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for upassende og umoralsk, bliver nu 
ikke blot tålt, men betragtes af de fle-
ste som acceptabel …

Selv om verden har ændret sig, 
er Guds love de samme. De har 
ikke ændret sig, og de vil ikke blive 
ændret. De ti bud er lige præcis bud. 
De er ikke forslag. De er akkurat lige 
så nødvendige i dag, som de var, da 
Gud gav dem til israelitterne.« 1

Vi taler ikke dårligt om dem, som 
ikke følger buddene. Derimod ser vi 
på vores eget liv og afgør, hvor godt 
vi egentligt efterlever den guddomme-
lige vejledning, vi har fået.

De ti bud finder man i Det Gamle 
Testamente (se 2 Mos 20:1- 17), 

men sidste dages hellige ved, at disse 
bud har været gældende til alle tider 
og ikke blot på Det Gamle Testamen-
tes tid. Abinadi underviste om de ti 
bud i Mormons Bog (se Mosi 12:33- 36; 
13:13- 24), og Herren åbenbarede dem 
også for Joseph Smith i vor tid (se L&P 
42:18- 29; 59:5- 13).

Selvom folk i mange samfund i dag 
ser bort fra disse bud, så tror vi på, at 
de stadig gælder. Præsident Thomas S. 
Monson har sagt:

»Adfærd, som engang blev anset 

VI TROR PÅ OVERHOLDELSE  
AF DE TI BUD

D E T  T R O R  V I  P Å

»Guds bud er ikke 
givet for at frustrere 
os eller for at være 
hindringer for vores 
lykke. Tværtimod. 
Han, som skabte 
os, og som elsker 

os fuldkomment, ved præcis, hvor-
dan vi må leve for at opnå den størst 
mulige lykke …

De ti bud repræsenterer basale  
standarder for adfærd, der kan ind-
deles i to grupper; den ene handler 
om, hvordan vi behandler Gud, og 
den anden om, hvordan vi behand-
ler andre mennesker. Gud har for at 
hjælpe os til at gøre ham til centrum i 
vores liv givet os bud om ikke at dyrke 
andre guder, holde sabbatsdagen 
hellig og undgå blasfemi og afgudsdyr-
kelse. Gud har givet os bud om at ære 
vore forældre og ikke stjæle, slå ihjel, 
lyve, begære eller begå hor – alt dette 
for at vi bedre kan elske hans børn.

På grund af Guds vedvarende 
åbenbaringer til sine profeter ved vi 
mere om, hvad han forventer af os, 
men de ti bud er et godt sted at starte 
i vores bestræbelse på at være lydige. 
»Guds bud er et udtryk for hans kær-
lighed til os, og lydighed mod hans 
bud er et udtryk for vores kærlighed 
til ham.« 2 ◼

»Mester, hvad er det største bud i loven?«  
Se Frelserens svar i Matt 22:37- 40.
NOTER
 1. Thomas S. Monson, »Stå på hellige steder«, 

Liahona, nov. 2011, s. 83.
 2. Se Carole M. Stephens, »Elsker I mig, så hold 

mine bud«, Liahona, nov. 2015, s. 120.

Vor himmelske Fader elsker os nok 
til at sige: Du må ikke lyve, du må ikke 
stjæle, du må ikke bryde et ægteskab, 
du skal elske din næste som dig selv 
og så videre. Vi kender buddene. Han 
forstår, at når vi holder buddene, bli-
ver vores liv lykkeligere, mere tilfreds-
stillende og mindre kompliceret.«
Se Præsident Thomas S. Monson, »Hold  
befalingerne«, Liahona, nov. 2015, s. 83.

BUDDENE ER TIL FOR AT GØRE OS LYKKELIGE
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»Du må ikke have andre 
guder end mig« (2 Mos 20:3). 
Selvom det i dag nok er de 
færreste folk, der er fristede til 
at tilbede en guldkalv, bør vi 
heller ikke tilbede »afguder« 
som prestige eller materielle 
ejendele (se 2 Ne 9:30).

»Husk sabbatsdagen og hold den 
hellig« (2 Mos 20:8). Helligholdelse af 
sabbatsdagen kan lære os alene at have 
Guds ære for øje (se L&P 88:67).

»Du må ikke bryde et ægteskab« 
(2 Mos 20:14). Rene tanker er 
en hjælp til at holde buddene  
(se L&P 42:23).

Her er nogle eksempler  
på efterlevelse af buddene 
i dag:
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»Ær din far og din mor« 
(2 Mos 20:12). Dette kan 
omfatte vore forfædre, 
forældre og himmelske 
forældre.

»Du må ikke begære« (2 Mos 
20:17). Begær fører blandt andet 
til utilfredshed og ulykkelighed.
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Jeg elsker Mormons Bog. Generelt 
set elsker jeg den for dens kraft til, 

at læserne kommer »Gud nærmere ved 
at efterleve forskrifterne i den end i 
nogen anden bog.« Det er måske der-
for, at profeten Joseph Smith omtalte 
den som »vores religions slutsten« og 
»den mest korrekte bog på jorden«.1

Men jeg elsker den også af nogle 
helt særlige årsager. Her er 10 blandt 
mange årsager:

Mormons Bog …

 1. blev skrevet i en tidsperiode til 
brug for læsere i en anden – 
vores. Se Mormon 8:16, 34- 35.

 2. beskriver tydeligt Lucifers meto-
der til at lave ravage i de sidste 
dage. Se 2 Nefi 28:3- 29.

 3. erklærer, at menneskelig svag-
hed er en mulighed for at blive 
stærkere, hvis man med ydmyg-
hed vil komme til Kristus. Se 
Eter 12:27.

 4. definerer næstekærlighed som 
Kristi rene kærlighed og en gud-
dommelig gave, som vi kan følge 
specifikke trin for at tilegne os. 
Se Moroni 7:43- 48.

 5. tydeliggør behovet for en mod-
sætning i alt. Se 2 Nefi 2:11- 13.

 6. fremstiller klart, under hvilke 
forhold nåde kan opfylde ret-
færdighedens krav. Se Alma 
34:11- 30.

 7. fortæller om to grupper af men-
nesker, der får specifikke instruk-
tioner om at studere Esajas’ ord, 
hvor vi er den ene gruppe. Se 
2 Nefi 25:4- 8; Mormon 8:23.

TI ÅRSAGER TIL, AT JEG  
ELSKER MORMONS BOG
David Fullmer

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

Som endnu et vidnesbyrd om Jesus Kristus lærer denne bemærkelsesværdige 
bog os om begreber og læresætninger som ingen anden.

 8. er som forudsagt i en profeti i 
Det Gamle Testamente endnu 
et vidne tillige med Bibelen om 
Guds forhold til menneskehe-
den. Se Ezekiel 37:15- 20; 2 Nefi 
28:29; 29:3- 8.

 9. indeholder et løfte om, at dersom 
vi læser og beder om den af et 
oprigtigt hjerte og i tro på Kristus, 
så vil Herren åbenbare for os, at 
det er hans ord. Se Moroni 10:4- 5.

10. belærer om, at Frelserens lidelser 
gav ham fuldkommen medfø-
lelse for vore trængsler og evnen 
til at bistå os, når vi kæmper 
med dem. Se Alma 7:11- 13.

Frem for alt elsker jeg Mormons 
Bog for dens klare vidnesbyrd om, 
at Jesus er Kristus. Jeg elsker den for 
dens løfte om, at Herren i sidste ende 
vil forløse hele Israels hus, når de ind-
går og holder hellige pagter med ham. 
Mormons Bog er et nutidigt mirakel 
– en kærlighedsgave til os fra Gud 
selv. ◼
Forfatteren bor i Utah i USA.
NOTE
 1. Joseph Smith, i indledningen  

til Mormons Bog. DE
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I mit sidste år i Primary fik vi en ny 
lærer: Bror Reynolds. Han havde gråt 

hår og rynker, og han kunne fortælle 
historier om den store økonomiske 
depression i 1920’erne og sin militær-
tjeneste under anden verdenskrig. Til at 
begynde med kunne jeg ikke forholde 
mig til hans historier – de var kedelige 
og handlede om en fjern fortid.

En gang opførte mine venner og 
jeg os ikke ordentligt i klassen. Bror 
Reynolds tog mig til side og talte 
direkte til mig. Han bad mig ganske 
enkelt om at opføre mig bedre, og 
han fortalte, at han ønskede det 
bedste for mig. Inden da havde 
mine venner og jeg ikke været ret 
opmærksomme. Men vi fandt snart 
ud af, at der var noget særligt ved bror 
Reynolds – han havde en ægte inter-
esse for os og hans eneste dagsorden 
var at vise os kærlighed.

Bror Reynolds bar konstant sit vid-
nesbyrd om vor Frelser Jesus Kristus. 
Han havde et lys i øjnene, når han 
underviste os om kraften ved at leve 
et liv, der er centreret om Kristus. Hans 
historier blev til sande eventyr, som 
satte gang i vores fantasi og ansporede 
et ønske i os om at tjene Herren.

Jeg kan stadig huske en lektion, han 
holdt om profeten Joseph Smith, og 
hvordan han vidnede om, at Joseph 
havde været en ung dreng som os. 

Med tårer i øjnene fortalte han, at 
Herren havde store forventninger til os, 
akkurat som han havde haft til Joseph. 
Bror Reynolds sagde, at vi hver især 
kunne udføre noget stort i livet måske 
endda ændre verden, hvis vi blev som 
Joseph og holdt os nær til Frelseren.

Nogle få år senere, da mine venner 
og jeg gik i high school, fandt vi ud 
af, at bror Reynolds havde brug for at 
få sine abrikostræer trimmet. Vi trim-
mede gladeligt træerne, hvilket inde-
bar adskillige timer på stiger og med 
at klippe. Det var hårdt arbejde, men 
vi vidste, at det betød noget for bror 
Reynolds.

Samme år fandt vi også ud af, at 
bror Reynolds havde brug for nogle 

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

Bror Reynolds underviste os ikke kun – han elskede os.

nye skrifter. Dem, han havde, var 
fulde af æselører og var gået op i 
limningen. Vi splejsede og købte 
en smuk læderindbundet udgave af 
alle standardværkerne, hvorpå hans 
navn var indgraveret. Vi gav ham den 
til menighedens juletræsfest. Jeg vil 
aldrig glemme, hvordan hans ansigt 
lyste, eller hvordan tårerne og begej-
stringen glimtede i hans øjne, da han 
så, at vi drenge ville gøre noget for 
ham, der betød så meget.

Da jeg nogle år senere gik på col-
lege, hørte jeg, at bror Reynolds var 
gået bort. Jeg tog hen for at besøge 
hans hustru og udtrykke min respekt 
og påskønnelse af ham. Da jeg så alle 
hans glade børn og børnebørn, indså 
jeg, hvor velsignet jeg var ved at have 
kendt så storslået en mand.

»Han elskede jer drenge,« sagde 
søster Reynolds med et smil og tårer 
i øjnene. »Han elskede jer virkelig.«

I en verden, hvor det er svært 
at fokusere på de rette ting, havde 
bror Reynolds vist os, at det er vores 
forhold til vor himmelske Fader og 
hans Søn, der betyder mest. Det kan 
godt være, at vi havde trimmet bror 
Reynolds træer og givet ham et nyt 
sæt skrifter, men han gav os en langt 
større gave – en vedvarende kærlig-
hed til Frelseren, Jesus Kristus. ◼
Forfatteren bor i Californien i USA.ILL
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KIRKENYT

Det Første Præsidentskab har 
bekendtgjort ændringer i områ-

deledelserne, der træder i kraft den 
1. august 2016. Alle medlemmer af 
områdepræsidentskaber er generalau-
toriteter og halvfjerdsere.

De Halvfjerds er kaldet ved åben-
baring til under ledelse af Det Første 

Sydøstafrika

Stanley G.  
Ellis

Førsterådgiver

Kevin S. 
Hamilton

Præsident

S. Mark  
Palmer

Andenrådgiver

Vestafrika

Marcus B.  
Nash

Førsterådgiver

Terence M. 
Vinson

Præsident

Vern P.  
Stanfill

Andenrådgiver

Asien

Chi Hong (Sam) 
Wong

Førsterådgiver

Randy D.  
Funk

Præsident

David F.  
Evans

Andenrådgiver

De Halvfjerds’ Præsidium

L. Whitney 
Clayton

Donald L. 
Hallstrom

Richard J.  
Maynes

Craig C. 
Christensen

Ulisses  
Soares

Lynn G.  
Robbins

Gerrit W.  
Gong

Præsidentskab at bistå De Tolv Apost-
les Kvorum i deres virke over hele 
verden.

Mens Kristus virkede på jorden 
kaldte han tooghalvfjerds, instruerede 
dem ligesom de tolv apostle og sendte 
dem ud to og to, idet han forklarede, 
at de, der hørte deres røst, ville høre 

hans røst (se Matt 10:1, 16-17; Luk 10).
I en åbenbaring til profeten Joseph 

Smith i 1835 åbenbarede Herren 
blandt andet, at det er »de halvfjerdsʼ 
orden, at de skal have syv præsiden-
ter, som er valgt blandt de halvfjerdsʼ 
grupper, til at præsidere over sig« 
(L&P 107:93). ◼

Nye områdeledere

Hjælper i alle 
områder

Nordamerika 
Nordvest

Nordamerika 
Vest

Nordamerika 
Sydøst

Utah Nord Idaho Nordamerika 
Sydvest

Nordamerika 
NordøstUtah Salt Lake 

City
Det Centrale 
Nordamerika

Utah Syd

Se flere nyheder og mere om begivenheder i Kirken ved at besøge news. lds. org.
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Nordasien

Kazuhiko 
Yamashita

Førsterådgiver

Scott D.  
Whiting

Præsident

Yoon Hwan  
Choi

Andenrådgiver

Brasilien

Marcos A. 
Aidukaitis

Førsterådgiver

Claudio R.M. 
Costa

Præsident

W. Mark  
Bassett

Andenrådgiver

Caribien

Claudio D.  
Zivic

Førsterådgiver

Walter F. 
González

Præsident

Hugo E. 
Martinez

Andenrådgiver

Centralamerika

Adrián  
Ochoa

Førsterådgiver

Jose L.  
Alonso

Andenrådgiver

Kevin R.  
Duncan

Præsident

Europa

Paul V.  
Johnson

Førsterådgiver

Patrick  
Kearon

Præsident

Gary B.  
Sabin

Andenrådgiver

Østeuropa

James B. 
Martino

Førsterådgiver

Bruce D.  
Porter

Præsident

Larry S.  
Kacher

Andenrådgiver

Mexico

Arnulfo 
Valenzuela

Førsterådgiver

Paul B.  
Pieper

Præsident

Rafael E.  
Pino

Andenrådgiver

Mellemøsten/Nordafrika

Larry R. 
Lawrence

Wilford W. 
Andersen

Administreret fra Kirkens 
hovedsæde

Stillehavet

S. Gifford 
Nielsen

Førsterådgiver

O. Vincent 
Haleck

Præsident

Craig A.  
Cardon

Andenrådgiver

Filippinerne

Allen D.  
Haynie

Førsterådgiver

Shayne M. 
Bowen

Præsident

Evan A. 
Schmultz

Andenrådgiver

Sydamerika Nordvest

Lawrence E. 
Corbridge

Førsterådgiver

Carlos A.  
Godoy

Præsident

Hugo  
Montoya

Andenrådgiver

Sydamerika Syd

Allan F.  
Packer

Førsterådgiver

José A.  
Teixeira

Præsident

Mark A.  
Bragg

Andenrådgiver
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Ældste Neal A. Maxwell (1926- 2004) var en af vor Herres, Jesu Kristi, 
elskede disciple. Han tjente som medlem af De Tolv Apostles Kvorum 
i 23 år fra 1981 til 2004. Den åndelige kraft i hans belæringer og det 

trofaste eksempel, han var, velsignede og velsigner stadig medlemmer af Frelserens 
genoprettede kirke og mennesker rundt om i verden på mange forunderlige måder.

I oktober i 1997 var søster Bednar og jeg værter for ældste og søster Maxwell 
på Brigham Young University–Idaho, (som dengang hed Ricks College). Ældste 
Maxwell skulle tale til de studerende, personalet og lærerne ved et foredrag.

Tidligere samme år havde ældste Maxwell undergået 46 dage og nætters risikabel 
kemoterapi mod leukæmi. Hans rehabilitering og fortsatte behandling skred frem, 
som det skulle i forårets og sommerens løb, men ældste Maxwells fysiske styrke og 
udholdenhed var ikke desto mindre begrænset, da han rejste til Rexburg. Efter at 
have hentet ældste og søster Maxwell i lufthavnen kørte Susan og jeg dem til vores 
hjem for at hvile og spise en let frokost inden foredraget.

Jeg spurgte ældste Maxwell, hvad han havde lært af sin sygdom. Jeg vil altid 
huske det præcise og skarpsindige svar, han gav. »Dave,« sagde han, »jeg har lært, 
at det er vigtigere ikke at vige tilbage end at overleve.«

Ældste  
David A. Bednar

De Tolv Apostles 
Kvorum

Accept af Herrens  
vilje og timing

Stærk tro på Frelseren er at kunne acceptere og underkaste  
sig hans vilje og timing – selv når udkommet ikke er det,  

vi havde ønsket eller håbet på.
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Hans svar på mit spørgsmål var et princip, 
som han havde fået stor personlig erfaring 
med gennem sin kemoterapi. I januar 1997 
på den dag, hvor ældste Maxwell skulle 
begynde på den første runde af sine behand-
linger, havde han kigget på sin hustru, taget 
hendes hånd og sukket dybt, idet han sagde: 
»Jeg vil ikke bukke under.«

I sin tale ved oktoberkonferencen i 1997 
sagde ældste Maxwell med stor myndighed: 
»Når vi står over for vore egne … prøvelser 
og modgang, kan vi også trygle Faderen, som 
Jesus gjorde, om at vi ikke må undlade eller 
vige tilbage (se L&P 19:18). Ikke at vige til-
bage er langt vigtigere end at overleve! Desu-
den er det at drikke af det bitre bæger uden at 
blive bitter en del af det af blive som Jesus.« 1

Skriftsteder om Frelserens lidelser, da han 
led det endelige og evige forsonende offer, 
bliver mere gribende og meningsfulde for mig:

»For se, jeg, Gud, har lidt dette for alle, for 
at de ikke skal lide, hvis de vil omvende sig;

men hvis de ikke vil omvende sig, må de 
lide, ligesom jeg;

hvilken lidelse fik mig, selv Gud, den 
største af alle, til at skælve af smerte og 
til at bløde fra hver pore og til at lide på 
både legeme og ånd – og jeg ønskede, at 
jeg ikke skulle drikke det bitre bæger, men 
undlade det –

dog, æret være Faderen, så drak jeg og 
fuldendte mine forberedelser for menneske-
nes børn« (L&P 19:16- 19).

Frelseren veg hverken tilbage i Getsemane 
eller på Golgata.

Ældste Maxwell veg heller ikke tilbage. 
Denne mægtige apostel pressede sig stadigt 
fremad og blev velsignet med mere tid på 
jorden til at elske, tjene, undervise og vidne. 
De sidste år af hans liv var en overbevisende 
understregning af hans hengivenhed som dis-
cipel – både i hans ord og i hans gerninger.

Jeg tror, de fleste af os forventer, at en 
mand med den åndelige kapacitet, erfaring 
og statur, som ældste Maxwell havde, vil 
møde alvorlig sygdom og død med en for-
ståelse af Guds plan for lykke og med forvis-
ning, nåde og værdighed. Men jeg vidner om, 
at sådanne velsignelser ikke er forbeholdt 
generalautoriteter eller få udvalgte medlem-
mer af Kirken.

Efter mit kald til De Tolv Apostles Kvorum 
har mine opgaver og rejser gjort mig mere 
bekendt med trofaste, modige og tapre sidste 

Min tro blev styrket, 
da jeg så dette par 
lade deres stærke og 
fuldt forståelige ønske 
om helbredelse blive 
»opslugt i Faderens 
vilje« (Mosi 15:7).
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dages hellige over hele verden. Jeg vil gerne fortælle jer 
om en ung mand og en ung kvinde, som har velsignet mit 
liv, og med hvem jeg har lært livsvigtige åndelige lektier 
om ikke at vige tilbage og om at lade vores personlige vilje 
»blive opslugt i Faderens vilje« (Mosi 15:7).

Beretningen er sand og personerne eksisterer i virkelig-
heden. Jeg vil dog ikke bruge personernes rigtige navne. 
Jeg har fået lov til at læse udvalgte afsnit op af deres 
dagbøger.

»Dog, ske ikke min vilje, men din«
John er en værdig præstedømmebærer og har tjent 

trofast som fuldtidsmissionær. Da han vendte hjem fra sin 
mission, datede og giftede han sig med en retskaffen og 
vidunderlig ung kvinde, Heather. John var 23 og Heather 
20, da de blev beseglet til hinanden for tid og al evighed i 
Herrens hus.

Omtrent tre uger efter at de var blevet gift i templet, blev 
John diagnosticeret med knoglekræft. Der blev også fundet 
kræftknuder i hans lunger, så prognosen var ikke god.

John skrev dette i sin dagbog: »Det har været den mest 
skræmmende dag i mit liv. Ikke alene fik 
jeg konstateret kræft, men også fordi jeg 
var nygift og følte, at jeg svigtede som 
ægtemand. Jeg skulle forsørge og beskytte 
vores nye familie og her – tre uger inde i 
rollen – følte jeg, at jeg havde svigtet.«

Heather skrev: »Det var forfærdelige 
nyheder, og jeg husker, hvordan det 
ændrede vores perspektiv totalt. Jeg sad i hospitalets ven-
teværelse og skrev bryllupstakkekort, mens vi ventede på 
resultatet af Johns prøver. Da vi fandt ud af, at John havde 
kræft, var gryder og køkkenudstyr ikke så vigtigt mere. 
Det var den værste dag i mit liv, men jeg husker, at jeg den 
aften gik i seng fyldt med taknemlighed over vores tempel-
besegling. Selvom lægerne kun havde givet John 30 % 
chance for at overleve, vidste jeg, at dersom vi var trofaste, 

så havde jeg 100 % chance for at være sammen med ham 
for evigt.«

Cirka en måned efter begyndte John på kemoterapi. 
Han beskrev oplevelsen således: »Jeg blev mere syg af de 
behandlinger, end jeg nogensinde har været i mit liv. Jeg 
tabte håret og 20 kilo, og det føltes, som om min krop gik 
i stykker. Kemoterapien påvirkede mig også følelsesmæs-
sigt, mentalt og åndeligt. I månederne med kemoterapi var 
livet som en rutsjebanetur – med op-  og nedture og alt der 
imellem. Men midt i det hele fastholdt Heather og jeg troen 
på, at Gud ville helbrede mig. Vi vidste det bare.«

Heather nedskrev sine tanker og følelser: »Jeg kunne 
ikke lade John ligge alene på hospitalet, så jeg sov på en 
lille sofa inde på hans værelse. Vi havde masser af besøg 
af familie og venner i dagens løb, men nætterne var svære. 
Jeg lå og stirrede op i loftet og spekulerede over, hvad vor 
himmelske Fader havde i tankerne for os. Sommetider blev 
mine tanker mørke og frygten for at miste John overman-
dede mig næsten. Men jeg vidste, at de tanker ikke kom fra 
vor himmelske Fader. Mine bønner om trøst blev hyppi-
gere, og Herren styrkede mig til at kunne fortsætte.«

Tre måneder senere gennemgik John en 
stor operation for at få fjernet en stor svulst i 
benet. To dage efter operationen besøgte jeg 
John og Heather på hospitalet. Vi talte om 
mit første møde med John i missionsmarken, 
om deres ægteskab, om kræften og om de 
evige og vigtige lektier, vi lærer gennem jor-
delivets prøvelser. Da jeg skulle til at gå, bad 

John mig om at give ham en præstedømmevelsignelse. Jeg 
svarede gladeligt ja til at give en sådan, men jeg var nødt til 
at spørge om noget først.

Så stillede jeg spørgsmål, som jeg ikke havde planlagt 
og aldrig før havde overvejet: »John, har du tro til ikke at 
blive helbredt? Hvis det skulle være vor himmelske Faders 
vilje at tage dig bort i din ungdom og ind i åndeverdenen 
for at fortsætte din tjeneste der, har du så tro nok til at 

En af jordelivets største 

velsignelser er ikke at 

vige tilbage og lade 

vores personlige vilje 

opsluges i Faderens.
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underkaste dig hans vilje og ikke blive 
helbredt?«

I skriften læser man, at Frelseren og hans 
tjenere udøvede den åndelige gave til at 
helbrede (se 1 Kor 12:9; L&P 35:9; 46:20), og 
man går ud fra, at personen havde tro til at 
blive helbredt (se ApG 14:9; 3 Ne17:8; L&P 
46:19). Men da John, Heather og jeg rådførte 
os med hinanden og grundede over disse 
spørgsmål, forstod vi, at dersom det var Guds 
vilje at helbrede denne gode unge mand, så 
kunne den velsignelse kun opnås, hvis dette 
tapre par havde tro til ikke at blive helbredt. 
Med andre ord var John og Heather nødt til 
gennem Jesu Kristi forsoning at overvinde 
»det naturlige menneske« (Mosi 3:19), tilbø-
jeligheden i os alle til utålmodigt at forlange 
og ustandseligt insistere på de velsignelser, 
vi ønsker os og tror, vi fortjener.

Vi indså, at der er et princip, der angår 
enhver hengiven discipel: stærk tro på 

Frelseren er at kunne acceptere og under-
kaste sig hans vilje og timing – selv når 
udkommet ikke er det, vi havde ønsket eller 
håbet på. Selvfølgelig kunne John og Heather 
ønske, længes efter og trygle om helbredelse 
af hele deres sjæl, sind og styrke. Men vigti-
gere var det, om de ville være »villig[e] til at 
underordne sig alt det, som Herren finder 
det tjenligt at pålægge [dem], ligesom et barn 
underordner sig sin far« (Mosi 3:19). Ja, var de 
villige til at »bring[e] hele [deres] sjæl som et 
offer til ham« (Omni 1:26) og ydmygt bede: 
»Fader, hvis du vil, så tag dette bæger fra mig. 
Dog, ske ikke min vilje, men din« (Luk 22:42).

Hvad der til at begynde med for John, 
Heather og jeg virkede som forvirrende 
spørgsmål blev en del af et gennemgående 
tema af evangeliske paradokser. Overvej Frel-
serens formaning: »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). 

Mit hjerte svulmede 
af påskønnelse og 
beundring, da jeg så 
dette unge par stå i en 
af de sværeste af alle 
åndelige kampe – at 
underordne sin egen 
vilje Guds.
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Han erklærede også, »men mange af de første skal blive 
de sidste, og mange af de sidste de første« (Matt 19:30). 
Og Herren gav de sidste dages hellige dette råd: »Og ved 
dit ord skal mange af de høje blive gjort ydmyge, og ved dit 
ord skal mange af de lave blive ophøjet« (L&P 112:8). Så det 
at have tro nok til ikke at blive helbredt, virkede til at passe 
fint ind i et tydeligt mønster af store paradokser, som for-
drer, at vi beder, søger og banker på, for at vi kan modtage 
kundskab og forståelse (se 3 Ne 14:7).

Efter at have taget sig den nødvendige tid til at tænke 
over mine spørgsmål og tale med sin hustru sagde John: 
»Ældste Bednar, jeg ønsker ikke at dø. Jeg ønsker ikke at 
forlade Heather. Men hvis det er Herrens vilje at sende mig 
til åndeverdenen, så er det også i orden med mig.«

Mit hjerte svulmede af påskønnelse og beundring, da 
jeg så dette unge par stå i en af de sværeste af alle åndelige 
kampe – at underordne sin egen vilje Guds. Min tro blev 
styrket, da jeg så dette par lade deres stærke og fuldt forstå-
elige ønske om helbredelse blive »opslugt i Faderens vilje« 
(Mosi 15:7).

John beskrev sin reaktion på vores sam-
tale og den velsignelse, han havde mod-
taget: »Ældste Bednar delte en af ældste 
Maxwells tanker med os om, at det er bedre 
ikke at vige tilbage end at overleve. Ældste 
Bednar sagde så: ›Jeg ved, at du har tro til at 
blive helbredt, men har du også tro til ikke 
at blive helbredt?‹ Det var noget nyt for mig. 
Det, han egentlig spurgte mig om, var, om 
jeg havde tro til at acceptere det, hvis det var Guds vilje, at 
jeg ikke blev helbredt? Var jeg rede til at underordne mig 
og acceptere det, hvis min tid var inde, og jeg skulle dø og 
træde ind i åndeverdenen?«

John skrev desuden: »At have tro til ikke at blive helbredt 
virkede ulogisk, men det perspektiv ændrede måden, min 
hustru og jeg tænkte på, og gjorde os i stand til at stole helt 
på Guds plan for os. Vi lærte, at vi er nødt til at opnå en tro 

på, at Herren står ved roret, uanset hvad der sker, og han 
vil vejlede os fra det sted, vi er, til det sted, vi har brug for 
at være. Da vi bad, ændrede vores tryglen sig fra ›gør mig 
rask‹ til ›giv mig tro til at acceptere, hvad end du har plan-
lagt for mig.‹

Jeg var sikker på, at eftersom ældste Bednar var apostel, 
ville han velsigne mig med det, der ville få min krop til at 
hoppe ud af sengen og begynde at danse eller noget andet 
dramatisk! Men da han velsignede mig den dag, blev jeg 
forbløffet over, at de ord, han udtalte, næsten var identiske 
med min fars, min svigerfars og min missionspræsidents. 
Jeg indså, at det i sidste ende ikke betyder noget, hvem 
der lægger deres hænder på mit hoved. Guds kraft er den 
samme, og hans vilje bliver tilkendegivet for os personligt 
og gennem hans bemyndigede tjenere.«

Heather skrev: »Det har været en dag fyldt med blan-
dede følelser. Jeg var overbevist om, at ældste Bednar ville 
lægge sine hænder på Johns hoved og gøre ham helt rask. 
Jeg vidste, at han kunne blive helbredt ved præstedøm-

mets kraft, og jeg ønskede det brændende. 
Da han havde belært os om troen til ikke at 
blive helbredt, blev jeg rædselslagen. Indtil 
da havde jeg på intet tidspunkt tænkt, at det 
kunne være en del af Herrens plan, at jeg 
skulle miste min mand. Min tro afhang af 
det, jeg ønskede. Den var på en måde ret 
ensrettet. Selvom det til at begynde med var 
skræmmende, tog tanken om tro til ikke at 
blive helbredt min bekymring fra mig. Det 

gjorde det muligt for mig at stole på, at vor himmelske 
Fader kendte mig bedre, end jeg gjorde, og at han ville 
gøre det, der var bedst for mig og John.«

Der blev givet en velsignelse, og der gik uger, måneder 
og år. John fik det på mirakuløs vis bedre. Han var i stand 
til at gøre sine universitetsstudier færdige og få et godt 
job. John og Heather styrkede deres forhold og nød livet 
sammen.

Selv om vi har en 

stærk tro, er der 

mange bjerge, der ikke 

bliver flyttet. Og ikke 

alle syge og svagelige 

bliver helbredt.
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Nogen tid senere modtog jeg et brev fra John og 
Heather om, at kræften var vendt tilbage. Kemoterapien 
blev genoptaget, og der blev planlagt en operation. John 
forklarede: »Denne nyhed var ikke alene en skuffelse for 
Heather og mig, men den vakte også forundring. Hvad var 
det, vi ikke havde lært første gang? Forventede Herren sig 
mere af os?

Så jeg begyndte at bede om klarhed og om, at Herren ville 
hjælpe mig til forstå, hvorfor kræften var vendt tilbage. Jeg 
modtog mit svar en dag, hvor jeg læste i Det Nye Testamente. 
Jeg læste beretningen om Kristus og hans 
apostle, der var ude på et oprørt hav. I frygt 
for at båden ville synke, gik disciplene til 
Frelseren og spurgte: ›Mester, er du ligeglad 
med, at vi går under?‹ Det var lige præcis, 
sådan jeg havde det. Er du ligeglad med, at 
jeg har kræft? Er du ligeglad med, at vi gerne 
vil stifte familie? Men da jeg læste videre, 
fandt jeg mit svar. Herren så på dem og 
sagde: ›I lidettroende‹, han rejste sig og truede 
ad storm og sø, og det blev helt blikstille.

I det øjeblik var jeg nødsaget til at spørge. ›Tror jeg på 
dette? Tror jeg virkelig på, at han stilnede stormen den 
dag? Eller er det bare en god historie?‹ Svaret er: Jeg tror 
på det, og fordi jeg ved, at han stilnede vandene, troede 
jeg også øjeblikkeligt på, at han kunne helbrede mig. 
Indtil da havde jeg haft det svært med at forlige mit behov 
for at tro på Kristus med uundgåeligheden i hans vilje. Jeg 
så det som to forskellige ting, og sommetider tider syntes 
jeg, det var modsigende ting. Hvorfor skulle jeg have tro, 
hvis hans vilje alligevel i sidste ende var uundgåelig? Efter 
den oplevelse vidste jeg, at det at have tro – i det mindste 
i mit tilfælde – ikke nødvendigvis var at vide, at han ville 
helbrede mig, men at han kunne helbrede mig. Jeg måtte 
tro på, at han kunne, og hvorvidt det skete var op til ham. 

Da jeg lod disse to tanker sameksistere i mit sind, foku-
seret tro på Jesus Kristus og det totalt at underordne mig 

hans vilje, fandt jeg større trøst og fred. Det har været 
forunderligt at se Herrens hånd virke i vores liv. Tingene er 
faldet på plads, mirakler har fundet sted, og vi ser ydmygt 
Guds plan udfolde sig for os.«

Retfærdighed og tro kan i sandhed flytte bjerge – hvis 
det at flytte bjerge stemmer overens med Guds hensigt og 
vilje. Retfærdighed og tro kan helbrede den syge, døve 
eller lamme – hvis en sådan helbredelse stemmer overens 
med Guds hensigt og vilje. Så selv med stærk tro er der 
mange bjerge, der ikke bliver flyttet. Og ikke alle syge 

bliver helbredt. Hvis al modgang blev afkor-
tet, al sygdom fjernet, så ville det primære 
formål med Faderens plan blive forpurret.

Mange af de lektier, vi skal lære i jorde-
livet, kan vi kun lære gennem de ting, vi 
oplever og til tider lider. Og Gud forventer 
og stoler på, at vi kan møde jordelivets 
prøver med hans hjælp, så vi kan lære det, 
vi er nødt til og i sidste ende blive til det, vi 
skal i evigheden.

Der er en mening med alting
Denne historie om John og Heather er både almindelig 

og ualmindelig. Dette unge par er repræsentativ for mil-
lionvis af trofaste, pagtstro sidste dages hellige over hele 
verden, som presser sig fremad på den lige og snævre sti 
med urokkelig tro på Kristus og et klart håb (se 2 Ne 31:19- 
20). John og Heather tjente ikke i fremtrædende, ledende 
stillinger i Kirken, de var ikke i familie med generalautori-
teter, og de var sommetider tynget af tvivl og frygt. På den 
måde er deres historie ganske almindelig.

Men denne unge mand og kvinde blev velsignet på 
en ualmindelig måde for at lære afgørende, evige lektier 
gennem prøvelse og modgang. Jeg har delt denne beret-
ning med jer, fordi John og Heather, ligesom så mange af 
jer, kom frem til en forståelse af, at det ikke at vige tilbage 
er vigtigere end at overleve. Derfor handler deres oplevelse 

Gud forventer og stoler 

på, at vi kan møde jor-

delivets prøvelser med 

hans hjælp, så vi kan 

lære det, vi er nødt til 

og i sidste ende blive til 

det, vi skal i evigheden.
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ikke primært om liv og død, men snarere 
om at lære, leve og blive.

For mange af jer er deres historie jeres, 
eller også har den været eller vil blive 
det. I står eller vil komme til at stå over 
for tilsvarende udfordringer i livet med 
det samme mod og åndelige perspek-
tiv, som John og Heather havde. Jeg ved 
ikke, hvorfor nogle mennesker skal lære 
evighedens lektier gennem prøvelser og 
lidelser – hvor andre tilsyneladende lærer 
dem gennem redning og helbredelse. Jeg 
kender ikke til alle årsager eller formål, og 
jeg ved ikke alt om Herrens timing. Tillige 
med Nefi og jer kan jeg sige, at vi ikke 
»forstår betydningen af alle ting«  
(1 Ne 11:17).

Men visse ting ved jeg absolut. Jeg ved, 
at vi som ånder er sønner og døtre af en 
kærlig himmelsk Fader. Jeg ved, at den evige 
Fader er ophav til planen for lykke. Jeg ved, 

at Jesus Kristus er vor Frelser og Forløser. 
Jeg ved, at Jesus satte Faderens plan i værk 
gennem sit uendelige og evige sonoffer. Jeg 
ved, at Herren, som blev »korsfæstet [og] 
sønderknust for os,« 2 kan styrke og »bistå 
sit folk, hvad angår deres skrøbeligheder« 
(Alma 7:12). Og jeg ved, at en af jordelivets 
største velsignelser er ikke at vige tilbage, 
men at lade vores personlige vilje opsluges 
i Faderens (se Mosi 15:7).

Selv om jeg ikke ved alt om, hvordan og 
hvornår eller hvor og hvorfor disse velsignel-
ser bliver givet, så vidner jeg om, at de gør. 
Og jeg ved, at når I går fremad med stand-
haftighed i troen på Kristus, vil I have kraft 
til ikke at vige tilbage. ◼
Fra en CES- tale, »Så vi ikke skal ›undlade‹« til unge voksne 
den 3. marts 2013 på University of Texas i Arlington.

NOTER
 1. Se Neal A. Maxwell, »Anvend Kristi forsonende  

blod«, Stjernen, jan. 1998, s. 23.
 2. Jesus af Nazaret, Salmer og sange, nr. 105.

Mange af de lektier, 
vi skal lære i jordelivet, 
kan vi kun lære gen-
nem de ting, vi oplever 
og til tider lider.
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De unge skal undervise. Det gjorde Herren klart, 
da han beskrev en præsts pligter:

»Præstens pligt er at prædike, undervise, for-
klare, formane og døbe og velsigne nadveren« (L&P 20:46; 
fremhævelse tilføjet).

Nogle få vers efter uddyber Herren, at pligten til at under-
vise og forklare også påhviler lærere og diakoner (se L&P 
20:58- 59). Sandheden er, at alle vore unge mænd og kvinder 
har gavn af muligheden for at undervise lejlighedsvist.

Fordelene ved, at unge underviser andre unge
Jesus Kristus var den fuldkomne lærer. Undervisning 

hjælper de unge til at følge Frelserens eksempel og blive 
ligesom ham. Undervisning forbereder dem også til at blive 
missionærer, forældre og ledere i Kirken. Når de unge 
underviser, er de nødt til at studere evangeliet og efterleve 
det. De er også nødt til at have Ånden for at undervise 
(se L&P 42:14). Som følge deraf lærer de unge undervisere 
almindeligvis mere og får et stærkere vidnesbyrd om emnet 
end de øvrige klassemedlemmer.

Derudover får de unge, som underviser, selvtillid, under-
visningsfærdigheder og lærer noget om, hvad de ikke ved. 
De unge, som får mulighed for at undervise, lærer også at 
blive bedre elever og deltagere i klassen.

Og de unge, som undervises, bliver ikke mindst også 
velsignet. Unge lytter og deltager ofte mere, når de bliver 
undervist af jævnaldrende. Det styrker de unges venskaber, 

når de drøfter evangeliske emner og 
Ånden er nærværende. Og de unge er 
ofte bedre til at hjælpe hinanden med 
at komme igennem fælles problemer.

Hvordan kan voksne ledere hjælpe de unge  
til at opnå fremgang?

Når unge underviser, er de voksne ledere ansvarlige 
for at sikre passende opførsel og en åndelig atmosfære.

Voksne ledere følger Ånden, når de beder de unge om 
at undervise.1 Nogle unge er ikke parate til at undervise, 
og lederne må være forsigtige med ikke at få disse unge 
til at føle sig utrygge. Andre unge er måske klar til at under-
vise i en del af en lektion, hvor andre kan tage hele lekti-
onen. Selvom de unge normalt bør have mindst en andel 
i undervisninge af de fleste lektioner, bør de ikke under-
vise i hver eneste lektion. I små klasser bør lederne sikre 
sig, at de unge ikke bliver bedt om at undervise for ofte. 
Nogle lektioner, især om svære emner, undervises bedst af 
voksne. Desuden har unge behov for at se voksne ledere 
anvende korrekte undervisningsmetoder.

Voksne ledere eller forældre kan arbejde sammen med 
de unge på tomandshånd for at hjælpe dem med at forbe-
rede deres lektion. Denne hjælp omfatter at bede den unge 
om at læse lektionen igennem mindst en uge i forvejen,2 
foreslå, at de beder om at få at vide, hvad vor himmelske 
Fader ønsker, de skal sige, lægger en lektionsplan og at 

Brian K. Ashton
Andenrådgiver i 
Søndagsskolens 
hovedpræsidentskab

HJÆLP DE UNGE MED AT 

undervise

U N D E R V I S N I N G  P Å  F R E L S E R E N S  M Å D E
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De unge har brug for at 
undervise og med lidt hjælp 
kan de gøre det godt.

Unge kan undervise, og de kan 
gøre det godt

For nyligt blev jeg bedt om at 
vikariere i søndagsskoleklassen for de 
unge mellem 12 og 13 år i min menig-
hed. Jeg bad min 13- årige søn, Jacob, 
om at hjælpe mig med at undervise. 
Vi lavede en lektionsplan sammen. 
Jacob underviste i den første halvdel 
af lektionen, hvor han viste en kort 
video, læste nogle skriftsteder om 
vores emne og stillede tankevæk-
kende spørgsmål. Jacob spurgte også 
klassen, hvad de følte, og hjalp dem 
til at genkende Helligånden.

I den anden halvdel af klassetiden fik jeg eleverne til 
at undervise hinanden om det første syn. Derpå opfor-
drede vi dem til at undervise deres familie om det første 
syn til familieaften. Efter klassen sendte vi en e- mail til 
forældrene, hvori vi informerede om vores opfordring til 
de unge.

Da jeg spurgte Jacob, hvordan han syntes, det var gået 
med lektionen, sagde han: »Rigtig godt. Jeg ved, at Ånden 
var til stede, for jeg troede ikke, at mine klassekammerater 
kunne svare på vore spørgsmål, men det kunne de.«

De unge har brug for at undervise, og I kan hjælpe dem, 
så de kan gøre det godt. Når de gør det, vil deres vidnes-
byrd vokse, og de bliver bedre beredt til at være missio-
nærer, forældre og ledere i Kirken. Og hvad vigtigere er, 
så bliver de mere som Frelseren. ◼
Se det nye hæfte Undervisning på Frelserens made på undervisning.
lds.org/dan og se flere forslag til at forbedre undervisningen.

NOTER
 1. Kvorumspræsidenter i Det Aronske Præstedømme rådfører sig med de 

voksne ledere om, hvem der skal undervise i de kommende lektioner 
(se Håndbog 2: Forvaltning af Kirken, 2010, 8.3.2).

 2. Eftersom åbenbaring kommer »linje på linje, forskrift på forskrift« 
(2 Ne 28:30), giver det at læse lektionen igennem en uge i forvejen 
læreren tid til at modtage åbenbaring.

man sammen øver sig på at undervise i lektionen. Når de 
unge modtager åbenbaring under forberedelsesprocessen, 
kan lederne hjælpe dem til at vide, at det er åbenbaring, 
de modtager.

Voksne ledere kan hjælpe de unge undervisere med 
at forberede spørgsmål, som kan anspore til drøftelse, 
indbyde Helligånden og hjælpe eleverne til selv at opdage 
sandheder. Lederne kan også hjælpe de unge til at være 
stille, når man har stillet et spørgsmål, så klassemedlem-
merne får tid til at modtage åbenbaring.

I løbet af lektionen kan de voksne ledere fortælle om 
personlige oplevelser og bære vidnesbyrd, som kan hjælpe 
de unge til at se, at de ikke står alene med deres udfordrin-
ger, og give dem håb om at kunne overvinde deres pro-
blemer. De unge har brug for den visdom og erfaring, som 
de voksne ledere kan tilbyde. Lederne bør om nødvendigt 
også tydeliggøre læresætningerne.

Voksne ledere bør undgå at overtage lektionen, 
selv om den unge lærer måske kæmper med den. Dog 
bør lederne være forberedt på at yde støtte ved at stu-
dere undervisningsmaterialet og bede om, hvordan de 
bedst kan bistå den unge underviser.
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Jeg vil gerne 
kunne citeres 
for min egen 
oplevelse af, 

at mit liv er 
rigere, ædlere 

og bedre 
som kvinde 

på grund af 
Jesu Kristi 

evangelium.
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Sharon Eubank
Leder for LDS Charities

For mange år siden, da min veninde og hendes mand udførte 
noget lederskabstræning ude på landet i Ghana, kom der en 
kvinde op til hende bagefter og sagde meget bevæget: »Det 

her er en kvindekirke.« Min veninde spurgte kvinden, hvad hun 
mente med det. Hun sagde egentligt: »Vi har den prægtige Hjælpe-
forening, hvor vi lærer om åndelige ting og hverdagsagtige ting, som 
er til velsignelse for os og vores familie. Og på samme tid er din 
mand inde ved siden af, hvor han underviser vore mænd om, hvor-
dan de skal behandle deres hustru og børn med venlighed og mild-
hed. Vi har templet, så mine afdøde børn kan være mine for evigt. 
Alt, jeg ønsker mig, finder jeg i denne kirke. Det er en kvindekirke.«

Er det en kvindekirke? Med nogle få farverige undtagelser har 
min egen oplevelse været præget af selvstændiggørelse og bemyn-
digelse. Så frem for at besvare spørgsmålet for jer vil jeg bare læne 
mig op ad det, jeg har set rundt om i verden. Jeg er hverken lærd, 
akademiker eller talsmand for Kirken. Men jeg vil gerne kunne 
citeres for min egen oplevelse af, at mit liv er rigere, ædlere og 
bedre som kvinde på grund af evangeliet og Jesu Kristi Kirke af 
Sidste Dages Hellige.

Kirkens lære om kvinders rolle i familien, Kirken, samfundet og 
templet eller om forholdet og samspillet mellem mænd og kvinder 

er langt fra restriktivt og konservativt – det er den mest moderate, 
kraftfulde, oplyste og aktiverende lære, jeg nogensinde har hørt 
om. Derfor siger jeg til mine søstre, at det, I hungrer efter som 
kvinder, som kristne, som lærde, som evige væsener, findes lige 

her i Jesu Kristi lære og i udøvelsen af den lære i Kirken.

på at være kvinde
ET EVIGT  

PERSPEKTIV 



på at være kvinde
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I Guds lære er mænd og kvinder  
lige ansvarlige 

Jesu Kristi evangelium gælder både 
mænd og kvinder, og i Guds lære er der 
ingen forskel på kravet om ansvarlighed 
eller nogen dobbeltstandard. Gud tolerer 
hverken pornografi, hor, misbrug, forsøm-
melse, ulighed eller undertrykkelse fra 
mænds eller kvinders side.

Læren giver os også kundskab om, hvor 
vi kommer fra, hvorfor vi er her, og hvor vi 
går hen. Den giver os som mænd og kvin-
der en forståelse af vores køn såvel som 
vore roller som døtre og sønner, søstre og 
brødre, hustruer og ægtemænd og mødre 
og fædre.1

Ældste D. Todd Christofferson fra De 
Tolv Apostles Kvorum har sagt følgende: 
»Profeterne har åbenbaret, at vi først eksi-
sterede som intelligenser, og at vi fik form 
eller åndelige legemer af Gud og derved 
blev hans åndelige børn – sønner og døtre 
af himmelske forældre.« 2 Intelligens har 
altid eksisteret (se L&P 93:29).

Jeg er kvinde. Med mit køn fulgte der 
visse egenskaber og ansvar.

Jeg er datter. Den rolle definerer, hvem 
jeg er i forhold til Guddommen. Jeg har 
guddommelige forældre, og jeg har som 
deres datter ret til at kommunikere med 
vor himmelske Fader i bøn og til at mod-
tage åbenbaring gennem Helligånden.3

Jeg er søster. Den rolle indebærer, at jeg 
er kristen, medlem af Kirken, søster i evan-
geliet, discipel, og at jeg har indgået pagter 
om, at jeg vil ofre, hellige, tjene og lede.

I dette liv har jeg også mulighed for at 
blive hustru og hvis ikke i dette liv så helt 
sikkert i det næste. Den rolle definerer, 

hvem jeg er i forhold til en valgt og lige-
værdig partner, en ægtemand. Selvom vi 
ikke er ens – ingen har helt den samme 
kombination af gaver og træk, som jeg 
eller han har – så bruger vi vore forskellige 
egenskaber til at prøve at blive ét. Ordet 
besegling er en udmærket beskrivelse af 
den evige forening af potentiale i et ægte-
skab, der udføres med præstedømmets 
myndighed i templet

Rollen som mor definerer, hvem jeg er 
i forhold til mine efterkommere. Uanset 
om jeg rent faktisk får denne rolle i den 
korte tid, vi er her på jorden eller hinsi-
des, så er løftet om en evig familie givet 
til dem, hvis ægteskab er beseglet i tem-
plet og med forjættelsens hellige Ånd 
(se L&P 132:19).

Vores lære er helt unik på denne jord, 
og den er en del af genoprettelsen af Jesu 
Kristi evangelium. Tænk på, hvad det  
betyder, hvis I forstår og tror på denne  
lære. Det giver alt, jeg gør, perspektiv.

Kirken er der, hvor vi praktiserer  
Guds lære

Jeg tror på, at det at være medlem af 
Kirken gør mig til en del af et af de bedste 
udviklingsprogrammer, der nogensinde er 
udformet. Det er et bredt spekter af person-
lig udvikling, selvstændiggørelse og leder-
skab, som kvinder får ved bare at gøre de 
ting, som alle medlemmer gør: Leder, taler 
offentligt, træffer beslutninger, argumente-
rer overbevisende, lægger budget, påvirker, 
tjener i lokalsamfundet, tilegner sig viden 
og kompetencer, ressourcestyrer, passer 
have, konserverer mad, sørger for familiens 
sundhed – og sådan kan jeg fortsætte.

»Gode kvinder … 
vil blive draget til 

Kirken i stort tal  
… Dette vil ske …  

i det omfang kvin-
derne i Kirken ses 

som noget særskilt 
og anderledes –  
på gode måder –  

i forhold til  
kvinder af verden.«

Præsident  
Spencer W. Kimball
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Jeg tror, at misforståelserne omkring kvinders rolle 
opstår, når der er uoverensstemmelse mellem læren og 
udøvelsen af læren. Gennem fortsat åbenbaring fra Gud til 
hans profeter og til os gennem Helligånden kan vi fortsætte 
med at indse og udrydde de fleste misforståelser.

Apostle og profeter fortsætter for eksempel med at 
klarlægge de begreber, vi altid har troet på:

• Ældste M. Russell Ballard fra De Tolv Apostles Kvorum 
har sagt: »Når mænd og kvinder tager til templet, bega-
ves de begge med den samme kraft, som per definition 
er præstedømmets kraft.« 4

• Ældste Dallin H. Oaks fra De Tolv Apostles Kvorum 
har udtalt: »Vi er ikke vant til at tale om kvinder, der har 
præstedømmets myndighed i deres kirkekaldelse, men 
hvilken anden myndighed kan det være?« 5

• Præsident James E. Faust (1920- 2007), andenrådgiver 
i Det Første Præsidentskab, har forklaret: »Enhver far er 
sin families patriark, og enhver mor er dens matriark, og 
de er ligestillede i deres respektive rolle som forældre.« 6

1. Hold fast i det store overordnede billede
Må jeg komme med tre forslag til, hvordan vi kan 

blive bedre til at praktisere læren? Mit første forslag går 
på at bevare det store overordnede billede, som er i Jesu 
Kristi lære.

For nogen tid siden var jeg i min egenskab af leder for 
LDS Charities til et møde, hvor jeg fik en hasteanmodning 
om hjælp til kristne flygtninge, der var blevet udrenset fra 
Mosul i Irak af styrker fra Islamisk Stat, og de var på vej 
ind i Kurdistan. Præsten for den anglikanske kirke havde 

5000 mennesker, der kæmpede om pladsen i kirkens have, 
og de havde ikke noget at spise. Det sidste dages hellige 
humanitære missionærægtepar bad om nødhjælpsmidler 
til at købe ris, bønner, olie og tæpper, og vi efterkom fore-
spørgslen, så de kunne få mad den aften.

Det er den slags ting, jeg møder igennem mit arbejde 
hver dag. Idet jeg er tvunget til at prøve at se det store 
billede så ofte, spørger jeg mig selv, hvordan jeg bruger 
min energi bedst? Og her kan vi søge i evangeliets lære-
sætninger efter svaret. At se »forbi målet« ( Jakob 4:14) eller 
blive besat af et spørgsmål eller en praksis bortleder vores 
opmærksomhed og tid fra efterlevelse af evangeliet.

Bonnie L. Oscarson, Unge Pigers hovedpræsident, har 
talt om at forblive forankret i evangeliet, når vi søger svar: 
»Vi kan vælge, hvorvidt vi vil holde fast i det, vi allerede 
har følt. Der er ikke svar på alting, men vi kan vælge at 
være tro mod det, vi allerede har følt fra Helligånden. Lad 
os blive ved med at arbejde på at gøre tingene bedre og 
holde fast i vores tro i mellemtiden.« 7

Vores praksis vil fortsat ændre sig i Kirken i takt med, at 
vi lærer at anvende doktrinen bedre og på mere fuldkomne 
måder. Jeg håber, at den næste generation vil være endnu 
mere fair og lige i deres udøvelse af evangeliet. Men jeg 
tror også, at de store grundlæggende sten er på plads, og 
at de rækker til at nære vores tro og vidnesbyrd.

2. Forbliv trofaste, når I møder modgang
Modgang er ikke nødvendigvis noget dårligt. Jeg tror 

også, at modgang styrker os. Da jeg besøgte Huntington 
botaniske have i San Marino i Californien i USA, lagde jeg 
mærke til de store ventilatorer, der simulerede de konstante 
passatvinde, der styrker de tropiske træer, så de kan mod-
stå potentielle orkaner. Herren sender eller tillader, at vi 
dagligt udsættes for »passatvinde« i form af problemer og 
modstand for at styrke vore rødder og gøre os mere flek-
sible. Sådanne udfordringer er faktisk en gave.

De følgende to vignetter fra Kirkens historie giver os 
et vis perspektiv på modgang:

Den første vignet er Brigham Youngs ankomst til 
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Saltsødalen i 1847, hvor 
»ingen plov nogensinde 
havde brudt jorden,« som 
præsident Gordon B. 
Hinckley (1910- 2008) 
beskrev det. »[Brigham 
Young] vidste intet om, hvor 
frugtbar jorden var, intet om 
årstiderne, vejret, frosten, de 
hårde vintre eller mulighe-
den for insektplager. [Tidligere opdagelses-
rejsende] Jim Bridger og Miles Goodyear 
havde intet godt at sige om stedet. Sam 
Brannan tryglede ham om at tage videre 
til Californien. Han lyttede ikke til nogen 
af dem. Han førte sit folk til dette varme 
og tilsyneladende håbløse sted. Da han 
ankom, så han ud over de store vidder til 
saltsøen mod vest og sagde: ›Dette er det 
rette sted.‹« 8

Den anden vignet er Wilford Woodruffs 
erindring af en udtalelse, som profeten 
Joseph Smith kom med. Profeten talte i 
genoprettelsens tidlige dage til en lille 
gruppe ledere om den store doktrinære 
kundskab, der ventede forude: »Jeg er 
blevet meget opbygget og informeret ved 
jeres vidnesbyrd her i aften, men jeg vil 
gerne sige til jer i Herrens nærvær, at I ikke 
kender mere til denne kirkes og dette riges 
skæbne end et barn på moders skød. I 
forstår det ikke.« 9

Jeg fortæller disse to historier, fordi de 
beskriver, hvad jeg føler. At være på det 
rette sted eller at have den rette lære bety-
der ikke, at der ikke viser sig blændende 
saltsletter, sorte sværme af fårekyllinger, 
frostskader eller nejsigere, men dette er 
det rette sted og den rette lære. Og vi bør 

fortsætte fremad. Vi forstår nogenlunde lige 
så meget som en baby på sin moders skød 
om, hvad det er Herren gør med mænd, 
kvinder og præstedømmet. Men Herren 
vil gerne lære os mere, når vi er klar, når 
vi vokser, når vi spørger. Og mens vi øger 
vores forståelse, kan vi, som søster Oscarson 
sagde, »bevare vores tro i mellemtiden.«

3. Søg Helligånden
Det at stille spørgsmål og finde svar er 

kernen i at opnå et vidnesbyrd om Guds 
lære. Helligånden vil vidne om, når noget 
er sandt og gøre det ved følelser af fred og 
varme. Linda K. Burton, Hjælpeforeningens 
hovedpræsident, har om den proces sagt: 
»Lad os gå til den rette kilde efter svar. 
Hvorfor skulle vi tro på internettet og ikke 
på profeterne? Vi kan regne ud, hvordan 
vi stiller spørgsmålene på en måde, der 
fremmer samarbejde og får de mest ærlige 
problemstillinger på bordet … Men vær 
tålmodige og ydmyge.« 10

Ældste Jeffrey R. Holland fra De Tolv 
Apostles Kvorum har undervist os om forskel-
len på påvirkninger fra Satan og svar fra Gud: 
»Hvem er det, der stille hvisker os [løgne]? … 
Både I og jeg ved, hvem der gør dette – det 

Helligånden 
forlader os lige 

så snart, at enten 
en mand eller 

kvinde begynder 
at udøve uretfær-
digt herredømme 
og ikke klarer at 
lede i sagtmodig-

hed, kærlighed 
og renhed.

Se L&P 121:37
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er faderen til al løgn. Det er Lucifer, 
vores fælles fjende.« 11

Profeten Joseph Smith, der havde 
mere erfaring med at modtage 
åbenbaring end nogen anden i 
denne uddeling, prøvede på at lære 
os, at spørgsmål må fremsættes med 
et forsæt om enighed og respekt. 
Det indbyder Helligånden. I 1839 
skrev Joseph i sit brev fra fængslet 

i Liberty, »at præstedømmets rettigheder er uadskilleligt 
forbundet med himlens kræfter«, og at præstedømmet kraft 
må fastholdes »ved overtalelse, ved langmodighed, ved 
mildhed og sagtmodighed og ved uskrømtet kærlighed« 
(L&P 121:36, 41). Profeten underviste Hjælpeforeningen om 
lignende principper: »Sagtmodighed, kærlighed, renhed – 
dette er de ting, som vil højne [os].« 12

Joseph Smith talte om mildhed og sagtmodighed som 
redskaber til at føle Helligånden og udøve retfærdig ind-
flydelse. Det sagde han til både mænd og kvinder, fordi 
det angår begge parter i et ægteskab og alle i Kirken. Al 
myndighed og guddommelig billigelse ophæves og ophø-
rer (fordi Helligånden forlader os) lige så snart, at enten 
en mand eller kvinde begynder at udøve uretfærdigt herre-
dømme (se L&P 121:37) og ikke klarer at lede i sagtmodig-
hed, kærlighed og renhed.

Det, kvinder længes efter, findes i vore læresætninger
Der er en længsel blandt mange kvinder i verden i dag 

efter at blive påskønnet, efter at finde et formål at bruge 
deres energi på og efter at finde en mand, der ønsker at 
stifte familie og være trofast.

Jeg mødte engang en britisk danser, da jeg rejste med 
tog i Finland. Vi var begge glade for at kunne tale engelsk, 
så da vi snakkede sammen, stillede vi hinanden spørgs-
mål som: Hvad laver du i Finland? Hvad tror du på? Da 
hun hørte om min tro, sagde hun: »Ryger og drikker du 
ikke? Og du tror ikke på sex før ægteskabet?« Og under 
hele vores samtale blev hun fascineret ved med at vende 

tilbage til dette emne. »Hvis man dater mænd, der har det 
på samme måde, går jeg ud fra, at det fungerer,« sagde hun. 
Og senere sagde hun: »Er der mange mænd, der har det på 
den måde?« Hun havde været hånlig til at begynde med og 
endte med at være vemodig. Hun længtes efter noget, hun 
hørte i vores lære.

Jeg har aldrig glemt mit møde med hende, og det 
minder mig ofte om en velkendt udtalelse af præsident 
Spencer W. Kimball: »Meget af den store vækst, som kom-
mer til Kirken i de sidste dage, kommer, fordi mange af 
verdens gode kvinder … bliver draget til Kirken i stort tal. 
Dette vil ske i det omfang, at kvinderne i Kirken afspejler 
retskaffenhed og klarhed i deres liv, og i det omfang kvin-
derne i Kirken ses som noget særskilt og anderledes – på 
gode måder – i forhold til kvinder af verden.« 13

Læren om vores identitet og rolle som kvinder rummer 
mit hjertes største ønsker. Når dødelige mennesker prak-
tiserer Guds lære, så er det ikke perfekt, men det er lyd-
hørt, levende og fuld af håb og gode intentioner. Vi tror 
på, at Gud »endnu vil åbenbare mange store og vigtige 
ting angående Guds rige« (TA 1:9). Vi kan vælge at følge 
den lære.

Så jeg spørger igen: Er det her en kvindekirke? Mit svar er 
blot baseret på min egen erfaring rundt om i verden. Ja. ◼
Fra en tale holdt ved konferencen FairMormon i Provo i Utah den  
8. august 2014.

NOTER
 1. Se »Familien: En proklamation til verden«, Liahona, nov. 2010, s. 129.
 2. Se D. Todd Christofferson, »Hvorfor ægteskab, hvorfor familie«, 

Liahona, maj 2015, s. 50.
 3. Se »Familien: En proklamation til verden«, s. 129.
 4. Se M. Russell Ballard, »Mænd og kvinder og præstedømmets kraft«, 

Liahona, sep. 2014, s. 36.
 5. Dallin H. Oaks, »Præstedømmets nøgler og myndighed«, Liahona,  

maj 2014, s. 51.
 6. James E. Faust, »The Prophetic Voice,« Ensign, maj 1996, s. 6.
 7. Bonnie L. Oscarson, personlig samtale med forfatteren, 21. juli 2014.
 8. Gordon B. Hinckley, i James E. Faust, »Brigham Young:  

A Bold Prophet«, tale ved uddannelsesugen den 21. aug. 2001,  
s. 1, speeches.byu.edu.

 9. Se Kirkens præsidenters lærdomme: Joseph Smith, 2007, s. 136.
 10. Linda K. Burton, personlig samtale med forfatteren, 21. juli 2014.
 11. Se Jeffrey R. Holland, »Den anden fortabte søn«, Liahona, juli 2002, s. 70.
 12. Se Lærdomme: Joseph Smith, s. 477.
 13. Se Kirkens præsidenters lærdomme: Spencer W. Kimball, 2006,  

s. 222- 223.
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Den 29. juli 1977 havde søster Cook og jeg lige afsluttet et besøg i Santa 
Cruz- missionen i Bolivia i forbindelse med mine ansvar som medlem af 
De Halvfjerds, da vi fik noget ventetid i lufthavnen i Cochabamba i Bolivia 

på omkring fem timer. Vi var meget trætte, så det passede os fortrinligt at få nogle 
timers hvil. Da jeg var ved at døse hen, fik jeg en stærk tilskyndelse til at vågne op 
og skrive nogle ideer ned, som jeg havde i hovedet.

Jeg skrev i næsten tre timer og løste nogle organisatoriske problemer, jeg havde 
kæmpet med i mit eget missionsområde i nogle år. Jeg følte virkelig Åndens vejled-
ning og skrev begejstret hver inspireret tanke ned.

Så fløj vi til La Paz i Bolivia. Vi blev modtaget af præsident og søster Chase Allred 
i lufthavnen og blev kørt i deres store bil til missionskontoret. Vi låste bilen og efter-
lod vores bagage og min mappe i den, og søster Allred bad en ældste om at holde 
øje med bilen.

Da vi trådte ind på kontoret, blev missionspræsidenten mødt af en kvinde, hvis 
mand var døende. Både missionspræsidenten og jeg hjalp med at berolige og 
hjælpe hende med det, hun havde brug for. Imens tog søster Cook og søster Allred 
hen på missionshjemmet.

Ældste  
Gene R. Cook
Tjente som 
medlem af De 
Halvfjerds fra  
1975 til 2007

Gud hører og besvarer vore bønner, hvis vi udøver tro  
på ham og hans Søn.
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Da missionspræsidenten og jeg vendte tilbage til bilen, 
var alle vore ejendele borte. Jeg gik ud fra, at søster Cook 
havde taget tingene med sig til missionshjemmet. Men da 
vi var på vej til missionshjemmet, opdagede jeg, at det lille 
sidevindue i højre side var beskadiget, og jeg begyndte at 
frygte, at vores ejendele måske var blevet stjålet.

Da vi nåede hen på missionshjemmet, indså vi, at alle 
vores ting faktisk var blevet stjålet. Tabet af vores tøj afsted-
kom et presserende, men dog kun midlertidigt problem. 
Hvad der var mere nedslående var, at mine skrifter lå i den 
stjålne mappe sammen med de inspirerede ideer, jeg lige 
havde modtaget i Cochabamba. Jeg blev overvældet af 
mismod, vrede og en følelse af hjælpeløshed.

Efter vi alle havde bedt om, at vores sager ville dukke op 
igen, prøvede vi på at nyde vores middag, men forgæves. 
Jeg havde fået mine skrifter af mine forældre, og de inde-
holdt en hellig hilsen fra min mor og far, inden han døde. 
Jeg havde brugt flere tusinde timer på at markere, skrive 
krydshenvisninger og elske den eneste jordiske besiddelse, 
jeg nogensinde havde regnet for at være noget værd.

Selvom præsident Allred og jeg havde meget at drøfte, 
følte jeg en stærk tilskyndelse til, at vi skulle gøre alt i vores 
magt for at få de skrifter igen. Så da vi havde spist, knælede 
vi alle sammen ned for at bede igen. Vi tryglede Herren 
om, at skrifterne ville blive returneret, at personen, som 
havde taget dem, ville indse, at det var en uretfærdighed 
handling og omvende sig, og at returneringen af bøgerne 
ville blive et redskab til at føre nogen til den sande kirke.

Vi aftalte at afsøge området i nærheden af missionskon-
toret og en nærliggende mark i håb om, at tyven havde 
taget de omsættelige ting og smidt de engelske bøger.

Vi var ca. ti personer, som hoppede ind i den store 
bil med lommelygter og varmt tøj. Vi kørte op og ned ad 
gaderne, gennemsøgte åbne områder og talte med folk, 
indtil der ikke var mere, vi kunne gøre. Ingen havde set 
eller hørt noget. Til sidst vendte vi mismodige hjem. Præ-
sident Allred og jeg talte til langt ud på natten, og næste 
dag fløj søster Cook og jeg tilbage til vores hjem i Quito 
i Ecuador.

I de følgende uger fortsatte missionærerne i Bolivia 
med at lede. I ren desperation besluttede de sig for at 
indrykke en annonce i to aviser og tilbyde en dusør.

I mellemtiden kæmpede jeg i Quito. Jeg havde ikke 
studeret skrifterne overhovedet, siden mine blev stjålet. 
Jeg havde prøvet at studere, men hver gang jeg læste et 
vers, kunne jeg kun huske nogle få af de mange kryds-
henvisninger, jeg havde lavet i løbet af tyve år. Jeg var 
mismodig, deprimeret og havde intet ønske om at læse. 
Jeg bad mange gange om, at mine skrifter ville blive fun-
det. Min hustru og unge børn fortsatte også med at bede 
om det hver dag i tre uger, hvor de sagde: »Himmelske 
Fader, vil du ikke nok sørge for, at far får sine skrifter 
tilbage?«

Efter tre uger fik jeg en stærk åndelig tilskyndelse: 
»Ældste Cook, hvor lang tid vil du gå uden at læse og stu-
dere?« Ordene brændte, og jeg afgjorde, at jeg måtte være 
ydmyg og villig nok til at begynde forfra. Ved hjælp af 
min hustrus skrifter begyndte jeg at læse Første Mosebog 
i Det Gamle Testamente og med hendes tilladelse marke-
rede jeg og lavede krydshenvisninger igen.

Den 18. august ankom en kirkeansat, broder Eb Davis, 
til Ecuador fra Bolivia, og han havde en pakke med fra 
missionspræsidenten i La Paz. Han lagde mine skrifter på 
mit skrivebord tillige med de noter, jeg havde taget af mine 
åndelige tilskyndelser.

Det var en ubeskrivelig glæde. At Herren på mira-
kuløs vis kunne finde disse bøger i La Paz, en by med 
700.000- 800.000 mennesker, og fravriste dem fra tyve og 
returnere dem i ubeskadiget stand – ikke en eneste side 
var fjernet, forrevet eller beskidt – er stadig over min 
forstand. Den dag lovede jeg Herren, at jeg ville gøre 
bedre brug af min tid og mine skrifter, end jeg havde 
gjort før.

Senere erfarede jeg, at en dame havde været på et  
marked – dem er der hundredvis af i La Paz – hvor hun fik 
øje på en fuld mand, der viftede med en sort bog. Hun var 
medlem af en protestantisk kirke og fik en stæk åndelig 
tilkendegivelse af, at noget helligt blev skændet. Hun gik 

Kvinden fik en stæk åndelig 
tilkendegivelse af, at noget 

helligt blev skændet.
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hen til manden og spurgte ham, hvad det var. Det vidste 
han ikke, men han viste hende bogen. Hun spurgte, om 
han havde noget andet. Han trak en anden bog frem. 
Hun spurgte, om der var noget mere. Han fjernede en 
mappe fuld af papirer, som han sagde, at han ville brænde. 
Så spurgte hun, om hun måtte købe de ting af ham for 
50 pesos (ca. 15 kr.), hvilket han gik med til.

Bagefter var hun lidt i tvivl om, hvorfor hun havde købt 
bøgerne. De var på engelsk, og hun kunne ikke engelsk. 
Og de havde været dyre – de havde kostet hende næsten 
10 procent af hele hendes månedlige indkomst. Hun havde 
ingen grund til at købe bøgerne udover sin åndelige til-
skyndelse. Hun begyndte straks at lede efter en kirke, der 
hed det samme, som der stod på forsiden af bøgerne: Jesu 
Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige.

Efter hun havde henvendt sig hos en række kirker, kom 
hun endelig til Kirkens missionskontor i La Paz. Hun havde 
ikke hørt om dusøren eller set annoncen i avisen samme 
dag. Hun bad ikke om penge, ikke engang de 50 pesos 

hun havde betalt. Ældsterne tog glade imod bøgerne 
og udbetalte dusøren alligevel.

Hun fortalte missionærerne, at hun var tilknyttet pin-
sebevægelsen, men hun lyttede opmærksomt, da de 
fortalte hende om evangeliet. Hun kunne huske, at hun 
havde læst noget om Joseph Smith i en brochure, hun 
havde samlet op på gaden to eller tre år tidligere. Hun 
fik lektioner af missionærerne, og efter den anden lek-
tion forpligtede hun sig til at blive døbt. To uger senere, 
den 11. september 1977, blev Maria Cloefe Cardenas 
Terrazas og hendes 12- årige søn, Marco Fernando Miranda 
Cardenas, døbt i La Paz i Bolivia.

Herren havde forvandlet min overvældende følelse 
af hjælpeløshed på grund af mine mistede skrifter til en 
enorm glæde ved at se hans hånd åbenbare sig. Herren 
siger: »Derfor siger jeg jer: Alt, hvad I beder og bønfalder 
om, det skal I tro, at I har fået, og så får I det« (Mark 11:24).

Gud hører og besvarer vore bønner, hvis vi udøver tro 
på ham og hans Søn, Herren Jesus Kristus. ◼
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S I D S T E  D A G E S  H E L L I G E  R Ø S T E R

Selvhjulpenhed kan antage mange former. Med Herrens hjælp kan vi udvikle vores 
legeme, sind og ånd og hjælpe andre til at gøre det samme. Følgende seks historier 
viser, hvordan medlemmer er blevet velsignet ved at blive mere selvhjulpne.

Da jeg var ni måneder gammel, 
blev mine forældre – et ungt 

par med tre børn og et fjerde på vej 
– fanget i et jordskælv i Argentina, 
der målte 7,5 på Richterskalaen. 
Da vores hus begyndte at ramle 
sammen, greb min far og mor os og 
løb. Da de havde tjekket, at vi ikke 
var kommet til skade, kiggede de 
rundt på ødelæggelserne. Min far 
fik hurtigt et overblik over skader 
og tab, og han indså, at der ikke var 
rent vand fra det offentlige forsy-
ningsnet. Der var ikke vand nok til 
at vaske støvet fra de sammenstyr-
tede huse af sig.

BEREDT PÅ NØDSTILFÆLDE: JORDSKÆLV OG DEMIJOHNS

Da min far var kommet sig lidt over 
chokket, tog han sin cykel og kørte 
hen for at se, hvordan hans mor, som 
boede nogle gader væk, havde det. 
Da han nåede hen til sin mors øde-
lagte hus, gik han bagom huset, hvor 
han fandt hende siddende med nogle 
få skrammer.

Min farmor bad min far om at redde 
nogle ting fra murbrokkerne, og da 
han gjorde det, fandt han to demijohns 
(store glasflasker, der blev solgt med 
20 til 60 liter vin), som var fyldt med 
frisk drikkevand. De var ubeskadigede.

Nogle få måneder inden jord-
skælvet havde præsident Spencer W. 

Kimball (1895- 1985) rådet de hellige 
over hele verden til at samle sig et for-
råd af mad og vand. Min nyomvendte 
farmor havde lyttet. Takket være de 
to demijohnflasker havde vores fami-
lie vand i nogle dage, indtil der kom 
nødhjælp.

Min farmors eksempel på lydighed 
blev et vidnesbyrd for min far, som 
senere blev omvendt til evangeliet. 
Siden er vores familie blevet beseglet 
i templet. Jeg er så taknemlig for min 
farmors tro og lydighed mod kaldet 
til at være forberedt. ◼

Ricardo Sosa er fra Santa Lucia  
i Argentina

Min farmor havde lyttet 
til profeten og fyldt 

to demijohnflasker med frisk 
drikkevand, hvilket rakte til vores 
families behov, indtil der kom 
nødhjælp.
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Da jeg var midt i tresserne, blev 
det sværere for mig at komme 

omkring. Jeg vejede omkring 136 kg. 
Jeg havde ingen energi eller kræfter 
og fik oven i købet et handicap- 
parkeringsskilt, så jeg kunne parkere 
så tæt på forretningerne som muligt.

Tiden var inde til at tabe sig, 
besluttede jeg. Jeg læste Lære og 
Pagter 89 og bad vor himmelske 
Fader om hjælp til at fatte, hvad jeg 
skulle forstå ved det afsnit. Med tiden 
fik hvert vers og ord en ny betydning 
for mig. Selv om jeg hverken drak 
alkohol, te eller kaffe og jeg ikke røg, 
havde jeg ikke rigtigt fået fat i det 
overordnede budskab. Jeg vidste, at 
visdomsordet var en nøgle til et godt 
helbred, men jeg havde aldrig tænkt 
på det som en livsstil.

For første gang indså jeg, at jeg vir-
kelig kunne ændre min måde at leve 
på. Jeg satte mig et realistisk mål om 

FYSISK HELSE: VÆGTTAB OG VISDOMSORDET

at tabe mig 23 kg på 50 uger.
Jeg førte regnskab med mine kalo-

rier og næringsstoffer. Jeg undersøgte 
de helbredsmæssige fordele ved alt, 
jeg spiste. Når jeg spiste sund mad, 
følte jeg mig mere mæt og tilfreds. Jeg 
havde ikke hang eller trang til noget. 
Mit legeme syntes at vide, hvad det 
havde brug for. Usund mad, som jeg 
plejede at nyde, virkede ikke længere 
så tillokkende. Jeg holdt op med at 
spise sukker. Med tiden holdt jeg op 
med at tælle kalorier og spiste plante-
baseret mad, som visdomsordet siger: 
»Det, som bærer frugt, det være sig i 
jorden eller over jorden« (L&P 89:16). 
Jeg nåede mit mål og mere til. I løbet 
af 23 måneder havde jeg tabt mere end 
halvdelen af min kropsvægt. Det sva-
rede til 12 størrelser mindre. Nu har jeg 
har holdt den vægt i mere end tre år.

Jeg føler mig sund og rask. Mit 
blodsukker ligger stabilt, og jeg kan 

ikke huske, hvornår jeg sidst havde 
hovedpine. Jeg har ikke brug for at 
tage medicin. Udover vægttabet har 
min nye livsstil også bidraget til mit 
generelle velbefindende.

At have styr på det, jeg spiser, er 
en del af at overvinde det naturlige 
menneske (se Mosi 3:19). Desuden 
har det hjulpet på min evne til at 
skelne åndeligt, og det gør mig i 
stand til at modtage løftet om, at jeg 
»skal finde visdom og store skatte 
af kundskab, endog skjulte skatte« 
(L&P 89:19). Det har været en god 
byttehandel at droppe fastfooden 
for visdom.

Jeg er så taknemlig for en kærlig 
himmelsk Fader, som lyttede til min 
enkle tryglen og gav mig indsigt i 
visdomsordet. Jeg ved, at visdomsor-
det er åbenbaring. Jeg ved, at det kan 
ændre vores liv. ◼
Carol E. Wolf er fra Utah i USA
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Da min hustru og jeg blev gift, 
havde jeg ikke noget arbejde. 

Vi havde næsten ingen møbler, men 
vi havde masser af kærlighed og tro.

Da jeg endelig fik et job, krævede 
det, at jeg arbejdede om søndagen. 
Jeg havde lovet Herren, at jeg ikke 
ville arbejde på hans dag. Men jeg 
havde stadig ansvaret for at forsørge 
min familie. Alligevel kunne jeg ikke 
slå mit løfte ud af hovedet.

Mit svar kom den næste søndag, 
hvor vi sang »Vær velkommen, søndag 
morgen« (Salmer og sange, nr. 184), 
og jeg indså, hvor vigtig sabbatsdagen 
er. Da jeg fandt ud, at det ikke var 
muligt at forhandle sig frem til 
nye arbejdstider, sagde jeg op. 
Vi levede videre i troen på, at 
Herren ville tage sig af 

BESKÆFTIGELSE: EN MASSE TRO, EN LILLE SMULE MØBLER

os. Min hustru arbejdede for at for-
sørge os, og vi fik vores første datter, 
Saria. I mellemtiden tog jeg et kursus 
i elektronik og gjorde brug af den 
selvsupplerende uddannelsesfond. 
Men jeg fandt stadig ikke noget job.

Min hustru begyndte at arbejde igen 
tre måneder efter, at Saria var blevet 
født, men Saria savnede sin mor helt 
forfærdeligt. Vi bad for at vide, hvad 
vi skulle stille op, og vi besluttede, at 
min hustru skulle opsige sit arbejde. 
Det virkede uklogt, men det føltes som 
det, vi skulle gøre. Vi havde fire måne-
ders arbejdsløshedsforsikring, hvor jeg 

kunne finde arbejde, og jeg fandt 
noget midlertidigt arbejde på et 

heldigt tidspunkt.
Da vi fik vores anden dat-

ter, Amanda, fik jeg endelig 
en teknisk læreplads, men 

tingene var stadig svære. 

Vi havde meget få møbler og ikke 
noget fast arbejde. Jeg tog det profes-
sionelle selvhjulpenhedskursus i Kir-
ken to gange. Jeg gjorde mit bedste, 
men min beskedne indkomst dæk-
kede knap vore basale fornødenheder.

Femten måneder efter jeg var 
begyndt på min læreplads, fik jeg mit 
nuværende arbejde. Jeg arbejder nu 
som tekniker i elektrisk energimåling i 
et stort indkøbscenter. Jeg arbejder fra 
mandag til fredag, hvilket jeg betragter 
som et mirakel i denne branche. Mine 
andre kolleger arbejder også søn-  og 
helligdage. Vi har sundhedsforsikring 
og møbler! Jeg ved, at det er Herren og 
den selvsupplerende uddannelsesfond, 
der har ført mig hertil. Jeg ved, at når vi 
gør vores del, vil Herren altid gøre sin, 
så vi kan være selvforsørgende. ◼

Lenine Santiago Duarte Nazareno er  
fra Salvador i delstaten Bahia i Brasilien
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Jeg havde lovet Herren, at jeg 
ikke ville arbejde på hans dag. 

Jeg sagde mit job op i troen på, 
at Herren ville tage sig af os.
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Det havde været dyrt at få min mand igennem sin 
uddannelse, så nu så vi frem til et job, der kunne 

hjælpe os med at betale vores gæld af. Vi blev tilbudt 
forskellige stillinger, men det, der føltes bedst, var en 
lektorstilling på Hawaii. Men da kontrakten kom, var 
lønnen mindre, end vi havde drøftet. Vi fik at vide, at 
der var kommet nye retningslinjer, og at man ikke kunne 
forhandle om lønnen. Vi havde følt os så sikre omkring 
det nye job, så vi skrev under alligevel.

Vi elskede Hawaii, min mand elskede sit job, og 
vi blev velsignet som familie. Afbetalingerne på vores 
studielån gik fint nok, indtil kreditkortfirmaet meddelte 
os, at renten ville stige til 14 procent i stedet for de 
nuværende 3 procent. Vi gjorde indvendinger og gjorde 
opmærksom på, at vi altid havde betalt til tiden og alle-
rede havde afbetalt en hel del. Men firmaet var hverken 
til at hugge eller stikke i.

Til at begynde med var vi lidt kreative med pengene 
og overførte nogle til andre kort med 0 procents rente i 
en kort periode. Så begyndte vi at skære i vore udgifter. 
Vi skar drastisk i vores budget til mad, tøj og bleer til vores 
familie på syv personer. Vi levede af vores forråd. Hver 
morgen spiste vi havregrød, hver eftermiddag hjemmebagt 
brød og hver aften stod menuen på ris og bønner. Der var 
ikke plads til luksus som smør, frisk mælk eller juice. Når 
vi havde betalt vores tiende og basale udgifter, gik resten 
af vores indkomst til at betale af på vores kreditkort.

Seks måneder senere havde vi betalt 90 procent af 
vores gæld! Herren havde på mirakuløs vis øget vores 
indkomst. Vi blev i stand til at betale den resterende del 
af gælden hurtigt af, og vi var meget taknemlige. Min 
datter klager stadig over dengang, hvor hun måtte spise 
havregrød hver morgen, men jeg ved, at vi blev velsig-
net økonomisk og timeligt ved at betale vores tiende 
og adlyde profeten. ◼
Navn tilbageholdt, Hawaii, USA

ØKONOMI: HAVREGRYN, BRØD, RIS OG BØNNER
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Det gik fint med 
afbetalingerne på 

vores studielån, indtil 
kreditkortfirmaet 
meddelte os, at 
renten ville stige.
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Da jeg blev gift, begyndte jeg flittigt 
at samle forråd. Min mand og jeg 

ville gerne samle et stort forråd, men 
vi havde ikke råd til at købe det hele 
på en gang, så vi besluttede at købe 
lidt ekstra hver uge. Vi holdt øje med 
tilbud på de ting, vi købte regelmæs-
sigt, især dåsemad.

Jeg elskede at kigge i mine skabe 
og se, at min stak af dåser og tørrede 
fødevarer gradvist blev større. Vi 
havde gjort den fejl at købe dåseost, 
som var ganske afskyeligt, men min 
mand spiste stålsat en dåse hver uge, 

FORRÅD: DÅSEOST OG PRIORITETSLÅN

indtil den var udryddet. Da vi havde 
oparbejdet et rimeligt forråd, begyndte 
vi at spise af det og erstatte hver ting, 
vi tog med to ting.

Snart var vores skabe ret fyldte, 
så vi begyndte at købe forrådsting 
til vores hund og katte. Vi begyndte 
også at samle på urter og krydde-
rier, vakuumpakket hvede, vand, 
læskedrikke og alt det, vi brugte dag-
ligt, der ikke var mad, såsom sæbe, 
deodorant og vaskemiddel.

Så købte vi et hus, og lige inden, vi 
underskrev slutsedlen, steg afdragene 

på prioritetslånene drastisk. Vi måtte 
leve af vores forråd i næsten et år for 
at undgå at miste vores hjem.

Nu er det at samle forråd blot 
blevet en del af den almindelige 
husholdning. Vi bruger det, og det 
er en velsignelse hver eneste dag. Jeg 
er så taknemlig for, at vi lyttede til 
Herrens profeters inspirerede råd, for 
det betyder, at jeg taknemligt kan se 
mig omkring i mit varme og hyggelige 
hjem. ◼

Yvonne Aston fra Kanaløerne 
i Storbritannien

Min mand 
og jeg ville 

gerne samle et 
stort forråd, så vi 
besluttede at købe 
lidt ekstra hver uge.
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PÅ VEJ TIL STØRRE TIL SELVHJULPENHED
Bliver I mere selvhjulpne dag for dag?

Test jer selv ved hjælp af disse 
udsagn for at få en ide om, 

hvor langt I er nået med hensyn til 
at være selvhjulpne.

Denne test indeholder ikke 
udtømmende retningslinjer. Når I 
studerer dette emne bønsomt sam-
men med familien og søger hinan-
dens råd, kan Ånden tilskynde jer 
til at se, hvor I kan forbedre jer.

Når I har udfyldt selvbedømmel-
sen, så overvej at sætte nogle mål 
på områder, hvor I havde mindre 
gode resultater.
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Beredthed
		 1. Jeg har lagt penge til side til 

nødstilfælde.
		 2. Jeg har et forråd af nødhjælpsar-

tikler derhjemme (såsom tæpper, 
lys, lommelygte).

		 3. Jeg opbevarer vigtige dokumenter 
på et sikkert sted, og min familie 
og jeg ved, hvor vi får fat på dem.

		 4. Jeg køber regelmæssigt ekstra 
mad og vand til mit forråd.

		 5. Jeg bruger det madforråd, jeg 
har, og cirkulerer med nye føde-
varer, så det ikke står og bliver 
for gammelt.

Beskæftigelse
		 1. Jeg gør en indsats for at udvikle 

min arbejdsevne og produk-
tivitet ved hjælp af møder og 
arbejdsgiverfinansierede kurser.

		 2. Jeg er god til at samarbejde, 
og andre har tillid til mig.

		 3. Jeg indhenter feedback på mit 
cv og øver mig på jobsamtalen, 
inden jeg søger arbejde.

		 4. Jeg er bønsom og positiv,  
når jeg søger arbejde.

		 5. Jeg forsøger at skabe nye  
kontakter, der kan føre til 
ansættelse.

Økonomi
		 1. Jeg forsøger at spare penge ved 

at undgå unødige udgifter.
		 2. Jeg sætter penge til side på en 

opsparings-  og investeringskonto.
		 3. Jeg undgår unødig gæld.
		 4. Jeg betaler en ærlig tiende og 

giver et gavmildt fasteoffer.
		 5. Jeg passer på mine ting, så de 

holder længst muligt.

Fysisk helbred
		 1. Jeg gør en indsats for at motio-

nere regelmæssigt.
		 2. Jeg spiser sundt og drikker vand 

nok hver dag.
		 3. Jeg efterlever visdomsordet  

og opfordrer også andre til at 
gøre det.

		 4. Jeg undgår at blive afhængig  
af skadelige stoffer.

		 5. Jeg får tilstrækkelig søvn og 
undgår at sove for længe.

Uddannelse
		 1. Jeg søger både formelle og ufor-

melle former for læring.
		 2. Jeg kigger efter ressourcer som 

legater eller lån fra den selvsup-
plerende uddannelsesfond i 
min bestræbelse på at få en 
uddannelse.

		 3. Jeg er åben for betragtninger og 
meninger, der adskiller sig fra 
mine egne.

		 4. Jeg søger Åndens hjælp til at 
kunne kende sandheden og 
huske det, jeg lærer.

		 5. Dagligt studium af skriften er  
en del af min uddannelse.

Svarmuligheder   
1 = aldrig, 2 = sommetider, 3 = ofte, 4 = for det meste, 5 = altid
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En af de mest foruroligende sce-
ner i alle skrifterne finder man i 
Johannesevangeliet. Den finder 

sted, efter Frelseren har lidt en ufatte-
lig smerte for vore synder og menne-
skelige svagheder i Getsemane have 
(se L&P 19:15- 18).

Denne scene kommer også efter, at 
han er blevet forrådt og arresteret og 
efter en nat fyldt med nedværdigelser 
og fysisk mishandling, som han led 
i hænderne på jødernes ledere. Den 
følger efter, han brutalt var blevet 
pisket af romerske soldater, der hand-
lede efter ordre fra Pontius Pilatus. 
Det var efter, tornekronen var blevet 
presset ned på hans hoved.

Pilatus havde konkluderet, at 
Jesus ikke havde gjort noget, der 
berettigede en korsfæstelse. Han 
gav ordre til, at Jesus skulle piskes, 
en ekstrem, men normalt ikke død-
bringende fysisk afstraffelse. Måske 

havde Pilatus håbet på, at han ved at 
torturere og ydmyge Frelseren kunne 
overbevise jødernes ledere om, at 
Jesus havde fået en frygtelig smerte-
fuld lektie, og at der var sat et eksem-
pel i offentlighed. Han havde måske 
håbet på at vække en barmhjertighed 
i dem. Derfor beordrede Pilatus, at 
Jesus blev fremstillet efter piskningen, 
så alle kunne se ham.

»Se, her er manden!«
»Så kom Jesus ud med tornekronen 

og purpurkappen på. Pilatus sagde til 
dem: ›Se, her er manden!‹

Da ypperstepræsterne og tempelvag-
terne så ham, råbte de: ›Korsfæst ham, 
korsfæst ham!‹ Pilatus sagde til dem: 
›Så tag I ham og korsfæst ham, for jeg 
finder ham ikke skyldig‹« ( Joh 19:5- 6).

Selv om resten af historien er yderst 
vigtig, så stopper jeg ved Pilatus’ ord: 
»Se, her er manden!«
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I denne og den 
følgende artikel 

vidner ældste Clayton 
og hans hustru, 

Kathy, om Frelseren 
og hans evne til at 
hjælpe Guds børn 

med at nå deres evige 
potentiale.

Rodfæstet i KristusÆldste L. Whitney 
Clayton
De Halvfjerds’ 
Præsidium
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Pilatus’ erklæring var ret ironisk. 
Jesu fysiske fremtoning var på dette 
tidspunkt skæmmet, men der havde 
aldrig før og eller siden været nogen 
mand eller kvinde, der i højere grad 
fortjente at blive set. Hans liv var fuld-
komment. Han var uden lige. Ingen 
havde nogensinde levet, ligesom han 
havde. Ingen ville nogensinde kunne. 
Han besad enhver dyd i fuldendt grad.

Frelseren besad enhver form for 
selvkontrol. Hans følelser og fornem-
melser var fuldkomne, og det samme 
var hans tanker. Hans forståelse var 
ubegrænset. Kun han var i sandhed 
værdig til at blive set fra alle synsvink-
ler og blive studeret, målt og tilbedt. 
Intet indblik i hans sind, hjerte og 

følelser ville eller kunne på nogen 
måde skuffe. Jesu fremtoning afspej-
lede det ikke på det tidspunkt, men 
han var legemliggørelsen af et rigt liv.

Så det er ikke hans fremtoning i det 
lidelses øjeblik, vi først og fremmest 
bør huske (se Es 53:2). Det var det, 
som han var indeni det plagede fysi-
ske tabernakel, der betød absolut alt 
for alle os. Hvad han var, gjorde det, 
han gjorde, muligt. Det var storheden 
i det, han var, der påkalder sig vores 
opmærksomhed.

Det, som vi bør se, når vi ser på 
manden, er hans tiltagende sejr over 
de onde kræfter, selvom det på det 
tidspunkt ikke lignede en sejr over-
hovedet. Det var hans fuldkomne ro 

midt i den mest voldsomme storm, 
som noget menneske kunne komme 
ud for. Alle fjendens djævelske påfund 
var blevet eller blev snart efter slup-
pet løs mod ham. Han overvandt og 
besejrede dem alle. Han stod fuld-
stændigt rolig og fattet over for Pilatus.

Han udviste udover enhver tvivl 
herredømme over verdens fysiske 
elementer og menneskelige vilkår. 
Han befalede over onde ånder. Han 
helbredte den syge, gjorde den blinde 
seende og den døve hørende. Han 
vakte de døde til live, deriblandt 
børn, som kom tilbage til deres foræl-
dre. Han opfattede, hvad alle andre 
tænkte og følte. Han tilgav synder 
og helbredte de spedalske. Han bar 
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hele menneskehedens byrde af synd, 
smerte, sygdom og svaghed natten 
inden, denne scene fandt sted. Ironisk 
nok havde han endog sonet for syn-
derne hos dem, der i selve det øjeblik 
mishandlede ham.

Ja, »se, her er manden« sandelig. 
Han er den levende Guds Søn. Han 
er livets forbillede, den Ene, som blev 
sendt for at vise vejen og være vejen. 
Han »er vejen og sandheden og livet« 
( Joh 14:6) for os alle. Med disse fire 
ord: »Se, her er manden«, udtrykte 
Pilatus ubevidst og utilsigtet den enkle 
opskrift på at nå livets højeste mål.

Da Pilatus bad jøderne om at se 
på Frelseren, udpegede han for dem 
og os den Ene, den eneste ene, der 
kan gøre vores liv rigt og vores »frelse 
fuldkommen«.1 Deraf buddet om at se 
»hen til Gud og [lev]« (Alma 37:47).

Det, som vi bør huske, når vi ser 
ham, er, at vi takket være ham og alt, 
han gjorde, og alt, han var, også kan 
sejre. Vi kan også vinde. Vi kan leve et 
rigt liv trods prøvelser. Hvis vi vælger 
at se ham og godtage og anvende 
hans frelsende evangelium, vil han 
frelse os. Han vil redde os fra følgerne 
af vores faldne natur og svagheder, og 
han vil frelse os fra synd, fra åndelig 
middelmådighed og i sidste ende fra 
evig fiasko. Han vil rense, lutre, for-
skønne og tilmed fuldkommengøre 
os. Han vil give os glæde og fred. 
Han er nøglen til et rigt liv.

Lignelsen om kimplanten
Min hustru, Kathy, og jeg bor på en 

bjergside. Der vokser en særlig art ege 
– scrub oak. Ulig de store og mægtige 
egetræer, der er kendt i mange dele af 
verden, så bliver de aldrig høje eller 
store, men de er hårdføre og smukke.

For nogle år siden satte vi en 
stor krukke på den sti, der fører op 
til vores fordør. Vi plantede farve-
rige blomster i krukken, der stod 
under egegrenene. Da sommeren 
gik på hæld, og efteråret begyndte, 
begyndte egen at tabe sine frø eller 
agern, og et par stykker af dem faldt 
ned i krukken.

En dag opdagede jeg, at et par 
frø havde sat spire. Vi ville ikke have 
andet end blomster i krukken, så jeg 
begyndte at hive kimplanterne op af 
pottemulden. Til min overraskelse var 
rødderne tre eller fire gange længere 
end den synlige del af kimplanten.

I Utah i USA er somrene varme 
med begrænset regn, og vintrene er 
kolde med vind og sne. Men egekim-
plantens dybe rødder stikker hurtigt 
dybt ned i jorden. Det giver de mere 
udsatte rødder mulighed for at trække 
fugt og næring fra jorden. De dybe 
rødder forankrer også træerne og 
holder dem oprejst og urokkelige i 
vinden, allerede fra de er helt små. 
Dybe rødder gør det nemmere for 
egen at overleve. Og efterhånden som 
kimplanterne vokser med tiden til 

fuld højde, fortsætter rødderne med 
at nære, beskytte og holde liv i dem.

Vi kan lære noget af egen. Vi 
oplever alle ting, der svarer til varme 
somre og kolde vintre. Vi oplever 
medgang og modgang, succes og 
fiasko, tider med godt helbred og tider 
med sygdom, perioder med lykke og 
sørgmodige øjeblikke. Livet er ikke 
statisk. Det er ikke let.

Det svarer også til livet på andre 
måder. Vi er alle omgivet af kultur og 
traditioner i vores lokalsamfund og 
fædreland. Det påvirker på både gode 
og dårlige måder. Nogle opløfter os, 
og andre holder os nede. Vores hjem 
kan være velsignet med evangeliets 
lys eller være ødelagt af fejlslagne 
forsøg på at holde Guds bud. Vore 
venners eksempel kan både være 
strålende og forfærdelige. Ingen af os 
ved, hvor livet fører os hen. Vi kan 
ikke til fulde forudse vores fremtidige 
helbred eller velstand. Vi kan ikke for-
udsige kriges eller vejrets påvirknin-
ger. Forskellige omstændigheder, der 
er uden for vores kontrol, giver os alle 
sammen udfordringer.

Men ulig træer kan vi bevidst 
vælge at udvikle åndelige rødder i 
vores liv. Vi bestemmer selv, hvor vi 
vil sætte vore rødder, og hvor dybt 
de skal stikke ned i jorden. Daglige 
beslutninger gør en lillebitte, næsten 
umærkelig, men afgørende forskel i 
vores tros rødder.
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Rodfæstet i Frelseren
Eftersom vi ikke ved, hvornår eller 

hvordan vi løber ind i udfordringer, 
eller hvor langvarige vores personlige 
vinter-  eller sommerperioder bliver, 
så bør vi sætte så dybe rødder, vi kan, 
i den eneste sande kilde til næring 
for vores sjæl, Herren Jesus Kristus. 
Han ønsker, at vi får et rigt liv. Han 
opfordrer alle til at komme til sig. Han 
sagde: »Lær af mig, og lyt til mine ord; 
vandr i min Ånds sagtmodighed, så 
skal du få fred i mig« (L&P 19:23).

Ved at lære af ham opbygger vi sjæ-
lens styrke til at modstå livets storme. 
Vi lærer gennem studium og tro. Vi 
lærer ved at se retskafne eksempler. 
Vi lærer, når vi tjener andre for at tjene 
Gud (se Matt 25:40). Vi lærer, når vi 
forsøger at være som ham på enhver 
måde, vi kan.

At lytte betyder at give agt på og 
være opmærksom, ikke blot at høre. 
Vi lytter til ham i vores personlige 
skriftstudium. Vi lytter ved nadver-
mødet og i templet. Vi hører ham i 
den »sagte susen« (1 Kong 19:12). Vi 
hører ham, når de levende profeter 
og apostle taler til os.

Hvis vi lytter omhyggeligt, mindes 
vi om, at »mennesket [ikke skal] leve 
af brød alene, men af hvert ord, der 
udgår af Guds mund« (Matt 4:4). Vi 
styrker vore rødder ved en gradvis 
vækst, et trin ad gangen. Når vi lyt-
ter, følger vi den vej, han gik. Han er 

vejen, der leder til et rigt liv, og han er 
lyset, som oplyser det (se Joh 8:12).

Hold buddene
Det er hverken nogen hemmelig-

hed eller overraskelse, hvad vi kan 
og bør gøre for at udvikle vore rød-
der: Vi holder Guds bud. Vores evne 
til at gøre hans vilje vokser i takt med, 
at vi gør hans vilje. Det bliver nem-
mere, fordi vi vokser i overbevisning 
og tro. Når vi trofast bliver ved med at 
anvende evangeliets grundlæggende 
principper i vores liv, så velsigner 
Herren os med en øget indre styrke.

Værdig, eftertænksom tilbedelse 
er vigtigt for at fordybe vore ånde-
lige rødder. Når vi ærbødigt kommer 
til nadvermødet og tager nadveren i 
oprigtig hensigt, gør det sabbatsda-
gen til mere end blot en almindelig 
søndag. Vi kan ikke rigtigt sætte dybe 
rødder uden »altid at mindes ham« 
(L&P 20:77, 79). Når vi forbereder os 
før vore møder, bliver sabbatten til en 
rigere oplevelse for os. Når vi tænker 
over vores behov for tilgivelse og vel-
signelserne ved altid at have hans Ånd 
hos os, begynder vi at se kirkebyg-
ningen som et tilflugtssted og nadve-
ren som en tid til helliggørelse.

Af den grund er der nogle ting, som 
vi altid bør medbringe, når vi tager 
i kirke. Først og fremmest er det et 
sønderknust hjerte og en angergiven 
ånd. Vi bør komme ivrige efter at søge 

og mærke forsoningens velsignelser. 
På samme vis er der noget, vi altid 
bør efterlade derhjemme. Tanker om 
sport, arbejde, underholdning og ind-
køb bør efterlades låst inde i et skab 
i vores hjem og åbnes enhver anden 
dag end sabbatsdagen. Sand tilbedelse 
fremmer virkelig omvendelse. Den 
hjælper vores tros rødder til at nå så 
dybt, at vi finder et åndeligt reservoir, 
der »i [os skal] blive en kilde, som væl-
der med vand til evigt liv« ( Joh 4:14).

Paulus skrev:
»Når I nu har taget imod Kristus 

Jesus, Herren, så lev i ham,
rodfæstede i ham, opbyggede i 

ham, grundfæstede i troen, som I har 
lært det« (Kol 2:6- 7).

Hvis vi ikke oplever personlige 
storme og perioder med tørke, så har 
vore rødder ikke nogen mulighed 
for at blive stærke. Ironisk nok, så er 
smult vande i sig selv en prøve – og 
en svær en af slagsen. Vi kan blive 
uforsigtige, når der ikke synes at 
være problemer. Vi »vogter [måske 
ikke os] selv og [vore] tanker og 
[vore] ord og [vore] handlinger og 
iagttager Guds befalinger og vedbli-
ver i troen« (Mosi 4:30) uden prøvel-
ser, der kan få os til at bøje knæene 
og arbejde på vores hjerte.

Livet har det med at bringe os alle 
plager, selv når vi gør vores bedste. 
Medmindre vi træffer dårlige valg, 
hvilket altid ender i tragedie, så 
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vælger vi sædvanligvis ikke, hvornår 
eller hvordan livets problemer banker 
på vores dør. Men det er sikkert, at 
vi hver dag beslutter, hvordan vi vil 
forberede os på dem. Josva kom med 
denne påmindelse: »Vælg i dag, om 
I vil dyrke« Herren ( Jos 24:14- 15).

Her er en anden påmindelse:
»Gå ind ad den snævre port; for vid 

er den port, og bred er den vej, der 
fører til fortabelsen, og der er mange, 
der går ind ad den.

Hvor snæver er ikke den port, og 
hvor trang er ikke den vej, der fører 
til livet, og der er få, som finder den!« 
(Matt 7:13- 14).

Vi bør ikke blive overraskede, 
når vi oplever, at troen fejler, hvis 

vi går lige på kanten af den snævre 
og trange sti. Det, vi gør og ikke gør, 
betyder virkelig noget, fordi hand-
linger har konsekvenser, og det har 
mangel på handling også. Når vi 
bliver uopmærksomme over for de 
små, daglige, gentagne, men vigtige 
troshandlinger svækkes vore rødder. 
Med tiden trækker vi os langsomt 
væk fra Gud.

Måden, vi taler til hinanden på, 
de bøger og artikler, vi læser, de 
tv- udsendelser og film, vi ser, de 
ting, vi ikke læser og aldrig ville se, 
de vittigheder, vi vælger eller væl-
ger ikke at høre på eller gentage, 
afspejler alt sammen, hvor vi er 
på den snævre og trange vej – på 

midten eller ude i kanterne. Vi kan 
ikke hævde, at vi nærer vore rødder, 
hvis det, vi gør og ikke gør, ikke er 
beregnet på at gøre os til bedre hel-
lige. Sikkerhed findes kun på midten 
af den lige og snævre sti.

Vejen til fred
Der er ingen bedre anvisning på 

liv noget sted, ingen sikrere vej til at 
finde fred og stien fremad end at følge 
Herren Jesus Kristus. Hans navn er 
det eneste under himlen med kraft til 
at gøre vores liv mere himmelsk (se 
2 Ne 31:21; Moses 6:52). Der er ingen 
andre, vi kan se på, som har den frel-
sende, fornyende, forandrende kraft, 
som Frelseren har.
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Judas’ ord fanger den uvægerlige 
tomhed i livet, der med tiden omrin-
ger dem, der vælger nogen eller noget 
andet end Frelseren: »De er som skyer, 
der drives forbi af vindene uden at 
give regn, og som træer, der står uden 
frugt om efteråret, to gange døde og 
revet op med rode« ( Jud 1:12).

Vores sjæl bør være så dybt rodfæ-
stet i Kristus, at vi vil være i stand til at 
udholde enhver udfordring, overvinde 
enhver lidelse, modstå ethvert angreb 
på vores tro og blive ligesom et egetræ 
– fast, urokkeligt og standhaftigt. Den 
form for rodfæstethed er hævet over 
tid og overlever enhver fjende, selv 
den mest snedige, usynlige og lumske 
af slagsen.

Helaman lærer os, hvordan løftet 
om en klippeagtig styrke afhænger af, 
hvorvidt vi bygger vores liv på For-
løseren »en grundvold, hvorpå men-
neskene, hvis de bygger derpå, ikke 
kan falde« (Hel 5:12). Esajas fangede 
i blot nogle få ord essensen af, hvad 
det betyder at være rodfæstet i Herren 
Jesus Kristus og at lade en del af Frel-
serens egenskaber bære frugt i vores 
sjæl. Han skrev: »Herren vil altid lede 
dig, selv i øde egne vil han mætte dig. 
Han vil styrke din krop, så du bliver 
som en frodig have, som et kildevæld, 
hvis vand ikke svigter« (Es 58:11).

Frelseren Jesus Kristus er et  
eksempel på enhver dyd. Han var  
det eneste fuldkomne menneske,  

som nogen sinde har levet. Han 
sonede for vore synder. Gennem hans 
forsoning kan vi blive Kristi kvinder 
og mænd. Vi kan blive renset, foran-
dret, helbredt og forædlet. Vores sjæl 
kan blive smuk.

Må vi »se … manden« mere fuldt og 
helt. Må vi efterligne og tilbede ham 
mere fuldt ud. Må vi følge ham med 
større iver. Må vi lade vore rødder 
stikke dybt ned i frelsens jord, ind-
til vi hviler på ham, på klippen, vor 
Forløser. Må vi i højere grad nyde de 
velsignelser ved et rigt liv, som han 
tilbyder. ◼

NOTE
 1. Fri oversættelse af »O God, the Eternal 

Father«, Hymns, nr. 175.
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I ER AF KONGELIG HERKOMST
Kathy Kipp Clayton

Kom på højde med jeres evige statur.

Mens vores familie var i Argentina i forbindelse 
med en opgave for Kirken, besøgte vores søn 

og jeg ofte interessante seværdigheder i vores fritid. 
Blandt dem var en zoologisk have, der var ulig noget, 
vi tidligere havde set.

De besøgende blev inviteret ind for at røre ved 
dyrene – i stedet for bare at gå forbi bure med søvnige 
dyr. Vi fulgte efter dyrepasseren og gik ind i indheg-
ningen, der var lavet til de store løver, og vi aede dem, 
mens de tilsyneladende ignorerede os.

Jeg spurgte dyrepasserne, hvordan de havde over-
bevist de store dyr om ikke at spise os. De henledte 
min opmærksomhed på adskillige små hunde, der 
også boede i indhegningen. Da løverne var små, jag-
tede disse gøende hunde hensynsløst løverne og nap-
pede dem i haserne. Løveungerne blev vant til at krybe 
sammen i hjørnet, fordi de var bange for hundene.

Efterhånden som løverne blev større, fortsatte de 
med at krybe sammen i frygt. Et enkelt dask med 
poten havde fået hundene til at flyve, men løverne 
indså ikke, hvem de virkelig var. De var uvidende 
om deres kongelige identi-
tet og potentiale.

Vi har alle nogle små irri-
terende hunde, der smadrer 
vores selvtillid, og som får os 
til at krybe sammen i hjørnet. Jeg 
vil nævne tre.

Mangel på selvtillid
Alt for mange af os bedømmer vore 

præstationer ud fra vore fejltagelser i 
stedet for vore succeser. Får vi 80 rigtige 
ud af 100 i en prøve, indrømmer vi trist, 
at der var 20 spørgsmål, vi ikke kunne 
svare på i stedet for stolt at sige, at 
vi fik 80 rigtige. Manglende tillid til 

vores potentiale kan gøre os blinde for vores sande 
værd og formåen.

Ufuldstændig viden
Nefi så et syn Frelserens mor, men da han blev spurgt 

om, hvorvidt han forstod Guds velvilje, så indrømmede 
han, at han ikke kendte til betydningen af alting. Men 
inden da sagde han, at han vidste, at Gud »elsker sine 
børn« (se 1 Ne 11:12- 17). Det er det vigtigste at vide. Det 
afholder os fra at lade en irriterende uvidende hund få 
os til at gå på kompromis med vores overbevisning om 
Kirkens sandhed og om vores forhold til Gud og hans 
aldrig svigtende og store kærlighed til os.

Skødesløshed eller forsømmelighed
Dårlige valg eller tilsidesættelse af gode valg skygger 

for vores syn på virkeligheden. Der var en symbolsk 
årsag til, at Israels børn skulle indsamle manna dagligt 
(se 2 Mos 16:4). Den daglige pligt med at samle mad 

hjalp dem til at huske Gud. I dag er skrift-
studium, bøn, at gå i kirke og tjene 

hinanden vores daglige manna som 
Guds børn, der hjælper os med at 
erindre Herren.

Vi har Guds åndelige dna 
løbende i vore årer. Vi er hans 
sønner og døtre og arvinger. Kast 
alle bedrageriske budskaber, 
overbevisninger eller vaner, der 
får jer til at krybe sammen i hjør-
net af jeres liv, langt væk. Lad dem 

ikke nappe jer i haserne og gøre jer 
bange eller fortræd. Kom på højde 

med jeres evige statur. I er kongelige. ◼

Fra CES- talerne, »Som en frodig have« og  
»En kongelig identitet,« der blev holdt i  

New York i USA den 13. september 2015.
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hvordan vi havde følt det i templet, og hvad vi havde 
tænkt om det.

Det var ugens højdepunkt at tage til templet med 
Tanner. Gennem vores regelmæssige besøg i templet 
blev vi bedre venner, hvilket styrkede mig mere, end jeg 
kunne have forestillet mig, da prøvelserne kom min vej. 
Vore to ældre søstre var flyttet for at gå på college, og 
vores menighed var lige blevet delt i to, hvilket medførte, 
at Tanner og jeg var nogle af de eneste aktive unge i 
vores menighed. ILL
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Da min bror, Tanner, blev 12 år, inviterede jeg ham med i templet. Jeg havde ingen  
anelse om, hvor meget vi ville få brug for hinandens støtte i de følgende år.

REDDET af min bror

Brittney Ann Harman

Jeg var næsten 12 år gammel, da templet i Twin Falls 
i Idaho blev indviet. Jeg blev så begejstret, da min 
storesøster første gang spurgte, om jeg ville tage regel-

mæssigt i templet med hende og hendes ven.
Jeg var glad, da min lillebror, Tanner, blev 12 tre år senere, 

og jeg endelig kunne invitere ham i templet med mig.
Når vi skulle af sted om morgenen, hjalp vi hinanden 

med at komme op og af sted, og når vi var trætte, for-
talte Tanner vittigheder, der hjalp os til at vågne op. Når 
vi havde været inde i templet, brugte vi tid på at tale om, 

EN FAMILIETRADITION:  

Tage til templet.

Da de flyttede hjemmefra,  og min bror blev 12 år, tog han og jeg  til templet sammen.
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Tanner og jeg brugte timevis på at ringe til og invitere 
mindre aktive medlemmer med i kirke og til GUF. Det føltes 
ofte som et håbløst forehavende, for der kom ikke nogen, 
uanset hvor mange piger jeg prøvede at blive venner med.

Vores forældre prøvede at hjælpe. De bar vidnesbyrd 
for os, når vi mistede modet, og de lod os tale om vores 
frustration, når vi kom nedtrykte hjem. Men det fik vi ikke 
pludselig flere venner med i kirke af, og det blev sværere 
og sværere at finde lysten til at tage til Unge Piger, når jeg 
var den eneste, der kom. Der blev længere imellem vores 
besøg i templet, fordi vi havde travlt med skolen.

Jeg brugte meget tid på at læse skrifterne og trygle 
Herren om at hjælpe mig til at være stærk. Jeg var ensom og 
træt – træt af at være alene, træt af min indsats ikke gjorde 
en forskel, træt af at kæmpe åndeligt og følelsesmæssigt.

I den periode arbejdede jeg som livredder i byens svøm-
mehal. Jeg syntes bedre om at være der end at komme i 
kirke, for mine kolleger var mine venner, og de var altid 

glade for at se mig. En dag besluttede jeg mig for, at jeg 
ikke ville tage til GUF, for der var sjovere på arbejdet, 
og jeg kunne godt bruge pengene.

Jeg syntes ikke, at det var særlig slemt, før jeg opdagede, 
at jeg havde sænket mine standarder. Jeg sagde ikke noget, 
når mine venner bandede, og en dag tog jeg chokeret mig 
selv i at bande, hvilket jeg aldrig havde gjort før. Jeg så 
oven i købet en lidt usømmelig film en aften, hvor jeg var 
til fest med mine livreddervenner. Jeg havde det forfærde-
ligt og tænkte over, hvad jeg havde gang i.

I mellemtiden havde mine forældre fortalt mig, hvor 
meget ensommere Tanner var blevet til GUF, efter jeg var 
holdt op med at komme. Hver uge spurgte han mig, om 

Jeg besluttede, at det var  
sjovere at være på arbejde end  

at komme til GUF.
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Vi følte os alene  

i kirken. Der var ingen  

andre unge.

Jeg holdt op med at  tage til GUF, da jeg syntes, jeg havde  det sjovere på arbejdet.

Men så opdagede jeg, at  jeg slækkede på mine standarder,  
når jeg var sammen med mine  venner fra arbejdet.

Tanner inviterede  

mig med til GUF hver uge.
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jeg tog med til GUF. Når han kom hjem fra GUF, gik han 
direkte ind på sit værelse og læste længe i skrifterne. Han 
talte ikke så meget med mig mere, og når jeg spurgte, om 
han var okay, svarede han bare »nej« og gik.

En aften kom han grædende hjem, fordi han havde følt 
sig så ensom.

Det var der, jeg besluttede mig for at tage med igen. Det 
betød ikke noget, hvor svært det var for mig at være alene 
derhenne, Tanner havde brug for mig.

Tanner var begyndt på et kursus i slægtsforskning i kir-
ken, og jeg ville gerne tage det sammen med ham. Vi ville 
gerne tage mere regelmæssigt til templet igen, og nu kunne 
vi selv finde navnene.

Vi hyggede os ved at tage den klasse sammen om søn-
dagen. Når vi kom hjem fra kirke, søgte vi efter navne 
sammen. Det, der var dejligst ved at have vore egne navne 
med til templet, var, at vi havde fundet dem sammen, og at 
vi var i stand til at støtte hinanden i kirken og nyde at være 

der, fordi vi tog del i Herrens værk, var endnu bedre.
Tanners trofasthed med at deltage i kirken og GUF var 

et stærkt eksempel for mig. Jeg havde et vidnesbyrd om 
evangeliet, men han hjalp mig til at få et vidnesbyrd om 
at deltage i Kirkens møder og aktiviteter.

Sammen kunne vi støtte hinanden og bruge vores vidnes-
byrd om templet til at hjælpe hinanden til at være stærke i Kir-
ken. Deltagelsen fra de unges side i kirken og GUF blev aldrig 
rigtig bedre, men Tanner og jeg blev stærkere og bedre rustet 
til at bære vore byrder, fordi vi hjalp hinanden med at stå fast.

Jeg er så glad for, at jeg inviterede ham med mig i 
templet. Og selvom det nok hjalp ham, så ved jeg, at det 
reddede mig. ◼
Forfatteren bor i Idaho i USA.

Vores vidnesbyrd om templet hjalp 
os til at være stærke i Kirken.

En aften kom Tanner  

grædende hjem fra GUF, fordi  

han følte sig så alene.

Da jeg indså, at Tanner  

havde brug for mig, besluttede jeg  

mig for at komme tilbage.

Jeg deltog i klassen om  slægtshistorie med ham.

Tanners flid med at  

deltage i kirken og GUF var et  

stærkt eksempel for mig.



LAD JER IKKE  
OPSLUGE

Vis jeres familie og venner opmærksomhed.  
Jeres statusopdatering kan vente.
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En ide, en trampolin 
og et ønske om at 
hjælpe andre drev en 
11- årig pige til at lære 
en masse om selvhjul-
penhed og tjeneste.

Miriam Bay
Kirkens selvhjulpenhedstjeneste De fleste 11- årige har travlt med skolen, huslige pligter og aktiviteter 

med vennerne. Men Alexandra C. fra delstaten Durango i Mexico var 
ikke nogen helt almindelig 11- årig. Udover alle de normale ting, som 

unge gør i den alder, tjente Alexandra penge i sit eget firma og ydede tjeneste 
i lokalsamfundet.

Hvad er det, der får en ung pige til at starte sin egen virksomhed?

Det begynder med en ide
Det begyndte med, at Alexandra hørte om nogle klasser i Kirken, hvor man 

hjalp folk ved at lære dem om selvhjulpenhed. Gruppen var hovedsageligt for 
folk, der var 18 år eller ældre, men Alexandra besluttede sig for at deltage. Hun 
kunne godt lide tanken om at lære, hvordan man fik et job eller startede sin 
egen virksomhed.

Kunne det lade sig gøre, at hun, der stadig gik i grundskole, måske ikke alene 
kunne forme sin egen fremtid, men også hjælpe andre, der havde endnu mindre 
end hun selv havde? De fleste af de medlemmer af Kirken, som hun kendte fra 
byen, havde jo kun lidt uddannelse og få midler.

Alexandra kom med i en gruppe, der hed »Iværksættere: Min egen virksom-
hed,« som var et af de tre kurser, der blev udbudt. Gruppen blev ikke undervist 
af en lærer, men den blevet ledt af en mødeleder – et medlem af gruppen, som 
vejledte de andre medlemmer gennem kurset og forestod klassedrøftelserne. 
Alexandra mødtes med sin gruppe hver uge i tre måneder.

Efterhånden som Alexandra lærte om, hvordan man bliver selvhjulpen både 
timeligt og åndeligt, begyndte hun at se på behovene i sit nærområde. Hun 
lagde mærke til, at der ikke var nok rekreative aktiviteter for børnene i hendes 
by, så hun sparede penge op og købte en lille trampolin. Alexandra satte tram-
polinen op på et offentligt sted og begyndte at leje den ud og brugte de ting, 
hun havde lært om markedsføring og økonomi på kurset.

Trampolinen blev meget populær i hendes by.

HUN  KICKSTARTEDE  
SIN FREMTID
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Velsignelserne ved tjeneste og hårdt arbejde
Alexandra begyndte også at bruge sine evner på andre måder. Fordi 

Alexandra havde udvist stor respekt for alle de andre medlemmer af sin gruppe 
og havde fulgt op på alle sine forpligtelser, blev hun betroet at lede en ny 
gruppe – en opgave, man normalt giver folk på 18 år eller ældre.

Da Alexandra blev mødeleder, var hun helt klart den yngste af de seks delta-
gere i gruppen. Hun studerede materialet omhyggeligt inden hvert gruppemøde, 
så hun vidste, hvordan hun bedst kunne hjælpe sine gruppemedlemmer. Hun 
tog sin nye rolle alvorligt. »Hun kunne godt blive urolig, når gruppen ikke mødte 
til tiden eller videoen ikke virkede,« fortæller hendes far, David.

Alexandra lærte at mestre balancen mellem lektier, trampolinvirksomheden 
og sin rolle som mødeleder exceptionelt. Og hun syntes, at det var det hele 
værd. »Gud velsignede mig, da han gjorde mig til mødeleder,« siger hun. For 
hende var det en velsignelse at lære om at elske dem, man tjener.

Alexandra lærte at 

mestre balancen 

mellem lektier, 

trampolinvirksomheden 

og sin rolle som 

mødeleder exceptionelt.

ARBEJDETS VELSIGNELSER
»Når du udvikler din evne til at 
arbejde, hjælper det dig til at 
bidrage i den verden, du lever i. 
Det vil give dig større selvtillid. 
Det vil velsigne dig og din familie, 
både nu og i fremtiden …

For virkelig at være selvhjulpen 
må du lære at arbejde sammen 
med andre og at henvende dig til 
Herren for at få hjælp og styrke.«

Se Til styrke for de unge, 2011, s. 40.
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Den kærlighed har ført til, at hun rakte ud til sin gruppe med et reelt ønske 
om, at de opnåede succes. Hver gang de mødtes, forpligtede gruppemed-
lemmerne sig til at anvende det, de lærte, i deres forretning og undervise 
deres familie om de evangeliske principper, de havde lært. Når deltagerne i 
Alexandras gruppe ikke nåede deres mål eller ikke kom til klassen, så besøgte 
hun dem derhjemme for at se, om de havde det godt og opmuntre dem til at 
fuldføre deres mål. »Jeg elskede at besøge mine gruppemedlemmer,« siger hun.

Alexandras far tilføjer: »Jeg frydede mig over at se, hvordan min lille datter 
engagerede sig i at sørge for dem, der var i nød. Hun har stor omsorg for dem, 
hun hjælper.«

Alexandra, der nu er bikubepige i Unge Piger, har planer om at udvide sin 
trampolinforretning til en nærliggende by. Hun siger, at hun allerede har set 
ændringer i sit eget liv og hos sine nye venner fra gruppen ved at lære om at 
blive mere selvhjulpen og hjælpe andre til at blive det samme. »Mit vidnesbyrd 
om Kristus er vokset,« siger Alexandra. »Jeg føler mig mere sikker på mig selv, 
og jeg vil gerne tjene andre.«

Alexandra siger, at hun takket være kurset er blevet mere bevidst om, hvem 
hun virkelig er, og hvordan hun kan tjene andre. »Jeg fandt ud af, at jeg kunne 
forbedre mig. Og jeg elskede at se alle gruppemedlemmerne forbedre sig. Jeg 
ved, at de er bedre stillet nu; deres forretninger vil blive bedre. Jeg ved, at Gud 
har kaldet profeten, og at kurserne i selvhjulpenhed er åbenbaring fra ham.«

For Alexandra har hendes vidnesbyrd, selvværd og tjeneste for andre afgjort 
været noget, der var værd at arbejde for. ◼

»Jeg fandt ud af, at jeg 

kunne forbedre mig … Jeg 

ved, at Gud har kaldet 

profeten, og at kurserne 

i selvhjulpenhed er 

åbenbaring fra ham.«

Lær mere om kurserne i selvhjulpenhed  
på lds.org/go/816000.
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»Jeg har en ven, som føler, at  
hun ikke har nogen venner i  
Kirken, bortset fra mig. Hvad kan 
jeg gøre for at hjælpe hende?«

I den situation føler hun sig sikkert udenfor, ensom eller sårbar. 
Heldigvis er der på grund af jeres venskab adskillige ting, du 
kan gøre for at opmuntre hende:

• Hjælp hende med at blive venner med andre unge. Præ-
senter hende for dem, inddrag hende i dine samtaler med 
dem og kom med forslag til aktiviteter for de unge i jeres 
menighed, så I kan lære hinanden bedre at kende. Du kan 
også tale med jeres præsident for Unge Piger, så hun og de 
andre ledere kan hjælpe.

• Hjælp hende med at forstå hendes guddommelige værdi. 
Du kan også fortælle hende om nogle af de gode egenska-
ber, du ser i hende.

• Hjælp hende til at huske Frelserens og din kærlighed til 
hende. Frelseren sagde: »Jeg er den gode hyrde. Jeg kender 
mine får, og mine får kender mig« ( Joh 10:14). Selvom hun 
føler, at ingen forstår hende, så ved Herren præcis, hvordan 
hun har det. Bed for hende og vis naturligvis din kærlighed 
til hende ved at inddrage hende i aktiviteter og tale med 
hende i kirken.

• Foreslå, at hun vender sig til skrifterne og beder for at 
styrke sit forhold til vor himmelske Fader og Jesus Kristus.

• Tilskynd hende frem for alt til altid at komme i kirken, selv om 
det er svært for hende. Mind hende om, at det er vigtigt at 
tage nadveren og lære om evangeliet til Kirkens møder.

Hvis dine forslag ikke umiddelbart synes at virke, så fortsæt 
med at være der som ven og opmuntre hende til at gøre de 
rigtige ting.

Vær stærke 
sammen
Indgyd hende lidt mod 
og hjælp hende med 
at nærme sig de andre 
unge. Vi er stærke 

hver især, men sammen er vi stær-
kere. Fortæl din ven, at hun vil blive 
bedre i stand til at bistå med væksten 
i Guds rige, hvis hun har flere venner, 
der opbygger hende, støtter hende 
og hjælper hende med at elske Jesus 
Kristus og hans evangelium!
Scarlet M. er 16 år og fra  
Cautínprovinsen i Chile

Indbyd hende til aktiviteter
Da jeg kom ind i Kirken, følte jeg mig 
alene, selvom nogle af de unge prø-
vede at omgås mig. Jeg kom til aktivi-
teterne i GUF og blev mere involveret 
i deres samtaler. Jeg lyttede til dem og 
kom med mit besyv. Jeg smilede til 
dem og udviste oprigtig interesse for 
dem. Mit råd er at hjælpe din ven til at 
åbne sig. Hjælp hende med at deltage 
i alle slags kirkeaktiviteter, så vil hun 
begynde at få mange venner og nyde 
deres selskab.
Faith O. er 17 år og fra Abia i Nigeria

Inkluder hende
Jeg ville prøve at inklu-
dere din ven i samtaler 
og aktiviteter med de 
andre unge i kirken. 
Det kan hjælpe at tale 

med andre gode venner om, hvordan 
denne ven har det. Bed dem om at 

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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hjælpe med at inddrage hende, det 
kan gøre de andre venner opmærksom 
på denne persons behov og minde 
dem om at være venligere og inddrage 
hende i samtaler og aktiviteter.
Trevor C. er 14 år og fra Idaho i USA

Fortæl hende, hvad hun  
betyder for dig
Jeg havde det på samme måde, da jeg 
skiftede menighed. Det var svært. Det 
er vigtigt at fortælle din ven, hvor spe-
ciel hun er, hvad hun betyder for dig, 
og hvilke gode kvaliteter hun har, så 
hun kan føle sig sikker og vide, at hun 
ikke skal være bange. Vi er alle sam-
men vigtige. Tilskynd hende til at tale 
med en leder, bede og læse skrifterne 
for at vide, at hun ikke er alene.
Sharon G. er 14 år og fra Yucatán i Mexico

Hold en fest
En af jer kan holde en fest med nogle få 
mennesker fra kirken. Det er lettere at 
lære andre at kende i mindre grupper.
Trais H. er 13 år og fra Idaho i USA

Vær klar til at hjælpe
Du kan hjælpe hende til at forstå, at vi 
alle er en del af Guds familie, søstre 
og brødre, og at hun er nødt til at vise 
kærlighed og omgås alle. Lad hende 
også vide, at i vores store åndelige 
familie, står vi altid klar til at hjælpe 
og styrke hinanden. Vi deler og stræ-
ber efter samme mål. I evangeliet er 
vi aldrig alene.

Søster Anna Kaigorodova,  
Moskva- missionen i Rusland

EN ÆGTE VEN
»Vi har alle 
behov for sande 
venner til at 
elske os, lytte 
til os, til at vise 

os vej og til at bevidne sandheden 
over for os, så vi fortsat kan nyde 
Helligåndens fællesskab. I må være 
sådan en sand ven.«
Præsident Henry B. Eyring, førsterådgiver i Det 
Første Præsidentskab, se »Fortsat åbenbaring«, 
Liahona, nov. 2002, s. 32.

KOMMENDE SP ØR G SM ÅL

Lyt til Herrens vejledning
Bed for hende og bed vor himmelske 
Fader om at lade dig vide, hvordan 
du kan hjælpe hende. Tal med dine 
ledere og prøv at inkludere din ven i 
samtaler med de andre piger i kirken. 
Fortsæt med at være hendes ven og 
gøre dit bedste, så vil Herren hjælpe 
dig til at vide, hvordan du kan hjælpe 
hende.
Anastasia B. er 18 år og fra Utah i USA

Fortæl hende, at 
hun aldrig er alene
For det første beder 
vi for den unge kvinde 
og inviterer hende 
med til alle aktiviteter 

eller tjenesteprojekter, så hun kan 
føle, at hun er en del af gruppen. Lad 
os ikke lade nogen falde! Dernæst 
fortæller vi hende, at hun aldrig er 
alene, at vor himmelske Fader altid er 
med os, og han elsker os dybt og for 
evigt. Vi bør minde hende om noget, 

»Hvordan kan jeg 
hjælpe mine venner 
med at overvinde pro-
blemer som at bande 
eller overdrevent 
videospil?«

Indsend jeres svar og, hvis I ønsker det, et billede 
i høj opløsning, inden den 15. september 2016 
på liahona.lds.org (klik på »Submit an Article«) 
eller via e- mail til liahona@ldschurch.org.

Vedlæg venligst følgende information: (1) Dit 
fulde navn, (2) fødselsdato, (3) menighed, 
(4) stav, (5) din skriftlige tilladelse, og dine foræl-
dres skriftlige tilladelse (e- mail kan bruges), hvis 
du er under 18 år, for at trykke dit svar og foto.

Svarene kan redigeres med hensyn til længde  
og tydelighed.

vores profet har sagt: »Jeg lover jer, at 
I en dag vil se tilbage på jeres svære 
tider, og I vil indse, at han altid stod 
ved jeres side« (Thomas S. Monson, 
»Vi går aldrig alene«, Liahona, nov. 
2013, s. 124).

Yenifer S. er 18 år og Fernando P.  
er 18 år og fra Tacuarembó i Uruguay
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Mit sidste år på high school inde-
bar en udfordring, jeg ikke havde 
forudset. Kort tid efter, at skoleåret 

var begyndt, udpegede vores retoriklærer 
mig til at deltage i en debat. Vi læste, øvede 
og konkurrerede, og i al ydmyghed lærte jeg 
mange værdifuld ting.

Flere måneder senere og fire uger inden 
statens talekonkurrence informerede min 
lærer mig noget tilfældigt om, at han også 
havde indsendt mit navn til en konkurrence 
i improviseret tale. Han begyndte at forklare, 
at jeg på den første dag ville blive bedt om 
at holde mindst tre forskellige taler på syv 
minutter foran et dommerpanel.

Og så var der lige en anden hage – 
emnerne, der var ting, der var oppe i 
tiden, blev tildelt tilfældigt, og man fik kun 
30 minutters forberedelse. Jeg var mundlam, 
jeg havde end ikke overværet en improvi-
seret tale.

Jeg forberedte mig i de næste uger, 
hvor jeg læste så mange artikler om aktu-
elle ting, som jeg kunne, men jeg følte 
mig stadig usikker og nervøs. Dagen for 
konkurrencen oprandt, og da jeg havde 
trukket mit emne, spurgte jeg de tilsynsfø-
rende om, jeg måtte gå ind og lytte til den, 
der holdt tale. De svarede: »Du har kun 
30 minutter. Om du vil bruge dem på at 
lytte, er op til dig.« DE
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Bed om hjælp
Den allerførste gang gik jeg ind og 

lyttede i nogle få dyrebare minutter. Jeg 
vidste, at jeg havde brug for at være alene 
og bede til vor himmelske Fader. Jeg så, at 
der var en afsides plet med nogle træer på 
campus lige ved siden af en dam, hvor jeg 
kunne være alene og knæle ned.

Jeg bønfaldt vor himmelske Fader 
om at hjælpe mig. Det var ikke en bøn 
om at vinde – det var en oprigtig bøn 
om bistand fra Helligånden, så jeg ville 
være i stand til at gøre noget, som jeg 
aldrig havde gjort ført og klare denne 

Når vi anerkender 
vores afhængig-
hed af Gud, vil vi 
også indse, hvor 
ivrig han er efter 
at hjælpe os.

Ældste Timothy J. 
Dyches
De Halvfjerds

KUN  

GUDS 

MED  

HJÆLP
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udfordring. Jeg vidste, jeg havde brug for 
Guds hjælp.

Vor himmelske Fader besvarede min bøn. 
Jeg kunne huske, hvad jeg havde læst og var 
i stand til at forbinde fakta og indtryk. Hver 
gang jeg trak et nyt emne, var jeg nødt til at gå 
for mig selv og bede. Og så gik jeg i gang. Den 
næste dag kom jeg overraskende nok i finalen.

Min tro på Gud udviklede sig til mit vidnes-
byrd, og min tro blev stærkere, idet jeg følte, 
at han var mig nær. Jeg takkede vor himmel-
ske Fader for den hjælp, jeg havde modtaget, 
for efter jeg havde gjort, hvad jeg kunne, så 
gjorde han mig i stand til at gøre mere, end jeg 
kunne have gjort selv (se 2 Ne 25:23).

Min profession i livet var som øre- , næse-   
og halskirurg. Ved en lejlighed i Reno i Nevada 
i USA blev jeg bedt om at assistere på 
hospitalets intensive afdeling for børn i 
et behandlingsteam, der tog sig af en 
skrøbelig lille dreng, der var blevet 
født alt for tidligt. Denne lille gut 
kæmpede sig igennem nogle hårde 
udfordringer i livets første måneder 
og blev stærk nok til at komme 
hjem til sine forældre og familien.

Efter han havde været hjemme 
to måneder, kom han desværre 
tilbage på hospitalet med en alvorlig lun-
gebetændelse i venstre lunge, og han reage-
rede ikke godt på en høj dosis medicin.

Lægerne på intensivafdelingen havde 
en mistanke om, at barnet havde indåndet 
noget, som havde sat sig fast i lungen, men 
det var ikke synligt på røntgenbillederne. På 
grund af hans forværrede tilstand anbefalede 
de, at jeg kiggede i hans lunger, mens han 
sov i operationsstuen.

Dengang havde vi ikke teknologien til at 
se så meget i små børns luftveje. 
Mens vi arbejdede på at fjerne 

Det var ikke 
en bøn for at 
vinde. Det var 
en bøn om, at 
jeg ville være i 
stand til at gøre 
noget, som jeg 
aldrig havde 
gjort før.



infektionen fra hans venstre lunge, kunne jeg 
et kort øjeblik se, hvad han havde inhaleret – 
et stykke gult farveblyant, som havde kilet sig 
fast et sted, hvor vi ikke kunne nå det med 
kirurgiske instrumenter.

En sygeplejerske i operationsuniform indså 
situationens alvor og nævnte, at hun havde set 
et langt, smalt instrument, der blev brugt til at 
fjerne nyresten fra trange steder. Så hun lavede 
hurtigt et – en tynd bøjelig trådkurv, som lige 
kunne åbne sig tilstrækkeligt, når den blev brugt 
rigtigt, til at få fat i en lille sten uden at beskadige 
det omkringliggende væv. Men hvordan 
skulle vi gøre det?

»Det kan jeg ikke klare selv«
Jeg bad anæstesilægen om at 

holde øje med vores lille pati-
ent et øjeblik, mens jeg gik hen 
i hjørnet af operationsstuen. 
»Himmelske Fader, dette 
kan jeg ikke klare selv.« 
Så kom tanken til 
mig: »Gør dit 

bedste. Vi kan gøre det sammen.«
Jeg øvede mig adskillige gange på at åbne 

og lukke den lille trådkurv i mine hænder i 
forskellige vinkler. Og noget så forsigtigt kom 
den tynde trådkurv gennem instrumentet og helt 
frem til farveblyanten. Men en hårfin manøvre 
blev den lagt bagom, åbnet og langsomt lukket. 
Nu var luftvejene ryddede og rene.

Da farveblyanten var væk, kom barnet sig 
hurtigt og stortrivedes. Han blev udskrevet 
inden for en uge og fik en lille beholder med 
en gul souvenir med hjem.

Jeg ved, at jeg modtog guddommelig 
hjælp, idet forsynets hånd havde 
virkelig styret og vejledt min.

Jeg bærer ydmygt vidnesbyrd 
om de råd og den vejledning, som 
vor himmelske Fader giver. Der er 
tider, hvor I kun kan gøre det, I er 
nødt at gøre, med Guds hjælp. På 
sådanne og alle tider bør vi altid 
have »ham i tankerne på alle [vore] 

veje, så vil han jævne [vore] 
stier« (Ordsp 3:6). ◼

Så kom tanken  
til mig: »Gør  
dit bedste. Vi  
kan gøre det  
sammen.«
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Jeg har levet længe nok til at se 
meget af forvandlingen i samfun-
dets moralnormer. Hvor Kirkens 

og samfundets standarder engang var 
noget nær forenelige, så er der nu et 
dybt svælg mellem os, og det vokser 
sig større.

Mange film og tv- programmer viser 
en adfærd, som er i direkte modstrid 
med Guds love. Gør ikke jer selv 
til genstand for hverken det 
indirekte eller direkte snavs, 
som ofte findes der. Mange af tek-
sterne til tidens musik falder i samme 
kategori. Det profane sprog, der er så 
udbredt omkring os i dag, var aldrig 
blevet tolereret for blot få år siden. Jeg 
trygler jer om ikke at sige eller 
gøre noget, som I ikke kan 
være stolte af.

Hold jer helt væk fra por-
nografi. Tillad ikke jer selv at se 
det. Nogensinde. Det har vist sig at 
være vanedannende, hvilket gør det 

sværere at overvinde. Undgå alko-
hol, tobak og andre stoffer og 
anden afhængighed, som I vil få svært 
ved at overvinde.

Hvad vil beskytte jer mod synd 
og ondt omkring jer? Jeg holder fast 
i, at et stærkt vidnesbyrd om Frelse-
ren og hans evangelium vil føre jer 
i sikkerhed. Hvis I ikke allerede har 
læst Mormons Bog, så læs den. 
Hvis I gør det bønsomt og med et 
oprigtigt ønske om at kende sand-
heden, vil Helligånden tilkendegive 
sandheden deraf for jer. Dersom 
den er sand – og det er den – så var 
Joseph Smith en profet, som så Gud 
Faderen og hans Søn Jesus Kristus. 
Kirken er sand. Hvis I ikke allerede 
har et vidnesbyrd om disse ting, så 
gør det, der er nødvendigt, for at I får 
et. Det er afgørende for jer at 
have jeres eget vidnesbyrd, 
for andres vidnesbyrd kan kun tage 
jer et stykke af vejen. Når man engang 

SÅDAN  
HOLDER MAN SIG VÆRDIG

Præsident  
Thomas S. Monson

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

har fået et vidnesbyrd, må det holdes 
sundt og levende gennem lydighed 
mod Guds bud og regelmæssig bøn 
og studium af skriften. Kom i kirke. 
Deltag i seminar.

Er der være noget galt i jeres liv, 
så er der en udvej. Ophør med 
enhver form for uretfærdig-
hed. Tal med jeres biskop. Hvad 
problemet end er, så kan det løses 
gennem behørig omvendelse. I kan 
blive rene igen (se L&P 58:42).

Menneskehedens Frelser sagde om 
sig selv, at han var i verden, men ikke 
af verden. Vi kan være i verden uden 
at være af verden, når vi afviser falske 
begreber og falske lærdomme. Vær tro 
mod Guds bud. ◼
Fra en tale ved aprilkonferencen 2011.
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Ismael Ezequiel Polanco AlmonteJeg havde aldrig oplevet 
så dyb en følelse af fred, 
før jeg deltog i seminar 
første gang.

SØGEN EFTER GUD
S Å D A N  V E D  J E G  D E T

ville gerne vide det! Jeg syntes, at jeg 
havde gjort tilstrækkeligt.

Under min opvækst havde jeg 
mulighed for at søge efter svaret i 
mange kirker. Når jeg gjorde det, blev 
jeg mere forvirret. Alle modsagde 
hinanden, de skøjtede bare hen over 
mine spørgsmål om, hvordan Gud er.

Da jeg flere år senere var blevet træt 
af at søge, sagde jeg: »Der er intet svar.«

Jeg begyndte at gøre ting, som nogle 
unge gør, deltog i fester og i en masse 
verdslig adspredelse. Uge for uge sank 
jeg dybere ned i mørket, for mine 
beslutninger var ikke de bedste. De 
dårlige vaner lagde også en afstand til 
min familie, som altid havde støttet mig.

Men så kom ønsket om at spørge 
Gud igen. Jeg sagde: »Fader, jeg venter 

Jeg var blot 8 år, da jeg begyndte 
at tænke over, hvordan Gud er. 
En dag læste min far et skriftsted 

i Jakobsbrevet, hvor der stod: »Men 
hvis nogen af jer står tilbage i visdom, 
skal han bede om at få den af Gud, 
som giver alle rundhåndet og uden 
bebrejdelser, og så vil han få den« ( Jak 
1:5). Disse ord trængte ind i mit hjerte 
og berørte mig dybt.

Da jeg var alene på mit værelse, 
bad jeg til Gud og bad ham om at 
fortælle mig, om den kirke, som jeg 
kom i, var rigtig. Jeg ønskede, at han 
skulle svare mig med det samme. Men 
det skete ikke. Gud gjorde ikke, som 
jeg ønskede, og jeg var ked af, at han 
ikke straks besvarede min bøn. Jeg 
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SØGEN EFTER GUD

her. Jeg har søgt, og jeg har ikke fun-
det. Skrifterne lover svar, men der er 
intet kommet. Se på mig. Jeg er alene. 
Jeg vil gerne vide det, men jeg ved 
ikke, hvordan man finder dig.«

På det tidspunkt – og hverken før 
eller siden, men lige da jeg havde 
brug for det – mærkede jeg en bræn-
den i mit bryst, der var så stærk, 
som havde jeg en vulkan indeni. Jeg 
kunne ikke holde tårerne tilbage. Jeg 
vidste, at jeg havde fået svar på mit 
spørgsmål.

Da jeg var i skole den eftermid-
dag, sad jeg og tænkte over mit svar, 
da min bedste ven spurgte, hvad jeg 
tænkte på. Jeg svarede ham ikke helt 
sandfærdigt dengang, men jeg sagde, 
at jeg tænkte på stranden, og at jeg 

ville gå hen og se solopgangen næste 
morgen. Jeg inviterede ham med.

»Det kan jeg ikke,« sagde han og 
smilede.

»Hvorfor ikke,« spurgte jeg ham. 
»Hvad laver du så tidligt om morgenen?«

»Seminar,« sagde han.
»Seminar? Hvad er seminar,« 

spurgte jeg ham. Han forklarede 
mig, at det var en klasse, der blev 
holdt i kirken.

»Hvor længe er du kommet i kirke,« 
spurgte jeg ham overrasket.

»Lige så længe jeg kan huske. Jeg er 
medlem af Jesu Kristi Kirke af Sidste 
Dages Hellige.«

Jeg sagde, at jeg gerne ville med 
hen og se. Jeg vidste indeni, at det var 
et svar på mange års bønner.

Den næste morgen vågnede jeg 
klokken halv seks og tog til seminar. 
Den største overraskelse var, at de 
studerede Bibelen. Jeg kan godt sige, 
at jeg aldrig har oplevet så stærk en 
følelse af fred, som jeg gjorde, da jeg 
gik ind i kirkebygningen i Matancita 
i Den Dominikanske Republik, hvor 
den rene lære blev forkyndt, hvilket 
var en fryd for en sjæl, der havde søgt 
så længselsfuldt. De salmer, der blev 
sunget, fyldte mit sind og hjerte med 
tanken; »Dette er sandheden.«

»Wauw,« tænkte jeg, »sådan vil jeg 
gerne føle hver dag.« Jeg spurgte, om 
jeg måtte komme igen, og læreren, min 
vens mor, gav mig skemaet og invite-
rede mig også til søndagens møder.

Fra da af stod jeg op klokken halv 
seks hver morgen fra mandag til 
fredag, og jeg tog i kirke hver søn-
dag. Jeg ville ikke gå glip af det. Jeg 
havde fundet det, jeg så længe havde 
ledt efter.

Der var desværre ingen missio-
nærer til at undervise og døbe mig. 
Efter halvandet år og megen bøn kom 
missionærerne og underviste mig i 
alle lektionerne på en uge. Jeg husker 
det øjeblik, hvor jeg blev sænket ned 
i det blå vand på den smukke strand 
ved min landsby.

Nu nyder jeg det privilegium ikke 
længere at være en fremmed (se Ef 
2:19), men bror med alle dem, der er 
trådt ind på Herrens vej, den lige og 
snævre sti. ◼

Forfatteren bor i Santiago i Den  
Dominikanske Republik.
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Da jeg var 11 år, boede jeg i 
Manti i Utah i USA. I begyndel-

sen af året havde min primarylærer 
medtaget en lille smuk håndøkse, 
som man kunne hugge brænde med.

»Den, der kommer mest i Primary 
i år, får denne håndøkse,« sagde 
hun. I det øjeblik besluttede jeg at 
komme hver uge. Da året var omme, 
fik jeg håndøksen!

Snart efter blev jeg 12 år. Jeg blev 
ordineret til diakon. Omkring den 

tid flyttede min familie til Madison i 
Wisconsin i USA. Jeg savnede mine 
venner, men det var også spæn-
dende at få nogle nye. Madison var 
meget større end Manti. Min nye 
skole var stor. Der var ikke mange 
medlemmer af Kirken. En dag 
inviterede nogle af de populære 
børn mig med til fest. Men festen 
lå samme aften, som der var en 
aktivitet i Kirken. Jeg havde lært af 
min oplevelse i Primary, at der sker 

Være, hvor
vi burde 
være

noget godt, når jeg var trofast i at 
komme til mine kirkemøder. Jeg tak-
kede for invitationen og forklarede, 
hvorfor jeg ikke kunne komme.

Dagen efter festen talte alle på 
skolen om den. De havde drukket 
alkohol til festen, og alle, der var 
med, havde fået ballade. Jeg var 
så glad for, at jeg havde været der, 
hvor jeg skulle være.

Jeg er taknemlig for, at jeg kom i 
Primary og til andre møder i Kirken, 

Ældste  
Randy D. Funk
De Halvfjerds
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da jeg voksede op. Jeg lærte vigtige 
lektier om evangeliet der. Jeg havde 
det sjovt ved aktiviteterne. Vor him-
melske Fader velsigner os, når vi 
prøver på at være der, hvor vi bør 
være, og gøre det, vi bør gøre. Han 
styrker vores tro. Han beskytter os 
mod fristelse og synd.

I L&P 88:63 siger Jesus: »Kom nær 
til mig, så vil jeg komme nær til jer.«

Når vi deltager i vore kirkemøder, 
herunder nadvermødet, kommer vi 

nærmere til vor himmelske Fader 
og Jesus Kristus.

Vi lærer vigtige sandheder at 
kende til at vejlede vore beslut-
ninger i løbet af ugen, selv når 
vi ikke er i kirke eller omgivet 
af andre, som tror på det samme 
som os.

Når I lever retfærdigt, vil 
Helligånden hjælpe jer til at 
vide, hvor I bør være, og hvad 
I bør gøre. ◼

4

KOM NÆR TIL JESUS

1

3

I kirken lærer vi, hvordan man træffer gode valg og bliver bedre Jesu disciple. 
Udfyld de tomme felter for at hjælpe børnene på billederne, så de ved, hvad 
de skal gøre.

1. »Vær ________ mod hinanden« (Efeserne 4:32).
2. »Salige er de, ________« (Matthæus 5:9).
3. »Når I er i jeres medmenneskers ________, er I blot i jeres Guds tjeneste« (Mosija 2:17).
4. »Hvis noget er ________, elskeligt, værd at tale godt om eller ________, så tragter vi 

efter det« (Trosartiklerne 1:13).
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Ray Goldrup
Baseret på en sand historie

»Fred efterlader jeg jer, min fred  
giver jeg jer« ( Joh 14:27).

Gage stirrede på den tomme, 
gamle flaske og vendte den i 

hænderne. Den var lille og støvgrøn 
med en korkprop i halsen. Han 
havde fået den af bedstefar, da han 
var blevet døbt.

»Hvad er det,« spurgte Gage. »Jeg 
ved godt, at det er en flaske – men 
der er ikke noget i den.«

»Den er fyldt op,« sagde bedstefar.
Gage rystede flasken. »For mig ser 

den tom ud.«.

Bedstefar grinede. Han trak pro-
ppen op og holdt den lille flaske 
op til Gages øre. »Kan du høre det,« 
hviskede han.

»Høre hvad,« hviskede Gage 
tilbage.

Bedstefar grinede. »Stilheden«, 
sagde han. Så satte han proppen i 
flasken igen. »I dagens verden er det 
ret svært at finde stilhed. Det er lige-
som medicin, hver dråbe tæller.«

Gage sagde tak og tog bedstefars 
mærkelige gave med hjem. Men han 
tænkte ikke så meget over den.

Nogle få uger efter døde Gages 
onkel, Vince. Efter begravelsen var 
der mange slægtninge på besøg i 
Gages hus. Gage flygtede op på 
sit værelse og lukkede døren. Han 
kunne høre alle stemmerne nedefra, 
hvor hans forældre og slægtninge var.

Gage så den gamle, grønne flaske 
stå på sit skrivebord og tog den op. 
Han vendte den i hænderne. Bedste-
far havde sagt, at stilhed var lige-
som medicin. Gage havde brug for 
noget ro og trøst efter onkel Vinces 
begravelse.

Hvorfor gav bedstefar 
Gage en tom flaske?

Den  
lille flaske  

med  stilhed
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Gage trak proppen op af flasken 
og vendte den om over sit hoved 
og forestillede sig, at han hældte lidt 
stilhed ud. Han vidste godt, at fla-
sken ikke rigtigt var fuld af stilhed. 
Men han vidste, at han havde brug 
for en stille stund, hvor han kunne 
føle sig tæt på Gud.

Han kunne mærke, at tårerne 
pressede sig på i hans øjne. Nu 
ville onkel Vince ikke være der 
mere – ikke flere fjollede vittighe-
der, ikke flere brydekampe med 

ham. Gage savnede ham så meget, 
at det gjorde ondt.

Så var det, at Gage der midt i 
stilheden kunne mærke en varme, 
der tog til i hjertet og lettede smer-
ten. Han huskede, at onkel Vince 
ikke ville være væk for evigt, han 
var bare gået videre til den næste 
verden. På grund af Jesus Kristus og 
frelsesplanen vil alle leve for evigt. 
Gage vidste, at han en dag ville se 
onkel Vince igen.

Gage kunne mærke en fred indeni,  

mens han holdt flasken i sine hæn-
der. Han vidste, at det var på grund 
af Helligånden og ikke flasken. 
Flasken havde blot mindet ham om 
at være stille, så han kunne mærke 
Helligånden. Han satte proppen i og 
stillede flasken væk.

Så gik han nedenunder igen for at 
være sammen med sin familie. Han 
kunne bære Helligåndens fred og 
trøst inden i sig, selvom han gik ud 
af sit stille værelse. ◼
Forfatteren bor i Utah i USA.
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Laura Goodrich
Baseret på en  
sand historie

Lydia 
så mor 

gøre sig 
klar til at 
tage på 
arbejde. Mor 
tog sin pæne 
lyserøde læbestift 
på. Hun var smuk.

Lydia så sig i spejlet. 
Hun var ked af det. 
»Jeg har ikke 
noget læbestift,« 
sagde Lydia. 
»Så jeg er 
ikke smuk.«

Mor gav hende 
et stort kram. 
»Det er ikke at 
gå med læbe-
stift, der gør 
folk smukke. 

At være stærk 
og venlig gør folk 

smukke.
Du er stærk og 

venlig, når dine hænder 
hjælper andre.

Du er stærk og ven-
lig, når dit hjerte 

elsker alle.
Og du er stærk 

og venlig, når 
du smiler.
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Hænder, hjerte  
og et  smil
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Når du er stærk og 
venlig, gør det dig smuk 
indvendigt, ikke kun 
udvendigt.«

Lydia ønskede at være 
stærk og venlig.

Hun brugte sine hæn-
der til at tage posten ind 

for bedstefar. Hun gav 
sin sidste småkage til sin 
kusine.

Hun følte kærlighed i 
sit hjerte, da hun legede 
med sin nye nabo. 
Hun følte kærlig-
hed i sit hjerte, da hun 
gav nogle mønter til en 
pige, der samlede penge 
ind til de hjemløse.

Hun smilede til de 
mennesker, hun så. De 
smilede allesammen 
tilbage.

Den aften sagde Lydia 
til mor: »Du har ret! 
Jeg føler mig stærk og 
venlig. Jeg brugte mine 
hænder, mit hjerte og 
mit smil i dag.«

Mor smilede. »Du er 
stærk og venlig, lige 
som Jesus ønsker du 
skal være!« ◼
Forfatteren bor i Utah i USA.
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Hvorfor er familier  
så vigtige?

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

Familier er den bedste garanti for,  
at Guds plan for lykke virker.

Det er Guds plan for mænd og  
kvinder, at de gifter sig og får børn.

Trofaste familier gør, at samfund og  
nationer kan være stærke og sunde.

Gud har også sagt, at forældre skal lære 
deres familie at følge Jesus Kristus.
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VORES SIDE

Vi besluttede os for at lave en model af templet i Montevideo i Uruguay for at fuldføre et 
af målene i vores Tro mod Gud- hæfte. Det tog et år at lave, men det var det værd. Når vi 
bliver 12, er det vores mål at kunne komme i templet.
Samuel O. er 10 år og Enzo S. er 11 år og fra Rivera- provinsen i Uruguay

Jeg er glad for at være med-
lem af Kirken. Jesus Kristus 
er min ven, og han beskytter 
mig og min familie. Jeg kan 
godt lide at besøge templet. 
Jeg kan lide familieaften og 
Primary.
Angel M. er 11 år og fra 
Colón i Panama

Jesus er ligesom en god hyrde, og vi er hans får. Han vil gerne  
tage sig af os.
Victoria P. er 10 år og fra Federal District i Brasilien

Jeg havde en god ople-
velse, da jeg var syv år. 
Jeg ville gerne vide, om 
Kirken var sand. Så jeg bad 
og spurgte vor himmelske 
Fader. Da jeg var færdig 
med at bede, lagde jeg mig 

ned for at sove. Jeg drømte, at Jesus Kristus 
sagde til mig: »Dette er den sande kirke.« Da 
jeg vågnede, kunne jeg huske min drøm og 
jeg vidste, at det var den sande kirke.
Miranda R. er 9 år og fra Querétaro i Mexico

DET ER DIN TUR!
I kan fortælle om jeres oplevelser, vidnesbyrd og lægge foto op på Vores side. Send en e- mail 
til liahona@ldschurch.org og vedlæg tilladelse fra dine forældre eller besøg liahona.lds.org 
og klik på »Submit an Article.«



Samuel var profet og lamanit. Vor himmelske Fader fortalte Samuel, at han skulle kalde de ugudelige 
nefitter til omvendelse. Nefitterne ville ikke lukke Samuel ind i deres by, så han stillede sig på bymuren. 

Nefitterne kastede sten og skød pile efter ham. Men vor himmelske Fader beskyttede ham. Samuel fortalte 
folket det, som vor himmelske Fader ønskede, at de skulle høre.

Samuel vidnede
H E L T E  I  M O R M O N S  B O G

□ Lær Helaman 14:8 udenad.

□ Hjælp andre til at vælge rigtigt ved at 
være et godt eksempel i denne uge.

□ Se kapitel 40 i historierne fra Mormons 
Bog på scripturestories.lds.org.

□ Jeg udfordrer mig selv til at …

Engang var jeg bange,  
fordi jeg var nødt til at  
bære mit vidnesbyrd. Men 
da jeg bar mit vidnesbyrd, 
var jeg ikke bange.
Chase C. er 6 år og  
fra Arizona i USA

Jeg kan bære vidnesbyrd!
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Klip, fold og gem dette udfordringskort!

Lauren P. er 11 år og fra Utah i USA
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En af de ting, som Samuel fortalte nefitterne var, at Jesus Kristus 
snart ville blive født, og at han skulle være Frelseren. Der ville 

komme en ny stjerne frem på himlen, når Jesus blev født. Nogle 
folk blev vrede og prøvede at skade Samuel. Andre troede hans 
ord og ville gerne døbes. Læs om Samuel på side 76- 78. Og hold 
øje med en ny læseudfordring i næste nummer! ◼

ILL
US

TR
AT

IO
N:

 JA
RE

D 
BE

CK
ST

RA
ND

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

Den nye stjerne

Denne måneds skriftsteder
Når I har læst et skriftsted, kan I farve de  
tilsvarende nummererede områder på billedet!
1  Helaman 10:1- 7, 14- 18
2  Helaman 13:1- 7
3  Helaman 14:2- 8
4  Helaman 16:1- 5
5  3 Nefi 1:10- 17, 21- 24
6  3 Nefi 2:1- 2
7  3 Nefi 8:2- 7, 22- 23
8  3 Nefi 11:3- 11, 13- 17, 37- 39

1

2

3

6 65

5

5
5 5

55

4

4
7

7

7 7

8

8
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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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Samuel fortalte, at Jesus 
Kristus snart ville blive 
født. En ny stjerne ville 
skinne på himlen. Mørket 
ville ikke falde på den nat!

Han fortalte dem, at når 
Jesus døde, ville der være 
mørkt i tre dage. Mange 
byer ville blive ødelagt.

Samuel var profet. Han 
klatrede op på bymuren 
for at prædike. Han 
fortalte folket, at de skulle 
omvende sig og tro på 
Jesus Kristus.

Samuel underviser om Jesus
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De mennesker, som 
ikke troede, prøvede 
at fange Samuel. Men 
Samuel undslap.

Nogle folk troede og 
blev døbt. Andre troede 
ikke og blev vrede. De 
smed sten og skød pile 
efter Samuel. Men Gud 
beskyttede ham, så han 
ikke kom til skade.



78 L i a h o n a

Fem år senere blev Jesus født. Der kom en ny stjerne frem på 
himlen. Det var akkurat, som Samuel havde profeteret! ◼

Fra Helaman 13- 15, 3 Nefi 1:13- 15, 21
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Jeg kan betale tiende
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For lidt mere end et år siden kom et 
ægtepar ind på mit kontor med en 

lille dreng på armen. Faderen sagde til 
mig: »Min hustru og jeg har fastet i to 
dage, og vi har bragt vores lille dreng 
med os for at få en velsignelse. Du er 
den person, som vi er blevet sendt til.«

Jeg spurgte: »Hvad er der i vejen 
med ham?«

De sagde, at han var født blind, 
døv og stum, han kunne ikke koordi-
nere sine muskler og kunne end ikke 
kravle i en alder af fem år.

Jeg sagde til mig selv: »Det er det. 
›Den slags fordrives kun gennem faste 
og bøn‹ (se Matt 17:21).« Jeg havde 
absolut tro på disse forældres faste 
og bønner. Jeg velsignede barnet, og 
nogle få uger senere fik jeg et brev: 
»Bror Cowley, vi ville ønske, at du 
kunne se vores lille dreng nu. Han 
kravler. Når vi kaster en bold hen over 
gulvet, styrter han efter den på sine 
hænder og knæ. Han kan se. Når vi 

klapper i hænderne over hans hoved, 
hopper han. Han kan høre.«

Lægevidenskaben havde givet op. 
Gud havde taget over …

En dag blev jeg tilkaldt til et hjem i 
en lille landsby i New Zealand. Der var 
søstrene fra Hjælpeforeningen ved at 
forberede liget af en af vore hellige. De 
havde placeret liget foran det store hus, 
som de kalder det – det hus, hvor folk 
kommer for at klage, græde og sørge 
over den afdøde – da den afdødes bror 
kom styrtende. Han sagde: »Salv ham.«

MIRAKLER
»Send bud efter ældsterne; jeg føler  
mig ikke så godt tilpas.«

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

Og de unge indfødte sagde:  
»Det kan du ikke gøre; han er død.«

»I skal gøre det!«
… Jeg havde [en trofast gammel 

maori] med mig. Den yngre indfødte 
faldt på knæ og salvede denne mand. 
Så knælede denne gamle, storslåede, 
vise mand ned og velsignede ham 
og befalede ham at rejse sig.

I skulle have set søstrene fra Hjælpe-
foreningen forføje sig. Han satte sig op 
og sagde: »Send bud efter ældsterne; jeg 
føler mig ikke så godt tilpas.« Vi fortalte 
ham, at han lige var blevet salvet, 
og han sagde: »Nå, det var det.« Han 
sagde: »Jeg var død. Jeg kunne føle livet 
komme tilbage til mig, ligesom når man 
ruller et tæppe ud.« Han levede længere 
end den bror, som kom ind og fortalte 
os, at vi skulle salve ham …

Gud har kontrol over alle elemen-
ter. I og jeg kan række ud, og dersom 
det er hans vilje, kan vi styre disse 
elementer i henhold til hans planer. ◼

Fra »Miracles«, New Era, juni 1975, s. 39- 44, 
artiklen er skrevet ud fra en tale, der blev holdt på 
Brigham Young University den 18. februar 1953. 
Tegnsætningen er blevet standardiseret.

Ældste  
Matthew Cowley 
(1897-1953)
De Tolv Apostles Kvorum



Ældste Jeffrey R. Holland fra De Tolv Apostles Kvorum, »Imorgen vil Herren udføre undere blandt jer«, Liahona, maj 2016, s. 127.

»Hvis vi hengiver hjertet til Gud, hvis vi elsker Herren Jesus Kristus og gør det bedste, vi kan for at efterleve evangeliet, vil 
morgendagen og alle andre dage med tiden blive storslåede, selv om vi ikke altid oplever dem sådan. Hvorfor? Fordi vor 
himmelske Fader ønsker, at det skal være sådan! Han ønsker at velsigne os. Et berigende, evigt liv i overflod er selve formålet 
med hans nådefulde plan for hans børn!«

Hvad er årsagen til håb?
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Også i dette nummer
FOR UNGE VOKSNE

FOR DE UNGE

FOR BØRN

Side  
42

Side 
54

Side 
66

Har I problemer med at stå fast i livets storme? 
Ældste og søster Clayton kommer med forslag 
til, hvordan vi forankrer os i Jesus Kristus og 
finder vores sande potentiale.

Hvad har trampoliner at gøre med at starte en 
virksomhed? Mød Alexandra, hun er 11 år og 
fra Mexico, det kan hun forklare.

Vi kan »stå på hellige steder« på mange 
måder. Hvordan kan I »stå på hellige steder«, 
uanset hvor I er?

Rodfæstet  
i Kristus

HUN  

Hvor jeg 
burde være

KICKSTARTEDE  
SIN FREMTID


