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»Derfor må I trænge 
jer frem med stand-
haftighed i Kristus og 
have et fuldkommen 
klart håb og en 
kærlighed til Gud og 
til alle mennesker. For 
se, hvis I trænger jer 
frem, idet I tager for 
jer af Kristi ord og 
holder ud til enden, 
se, så siger Faderen: 
I skal få evigt liv.«

2 Nefi 31:20
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MERE PÅ NETTET
Liahona og andre kirkematerialer er tilgængelige på mange sprog på languages.lds.org. 
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og find inspirerende budskaber, forslag til familieaften og indhold, som I kan dele med 
venner og familie.

EMNER I DETTE NUMMER
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»Buddene = Kærlighed«, side 56: Over-
vej at spørge jeres børn, om der har været 
situationer, hvor de har været fristet til ikke 
at gøre, som I siger. Det kan være at lege 
på en trafikeret gade eller ikke ville gå i 
seng, når det er tid til at sove. Spørg dem, 
om de ved, hvorfor I har de regler (fordi 
I elsker dem). I kan derefter bruge denne 
artikel til at vise, at det samme gør sig 
gældende med vor himmelske Faders bud. 
Forklar, at vor himmelske Fader giver os 
bud, fordi han elsker os og ved, at de bud 
vil beskytte os. Vi kan vise vores kærlighed 
til ham ved at holde buddene.

»Se efter Elise«, side 70: Denne artikel 
fortæller om en dreng ved navn Daniel, 
som sommetider følte sig frustreret over 
sin søster og hendes helbredsmæssige 
udfordringer, selvom han elsker hende. 
Overvej at læse artiklen sammen med 
jeres børn. I kan bede dem om at fortælle, 
hvordan Daniel viste sin søster kærlighed 
og derefter lade familien tænke over, hvor-
dan de kan følge Daniels eksempel og vise 
hinanden kærlighed.

Dette nummer indeholder artikler og aktiviteter, der kan anvendes til familieaften.  
Her følger to eksempler.
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4 L i a h o n a

Vores kære profet, præsident Thomas S. Monson, har 
lært os, at »kærlighed er selve evangeliets kerne«.1

Kærlighed er så vigtig, at Jesus kaldte den for 
det første og største bud, og han sagde, at alle øvrige dele 
af loven og profeternes ord hviler på den.2

Kærlighed er det centrale motiv bag alt, vi gør i Kirken. 
Ethvert program, ethvert møde og enhver handling, vi 
deltager i som Jesu Kristi disciple, bør udspringe af denne 
egenskab – for uden næstekærlighed, »Kristi rene kærlig
hed«, er vi intet.3

Når vi engang har forstået det med vores sind og hjerte, 
når vi har erklæret Gud og vore medmennesker vores 
kærlighed – hvad så?

Er det nok at have medfølelse og kærlighed til andre? 
Opfylder det vores pligt over for Gud at erklære vores 
kærlighed til ham og vores næste?

Lignelsen om de to sønner i vingården
Ved templet i Jerusalem gik ypperstepræsterne og jøder

nes ældster hen til Jesus og prøvede at fange ham med 
hans egne ord. Men Frelseren fortalte dem til gengæld en 
historie.

»En mand havde to sønner,« fortalte han indledningsvist. 
»Han gik hen til den første og sagde: ›Min søn, gå ud og 
arbejd i vingården i dag.‹ Men han svarede: ›Nej, jeg vil 
ikke!‹ Bagefter fortrød han og gik derud.

Så gik han til den anden søn og sagde det samme til 
ham. Han svarede: Ja, herre! men gik ikke derud.«

Derefter vendte Frelseren sig mod ypperstepræsterne 
og ældsterne og spurgte: »Hvem af de to gjorde deres 
fars vilje?«

De måtte indrømme, at det var den første søn – den, 
som sagde, at han ikke ville, men som senere omvendte 
sig og gik ud og arbejdede i vingården.4

Frelseren brugte denne lignelse til at fremhæve et vigtigt 
princip – det er den, som adlyder buddene, der i sandhed 
elsker Gud.

Måske er det derfor, at Jesus opfordrede folket til at 
lytte til og følge farisæernes og de skriftkloges ord, men 
de skulle ikke følge deres eksempel.5 Disse religiøse 
lærere levede ikke, som de prædikede. De elskede at tale 
om religion, men de havde desværre ikke fattet pointen.

Handlinger og vores frelse
I en af Frelserens sidste formaninger til sine disciple for

talte han dem om den endelige dom. De ugudelige og de 
retfærdige ville blive adskilt. De gode ville arve evigt liv, og 
de ugudelige ville stå til evig straf.

Hvad var forskellen på disse to grupperinger?
De, som udviste kærlighed igennem deres handlin

ger, blev frelst. De, som ikke gjorde, blev fordømt.6 Ægte 
omvendelse til Jesu Kristi evangelium og dets værdier og 
principper vil kunne bevidnes i vore daglige handlinger.

I sidste ende kan en erklæring om vores kærlighed til 
Gud og vore medmennesker ikke i sig selv sikre os ophø
jelse. For som Jesus sagde: »Ikke enhver, som siger: Herre, 

Præsident  
Dieter F. Uchtdorf
Andenrådgiver i Det 
Første Præsidentskab

EFTER KÆRLIGHED,  
HVAD SÅ?

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

Præsident Uchtdorf definerer Jesu Kristi sande disciple som dem, der viser deres kærlighed til ham og andre 
igennem deres gerninger. Han siger, at »hvis vi vitterligt elsker Frelseren, vil vores hjerte hælde til ham, og vi vil 

gå ad disciplens sti«. Overvej at spørge dem, I underviser, om, hvordan kærlighed har motiveret dem til at vandre 
ad disciplens vej. I har måske selv nogle oplevelser, I kan fortælle om. I kan overveje at opfordre til at bede om 
mere næstekærlighed og styrke til at handle i kærlighed.

Herre! til mig, skal komme ind i Him
meriget, men kun den, der gør min 
himmelske faders vilje.« 7

Hvad følger der efter 
kærligheden?

Svaret på spørgsmålet »efter kærlig
hed, hvad så?« kan både være enkelt og 
ligetil. Hvis vi vitterligt elsker Frelseren, 
vil vores hjerte hælde til ham, og vi vil 

gå ad disciplens sti. Når vi elsker Gud, 
vil vi stræbe efter at holde hans bud.8

Dersom vi virkelig elsker vore 
medmennesker, vil vi række ud for at 
hjælpe »de fattige og de trængende, 
de syge og de plagede«.9 For de, som 
udfører disse uselviske og næstekær
lige tjenester,10 er Jesu Kristi disciple.

Det er det, der kommer efter 
kærligheden.

Det er kernen i Jesu Kristi 
evangelium. ◼

NOTER
 1. Se Thomas S. Monson, »Kærlighed – kernen 

i evangeliet«, Liahona, maj 2014, s. 91.
 2. Se Matt 22:36- 40.
 3. Se Moro 7:46- 47.
 4. Matt 21:28- 32.
 5. Se Matt 23:3.
 6. Se Matt 25:31- 46.
 7. Matt 7:21.
 8. Se Joh 14:15.
 9. L&P 52:40.
 10. Se Mosi 18:8- 9.
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6 L i a h o n a

Vis kærlighed

Jesus fortalte en historie om en far og hans to sønner. 
Faderen arbejdede i en vingård og bad sine sønner 

om at hjælpe til. Den første søn sagde først nej, men 
han gik alligevel ud og hjalp til i vingården senere. Den 
anden søn sagde, at han gerne ville hjælpe, men det 

gjorde han aldrig. Jesus fortalte, at den første søn viste 
mere kærlighed for sin far ved at være lydig.

Lav et rollespil over denne historie! Skriv eller tegn 
så tre ting, som l vil gøre for at vise vor himmelske 
Fader jeres kærlighed.

Hold buddene og elsk hinanden

Når vi tænker på kærlighed, er noget af det første, der 
dukker op, ofte romantiske film, chokolade og blom-

ster. Men kærlighed – ægte kærlighed – er langt dybere og 
mere uselvisk end det. Jesus Kristus 
levede og døde for os på grund af 
sin kærlighed til os. De to største 
bud er faktisk at elske Gud og at 
elske alle andre (se Matt 22:36- 40). 
Men hvordan kan vi vise andre, at 
vi elsker dem?

Præsident Uchtdorf genfortæller 
Kristi lignelse om de to sønner, hvor 
den ene arbejder for sin far og den 
anden ikke gør. Frelseren påpeger, at 
det kun var den søn, der adlød sin far, 
der virkelig elskede ham. Når vi lyder 

UNGE

BØRN

Guds bud, viser vi på lignende vis, at vi elsker ham og ønsker 
at vende tilbage til ham.

Men hvordan viser vi alle andre kærlighed? Det forklarer 
præsident Uchtdorf også: »Dersom vi 
virkelig elsker vore medmennesker, vil 
vi række ud for at hjælpe ›de fattige 
og de trængende, de syge og de 
plagede‹. For de, som udfører disse 
uselviske og næstekærlige tjenester, 
er Jesu Kristi disciple.«

Så næste gang I ser jeres forældre, 
søskende eller en ven, så tænk over, 
hvad I kan gøre for dem, der viser 
jeres hengivenhed. Det vil ikke alene 
gøre dem og jer glade, men det vil 
også gøre jeres Fader i himlen glad.
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Det er et helligt 
ansvar at være 
forældre

Vor himmelske Fader stiftede 
familien for at lære os de rette 

principper i et kærligt miljø. Præsident 
Thomas S. Monson har sagt: »Giv dit 
barn en kompliment og et kram og sig 
›jeg elsker dig‹ oftere. Udtryk altid din 
taknemlighed. Lad aldrig et problem, 
der skal løses, blive vigtigere end et 
menneske, der skal elskes.« 1

Den tidligere hovedpræsident for 
Unge Piger, Susan W. Tanner, sagde: 
»Vor himmelske Fader har anvist et 
mønster, vi bør følge. Han elsker os, 
underviser os, er tålmodig med os og 
betror os med handlefrihed … Som
metider forveksles opdragelse, som 
betyder at udvikle, med kritik. Børn 
forbedrer sig – ligesom alle andre 
i alle aldre – når de bliver vist kær
lighed og opmuntring frem for at få 
påpeget fejl.« 2

»Hvis vi trofast har familie
bøn, skriftstudium, familieaften, 

præstedømmevelsignelser og overhol
delse af sabbatsdagen, vil vore børn 
være … forberedt til et evigt hjem 
i himlen, uanset hvad der rammer 
dem i en vanskelig verden,« har ældste 
Quentin L. Cook fra De Tolv Apostles 
Kvorum sagt.3

Yderligere skriftsteder
1 Nefi 8:37; 3 Nefi 22:13;  
Lære og Pagter 93:40; 121:41

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

Historier fra det virkelige liv
»Jeg sad og læste avisen for 

adskillige år siden, da et af mine 
yngste børnebørn kom og put-
tede sig ind til mig,« har ældste 
Robert D. Hales fra De Tolv 
Apostles Kvorum fortalt. »Mens 
jeg læste, frydede det mig at 
høre hans søde stemme pludre 
i baggrunden. Jeg blev lidt over-
rasket, da han lidt efter skubbede 
sig ind mellem mig og avisen. 
Han tog mit ansigt mellem sine 
hænder og trykkede sin næse 
mod min og sagde: ›Bedstefar! 
Er du derinde?‹

At være der betyder at forstå, 
hvad der rører sig i hjertet på 
vore unge og omgås dem. Og at 
omgås dem betyder ikke blot at 
tale med dem, men også at gøre 
ting sammen med dem …

Vi må planlægge og gøre brug 
af de øjeblikke med mulighed for 
at undervise …

Jo ældre jeg bliver, desto mere 
indser jeg, at de belærende øje-
blikke i min ungdom, særligt dem 
jeg havde med mine forældre, 
har formet mit liv og gjort mig 
til den, jeg er.« 4

Til overvejelse
Hvordan lærer man evangeliet 
bedst, når man undervises ved 
hjælp af et kærligt sprog og 
eksempel?

B E S Ø G S B U D S K A B E T

NOTER
 1. Præsident Thomas S. Monson, »Et kærligt 

hjem – vejledning fra vores profet«, Liahona, 
aug. 2011, s. 4.

 2. Se Susan W. Tanner, »Fortalte jeg dig …?«, 
Liahona, maj 2003, s. 74.

 3. Se Quentin L. Cook, »Min Gud er mit lys«, 
Liahona, maj 2015, s. 64.

 4. Robert D. Hales, »Vores pligt mod Gud: 
Forældres og lederes mission for den opvok-
sende slægt«, Liahona, maj 2010, s. 95- 96.

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).

Hvis I vil læse, se eller lytte til generalkonfe-
rencetaler, så besøg conference.lds.org TI
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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.

»At vælge tro  
frem for tvivl.«

Bonnie L. Oscarson,  
Unge Pigers hovedpræsident,  

»Tror jeg?«, Liahona,  
maj 2016, s. 89.

Svar til jer
Ved hver konference kommer profeter og 
apostle med inspirerede svar på spørgs-
mål, som Kirkens medlemmer har. Brug 
jeres Liahona fra maj 2016 eller besøg 
conference.lds.org for at finde svar på 
disse spørgsmål:

•  Hvad er de fire typer af familieråd, 
og hvorfor er de vigtige? – Se  
M. Russell Ballard, »Familieråd«, s. 63.

•  Hvordan forbereder vi os til tem-
plet? – Se Quentin L. Cook, »Se jer 
selv i templet«, s. 97.

•  Hvad er præstedømmets nøgler? 
– Se Gary E. Stevenson, »Hvad er 
præstedømmets nøgler og myndig-
hed?«, s. 29.Jesu Kristi forsoning

»Jeg kan eftertrykkeligt erklære, at der i et evigt perspektiv som følge af Jesu 
Kristi forsoning aldrig vil være uretfærdighed. ›Alt, hvad der virker urimeligt ved 
livet, kan blive gjort godt igen‹ (Forkynd mit evangelium, s. 52). Vore nuværende 
omstændigheder ændres måske ikke, men gennem Guds medfølelse, venlig
hed og kærlighed vil vi alle få mere, end vi fortjener, mere end vi nogen sinde 
kan gøre os fortjent til, og mere end vi nogen sinde kan håbe på. Vi er blevet 
lovet, at Gud »vil tørre hver tåre af [vore] øjne, og døden skal ikke være mere, ej 
heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere. Thi det, der var før, er 
forsvundet« (Åb 21:4).

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

Ældste Dale G. Renlund fra De Tolv Apostles Kvorum, »Så jeg … kunne drage alle mennesker til mig«, 
Liahona, maj 2016, s. 42.
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Gode beretninger 
fra konferencen
Hvad fanger vores opmærksomhed bedre end en beretning? Følgende 
beretninger er blandt de mange, som blev fortalt ved konferencen:

•  Hvilken læresætning trøstede et par i Sydamerika, som  
længtes efter at få deres lille søn beseglet til sig?  
– Se W. Christopher Waddell, »Et mønster for fred«, s. 90.

•  Hvilken erkendelse opnåede en mor, da hun fløj med et meget 
sygt spædbarn i helikopter til Primary Children’s Hospital?  
– Se Bonnie L. Oscarson, »Tror jeg?«, s. 87.

•  Hvordan fik en leder for præsternes kvorum en af sine præster 
tilbage til Kirken? – Se Mervyn B. Arnold, »Til undsætning:  

Vi kan klare det«, s. 53.

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

Fremtidige roller

Ofte taler flere talere om det samme emne. Her er, hvad tre talere 
sagde om at forberede sig til kommende roller:

•  »Unge mænd … Lev jeres liv således, at I som mænd kan  
tage renhed med ind i jeres ægteskab og til jeres børn.«  
– D. Todd Christofferson, »Fædre«, s. 96.

•  »Beslut i bøn, hvad I kan gøre – i forhold til jeres tid og vilkår – 
for at hjælpe de flygtninge, der bor i jeres nabolag og lokalsam
fund.« – Linda K. Burton, »Jeg var fremmed«, s. 14.

•  »I Guds plan for lykke kigger vi ikke så meget efter en, der er 
perfekt, men efter en person, med hvem vi gennem et helt liv 
sammen kan skabe et kærligt, varigt og mere fuldkomment for
hold.« – Dieter F. Uchtdorf, »Til ære for dem, der værner«, s. 78.

Redningsaktion
»Her på jorden … [pletter] verdens støv 
og snavs … vores sjæl og gør det svært 
at indse og huske vores fødselsret og 
formålet med, at vi er her.

Men intet af det kan ændre på, hvem 
vi virkelig er. Den grundlæggende gud-
dommelighed i vores væsen er stadig 
den samme …

I kan måske føle, at jeres liv ligger i 
stumper og stykker. I har måske syndet. 
I er måske bange, vrede, sorgramte eller 
plaget af tvivl. Men akkurat som den 
gode hyrde finder sine mistede får, så 
vil denne verdens Frelser finde jer, hvis 
I blot vil rette jeres hjerte mod ham.

Han vil redde jer.
Han vil løfte jer og lægge jer på 

sine skuldre.
Han vil bære jer hjem.«

P R O F E T I S K  L Ø F T E

Præsident Dieter F. Uchtdorf, andenrådgiver i Det 
Første Præsidentskab, »Han vil lægge jer på sine 
skuldre og bære jer hjem«, Liahona, maj 2016, s. 104.
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Min bedste ven stak sin albue 
i siden på mig for, at jeg ikke 

skulle grine. Vi var trods alt til nadver
møde, og vi sang nadversalmen.

Men det var svært at lade være med 
at grine, og Pat var ikke meget bedre 
end jeg til at holde munden lukket.

Vi var 15 år, og vi vidste det hele. Vi 
vidste, at alle i vores menighed burde 
være fuldkomne – men ikke var det. 
Vi vidste, at talerne ved nadvermødet 
burde være inspirerende – men for 
det meste var de kedelige. Og vi vid
ste, at den værste sanger i verden sad 
iblandt os og ødelagde de salmer, der 
skulle henlede vore tanker på himlen 
– men de blev almindeligvis sendt 
i modsat retning.

Vi havde ikke andet valg end at 
holde os for ørerne og krumme tæer. 
Den lejlighedsvise latter lod til at virke.

Vi var ikke sikre på, om søster 
Mabel (det var hendes fornavn og det 
eneste, jeg mindes at have hørt hende 
omtalt med) vidste, at det gjorde ondt 
at lytte til hende, og at hun bare var 
ligeglad, eller om hun var totalt intet
anende om den virkning, hendes sang 
havde på resten af os. Det er ganske 
muligt, at ingen havde vendt det emne 
med hende. Selvom hun var ældre, 

var hun en formidabel kvinde. Ikke 
af størrelse, men hun var energisk. Alt, 
hun gjorde, var energisk og højlydt. 
Især hendes sang.

Hendes passion for sang kom ikke 
blot til udtryk, når forsamlingen sang, 
men også i menighedskoret. Der var 
hendes entusiasme ikke til at tage fejl 
af. Selvom jeg ikke kan mindes, at 
hendes sang nogen sinde blev holdt 
tilbage i forsamlingen, så fik den frie 
tøjler i koret, hvor den svingede mel
lem højder og dybder, som jeg tvivler 
på, nogen diva kunne gøre hende 
efter. Eller ønskede at gøre.

Nuvel, det er lang tid siden. I de 
mellemliggende år er søster Mabel 

SØSTER MABEL SYNGER
R. Val Johnson
Kirkens tidsskrifter

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

Søster Mabels passion for sang var smerteligt utøjlet.

gået bort. Pat og jeg er gået hver vores 
vej. Og jeg har i det mindste fundet 
ud af, at jeg ikke vidste så meget, som 
jeg troede, jeg gjorde, da jeg var 15. 
Jeg tror, at jeg har lært nogle få ting 
om livet – og om sang – i løbet af de 
sidste 50 år.

Jeg har lært, at livet skal leves med 
passion og energi. Hvert minut er en 
gave, og når det engang er gået, er 
det væk for altid, og vi mindes det 
kun svagt. Jeg har lært, at når man 
skal tjene andre eller dyrke Gud, så er 
man gladest og mest effektiv, når man 
gør det med al den glæde og energi, 
man har.

Jeg har lært, at ingen på denne side 
af sløret er fuldkommen. Alt, Herren 
beder os om, er vores hjerte, kraft, 
sind og styrke – i den udstrækning vi 
råder over dem. Han godtager vores 
utøjlede gaver, hvor ringe de end er, 
som målestok for vores hengivenhed.

Jeg antager, at det også er lidt 
ironisk, at jeg har opdaget, at jeg ikke 
er bedre til at synge, end søster Mabel 
var. Jeg håber, at mine menighedsfæl
ler viser mig mere nåde, end jeg viste 
hende. Var hun her stadig, ville jeg 
bede hende om at synge for mig. Jeg 
savner hendes engleagtige stemme. ◼ ILL
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Da jeg for nylig blev præsenteret 
som taler, nævnte mødelede

ren høfligt nogle af mine tidligere, 
mere prominente kirkekaldelser som 
biskop, missionspræsident og medlem 
af stavspræsidentskabet. Denne bror 
var meget venlig, men tanken slog 
mig, at jeg burde præsenteres som 
missionsleder (min nuværende kal
delse) eller ved nogle af mine mindre 
kendte kaldelser.

Jeg kan helt ærligt sige, at jeg har 
oplevet den samme vejledende ånd 
i hver eneste kaldelse, og de har alle 
været berigende. Jeg har altid søgt Her
rens vejledning i mine kaldelser, og jeg 
har aldrig følt mig svigtet. Jeg har 
konkluderet, at Herren fryder sig ved at 
velsigne os – uanset, hvor vi tjener.

Jeg tror, at vi vil modtage »en krone 
af udødelighed og evigt liv« (L&P 
81:6), ikke på grund af prominente 
kaldelser, men snarere fordi vi ydmygt 
har tjent i enhver kaldelse, vi har fået. 
Frelseren har sagt:

»Lad ikke hovedet sige til fødderne, 
at det ikke har brug for fødderne; for 
uden fødder hvordan skulle legemet 
så kunne stå?

Legemet har også brug for hvert 
eneste lem, så alle kan blive opbygget 
sammen, og så legemet kan bevares 
komplet« (L&P 84:109 110).

Jeg har frygtet nogle kaldelser i Kir
ken. Hver gang jeg har haft sådanne 
tanker om en mulig kaldelse, har det 
aldrig slået fejl, at jeg kort efter mod
tog den. Accept af sådanne kaldelser 
har krævet tro og tillid til de løfter, 
der står i skrifterne.

VELSIGNET FOR MIN TJENESTE
John A. Grinceri

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

Herren fryder sig over at velsigne os, og jeg har erfaret, at uanset hvor meget jeg tjener, 
er jeg fortsat i gæld til ham.

Nefi sagde: »Jeg vil tage af sted og 
gøre det, som Herren har befalet, for 
jeg ved, at Herren ikke giver nogen 
befalinger til menneskenes børn, uden 
at han bereder en vej for dem, så de 
kan udføre det, som han befaler dem« 
(1 Ne 3:7). Paulus har sagt: »For Gud 
har ikke givet os en fej ånd, men en 
ånd med kraft og kærlighed og besin
dighed« (2 Tim 1:7).

Nogle gange kan vi føle, at det er 
vores ret at afvise en kaldelse, hvis 
vi frygter den. Men vi må huske, at 
Kirkens ledere beder om de forskel
lige kaldelser og de personer, der 
skal modtage dem.

Når vi afviser en kaldelse, går 
stillingen videre til en anden, som 
får mulighed for at udvikle sig 
og blive velsignet for at tjene (se 
L&P 58:32).

Herren fryder sig over at velsigne 
os, og jeg har erfaret, at uanset hvor 
meget jeg tjener, er jeg fortsat i gæld 
til ham. Herren har virkelig velsignet 
min familie og mig mere, end jeg 
nogensinde har turdet drømme om, 
for vores indsats i hans rige. ◼
Forfatteren bor i Western Australia.ILL
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Jeg sad og så nyheder en aften, 
og der var noget, der fangede 

min opmærksomhed. Jeg genkendte 
nyhedsværten, det var en skolekam
merat fra college. Hun havde åben
bart opnået sin drøm om at blive 
nyhedsvært.

»Hvad med mig?« spurgte jeg mig 
selv. »Hvad har jeg opnået?« Jeg så 
på det barn, der sov i mine arme og 
tænkte på det, der var sket i de sidste 
tre års tid.

Jeg havde altid tænkt mig, at jeg 
ville gøre karriere, men da min mand, 

Charles, og jeg fik vores første datter, 
Chevy, ændrede mine prioriteter sig. Jeg 
sagde mit job op for at passe hende. Vi 
havde tro på Jesus Kristus og på, at så 
længe vi betalte vores tiende og fulgte 
buddene, så ville alt ordne sig.

Og tingene gik glat, lige til Charles 
en dag blev fyret fra sit job. Vi havde 
tro på, at vi ville klare os, men vi 
vidste også, at vi var nødt til at gøre 
noget. Vi besluttede, at jeg også skulle 
tage et arbejde, så Charles og jeg 
begyndte vores jobjagt. Efter nogle 
få uger fik jeg job på et call center. 

VI VENTEDE TVILLINGER  
OG FIK MIRAKLER
Cheryl Lapating- La Torre

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

Vi troede, at alt i vores liv ville gå glat, 
men snart blev tingene komplicerede, 
og jeg blev rædselsslagen for, hvad der 
ellers kunne gå galt.

Jeg hadede at efterlade mit ni måne
der gamle barn hos en barnepige, 
men det var den bedste løsning.

Jeg havde kun arbejdet der en 
måned, da jeg opdagede, at jeg var 
gravid. Heldigvis fandt Charles hurtigt 
et job. Det var ikke vellønnet, men det 
var en hjælp. Vi følte os lettet for en tid.

Min graviditet var svær, så jeg måtte 
sige mit arbejde op. Da jeg skulle til 
kontrol, fik vi et chok, da vi fandt ud 
af, at jeg ventede tvillinger. Charles og 
jeg blev bange, men vi satte vores lid 
til vor himmelske Fader. NÆ
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Da jeg var ca. tre en og halv måned 
inde i graviditeten, begyndte jeg at 
bløde. Jeg troede, at jeg var ved at 
abortere, så jeg tog på hospitalet. 
Børnene havde det godt, men lægen 
beordrede mig til at holde sengen 
resten af graviditeten.

Så var det, at tingene blev kom
pliceret. Hospitalsregningerne læn
sede vores bankkonto, og Charles’ 
beskedne indkomst kunne ikke 
dække vore behov. Jeg følte mig nyt
tesløs. Jeg kunne hverken tjene penge 
eller tage mig af Chevy. Jeg glemte 
sommetider, at jeg bar på to særlige 
åndelige børn. Jeg tryglede vor him
melske Fader om hjælp dag og nat. 
Jeg frygtede for, hvad der ellers kunne 
gå galt. Men der var en bestemt tanke, 
der blev ved med at dukke op i mit 
sind: Vor himmelske Fader lever, og 
han ved, hvad vi har brug for.

Det var også en kamp for Charles, 
men han stred den tappert. Han hjalp 
mig og tog sig af Chevy ved siden af 
sit job. Hans præstedømmevelsignelser 
trøstede mig, og hans kærlighed styr
kede mig. Vi var bange, men vi stod 
sammen om denne nye udfordring.

Jeg gjorde mit bedste for at accep
tere situationen. I stedet for at surmule 
læste jeg skrifterne, Kirkens tidsskrifter 
og gode bøger. Jeg sang også salmer 
– Så sikker en grundvold« (Salmer og 
sange, nr. 38) gjorde især en forskel. 
Jeg kom nærmere på min Frelser. 
Jeg indså, hvor meget jeg havde at 

MENINGS-
FULDE 
UDFOR-
DRINGER
»Jeg ved ikke, 
hvorfor vi har 
de mange 

prøvelser, vi har, men det er 
min personlige opfattelse, at 
belønningen er så stor, så evig 
og evigtvarende, så glædelig og 
uden for vores fatteevne, at vi 
på belønningens dag vil sige til 
vor barmhjertige, kærlige Fader: 
›Var det alt, der blev krævet?‹ … 
Hvad betyder det, kære søstre,  
hvad vi led her, hvis disse prø-
velser i sidste ende er de selv 
samme ting, der kvalificerer os 
til evigt liv og ophøjelse i Guds 
rige med vor Fader og Frelser?«
Linda S. Reeves, andenrådgiver i Hjælpe-
foreningens hovedpræsidentskab, »Vær-
dig til vore lovede velsignelser«, Liahona, 
nov. 2015, s. 11.

være taknemlig for til trods for vore 
vanskeligheder.

Som dagene gik, følte vi Guds 
hånd i vores liv. Der skete store og 
små mirakler allevegne. Vores familie 
og venner betalte nogle af vore udgif
ter. Jeg kunne mærke deres kærlighed 
og omsorg for vores familie. Hjælpe
foreningspræsidenten udpegede en 
eller to søstre til at besøge mig hver 
dag. De kom med varer, de lavede 
mad og gjorde rent, de tog sig af 
Chevy, de kom med åndelige tanker, 
og de opmuntrede mig. De bad for, 
at jeg ville få det bedre, og at tvillin
gerne havde det trygt og godt. Vi sul
tede på intet tidspunkt. Disse søstre 
aner ikke, hvor stor en hjælp de var, 
de lettede min byrde. Da tiden var 
inde, velsignede vor himmelske Fader 
mig med en let fødsel og to sunde 
og raske piger.

Det er nu flere år siden, vi ople
vede så svær en tid, men der er ikke 
gået en dag, hvor vi ikke har følt 
Guds kærlighed. Vores økonomiske 
situation er langt bedre nu, og vore 
børn vokser og bliver dygtige og fulde 
af talenter. Vi er stærkere og bedre 
forberedt på fremtidige udfordringer, 
fordi vi ved, at vor himmelske Fader 
velsigner sine børn i sin egen tid, og 
han lader dem aldrig stå tilbage uden 
hjælp eller trøst. Livet er ikke nogen 
let rejse, men Gud vil altid være der 
for os og vejlede os. ◼
Forfatteren bor i Filippinerne.
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For nogle år siden kom en ung mand, som jeg vil kalde John, op på mit kon
tor kort tid efter, at han var vendt hjem fra sin mission.

»Ældste Clark, jeg har brug for hjælp,« sagde han med stor alvor. »Jeg 
elskede min mission. Den ændrede mig. Men jeg er ved at miste nogle af de hellige 
og specielle følelser, jeg havde, mens jeg var i missionsmarken. Hvad kan jeg gøre 
for at føle, som jeg gjorde i missionsmarken?«

Jeg har set det ske mange gange. Det, han spurgte om, var: »Hvordan kan jeg 
være lykkelig, føle Helligånden og komme Frelseren nærmere?« Det er et spørgsmål, 
som vi alle burde stille os selv hver dag.

Den eftermiddag på mit kontor slog vi op i Jakobsbrevet 1:27 og læste: »En ren 
og ægte gudsdyrkelse er, for Gud, vor Fader, at tage sig af faderløse og enker i 
deres nød og bevare sig selv uplettet af verden.«

Derefter læste vi Alma 34:28: »Hvis I så viser den trængende og den nøgne bort 
og ikke besøger den syge og plagede og ikke giver af jeres gods, hvis I har noget, 
til dem, som står i behov – jeg siger jer, at hvis I ikke gør noget af dette, se, da er 
jeres bøn forgæves og gavner jer intet, og I er som hyklere, der fornægter troen.«

Derefter gennemgik vi historien i Johannesevangeliet om Peter og de andre dis
ciple, der havde været ude at fiske uden at fange noget, men da sagde Frelseren, at 
de skulle kaste deres net på den anden side af båden, hvor de fangede 153 fisk. Da 
de havde spist, talte Peter og Frelseren sammen. Frelseren vidste, at han underviste 
en kommende profet og præsident for kirken for snart sidste gang.

Ældste  
Don R. Clarke
Tjente som general-
autoritet og halvfjerd-
ser fra 2006 til 2015

Ønsker I at være lykkelige, så føl Helligånden og kom 
nærmere på Frelseren og efterlev så den rene lære.

UDØV DEN 
rene gudsdyrkelse
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»Elsker du mig,« spurgte Frelseren.
Peter svarede: »Ja, Herre, du ved, at jeg har dig kær.«
Hvortil Frelseren svarede: »Vogt mine lam!«
Frelseren stillede det samme spørgsmål to gange mere 

og sagde så: »Vogt mine får!« (se Joh 21:3 17).
Peter blev i virkeligheden undervist i at udøve den rene 

gudsdyrkelse eller i at tage sig af folk. I dag tager Guds 
profeter sig også af mennesker og viser dem kærlighed. 
Præsident Thomas S. Monson er et storslået eksempel på 
en, der udøver den rene gudsdyrkelse. Han har brugt hele 
sit liv på at vise mennesker kærlighed og omsorg.

Jeg har set mange hjemvendte missionærer som min 
ven John. Hvis man spørger dem, hvorfor de elskede deres 
mission, vil de næsten altid sige, at det skyldes deres kær
lighed til menneskene. Den dag, missionærerne begynder 
at bekymre sig om andre end sig selv, bliver de lykkelige. 
Det gælder os allesammen. Vi vil altid blive lykkeligere, 
hvis vi viser kærlighed og omsorg for andre.

Det modsatte af at bryde sig om andre er at tænke på sig 
selv – min bil, mit studie, mit job, mine problemer. Når det 

altid drejer sig om os selv, bliver vores forbindelse til him
len ikke så stærk, som den kunne være.

Jeg fortalte John, at dersom han ville udøve den rene 
gudsdyrkelse, ville han blive lykkelig og føle, som han 
gjorde på sin mission. Ønsker I ligeledes at blive lykkelige, 
så føl Helligånden og kom nærmere på Frelseren og efter
lev så den rene lære. Af de fire ovennævnte skriftsteder 
lærer vi om fire ting, vi kan gøre, der kan defineres som 
ren gudsdyrkelse.

1. Besøge og tage sig af enkerne
John vendte tilbage på college og handlede ud fra det, 

vi havde talt om. Senere sendte han mig en e mail, hvori 
han fortalte om sin oplevelse med at læse inspirerende 
beretninger i Kirkens magasiner for ældre mennesker på 
et plejehjem.

»Mange mennesker føler en stor kærlighed og støtte fra 
Frelseren, når Ånden vidner om enkle sandheder og vid
nesbyrd,« skrev han. »Jeg havde ingen anelse om, at jeg var 
i stand til at føle sådan en kærlighed fra og for fremmede, 
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som jeg næsten ikke kendte. Men jeg har 
følt Frelserens kærlighed til disse kære sjæle. 
Det stod klart for mig, at jeg ville møde 
disse mennesker – der nu var nedslidte af 
demens og fysiske dårligdomme – igen på 
den anden side. Jeg ville se deres ægtemænd 
og hustruer, som havde våget over dem fra 
den anden side af sløret. Jeg følte min bed
stefars tilstedeværelse meget stærkt – jeg 
havde aldrig mødt ham – da jeg sad sammen 
med min bedstemor og hans ånd styrkede og 
støttede mig. Jeg ved, at han var glad for, at 
jeg bare besøgte hende.«

Han fortsatte: »Hvem kunne vide, at jeg 
ville finde så mild en barmhjertighed? Det 
virker så meningsløst efter noget sådant bare 
at komme hjem og tænde for fjernsynet eller 
flade ud på nogen anden måde. Det har fået 
mig til at indse, at denne milde barmhjer
tighed er tilgængelig på alle tider af dagen, 
når vi som sidste dages hellige stræber efter 
at fokusere på og hjælpe andre på en eller 
anden måde.«

Det kan I også gøre, og Herren vil velsigne 
jer, ligesom han velsignede John.

2. Hjælp de forældreløse
Der er mange forældreløse rundt om i ver

den. Ville det ikke være vidunderligt, hvis vi 
kunne komme i forbindelse med eller skrive 
til en af dem regelmæssigt?

Da vores søn, Nate, vendte hjem fra 
sin mission, havde han de samme følelser 
som min ven John. Nate besluttede sig for 
at melde sig som frivillig mentor i et pro
gram, der skulle matche voksne med børn, 
som havde behov for voksenkontakt. Det 
ændrede hans oplevelse af college. Nu 
hvor Nate er blevet gift, har han og hans 
hustru, Carla, igen »adopteret« igennem 

dette program. Det har været en stor vel
signelse for dem i deres ægteskab at kunne 
dele det, de havde, med dem i nød.

Da min hustru, Mary Anne, og jeg tjente i 
Santa Cruz missionen i Bolivia, havde vi en 
missionær, der var forældreløs. Han havde 
ingen familie. Herren kaldte ham til at være 
ældste Hawkins’ træner. Jeg tror ikke, at 
han var den bedste træner, men ældste 
Hawkins var den bedste makker for en for
ældreløs dreng, der var blevet en af Herrens 
missionærer.

Ældste Hawkins’ forældre skrev til denne 
missionær, mens han var på mission og det 
er de blevet ved med at gøre i løbet af de 
sidste 15 år. På grund af ældste Hawkins og 
hans familie, er denne forældreløse dreng 
blevet vist kærlighed og omsorg, og han er 
nu lykkeligt gift, beskæftiget og aktiv i Jesu 
Kristi evangelium. Vi kan alle gøre en forskel 
for forældreløse børn.

Har Herren tillid til, 
at vi kan være svar 
på nogens bønner? 
Kan han regne med, 
at vi følger Helligån-
dens tilskyndelser?
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3. Omsorg for de fattige og trængende
Skrifterne minder os konstant om vigtigheden af at 

hjælpe den fattige og nødlidende. Det har vi alle et ansvar 
for.1 En måde, som vi kan hjælpe den fattige og nødli
dende på, er ved at betale et gavmildt fasteoffer. Præsi
dent Brigham Young (1801 1877) har sagt:

»Det første år efter jeg ankom til denne dal, havde jeg 
ikke mel nok til at brødføde min familie indtil høsten … 
og hver dag kom der mennesker til mit hus for at få brød. 
Jeg var ret nedslået over det en dag, så jeg gik ned til det 
gamle fort, og da jeg kom hjem, var jeg helt ovre det igen. 
Jeg sagde til min kone: ›Lad ikke nogen, der kommer her 
efter mad, gå tomhændet bort, gør du det, vil vi komme til 
at lide inden høsten, men giver du til enhver, der kommer, 
skal vi nok klare os igennem‹ …

Jeg har i sinde at gøre det, så mit brød må række, og 
jeg ikke skal komme til kort.

Tror I på dette princip? Jeg ved, det er sandt, jeg har 
set det bevist mange gange.« 2

Følgende oplevelse blev slået op på en kristen hjem
meside af en læge i Colorado i USA, der måtte køre i 
frigear ind på en benzintank, da hans bil havde givet et 
knald og var gået død. Mens han stod og gjorde sig klar 
til at ringe efter en kranbil, så han en kvinde, hvis gamle 

bil stod ved en benzinautomat, glide og falde sammen.
»Jeg steg ud for at se, om hun var okay. Da jeg kom hen 

til hende, så det ud som om, hun var blevet mere overvæl
det af hulken end af sit fald. Hun var en ung kvinde, der så 
ret hærget ud med mørke rande under øjnene. Hun tabte 
noget, da jeg hjalp hende op, og jeg samlede det op og gav 
hende det. Det var en femcent.

I det øjeblik stod det klart for mig: Den grædende 
kvinde, den gamle bil, der var proppet med ting og tre 
børn på bagsædet (den ene i barnestol) og en benzinreg
ning, der lød på fem dollars. Jeg spurgte, om hun var okay, 
og om hun havde brug for hjælp, og hun svarede bare: 
›Mine børn skal ikke se mig græde.‹«

Idet lægen forstod hendes situation, fandt han sit kredit
kort frem og fyldte tanken op på hendes bil og gik så ind 
og købte to poser med mad og nogle gavekort til hende og 
hendes børn på en fastfoodrestaurant, der lå ved siden af 
tankstationen.

»Hun fortalte, hvad hun hed, og at hun boede i Kansas 
City i Missouri i USA,« sagde han. »Hendes kæreste var 
skredet to måneder forinden, og hun havde ikke kunnet få 
enderne til at mødes … I desperation havde hun til sidst 
ringet til sine forældre, som hun ikke havde talt med i fem 
år. De havde sagt, at hun kunne komme og bo hos dem 
og prøve at komme på fode der. Så hun pakkede alt, hun 
ejede i bilen.«

Lægen gav hende et knus og spurgte, om de skulle 
bede en bøn for, at hun var i sikkerhed på vejen. Da han 
gik tilbage til sin bil, spurgte kvinden: »Er du en engel eller 
sådan noget?«

Lægen svarede: »Nej, sommetider bruger Gud alminde
lige mennesker.«

Han skrev desuden: »Det er så utroligt at være en del af 
en andens mirakel. Og selvfølgelig … da jeg kom tilbage 
i min bil, startede den med det samme, og jeg kom hjem 
uden problemer. Jeg sender den på værksted i morgen for 
at få den tjekket, men jeg tror ikke, at mekanikeren kan 
finde noget.« 3

Har Herren tillid til, at vi kan være svar på nogens 
bønner? Kan han regne med, at vi følger Helligåndens 
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tilskyndelser? Jo mere vi følger Åndens til
skyndelser, jo flere muligheder vil Herren 
give os for at være svaret på nogens bønner.

4. Vogt hans lam og får
Da Jesus talte med Peter, lød hans første 

råd: »Vogt mine lam.« Frelseren vidste, at 
hvis vi vogter lammene, så behøver vi ikke 
at skulle ud og kigge efter det mistede får. 
Nogle af os har måske yngre brødre eller 
søstre, nevøer eller niecer eller andre, der 
har brug for vores hjælp. Må vi være gode 
eksempler for dem og må vi finde de lam, 
der har brug for vores hjælp.

Vil I gerne finde og hjælpe et lam? Kan 
I som hyrder betros at vogte lammene og 
fårene, som Frelseren har bedt os om at gøre?

Det spørgsmål, som Frelseren stillede 
Peter, kunne stilles til enhver af os: »Elsker 
du mig?« Når vi udøver den rene gudsdyr
kelse ved at besøge og tage os af enkerne, 
hjælpe de faderløse, sørge for den fattige og 
nødlidende og vogte hans lam og får, viser vi 
Frelseren, at vi elsker ham! Når vi gør det, vil 
vi blive lykkelige, føle Helligånden og føle os 
tættere på ham. ◼
Fra foredraget »Pure Religion« på Brigham 
Young University- Idaho den 13. jan. 2015. Hvis 
I vil læse hele den engelske tekst, så gå ind på 
speeches.byu.edu.

NOTER
 1. Se Ældste Jeffrey R. Holland, »Er vi ikke alle  

tiggere?«, Liahona, nov. 2014, s. 40- 42.
 2. Brigham Young, »Remarks«, Deseret News,  

18. juni 1856, s. 116.
 3. »Friends Are God’s Way of Taking Care of Us«,  

lisburn.com/stories/friends_are_gods_way.html.

VI MÅ OGSÅ GIVE
»Selvom jeg måske ikke 
er min brors vogter, så 
er jeg min brors bror, og 
›enhver, som har fået 
meget, skal der kræves 
meget af‹«.
Ældste Jeffrey R. Holland fra 
De Tolv Apostles Kvorum, »Er 
vi ikke alle tiggere?«, Liahona, 
nov. 2014, s. 42.
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Atilio Coitiño Guzmán

En lørdag blev min hustru og jeg klar over, at vi ikke havde penge nok til at 
kunne bruge de offentlige transportmidler til kirke næste dag, og der var 
ingen måde at skaffe penge på. Vores tiende lå i tiendekonvolutten og var 

klar til at blive givet til biskoppen. Vi begyndte at tale om, hvordan vi kunne komme 
i kirke. Vi følte, at Herren ville forstå det, hvis vi brugte tiendepengene til transport, 
men vi besluttede, at det ikke var rigtigt.

Den anden mulighed var ikke at tage i kirke, og igen tænkte vi, at Herren ville 
være forstående, for vi var aldrig blevet væk før. Men gjorde vi det, ville vi ikke 
kunne give vores tiende til biskoppen, så det var heller ikke en mulighed.

Vi ville gerne være trofaste, så vi besluttede os for at tage tidligere af sted, end 
vi plejede, og gå i kirke. Vi tog af sted den smukke sabbatsmorgen med kurs mod 
kirken, den lå omtrent 5 km fra vores hjem. Vore børn, hvoraf den ældste var seks 
år, syntes, at det var en fest, og de nød at løbe og lege på vejen.

Da vi nåede hen til et bestemt sted, hvor vejen var bred og farlig, hørte jeg 
Ånden sige: »I skal gå over den nu.« Det fortalte jeg min kone, og hendes respons 
var, at det var farligt, fordi den del af vejen slog et knæk, som gjorde det svært at  
se bilerne. Jeg svarede, at jeg følte, at vi skulle gå over her, så vi gik hurtigt  
over, min hustru og jeg tog hver to af børnene. Akkurat, som vi kom op på  
fortovet, var der en bil, der holdt ind til siden, og føreren spurgte: »Er I på  
vej i kirke?« ILL
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Føreren af bilen var en bror, der ikke 
tilhørte vores menighed, men jeg havde mødt 
ham før, fordi jeg havde besøgt hans menig
hed. Vi svarede bekræftende, og han tilbød 
at køre os derhen. Da vi kom ind i bilen, for
klarede denne bror, at han ellers aldrig kørte 
den vej, men nu gjorde han det, fordi hans 
forretningspartner havde tabt sine nøgler til 
kontoret, og han skulle hen med nøglerne 
til ham.

Jeg tænkte ved mig selv, at det ikke var 
en tilfældighed. Herren vidste, at vi havde 
brug for transport til at komme i kirke. 
Vores tiende lå i min lomme, og det gav os 
mulighed for at undervise vore børn om de 
velsignelser, der kommer af at betale tiende. 

Vi havde ingen penge at komme 
i kirke for, så vi begyndte at gå.

LYDIGHED MEDFØ-
RER VELSIGNELSER
»Når vi holder befa-
lingerne, bliver vores 
liv lykkeligere, mere 
tilfredsstillende og min-
dre kompliceret. Vore 
udfordringer og pro-
blemer bliver lettere at 
bære, og vi vil modtage 
[vor himmelske Faders] 
lovede velsignelser. Men 
selvom han giver os love 
og befalinger, tillader 
han os også at vælge, 
om vi vil acceptere eller 
afvise dem. Vore beslut-
ninger herom vil afgøre 
vores skæbne …

Gid vi må erkende, 
at vores største lykke 
i livet kommer, når vi 
følger Guds befalinger 
og adlyder hans love!«
Præsident Thomas S. Monson, 
»Hold befalingerne«, Liahona, 
nov. 2015, s. 83, 84.
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Vi kom tidligere i kirke end nogensinde 
før, men vi var så glade og taknemlige. 
Vi deltog i alle møderne og fortalte ikke 
nogen om, hvad der var sket.

Somrene i São Paulo er meget varme, 
især midt på dagen, hvor vore kirkemø
der slutter. Vi var ved at forberede os 
til at vende hjemad, da der kom en hen 
og spurgte os: »Er der nogen, der kører 
jer hjem?« Det svarede vi nej til, og han 
spurgte: »Skal jeg køre jer hjem?« Det tak
kede vi ja til, og min hustru og jeg sendte 
hinanden et taknemligt smil.

Herren havde mere end én gang vel
signet os for vores lydighed. ◼
Forfatteren bor i São Paulo i Brasilien.
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Jeg har en mistanke om, at for nogle af jer klinger udtrykket »religionsfrihed« 
mere af »frihed til at diskriminere.« Jeg vil gerne tale med jer om det synspunkt 
og hjælpe jer til at forstå, hvad Kirken mener, når der tales om religionsfrihed, 

og hvorfor det er så afgørende for jeres fremtid og for Jesu Kristi Kirke af Sidste 
Dages Hellige. Jeg har også til sinde at tale om nogle bekymringer og misforståelser, 
som nogle af jer måtte have, når det gælder religionsfrihed.

Nogle af jer kan døje med at forstå, hvilken rolle religion spiller i samfundet, poli
tik og offentlige anliggender. Nogle af jer undrer sig måske over, hvorfor religiøse 
grupper overhovedet er involveret i politik, og I kan ofte være skeptiske over for 
religiøse menneskers motiver. I de senere år har den gruppe af stemmer, der mener, 
at religion ikke bør spille en rolle i den politiske debat, vokset sig stærkere.

Muligheden for at involvere sig i den politiske proces er et privilegium, som folk 
i de fleste lande nyder. Love og lovgivning spiller en vigtig toneangivende rolle i 
forbindelse med den sociale og moralske kultur. Vi har brug for, at alle mennesker 
i samfundet engagerer sig aktivt i den offentlige debat for at påvirke til love og 
lovgivning, der er retfærdige for alle.

Ældste  
Ronald A. 
Rasband
De Tolv  
Apostles 
Kvorum

Tro, retfærdighed 

Når I følger opfordringen om at række ud mod andre i en  
ånd af retfærdighed, vil I føle Frelserens kærlighed til jer 
og alle vor himmelske Faders andre børn i større grad.

OG  religionsfrihed
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Frihed for alle
Hvad taler vi om, når vi siger religionsfrihed? Jeg vil for

tælle jer om to personers historie. Og mens jeg gør det, vil 
jeg bede jer om at tænke på, hvordan I ville have det, hvis 
I var en af dem.

Den første historie handler om en, jeg vil kalde Ethan. 
Han var lige begyndt en karriere, som han længe havde 
drømt om, og han ville gerne gøre 
et godt indtryk. Han mødte tidligt på 
arbejde og gik sent. Han påtog sig 
ekstra projekter og gjorde et godt 
stykke arbejde. Han var vellidt af 
mange af sine kolleger og nød sit 
arbejde. En dag spiste han frokost med 
et par kolleger, og han følte sig tryg 
ved at fortælle, at han var homosek
suel. Der fulgte en pinlig tavshed, for 
ingen vidste, hvad de skulle sige. Ethan 
blev skuffet over sine kollegers kolde 
respons, og han følte sig såret og afvist.

Efter den frokost begyndte tingene 
at blive akavede på arbejdet. Han 
begyndte at føle sig sårbar og mindre 
påskønnet. Han opdagede, at han blev 
udelukket fra store projekter og soci
ale aktiviteter efter fyraften, og han 
var ikke længere så produktiv, fordi 
han ikke længere følte, at han hørte 
til, og han følte sig uønsket. Efter 
nogle få måneder blev han fyret, fordi 
hans chef ikke syntes, at han leve
rede mere. Til trods for, at man påstod det modsatte, vidste 
Ethan, at han var blevet fyret, fordi han var homoseksuel.

Nu vil jeg fortælle jer om Samantha. Samantha var lige 
begyndt at arbejde på administrationskontoret på et lokalt 
universitet. Hun glædede sig til at arbejde i et stimulerende 
miljø med en masse forskellige tanker, ideer og baggrunde. 
En dag kom en af Samanthas kolleger hen til hende og sagde, 
at hun havde hørt, at Samantha var mormon og spurgte, om 

det var rigtigt. Samantha svarede gladeligt, at det var rigtigt, 
men det efterfølgende spørgsmål overraskede hende.

»Hvorfor hader du så homoseksuelle,« spurgte kolle
gaen. Samantha blev overrasket over spørgsmålet, men hun 
prøvede at forklare sin tro på Gud og hans plan for sine 
børn, der, som hun sagde, indeholdt nogle retningslinjer 
om moral og seksuel adfærd. Hendes kollega svarede med 

at sige, at resten af samfundet havde 
udviklet sig væk fra den overbevis
ning. »Og desuden,« sagde hun, »så er 
historien fuld af eksempler på folk, der 
har brugt religiøs lære til at starte krige 
og marginalisere sårbare grupper.«

Samantha gentog sin overbevisning 
og sin opfattelse af Guds kærlighed til 
alle mennesker og bad så kollegaen 
om at respektere hendes ret til at 
tro, som hun gjorde. Kollegaen følte 
trang til at fortælle de andre ansatte 
om deres samtale, og i løbet af de 
følgende uger begyndte Samantha at 
føle sig isoleret, efterhånden som flere 
og flere kolleger konfronterede hende 
med spørgsmål og angreb.

Samanthas chef, der bemærkede, 
at der fandt flere samtaler sted om 
religion, advarede Samantha mod at 
prædike på deres arbejdsplads, da 
det ville bringe hendes job i fare. Det 
begyndte at smitte af på Samanthas 
arbejde, ligesom det havde gjort for 

Ethan. Frem for at risikere en fyring begyndte Samantha at 
se efter et andet job.

Nu er dette hypotetiske historier og så alligevel ikke. 
Der er mange som Samantha og Ethan rundt om i verden. 
Uanset, hvor vi vælger at bo, og hvad vi ellers vælger, så 
deler vi en almen menneskelighed og et ønske om retfær
dighed og venlighed. Ethan skulle ikke have været fyret for 
at være homoseksuel, og Samantha burde ikke være blevet 

VIGTIGHEDEN AF 
RELIGIONSFRIHED

»Vi må forstå, at en trofast 
udøvelse af vores handlefrihed 
afhænger af, at vi har religions-
frihed. Vi ved allerede, at Satan 
ikke under os denne frihed. 
Han forsøgte at tilintetgøre 
den i himlen, og her på jorden 
kæmper han voldsomt for at 
underminere, modsætte sig 
og sprede forvirring omkring 
religionsfrihed – hvad den er, 
og hvorfor den er så afgørende 
for vores sjæleliv og selve vores 
frelse.«
Se Ældste Robert D. Hales fra De Tolv 
Apostles Kvorum, »Bevarelse af handle-
friheden, beskyttelse af religionsfrihe-
den«, Liahona, maj 2015, s. 111.
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intimideret for at være troende. Begge blev de 
uretmæssigt kritiseret, dømt og slået ned på.

I dagens samfund er det politisk korrekt at 
sympatisere med Ethan, men det gælder ikke 
for Samantha. Ethan kunne måske få taget sin 
sag af en gruppe advokater – som endnu et 
eksempel på diskrimination af homoseksuelle. 
Og han fortjener i sandhed at blive beskyttet.

Men hvad med Samantha? Hvem vil forsvare 
hendes ret til trosfrihed? Hvad med hendes ret 
til at leve autentisk som et troende menneske, 
der har forpligtet sig til at elske og tjene andre, 
men som også har ret til at vælge, hvad hun 
synes er rigtigt og forkert og leve ifølge det?

Retfærdighed for alle
Vores samfund er blevet så blindt fokuseret 

på at råde bod på uretfærdig diskriminering af 
en gruppe mennesker, at der nu er fare for, at 
man skaber en anden forfulgt gruppe – tro
ende mennesker – som dig og mig.

Der sættes allerede spørgsmålstegn ved 
religiøse skoler, fordi de kræver, at elever og 

lærerstab efterlever et vist kodeks om troskab 
og kyskhed. Administrerende direktører fra 
store virksomheder er blevet marginaliseret 
eller tvunget til at træde tilbage, fordi deres 
personlige religiøse overbevisning ikke læn
gere var politisk acceptabel. Og nogle for
retninger er blevet tvunget til at lukke, fordi 
ejerne har udvist deres overbevisning.

Til trods for, hvad I måtte have hørt eller 
læst i årenes løb, har Jesu Kristi Kirke af 
Sidste Dages Hellige stået fast for og omkring 
friheden til at handle og følge sin samvit
tighed. For mange år siden skrev profeten 
Joseph Smith (1805 1844): »Vi mener … at 
alle mennesker er skabt lige, og at alle men
nesker har ret til at have deres egen mening 
i alle samvittighedssager.« 1

Senere sagde han også: »Hvis jeg har været 
villig til at dø for en ›mormon‹, er jeg lige så 
rede til at dø, når det gælder om at forsvare 
rettighederne for en baptist, en presbyteria
ner eller et andet godt menneske fra ethvert 
andet religiøst samfund. For det samme 

Profeten Joseph Smith 
skrev: »Vi mener … 
at alle mennesker 
er skabt lige, og at 
alle mennesker har 
ret til at have deres 
egen mening i alle 
samvittighedssager.« 



26 L i a h o n a

princip, der tramper på de sidste dages hel
liges rettigheder, tramper også på … andre 
trossamfund, som måske er upopulære og 
for svage til at forsvare sig selv.« 2

Så hvad er Kirkens holdning til religionsfri
hed? Jeg kan forsikre jer om, at apostlene og 
profeterne har overvejet dette emne meget 
alvorligt og søgt himlens inspiration. Vi tror 
på at følge Guds bud, som er udformet for 
at sikre vores evige lykke. Men Gud vil ikke 
tvinge nogen til himlen.3 Vi tror på, at vi skal 
skabe et samfund, hvor alle kan leve i over
ensstemmelse med deres samvittighed uden 
at krænke andres rettigheder og sikkerhed. 
Når en gruppes rettigheder kolliderer med 
en anden gruppes, må vi følge princippet 
om at være fair og lydhør over for så mange 
mennesker som muligt. I Kirken tror vi på 
og underviser om »retfærdighed for alle«.4

Beskyttelse af retten til at følge sin overbe
visning handler om at sikre et menneskes ret 
til at tænke og føle, som det gør, og retten til 
at handle på den overbevisning. Jeg taler om, 

at nogle siger til jer, at jeres tanker, følelser og 
tro hverken er tilladt, påskønnet eller accep
teret, fordi jeres holdninger ikke er populære. 
Der blev udkæmpet en krig i himlen for 
handlefriheden, og det er en stor krænkelse 
af den handlefrihed at tvinge jer til at opgive 
jeres overbevisning, fordi jeres synspunkter 
ikke matcher flertallets.

Misforstå det venligst ikke. Når jeg taler om 
autenticitet – mener jeg ikke, at Herren giver 
os frikort til at gøre lige, hvad vi vil, uden det 
har konsekvenser. Vi er stadig ansvarlige over 
for Gud for vore valg. Han har sagt: »Så vær 
da fuldkomne, som jeres himmelske Fader 
er fuldkommen!« (Matt 5:48). Buddet om at 
stræbe efter fuldkommenhed indikerer, at vi 
begynder, hvor vi er, og søger Herrens hjælp 
til at løfte os op til, hvor han ønsker, at vi er. 
At være tro mod os selv fordrer en vedva
rende indsats for at øge vores lys, kundskab 
og forståelse.

Den yngre generation er den mest 
»opkoblede« i historien. De er hele tiden på. 

Jesus Kristus så ud 
over menneskers 
etnicitet, status 
og situation for 
at undervise dem 
om sandheden.
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Og I ved godt, at alt på internettet altid er 100 procent rig
tigt, ikke? Selvfølgelig er det ikke det. Så tro ikke på alt det, 
I ser på internettet om Kirken og dens holdning til homo
seksuelles rettigheder.

Et nyere eksempel på Kirkens tilgang om »retfærdig
hed for alle« fandt sted i januar 2015, da Kirken afholdt 
en pressekonferencen med tre apostle og et medlem af 
Unge Pigers hovedpræsidentskab for at minde vore med
lemmer, samfundet og lovgiverne i Utah om, at Kirken går 
ind for en balanceret tilgang, der sikrer alle menneskers 
rettigheder.

Ældste Dallin H. Oaks fra De Tolv Apostles Kvorum 
sagde følgende på pressekonferencen: »Vi anmoder folke
valgte på lokalt, delstats og føderalt niveau om at betænke 
hele deres befolkning ved at vedtage lovgivning, der 
beskytter vitale religiøse frihedsrettigheder for enkeltper
soner, familier, kirker og andre trossamfund, mens man 
samtidig også beskytter LGBT [homoseksuelle, biseksuelle 
og transpersoner] borgeres rettigheder på områder som 
boliger, ansættelse og offentlig adgang til hoteller, restau
ranter og transport – som de ikke har i mange dele af 
dette land.« 5

Da forslaget om beskyttelse af både LGBT og religiøse 
borgere blev vedtaget seks uger efter, lykønskede Kirkens 
ledere og andre LGBT samfundet. Det var opmuntrende at 
se dem blive beskyttet mod at blive smidt ud af deres bolig, 
boligdiskrimination og fra at blive fyret fra et job på grund 
af deres seksuelle orientering eller køn. Vi lykønskede også 
vore religiøse venner fra andre trosretninger, fordi de på 
tilsvarende vis blev beskyttet på deres arbejdsplads og i 
det offentlige rum.

Utah – og Kirken – fik mediernes bevågenhed og ros 
for det historiske kompromis. Bemærk, at vi ikke gav køb 
på nogen læresætning eller religiøst princip. Der var ingen 
ændringer i Guds moralske love eller i vores tro på, at sek
suelle relationer hører til i et ægteskab, der kun kan indgås 
mellem en mand og en kvinde. Udfaldet var retfærdigt mod 
alle og afspejlede en konsistens i moralske standarder og 
lære og i respekten for andre.

Et budskab om fairness
Det er ikke mange af os, der kommer til at spille en 

afgørende rolle i regeringer eller lovstiftende forsamlinger, 
så I undrer jer måske over, hvad dette emne har med jer og 
jeres liv at gøre. Jeg vil tale om tre ting, som I kan gøre for 
at støtte og fremme budskabet om fairness.

Prøv for det første at se andre fra en fair vinkel. Dette 
kræver, at I først anerkender, at vor himmelske Fader 
elsker alle sine børn lige meget. Han har sagt: »Som jeg har 
elsket jer, skal I også elske hinanden« ( Joh 13:34). Der er 
ikke noget valg, nogen synd eller noget fejltrin, som I eller 
nogen anden kan gøre, der vil ændre hans kærlighed til 
jer eller til dem. Det betyder ikke, at han undskylder eller 
billiger syndig adfærd – det gør vi heller ikke – hos os selv 
eller andre. Men det betyder, at vi rækker ud til andre i 
kærlighed for at overtale, hjælpe og redde.

Når I føler jer totalt og aldeles elsket, er det meget lettere 
at elske og undervise andre og se dem, som Frelseren gjorde. 
Henvend jer venligst til Frelseren i bøn og bed om at mod
tage hans rene kærlighed til jer selv og andre. Han har lovet, 
at I vil føle hans kærlighed, hvis I beder i tro (se Moro 7:48).

Denne fylde af kærlighed vil vejlede jeres tanker og 
handlinger, især på det politiske område, som sommetider 
kan være præget af strid. Der kan hurtigt opstå spændinger, 
når vi diskuterer politik, og især når vi diskuterer religions
frihed. Tillader vi os selv at miste besindelsen i de øjeblikke, 
så fremstår vi ukristne over for vores familie, venner, naboer 
og bekendte.

Husk på, hvordan Frelseren håndterede barske spørgs
mål og udfordrende synspunkter. Han forholdt sig rolig, 
han viste respekt, og han underviste om sandheden, men 
han tvang aldrig nogen til at leve, som han lærte dem.

Lad for det andet retfærdighed være rettesnoren i jeres 
behandling af andre. Jesus Kristus så ud over menneskers 
etnicitet, rang og situation for at undervise dem om sand
heden. Husk den samaritanske kvinde ved brønden (se Joh 
4:5 30), den romerske officer (se Matt 8:5 13; Luk 7:1 10) 
og den upopulære tolder (se Luk 18:9 14). Herren bød os 
at følge sit eksempel, da han sagde: »Følg derfor mig og 
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gør det, som I har set mig gøre« (2 Ne 31:12). Døm eller 
behandl ikke folk uretfærdigt, fordi de synder anderledes, 
end I eller vi gør.

Måske er den største udfordring ved at behandle andre 
fair den balance, det kræver at støtte religionsfrihed, når 
man har venner eller familiemedlemmer, som har erfaring 
med tiltrækning mod samme køn, eller som er faste støtter 
af LGBT og deres rettigheder. Nogle af 
jer er måske bange for at virke intole
rante eller ikkestøttende, hvis I frit og 
offentligt forsøger at beskytte retten til 
at udøve jeres tro.

Lad os igen se på Frelserens liv og 
søge hans vejledning. Frelseren viste 
på fuldkommen vis, hvordan man 
rækker ud i kærlighed og opmuntring 
samtidig med, at man står fast på det, 
man ved er sandt. Husk på, at da kvin
den blev grebet i ægteskabsbrud, bad 
Herren den af dem, der var uden synd, 
om at træde frem og være den første 
til at fordømme hende. Da ingen trådte 
frem, sagde vor Frelser, som var uden 
synd, »heller ikke jeg fordømmer dig. 
Gå, og synd fra nu af ikke mere« ( Joh 
8:11). Den tilgivelse og venlighed, han 
viste hende, var ikke en modsigelse af 
hans lære om, at seksuel intimitet er 
tilsigtet en ægtemand og hustru, der er 
lovformeligt og retmæssigt gift. I kan 
også være ufravigelige omkring ret og 
sandhed og stadig række ud til andre i venlighed.

Når Kristi venner og tilhængere opgav deres forhold 
til ham, gav han udtryk for sorg og smerte. Men når disse 
forhold ophørte, så skyldtes det, at andre var ubekvemme 
med hans lære og ikke, at han var ubekvem med andre.

Når vi bestræber os på at behandle andre retfærdigt, 
må vi huske på princippet om handlefrihed. Vi må altid 
respektere andres evne til at træffe valg og bede om, at de 

viser os samme hensyn. Når vi taler med andre om religi
onsfrihed, må vi altid huske, at vi kan være uenige uden 
at blive ubehagelige. Vig venligst ikke tilbage fra debattere 
disse vigtige emner, blot fordi I er bange for, at det kan 
være svært eller ubekvemt. Vi kan bede om hjælp, og vi 
kan regne med, at Frelseren vil hjælpe os med at tale og 
handle på en måde, der behager ham.

For tredje så forsvar retfærdighed, 
hvis I ser, at andres rettigheder bliver 
krænket. Ældste L. Tom Perry (1922 
2015) fra De Tolv Apostles Kvorum 
var et storslået eksempel på en, der 
troede fuldt og fast på, at ægteskab 
er mellem en mand og en kvinde, 
og alligevel kæmpede han også for 
andres rettigheder. Han var et eksem
pel på at sikre sig, at andres rettighe
der blev beskyttet, når han var vidne 
til uretfærdig behandling eller en 
ubalance i loven.

Helt fra Joseph Smiths dage og 
til vor tid har vores arv bestået i at 
række ud for at hele krænkelser og 
sorg uden at gå på kompromis med 
de læresætninger, som det ikke er 
op til os at ændre.

Vær aktivt involveret
Dette fører mig til mit sidste punkt, 

og det handler om behovet for, at 
jeres generation involverer jer aktivt i 

denne sag. Jeg har lederne i Herrens kirke bag mig, når jeg 
siger, at vi har brug for jeres generations naturlige forståelse 
for medfølelse, respekt og retfærdighed. Vi har brug for 
jeres optimisme og beslutsomhed for at arbejde os igennem 
disse komplekse samfundsmæssige anliggender.

Vi tror på, at I vil henvende jer til Frelseren for at forstå, 
hvordan man lever et kristuslignende liv og samtidig udviser 
retfærdighed og kærlighed for andre, som ikke deler jeres 

STØT OG FREM  
RETFÆRDIGHED VED AT –

1.  Se andre fra en fair vinkel.

2.  Lad retfærdighed være ret-
tesnoren i jeres behandling 
af andre.

3.  Stå op for retfærdighed, 
hvis I ser, at andres rettighe-
der bliver krænket.
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overbevisning. Vi ved, at I ønsker at være en 
del af noget meningsfyldt, og vi ved, at I er 
modstandsdygtige og samarbejdsvillige.

Det vigtigste er, at vi har brug for, at 
I engagerer jer i en debat omkring disse 
emners kompleksitet og finder løsninger for, 
hvordan man bedst viser alle retfærdighed, 
deriblandt troende mennesker. Dialogen er 
nødt til at finde sted på vore skoler, i hjem
met og i vore forhold til venner og kolleger.

Når I har disse samtaler, så husk venligst 
disse principper: Se andre fra en fair vinkel, 
behandl dem med respekt og venlighed og 
forvent det samme hensyn til gengæld.

En større kærlighed
Til sidst vil jeg gerne bære mit vidnesbyrd 

for jer om, når I følger opfordringen til at 
række ud mod andre i en ånd af retfærdig
hed, vil I føle Frelserens kærlighed til jer og 
til alle vor himmelske Faders andre børn i 
større grad. Jeres eksempel på respekt og 
retfærdighed vil åbne døre og skabe grund 

for meningsfulde venskaber, som I vil skatte 
gennem hele jeres liv.

Jeg vidner for jer om, at vor himmelske 
Fader lever, at han kender jer, og han elsker 
jer personligt. Han står rede til at hjælpe jer. 
Han har ikke blot åbenbaret sin plan for os 
for, at vi kan vende tilbage og leve med ham 
for evigt, men også for at vi kan være velsig
nede og lykkelige i dette liv. Når I følger hans 
lære og rækker ud i kærlighed og betænk
somhed mod andre, vil I føle hans kraft og 
kærlighed i endnu større grad. ◼
Fra talen »Religious Freedom and Fairness for All«, der 
blev holdt på Brigham Young University den 15. sep. 
2015. Hvis I vil læse hele den engelske tekst, så gå ind 
på speeches.byu.edu.

NOTER
 1. Se Kirkens præsidenters lærdomme: Joseph Smith, 

2007, s. 342.
 2. Se Lærdomme: Joseph Smith, s. 342.
 3. Se »Glem ej, at hver og en har ret«, Salmer og sange, 

nr. 156.
 4. »Transcript of News Conference on Religious 

Freedom and Nondiscrimination«, 27. jan. 2015, 
mormonnewsroom.org.

 5. »Transcript of News Conference on Religious  
Freedom and Nondiscrimination«, 27. jan. 2015,  
mormonnewsroom.org.

Frelseren viste på 
fuldkommen vis, 
hvordan man ræk-
ker ud i kærlighed 
og opmuntring sam-
tidig med, at man 
står fast på det, man 
ved er sandt.
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Verdens Lys hjalp 

mig igennem 

mine periodiske 

depressioners 

mørke.

VÆLG AT LEVE – 
 OVERVIND  

TANKER OM 
SELVMORD



Navnet er tilbageholdt

Min kamp mod selvmordstanker begyndte kort tid efter, at jeg flyttede til en kold 
by i Island, hvor manglen på sollys om vinteren udløste nogle dybe vinterde
pressioner. Efterhånden som min smerte blev for svær at håndtere, overvejede 

jeg tanken om selvmord.
Det første års tid kunne jeg ikke acceptere, at jeg var deprimeret. Jeg var bange for at 

fortælle nogen om mine tanker, selv min mand. Ingen i min familie eller i kirken vidste, 
at jeg led af en livstruende sygdom. De så mig som et aktivt medlem af Kirken med et 
stærkt vidnesbyrd og uden nogen videre problemer. Jeg bad ofte og tryglede om hjælp, 
og vor himmelske Fader styrkede mig. Jeg blev mere opmærksom på, hvad jeg spiste, jeg 
dyrkede en del motion, fordybede mig i skrifterne, tjente andre og holdt alle buddene. 
Men det var ikke nok.

Depressionen trak mig ned som en kæmpebølge. Så jeg løb hurtigere og bad mere 
inderligt, men jeg kunne ikke komme fri af bølgen. Jeg svømmede imod strømmen, jeg 
bad om at måtte overleve, indtil mine børn kom hjem fra skole eller indtil frokost. Nogle 
dage måtte jeg overleve et minut ad gangen, og jeg brugte ren viljestyrke til at styre mine 
tanker og min trang.

Jeg kan huske, at jeg følte en intens psykisk smerte den første gang, jeg var tæt på at 
begå selvmord. Jeg havde ikke planlagt det eller udtænkt det – jeg mistede bare evnen til 
at tænke logisk en overgang. Bagefter indså jeg, hvor tæt jeg havde været på at tage mit 
eget liv. Jeg spekulerede på, hvad der var galt med mig. Jeg sagde til mig selv, at jeg ikke 
kunne have selvmordstanker, og jeg lod som om, de aldrig havde været der. Jeg overbe
viste mig selv om, at jeg aldrig ville få de tanker igen.

Men selvmordstankerne blev ved at dukke op i mit sind, når jeg mindst ventede det. 
Fristelsen til at gøre en ende på min uudholdelige smerte var stor. Men jeg ønskede 
at blive rask. Selvom jeg ikke dengang forstod, at jeg led af en akut sygdom (en 
pludselig og alvorlig sygdom), vidste jeg, at jeg kunne blive rask. Så jeg bad om en 
præstedømmevelsignelse.

Min mand, der intet vidste om min kamp, sagde mange ting under velsignelsen, som 
fortalte mig, at vor himmelske Fader var opmærksom på mig. Han lovede mig, at jeg 
ville kunne håndtere mine udfordringer. Umiddelbar helbredelse var ikke løsningen, 
men jeg godtog, at vor himmelske Fader ville hjælpe mig til at vinde kampen.

Sommeren kom, fuld af solskin og lange dage. Det blev ikke mørkt, selv ikke om 
natten. Jeg var glad og følte, at jeg var mig selv igen. Men da dagene hurtigt blev kortere 
i september, vendte min depression tilbage og selvmordstankerne sneg sig igen ind. Jeg 
var bange. Til at begynde med prøvede jeg det, som jeg havde prøvet det forrige år: Jeg FO
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bad mere, dyrkede mere motion og anstrengte mig mere 
om alt. Men trangen til at begå selvmord voksede sig stær
kere og mere påtrængende. Jeg kæmpede i to måneder og 
til sidst indså jeg, at jeg ikke ville overleve endnu en vinter 
på egen hånd. Jeg indså, at vor himmelske Fader har vel
signet os med moderne medicin og læger. For at blive rask 
måtte jeg være villig til at åbne op og tale om min depres
sion og tage til lægen.

At bede om hjælp var det sværeste, jeg nogensinde har 
gjort. Jeg kunne knap nok tale gennem mine tårer, da jeg 
fortalte min mand om min depression og at jeg havde brug 
for hjælp. Jeg kunne ikke få mig selv til at sige ordet selvmord 
højt. Min læge traf en aftale med en psykiater for mig.

Min læge udskrev medicin, som hjalp mig gennem vin
teren. Som mange andre mennesker kæmpede jeg med at 
finde den rette dosis og at håndtere bivirkningerne. Dette 
var en belastning for mit ægteskab og min familie, men min 
mand og mine børn støttede mig.

Da foråret kom, var min depression aftaget, og jeg 
havde ikke længere brug for medicinen. Vi flyttede til en 
by med flere solskinstimer. Jeg tænkte, at alt var vel, og at 
jeg kunne vende sygdommen ryggen. Men jeg var ikke helt 
rask. Jeg fik skyldfølelser over mine tidligere tanker, følel
ser og trang. Jeg kunne ikke lide, at mine teenagere vidste, 
at jeg havde haft selvmordstanker. Jeg følte, at jeg havde 
spildt mere end et år af mit liv.

Og så var jeg også bange – især da dagene igen blev 
kortere i september. Jeg havde daglige flashbacks og var 
bange for, at jeg ville få en depression igen. Men jeg kunne 
se Herrens hånd i mit liv, da jeg fik en vidunderlig læge og 
begyndte i terapi. Jeg fandt ud af, at jeg også led af posttra
umatisk stresssyndrom (PTSD). Med lægens hjælp håndte
rede jeg min PTSD.

Og så oplevede jeg et mirakel. Efter megen bøn og 
bestræbelse på at anvende Frelserens forsoning i mit liv 
fjernede Herren mine skyldfølelser – hurtigt, eftertrykkeligt 
og håndgribeligt. Hans stemme forklarede mig, hvorfor jeg 
ikke skulle bære på skylden, for det var ikke min skyld, 
at jeg havde haft en depression. Jesus Kristus bærer den 
byrde for mig takket været kraften i sit sonoffer. Jeg blev 
fyldt med lys og håb igen.

Jeg kender ikke alle årsagerne til, at jeg kom til at stå 
ansigt til ansigt med den livstruende sygdom. Selvom jeg 
stadig kan huske det hele, er både de psykiske og fysiske 
smerter væk. Hver dag takker jeg for min familie, min 
læge og min tid her på jorden. På grund af min sygdom 
har jeg fået empati for og kærlighed til andre. Jeg voksede 
følelsesmæssigt og åndeligt og opnåede kundskab, som 
jeg ikke kunne have lært på anden måde. Jeg oplevede 
dyrebare åndelige stunder med min himmelske Fader 
og min Frelser. Mine oplevelser har givet mig mod på 
at elske livet. ◼
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HAN KAN 
HELBREDE OS
»Der findes ingen 
fysiske smerte, intet 
åndeligt sår, ingen sjæ-
lekval eller hjertesorg, 
ingen skavank eller 
svaghed, som I eller jeg 
kan møde i jordelivet, 
som Frelseren ikke alle-
rede har oplevet … Han 
kan række ud, røre 
og komme til hjælp, 
helbrede og styrke os 
til at blive mere, end vi 
ellers kunne blive, og 
hjælpe os til at udrette 
det, som vi aldrig ville 
kunne udrette, hvis vi 
kun skulle forlade os 
på vores egen styrke.«
Ældste David A. Bednar fra De 
Tolv Apostles Kvorum, »Bære 
deres byrder med lethed«, 
Liahona, maj 2014, s. 90.

Doug Thomas
Autoriseret klinisk socialrådgiver

I kan lave en forebyggelsesplan, så I kan følge 
den i tilfælde af, at I får tanker om selvskade. 

I kan begynde med trin et og fortsætte med de 
efterfølgende trin, indtil I føler jer trygge. Det 
bedste tidspunkt at lave planen på er, inden 
man havner i krise. Opbevar jeres plan, hvor den 
er let at komme til, fx i jeres mobiltelefon. Der 
er hjemmesider og apps, der har gode skemaer, 
man kan udfylde, men man kan også lave en 
plan med hjælp fra en ekspert (se trin 6 neden-
for) eller selv lave en ved hjælp af disse forslag:

1.  Genkend advarselstegnene.
  Hvilken type tanker, sindsstemninger eller 

adfærd fortæller dig, at en krise er under 
opsejling? Beskriv dem med dine egne 
ord. Eksempel: »Når jeg aflyser mine 
aftaler og kun har lyst til at sove.« »Når 
jeg bliver ved med at have tanker om at 
være til besvær.« »Når jeg bliver ophidset 
og føler, at jeg er nødt til at gøre noget 
med det samme for at få smerten væk.« 
Bemærk, at disse advarselstegn hjælper 
dig til at vide, at du har brug for at akti-
vere din plan.

2.  Forsøg at berolige og trøste dig selv.
  Lav en liste over beroligende og afslap-

pende aktiviteter, som du kan lave, når 
du får tanker om eller trang til at skade 
dig selv. Det kan for eksempel være at gå 
en tur, tage et varmt bad, dyrke motion, 
bede eller skrive dagbog.

3.  Tænk over det du har at leve for.
  Til tider kan smerten overskygge alle 

positive følelser. Lav en liste for at minde 

dig selv om de mennesker, du elsker, ting, 
du kan lide at gøre, og velsignelser, du 
har været taknemlig for.

4.  Træk på andre og bed om hjælp.
  Lav en liste over folk (med telefonnumre), 

som du kan tale med, og som vil være 
villige og tilgængelige for at hjælpe dig 
gennem resten af din plan. Det kan være 
venner eller personer i menigheden eller 
i familien.

5.  Sørg for at du er i sikre omgivelser.
  Det kan indebære at bede nogle om 

hjælp til at fjerne ting, som du sandsyn-
ligvis vil bruge til at skade dig selv, eller at 
du tager et andet sted hen, indtil du får 
det anderledes. Lav en liste over sociale 
rammer – parker, træningscentre, biogra-
fer osv. – som er sikre og distraherende.

6.  Hvis du stadig har lyst til at skade dig selv, 
så kontakt en professionel.

  Lav en liste med navne, telefonnumre og 
adresser på klinikker, skadestuer og råd-
givningslinjer. Suicide.org/international- 
suicide- hotlines.html er fx en liste med 
rådgivningsnumre til flere lande. I 
Danmark kan man fx ringe til Livslinjen 
på telefon 70 201 201.

7.  Har du gjort alt dette, og du stadig 
ikke føler dig sikker, så ring til læge-
vagten eller tag hen på den nærme-
ste psykiatriske skadestue og bed 
om hjælp.

SÅDAN LAVER MAN EN FOREBYGGELSESPLAN 
MOD SELVMORD

Redaktøren bemærker: En artikel i næste måneds udgave rummer yderligere hjælp til dem, der kæmper med 
selvmordstanker. Under rubrikken »Suicide« på topics.lds.org er der også nyttige links, taler og information.
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Jakob R. Jones

For nylig deltog jeg i en familieaften med en familie, som står mit hjerte meget 
nært – et ungt ægtepar og deres lille datter. Som deres biskop var jeg til dels 
kommet til deres hjem på grund af en tilskyndelse fra Ånden og for en stor 

dels vedkommende, fordi den unge fars mor og søster var bekymrede, så de var også 
til stede. Herren havde arbejdet med denne familie for at lave store ændringer i deres 
liv og føre dem tilbage til de velsignelser, der er i evangeliet og Kirken. Men den dag 
skete der noget.

I flere måneder havde denne unge far været dybt bekymret for, hvordan han skulle 
forsørge sin familie. Hans ansættelse ville snart udløbe, og han og hans hustru stod 
over for beslutningen om, hvorvidt de skulle flytte til 
en anden stat. Det ville indebære store ændringer for 
familien. Tidligere på dagen havde denne far fundet 
ud af, at en længe ventet økonomisk håndsrækning 
alligevel ikke ville komme, og det var et hårdt slag.

Da jeg ankom til deres lejlighed, kunne jeg se skuf
felsen lyse ud af hans ansigt. Ansvaret for at sørge for 
familien og den uvelkomne nyhed hvilede tungt på 
denne unge fars skuldre.

Hans hustru havde valgt et kapitel fra skrifterne til 
lektionen for at tackle deres overvældende bekymrin
ger. Den unge far læste hele kapitlet. I kender måske 
ordene fra Esajas 55:

»Kom, alle I, der tørster, kom og få vand! Kom, I, 
der ingen penge har! Køb korn, og spis! Kom og køb 
korn uden penge, vin og mælk uden betaling! …

»Hvor to eller tre er  
FORSAMLET  

i mit navn«
Herren har anvist brugen af menigheds-  og grensråd for 

at hjælpe os til at tjene i kærlighed og enighed.
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For jeres planer er ikke mine planer, og jeres veje er ikke 
mine veje, siger Herren« (vers 1, 8).

Derpå drøftede familien, hvad disse vers betød for dem. 
Herrens Ånd fyldte den lille lejlighed, da den familieaften 
udviklede sig til et familieråd. Denne unge far gav udtryk 
for sin frygt, sine bekymringer og sine ønsker, og alle gav 
udtryk for deres kærlighed og omsorg for hinanden. De 
talte om, hvad de skulle gøre, hvilke muligheder de havde, 
og hvad det næste skridt var.

Det var en meget åben diskussion. De var ikke enige 
om alt. Jeg følte mig tilskyndet til bare at lytte og observere. 
Til sidst afgjorde ægteparret, at de ville træffe beslutningen 
sammen med Herren i bøn. Så kom jeg med lidt trøstende 
og opmuntrende ord.

Herrens mønster for åbenbaring
Det er kun få gange, jeg kan huske, hvor jeg har følt 

Herrens Ånd mere stærkt til stede end i den lille lejlighed 
den aften med den ydmyge og hårdtprøvede familie. Det 
var en opfyldelse af det løfte, som Herren gav sine disciple: 
»Hvor to eller tre er forsamlet i mit navn angående en sag, 
se, dér vil jeg være midt iblandt dem – således er jeg midt 
iblandt jer« (L&P 6:32).

Disse ord fra Frelseren er ikke blot et godt råd eller 
trøstende ord. For den unge profet Joseph Smith og Oliver 

Cowdery var disse ord fra Frelseren en anvisning for lære
sætningen om og mønstret for åbenbaring og en vejledning 
til, hvordan man træffer beslutninger i Guds rige.

Herren var midt iblandt dem ved det familieråd den 
aften. De havde inviteret hans Ånd ved at bede og studere 
skriften. De var enige om formålet. De var fyldt med kær
lighed til hinanden. De medbragte deres bedste ideer og 
erfaringer og fremlagde dem for hinanden og Herren og 
bad om hans vejledning. De traf nogle beslutninger, de 
var enige og handlede på dem.

Kirken styres og ledes gennem råd
Kirkens håndbog lærer os om princippet om råd:
»Herrens kirke styres gennem råd på verdens , område , 

stavs  og menighedsplan. Disse råd er afgørende for 
Kirkens orden.

Under lederskab af præstedømmenøgler på hvert niveau 
rådfører lederne sig med hinanden til gavn for den enkelte 
og familien.« 1

På alle niveauer i Kirken stræber vi efter at operere efter 
de samme principper, som Frelseren belærte sine disciple 
og Oliver og Joseph om – nemlig at rådføre sig med hinan
den i enighed.

Hver menighed har et menighedsråd, som »omfatter 
biskoprådet, menighedssekretæren, menighedsassistenten, 
højpræsternes gruppeleder, ældsternes kvorumspræsident, 
missionslederen og præsidenter for Hjælpeforeningen, 
Unge Mænd, Unge Piger, Primary og Søndagsskolen.« 2

Alt det arbejde, som udføres af denne gruppe menig
hedsledere har i sidste ende til formål »at hjælpe den 
enkelte med at styrke sit vidnesbyrd, modtage frelsende 
ordinancer, holde pagterne og blive Jesu Kristi hengivne 
tilhængere.« 3

I har måske hørt udtrykket »Der er tryghed og sikkerhed 
i råd«.4 Hvorfor? En af årsagerne er den enkle kendsgerning, 
at ingen af os er så smarte, som vi er, når vi står sammen. 
Hver især bringer vi et særligt perspektiv, vore unikke 
erfaringer og indblik med os.

»For hvor to eller tre er forsamlet i mit navn 
… dér vil jeg være jeg midt iblandt dem«  
(L&P 6:32).



Kirkens håndbog fortæller os også, hvordan 
menighedsrådsmøderne kan være mest effektive 
ved at inkludere hvert medlems unikke perspek
tiv: »Under mødet forklarer biskoppen hver sag, 
der bliver drøftet, men han beslutter normalt ikke, 
hvordan sagen skal løses, før han har hørt alt. Han 
opfordrer til drøftelse uden at dominere den. Han 
stiller spørgsmål og kan spørge bestemte rådsmed
lemmer om deres forslag. Han lytter omhyggeligt, 
før han træffer en beslutning. Disse drøftelser bør 
fremme en inspirerende ånd.« 5

Sagt på en enkelt måde så bidrager vi alle med 
vore særlige talenter, evner og synsvinkler. Vi 
beder inderligt Herren om at være med os, vejlede 
os med sin Ånd, godtgøre vore mangler og lade os 
vide, hvilke behov medlemmerne har. Vi drøfter 
de enkelte medlemmers og familiers behov og 
stræber efter at nå frem til enstemmige beslutnin
ger. Derefter skrider vi til værks og beder Herren 
om at velsigne menighedens medlemmer.

Rådføring i menighedsrådet
Otte måneder inden jeg deltog i den familieaf

ten med den unge familie, havde menighedsrådet 
været samlet en søndag morgen. Vi indledte med 
bøn og så en video om at hjælpe 
enkeltpersoner og familier til at 
modtage alle evangeliets velsignelser 
og ordinancer. Jeg spurgte rådsmed
lemmerne om der var nogen, de var 
kommet til at tænke på, mens vi så 
videoen. Det førte til, at vi kom til 
at drøfte den familie. Vi gav udtryk 
for vores kærlighed til dem. Vi talte 
om mulige kaldelser, hvordan vi 
kunne hjælp faderen til at arbejde 
sig frem imod en ordination til Det 
Melkisedekske Præstedømme, og 

hvordan vi kunne hjælpe parret til at modtage 
tempelordinancerne.

Som biskop uddelegerede jeg nogle opgaver. 
Det virkede som om vi var færdige med drøftel
sen, men noget føltes ikke helt rigtigt. Det var 
præsidenten for Unge Piger som endelig sagde: 
»Jeg tror, vi går for hurtigt frem. Jeg har en følelse 
af, at vi skal fokusere på det helt basale hos dem, 
såsom familieaften og studium af skriften og bøn.« 
Så forsvandt følelsen af, at der var noget, der ikke 
rigtigt passede. Hun talte og ikke på vegne af orga
nisationen Unge Piger, men af kærlighed til denne 
familie, og i det øjeblik bar Ånden vidnesbyrd om 
sandheden i hendes råd.

Denne søsters kommentar genåbnede drøftel
sen. Vi talte om, hvordan vi kunne hjælpe familien 
med at gøre det til en vane at studere skriften, 
bede og holde familieaften. Den unge fars søster 
tjente som lokalmissionær, så missionslederen 
påtog sig at arbejde med hende og hjemmelærerne 
for at gøre familieaften til en regelmæssig ting hos 
dem. Min hustru og jeg tog forbi med et eksemplar 
af Familieaften, Idé  og håndbog, og en salmebog.

Den mest vedholdende støtte og styrke kom fra 
den unge fars mor og søster, idet de vedvarende 
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holdt familieaften med den unge familie, hvilket i sidste 
ende førte til den familieaften, som jeg havde privilegiet 
af at deltage i.

I håndbogen står der: »Både mænd og kvinder bør 
føle, at deres kommentarer værdsættes på lige fod med 
andres … Kvinders perspektiv er ofte anderledes end 
mænds, og det giver et bredere perspektiv til at forstå og 
imødekomme medlemmernes behov.« 6 Som ung biskop 
sidder jeg i råd med præsidenter for Primary, Unge Piger og 
Hjælpeforeningen, som har langt mere visdom, livserfaring 
og indsigt, end jeg har. De lærer mig meget om en kristus
lignende karakter og også om, hvordan kan jeg blive en 
god far og præstedømmebærer.

Jeg er så taknemlig for denne kirkes kvinder. Jeg håber, 
at vore søstre aldrig føler sig overhørt eller overset på vore 
rådsmøder. Medlemmerne af menighedsrådet deltager på 
lige fod. De præsiderende nøgler, som ligger hos biskop
pen handler om orden, organisation og tildelt ansvar, 
men aldrig om en udpegning af dominerende stilling 
eller åndelig overlegenhed.

Enighed
Håndbogen beskriver vigtigheden af enighed: »Efter en 

åben diskussion kan biskoppen træffe en beslutning, eller 
også kan han vente og drøfte sagen yderligere med sine 
rådgivere. Når han har truffet en beslutning, bør rådsmed
lemmerne støtte op om den i enighed og harmoni.

Hvis rådsmedlemmer er stærkt i tvivl omkring en vigtig 
beslutning, kan biskoppen vente til et andet rådsmøde 
med at drøfte sagen yderligere og søge åndelig bekræf
telse og enighed.« 7

Enighed er en anden årsag til, at der er sikkerhed og 
tryghed i råd. Som individer tænker vi sommetider, at vi 
ved, hvad der skal gøres, og vi ønsker ofte at hoppe helt 
frem til målet og resultatet. Vi glemmer, at Herrens endelige 
mål ikke er, at vi laver en handlingsplan. Det er, at hvert 
eneste af hans børn lærer ham at kende. I husker nok, 
hvordan Herren bad for sine disciple:

»Og dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste 
sande Gud, og ham, du har udsendt, Jesus Kristus …

Jeg beder for dem; ikke for verden beder jeg, men for 
dem, du har givet mig, for de er dine …

Hellige fader, hold dem fast ved dit navn, det du har 
givet mig, for at de kan være ét ligesom vi …

jeg i dem og du i mig, for at de fuldt ud skal blive ét« 
( Joh 17:3, 9, 11, 23).

Det er Herrens mål, at vi bliver hans – at vi bliver ét med 
ham, med vor himmelske Fader og med hinanden. Pro
cessen er lige så vigtig som resultatet. Råd er en del af en 
guddommeligt anvist proces, hvorigennem vi opnår enig
hed og bliver Herrens. Kristus har sagt: »Vær et, og dersom 
I ikke er et, er I ikke mine« (L&P 38:27).

Det bud kan også bruges som en prøve. For eksempel 
kunne Herren omvendt have sagt: »På dette skal det ken
des, at I er mine, når I er ét med hinanden og med mig.«

En familiefar kan modtage åbenbaring om, at det vil 
betyde velsignelser og enighed at flytte familien. Men 

»Når I er i jeres medmenneskers tjeneste, 
er I blot i jeres Guds tjeneste« (Mosi 2:17).
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uden hans hustrus og børns samtykke, er det ikke 
sikkert, at hans plan giver de forventede resultater.

En biskop kan modtage åbenbaring for 
menigheden missionsplan, men medmindre 
menighedsrådet er enige om den åbenbaring, 
vil velsignelserne ikke følge og biskoppen vil stå 
tilbage og spørge sig selv om, hvad der gik galt.

Således beskrev præsident Russell M. Nelson, 
præsident for De Tolv Apostles Kvorum, hvordan 
rådet bestående af Det Første Præsidentskab og 
De Tolv Apostles Kvorum fungerer:

»Kaldelsen af 15 mænd som apostle er en stor 
beskyttelse for os som medlemmer af Kirken. Hvor
for? Fordi afgørelser blandt disse ledere skal være 
enstemmige. Kan I forestille jer, hvordan Ånden må 
påvirke disse 15 mænd for at opnå enstemmighed? 
Disse 15 mænd har forskellig uddannelsesmæs
sig og professionel baggrund med divergerende 
meninger om mange ting. Tro mig! Disse 15 mænd 
– profeter, seere og åbenbarere – ved, hvad Her
rens vilje er, når de er nået frem til enstemmighed!« 8

Jeg bærer vidnesbyrd om, at Herren er interes
seret i den enkeltes liv helt ned på detaljeniveau. 
Jeg forundres til stadighed over, hvor langt Frelse
ren er villig til at gå, eller sende en af sine tjenere, 
for at redde et af sine børn. Jeg er så taknemlig for 
de råd, der er anvist med ansvar for at sørge for 
vor himmelske Faders børn. ◼
Forfatteren bor i Californien i USA.
Lær mere om familieråd ved at læse ældste M. Russell Ballards 
generalkonferencetale fra april 2016, »Familieråd«.

NOTER
 1. Se Håndbog 2: Forvaltning af Kirken, 2010, 4.1.
 2. Håndbog 2, 4.4.
 3. Se Håndbog 2, 4.4.
 4. Se Henry B. Eyring, »Listen Together«, foredrag på Brigham 

Young University, 4. sep. 1988, s. 2, speeches.byu.edu.
 5. Håndbog 2, 4.6.1.
 6. Se Håndbog 2, 4.6.1.
 7. Se Håndbog 2, 4.6.1.
 8. Se ældste Russell M. Nelson, »Opretholdelse af profeten«, 

Liahona, nov. 2014, s. 75.

HVIS I IKKE TJENER I MENIGHEDSRÅDET

•  Som besøgs-  og hjemmelærer kan I bede 
for dem, I besøger. I drager omsorg for dem. 
Når I rapporterer til jeres ledere om, hvor-
dan jeres familier har det, kan I bede for, at 
den information vil komme frem på menig-
hedsrådet, og at medlemmerne af rådet vil 
blive vejledt af Ånden til at imødekomme 
familiernes behov.

•  I har måske en ægtefælle, som I regelmæssigt 
sender af sted til menighedsrådsmøde. I kan 
være fristet til at klage over deres fravær, 
især hvis I står alene tilbage med ansvaret for 
at få børnene klar til at komme i kirke. I kan 
bede om, at jeres ægtefælle vil blive vejledt af 
Ånden, om at deres tjeneste vil føre nogle af 
vor himmelske Faders børn til Kristus og om, 
at jeres familie vil blive velsignet.

•  Når I modtager en kaldelse eller invitation til 
at tale ved nadvermødet, kan I vide, at det 
er en mulighed for at tjene, som kommer 
fra Herren gennem hans tjenere i rådet.
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Udendørsaktiviteter som vandre
ture, cykling og at stå på ski er 

en stor del af mit liv. For nylig slog 
det mig, hvor meget vores tid her på 
jorden minder om den tid, jeg tileg
ner mine udendørsaktiviteter. Jeg har 
tendens til at fokusere på min udhol
denhed og mine evner i en aktivitet 
i en tid eller en sæson. Så skifter jeg 
til en anden – enten fordi jeg vælger 
det, bliver indbudt til det eller ved en 
tilfældighed. Uanset hvor veltrænet 
og sikker jeg føler mig i en sport, så 
føler jeg mig forpustet, dårlig og øm 
i muskler, jeg ikke troede, jeg havde, 
når jeg skifter til en ny aktivitet. Der
efter finder jeg mig til rette i den nye 
type sport og opbygger den fornødne 
udholdenhed og kapacitet.

På samme måde har vi i livet en 
tendens til at blive fokuseret på visse 
vaner. Vi bliver bekvemmelige. Og 
så bliver vores plateau af bekvemme
lighed og ro og mag en periode med 
udfordringer og mulighed for vækst, 
fordi vi vælger det, bliver indbudt til 
det eller ved en tilfældighed.

Det kan være afskrækkende at 
tackle livets udfordringer. Nefi opmun
trede os ved at sige: »Derfor må I 

trænge jer frem med standhaftighed i 
Kristus og have et fuldkommen klart 
håb og en kærlighed til Gud og til alle 
mennesker. For se, hvis I trænger jer 
frem, idet I tager for jer af Kristi ord og 
holder ud til enden, se, så siger Fade
ren: I skal få evigt liv« (2 Ne 31:20).

Sommetider tænker jeg, hvor rart 
det ville have været bare at blive uen
deligt i forudtilværelse og bare høre 
vor himmelske Fader fortælle os om 
hans store plan for lykke. Men vores 
udvikling fordrede dog et »klassevæ
relse« – jorden – hvor vi selv kunne 
opleve jordelivet.

Efterhånden som jeg i årenes 
løb har fået sandfærdigheden af 

TRÆNG JER FREM IGENNEM PLATEAUERNE

S I D S T E  D A G E S  H E L L I G E  R Ø S T E R

Uanset hvor veltrænet og 
sikker jeg føler mig i en slags 

sport, så føler jeg mig forpustet, 
dårlig og øm i muskler, jeg ikke 
troede, jeg havde, når jeg skifter 
til en ny aktivitet.

og behovet for vor himmelske Faders 
plan bekræftet, har nye muligheder og 
til tider smertelige oplevelser indlejret 
denne lære i min sjæl. Vi virker til at 
lære evangeliets sandheder lag for 
lag, og vi vender tilbage til de samme 
emner igen og igen. Sommetider tager 
jeg mig selv i at spørge: »Hvor meget 
dybere kommer vi her?« Eller som med 
sport: »Hvor mange andre muskelgrup
per er jeg stadig nødt til at træne?«

Men akkurat som livets årstider 
ændrer sig, og udfordringerne kom
mer på forskellig måde, så ved jeg, 
at Herren vil sørge for, at jeg får de 
erfaringer, jeg har brug for. Og efter
hånden som jeg trænger mig frem, 
vil jeg lære at blive mere som ham 
og vende tilbage til hans nærhed. ◼
Christopher Drake er fra Californien i USA
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Jeg spændte min datter fast i det 
noget slidte børnesæde. Vores 

budget var stramt, så jeg var glad for, 
at jeg havde arvet et. Det fungerede 
som en overgangsløsning, for min 
datter var vokset ud af sit tidligere 
bilsæde. Jeg så frem til at ordne nogle 
ærinder på denne smukke dag.

Vore første stop var biblioteket. 
Da jeg løsnede min datter, lagde jeg 
mærke til en ung latinamerikansk 
kvinde, der holdt ved siden af os. Hun 
havde en baby, der slet ikke var i stand 
til støtte sig selv, siddende direkte på 
bagsædet, sammenkrøbet som en lille 
bold. Den unge mor kæmpede for at 
fæstne sikkerhedsbæltet om det lille 
menneske. Jeg havde to tanker.

»Hun har ikke noget børnesæde til 
sin baby. Jeg kunne give hende mit.«

Det talte jeg mig selv fra.
»Hun forstår sikkert ikke engelsk. 

Det ville måske støde hende. Mit bør
nesæde er frygtelig slidt, hun vil måske 
slet ikke have det. Og hvis hun ville, 
hvordan skulle jeg så erstatte det?«

Så jeg gjorde ingenting.
Hun satte sig i førersædet og 

kørte væk.
Inden jeg var kommet frem til 

bibliotekets døre, havde jeg for
trudt. Jeg vidste, jeg havde truffet 
det forkerte valg, og der var ikke 
noget, jeg kunne gøre ved det.

Jeg hev i dørene, men de 
gav sig ikke. Biblioteket havde 
ikke åbent endnu. Jeg færdig
gjorde mine ærinder samtidig med, 

DENNE GANG HANDLEDE JEG
at jeg var plaget af det faktum, at jeg 
ikke havde gjort noget.

Efter mit sidste ærinde prøvede jeg 
biblioteket igen. Jeg parkerede på den 
samme parkeringsplads som tidligere. 
Til min overraskelse så jeg den samme 
mor og søn holde parkeret ved siden 
af mig igen. En enorm byrde faldt fra 
mit hjerte.

Denne gang handlede jeg uden 
tøven. Jeg løsnede mit barns sæde og 
gik hen til den unge mor. Hun talte 
ikke engelsk. Jeg gestikulerede og 
pegede på hendes baby, børnesæ
det og hendes bil. Sammen fik vi sat 
børnesædet fast i bilen. Da jeg viste 
hende, hvordan man brugte det, indså 

jeg, at jeg allerede kendte det eneste 
spanske ord, jeg havde brug for at 
kende: »Gracias.«

Mit hjerte svulmede af taknemlig
hed til en nådig himmelsk Fader, der 
havde givet mig endnu en chance for 
at hjælpe en søster i nød.

Jeg besluttede mig for at løbe 
endnu et ærinde – besøge en gen
brugsbutik. Jeg spændte min datter 
fast og kørte forsigtigt derhen. På 
gulvet i det bagerste hjørne af butik
ken stod der en børnesæde – det var 
magen til det sæde, jeg lige havde 
givet væk, og lige så slidt. Jeg købte 
det, forundret og ydmyg over morge
nens begivenheder.

Gennem Frelserens milde, men 
effektive undervisning, lærte jeg en 
lektie, som sank dybt i hjertet; følg Hel
ligåndens tilskyndelser – første gang. ◼
Teresa Weaver er fra Texas i USA

Denne gang handlede jeg uden tøven. Jeg 
gestikulerede og pegede på hendes baby, 

børnesædet og hendes bil. Sammen fik vi sat 
børnesædet fast i bilen.
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Jeg er blevet velsignet med vid
underlige forældre. Min mor var 

medlem af Kirken, og selvom min far 
ikke var, så støttede han os alligevel i 
vores kirkeaktiviteter. Da jeg voksede 
op, bad jeg dagligt for, at min far ville 
tilslutte sig Kirken.

Da jeg modtog min patriarkalske 
velsignelse som 16 årig, blev jeg lovet, 
at jeg ville kunne være en medvir
kende årsag til, at min far tilsluttede 
sig Kirken. Jeg talte med ham om det, 
jeg lærte i seminar. Jeg fortalte ham 
om de skriftsteder, der fortæller om 
nødvendigheden af at blive døbt og 
bekræftet for at træde ind i Guds rige 
(se Joh 3:5). Grædende fortalte jeg 
ham om templets velsignelser, som 
ville gøre det muligt for os at være 
sammen for evigt.

Jeg gik på en lille skole i Arizona 
i USA. Jeg havde dejlige venner i 
skolen, selvom jeg var det eneste 
medlem af Kirken i min klasse. Den
gang var præsident David O. McKay 
(1873 1970) profet. Vi hørte ofte 

MIN USETE UNDERSØGER
hans råd om at »ethvert medlem er 
missionær« (se Kirkens præsidenters 
lærdomme: David O. McKay, 2003, 
kap. 6). En sommer inviterede min 
søster, Marilyn, og jeg nogle venner 
over for at lytte til missionærlektio
nerne. De lyttede til to af lektionerne, 
og så mistede de interessen. Vi blev 
skuffede, men det ødelagde ikke 
vores venskab.

Jeg tog på college, da sommeren 
gik på hæld. Under forårssemestret fik 
jeg et brev fra min far. Han skrev: »Det 
er mit største privilegium at være over
hoved for en husstand af vidunderlige 
piger. På grund af jeres stærke vidnes
byrd om evangeliet og møderne og 
interessen for de andre unge i som
mer, er jeg virkelig begyndt at blive 

interesseret i Kirken. Mens jeg gik 
udenfor og malede huset, og du og 
ungerne derinde holdt møde indenfor, 
blev jeg overbevist om, jeg havde stået 
udenfor længe nok. Jeg har takket vor 
himmelske Fader mange gange for 
jeres mor, og fordi hun er opvokset 
i Kirken, og for den måde hun har 
opdraget jer piger på.«

Min far skulle snart døbes og et 
år senere blev vores familie beseglet 
for tid og evighed i templet i Mesa 
i Arizona.

Selvom ingen af vore venner tilslut
tede sig Kirken, så gjorde den vigtigste 
person i vores liv det. Vi ved aldrig, 
hvordan vi vil blive velsignet, når vi 
følger profetens råd. ◼
Diane Mitchell Call er fra Arizona i USA

Mens jeg gik udenfor 
og malede huset, 

og du og ungerne derinde 
holdt møde indenfor, 
blev jeg overbevist om, 
jeg havde stået udenfor 
længe nok.



Nogle få uger inden jeg tog af sted 
på fuldtidsmission, tog jeg hen og 

besøgte en gammel ven, der ikke var 
medlem af Kirken. Jeg ville bare blive 
der nogle få minutter, men på grund 
af et kraftig skybrud, måtte jeg blive 
lidt længere end forventet. Derfor satte 
min ven, hans mor og jeg os ned og 
begyndte at tale om Kirken og min 
forestående mission.

Jeg forklarede, at jeg kunne blive 
kaldet til at tjene i byer som Rio de 
Janeiro, Belo Horizonte eller Brasília.

Af en eller anden grund besluttede 
min vens mor sig for at give mig sin 
søsters adresse, hun boede i en by 
nær Rio de Janeiro. Hun sagde, at jeg 
skulle tage hen og besøge hende, hvis 
jeg blev sendt dertil.

Jeg tog af sted på mission den 7. juli 
1982. Jeg tjente i mange forskellige 

SØG EFTER ETIENE
byer, blandt andet også tæt på det 
sted, hvor min vens moster boede. Jeg 
tænkte på at besøge hende, men hun 
boede ikke i mit område. Jeg fortalte 
ikke missionærerne i hendes område 
om hende, fordi jeg stadig håbede, at 
jeg selv blev i stand til at tage derhen.

På det tidspunkt tjente missionæ
rerne i 18 måneder. Tiden gik, uden at 
jeg fik set min vens moster og hendes 
familie.

Flere år senere deltog jeg i en social 
aktivitet i menigheden, hvor jeg stødte 
på min ikkemedlems ven. Jeg fandt 
ud af, at han var blevet inviteret af 
en af sine slægtning, en moster ved 
navn Etiene, som var blevet døbt ind 
i Kirken for nylig. Derefter opdagede 
jeg, at moster Etiene lige var flyttet til 
vores menighed fra delstaten Rio de 
Janeiro. Jeg kom hurtigt til at elske 

hans moster Etiene, og vi elskede at 
tale sammen om vore minder fra Rio 
de Janeiro. Til min skam opdagede 
jeg også, at hun var den selv samme 
kvinde, som jeg havde haft til hensigt 
at besøge under min mission. Hun var 
næsten lige blevet døbt, efter hendes 
mand uventet var gået bort.

Heldigvis har hun tilgivet mig for, 
at jeg ikke opfordrede andre missi
onærer til at besøge hende. Hun er 
dog lidt ked af den tid, hun gik glip 
af evangeliets velsignelser.

Ærgrelser som disse er ikke kun 
noget, som hjemvendte missionærer 
føler, det er noget mange af os kan 
komme til at føle, hvis vi negligerer 
Åndens tilskyndelser, uanset om det 
handler om at invitere venner med 
til en aktivitet i Kirken eller at give 
missionærerne en henvisning. Lad os 
henvende os til Herren og bede om 
inspiration. Han vil tale til os gennem 
Åndens stille, sagte stemme. Han vil 
give os den hjælp, vi har brug for til at 
missionere med iver og kærlighed. ◼
Elson Carlos er fra Ferreira  
Paraná i Brasilien.
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Aysia Tan

I vores moderne, teknologifyldte 
verden bliver vi bombarderet med 
muligheder – se dette, læs dette eller 

lyt til det her. Vores samfund er fyldt 
med medier og underholdning og den 
påvirkning, de har på vores tro, tanker 
og handlinger er diskret, men stor. 
De ting, vi tillader at fylde vores sind, 
ender i sidste ende med at forme vores 
væsen – vi bliver det, vi tænker på. I 
forbindelse med mine studier forskede 
jeg i mediernes indflydelse, og den 
overvældende konklusion, som jeg 
kom frem til, var, at de medier, som vi 
vælger at bruge uundgåeligt påvirker 
os – enten positivt eller negativt.

Ældste David A. Bednar fra De 
Tolv Apostles Kvorum har sagt: 

»Teknologi er i selv 
hverken god eller dårlig. 
Derimod er de formål, 
der opnås med og 
igennem teknologien i 
sidste ende indikatorer 
for godt eller dårligt.« 1 
Det er ikke vores opgave 
at afvise teknologi, men 
snarere at bruge den på 
måder, som kan berige 
vores liv.

Vi kan bruge medier
nes magt til vores fordel 
til at forbedre vores tan
kegang og adfærd ved:

(1) Anerkendelse af 
vores modtagelighed 

Der er ingen  
neutral grund   
SÅDAN PÅVIRKER  
MEDIERNE OS
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over for mediernes indflydelse og ved 
at indse, hvordan de påvirker os.

(2) Identificere og vælge de posi
tive mediemuligheder.

Hvordan påvirker medierne os?
Ingen er immune over for medier

nes indflydelse. Vi kan ikke forvente 
at kunne svælge i medier, der er 
designet til at påvirke os mentalt og 
følelsesmæssigt, uden at det fortsætter 
med at påvirke vores underbevidsthed 
længe efter, at filmen er forbi, bogen 
er lukket, eller sangene er sunget. 
De, som tror, at de ikke bliver 
påvirket af medierne, er ofte de 
mennesker, som påvirkes mest, 
netop fordi de benægter den 
indflydelse, som medierne har, 
og dermed er de ikke på vagt. 
Akkurat som vand vil fortsætte 
med at trænge ind i en utæt båd, 
selvom vi ikke anerkender, at den 
er utæt, så vil medier fortsætte 
med at påvirke vore tanker, uan
set om vi tager os af deres påvirk
ning eller ej.

Underholdningsmedier kan 
påvirke vore tanker, så vi søger 
tilflugt i dem for at undgå hverdagens 
stress og belastninger. Vi søger ofte 
underholdning som en midlertidig 
trøst fra hverdagens problemer, det 
være sig i film, bøger, tv, blade eller 
musik. Selvom vi bruger underhold
ningsmedier til at slappe af, må vi 

aldrig lade vore standarder blive 
slappe. Det er lige præcis på det tids
punkt, at vi må være forsigtige med, 
hvad vi vil lade slippe ind i vores sind.

For helt at kunne nyde underhold
ningsoplevelsen, accepterer nogle 
mennesker instinktivt det budskab, 
der nu engang fremføres i mediet, 
og således tillader man det antydede 
perspektiv at påvirke sin opfattelse. 
Filmanmeldere beskrev brugen af det 
koncept i film:

»Sandhed afhænger af en tidlig og 
gennemført overbevisende etablering 
af et fremmedartet eller fantastisk uni
vers, en opfattelse af en anden tid eller 
usædvanlige karakterer, så vi fanges af 
filmens overordnede ånd, stemning og 
atmosfære. Hvis filmmageren er dygtig 

til at skabe dette skin af sandhed, er vi 
villige til at aflægge vores mistro, og vi 
lader vores skepsis og rationelle tanke
gang bag os, når vi træder ind i filmens 
imaginære verden.« 2

Hvis vi suspenderer vores mistro, 
har vi en tendens til at være åbne for 
de værdier, forventninger og overbe
visninger, som medierne portrætterer. 
Således kan medierne diskret påvirke 
vores tanker. Men i den indflydelse 
ligger der en fare for at acceptere syns
punkter, som ikke er i overensstem

melse med evangeliets principper.
Ældste Jeffrey R. Holland 

fra De Tolv Apostles Kvorum 
var opmærksom på underhold
ningsmediernes funktion, da han 
sagde: »Vidste I, at det latinske ord 
for underholdning oprindeligt 
betød adspredelse af sindet med 
det formål at bedrage?« 3 Til tider 
søger vi adspredelse. Vi anvender 
medier for at blive adspredt fra 
vore egne virkelige problemer, og 
vi satser på, at de kan få os til at 
tro på det, de nu har at tilbyde. Jo 
mere troværdigt mediet er, desto 
mere nyder vi det – uanset hvor 

sandt eller falsk det er.
Socialpsykologen Karen E. Dill har 

sagt: »Når vi lader os føre ind i den fik
tive verden, ændrer vi vore holdninger 
og tro, så den er mere samstemmende 
med de idéer og påstande, vi finder i 
historien. Vi udelukker vores mistro 

Vores ansvar består 
ikke blot i at undgå 

medier helt eller 
at afvise negative 
medier, men i at 
vælge nyttige og 

opbyggende medier.



For at kontrollere mediernes ind
virkning på vores liv, er det afgørende, 
at vi vælger opbyggende medier og 
anerkender vores modtagelighed over 
for mediernes indflydelse. Medierne 
påvirker vore tanker og kan dermed 
påvirke vore handlinger. Kong Benja
mins råd gælder også os i dag: »Vogt 
jer selv og jeres tanker og jeres ord 
og jeres handlinger« (Mosi 4:30).

Hvordan kan vi vælge de positive 
mediemuligheder?

Ved at forstå den indvirkning, 
som medierne har på vores liv, kan 
vi bevidst forholde os til de mulig
heder, vi har. Vore valg vil gøre en 
verden til forskel, for de vil afgøre 
vores lydhørhed over for Ånden og 
det gode omkring os. Enhver beslut
ning, som vi træffer, fører os enten 

tættere på eller længere væk fra vor 
himmelske Fader.

Den kristne forfatter C.S. Lewis 
skrev: »Vores adspredelse, ja selv 
vores leg, er et alvorligt anliggende. 
Der er ingen neutral grund i univer
set; enhver kvadratcentimeter, hvert 
et splitsekund, har Gud krav på, 
og Satan gør modkrav.«  6

Vores ansvar består ikke blot i at 
undgå medier helt eller at afvise nega
tive medier, men i at aktivt at omgive 
os med nyttige og opbyggende medier. 
Heldigvis er der et meget stort medie
udbud, der er meget, der er godt og 
nyttigt, hvor traditionelle værdier opret
holdes og respekteres. Der er utallige 
bøger, film, sange og andet med bud
skaber om håb og lykke, kærlighed 
og venlighed, glæde og tilgivelse.

Ældste M. Russell Ballard fra De 
Tolv Apostles Kvorum har sagt: »Alene 
på grund af deres utrolige størrelse 
udtrykker medierne i vor tid umåde
lige mange holdninger, der står i skarp 
kontrast til hinanden. Som modsætning 
til den meget skadelige og lemfældige 
side tilbyder medierne meget, der er 
positivt og godt … Derfor er vores stør-
ste udfordring at træffe kloge valg om, 
hvad vi lytter til, og hvad vi ser på.« 7

Der er måske et tv program eller en 
bogserie, som vi engang 
har nydt, der har slækket 
på den moralske skala, 
men vi synes, at den er 

og ved at gøre det, åbner vi os uvil
kårligt og absorberer det trossystem, 
der bliver dramatiseret i den fiktive 
verden, og handler på de opfattelser 
og idéer. Mange gange frempro
vokerer det, vi ser på skærmen, en 
ændring eller en respons, som vi 
ikke er bevidste om. Det er sådan, at 
mediernes fantasiverden former vores 
virkelighedsopfattelse.« 4

Ved at tillade medierne at opfylde 
deres formål med at underholde os, kan 
vi erstatte vores almindeligvis rationelle 
tankegang med tanker, som anslås af 
mediet, hvilket ultimativt fører til, at vi 
ændrer vores overbevisning og adfærd. 
Ældste David B. Haight (1906 2004) fra 
De Tolv Apostles Kvorum sagde: »Efter
som tanken er ophavsmand til gernin
gen, så kan eksponering føre til, at vi 
handler på det, der næres i sindet.« 5



 S e p t e m b e r  2 0 1 6  47

U
N

G
E VO

KSN
E 

svær at droppe, eller måske er en ny 
film vældig populær eller lokkende, 
og vi synes ikke, at det kan gøre 
nogen skade at se den. Giver vi imid
lertid bare lidt efter, bliver det lettere 
at give lidt mere efter sidenhen, indtil 
vi har givet helt efter og svælger i det, 
som vi kan finde det svært at komme 
tilbage fra. Men ved at sætte standar
der for os selv, hvor vi kun tillader os 
selv at bruge nyttige medier, gør vi 
os mere modtagelige over for Ånden.

Vi kan følge det tidsløse råd, som 
Susanna Wesley gav sin søn, John, i 
1725, han var grundlægger af meto
distbevægelsen: »Vil du dømme ret
mæssigheden eller uretmæssigheden 
i fornøjelser [ud fra uskylden i ondar
tede handlinger? Så overvej dette.] 
Hvad der end svækker din fornuft, går 
ud over din samvittighed, forvansker 
din opfattelse af Gud eller fjerner din 
glæde ved åndelige ting; kort sagt, 
hvad end, der tager styrken og kon
trollen over dit legeme og dit sind, er 
en synd for dig, uanset hvor uskyldig 
den måtte synes at være i sig selv.« 8

Kraften til at vælge
Ved at vælge at gøre brug af opbyg

gende medier, indbyder vi Ånden 
og gør os i stand til at blive styr
ket. Jesu Kristi evangelium lærer 
os, at vi alle har kraften til selv at 
handle (se 2 Ne 2:26). Ved at stræbe 
efter alt, der er »dydigt, elskeligt, værd 

at tale godt om eller rosværdigt« (TA 
1:13) åbner vi vores hjerte og sind for 
at tilegne os tanker og indstillinger, 
som fører os til retskaffen adfærd. I 
disse bestræbelser vil vi blive velsignet 
med beskyttelse mod modstanderens 
indflydelse (se Hel 5:12).

Med de store fordele ved den medi
eteknologi, som Herren har velsignet 
os med, følger et ansvar for at vælge, 
hvordan vi vil bruge den teknologi. 
Gennem studium og erfaring har jeg 
set den indvirkning medierne kan 
have, uanset om vi vælger at aner
kende den eller ej. Vi kan vælge mel
lem de moralsk nedbrydende eller de 
nyttige og opbyggende. Vi har valget, 
og hvad vigtigere er, så har vi kraften 
til at vælge. ◼

Hæftet Til styrke for de unge kan også 
være til styrke for de unge voksne. Afsnittet 
»Underholdning og medier« indeholder nogle 
fremragende retningslinjer omkring vores 
valg af medier.
Forfatteren bor i Utah i USA.
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 3. Se Jeffrey R. Holland, »I skal hellige jer«, 
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 4. Karen Dill, How Fantasy Becomes Reality: 
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 5. Se David B. Haight, »Personlig moral«, 
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Ben Robinson

Når solen står op over Mount 
Baw Baw, så gør Callan Brooks 
det, han elsker at gøre, han byg

ger. Han smiler, mens han får endnu et 
bræt til at passe ind, og høster glæden 
ved at udføre et godt stykke arbejde,

Når man ser Callan arbejde, kan 
man ikke gætte, at han har svært ved 
at høre. Men det er ikke noget, der 
sinker ham. Callan føler, at han blev 
født til at gøre dette. Og det blev han 
måske også – hans familie har været 
håndværkere i fem generationer.

»Da jeg var 15, gik jeg ud af skolen 
for at begynde som lærling,« fortæller 
han. »Hvis man finder en læreplads, 
som man er glad for, at det almindeligt 
i Australien, at man går ud af skolen, 
og passer den på fuld tid.« Callan har 
bygget lige siden. Om han opfører 
huse, opbygger sit vidnesbyrd eller 
passer en kaldelse, så er han under 
alle omstændigheder engageret i 
opbygningen af Guds rige.

Akkurat som hans høretab ikke 
har holdt ham tilbage fra at arbejde 
i byggebranchen, har det heller ikke 

hæmmet hans ønske om at lære og 
forkynde evangeliet.

»Under min opvækst forstod jeg 
knap nok 10 procent af det, der blev 
sagt fra talerstolen,« fortæller Callan. 
Han ville gerne tjene som fuldtidsmis
sionær, men han kunne ikke på grund 
af sit høretab. Men han bad og stolede 
på, at Herrens vilje måtte ske. Så skete 
der noget uventet: Callans hørelse 
blev endnu dårligere.

»Da jeg blev 18, blev jeg helt døv i 
et halvt år. Jeg tog i kirke for følelsens 
skyld, for det var alt, jeg fik ud af det,« 
forklarer han.

I den tid opbyggede Callan sit vid
nesbyrd og satte sin lid til Ånden. Men 
det der syntes at være en endnu større 
prøve, viste sig at blive svaret på hans 
bønner. På grund af hans pludselige 
høretab kvalificerede han sig til en 
cochlearimplantat, som forbedrede 
hans hørelse nok til, at han kunne 
blive fuldtidsmissionær. Snart tog  
Callan af sted til Perth i Australien.

Nu, hvor han er hjemme i Moe i 
Victoria, tjener Callan i Unge Mænds 

præsidentskab i menigheden, hvor 
han hjælper 10 unge mænd med at 
forblive stærke i evangeliet på et sted, 
hvor det ofte kan være særdeles svært. 
I den forbindelse fremhæver han, at 
det er Ånden, der bygger grundlaget 
for sand omvendelse.

»Vi prøver at give de unge mænd 
erfaring med deres egen omvendelse 
ved at læse Mormons Bog og bruge 
Kirkens programmer,« siger han.

Hans håndværksmæssige arv er 
indlysende, både i hans arbejde med 
at bygge huse, hans vidnesbyrd om 
evangeliet og hans vejledning af de 
unge mænd i menigheden. ◼
Forfatteren bor i Utah i USA. FO
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Opbygning af riget  
i Australien Tilbageslag og 

høretab kunne 
ikke afholde denne 

unge voksne fra 
at hjælpe med 
fremskyndelsen 
af Herrens værk 

i Australien.
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FAKTA OM AUSTRALIEN
Hovedstad: Canberra
Sprog: Engelsk

STATISTIK
Flere end 23 millioner indbyggere
Mere end 500 nationalparker
Highway 1 er verdens længste nati-

onale landevej med sine 14.500 
km vej, der går hele vejen rundt 
i landet.

KIRKEN I AUSTRALIEN
143.891 sidste dages hellige
303 menigheder
145 slægtshistoriske centre
6 missioner
5 templer

MERE OM CALLAN

Hvilke aktiviteter er der for de unge 
voksne?

I Australien er der store stævner 
hvert år, hvor alle de unge voksne 
inviteres til at mødes. Eftersom de 
unge voksne er spredt ud over hele 
Australien, er det rart at have en 
tid, hvor alle kan mødes. Det er et 
stort offer for medlemmerne, fordi 
de skal rejse så langt for at deltage.

Hvad kan du godt lide at lave 
din fritid?

Jeg elsker at dyrke sport – især 
basketball. Hvert andet år arran-
gerer nogle medlemmer en stor 
basketballkonkurrence i påsken. 
Den indeholder en turnering for 
kvinder, en tre point- konkurrence 
og en dunke- konkurrence.
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Mindy Raye Friedman

Der var ingen, 
der åbnede, da vi 
bankede på, men 
vi vidste, at vi var 
blevet sendt der-
til for at hjælpe 
et af Guds børn.
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TAG HEN TIL REBECCA

Jeg var nogle få måneder inde i min mis
sion i Chicago Syd missionen i Illinois, 
og jeg tjente stadig i mit første område. 

Det område, som søstermissionærerne havde 
haft lige ved siden af vores, var blevet lukket, 
så nu havde vi ansvaret for alle de spansk
talende undersøgere i området. Blandt dem 
var der en kvinde, der hed Rebecca.

Første gang vi mødte Rebecca, blev jeg 
imponeret af hendes tro. Hun boede i en 
kælder i et hus, så vi måtte banke på vindu
erne for at få hende til at komme og åbne 
for os. De forrige missionærer var begyndt at 
undervise hende, efter hun havde bedt om 
videoen Find tro på Kristus. Hvis hun ikke 
havde ringet efter en video, havde missionæ
rerne aldrig fundet hende.

Ud fra det, Rebecca fortalte os, kunne 
man se, at hun havde haft et svært liv. Hun 
havde været lykkelig engang, men nu var 
hun blevet skilt fra sin søn og øvrige familie. 
Selvom hun stod i en svær situation, kunne 
jeg mærke Herrens kærlighed til hende.

Når vi underviste hende, kunne man se, 
at hun kunne mærke Ånden. Vores besøg 
opmuntrede hende en del. Desværre boede 
hun langt væk, så det var svært at besøge 
hende så ofte, som vi gerne ville.

En fredag, hvor vi havde zonekonference, 
planlagde vi at tage ud til den del af vores 
område bagefter, eftersom vi allerede var 
halvvejs derude. Vi spurgte Rebecca om hun 
var hjemme, men hun skulle på arbejde. Vi 
besluttede os for at besøge en anden under
søger, som vi havde i området.

Vi fik noget tid til overs, som vi ikke rigtig 
vidste, hvad vi skulle bruge til. Så sagde min 
makker: »Jeg tror, at vi skal tage hen og se, 
om Rebecca er hjemme.« Forslaget gav ikke 
mening for mig, da Rebecca havde sagt, at 
hun ikke ville være hjemme. Så var det, at 
jeg hørte en stemme, der sagde: »Tag tilbage 
og besøg hende.« Det føltes som om, jeg 
bogstavelig talt blev trukket hen til Rebeccas 
hus. Det var den stærkeste tilskyndelse, jeg 
nogensinde havde følt.

Jeg sagde til min makker, at han skulle 
vende bilen, og vi tog hen til Rebecca. Vi 
bankede på døren to gange, men der var 
ingen, der åbnede. Jeg blev så skuffet, for 
jeg vidste, at der var en grund til, at Herren 
havde sendt os. Jeg foreslog, at vi bankede 
på igen. Vi ventede, og lige som vi skulle 
til at gå, kom Rebecca til døren.

Hun var hjemme, fordi hun lige var blevet 
fyret fra sit arbejde, og hun havde virkelig 
brug for nogen at tale med. Hun havde bedt 
om, at vi ville komme. Hun sagde, at vi var 
hendes engle. Vi var i stand til at tale med 
hende og få hende til at få det bedre ved 
at undervise hende lidt mere i evangeliet.

Jeg er så glad for, at vor himmelske Fader 
tager sig af hvert eneste af sine børn, og at han 
lyttede til Rebeccas bøn, og jeg er glad for, 
at vi kunne følge tilskyndelsen til at besøge 
hende, så vi blev et svar på den bøn. Vor him
melske Fader kender til alt, der foregår i vores 
liv, og når vi stoler på ham og beder i tro, vil 
han hjælpe os med de ting, vi har brug for. ◼
Forfatteren bor i Utah i USA.

F R A  M I S S I O N S M A R K E N
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LIGE TIL SAGEN

A lle mennesker, som kommer til jorden, 
valgte i det førjordiske liv at følge vor 

himmelske Faders plan og at acceptere Jesus 
Kristus som Frelseren. Men det betyder ikke, 
at lydighed og retfærdighed i dette liv vil 
være let. Eftersom det er en del vor himmel
ske Faders plan, at dette liv er en sand test 
på, hvordan vi vil bruge vores handlefrihed, 
er alle vore minder fra forudtilværelsen 
fjernet. Som en anden del af hans plan har 
vi modtaget fysiske kroppe, som kan være 
genstand for begær, lyster og fristelser, som vi 
ikke kendte som ånder. Det gør, at vi lettere 
fristes af ting, som er »kødelige, sanselige og 
djævelske« (Moses 5:23), hvilket er årsagen 
til, at »det naturlige menneske er en fjende af 
Gud« (Mosi 3:19).

Et menneske kan kun overvinde de udfor
dringer, hvis det »giver efter for den hellige 
Ånds tilskyndelser og aflægger det naturlige 
menneske og bliver en hellig ved Herren 
Kristi forsoning« (Mosi 3:19). Det er ikke let, 
men Jesus Kristus vil styrke jer og ændre jer, 
når I lytter til Ånden, træffer gode valg og 
kommer til ham. ◼

Da den genoprettede kirke blev organiseret, modtog 
Joseph Smith en åbenbaring med følgende budskab 

til de tidlige hellige: »For hans [profetens] ord skal I tage 
imod i al tålmodighed og tro, som kom det fra min egen 
mund« (L&P 21:5).

Joseph Smith sagde også, at »en profet kun er profet, 
når han handler som sådan«.1 Det betyder, at »en udta
lelse fra én leder ved én enkel lejlighed ofte repræ
senterer en personlig, men velovervejet, mening, som ikke 
var tænkt som en officiel eller bindende udtalelse for hele 
Kirken«.2 Det er almindeligvis tydeligt, når en profet »hand
ler som sådan«, som når han offentligt taler til Kirkens 
medlemmer i sin egenskab af profet.

Det er vores privilegium at bede vor himmelske Fader 
om vores eget vidnesbyrd »om, hvad som helst, hans 
profet har proklameret«.3 Hvis vi ikke modtager et vid
nesbyrd, bør vi studere, hvad andre profeter har sagt 
om sagen og vælge handlingsplan. Den bedste plan er 
at følge det fælles og konsekvente råd fra profeterne »i 
al tålmodighed og tro«. Når vi gør det, bliver vi velsignet 
(se 1 Ne 2:11, 16, 19). ◼
NOTER
 1. Joseph Smith, i History of the Church, 5:265.
 2. Se D. Todd Christofferson, »Kristi lære«, Liahona, maj 2012, s. 88.
 3. Se Russell M. Nelson, »Bliv sande borgere i tusindårsriget«,  

verdensomspændende foredrag til unge voksne, 10. jan. 2016, 
lds.org/broadcasts.

Hvis jeg var trofast 
i forudtilværelsen, 

hvorfor er det så svært 
at være det nu?

Hvad bør jeg gøre, hvis jeg er i tvivl 
om noget, profeten har sagt?
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Da undervisningen begyndte igen 
efter sommerferien, var Mabel syg 
igen. Der gik nogen tid, uden at jeg 
hørte fra hende, så jeg ringede og 
efterlod en besked på telefonsvare
ren og spurgte, hvordan hun havde 
det. Næste dag fortalte hendes datter 
mig, at Mabel var gået bort. Jeg blev 
overvældet af en dyb sorg. Jeg vidste, 
at jeg skulle have fortalt hende om 
evangeliet, men jeg havde udskudt det 
så længe, at jeg havde misset chancen.

Jeg begyndte at gå til syning, og 
her fik jeg en anden skøn lærer. Hun 
troede på Gud, men var medlem 
af en anden kirke. En af gangene 
kom emnet religion på banen, og så 
spurgte hun mig, hvilken kirke jeg til
hørte, og jeg svarede, at jeg var med
lem af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages 
Hellige. Hun virkede forvirret over 
navnet, og jeg forklarede, at folk også 
kender os som mormoner. Hun blev 
straks begejstret og sagde: »Jeg elsker 
mormonerne« med et stort smil.

Hun fortsatte: »Jeg kan godt se, 
at du er mormon,« og så begyndte 

hun at nævne hvorfor. Jeg var glad 
for, at hun havde bemærket, at jeg 
bestræbte mig på at efterleve evan
geliet. Hun stillede lidt spørgsmål om 
dåb i Kirken. Da jeg forklarede det, 
sagde hun straks: »Jeg kan ikke blive 
døbt i din kirke, for jeg er opdraget 
i en anden tro.« Da hun fortalte mig 
om sin tro, lærte jeg en masse om, 
hvad jeg kunne fortælle hende. Jeg 
fik en stille, men sikker fornemmelse 
af, at jeg skulle give hende en Mor
mons Bog, og jeg vidste, at det var 
Ånden, der talte til mig.

Jeg fik fat på en Mormons Bog, 
fandt et stykke papir og skrev en kort, 
men oprigtig hilsen til hende og mit 
telefonnummer på den anden side i 
tilfælde af, hun havde spørgsmål. Jeg 
lagde papiret ind i bogen, pakkede 
bogen ind og bandt en sløjfe om. Jeg 
gav hende den, da vi mødtes til syning 
igen. Hun blev henrykt over at få den 
og takkede mig.

Hele ugen spekulerede jeg på, 
hvordan hun havde reageret på at 
åbne gaven – kunne hun lide den 

Jeg missede en chance for at fortælle min klaverlærer om evangeliet.  
Ville jeg kunne handle ordentligt på den næste tilskyndelse?

Da jeg var 18 år, flyttede min fami
lie fra det sydlige Argentina til 
den nordlige del af landet, hvor 

min far tjente som missionspræsident. 
De måneder var det svært for min fami
lie og jeg at tilpasse os. Vi havde endnu 
ikke fået nogen venner, så vi begyndte 
at se efter aktiviteter, vi kunne deltage i. 
Jeg meldte mig til klaver.

Min klaverlærer, Mabel, var den 
bedste, jeg nogensinde havde haft. Jeg 
nød virkelig undervisningen, og jeg 
begyndte hurtigt at blive bedre til at 
spille. Men Mabel havde kræft, og hun 
havde det svært. Hun brugte en masse 
tid på at rejse til behandlere, læger 
og præster forskellige steder. Hun 
måtte indlægges på hospitalet adskil
lige gange, men hun kom sig altid og 
kom tilbage for at undervise med den 
samme gode ånd og iver.

Dag for dag og klavertime efter 
klavertime fik jeg et ønske om at 
fortælle hende om håbet i Guds plan, 
håbet som Jesus Kristus giver med sin 
kraft, men jeg vidste ikke, hvordan jeg 
skulle gøre det.

Belen Chaparro

SYKLASSER  EN CHANCE 
MERE&
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eller ej. Jeg kom lidt for sent til sy
klassen den næste gang og blev over
rasket over hendes reaktion, da jeg 
trådte ind i lokalet. Hun krammede 
mig og sagde inderligt: »Jeg elskede 
den, elskede, elskede den! Det er 
en dejlig bog, du har givet mig, især 
indledningen, hvor der talt om nogle 
plader. Det er så rigtigt! Den har nogle 
skønne skriftsteder. Jeg begyndte at 
læse den, og jeg er halvvejs igennem 
den. Jeg kan ikke holde op med at 
læse den!«

Da resten af klassen hørte al den 
begejstring, vendte de sig om for at 
se, hvad der foregik. En af de andre 
på holdet, som jeg havde fortalt om 
Mormons Bog, spurgte, om den bog 
bragte fred. Min lærer svarede: »Den 
giver mig lyst til at græde ikke af sorg, 
men fordi jeg føler mig velsignet.« Hun 
kunne ikke holde op med at smile og 
kramme mig.

Jeg følte mig meget glad. I det øje
blik forstod jeg, at vi ikke ved, hvem 
der er klar til at modtage Guds ord. 
Vi ved ikke, hvor åbent et menneskes 
hjerte er. Hvis Gud inspirerer os til at 
fortælle om evangeliet, må vi gribe til 
handling, for han ved bedst. ◼
Forfatteren bor i Salta i Argentina.
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Hvad har kærlighed at gøre med buddene?
BUDDENE = KÆRLIGHED

Når I tænker på buddene, 
tænker I måske på stentavler, 
regler, grænser, krav, befalin

ger eller krav. I tænker sikkert ikke 
automatisk på kærlighed. Hvad har 
buddene med kærlighed at gøre?

Alt muligt.

Fordi han elsker os.
Husker I, da I var små, og jeres 

forældre ikke ville lade jer lege på en 
trafikeret gade? Eller når I skulle spise 
grøntsager, eller gå i seng tidligere 
end I havde lyst til?

I kunne sikkert ikke forstå, hvorfor 
der var så mange regler. Og I var sik
kert heller ikke altid helt tilfredse med 
dem. Men nu hvor I er ældre, kan I så 
se, hvorfor jeres forældre gav jer alle 
de regler?

Det var, fordi de elskede jer, og 
de ønskede jer det bedste.

Som den mest fuldkomne forælder, 
giver vor himmelske Fader os regler 
eller bud af samme årsag. Han elsker 
os, og han ønsker det bedste for os. 
Og han ønsker oven i købet, at vi bli
ver mere som ham, og at vi modtager 
alt, han har.

Ældste Dallin H. Oaks fra De Tolv 
Apostles Kvorum har forklaret det 
med denne lignelse:

»En velhavende far vidste, at hvis 
han overlod sin rigdom til et barn, 
der endnu ikke havde udviklet den 

ET UDTRYK FOR KÆRLIGHED
»Guds befalinger er et udtryk for hans kærlighed til os, 
og lydighed mod hans befalinger er et udtryk for vores 
kærlighed til ham.«
Carole M. Stephens, førsterådgiver i Hjælpeforeningens hovedpræsidentskab, 
»Elsker I mig, så hold mine bud«, Liahona, nov. 2015, s. 120.

Charlotte Larcabal
Kirkens Tidsskrifter

Jeg 
elsker 

jer.
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fornødne visdom og statur, ville arven 
sandsynligvis gå tabt. Faderen sagde 
derfor til sit barn:

›Alt, hvad jeg har, ønsker jeg at give 
dig – ikke kun min rigdom, men også 
min stilling og status blandt menne
sker. Det, som jeg har, kan jeg let give 
dig, men det, som jeg er, må du selv 
opnå. Du skal gøre dig fortjent til din 
arv ved at lære, hvad jeg har lært, og 
ved at leve, sådan som jeg har levet. 
Jeg giver dig de love og principper, 
som har givet mig min visdom og 
status. Følg mit eksempel, tilegn dig 
det, som jeg har tilegnet mig, så bli
ver du, som jeg er, og alt det, jeg har, 
bliver dit.‹« 1

Ligesom faderen i ældste Oaks 
historie, ønsker vor himmelske Fader 
at give os alt, han har, og at vi bliver 
helt som ham. Hans bud er træde sten, 
der hjælper os med at lære og vokse 
og blive som ham.

»Jeg giver jer en ny befaling … eller 
med andre ord, jeg giver jer anvisnin
ger på, hvorledes I skal handle over 
for mig, så det må vende sig til frelse 
for jer« (L&P 82:8 9).

Ligesom et lille barn ikke kan 
forstå, hvorfor det ikke må lege midt 
på en stærkt trafikeret gade, forstår vi 
måske heller ikke altid fornuften bag 
visse bud eller standarder. Men når vi 
forstår, at vor himmelske Fader giver 
os bud, fordi han elsker os og ønsker 

at vejlede os, så vi kan blive som ham, 
bliver det lettere at adlyde ham.

Fordi vi elsker ham
I kan prøve at tænke på hvert 

bud som et stort skilt fra Gud, hvor 
der står: »Jeg elsker dig.« Og når vi 
vælger at holde hans bud, svarer det 
til, at vi siger »jeg elsker dig« til ham.

Præsident Dieter F. Uchtdorf, 
andenrådgiver i Det Første Præsident
skab, sagde det på denne enkle måde, 
da han stillede spørgsmålet: »Hvorfor 
døje med Guds bud?

Vi adlyder Guds bud, fordi vi 
elsker ham! …

Derfor kommer vores lydighed 
mod Guds bud som en naturlig følge 
af vores uendelige kærlighed til og 
taknemlighed for Guds godhed.« 2

DELTAG I SAMTALEN

NOGET AT TÆNKE 
OVER TIL SØNDAG
•  Hvordan hjælper buddene mig til 

at blive mere som vor himmelske 
Fader?

•  Hvordan kan viden om, at Gud 
elsker mig, hjælpe mig til at holde 
buddene?

Vor himmelske Fader har givet 
os alt, vi har – lige fra evnen til 
at bevæge os til den luft, vi indån
der – og alt, han beder os om, 
er, at vi holder hans bud (se Mosi 
2:21 22). Det er den bedste måde 
at vise ham vores kærlighed og 
taknemlighed på.

Det sagde Jesus Kristus selv 
(se Joh 14:15).

Hvorfor giver vor himmelske 
Fader os bud? Fordi han elsker os.

Hvorfor holder vi hans bud? 
Fordi vi elsker ham.

Buddene er lig med kærlighed.
Så enkelt er det. ◼

NOTER
 1. Dallin H. Oaks, »En udfordring til at blive«, 

Liahona, jan. 2001, s. 40.
 2. Se Dieter F. Uchtdorf, »Nådens gave«, 

Liahona, maj 2015, s. 110.

SØNDAGSLEKTIONERDenne måneds emne:Bud

TING I KAN GØRE
•  Når I læser om buddene, så kig efter 

og bemærk de lovede velsignelser.
•  Hvornår har overholdelse af 

buddene hjulpet jer til at føle jer 
nærmere på vor himmelske Fader? 
Del jeres tanker med jeres familie 
og venner eller på et socialt medie.
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Hvorfor har vi brug for Mormons Bog, når vi alle
rede har Bibelen? Jeg har tænkt meget over det 
spørgsmål. Som teenager var jeg nysgerrig omkring 

Mormons Bog, men jeg følte ikke motivation til at læse den. 
For det første var der ingen derhjemme, der opfordrede mig 
til at læse i den, for jeg var det eneste medlem af Kirken 
i min familie, bortset fra min afdøde bedstefar.

En søndag til et vidnesbyrdsmøde var der mange med
lemmer, der bar vidnesbyrd om, at Mormons Bog er sand, 
hvilket jeg var begyndt at tvivle på. De opfordrede dem, 
som ikke havde læst den til at få deres eget vidnesbyrd om, 
at Mormons Bog er sand, at Joseph Smith var Guds profet 
og at Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige er Gud rige 
på jorden.

Jeg var i tvivl om, mit vidnesbyrd om Kirken og Joseph 
Smith var stærkt nok til at modstå Satans fristelser og 

Elvin Jerome Laceda
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tillokkelser. Det indså jeg, at det ikke var. Mit vidnesbyrd 
var svagt, fordi jeg kun havde forladt mig på ledernes og 
de andre medlemmers vidnesbyrd. Jeg lovede mig selv, 
at jeg ville begynde samme dag, jeg ville søge mit eget 
vidnesbyrd.

Jeg besluttede mig for at læse Mormons Bog. I indled
ningen læste jeg: »Vi opfordrer alle mennesker at læse 
Mormons Bog, til i hjertet at grunde over det budskab, den 
indeholder, og til derefter at spørge Gud, den evige Fader, 
i Kristi navn, om bogen er sand. De, der følger denne 
anvisning og spørger i tro, vil få et vidnesbyrd om dens 
sandhed og guddommelighed ved Helligåndens kraft. (Se 
Moro 10:3 5).« Jeg vidste, at det var en personlig opfordring 
til mig om at læse Mormons Bog. Da jeg fortsatte med at 
læse, følte jeg Helligåndens varme vidne om bogens gud
dommelighed og sandfærdighed.

Jeg havde altid forladt mig på andres vidnesbyrd om Mormons Bog, 
men jeg besluttede, at det var på tide at søge mit eget.

Hvorfor Mormons Bog?

S Å D A N  V E D  J E G  D E T
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Jeg opdagede, at Mormons Bog vidner om Kristus, og jeg 
skammede mig over at have tvivlet på dens sandfærdighed. 
I skolen havde jeg lært, hvordan juridiske dommere nøje 
gransker beviserne i en sag, inden de fælder dom. Jeg havde 
gjort det modsatte med Mormons Bog. Jeg havde dømt den, 
inden jeg havde læst den.

Jeg følte en ydmyghed i hjertet og et mod til at forsvare 
min tro, da jeg blev færdig med at læse den. Jeg er desuden 
taknemlig for, fordi jeg har en makker nu, hvor jeg læser 
Mormons Bog igen. Min bedstemor blev døbt kort tid inden, 
jeg blev færdig med at læse Mormons Bog første gang.

Jeg har et fast vidnesbyrd om, at Jesus Kristus er min 
Frelser, at Joseph Smith var Guds profet og at Jesu Kristi 
Kirke af Sidste Dages Hellige er den sande og levende 
Guds kirke her på jorden. ◼
Forfatteren bor i Filippinerne.

Hvorfor Mormons Bog?
MORMONS BOG VIL STYRKE JERES TRO
»Både Bibelen og Mormons Bog giver os den smukke 
vished om, at Jesus er Kristus, Guds Søn. Dele af eller 
hele Mormons Bog findes nu på 110 sprog verden 
over. Den giver et åndeligt og håndgribeligt vidnesbyrd 
om sandfærdigheden af genoprettelsen. Hvornår har 
I sidst læst Mormons Bog fra ende til anden? Læs 
den igen. Den vil styrke jeres tro.«
Ældste Neil L. Andersen fra De Tolv Apostles Kvorum: »Tro kommer 
ikke tilfældigt, men ved valg«, Liahona, nov. 2015, s. 66.



Under min opvækst i Korea, 
tillod min far sine børn at 
komme i den kirke, de selv 

valgte, men vi diskuterede ofte vore 
forskellige holdninger til religion ved 
middagsbordet. På grund af denne 
strid ville min far gerne forene fami
lien om en tro. Eftersom min yngre 
bror kom til møderne i Jesu Kristi 
Kirke af Sidste Dages Hellige sammen 
med min onkel, begyndte min far at 
tage til møder med dem for at lære 
mere om Kirken. Jeg gik også med, og 
jeg blev imponeret over aktiviteterne 
i GUF og over, hvordan seminar styr
kede de unge åndeligt.

Da jeg var 16, blev mine forældre 
og jeg døbt, og resten af vores familie, 
som bestod af 23 familiemedlemmer 
og slægtninge, tilsluttede sig Kirken 
i løbet af syv måneder.

Da jeg lærte, hvordan jeg skulle anvende profeternes ord, ændrede jeg mit liv  
fra at være, som jeg ønskede, til det, Herren ønskede, at jeg skulle være.

Ældste  
Yoon Hwan Choi
De Halvfjerds

STYRKET  
af Guds ord
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Da vi tilsluttede os Kirken forplig
tede vi os til at være fuldt aktive og 
fortsætte med at lære om evangeliets 
læresætninger. Det gjorde vi ved at 
studere skrifterne trofast hver dag, 
samtidig med at vi læste mange andre 
af Kirkens bøger og håndbøger. Inden 
for nogle få år havde jeg lært to vig
tige principper om at holde sig stærk 
i Kirken:

1.  Studer skrifterne til seminar,  
i kirken og derhjemme.

2.  Lyt til og følg profeternes råd.

STYRKE I SKRIFTEN
Udover at studere skrifterne der

hjemme, kom min bror og jeg også 
trofast til seminar og GUF. Dengang 
havde vi Søndagsskolen om formidda
gen og nadvermødet sidst på eftermid
dagen. På grund af afstanden til vores 
kirkebygning, blev vi i kirken og deltog 
i seminar og hyggede os med at tale 
med og være sammen med de andre 
medlemmer af Kirken, indtil nadver
mødet var forbi. Der var mange unge 
mennesker, der blev medlem af Kirken 
i Korea dengang, og efterhånden som 
vi lærte sammen og havde det sjovt til 
aktiviteterne, blev vi nære venner.

Jeg blev kaldet til at tjene i mit 
kvorum i Det Aronske Præstedømme, 
og jeg arbejdede tæt sammen med de 
unge piger, som tjente i deres klasser. 
Vi lærte, hvordan vi skulle tage os af 
og bede for dem, vi ledte, og vi lærte 
at planlægge aktiviteter sammen og 
bruge vores tid klogt.

I ugens løb studerede jeg skrift
stederne til seminar, inden jeg lavede 
lektier. Når jeg var for træt til at lave 
mine lektier, eller når jeg havde udfor
dringer i skolen, så åbnede jeg mit 
seminarhæfte og studerede og bad. 
Jeg opdagede, at når jeg gjorde det, 
følte jeg mig mentalt forfrisket, og jeg 
kunne bedre koncentrere mig om 
mine lektier. Jeg anvender stadig det 
princip i mit liv. Når noget går mig 
imod i dag, så læser jeg stadig mine 
skrifter eller generalkonferencetaler 
for at friske mit sind op.

Mange high school elever i Korea 
bruger det meste af deres tid på at 
gå i skole og studere til langt ud på 
natten. Vi lærte, at når vi tog os tid 
til seminar og aktiviteterne i GUF, så 
blev vi friskere, og vi blev velsignet 
til at klare vores skolearbejde bedre. 
Det, jeg lærte der, hjalp mig også i 
andre situationer, mens jeg stadig 
gik i skole.

En dag var der en af mine lærere 
i skolen, der underviste om Utah i 
USA, vi havde geografi, og han sagde 
noget om Kirken, som ikke var rigtigt. 
Jeg vidste ikke, om jeg skulle rette 
ham foran alle de andre, eller om 
jeg skulle henvende mig til ham, når 
timen var forbi. I det øjeblik kom jeg 
i tanke om noget, min seminarlærer 
havde sagt. Hun havde sagt: »Begynd 
ikke at diskutere eller fornærme 
nogen, når de siger noget forkert 
om Kirken.«

Jeg følte, at jeg skulle forholde 
mig i ro og vise respekt i timen. Da 
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jeg gik hen til ham bagefter, fortalte 
jeg ham, at jeg var medlem af Kirken, 
og jeg korrigerede nogle af de ting, 
han havde sagt i klassen. Han sagde: 
»Jeg vidste ikke, at du var mormon. 
Tak fordi du fortalte mig det.« Lidt 
senere korrigerede han det, han 
havde sagt og kom med de rigtige 
oplysninger, og han behandlede mig 
stadig med respekt. Jeg var taknem
lig for det råd, jeg havde fået af min 
seminarlærer.

MILITÆRET ELLER EN MISSION?
Da jeg var ung, ville jeg gerne være 

general i hæren. Jeg havde planer om 
at søge ind på militærakademiet for 
at forfølge mit mål. Den beslutning 
betød, at jeg ikke forventede at tjene 
på mission, fordi jeg vidste, at der 
ikke blev gjort undtagelser for nogen 
religiøs aktivitet på akademiet.

Så fik jeg mulighed for at tage til 
regionalkonference i Seoul i Sydkorea 
– det blev en oplevelse, der ændrede 
retningen for mit liv. Under konferen
cen hørte jeg præsident Spencer W. 
Kimballs (1895 1985) råd til de unge 
om at –

a) deltage i seminar,
b) tage på mission og tjene værdigt,
c) blive gift i templet,
d) og arbejde på deres ophøjelse.

Jeg vidste, at hans råd var rigtige, 
og jeg huskede det vers, hvor der 
står: »Mit ord [skal] ikke forgå, men 
de skal alle blive opfyldt, hvad enten 
det er ved min egen røst eller ved 

MIT RÅD TIL JER

Når I følger profeternes og apost-
lenes råd, vil I blive velsignet.

1.  Studér skrifterne, deltag i seminar, 
følg lektionerne Kom og følg mig 
og brug Forkynd mit evangelium 
til både at være dygtige missi-
onærer nu og når I tjener som 
fuldtidsmissionærer.

2.  Lyt til og følg profeternes råd.
3.  Gør alt med visdom og orden.

mine tjeneres røst, det er det samme« 
(L&P 1:38).

Da jeg hørte profeten tale om 
vigtigheden af at gøre det til en pri
oritet at tjene på mission, vidste jeg, 
at jeg skulle sætte min lid til Herren, 
tjene på mission og opgive min drøm 
om at blive general og huske »først [at 
søge] Guds rige og hans retfærdighed, 
så skal alt det andet gives jer i tilgift« 
(Matt 6.33).

Selvom jeg ikke længere planlagde 
at søge ind på militærakademiet, var 
der stadig tre års værnepligt for alle 
unge mænd. Jeg havde allerede tjent 
et år i Busun missionen i Korea, da 
jeg modtog en indkaldelse fra de 
koreanske myndigheder om at melde 
mig til militærtjeneste. Jeg aftjente tre 
år i hæren, og da jeg var færdig, ville 
jeg gerne gøre min mission færdig. Så 
blev jeg kaldet til Seoul missionen i 
Korea og tjente der et år.

»ER DU SKØR?«
Da jeg kom hjem fra min mission, 

blev jeg igen velsignet for at følge pro
feternes råd. Da jeg var færdig med 
min mission, besluttede jeg for eksem
pel for at blive gift, selv om jeg ikke 
var færdig med skolen. I Korea er det 
tradition, at man er økonomisk stabil, 
og at man er helt færdig med sin sko
legang, inden man gifter sig og stifter 
familie. Men jeg vidste, at jeg skulle 
følge profetens råd og arbejdede på 
at blive gift på den rette måde. Min 
hustru og jeg havde mødt hinanden, 
da vi deltog i ungdomsprogrammerne, 

og vi var gode venner, inden jeg tog 
på mission, så vi kendte hinanden 
godt. Vi blev gift kort tid efter, jeg kom 
hjem, selvom hendes venner sagde: 
»Er du skør? I har ingen penge.«

Vi gik imod kulturen, fordi vi vidste, 
at vi måtte følge Herrens råd. Vi er ble
vet velsignet i vores liv for at følge 
profetens råd, og vi har oplevet ting, 
som vi ellers ikke ville havde oplevet.

Herrens råd om at gøre alt i vis
dom og orden (se Mosi 4:27) stemmer 
ikke altid overens med det, samfun
det siger, men når vi er lydige mod 
Guds tidsplan, opdager vi, at vores liv 
ændrer sig til det bedre. Jeg er tak
nemlig for den levende profet, som 
leder os ad Herrens vej i dag. Jeg ved, 
at »når vi opnår en hvilken som helst 
velsignelse fra Gud, er det ved lydig
hed mod den lov, på hvilken den er 
baseret« (L&P 130:21). ◼
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Jeg nærer den dybeste taknemlig
hed for vor Herre og Frelser Jesu 
Kristi forsoning. Forsoningen er 

det grundlag, på hvilket al evangelisk 
sandhed hviler …

Taknemlighed er en tilstand af 
påskønnelse, en handling hvor man 
takker, som resulterer i, at vi bliver 
ydmyge, fordi vi anerkender en venlig 
handling, tjeneste eller interesse fra 
nogen, som opløfter os og styrker os.

Utaknemlighed er, når vi ikke 
er opmærksomme på, eller vi ikke 
erkender, når nogen har hjulpet os, 
eller endnu værre, når vi ved, at vi er 
blevet hjulpet og hverken har takket 
privat eller offentligt.

Udtryk for og følelser af taknem
lighed har på en stille måde en vid
underlig rensende og helbredende 
virkning. Taknemlighed varmer både 
giveren og modtageren.

Når vi udtrykker taknemlighed over 
for vor himmelske Fader i bøn, brin
ger det en stille fred – en fred, som 
giver os mulighed for ikke at fordærve 
vores sjæl med det, vi ikke har. Tak
nemlighed bringer fred, som hjælper 

SÅDAN UDVISER MAN 
TAKNEMLIGHED

Ældste  
Robert D. Hales
De Tolv Apostles 
Kvorum

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

HVORDAN HAR I  
ANVENDT DETTE?

Jeg ved, at når jeg er taknemlig for 
vor himmelske Fader, så er jeg meget 
lykkeligere. Jeg elsker at tjene andre 
og vise vor himmelske Fader min tak-
nemlighed. Jeg får en bedre forstå-
else af, hvorfor jeg blev sendt hertil, 
og hvad min mission på jorden er, når 
jeg gør det. At have taknemlighed i 
hjertet giver os fred.
Callie M. er 15 år

os til at overvinde den smerte, der er 
forbundet med prøvelser og fejltagel
ser. Daglig taknemlighed betyder, at 
vi udtrykker påskønnelse for 
det, vi har nu, uden at tænke over 
det, vi havde i fortiden, eller det, vi 
ønsker i fremtiden. Anerkendelse og 
påskønnelse for de gaver og talenter, 
vi har fået, giver os også mulighed for 
at erkende vores behov for 
hjælp og bistand fra de gaver 
og talenter, andre besidder.

Taknemlighed er et guddommelig 
princip:

»Du skal takke Herren din Gud 
i alle forhold« (L&P 59:7).

Dette skriftsted betyder, at vi 
udtrykker taknemlighed for 
det, der sker, ikke kun for de gode 
ting, men også for livets modgang og 
udfordringer, som gør vores erfaring 
og tro større. Vi lægger vores liv 
i hans hænder, idet vi forstår, 
at alt skal tjene os til bedste.

Når vi i bøn siger: »Din vilje ske,« 
udtrykker vi i virkeligheden tro og 
taknemlighed og villighed til, at vi vil 
acceptere, hvad end der sker.

Må vi føle sand taknemlighed for 
Guds godhed, for alle de velsignelser, 
vi har fået, og udtrykke disse følelser 
af taknemlighed i bøn til vor himmel
ske Fader. ◼
Fra en tale ved aprilkonferencen 1992.
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GUD SÅ MIN SORG
Danelys W. Rodriguéz fra  
Den Dominikanske Republik

En søndag i kirken indså jeg, at min 
tid i Unge Piger snart var forbi, 

og at jeg snart ville høre til blandt de 
unge voksne. Det gjorde mig ked af 
det, for jeg vidste, at det aldrig ville 
blive det samme. Efter Søndagsskolen 
prøvede jeg at blive i bedre humør, 
men jeg kunne bare ikke. Jeg forsøgte 
at sige til mig selv, at vor himmelske 
Fader ikke ønskede, at jeg var ked af 

KUN FOR UNGE

MIT YNDLINGSSKRIFTSTED
Kwamena Koomson fra Ghana

Helaman 5:12

Dette skriftsted giver mig en forståelse af, at det kun er ved 
at centrere vores liv om Jesus Kristus, at vi kan sejre over 

modstanderen. Hvis vi er bygget på klippen, som er Jesus 
Kristus, er alt muligt, selv når prøvelserne kommer over os.

Dette skriftsted har hjulpet mig til at forblive stærk selv 
i svære tider.

Jeg ved, at Gud lever, og at han sendte sin enbårne Søn 
for at sone for menneskehedens synder. ◼

det, men at jeg skulle føle glæde (se 
2 Ne 2:25).

Jeg var lige ved at begynde at 
græde, da jeg stod sammen med min 
ven ude i hallen, da menighedsse
kretæren kom hen til mig og sagde: 
»Søster Danelys, du har fået post!« Han 
rakte mig en konvolut, hvor der blot 
stod mit navn. Jeg var nysgerrig efter 
at vide, hvad det var, så jeg spurgte 
sekretæren, hvem der havde sendt 
det. Idet han gik, fortalte han mig, at 
det var fra patriarken, og at det var 
en kopi af min patriarkalske velsig
nelse. Så begyndte jeg at græde, men 
det var glædestårer, for jeg vidste, at 
Gud havde set min sorg og havde 
sørget for en måde, som jeg kunne 

finde glæde på. Min patriarkalske 
velsignelse var endelig kommet på 
skrift lige i det øjeblik, hvor jeg havde 
mest brug for den.

Da jeg kom hjem og læste den, 
græd jeg igen og bad og takkede Gud 
for den, og for at han hjalp mig til at 
huske, hvor heldig jeg er ved at være 
hans datter og have evangeliets lys 
i mit liv.

Selvom jeg ikke helt forstår dem, 
når de triste stunder melder sig, så 
ved jeg, at Gud kan hjælpe mig til 
at finde glæde. Gennem det har jeg 
lært, hvilken kærlighed Gud har at 
byde på. Han tilbyder alle mennesker 
den kærlighed, og det er op til os at 
tage imod den forunderlige følelse. 
Med Guds hjælp kan vi overkomme 
prøvelser. Vi kan være smile og 
være glade. ◼ ILL
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Abbey F. er 11 år 
og fra Virginia  
i USA

Det var den 
første dag 

på min nye skole. 
Jeg kunne godt lide at finde nye ven
ner, og jeg var ret god til det. Da jeg 
kom ind i klassen, så jeg alle derinde. 
Jeg tænkte, at det ville blive et godt 
år. Da jeg skulle spise frokost med 
mine nye venner, sad vi allesammen 

ved siden af en pige fra en anden 
klasse. Hun hed Hannah. Da jeg satte 
mig ned, sagde Hannah: »Hold da op, 
hvor dine sko stinker. Jeg var i tvivl 
om, det var skraldespanden eller din 
sans for mode.«

Jeg blev virkelig overrasket, da 
hun sagde det, og det blev de andre 
også. Så jeg rejste mig og gik hen til 
et andet bord ved en anden ny ven.

Næste dag i frikvarteret havde 
Hannah noget andet ondt at sige. 
Dette stod på hver dag, men jeg 
sagde ikke noget groft tilbage, for min 
lærer i Søndagsskolen, bror Lawson, 
sagde, at man skulle behandle andre, 
som man gerne selv ville behandles. 

Hvilken vej skal man vælge?
Da jeg tænkte på det, bad jeg venligt 
Hannah om at holde op eller i det 
mindste fortælle, hvorfor hun kørte 
sådan på mig.

Så tog jeg hjem og fortalte min 
mor om de ting, som Hannah havde 
sagt. Jeg var ved at eksplodere! Min 
mor sagde: »Abbey, du må bare 
prøve ikke at give hende tilbage af 
samme mønt. Sommetider opfører 
folk sig på den måde, fordi de har 
det svært derhjemme.«

Så jeg gik i skole og tænkte over 
det, som min mor og bror Lawson 
havde sagt. Den dag i skolen fortalte 
Hannah endelig, at de havde det 
svært derhjemme, og at hun sagde 
alle de ondskabsfulde ting, fordi hun 
var ked af det. Jeg tilgav hende, og 
i år går hun i min klasse, og vi er 
virkelig gode venner!

Jeg lærte, at den bedste vej at 
følge er Jesus. ◼
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Hver eneste dag 
havde Hannah 

noget ondt at sige.
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En gang, da jeg var ung, havde 
jeg behov for at vide, at vor 

himmelske Fader kendte mig og 
forstod de problemer, jeg havde. 
Jeg bad ham om at vejlede mig til 
at finde et skriftsted, som kunne 
hjælpe mig til at få det bedre. Jeg 
slog op i skrifterne og læste: »Vi 

er … stolte af vore trængsler, fordi 
vi ved, at trængslen skaber udhol
denhed, udholdenheden fasthed, 
og fastheden håb. Og det håb gør 
ikke til skamme, for Guds kærlig
hed er udgydt i vore hjerter« (Rom 
5:3 5). Det skriftsted lærte mig, at 
mine svære oplevelser kunne hjælpe 
mig til at udvikle udholdenhed, erfa
ring og håb og til at mærke Guds 
kærlighed til mig. Jeg ved, at min 
himmelske Fader hørte min bøn 

Vor himmelske Fader hører 
JERES BØNNER

og besvarede mig gennem skrif
terne. Jeg havde tro på, at tingene 
ville blive bedre.

Min barnebarn Stuart lærte også, 
at vor himmelske Fader hører vore 
bønner. Han havde brug for en 
ven i skolen. Så han og hans mor 
besluttede sig for at bede om hjælp 
til at finde en ven. Hver dag, når det 
ringede til frikvarter, vidste Stuart, at 
hans mor bad for ham. Snart fandt 
han sig en ny ven! Stuart lærte, at 
vor himmelske Fader bekymrer sig 
om hans bekymringer. Han lærte, at 
vor himmelske Fader ville besvare 
hans bønner.

Da mit barnebarn Jack var 10,  
spillede han fodbold på et meget  
konkurrencepræget hold. Jack  
snakkede med sine forældre og 
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Neill F. Marriott
Andenrådgiver 
i Unge Pigers 
hovedpræsidentskab

besluttede at holde sabbatten hellig og 
ikke spille kampe om søndagen. Han 
var bekymret for, om han ville blive 
bedre, når han nu gik glip af disse 
kampe. Jacks lillebror Charles vidste,  
at han var bekymret. En dag var 
det Charles, der bad familie bønnen. 
Han bad vor himmelske Fader om at 

hjælpe Jack til ikke at bekymre sig om 
fodbolden. Charles vidste, at det at 
bede for sin bror var en god måde at 
hjælpe ham på. Han havde tro på, at 
hans bøn ville hjælpe Jack.

Vi har brug for hjælp i dette liv, 
og vor himmelske Fader vil gerne 
give os den hjælp. Han elsker os. 
Han lytter, når vi beder! ◼
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Det kan tage tid at få svar på jeres bønner, 
og måske er svaret heller ikke det, I havde for-
ventet. Men jeres himmelske Fader lytter altid. 

Han vil besvare jeres bønner. Han elsker jer.

VELSIGNELSER OG BØN
Vor himmelske Fader har mange velsignelser, som han gerne vil give os. 
Forestil jer en stor skattekiste, som er fyldt med velsignelser til jer. Jeres 
trofaste bønner kan låse den skattekiste op. Vi er nødt til at bede i vor 

Frelser Jesu Kristi navn og bede vor himmelske Fader om at velsigne os.

tryghed

vidnesbyrd

kundskab

mod

Disse skatte er nogle af de velsignelser, I kan bede om.  
Hvilke andre velsignelser vil I gerne bede om?

tro
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Fra et interview af Jenna Koford fra Utah i USA

Ethvert medlem kan være missionær. Min stavs-
præsident i Californien kom med en udfordring 

til os om at fortælle andre om evangeliet. Da jeg 
skulle aflevere en opgave i skolen om en stat i USA, 
vidste jeg, at det var min chance!

Vær bisionær
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UDFORDRINGEN
Min lærer bad os om at vælge 
en amerikansk stat og bygge 
et diorama eller en miniature 
scene. Jeg fortalte min lærer, at 
jeg valgte Utah. Der havde jeg 
været mange gange på ferie 
med familien. Jeg ville gerne 
lære mere om »Bikubestaten«. 
Og jeg tænkte, at det kunne 
hjælpe mig til at missionere!

Hej,  
jeg hedder  

Jesse!
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JESSES RÅD OM AT 
VÆRE STANDHAFTIG
• Lyt til Åndens tilskyndelser.
• Brug ikke et grimt sprog og lad være 

med at misbruge Herrens navn.
• Hvis der er gang i noget, der ikke er 

godt, så gå væk eller find på noget 
andet at lave, der får jer til at få 
det bedre.

• Hold øje med muligheder for at 
hjælpe andre.

VÆR  
STANDHAFTIG
Hvordan følger du standhaftigt 
Jesus? Se på jeres fodspor og send 
os jeres historie og et billede sam-
men med jeres forældres tilladelse. 
Send den via liahona.lds.org (klik på 
»Submit an Article«) eller på e- mail 
liahona@ldschurch.org.

DEN SUMMENDE FØLELSE  
AF AT VÆRE BISIONÆR
Jeg tog mit skoleprojekt med til åbent hus. Alle beun-
drede min biæske! Min lærer gav mig den højeste karak-
ter! Jeg håber, at folk vil få øje på, hvor dejligt et sted 
Utah er. Måske stiller de spørgsmål om Jesu Kristi Kirke af 
Sidste Dages Hellige. Jeg kan knap vente, til jeg skal på 
mission, så jeg kan forkynde evangeliet endnu mere.

SJOVE FAKTA
Jeg fandt ud af det gyldne 
svellespiger, der forbandt 
den første transkontinentale 
jernbane, var hamret ned 
i Utah. Jeg satte et billede 
af templet i Salt Lake ind i 
mit projekt. Jeg skrev også 
nogle fakta om præsident 
David O. McKay (1873- 1970), 
fordi han var min bedstefars 
yndlingsprofet.

BIKUBEN
Jeg ville gerne vise min Frelsers 
smukke skaberværk i mit diorama. 
Jeg dækkede en æske til med bier 
og formede den som en bikube. 
Bikuber minder os om at arbejde 
flittigt ligesom bier med at sprede 
evangeliet.

Jeg viser min æske til nogle venner og missionærerne.
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Se efter  
Elise
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To dage senere var Elises hoste 
blevet meget værre, og hun måtte 
på hospitalet. Daniels bedsteforæl
dre kom for at være sammen med 
ham. Mor og far brugte det meste 
af resten af ugen på at være på 
hospitalet med Elise.

Daniels bedsteforældre kunne tage 
ham med ud og lege med de andre 
børn. Men nu var Daniel bekymret 
for Elise. Han var ked af det, han 
havde sagt til mor den dag. Han 
var ked af, når han sommetider ikke 
kunne komme ud og lege på grund 
af Elise. Men Daniel elskede den 
måde, hun smilede på, når han talte 
til hende, og han blev i godt humør, 
når han var sammen med hende.

Daniel så ud af vinduet og 
håbede på, at han ville se mor 
og far komme hjem med Elise.

Pludselig fik Daniel øje på mors 
bil i indkørslen. Han løb ud til hende.

»Mor, jeg er ked af det, jeg sagde 
om Elise den dag, jeg blev sur,« 
sagde han og krammede mor hårdt.

»Det er okay,« sagde mor, mens 
hun også krammede ham. »Jeg ved 
godt, at du elsker hende. Det virker 
ikke fair, at vi ikke altid kan gøre 
det, du har lyst til. Det er somme
tider svært for alle. Men jeg ved, at 
vi er velsignede ved at have Elise 
i vores familie.« 

»Jeg savner hende,« sagde Daniel.
»Det gør jeg også,« sagde mor. 

»Lægen sagde, at hun nok kommer 
hjem i morgen.«

To uger senere var både Daniel 
og Elise i Primary.

»Alle skal finde en makker og 
forme en cirkel,« sagde primary
præsidenten.

Daniel skyndte sig hen og greb 
fat i sin søsters kørestol.

»Elise er min makker,« sagde han 
til hendes lærer. Han kørte hende 
op foran, så hun kunne være med 
i cirklen.

Han så over på Elise. Hun smilede 
til ham, og han smilede igen.

Daniel var glad for, at Elise kunne 
være hjemme igen. Han ville gerne 
være en god bror for hende. ◼
Forfatteren bor i Oregon i USA.

NÅR LIVET IKKE 
ER RETFÆRDIGT
Man kan let føle sig frustreret eller 
bekymret, når livet ikke virker retfær-
digt. Her er nogle forslag til, hvordan 
man kan håndtere de følelser.

•  Skriv eller tegn det, I føler.
•  Gør noget, I elsker at gøre, leg 

udenfor eller lyt til noget musik.
•  Lav en liste over ting, der 

går godt.
•  Bed og fortæl vor himmelske 

Fader om jeres følelser. Bed ham 
om hjælp til at få det bedre.

•  Tal med nogen om, hvordan 
I har det.

Merillee Booren
Baseret på en sand historie

»Jeg går med dig, jeg taler med dig. 
Jeg viser kærlighed til dig« 

(Børnenes Sangbog, 
s. 78- 79).

Daniel kiggede ud 
af vinduet. Han 

kunne se sine venner 
var på vej i parken for 

at spille basketball. Han 
ville også gerne med.

»Jeg kan ikke tage med 
dig derhen i dag, Daniel,« 
sagde mor. »Din søster er 
slemt forkølet. Og du er 
ikke helt stor nok til at 
tage alene derhen. Jeg 
er ked af det.«

Daniel så ukærligt på sin 
søster, Elise. Hun sad i sin 

kørestol med sit legetøj på 
skødet. Hun var fem år, men 
hun kunne ikke gå eller 
tale endnu. Elise havde en 
grim hoste. Hun blev tit syg, 

og hun kunne ikke komme 
udenfor, hvis det var for varmt 

eller koldt. Og hun fik mad igen
nem en slange i sin mave.

Daniel elskede sin søster, men 
sommetider blev han også vred. 
Det var svært altid at skulle gøre, 
hvad der var bedst for Elise. Han 
ville bare lege med de andre 
børn. Hans mave knugede sig 
sammen i frustration.

»Det er uretfærdigt,« sagde han 
til mor. »Alting handler altid om 

Elise!« Han løb ned på sit værelse.
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Fra »Styrket af Jesu Kristi forsoning«, Liahona, nov. 2015, s. 61- 64.

Hvorfor er Frelserens  
forsoning  

vigtig?

S V A R  F R A  E N  A P O S T E L

Ældste  
Dallin H. Oaks
De Tolv Apostles 
Kvorum

Som en del af sit sonoffer led 
Jesus på enhver måde, så han 
kunne vide, hvordan han kan 
hjælpe os til at få det bedre, 
når vi er triste eller kæmper.

Den gjorde det også muligt 
for os at blive renset fra vore 
synder, hvis vi omvender os.

Vor Frelsers sonoffer gjorde 
opstandelse mulig, så vi alle 

kan leve igen, når vi dør.

Han kender til vores smerte og vore 
trængsler, og han er der for os.

Jesus Kristus kan hjælpe og styrke 
enhver, der beder om det.
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at bede, fordi jeg føler,  
at vor himmelske Fader og  

Jesus Kristus velsigner os. Jeg 
tror, at de lever og elsker os.

Jeg kan lide familieaften og at  
gå i kirke med mine forældre, fordi  

jeg lærer om Gud og hans Søn.
Omar V. var 7 år, da billedet  
blev taget, og fra Ecuador

VORES SIDE

SPØRGSMÅL TIL JER
»Min storebror er i militærtjeneste og jeg savner 
ham meget. Hvordan kan jeg føle mig tættere 
på ham?«

Send dit svar via liahona.lds.org (klik på »Submit an 
Article«) eller på e- mail liahona@ldschurch.org. Vedlæg 
venligst jeres fulde navn, alder og navn på stav eller 
distrikt og jeres forældres tilladelse.

Jeg prøver at følge Jesu 
eksempel derhjemme, i 

skolen og i kirken ved 
at være hjælpsom. 

Jeg kan godt lide 
at hjælpe mine 
klassekammerater 
med matematik og 
engelsk. Børn, som 
adlyder deres for-
ældre og Frelseren, 
vil blive velsignet.

Hannah S. var 6 år, 
da billedet blev 
taget, og fra 
Nigeria

Af Ananda A., der var 9 år,  
da hun lavede tegningen,  
og fra Brasilien

Jeg bliver snart 12 og skal have Det Aronske Præstedømme, som 
gør, at jeg kan komme i templet og udføre dåb for mine forfædre. 
Jeg er så glad!
Abel S. var 11 år, da han lavede tegningen, og fra Peru



Efter Jesus Kristus var opstået, besøgte han nefitterne. Han lærte dem om nadveren, og han viste dem, 
hvordan man beder. Han underviste dem om at være venlige og være fredsstiftere. Selv om der var 

mange mennesker, velsignede han alle børnene og helbredte alle de syge. Han bad til vor himmelske Fader 
for nefitterne, fordi han elskede dem.

Jesus elsker alle

HE
RU

ND
ER

: I
LL

US
TR

AT
IO

N:
 JA

RE
D 

BE
CK

ST
RA

ND

□  Lær 3 Nefi 12:16 udenad.

□  Smil, giv et kram, eller send en 
sød besked til nogen for at vise, 
at I elsker dem!

□  Læs 3 Nefi 12:1-9 og vælg en 
egenskab, som I vil arbejde på 
i denne måned.

□  Jeg udfordrer mig selv til at …

Min familie og jeg har 
besøgt nogle fattige børn, 
og vi havde legetøj og 
mad med til dem. Jeg er 
meget glad, fordi jeg ved, 
at jeg har hjulpet nogen.
Lía C. er 7 år og fra Chihuahua 
i Mexico

Jeg kan være kærlig!

J E S U S

»Vær mine hænder«, af Kate P., der er 11 år og fra Utah i USA

Klip, fold og gem dette udfordringskort!
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Da Jesus underviste i Jerusalem, fortalte han folk, at han havde 
»andre får«, som han skulle undervise (se Joh 10:16). Han talte 

om nefitterne og folk i andre lande. Da Jesus var opstået, besøgte 
og underviste han nefitterne. I kan læse mere om hans besøg 
på side 76 78. Og hold øje med en ny læseudfordring i næste 
nummer! ◼
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I kan udskrive kopier fra liahona.lds.org.

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

Andre får

1

1 1
1

2 2

2
2

3

4
4

5

6

6

7

8
8

8

Denne måneds skriftsteder
Når I har læst et skriftsted, kan I farve de tilsvarende 
nummererede områder på billedet!

1   3 Nefi 12:1- 9, 16
2   3 Nefi 12:19- 20, 44, 48

3   3 Nefi 13:6- 8, 19- 21
4   3 Nefi 18:1- 12

5   3 Nefi 18:19- 21, 24
6   3 Nefi 18:35- 39

7   3 Nefi 19:11- 26
8   3 Nefi 20:1, 29- 31
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Jesus 
besøger 
nefitterne

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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Han kaldte tolv apostle og 
gav dem nadveren for at 
hjælpe dem til at huske ham.

Derefter døde og opstod 
Jesus.

Da Jesus levede på 
jorden, helbredte 
han folk, der var 
syge eller havde 
ondt. Han lærte 
folk at bede. Han 
velsignede børnene.



 S e p t e m b e r  2 0 1 6  77

BØ
RN 

Han kaldte tolv 
apostle og gav dem 
præstedømmet. Han 
helbredte folk, der var 
syge eller havde ondt. 
Han lærte folk at bede. 
Alle knælede ned og 
tilbad ham.

Efter Jesus var opstået, besøgte han nefitterne, 
som boede på den anden side af havet.
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Jesus gav nefitterne 
nadveren, så de altid 
kunne mindes ham. ◼

Jesus bad nefitterne om 
at bringe deres børn 
hen til ham. Han bad, 
og så velsignede han 
hvert enkelt barn. Der 
kom engle ned til dem.
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Stolthed er en meget misforstået 
synd, og mange synder i uvi

denhed (se Mosi 3:11; 3 Ne 6:18). 
I skrifterne findes der ikke noget, 
der hedder retfærdig stolthed – 
den betragtes altid som en synd …

Det centrale træk ved stolthed er 
fjendtlighed – fjendtlighed mod Gud og 
fjendtlighed mod vore medmennesker. 
Fjendtlighed betyder, at man udviser 
had eller stærk modvilje eller modstand 
mod nogen. Det er den kraft, som Satan 
ønsker at styre os med.

Stolthed er grundlæggende kon
kurrencebetonet af væsen. Vi sætter 
vores vilje op imod Guds. Når vi retter 
vores stolthed mod Gud, er det, ånde
ligt set, som at sige: »Min vilje ske og 
ikke din« …

Når vores vilje konkurrerer imod 
Guds vilje, tillader vi attrå, lyster og 
lidenskaber at forblive ubeherskede 
(se Alma 38:12; 3 Ne 12:30).

Den stolte kan ikke acceptere, at 
Gud har myndighed til at give dem 
retningslinjer i livet (se Hel 12:6). De 
sætter deres opfattelse af sandhed 

op imod Guds store kundskab, deres 
evner op imod Guds præstedømme
kraft og deres resultater op imod hans 
storslåede skaberværk

… De stolte ønsker, at Gud skal 
være enig med dem. De er ikke inter
esserede i at ændre opfattelse for at 
blive enige med Gud.

Et andet væsentligt træk ved denne 
meget udbredte synd er fjendtlighed 
mod vore medmennesker. Vi fristes 
dagligt til at hævde os og ringeagte 
andre (se Hel 6:17; L&P 58:41).

Den stolte gør alle mennesker 
til modstandere ved at måle deres 
intellekt, meninger, arbejde, velstand, 
talenter eller noget andet verdsligt 
mod andres. C.S. Lewis formulerede 
det således: »Stolthed finder ingen 
glæde i at have noget, kun ved at 

ZIONS STORE 
ANSTØDSSTEN
Stolthed er grundlæggende konkurren-
cebetonet af væsen.

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

have mere af det end en anden … Det  
er sammenligningen, der gør dig stolt: 
Glæden ved at være hævet over resten.  
Fjerner man konkurrenceelementet, 
er stoltheden væk« (Mere Christianity, 
1952, s. 109 110) …

Den stolte frygter menneskers dom 
mere end Guds (se L&P 3:6 7; 30:1 2; 
60:2). »Hvad vil folk mon tænke om 
mig?« vejer tungere, end »hvad vil 
Gud mon tænke om mig?« …

Når stoltheden har fået greb om 
vores hjerte, mister vi vores uafhæn
gighed af verden, og vi overdrager 
vores frihed til det fangenskab, som 
frygten for menneskers dom er. 
Verden råber højere, end Helligånden 
hvisker. Menneskers ræsonnement 
underkender Guds åbenbaringer, 
og den stolte giver slip på jern
stangen (se 1 Ne 8:19 28; 11:25; 
15:23 24) …

Stolthed og hovmod er Zions 
store anstødssten. Jeg gentager: 
Stolthed og hovmod er Zions store 
anstødssten …

Vi må følge »den hellige Ånds til
skyndelser«, aflægge det stolte »naturlige 
menneske«, blive »en hellig ved Herren 
Kristi forsoning« og blive »som et barn, 
underdanig, sagtmodig, ydmyg« (Mosi 
3:19; se også Alma 13:28). ◼

Fra »Vogt jer for stolthed og hovmod«, Stjernen, 
juli 1989, s. 3- 4. ILL
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Præsident  
Ezra Taft Benson 
(1899- 1994)
Kirkens 13. præsident



INDBLIK

Hvad er en fars vigtigste opgave?

»Måske er noget af det vigtigste, en far kan gøre, at vende sine børns hjerte til deres himmelske Fader. Hvis en 
far i såvel ord som gerning kan vise, hvordan troskab mod Gud ser ud i dagligdagen, så vil den far have givet 
sine børn nøglen til fred i dette liv og evigt liv i den tilkommende.«

Ældste D. Todd Christofferson fra De Tolv Apostles Kvorum, »Fædre«, Liahona, maj 2016, s. 94.



Også i dette nummer
FOR UNGE VOKSNE

Om vi kan lide det eller ej, så påvirker medierne 
os på den ene eller anden måde. Det er op til 
os at vælge klogt.

FOR DE UNGE

Jeg havde allerede dømt Mormons Bog, inden 
jeg havde læst den. Men så besluttede jeg at 
give den en fair chance.

FOR BØRN

Lær jeres børn, hvorfor Frelserens besøg hos 
nefitterne var vigtigt.

side 
58

side 
76

side 
44

Der er ingen  
neutral grund –  
SÅDAN PÅVIRKER MEDIERNE OS

Hvorfor  
Mormons Bog?

Jesus besøger 
nefitterne


