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»Små børn og nadveren«, side 16: For-
ældre kan, når de har læst denne artikel, 
drøfte, hvordan de kan undervise deres 
yngre børn om nadverens betydning og 
de pagter, som de en dag vil indgå, når de 
bliver døbt. I kan også gøre brug af nad-
verbønnerne (de står i L&P 20:77, 79) for at 
undervise om de løfter, vi afgiver i dåben, 
og hvordan deltagelse i nadveren hver 
søndag gør det muligt for os at forny de 
løfter. I kan også komme med forslag, der 
kan hjælpe jeres yngre børn til at tænke på 
Frelseren under nadveren, såsom at lave en 
enkel billedbog, der er fyldt med billeder af 
Frelseren.

»En opskrift på læring«, side 62: Har 
I lidt større børn, som selv læser skriften, 
så overvej at læse denne artikel med dem 
og tilskynd dem til at afprøve forslagene 
i artiklen. I kan lade hver enkelt i familien 
lave sin egen studiedagbog og sætte sig 
mål om at skrive i den regelmæssigt. De 
kan, hvis de har lyst, fortælle de andre 
i familien om de tanker og indtryk, de 
har nedskrevet i den ved kommende 
familieaftener.
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»Den største erfaring, vi kan gøre os i jordeli
vet, er, at når Gud taler, og vi adlyder, er vi 
altid på rette spor,« har præsident Thomas S. 

Monson sagt.1

Vi vil også blive velsignet. Som præsident Monson sagde 
ved en nylig generalkonference: »Når vi holder befalin
gerne, bliver vores liv lykkeligere, mere tilfredsstillende 
og mindre kompliceret. Vore udfordringer og problemer 
bliver lettere at bære, og vi vil modtage [Guds] lovede 
velsignelser.« 2

I de følgende uddrag af Præsident Thomas S. Monsons 
belæringer som præsident for Kirken minder han os om, 
at buddene er den sikreste vej til lykke og fred.

Retningslinjer for rejsen
»Guds befalinger er ikke givet for at frustrere os eller 

for at være hindringer for vores lykke. Tværtimod. Han, 
som skabte os, og som elsker os fuldkomment, ved  
præcis, hvordan vi må leve for at opnå den størst 
mulige lykke. Han har givet os retningslinjer, der, hvis 
vi følger dem, vil føre os sikkert igennem denne til tider 
farefulde jordiske rejse. Vi husker nok ordene i den 
kendte salme: ›Hold Guds befalinger, thi det giver  
tryghed, thi det giver fred‹ (se »Hold Guds befalinger«,  
Salmer og sange, 193).« 3

Styrke og kundskab
»Lydighed er kendetegnet på profeter; det har givet dem 

styrke og kundskab i alle tidsaldre. Det er afgørende for 
os at forstå, at vi også er berettiget til denne kilde til styrke 
og kundskab. Den er let tilgængelig for os alle i dag, når vi 
adlyder Guds befalinger …

Den kundskab, som vi søger, de svar, vi higer efter, og 
den styrke, som vi ønsker i dag, for at kunne klare udfor
dringerne i en kompleks og foranderlig verden, kan blive 
vores, når vi villigt adlyder Herrens befalinger.« 4

Vælg at adlyde
»Der er en tendens i vor tid til eftergivenhed. Tidsskrif

ter og fjernsynsprogrammer viser filmskærmens stjerner, 
heltene på sportsbanerne – dem, som mange unge længes 
efter at ligne – som lader hånt om Guds love og bortrationa
liserer syndige handlinger, tilsyneladende uden konsekven
ser. Tro ikke på det! Regnskabets time kommer – bogen 
gøres op. Hver eneste Askepot oplever midnatstimen – hvis 
ikke i dette liv, så i det næste. Dommedag kommer til os 
alle … Jeg bønfalder jer om at vælge at adlyde.« 5

Glæde og fred
»Til tider kan I måske synes, at dem i verden har 

det meget sjovere, end I har. Nogle af jer føler sig 

Præsident  
Thomas S. 
Monson

VELSIGNELSER VED  
LYDIGHED

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 Monson belærer os om de mange velsignel-
ser, vi kan modtage ved at være lydige, såsom styrke, 

kundskab, glæde og fred. Overvej at spørge dem, som I 
underviser, hvordan de er blevet velsignet ved at holde 

buddene. I kan opfordre dem til at tænke over deres vel-
signelser og skrive deres tanker og erfaringer ned i deres 
dagbog. I kan også tilskynde dem til at vise Gud deres 
taknemlighed ved fortsat at være lydige.

måske begrænsede af det adfærds
kodeks, vi overholder i Kirken. Mine 
brødre og søstre, jeg siger jer dog, 
at intet kan bibringe os større glæde 
i livet eller mere fred i sjælen, end 
den Ånd, som kan komme til os, 
når vi følger Frelseren og holder 
buddene.« 6

Gå med rank ryg
»Jeg vidner for jer om, at de lovede 

velsignelser vil overgå alt. Selvom sorte 
skyer samler sig, selv om regnen væl
ter ned på os, så vil vores kundskab 
om evangeliet og vores kærlighed til 
vor himmelske Fader og til vor Frelser 
trøste og styrke og bringe os glæde 

i hjertet, når vi vandrer retskaffent 
og holder befalingerne. Der er intet i 
denne verden, der kan besejre os.« 7

Følg Frelseren
»Hvem var denne sorgernes mand, 

der var velkendt med bedrøvelse? 
Hvem er herlighedens konge, denne 
hærskarers Herre? Han er vor Mester. 
Han er vor Frelser. Han er Guds Søn. 
Han er ophavsmand til vores frelse. 
Han kalder: ›Følg mig.‹ Han siger: ›Gå 
du hen og gør ligeså!‹ Han bønfalder: 
›Hold mine befalinger.‹

Lad os følge ham. Lad os følge hans 
eksempel. Lad os adlyde hans ord. 
Ved at gøre det giver vi ham taknem
lighedens guddommelige gave.« 8 ◼
NOTER
 1. »De var vores forbilleder«, Liahona, 

okt. 2007, s. 5.
 2. »Hold befalingerne«, Liahona, nov. 2015, 

s. 83.
 3. »Hold befalingerne«, s. 83.
 4. »Lydighed medfører velsignelser«, Liahona, 

maj 2013, s. 90, 92.
 5. »Tro, adlyd og hold ud«, Liahona, maj 2012, 

s. 129.
 6. »Stå på hellige steder«, Liahona, nov. 2011, 

s. 83.
 7. »Vær ved godt mod«, Liahona, maj 2009, 

s. 92.
 8. Se »Find glæde på rejsen«, Liahona, 

nov. 2008, s. 88.
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Vælg det rette

Det fører os tættere på vor himmelske Fader og 
Jesus Kristus at vælge det rette. Det hjælper os 

også til at være lykkeligere og trygge. Sæt cirkel om 
de rette ting, I kan vælge.

Ild og lektier i lydighed

Præsident Monson har fortalt om engang, hvor han lærte 
en vigtig lektie om vigtigheden af at være lydig. Da han 

var 8 år gammel, tog hans familie op til deres hytte i bjer-
gene. Han og hans ven ville rydde et område med græs til et 
bålsted. De prøvede at fjerne al græsset med deres hænder, 
de hev og rykkede så hårdt, de kunne, men de fik ikke andet 
end nogle håndfulde ukrudt rykket op. Præsident Monson 
forklarede: »Så dukkede en efter min mening perfekt løsning 
op i mit 8- årige hoved. Jeg sagde til Danny: ›Vi kan bare sætte 
ild til græsset. Vi brænder bare en rundkreds i græsset!‹«

Selvom han godt vidste, at han ikke måtte bruge 
tændstikker, så løb han tilbage til hytten efter nogle, og så 

UNGE

BØRN

satte han og Danny ild til lidt af græsset. De forventede, at 
den ville gå ud af sig selv, men i stedet tog den til og blev til 
en stor og farlig ildebrand. Han og Danny løb efter hjælp, 
og snart kom de voksne styrtende til for at slukke ilden, 
inden den fik fat i træerne.

Præsident Monson fortsatte: »Danny og jeg lærte flere 
svære, men vigtige lektier den dag – ikke mindst om vigtig-
heden af lydighed« (se »Lydighed medfører velsignelser«, 
Liahona, maj 2013, s. 89-90).

Har I, ligesom præsident Monson, måtte lære om lydighed 
på den hårde måde? Hvilke mål kan I sætte jer for at være 
lydige og dermed trygge i fremtiden?

Tjene andre

Gå i kirke

Læse i skriften

Spille gode spil

Slås med dine 
søskende

Snyde i skolen
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Familien er  
indstiftet af Gud

»Når vi synger i primarysangen 
›Familien kommer fra Gud‹ 

… mindes vi om den rene lære,« har 
Carole M. Stephens, førsterådgiver i 
Hjælpeforeningens hovedpræsident
skab, sagt. »Vi lærer ikke blot, at fami
lien kommer fra Gud, men også at vi 
hver især er en del af Guds familie …

Faderens plan for sine børn er en 
kærlighedsplan. Det er en plan, der 
går ud på at forene hans børn – hans 
familie – med ham.« 1

Ældste L. Tom Perry (1922 2015) 
fra De Tolv Apostles Kvorum har sagt: 
»Vi tror, at stærke traditionelle fami
lier ikke blot udgør grundlaget for et 
stabilt samfund, en stabil økonomi og 
en stabil værdikultur – men også, at 
de er den basale enhed i evigheden 
og i Guds rige og styre.

Vi tror, at himlen organiseres og 
styres af familier og slægt.« 2

»Alle kan, uanset deres ægte
skabelige status eller antal af børn, 
forsvare Herrens plan, der beskrives 
i familieproklamationen,« har  
Bonnie L. Oscarson, Unge Pigers 
hovedpræsident, sagt. »Hvis det er 
Herrens plan, bør det også være 
vores plan!« 3

Yderligere skriftsteder
Lære og Pagter 2:1 3; 132:19

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.

Læren om familien
Søster Julie B. Beck, tidligere 

hovedpræsident for Hjælpefor-
eningen, har undervist om, at 
teologien om familien bygger på 
skabelsen, faldet og Jesu Kristi 
sonoffer:

»Skabelsen af jorden gav os 
et sted, hvor familier kan leve. 
Gud skabte en mand og en 
kvinde, som udgør de to vigtigste 
halvdele af en familie. Det var en 
del af vor himmelske Faders plan, 
at Adam og Eva skulle besegles 
til hinanden og danne en evig 
familie.

… Faldet gjorde det muligt 
for dem at få sønner og døtre.

[Kristi] forsoning gør det 
muligt at blive beseglet som en 
evig familie. Den gør det muligt 
for familier at opnå evig vækst 
og fuldkommenhed. Lyksalig-
hedens plan, der også kaldes 
frelsesplanen, blev udformet 
til familier …

Det var Kristi lære … Uden 
familien var der slet ikke nogen 
plan og ingen grund til et 
jordisk liv.« 4

Til overvejelse
Hvorfor er familien den vigtigste 
enhed for tid og evighed?

B E S Ø G S B U D S K A B E T

NOTER
 1. Se Carole M. Stephens, »Familien kommer 

fra Gud«, Liahona, maj 2015, s. 11, 13.
 2. L. Tom Perry, »Hvorfor ægteskab og familie 

betyder noget – overalt i verden«, Liahona, 
maj 2015, s. 41.

 3. Bonnie L. Oscarson, »Familieproklama
tionens forsvarere«, Liahona, maj 2015, s. 15.

 4. Se Julie B. Beck, »Forkyndelse af familie
doktrinen«, Liahona, mar. 2011, s. 32, 34.

Tro, Familie, 
Tjeneste
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Det er søndag morgen. Jeg har 
en 12 timers møderække foran 

mig, den består af møder, interviews, 
bekræftelser og ordinationer. Jeg skal 
begynde i stavscentret og afslutte i 
den anden ende af byen – og dette 
på en meget varm dag.

Jeg ser frem til hvert eneste møde, 
interview, bekræftelse og ordination. 
Men i går henfaldt jeg i selvmedliden
hed, da jeg kom til at tænke på, hvor 
travlt jeg havde – indtil jeg slog op i 
Autobiography of Parley P. Pratt og 
læste videre fra, hvor jeg var kommet 
til. Ældste Pratt havde været tilfange
taget sammen med Joseph og Hyrum 
Smith og andre under en meget svær 
tid i Missouri. Efter de var blevet bragt 
til Independence, blev brødrene spær
ret inde på et hotel, hvor de sov på 
gulvet, og et træstykke gjorde det ud 
for hovedpude.

En kold vintermorgen rejste ældste 
Pratt sig og slap uset ud af hotellet. 
Han gik østpå igennem byen og ind 
i tilstødende marker. Da han havde 
gået omkring halvanden kilometer, 
havde den sne, der faldt, slettet 
hans spor, og han kunne gemme 
sig mellem træerne.

Her tænkte han over den 
knibe, han var i. Fortsatte han 
østpå, betød det, at han ville 

komme ind i en anden stat, hvorfra 
han kunne sende bud efter sin familie. 
Vendte han tilbage til hotellet, ville det 
indebære fængsling og anklager om 
alvorlige forbrydelser. Da han følte sig 
fristet til at flygte, tænkte han på den 
»dynge af problemer, måske endog 
død,« som han ville forårsage for de 
andre fanger, hvis han gjorde det.

Stillet i det dilemma kom han i 
tanke om et skriftsted: »For den, der 
vil frelse sit liv, skal miste det; men 
den, der mister sit liv på grund af mig 
og evangeliet, skal frelse det« (Mark 
8:35; se L&P 98:13).

Ældste Pratt vendte tilbage til 

MINE TJENESTEFYLDTE SØNDAGE
Jeffery A. Hogge

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

Mine søndage er fuldt besat, men jeg er meget taknemlig for, at jeg kan tjene uden den 
modstand, som mødte Kirkens tidligere ledere som Parley P. Pratt for eksempel.

hotellet. Der fulgte måneder med van
skelig indespærring – uden familie, de 
helliges fællesskab eller mulighed for 
at tjene i sit embede som apostel.1

Da jeg lukkede bogen i, tænkte jeg 
over de tidlige helliges afsavn – deri
blandt mine egne forfædres. På grund 
af deres vidnesbyrd om evangeliet og 
deres tro på Jesus Kristus måtte de 
udholde grusomheder og forfølgelse. 
Fordi de holdt ud, er jeg i dag fri til at 
tjene og dyrke Gud, og dermed er jeg 
knyttet til dem i tro og vidnesbyrd.

I min forberedelse til denne sab
batsdag kan jeg se frem til en dag, hvor 
jeg kan ofre mine sakramenter i en 
bekvemmelig kirkebygning og vide, at 
min familie er i sikkerhed. Fællesskabet 
mellem de hellige vil lyse på vores dag. 
Vi vil glæde os med dem, når vi udfører 
bekræftelser og ordinancer, passer vore 
ansvar og styrker vores tro. Vi vil deltage 
i nadveren og mindes vor Frelser og 
hans sonoffer. Og i aften kan vi samles 
i vores hjem og læse Mormons Bog og 
bede sammen, inden vi lægger os ned 
for at sove i vore bekvemmelige senge 
og hviler vore hoveder på bløde puder.

Min søndag er fuldt besat. Og det 
er en velsignelse, jeg takker for. ◼
Forfatteren bor i Californien i USA.
NOTE
 1. Se Parley P. Pratt, Autobiography of Parley P. 

Pratt, red. Parley P. Pratt jun., 1979, s. 194 197. ILL
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Min mor levede, til hun blev 92, 
og hun døde for nylig. Hun lå 

på hospitalet, da lægerne afgjorde, at 
der ikke var mere at gøre for hende, 
udover at sørge for, at hun havde det 
så bekvemmeligt som muligt, indtil 
hun gik bort.

Mens der blev truffet forberedelser 
til at få hende hjem, kom to brødre 
fra den lokale menighed ind og 
spurgte mig, om min mor ville have 
nadveren. Først sagde jeg: »Nej, tak.« 
Min mor kunne knap nok synke. Men 
så sagde jeg: »Ved nærmere efter
tanke må jeg hellere spørge hende.« 
Jeg lænede mig ned og sagde helt 
tæt på hendes øre: »Der er to præste
dømmebærere her. Vil du prøve at 
tage nadveren?« Med svag, men klar 
stemme svarede hun: »Ja.«

Efter det var blevet velsignet, tog 
jeg et stykke brød fra bakken og brød 
det til krummer, som jeg forsigtigt 
lagde i hendes mund. Hun arbejdede 
med det i et stykke tid, og jeg und
skyldte stille over for mændene, at det 
tog lidt tid. Det var helt i orden med 
dem, forsikrede de mig om. Efter den 

anden bøn tog jeg det lille plastikbæ
ger og holdt det til hendes læber. Hun 
tog kun et lille sip, men jeg var overra
sket over, hvor godt hun sank det.

Jeg takkede brødrene, og de for
lod værelset. Min mor døde fredfyldt 
omkring en time senere.

I dagene efter indså jeg, hvilket 
helligt øjeblik jeg havde fået lov til 
at dele med min mor. Den sidste 
ting, hun gjorde i dette liv, var at tage 
nadveren. Det sidste ord, hun sagde, 
var »Ja« – ja til at tage nadveren, ja til 

MELVAS NADVER
Cheryl Harward Wilcox

T A N K E R  O G  O V E R V E J E L S E R

»Vil du prøve at tage nadveren?« spurgte jeg min døende mor.

at ofre sine sakramenter i form af »et 
sønderknust hjerte og en angerfuld 
ånd« (3 Ne 9:20), ja til at påtage sig 
Jesu Kristi navn og altid at erindre 
ham, ja til at modtage hans Ånd. Den 
sidste ting, der havde passeret hendes 
læber, var nadverens symboler.

Hvor dejligt må den nadver ikke 
have smagt! Selvom hun var for svag 
til at bevæge sig eller tale, må hun 
have følt sig meget levende i Kristus! 
Hvor taknemlig må hun ikke have 
været for hans forsonende og leven
degørende kraft, som bar hende igen
nem den sidste tid af hendes rejse på 
jorden og gav hende håb om evigt liv.

Må vi alle, når vi hver uge tager 
nadveren, være taknemlige for den 
mulighed, vi har for at forny vore 
pagter og føle tilgivelse og nåde, når 
vi bestræber os på at blive mere som 
vor himmelske Fader og hans Søn, 
Jesus Kristus. Så kan brødet og vandet 
blive »mere sød[t] end alt, hvad der er 
sødt … og mere ren[t] end alt, hvad 
der er rent« (Alma 32:42) for os – som 
det må have været for min mor. ◼
Forfatteren bor i Utah i USA.ILL
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Der fortælles en historie om en mand, der var kendt for at 
være byens døgenigt. Han ville ikke arbejde, og han gad 
ikke at søge noget. Han levede ganske enkelt af og på 

andres arbejde. Til sidst havde folk i byen fået nok. De besluttede at 
føre ham ud af byen og efterlade ham der. Da et bysbarn kørte ham 
til udkanten af byen, blev han grebet af medfølelse. Måske fortjente 
den vragede en chance mere. Derfor spurgte han: »Vil du have en 
tønde korn at starte på?«

Dertil svarede den vragede: »Er det afskallet?« 1

Lærere og elever: Fælles ansvar for at bidrage
Sommetider møder vi mennesker, der vil have skriften afskallet – 

den skal lige være klar til brug, før de gider deltage. De vil gerne have 
evangeliet i en serie af underholdende lydbidder eller videoklip. De vil 
gerne have, at søndagsskolelæreren har forberedt sig og mader dem 
med lektionen, og selv skal de ikke deltage eller bidrage. 

I kontrast til det opfordrede Frelseren sine disciple til at gå hjem, 
fordi de ikke kunne forstå hans ord. Han befalede dem at bede, grunde 
og »bered[e deres] sind til morgendagen«, hvor han igen ville komme til 
dem (se 3 Ne 17:23).

Af dette kunne man lære, at det ikke kun er lærerens ansvar at 
komme forberedt, det er også elevens. Akkurat som læreren har ansvar 
for at undervise ved Ånden, har eleven også ansvar for at lære ved 
Ånden (se L&P 50:1321).

Tad R. Callister
Søndagsskolens 
hovedpræsident

Når vi bliver mere lære-
villige, vil vi opleve den 
guddommelige glæde, 
der kommer af at lære 
om og efterleve Jesu Kristi 
evangelium.

VED  
Glæden  

at lære

U N D E R V I S N I N G  P Å 
F R E L S E R E N S  M Å D E
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I Mormons Bog står der: »For præ
dikeren var ikke bedre end tilhøreren, 
ej heller var læreren bedre end eleven; 
og således var de alle lige « (Alma 1:26, 
fremhævelse tilføjet).

Her følger nogle forslag til, hvordan 
vi kan opleve den glæde, der kom
mer, når vi gør vores del for at lære 
og efterleve evangeliet.

Læring i hjemmet
Studér skrifterne

Ethvert medlem er selv ansvarlig 
for at lære evangeliet, vi kan ikke 
uddelegere det ansvar. Man lærer 
mest af regelmæssigt studium af 
skrifterne. Præsident Harold B. Lee 
(18991973) erklærede: »Hvis vi ikke 
læser skrifterne dagligt, bliver vores 
vidnesbyrd svagere.« 2 Apostlen Paulus 
konstaterede, at jøderne i Berøa »var 
mere imødekommende end jøderne 
i Thessaloniki, de modtog ordet med 
megen velvilje,« og han nævnte årsa
gen til denne modtagelighed: [De] 
granskede dagligt Skrifterne « (ApG 
17:11, fremhævelse tilføjet).

Dagligt studium af skriften er en 
afgørende ingrediens for vores åndelig
hed. Intet andet kan helt kompensere 
for, at det ikke er en del af vore daglige 
rutiner. Af denne årsag bør skriftstu
dium finde sted på et afsat 
tidspunkt og ikke bare, 
når vi har tid tilovers.

Nogle kan måske sige: »Jamen, jeg 
har ikke tid til at studere skrifterne 
hver dag med alle de andre pligter, 
jeg har.« Den udtalelse minder lidt om 
en historie om to skovhuggere, der 
ville konkurrere for at se, hvem der 
kunne fælde flest træer på en dag. 
Ved solopgang skulle slaget stå. Hver 
time gik den mindste mand ind i 
skoven i 10 minutter eller noget i den 
retning. Hver gang han gjorde det, 
smilede hans modstander og nikkede, 
for han var sikker på, at han førte. 
Den største mand forlod aldrig sin 
post, han holdt ikke op med hugge 
og tog ikke en pause.

Da dagen var til ende, blev den 
største af mændene chokeret over at 
opdage, at modstanderen, som tilsy
neladende havde spildt så meget tid, 
havde fældet langt flere træer, end 
han havde. »Hvordan bar du dig ad 
med det, når du tog så mange pauser?« 
spurgte han.

Vinderen svarede: »Jeg sleb 
min økse.«

Hver gang vi studerer skrifterne, 
sliber vi vores økse i åndelig forstand. 
Og det mirakuløse i det er, at når vi 
gør det, så bliver vi i stand til at bruge 
resten af vores tid vist.
Forbered jer på forhånd

Studier har vist, at det 
kun er minoritet i 

Kirken, der 
STUDÉR

skrifterne til klassen

FORBERED JER
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læser i skriften på forhånd som forberedelse på diskussio
nen i Søndagsskolens klasser. Det kan vi alle være med til 
at ændre på. Vi kan tage vores indlæringsansvar på os ved 
at komme bedre forberedt til klassen, have læst skriftste
derne og være klar til at tage del. Vores forberedelse kan 
være en åndelig gave, vi giver til alle i klassen.

Læringsprincipper i klassen
Deltagelse i klassen

Buddet om at åbne munden (se L&P 60:23) gælder ikke 
kun i missioneringssituationer, men også i klasseværelset. 
Når vi deltager, indbyder vi Ånden, som kan vidne om 
sandheden i vore kommentarer og oplyse vores sind med 
yderligere indblik. Derudover kan vores deltagelse inspi
rere andre og således opmuntre dem til at deltage.

På den måde følger vi 
et undervisnings

princip, 

som Herren har belært om: »Lad én tale ad gangen, og lad 
alle lytte til hans ord, så at alle, når alle har talt, må være 
blevet opbygget af alle « (L&P 88:122; fremhævelse tilføjet). 
Sommetider er deltagelse i klassen ikke let, det kræver, at 
vi træder ud over vores tryghedszone. Men alle i klassen 
vokser ved, at vi gør det.
Nedskriv indtryk

I nogen tid har jeg taget tomme noteskort med i kirke 
og søgt efter doktrinær indsigt eller åndelige indtryk, som 
jeg kan skrive ned. Jeg kan ærligt sige, at jeg er blevet rigt 
belønnet. Denne tilgang har ændret mit perspektiv. Jeg har 
fået fokus på, og der er sket et skub i min indlæring, og det 
har øget min deltagelse i kirken.

Hvorfor er det så vigtigt at nedskrive de åndelige 
oplevelser, vi får i kirken og andre steder? Forestil jer et 
øjeblik en mor, der taler med sin teenagesøn, og han på 
et tidspunkt i samtalen siger: »Mor, det er et virkelig godt 
råd.« Derefter hiver han en notesbog frem og begynde at 
skrive de tanker ned, han har haft under deres samtale. Når 
moderen først er kommet sig over chokket, vil hun så ikke 
have lyst til at give ham flere?

Der er ingen tvivl om, at det samme gør sig gældende 
for vor Fader i himlen. Når vi skriver de indtryk ned, som 
han giver os, er han mere tilbøjelig til at give os mere åben
baring. Derudover synes mange af de indtryk, vi modtager, 
først som små frø, men når de næres, og vi tænker over 
dem, kan de vokse og blive til åndelige egetræer.

Profeten Joseph Smith talte om vigtigheden af at skrive 
indsigt og indtryk ned: »Hvis I … fortsætter med at drøfte 
vigtige spørgsmål … og ikke får skrevet dem ned … vil 
Ånden måske trække sig tilbage, fordi I har negligeret at 
nedskrive disse ting, når Gud har åbenbaret dem, fordi 

I ikke har regnet dem for mere værd … og dermed 
er, eller var, en umådelig kundskab af uendelig 

vigtighed, som nu er gået tabt.« 3
NEDSKRIVDELTAG

i klassen

indsigt og indtryk
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Glæden ved at lære
At lære er langt mere 

end et guddommeligt 
ansvar. Det kan også 
være en udsøgt glæde.

Ved en lejlighed  
blev den gamle mate
matiker Arkimedes af  
kongen bedt om at  
afgøre om kongens  
nye krone var af rent  
guld, eller om guldsme
den uærligt havde 
erstattet noget af guldet med sølv. 
Arkimedes overvejede sagen og kom til 
sidst frem til et svar. Han blev så lyk
kelig over det, han opdagede, at han 
ifølge myten løb omkring i byen og 
råbte: »Heureka! Heureka« som betyder 
»jeg har fundet det! Jeg har fundet det!«

Så stor var hans glæde over at have 
opdaget et videnskabeligt princip, så 
hvor meget større glæde vil der ikke 
være i at opdage sandheder i Jesu  
Kristi evangelium – de sandheder, 
som ikke alene informerer, men frelser 
os. Af denne årsag sagde Frelseren: 
»Sådan har jeg talt til jer, for at … jeres 
glæde [kan] blive fuldkommen« ( Joh 
15:11). Og »alle gudssønner råbte af 
fryd« ( Job 38:7) af samme årsag, da de 
lærte om frelsesplanen. Akkurat som 
frø har en iboende kraft til at vokse, så 
har evangeliets sandheder en iboende 
kraft til at give glæde.

Det er ikke blot et guddommeligt 
bud at stræbe efter at lære (se L&P 
88:118), men det er også en gud
dommelig stræben. For hver gang vi 
studerer skriften, kommer lidt bedre 
forberedt til klassen, deltager i klasse
diskussionerne, stiller spørgsmål og 
nedskriver hellige tilskyndelser, bliver vi 
mere som Gud, og således øges vores 
evne til at opleve den glæde, han føler.

Må vi alle stræbe efter at blive 
mere lærevillige, mere guddommelige 
elever – i hjemmet, i klassen og hvor 
vi end er. Og må vi ved at gøre det 
opleve den guddommelige glæde, der 
kommer af at lære om og efterleve 
Jesu Kristi evangelium. ◼

NOTER
 1. Ældste D. Todd Christofferson fortalte en 

lignende historie ved oktoberkonferencen 
2014.

 2. Harold B. Lee, seminar for regionalrepræ
sentanter, 12. dec.1970.

 3. Joseph Smith, i History of the Church, 2:199.

EN gudelig 
stræben  

efter  
AT lære
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OPLEV  
glæden 

VED at lære
indsigt og indtryk

TAG DEL i klassen

BERED JER til klassen

For hver gang vi studerer skriften, kommer lidt bedre forberedt til klassen,  
deltager i klassediskussionerne, stiller spørgsmål og nedskriver hellige tilskyndelser,  

bliver vi mere som Gud, og således øges vores evne til at opleve den glæde, han føler.

OPTEGN

STUDÉR skrifterne
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Aaron L. West

Har I nogensinde tænkt over, hvorfor udøbte 
børn tager del i nadveren? Er det blot for at 
undgå de uundgåelige vræl og kampe, når 

de gerne vil have et stykke brød? Er det blot for at 
gøre ordinancen lettere at administrere, blot for 
at bevare freden?

Det tror jeg ikke. Jeg mener, at der ligger 
noget dybere bag. Jeg tror, det er, fordi jeg tror 
på, at når Jesus Kristus siger alle – så mener 
han alle. Og når han talte til en folke
mængde, udelukkede han ikke nogen.

Da den opstandne Frelser introducerede 
nadveren for folket i Amerika, understre
gede han, at ordinancen havde en særlig 
betydning for dem, der var blevet døbt.1 
Og alligevel bød han sine disciple at »give 
[nadver] til mængden.« 2 Mængden omfattede 
»deres små«.3

Når præstedømmebærere i dag udtaler 
nadverbønnerne, beder de vor himmelske 
Fader om at velsigne og hellige brødet og 

Da vore børn var små, kunne de godt fornemme,  
at nadveren var vigtig for os. Vi kunne have gjort mere for 

at hjælpe dem til at se, at den også var vigtig for dem.

OG  
Små børn  

nadveren
vandet for alle de sjæle, der spiser eller drikker deraf.4 
Alle. Enhver person, der er deltager – inklusive hvert et 
lille barn.

Hvis børnene ved at spise brødet og drikke vandet 
modtager disse symboler som en velsignelse i deres rene 
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sjæl, må der være en måde, som vi kan hjælpe dem på til 
at finde mening i den ordinance.

Med den forståelse ser jeg tilbage på dengang, mine 
børn var små. Min kone og jeg var ret gode til at sørge for, 
at de var stille, når nadveren blev velsignet og omdelt. Jeg 
tror, at de fornemmede, at den ordinance var vigtig for os. 
Men vi kunne have gjort mere for at hjælpe dem til at se, at 
den også var vigtig for dem.

Hvad kunne vi have gjort? Vi kunne have husket, at små 
børn er i stand til at holde de løfter, der udtales i nadver
bønnen. De forstår på deres helt egen lille, men stærke 
måde hvad det betyder altid at huske Jesus. De kan love at 
»holde hans befalinger«. De kan endda vise, at de er villige 
til at påtage sig Kristi navn, da de ved, at de snart får det 
privilegium, når de bliver døbt og bekræftet.5

Men hvad med at forny pagterne? Kirkeledere har belært 
om, at når vi værdigt tager del i nadveren, fornyer vi alle 
de pagter, vi har indgået med Herren.6 Små børn har ikke 
nogle pagter at forny.

Jeg tænker igen på dengang, vore børn var små. Vi 
kunne ikke have hjulpet dem med at se tilbage på nogle 
pagter, men vi kunne have hjulpet dem til at se fremad. Jeg 

forestiller mig, at jeg sidder 
med en lille søn eller datter 

sabbatsmorgen:
»Når du bliver otte år,« 

siger jeg, » vil du blive 
døbt og modtage Hellig
åndsgaven. Du vil indgå 

en pagt. Den pagt, du 
indgår til den tid bli
ver ligesom de løfter, 
du giver nu, når du 
tager nadveren.

 Når jeg tager nad
veren i dag, fornyr 

jeg min dåbspagt, som om jeg lover de samme ting igen. 
Du er der sammen med mig, men du fornyr ikke en pagt. 
For du har ikke indgået nogen endnu. I stedet kan du øve 
dig på at indgå en. Hver gang du tager nadveren, kan du 
forberede dig på at blive døbt og bekræftet. På den måde 
er du klar, når du bliver otte år.«

Hvis det virker mærkeligt at bruge ordet øve på den 
måde, så overvej følgende scenario: I en ærbødig ånd 
kan en far hjælpe sine børn med at forberede sig på 
dåbsordinancen ved at vise dem, hvordan de kommer 
til at stå sammen i vandet og ved at fortælle, hvad der 
bliver sagt i dåbsbønnen. Han udfører ikke ordinan
cen i den situation. Men på en måde øver han situati
onen med sine børn. På den måde behøver de ikke at 
bekymre sig over, hvad der skal ske den dag, de træder 
ned i dåbens vande. Jeg tror, at mødre og fædre også 
kan hjælpe deres børn med at øve sig på at skulle indgå 
og holde dåbspagten. Hvert eneste nadvermøde kan 
blive en hellig øvelse for de små børn, når de tager del 
i symbolerne på Frelserens forsoning.

Og så vender jeg tilbage til mit oprindelige spørgsmål: 
Hvorfor lader vi udøbte børn tage del i nadveren? Er det 
blot for fredens skyld? Nej, selvfølgelig er det ikke det. 
Vi hjælper vore små med at tage nadveren, så de kan  
mindes deres Frelser og nyde hans fred – en fred, der 
ikke er lig noget, verden kan tilbyde.7 Vi hjælper dem 
med at forberede sig på at modtage den fred i større og 
rigere grad i fremtiden, når de skal indgå pagter med 
ham og holde dem. ◼
Forfatteren bor i Utah i USA.

NOTER
 1. Se 3 Ne 18:5 11.
 2. 3 Ne 18:4; fremhævelse tilføjet.
 3. Se 3 Ne 17:21 25; 18:1 4.
 4. L&P 20:77 79; fremhævelse tilføjet.
 5. L&P 20:77.
 6. L. Tom Perry, »Nu, hvor vi tager del i nadveren«, Liahona,  

maj 2006, s. 41.
 7. Se Joh 14:27.
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Kenichi Shimokawa, Ph.d.
SDH- familietjenesten, kontoret i Japan

Da Kevin var 16 år gammel, blev hans forældre skilt. Omkring samme tid 
holdt han op med at tage sin epilepsimedicin, som havde haft en stabili
serende effekt på hans humør. Uden at vide, at han var bipolar, begyndte 

han at lide af paranoia, invaliderende mani og svær depression. Medicin syntes 
ikke at have nogen effekt. Det nåede til et punkt, hvor han følte sig så træt af 
alting, at han besluttede sig for at gøre en ende på sit liv uden at lade andre vide, 
hvad han havde i sinde.

Kevin fortæller om den dag, hvor han prøvede at tage sit eget liv: »Jeg græd. Jeg 
var bare så træt og følelsesmæssigt drænet. Jeg så bare på folk og ønskede, at der 
var nogen, der ville spørge, om jeg var okay. Og lige så meget som jeg ønskede det, 
kunne jeg høre disse stemmer i mit hoved, der sagde: ›Du må dø‹ … Jeg tryglede 
hele tiden mig selv om ikke at gøre det, men stemmerne var for stærke, jeg kunne 
bare ikke stå imod dem.« 1

Tragisk nok var der ingen, der lagde mærke til hans kval. Fuldt overbevist om at 
ingen brød sig om ham, gjorde han forsøget – men han overlevede på mirakuløs vis.

Kan vi føle bare lidt af hans overvældende plage og desperate, tavse råb om hjælp?
Selvmord er en af de sværeste prøvelser i jordelivet, både for dem, der kæm

per med selvmordstanker og for de efterladte. Ældste M. Russell Ballard fra De 
Tolv Apostles Kvorum har sagt: »Efter min mening, er der ikke nogen sværere tid 
for en familie, end når en nær og kær tager sit eget liv. Selvmord er en ødelæg
gende oplevelse for en familie.« 2 Lad os – sagens alvor taget i betragtning – drøfte, FO
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(1) hvad vi ved om selvmord, deriblandt advarselsteg
nene og hvad vi kan gøre for at forebygge det, (2) hvad 
de efterladte familiemedlemmer og samfundet kan gøre, 
og (3) hvad vi alle har brug for at gøre for at styrke vores 
håb og tro på Kristus, så vi ikke bliver fortvivlede.

Forståelse af selvmord
På verdensplan tager flere end 800.000 mennesker 

hvert år livet af sig selv.3 Det betyder, at der hver 40. 
sekund er en, der gør ende på sit liv. Det præcise tal er 
sandsynligvis endnu højere, men selvmord er et ømtåleligt 
emne, og i visse lande er det ulovligt og dermed under
rapporteret. Selvmord er den næststørste dødsårsag blandt 
mennesker i aldersgruppen mellem 15 og 29 år. I de fleste 
lande er selvmordsraterne højest blandt folk over 70 år. Så 
direkte eller indirekte påvirker selvmord mange menne
sker i vores samfund.

Advarselstegn
Når det føles, som om livets udfordringer er mere, 

end vi kan klare, kan vi opleve ekstrem stress. Når den 
følelsesmæssige stress føles ubærlig, kan et menneskes 

tankegang blive uklar, og det kan føre til, at døden føles 
som den eneste udvej. Man kan føle, at ingen er i stand 
til at hjælpe, hvilket kan lede til social isolation, og det 
forværrer stressen, håbløsheden og følelsen af at være 
kørt fast – hvilket kan føre til, at man tænker, at selvmord 
er den eneste løsning.

Når nogen viser nogen af følgende alvorlige advarsel
stegn,4 bør vi straks søge hjælp hos en professionel psyko
logisk hjælpeinstans eller kontakte politiet: 

•  Truer med at skade eller slå sig selv ihjel
•  Søger måder og midler til at slå sig selv ihjel
•  Taler eller skriver om at dø, døden eller selvmord

Følgende kan være tegn på en mindre presserende situ
ation, men vi bør ikke tøve med at række ud og søge hjælp 
til den person, der viser nogen af disse tegn:

•  Giver udtryk for håbløshed og manglende mening 
med livet

•  Er rasende, vred eller hævngerrig
•  Opfører sig uansvarligt og hensynsløst
•  Føler sig fanget
•  Indtager en øget mængde af alkohol eller medicin
•  Trækker sig tilbage fra familie, venner eller 

omgivelserne
•  Føler sig angst eller oprevet eller lider af voldsomme 

humørsvingninger
•  Har svært ved at sove eller sover hele tiden
•  Føler, de er en byrde for andre

Det er ikke alle, der forsøger at begå selvmord, der lader 
andre vide, hvad de har tænkt sig, men de fleste viser tegn 
som disse. Så tag de tegn alvorligt!

Selvom professionel hjælp måske ikke er tilgængelig, 
så kan betydningen af omsorgsfulde venner og familie 
ikke overvurderes.

Forebyggelse
Når nogen går i selvmordstanker, spiller familie og 

venner en afgørende rolle. Som Alma sagde, må vi »bære 

Som Alma sagde, må vi »bære 

hinandens byrder, så de bliver 

lette … sørge med dem, der 

sørger, ja, og … trøste dem, 

der står i behov for trøst«.
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hinandens byrder, så de bliver lette … sørge 
med dem, der sørger, ja, og … trøste dem, 
der står i behov for trøst« (Mosi 18:8 9).

Dette er nogle nyttige ting, som familie 
og venner kan gøre:

Ræk ud og lyt med kærlighed. Ældste  
Ballard kom med dette råd: »Der er intet 
stærkere end en kærlig arm, der lægges om 
dem, der kæmper.« 5 »Vi … må se dem … 
gennem vor himmelske Faders øjne,« har 
ældste Dale G. Renlund fra De Tolv Apost
les Kvorum sagt. »Først da kan vi fornemme 
Frelserens omsorg for dem … Dette større 
perspektiv vil åbne vores hjerte for andres 
skuffelse, frygt og hjertesorg.« 6

Hjælp med konkrete ting. Hvis et menneske 
går igennem en krise, der påvirker vedkom
mendes sikkerhed og basale behov, så tilbyd 
håndgribelig hjælp, men lad vedkommende 
vælge, om de vil tage imod den eller ej. Er der 

for eksempel en, der bliver selvmordstruet 
af at miste sit job, så hjælp dem med at finde 
jobmuligheder at vælge imellem. Det vil gøre, 
at de ikke føler sig fastlåste.

Spørg, om de overvejer at tage livet af sig. 
Når I bekymrer jer for nogen, som er presset 
og viser tegn på selvmordstanker, så spørg, 
om de overvejer det. Det kan føles ube
kvemt, men det er bedre at finde ud af det 
ved at spørge direkte, om de har selvmords
tanker. Det kan åbne op for, at vedkom
mende begynder at tale om sine problemer 
og bekymringer.

Et sådant spørgsmål kan være: »Det lyder 
som, om det er en stor mundfuld. Overvejer 
du at gøre ende på det hele?« eller »Med alle 
de smerter, du har, tænker jeg på, om du 
overvejer selvmord.« Bærer de ikke rundt på 
selvmordstanker, vil de sandsynligvis give 
klart udtryk for det.
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Dersom I fornemmer, at de ikke er åbne 
omkring deres selvmordstanker, så læg nøje 
mærke til Åndens tilskyndelser for at vide, 
hvad I skal gøre. I kan måske føle jer til
skyndet til at blive hos dem, indtil de åbner 
sig for jer.

Bliv med personen og søg hjælp. Hvis 
nogen fortæller jer, at de har selvmordstan
ker, så bliv ved dem og få dem til at tale om, 
hvad det er, der går dem på. Hvis de taler 
om specifikke metoder og tidspunkter for 
selvmord, så hjælp vedkommende med at 
kontakte en hotline eller den lokale psyki
atriske skadestue.

Reaktioner på selvmord
Uanset om de har vist tegn på det eller ej, 

så tager nogle mennesker deres liv. Efterladte 
familiemedlemmer og venner står ofte tilbage 
med en dyb, intens og kompleks sorg, når de 

oplever, at en nær og kær har taget sit eget 
liv. Følgende kan være reaktioner på dette:

•  Skam og en følelse af stigmatisering
•  Chok og vantro
•  Vrede, lettelse eller skyldfølelse
•  Fortielse om dødsårsagen
•  Social isolation og afbrydelse af 

familierelationer
•  Aktivt og endog overdrevent engagement 

i selvmordsforebyggende bestræbelser
•  Et altfortærende behov for at forstå 

hvorfor
•  Føler sig efterladt og afvist
•  Bebrejder den afdøde, sig selv,  

andre og Gud
•  Flere tanker om selvmord eller  

selvdestruktive følelser
•  Større stress omkring helligdage og 

afdødes fødselsdag 7
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Det kan den efterladte familie og samfundet gøre
Afhold jer fra at dømme. Selvom selvmord er en alvorlig 

sag, har ældste Ballard også mindet os om dette: »Vi kender 
jo ikke alle omstændighederne omkring ethvert selvmord. 
Kun Herren kender alle detaljerne, og det er ham, der skal 
dømme vore gerninger her på jorden. Når [Herren] døm
mer os, så tror jeg, at han vil tage alt i betragtning: Vores 
genetiske og kemiske sammensætning, vores mentale 
tilstand, vore intellektuelle evner, den undervisning, som vi 
har modtaget, vore fædres traditioner, vores helbred osv.« 8

Giv plads til og respekter, at mennesker sørger på hver sin 
måde. Folk sørger på forskellig vis, eftersom deres forhold 
til den afdøde også adskiller sig fra andres. Så anerkend og 
respekter, at alle må igennem deres personlige sorgproces.

Når vi mister en af vore kære, kan vi blive overvældet 
og overmandet af stærke følelser. At man sørger er dog 
ikke et tegn på manglende tro. Frelseren har sagt: »Du 
skal leve sammen med andre i kærlighed, således at du 
skal græde over tabet af dem, der dør« (L&P 42:45). Sorg 
er et tegn på vores kærlighed til afdøde og på, hvad det 
forhold betød for os.

Bed om hjælp. Når man sørger, kan tingene føles over
vældende. Når man rækker ud efter hjælp, kan det give 
andre hellige muligheder for at vise kærlighed og tjene. 
Hvis I lader dem hjælpe jer, kan det ikke alene hele og 
styrke jer, men også dem.

Bevar forbindelsen. Nogle mennesker sørger i det pri
vate og kan sommetider blive isolerede, så hold forbin
delsen med jeres familie og venner. Ræk jævnligt ud mod 
jeres sørgende familiemedlemmer, slægtninge og venner og 
tilbyd at hjælpe, for det er ikke sikkert, at de henvender sig.

Stol på Frelseren. Frelseren er i sidste ende kilden til 
helbredelse og fred. »Hans forsoning giver os … mulighed 
for at påkalde ham, som har oplevet alle vore jordiske 
lidelser, for at give os styrke til at bære jordelivets byrder. 
Han kender vore kvaler, og han er der for os. Ligesom 
den barmhjertige samaritaner vil han forbinde vore sår 
og tage sig af os, når han finder os sårede i vejkanten 
(se Luk 10:34).« 9

Lad os erkende, at vi alle står i behov for at stole fuldt 
og fast på Herren Jesus Kristus og hans sonoffer, idet vi 
bestræber os på at gøre vores del. Lad os i den ydmyge 
erkendelse stræbe efter at forstå vores familie og næste i 
nød, række ud mod dem i kærlighed og fremelske større 
tro og tillid til Frelseren, som vil vende tilbage og »tørre 
hver tåre af deres øjne, og døden skal ikke være mere, ej 
heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere« 
(Åb 21:4). ◼
NOTER
 1. Kevin Hines, i Amanda Bower, »A Survivor Talks About His Leap«, 

Time, 24. maj 2006, Time.com.
 2. M. Russell Ballard, i Jason Swenson, »Elder Ballard Offers Com

fort and Counsel to Those Affected by Suicide«, Church News, 
19. dec. 2014, news. lds. org.

 3. Se WHO (Verdenssundhedsorganisationen), Preventing Suicide:  
A Global Imperative, 2014, s. 2.

 4. Se M. David Rudd og andre, »Warning Signs for Suicide: Theory, 
Research, and Clinical Applications«, Suicide and Life- Threatening 
Behavior, årgang 36, nr. 3, 2006, s. 255 262.

 5. M. Russell Ballard, i »Sitting on the Bench: Thoughts on Suicide  
Prevention«, video, lds. org/ media  library.

 6. Dale G. Renlund, »Gennem Guds øjne«, Liahona, nov. 2015, s. 94.
 7. Se John R. Jordan, »Is Suicide Bereavement Different? A Reassessment 

of the Literature«, Suicide and Life- Threatening Behavior, bd. 31, nr. 1, 
2001, s. 91 102.

 8. Se M. Russell Ballard, »Selvmord – noget vi ved, og noget vi ikke ved«, 
Stjernen, mar. 1988, s. 18.

 9. Dallin H. Oaks fra De Tolv Apostles Kvorum, »Styrket af Jesu Kristi 
forsoning«, Liahona, nov. 2015, s. 64.
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Colette Lindahl

Den dag, Oscars kone forlod ham og hans to små 
børn, var en af de sværeste i hans liv. Der var 
mange beslutninger, der skulle træffes. Han havde 

ledt efter et arbejde, og nu skulle han også finde et nyt sted 
at bo. Hans liv syntes at ligge i ruiner. Han overvejede bare 
at give op, og det havde han måske gjort, hvis det ikke var 
for hans to dejlige børn.

I San Juan i Argentina var der ikke mange lejligheder til 
leje, som Oscar kunne betale. Men der var en lille lejlighed 
i et trygt område, som lige var blevet fraflyttet af en gruppe 
unge mænd, så den lejede Oscar og forberedte sig på at 
starte på en frisk med sine børn.

Der lå nogle blade og bøger på gulvet i den nye lejlig
hed, og efter Oscar havde arbejdet dagen lang med at gøre 
rent og lægge ting på plads, satte han sig ned og kiggede 
i et af bladene. Der var noget ved forsiden, der fængede 
ham af en eller anden årsag. Under titlen, Liahona, var der 
et billede af en gammel mand, der stod i et tårn og talte til 
folk. Manden mindede om billeder af bibelske profeter.

Oscar åbnede bladet og begyndte at læse: »Vi ved alle
rede hver især, at vi bør fortælle de mennesker, vi elsker, 
at vi elsker dem. Men det, vi ved, afspejler ikke altid det, vi 

gør.« 1 Oscar tænkte over de skarpe ord, der mange gange 
var blevet udvekslet mellem ham og hans kone. Han ville 
gerne lære sine børn at være bedre end det. Oscar fortsatte 
med at læse i bladet, og han kunne mærke et håb spire 
frem inde i ham. Inden ugen var omme, havde han læst 
alle artiklerne og ville gerne vide mere.

En måned senere var to missionærer ude og gå i Oscars 
nabolag. Oscar gik hen til dem og spurgte, om de var sidste 
dages hellige missionærer, og hvor meget det ville koste at 
få nogle flere af de der kirkeblade. Ældsterne fortalte ham, 
at det blot ville koste omkring 20 minutter af hans tid.

Den næste dag besøgte missionærerne Oscar i hans hjem. 
Oscar fortalte dem, at han var flyttet ind i lejligheden og 
havde fundet de gamle bøger, blade og pjecer, der gjorde, 
at han vidste noget om Kirken. Han forklarede, at den første 
artikel, han læste, havde direkte relevans for hans liv lige nu. 
Han vidste allerede, at familien var vigtig, og han ville gerne 
vide mere om familieaften og familiebøn. Han fortalte æld
sterne, hvad han ellers havde fundet ud af om Kirken, deri
blandt om Joseph Smith og evangeliets gengivelse.

Han så ældsterne direkte ind i øjnene og sagde de ord, 
som enhver missionær længes efter at høre: »Jeg tror, at 

Profetiske ord  

Et efterladt tidsskrift kom til at 
ændre Oscar Castros liv for altid.
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Joseph Smith var Guds profet.« Ældsterne opfordrede Oscar 
til at blive døbt, og han takkede ja med tårer i øjnene. Et 
par uger sener blev Oscar Castro døbt og bekræftet som 
medlem af Kirken.

Herren havde forberedt Oscar, og han havde en anger
given og lærevillig ånd, der var klar til at lære og vokse. 
På den mindeværdige dag havde budskabet i en kon
ferenceudgave af Liahona rørt Oscars hjerte. De tidli

gere beboere vidste ikke, hvilken 
virkning det ville få, at de efterlod 
nogle få blade fra Kirken, men det 
evangeliske budskab i de tidsskrifter 
blev et vigtigt missioneringsredskab. 
De ændrede Oscars liv for altid, for 
de førte ham til de sandheder, han 
søgte. ◼
Forfatteren boede i Argentina, mens hendes 
mand tjente som missionspræsident.

uventet  

Oscar Castro blev 
døbt og bekræftet, 
efter han havde 
fundet et general-
konferencenummer 
af Liahona i den  
lejlighed, han  
flyttede ind i.

NOTE
 1. David A. Bednar, »Mere flittige og  

engagerede hjemme«, Liahona, 
nov. 2009, s. 17.
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Ældste  
Bradley D. Foster
De Halvfjerds

SLÆGTSHISTORIE: 
FRED, BESKYTTELSE OG LØFTER
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Historien om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige er 
historien om familier. Når jeg siger familier, mener jeg 
ikke vore dages moderne opfattelse af far, mor og børn.

Jeg bruger begrebet, som Herren bruger det, som synonym 
for slægt eller flergenerationsfamilier, for alle har en familie. 
Vor himmelske Faders plan for sine børn centrerer sig om 
denne form for familie – med børn, som trækker på en 
styrke fra deres forfædre, som går mange generationer  
tilbage, og forældre, som forsøger at velsigne deres  
efterkommere i flere generationer.

I den forstand er Mormons Bog også en beretning om 
familier. Når vi læser disse beretninger, ser vi, at familier 
ikke har ændret sig meget gennem århundrederne. Selv 
de, der levede i en anden tid og på et andet sted, minder 
meget om os – og Guds ønske om, at hans børn skal leve 
lykkeligt i evige familier, har ikke ændret sig.

Hvorfor bevarede Herren disse beretninger? Hvad 
ønskede han, at vi skulle lære af dem? Indeholder de 
noget, der kan hjælpe os i vore bestræbelser for at samle, 
hele og besegle vores familie?

Lehis lektie
Jeg tror, at der er noget vigtigt at lære af den første fami

lie i Mormons Bog – Lehis familie – som vi måske ikke har 
bemærket. Lehis familie kan lære os en masse om familieopteg

nelser – hvorfor de er vigtige for Herren og hvorfor de bør være 
vigtige for os.
Da historien tager sin begyndelse, bor Lehi og Sarija i Jerusalem 

med deres døtre og fire sønner, hvor de lever et forholdsvist bekvem
meligt liv i den store by. Deres liv tog en drejning for altid, da Herren 

befalede Lehi at tage sin familie ud i ørkenen.

Når jeres familie deltager i indsamlingen af 
optegnelser, heler hjerter og besegler familie-
medlemmer, så bliver I og jeres efterslægt  
velsignet for evigt og altid.
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Lehi adlød, og han og hans familie efter
lod deres ejendele og vovede sig ud i ørke
nen. Da de havde rejst et stykke tid, sagde 
Lehi til sin søn Nefi:

»Se, jeg har drømt en drøm, hvori Herren 
har befalet mig, at du og dine brødre skal 
vende tilbage til Jerusalem.

For se, Laban har optegnelsen om jøderne 
og også en optegnelse over mine forfædres 
slægt, og de er indgraveret på bronzeplader« 
(1 Ne 3:2 3; fremhævelse tilføjet).

På grund af den befaling er vore familier 
blevet velsignet med følgende storartede 
udtryk for tro og lydighed fra Nefis side: 
»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).

Bronzepladerne var en optegnelse. 
De indeholdt skrifter, men Lehis slægtshistorie var også 
indeholdt på dem. Herren vidste, hvor vigtigt det ville 
være at bevare den optegnelse for de mange kommende 
generationer.

Har I nogensinde tænkt over, hvorfor Herren ikke befa
lede Lehi selv, men hans sønner at tage tilbage til Jerusa
lem efter pladerne? Han var familiens patriark. Herren gav 
ham det syn. Ville Lehi ikke have haft større indflydelse på 
Laban, end hans sønner havde?

Vi ved ikke, hvorfor Herren pålagde Lehis sønner at 
vende tilbage til Jerusalem, men vi ved, at de kæmpede 
for at opnå det, som Herren havde bedt dem om. Opga
ven var svær, og den afprøvede deres tro. De lærte vigtige 
lektier, som kom dem til gavn i løbet af deres rejse i ørke
nen. Måske var det vigtigste, de lærte, at når Herren befaler 
noget, så åbner han vitterligt en vej til at udføre det.

Vi kan måske spørge os selv om, hvad Herren ønsker, at 
vore sønner og døtre skal lære, når de »vender tilbage« for at 
finde vore slægtsoptegnelser? Hvordan bereder han en vej 
for dem? Er der nogle erfaringer, han ønsker, at de gør sig? 
Opfordrer vi dem til at få de erfaringer? Hvilke velsignelser 

håber Herren at skænke jeres sønner og døtre 
gennem tempeltjeneste og slægtshistorie?

Da Nefi og hans brødre vendte tilbage til 
deres fars telt, »tog … Lehi, de optegnelser, 
der var indgraveret på bronzepladerne, og 
han granskede dem fra begyndelsen.« Der 
fandt han »de fem mosebøger«, »de hellige 
profeters profetier« og »en optegnelse over 
sine fædres slægt … derfor vidste han, at han 
var efterkommer af Josef … som blev solgt til 
Egypten.« Og da Lehi »så alt dette, blev han 
fyldt af Ånden« (1 Ne 5:10, 11, 13, 14, 17).

Lehi underviste sin familie i det, han 
havde lært af disse plader. I kan sige, at 
hans telt blev et center for slægtshistorie og 
læring – akkurat som vore hjem bør være.

Det er let at se, hvorfor Herren ønskede, 
at Lehis familie skulle have disse opteg
nelser. De gav hans efterslægt en følelse af 
identitet, de forbandt dem til trofaste, for

tidige patriarker og plantede »de løfter, der blev givet til 
fædrene,« i deres hjerte (L&P 2:2; JS–H 1:39). Disse opteg
nelser var så vigtige for kommende generationers tro, at 
Ånden advarede Nefi om, at uden dem ville et helt »folke
slag synke ned og omkomme i vantro« (1 Ne 4:13).

Erfaringen fra et andet folk i Mormons Bog viser, 
hvor sandt det er, at når optegnelser går tabt, når sand
heden mistes, så kan resultatet være katastrofalt for 
efterslægten.

Mulekitterne forlod Jerusalem på samme tid som 
Lehis familie. Men ulig Lehis familie »havde [de] ikke 
bragt nogen optegnelser med sig«. På det tidspunkt 
Mosija opdagede dem omkring 400 år senere, var »deres 
sprog … blevet forvansket … og de fornægtede eksisten
sen af deres skaber« (Omni 1:17). De havde mistet deres 
identitet som pagtsfolk.

Mosija lærte mulekitterne sit sprog, så de kunne lære af 
de optegnelser, han besad. Som resultat undergik mulekit
terne en forvandling fra et plaget, gudløst folkeslag til et 
folkeslag, som forstod Guds plan for lykke for dem – og 
deres familier.

Herren ønskede, 
at Lehis familie 
skulle have disse 

optegnelser. De gav 
hans efterslægt en 
identitetsfølelse.
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Vend tilbage med din familie
Kundskaben om, hvem vi er i forhold til Gud og hin

anden, ændrer måden, vi tænker og behandler andre på. 
Optegnelser er en vigtig del af vores identitet og perspek
tiv. At se tilbage forbereder os til at gå fremad.

Forældre, har I opfordret jeres familie til at »vende 
tilbage«? Er jeres familie blevet adskilt fra deres opteg
nelser – eller fra hinanden – på den ene eller anden 
måde? Er jeres families bånd mellem nutiden og fortiden 
blevet afskåret? Hvad er det i jeres families historie, der 
har forårsaget denne afskæring? Var det immigration, 
familiekonflikter, omvendelse til evangeliet eller blot 
tidens tand? Har du for nylig rakt ud for at finde dine  
forfædre på FamilySearch.org?

Israels hus er blevet spredt, og på mange måder gør det 
også, at familier og optegnelser bliver spredt. Det er vores 
ansvar at samle dem, og hvor det er nødvendigt læge 
adskillelsens sår. Når vi flittigt stræber efter at vende vore 
børns hjerter til deres fædre, vil vores hjerte også blive 
vendt til vore børn,1 og sammen vil vi finde den fred og 
heling, der følger af dette arbejde (se L&P 98:16).

Lad os, akkurat som Lehi sendte sine sønner tilbage til 
Jerusalem efter de hellige optegnelser, sende vore børn til
bage efter vore slægtsoptegnelser. Ligesom Herren åbnede 
en udvej for Nefi, har han sørget for internettet og anden 
teknologi, der gør vore børn i stand til at samle og hele 
vores slægt. Og han har sørget for templer, hvortil vi kan 
tage de navne, vi finder, og gøre vores indsamling perma
nent gennem hellige ordinancer.

Glæde i ørkenen
Da min hustru, Sharol, og jeg blev gift, besluttede vi os 

for at få fire sønner. Herren ville det anderledes. Han gav 
os fire døtre.

Vi har rejst med vore døtre gennem ørkenen. Nu er de 
gift og har selv børn, som de rejser gennem deres egen 
ørken med. Er alt gået let langs vejen? Nej. Vi har haft vores 
andel af murren, og der har været masser af kampe.

Livets ørken kan være svær for familier. Når folk spørger: 
»Hvordan har du og din familie det? Svarer jeg ofte: »Vi har 
ingen kriser lige nu. Tak, fordi du spørger.«

Men der er også øjeblikke af ren glæde langs vejen. 
Som patriarker og matriarker bruger vi meget tid på at 
berede vore børn på ørkenen. Profeter i vor tid har lovet, 
at slægtshistorie udgør en »beskyttelse imod modstande
rens indflydelse« 2 og giver en dyb og varig omvendelse til 
Frelseren.3 Hvor er det en mægtig måde at samle, hele og 
besegle vores familie på.

Som patriark for vores familie har jeg bedt mine døtre 
om at »vende tilbage« for at finde optegnelserne, tage nav
nene med til templet og undervise vore børnebørn. Jeg har 
bedt dem om at finde ud af, hvem de kommer fra ved at 
deltage i vores slægtsforskning.

Et løfte
Jeg lover, at når I opfordrer jeres børn til at »vende 

tilbage« og finde slægtsoptegnelserne, vil I sammen  
»fryde [jer] overordentligt« ligesom Lehi og Sarija og 
takke »Israels Gud«. Når I søger jeres optegnelser, vil 
I blive »fyldt af Ånden«, for I vil finde, »at de [er] ønsk
værdige, ja endog af stor værdi«. Og I vil vide, at Herren 
anså »det for víst, at [I] skulle tage dem med [jer], mens 
[I] rejste i ørkenen mod det forjættede land« (1 Ne 5:9, 
17, 21 22).

Kirken er her for at støtte og styrke jeres familie på 
denne rejse. Jeg lover, at når jeres familie deltager i indsam
lingen af optegnelser, heler hjerter og besegler familiemed
lemmer, så vil I og jeres efterslægt blive velsignet for evigt 
og altid. ◼
Fra foredraget »Gathering, Healing, and Sealing Families«, der blev holdt på 
den slægtshistoriske konference RootsTech 2015 i Salt Lake City i Utah den 
14. februar 2015.

NOTER
 1. Eksempler på, hvordan de optegnelser, der var indeholdt på bronze

pladerne, indebar heling for Lehis efterkommere, kan ses i Alma  
37:8 10.

 2. Se Richard G. Scott, »Glæden ved at forløse de døde«, Liahona, 
nov. 2012, s. 94.

 3. Se David A. Bednar, »Børnenes hjerte skal vende sig«, Liahona, 
nov. 2011, s. 26.

MERE PÅ NETTET
To apostle lover velsignelser til de unge, der deltager 
i slægtshistorie og tempeltjeneste. Scan denne QR- kode 
eller besøg lds. org/ go/ 1016000 for at se videoen. (Kun 
på engelsk). 
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Begær.
Det er vitterligt et grimt ord. De fleste af os vil helst ikke 

tænke på det, og langt mindre lære om det. Ordet antyder 
noget tarveligt, noget mørkt – lokkende og forkert.

Det er der en god grund til. Hvis »kærlighed til penge er 
roden til alt ondt« (1 Tim 6:10), så er begær vitterligt dens 
mørke løngang. Det er tarveligt og fornedrende. Begær 
gør mennesker, ting og selv begreber til objekter, der skal 
besiddes eller opnås for at tilfredsstille en trang. Men hvis 
vi allerede ved det, hvorfor har vi så brug for at vide mere 
om det?

Jo, for hvis vi bedre forstår, hvad begær egentligt er, kan vi 
lære, hvordan vi former vore tanker, følelser og handlinger til 
at undgå begær. Det vil lede til, at vi kan nyde et tættere for
hold til Helligånden, som renser vore tanker og hensigter og 
styrker os. Og det vil føre til et langt lykkeligere, fredeligere 
og mere glædesfyldt liv.

Definition på begær
 Vi har en tendens til primært at forbinde begær 
med at føle upassende, intens fysisk tiltrækning mod 
et andet menneske, men det er muligt at begære 
eller eftertragte næsten alt – penge, ejendom, ting og 
selvfølgelig andre mennesker (se Guide til Skrifterne, 
»Begære«).

Hvis vi får en bedre  
forståelse af, hvad 
begær egentligt er, 
kan vi lære at undgå 
det og træffe valg, 
der fører os tættere 
på Helligånden.

Kærlighed  
VERSUS BEGÆR
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Begær nøder et menneske til at 
søge noget, der er i modstrid med 
Guds vilje. Det omfatter enhver følelse 
og ethvert ønske, der forårsager, at et 
menneske fokuserer på verdslige ejen
dele eller selviske vaner – personlige 
interesser, begær, passioner og lyster 
– frem for at holde Guds bud.

Med andre ord er det at ønske 
sig ting, der ikke stemmer overens 
med Guds vilje eller at hige efter at 
besidde ting på en måde, der er i 
modstrid med hans vilje, begær, og 
det fører til elendighed.1

Faren ved seksuelt begær
Selvom vi er blevet advaret mod 

begær generelt, er det i seksuel kon
tekst, at det er særlig farligt. Frelseren 
sagde advarende: »Enhver, som kaster 
et lystent blik på en andens hustru, 
har allerede begået ægteskabsbrud 
med hende i sit hjerte« (Matt 5:28).

Fortidige apostle advarede kraftigt 
mod begær i den betydning. Blot som 
eksempel sagde apostlen Johannes: 
»For alt det, som er i verden, kødets 
lyst og øjnenes lyst og pral med jor
disk gods, er ikke af Faderen, men 
af verden« (1 Joh 2:16, se også v. 17; 
Rom 13:14; 1 Pet 2:11).

Og de advarsler lyder også i dag.2 
Ældste Jeffrey R. Holland fra De Tolv 
Apostles Kvorum har sagt: »Hvorfor er 
begær så alvorlig en synd? Ja, udover 
den totalt åndsødelæggende virkning 
det har på vores sjæl, tror jeg, at det er 
en synd, fordi den tilsmudser det fine
ste og helligste forhold, Gud har givet 

os i jordelivet – nemlig den kærlighed 
en mand og kvinde kan have til hin
anden, og det ønske det par har om at 
bringe børn ind i en familie, der kan 
være evig.« 3

At tillade et lystent begær at spire 
har været roden til mange synder. Det, 
der tilsyneladende begynder med et 
uskyldigt glimt, kan vokse til slibrigt 
utroskab med alle dets katastrofale 
konsekvenser. Det er, fordi begær 
fordriver Helligånden, og det efter
lader os sårbare mod andre fristelser 
og laster og modstanderens kneb.

De tragiske følger af kong Davids 
valg er et trist eksempel på, hvor stærk 
og dødelig denne følelse kan være. 
Det skete, at David så Batseba bade 
og begærede hende. Begæret førte 
til handling, og han fik hende bragt 
til sig, og han lå med hende. Og i et 
forsøg på at skjule sin synd beordrede 
David Batsebas mand forrest i krigs
feltet, hvor han med sikkerhed ville 
blive dræbt (se 2 Sam 11). Som følge 
af dette mistede David sin ophøjelse 
(se L&P 132:3839).

Davids situation kan synes ekstrem, 
men den tjener som belæg for poin
ten: Begær er en stærk fristelse. Giver 
vi efter for det, kan det få os til at gøre 
ting, som ingen ved deres fulde fem 
ville gøre. Det faktum, at det er så 
lumsk, at det så let vækkes og så let 
kan friste os til at vende os fra Hellig
ånden og overgive os til at gøre noget 
forbudt, gør det bare endnu mere far
ligt. Det kan udløses ved at se porno
grafi, lytte til udpenslende underlødige 

DEFINITION PÅ  
KÆRLIGHED OG BEGÆR

Kærlighed er forædlende; 
begær er fornedrende. 

Kærlighed rummer sandheden; 
begær favner løgnen. Kærlighed 
opbygger og styrker; begær øde-
lægger og afkræfter. Kærlighed 
er harmonisk; begær er dishar-
monisk. Kærlighed bringer fred; 
begær skaber konflikt. Kærlighed 
inspirerer; begær dræber. Kærlig-
hed helbreder; begær svækker. 
Kærlighed giver energi; begær 
brænder den af. Kærlighed oply-
ser; begær formørker. Kærlighed 
fylder og holder; begær kan ikke 
mættes. Kærlighed er tæt forbun-
det med potentiale; begær hytter 
sig med stolthed.
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tekster eller ved upassende intimitet. På samme tid kan 
det lystne begær forårsage, at en person søger pornografi. 
Dette cykliske forhold er ekstremt stærkt og farligt.4

Begær af seksuel art forringer og svækker alle forhold, 
ikke mindst ens personlige forhold til Gud. »Og sandelig 
siger jeg jer, ligesom jeg har sagt før: Den, som ser på en 
kvinde, så han begærer hende, eller hvis nogen begår 
ægteskabsbrud i hjertet, skal de ikke have Ånden hos sig, 
men skal fornægte troen og skal frygte« (L&P 63:16).

Som ældste Richard G. Scott (19282015) fra De Tolv 
Apostles Kvorum sagde: »Seksuel umoral skaber en hin
dring for Helligåndens påvirkning med alle dens opløf
tende, oplysende og kraftgivende evner. Det forårsager en 
stærk fysisk og følelsesmæssig stimulering. Lidt efter lidt 
skaber det et uudslukkeligt begær, som fører overtræderen 
hen mod stadig flere alvorligere synder.« 5

Hvad begær ikke er
Når man overvejer, hvad begær er, er det også vigtigt at 

forstå, hvad det ikke er og være forsigtig med ikke at stemple 
passende tanker, følelser og ønsker som begær. Begær er en 
form for stærkt ønske, men der er også retskafne ønsker. Vi 

kan for eksempel godt ønske gode og sømmelige ting, der 
vil hjælpe med at fremme Herrens værk.

Tænk på:
•  Ønsket om at få penge. Ønsket om penge er ikke i 

sig selv ondt. Paulus sagde ikke, at penge er er roden 
til alt ondt. Han sagde, at »kærlighed til penge er roden 
til alt ondt« (1 Tim 6:10; fremhævelse tilføjet). Jakobs 
belæringer tydeliggør det: »Men før I søger efter 
rigdomme, søg da Guds rige. Og efter at I har fået et 
håb i Kristus, skal I få rigdomme, hvis I søger dem, 
og I vil søge dem med den hensigt at gøre godt – at 
klæde den nøgne og at bespise den sultne og at sætte 
den fangne fri og at yde lindring til den syge og den 
plagede« ( Jakob 2:1819).

•  En følelse af seksuel tiltrækning mod sin ægte-
fælle. De følelser har Gud lagt i os, og de er med 
til at styrke og underbygge ægteskabet og forene 
ægtefællerne. Men det er muligt at have upassende 
følelser over for sin ægtefælle. Dersom vi blot søger 
at opfylde vore egne behov eller tilfredsstille egne 
lyster eller følelser, er vi ude på en glidebane mod 

Begær omfatter enhver følelse og ethvert ønske, der forårsager, at et menneske fokuserer på verdslige ejendele 
eller selviske vaner frem for at holde Guds bud.
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det lystne begær, og det kan være skadeligt for det 
ægteskabelige forhold. Nøglen til at søge og bevare 
en passende fysisk intimitet i et ægteskab ligger i den 
rene og kærlige hensigt.

Det vigtige princip er at søge ting af den rette årsag – for 
at opbygge Guds rige og øge godheden i verden. Derimod 
ansporer begær os til at træde uden for sømmelige grænser, 
hvor vores begær kan nedværdige Gud, gøre mennesker 
til objekter og objekter – som velstand og magt – til mon
strøse onder, der skævvrider vores følsomhed og ødelæg
ger vore forhold.

Derfor giver vi ofte efter for begæret
Når man tager i betragtning, hvor skadende og farligt 

begær er, hvorfor er det så så fristende og udbredt? Hvor
for lader vi os så ofte overmande af det? På overfladen 
kan det se ud som om, at selviskhed eller mangel på 
selvkontrol er begærets kerne. Det er medvirkende årsa
ger, men begærets dybe rod er ofte tomhed. Personer kan 
bukke under for begæret i et nyttesløst forsøg på at fylde 
et tomrum i deres liv. Begær er en falsk følelse, en ringe 

erstatning for ægte kærlighed, sande værdier og udhol
denhed til at følge Kristus.

Passende følelsesmæssig kontrol er på en måde en 
tilstand i hjertet. »Ligesom han tænker i sit hjerte, så er han« 
(Ordsp 23:7; 1871oversættelsen). Uanset hvor vi lægger 
vores mentale og åndelige fokus, vil det over tid blive den 
drivende kraft bag vore tanker, følelser og handlinger. Når 
som helst vi føler os fristede af begæret, er vi nødt til at 
erstatte den fristelse med noget mere passende.

Lediggang kan også forårsage lystne tanker. Når der ikke 
sker nok i vores liv, har vi en tendens til at blive mere mod
tagelige over for dårlig indflydelse. Når vi aktivt søger efter 
at være engageret i en god sag (se L&P 58:27) og stræber 
efter at bruge vores tid effektivt, bliver vi mindre tilbøjelige 
til at nære lystne tanker eller anden dårlig indflydelse.

Som ældste Dallin H. Oaks fra De Tolv Apostles Kvorum 
har forklaret, vil de lyster, vi vælger at holde os til, ikke 
alene påvirke vore handlinger, men også hvem vi i sidste 
ende bliver: »Ønsker dikterer vore prioriteter, prioriteterne 
former vore valg og valgene afgør vore handlinger. De 
ønsker, vi reagerer på, afgør vores forandring, vores præsta
tion og hvem vi bliver.« 6

Vor himmelske Fader har givet os handlefrihed, og derfor har vi magt over vore tanker, følelser og handlinger.
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Vi må med andre ord ikke blot 
være opmærksomme på, hvilke  
følelser vi tillader os selv at have, 
men også de tanker, der fremtvin
ger eller forårsager de følelser. 
Alma sagde, at »vore tanker skal 
også dømme os skyldige«, (Alma 
12:14), hvis de er urene.

Modgiften: Kristuslignende 
kærlighed

Begær er ikke uundgåeligt. Vor 
himmelske Fader har givet os hand
lefrihed, og derfor har vi magt over 
vore tanker, følelser og handlinger. 
Vi behøver ikke jage lystne tanker og 
følelser. Når vi bliver fristede, kan vi 
vælge at lade være med at gå ned ad 
den vej.

Hvordan kan vi overvinde fristel
sen til at give efter for begæret? Vi 
begynder med at udvikle et passende 
forhold til vor himmelske Fader og 
vælge at tjene andre mennesker. Og 
vi udøver dagligt vores religion, vi 
beder og studerer skriften, som ind
byder Helligånden i vores tilværelse. 
I sidste ende er den hemmelige ingre
diens kristuslignende kærlighed – ren, 
oprigtig, ærlig kærlighed – tillige med 
et ønske om at opbygge Gud og med 
øjet alene henvendt på hans ære. Den 
kærlighed er kun mulig, når vi har 
Ånden hos os.

At fjerne begæret kræver oprigtig 
bøn, hvor vi beder Gud om at fjerne 
de følelser og i stedet give os næste
kærlighed (se Moro 7:48). Dette 
er som al anden omvendelse gjort 

mulig på grund af nåden i Jesu Kristi 
forsoning.7 Takket være ham kan vi 
lære at elske på den måde, som han 
og vor himmelske Fader elsker os.

Når vi holder fokus på vor him
melske Fader, når vi lever i henhold 
til det første og andet store bud – om 
at elske Gud og vores næste som os 
selv (se Matt 22:3639) – og når vi 
gør alt, vi kan, for at leve, som han 
lærte os, kan rene og oprigtige inten
tioner påvirke vores liv i større og 
større grad. Når vi underkaster vores 
vilje Faderens vilje, bliver fristelserne 
og begærets følgevirkninger mind
sket og erstattet med Kristi rene  
kærlighed. Så bliver vi fyldt med en 
guddommelig kærlighed, der erstat
ter denne verdens tarvelige begær 
med skønheden ved at opbygge 
Guds rige. ◼
NOTER
 1. Se Dallin H. Oaks, »Glæde og nåde«,  

Stjernen jan. 1992, s. 8889; og Thomas S. 
Monson, »Finishers Wanted«, Ensign, juli 
1972, s. 69.

 2. Blot nogle få eksempler se L&P 88:121; 
Spencer W. Kimball, »President Kimball 
Speaks Out on Morality«, Ensign, nov. 1980, 
s. 9498; Neal A. Maxwell, »Det syvende 
bud: En beskyttelse«, Liahona, jan. 2002, 
s. 9093; Russell M. Nelson, »Hvor findes 
visdom?«, Liahona, jan. 1993, s. 57. Der er 
flere advarsler mod begær under følgende 
emner i Guide til Skrifterne: Ægteskabsbrud; 
Kødelig; Kyskhed; Begære; Utugt; Homo
seksualitet; Begære; Sanselighed; Seksuel 
umoral.

 3. Jeffrey R. Holland, »Ingen plads til min sjæls 
fjende«, Liahona, maj 2010, s. 44.

 4. Mere om dette emne kan findes i Dallin H. 
Oaks, »Udfrielse af pornografiens fælde«, 
Liahona, okt. 2015, s. 50.

 5. Richard G. Scott, »Træf de rigtige valg«,  
Stjernen, jan. 1995, s. 36.

 6. Dallin H. Oaks, »Ønske«, Liahona, 
maj 2011, s. 42.

 7. Se for eksempel D. Todd Christofferson, 
»Omvendelsens guddommelige gave«,  
Liahona, nov. 2011, s. 3841.

FEM FORSLAG TIL ET 
RENT LIV

Ældste Jeffrey R. Holland 
kommer med fem forslag 

til, hvordan man genvinder og 
holder fast i et rent liv:

1.  Fjern jer fra mennesker, 
materialer og omstændighe-
der, som vil skade jer.

2.  Søg hjælp.
3.  Tilegn jer og udøv selvbeher-

skelse for at modstå dårlige 
påvirkninger.

4.  Erstat uanstændige tanker 
med håbefulde billeder og 
glade minder.

5.  Fremelsk og vær, hvor  
Herrens Ånd er.

Fra Jeffrey R. Holland, »Ingen plads til min 
sjæls fjende«, Liahona, maj 2010, s. 4446.
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Behovet var overvældende.
I begyndelsen af 2013 var der fire 

udbrud af mæslinger i flygtningelej
ren Za’atari i den mellemøstlige stat Jordan. 
Flere end 100.000 syriske flygtninge, der bor 
meget tæt, var i risiko for at blive smittet af 
denne meget smitsomme og farlige virus. Den 
jordanske regering planlagde et stort vaccina
tionsprogram for at forhindre sygdommen i at 
sprede sig. Det var planen at vaccinere mindst 
90.000 syriske flygtninge i aldersgruppen mel
lem 6 måneder og 30 år i løbet af to uger.

Men der var et problem. FN’s børne
organisation (UNICEF) havde vaccinerne. 
Det jordanske sundhedsministerium havde 
klinikkerne. Men de havde ikke udstyr til at 
holde vaccinerne nedkølet – kanyler, behol
dere til skarpe genstande – og tiden var ved 
at løbe ud.1

Her kommer Ron og Sandi Hammond ind 
i billedet. De tjener som velfærdsmissionærer 
og nationale ledere for LDS Charities i Jordan. 
Eftersom Ron og Sandi havde samarbejdsrela
tioner med UNICEF og sundhedsministeriet, 
tilsluttede de sig hurtigt samarbejdet mellem 
disse organisationer for at finde ud af, hvor 
LDS Charities kunne hjælpe.

Ron fortæller: »Vi forhørte os om, hvor 
meget det ville koste at købe det fornødne 
udstyr. Da de fortalte det, sagde vi: ›Vi tror, at 
LDS Charities kan hjælpe.‹ Så sagde de: ›Hvor 
hurtigt? Det skal gå stærkt!‹«

Inden for 20 timer havde LDS Charities 
godkendt købet af det fornødne køleudstyr. 
»Da vi informerede sundhedsministeriet og 
UNICEF,« fortæller Ron, »blev de næsten 
målløse. Hvordan kunne en NGO rykke så 
hurtigt? Ikke alene kunne vaccinationspro
grammet gå efter planen, men det inspire
rede også til en landsdækkende kampagne, 
hvor hundredtusinder af jordanere og syriske 
flygtninge blev vaccineret.«

En krise var afværget.
Desuden dannede dette produktive 

partnerskab med UNICEF, det jordanske 

TI
L 

VE
NS

TR
E:

 F
O

TO
 M

ED
 T

ILL
AD

EL
SE

 F
RA

 S
AM

IR
 B

AD
RA

N,
 U

NI
CE

F-
JO

RD
AN

; B
AG

G
RU

ND
SM

Ø
NS

TR
E 

O
G

 F
O

TO
 A

F 
AM

M
AN

 I 
JO

RD
AN

 ©
 IS

TO
CK

/T
HI

NK
ST

O
CK

TJENESTE 

Eller hvor end Herren har brug for jer.

øst for Jordan

LDS Charities hjalp med at vaccinere 90.000  
syriske flygtninge mod mæslinger.

R. Val Johnson og Rachel Coleman
Kirkens Tidsskrifter og trykkeri
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sundhedsministerium og LDS Charities også grundlag for 
fremtidigt samarbejde.

Hvordan Ron og Sandi Hammond i det hele taget ankom 
til Mellemøsten i det afgørende øjeblik er et vidnesbyrd om 
Hammond parrets tro og den inspiration, der ligger bag 
Kirkens seniormissionærprogram.

Efterlyses: Missionærægtepar
I 2012 tjente Hammond parret som tempeltjenere i 

templet i Rexburg i Idaho. Ron havde en velfungerende 
tandlægeklinik, og han underviste på religionsinstituttet på 
Brigham Young University i Idaho. Men deres rolige rutine 
ændredes drastisk med en klar åndelig tilskyndelse til straks 
at sende papirer ind om at tjene på mission. Timingen over
raskede dem. Deres børn var gift og på forskellige steder 
i livet med karriereskift og flytninger, og Ron havde ikke 
tænkt sig at gå på pension endnu. Men Ånden forvissede 
dem om, at der var brug for dem, og at alt ville ordne sig.

Det viste sig, at præstedømmeledere ved Kirkens  
hovedsæde havde fastet og bedt om at finde det rette par 
til at tjene som nationale ledere for LDS Charities i Amman 
i Jordan.

»Det var så tydeligt,« siger Sandi, »at Herren var før ude 
end os og forberedte detaljerne i forbindelse med den 
særlige opgave, han havde til os. Vi ved, at han gør det for 
enhver missionær, der tjener. Det er betryggende at vide, 
at Frelseren arrangerer tingene for en, når man skal tjene, 
lang tid før man ankommer.«

SÅDAN FÅR I DE BEDSTE 6, 12, 18 ELLER  
23 MÅNEDER I JERES LIV

Ægtepar kan tjene i 6, 12, 18 eller 23 måneder  
afhængigt af deres situation.

Derudover er den største udgiftspost – husleje – blevet 
gjort overkommelig, da der er sat en beløbsgrænse, der ikke 
overstiger 1400 $ for ægtepar, der tjener fra USA, Canada, 

Vesteuropa, Japan og Australien. Par fra alle andre lande 
betaler det, de har råd til.

Information om, hvordan man søger om missionærtjene-
ste og flere historier om ægtepar, der har haft den bedste 
tid i deres liv ved at tjene på mission, finder man på lds. org/ 
callings/ missionary/ senior.

Amman i Jordan

»Når vi ser tilbage,« siger Ron, »er vi taknemlige for, at vi 
hverken specificerede eller insisterede på, hvor vi gerne 
ville tjene. At vi overlod det i Herrens hænder gjorde, at 
han kunne give os en erfaring, vi ikke ville have fået ellers.«

Den erfaring omfattede samarbejde med den jordan
ske kongefamilie om humanitære projekter, som havde 
kongefamiliens interesse. Hammond parret samarbejdede 
med lokale hospitaler og klinikker for at efteruddanne det 
jordanske sundhedspersonale i livreddende færdigheder 
omkring genoplivning af neonatale børn, hvilket resul
terede i et markant fald i dødeligheden blandt nyfødte. 
Gennem deres og andre missionærægtepars indsats 
kunne LDS Charities sørge for uddannelse og udstyr til 
synsklinikker og organisationer, der hjælper folk med 
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fysiske handicaps. Blandt dem, som Hammond parret 
og andre velfærdsmissionærer støttede, var der et center, 
som lærer kvinder med fysiske handicaps, hvordan man 
designer og laver specialtøj og forskelligt håndværk. Disse 
færdigheder gav deltagerne bedre mulighed for at sørge 
for sig selv og deres familie.

Andre projekter omfattede arbejde med andre NGO’er 
og den jordanske regering om nødhjælp og et screenings
program af jordanske studerende, som kunne få et af 
de to stipendier om året til at læse på Brigham Young 
University. En af de mest fyldestgørende oplevelser 
for Hammond parret var at arbejde sammen med den 
romersk katolske kirke om at bygge undervisningsloka
ler for kristne irakiske flygtninge, som ellers ikke havde 
noget sted at mødes.

Med Herren i hans vingård
Mens Hammond parret var i Jordan lærte de, hvor sandt 

Herrens løfte til dem, der tjener ham, er: »Jeg vil gå foran 
jer. Jeg vil være ved jeres højre hånd og ved jeres venstre, 

og min Ånd skal være i jeres hjerte og mine engle rundt 
omkring jer til at styrke jer« (L&P 84:88).

»Gud er engageret i værket,« siger Ron. »Han er i vingår
den sammen med sine tjenere. Ethvert par, der tager på 
mission, mødes af vingårdens Herre i vingården. Vi tror 
ikke på mirakler i Jordan; de var en del af livet der.«

Det er indiskutabelt, at de engle, som de følte de havde 
»rundt omkring« sig, omfattede nogle himmelske af slag
sen, men de omfattede nogle af jordisk beskaffenhed, især 
deres børn, som støttede deres beslutning om at tjene så 
langt væk hjemmefra.

Og deres familie blev til gengæld velsignet af Herrens 
beskyttende og bevarende kraft. Der blev truffet vigtige 
beslutninger om karriere og flytninger, og bekymringer 
over mulige fødselskomplikationer blev løst ved, at deres 
børn henvendte sig til Herren og rådførte sig med hinan
den og bad og fastede for hinanden.

De velsignelser, deres børn modtog, var så bemærkel
sesværdige, at de udtrykte entusiastisk støtte, da bror og 
søster Hammond blev opfordret til at forlænge deres toå
rige mission til tre år. De kunne mærke, at Herren gjorde 
noget helt særligt for dem som direkte følge af forældre
nes tjeneste.

Alligevel føltes adskillelsen fra familien som et offer. Det 
var svært at være på den anden side af jorden end deres 
kære. Men det var ikke så svært, som det ville have været 
tidligere. Teknologi gjorde det muligt for familien at være 
involveret i hinandens liv så ofte, som det var nødvendigt. 
Sandi siger: »Ægteparrene mister ikke kontakten til deres 
familie. Vi var tit i kontakt med vore børn og deres familie 
derhjemme. På grund af FaceTime og e mail vidste vore 
fire nye børnebørn, som blev født, mens vi tjente, hvem 
vi var, og de tog varmt imod os, da vi vendte hjem.«

Åbnede øjne og hjerter
Blandt de mange velsignelser, som Hammond parret 

følte, at de modtog ved at tjene, var det at få øjnene åbnet 
for den jordanske befolknings generøsitet og venlighed. Da 
bror og søster Hammond modtog deres kald, var de usikre 
på det folk, de skulle tjene.

Ron og Sandi Hammond og andre humanitære missionærer 
arbejdede sammen med den jordanske kongefamilie for at 
mindske spædbarnsdødeligheden i landet.
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»Men vi opdagede, at vore muslimske venner var venlige 
og generøse,« siger Ron, »og vi er sikre på, at de ville have 
gjort alt for at beskytte os, hvis de havde fornemmet, at vi 
var i fare på et tidspunkt.

Deres velgørenhed er forbløffende. Jordanerne kan ikke 
klare, at nogen mangler noget, hvis de kan gøre noget ved 
det. De har taget imod flygtninge siden før kong David. 
Bibelen indeholder mange referencer til ›øst for Jordan‹, og 
vi begyndte at underskrive vore breve ›øst for Jordan‹ som 
anerkendelse af den medmenneskelige tjeneste, vi var så 
privilegerede at kunne yde i dette historisk barmhjertige 
land. I århundreder har Jordan været et næstekærligt sted, 
og Herren har velsignet folket for det.«

Det tætte samarbejde med det jordanske folk har gjort, 
at Hammond parret har udviklet stærke venskaber. »Vi blev 
inviteret til adskillige iftar måltider, det måltid som afslutter 
den daglige ramadanfaste,« fortæller Sandi. »Vore muslimske 
venner inviterede os også til forlovelsesfester, bryllupper 
og andre familiebegivenheder.«

Kirken missionerer og døber ikke muslimer i Jordan eller 
noget andet sted, hvor loven forbyder det, så bror og søster 

Hammond fortalte ikke om Kirken. De havde 
i stedet fokus på at opbygge og bevare rela
tioner – med kongefamilien, lokale huma
nitære partnere, andre missionærægtepar, 
der tjente med dem, og religiøse og politiske 
ledere. Når der blev spurgt ind til detaljer om 
Kirken opfordrede bror og søster Hammond 
spørgeren til at besøge LDS. org.

Kaldet til at tjene
Føler Ron og Sandi sig lidt specielle 

blandt ægtepar, der er kaldet til at tjene – 
eller som kunne blive kaldet til at tjene, når 
man ser på de bemærkelsesværdige erfarin
ger, de har haft?

Ja og nej. »Vi tjente hvor og da Herren 
havde brug for et par med vore speci
fikke færdigheder og livserfaringer,« siger 
Hammond parret. »Men det gælder for alle 

seniormissionærer. Ethvert par med evnen til at tjene på 
mission er blevet forberedt på at tjene på en måde, der er 
speciel for dem. De er bare nødt til at udøve tro nok til at 
gå derhen, hvor Herren har brug for dem, så vil han bruge 
dem til at gøre en forskel for andre.«

»Ægtepar kan gøre en forskel,« har ældste Robert D. 
Hales fra De Tolv Apostles Kvorum sagt. »Ægtepar kan 
udføre usædvanlige ting, som ingen andre kan …

Der er næsten ingen grænser for, hvordan ægtepar kan 
tjene. Lige fra hjælp på et missionskontor og lederskabstræ
ning til slægtsforskning, tempeltjeneste og humanitær hjælp 
er der mulighed for at anvende næsten enhver færdighed 
eller ethvert talent, som Herren har velsignet jer med …

I har modtaget meget i jeres tilværelse, gå ud og giv 
frit i jeres Herres og Frelsers tjeneste. Hav tro, Herren ved, 
hvor der er brug for jer. Behovet er så stort, søskende, og 
arbejderne er så få.« 2 ◼

NOTER
 1. Se »Mass Vaccination Campaigns in Syria, Jordan, Lebanon, Iraq 

and Turkey Amid Measles Outbreaks«, 30. apr. 2013, unicef.org.
 2. Robert D. Hales, »Missionærægtepar: En tid til at tjene«, Liahona, 

juli 2001, s. 31.

Noget, der bekymrer potentielle missionærægtepar, er at være langt væk 
fra deres børn og børnebørn på vigtige tidspunkter. Hammond- parret opda-
gede, at Herren velsignede de tjenendes familie på bemærkelsesværdige 
måder, og at ny teknologi gjorde det muligt at holde tæt kontakt, selvom 
man er på hver sin side af kloden.
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S I D S T E  D A G E S  H E L L I G E  R Ø S T E R

TRYGLER OM NÅDE

På en tur til en nærtliggende by i 
Estland så jeg en mand, der tiggede 

om penge. Jeg genkendte ham utroligt 
nok fra dengang, jeg tjente som missi
onær i den by ti år tidligere. Han bar 
rundt på en stor pose med plastikfla
sker ligesom før, for han samlede 
pant. Jeg huskede, at han altid havde 
bedt om lidt penge, og gav man ham 
nogle, bad han om flere.

Jeg blev chokeret over at se ham. 
Og her efter 10 år var han stadig den 
samme – lidt grå, men det så ud som 
om, at han stadig levede et tiggerliv dag 
efter dag. Jeg tænkte på de 10 vidun
derlige år, jeg havde haft i mellemtiden, 
hvor jeg blandt andet var blevet gift i 
templet, havde fået en uddannelse, fået 
et godt job og havde et godt helbred.

dobbelttjekkede det, at jeg havde ind
sendt dem en dag for sent.

Værdien af legatet var præcist 100 
gange mere end det beløb, jeg havde 
givet tiggeren, og ironien var ikke spildt 
på mig. Jeg tryglede om nåde, både i 
mine bønner til vor himmelske Fader 
og via e mails til universitetets ansatte. 
De sagde, at de ville tage ansøgningen 
i betragtning, men de ville bemærke, at 
den var indleveret for sent.

Min bøn blev besvaret, og jeg blev 
velsignet og modtog legatet, som 
var en stor økonomisk hjælp for min 
hustru og mig. Men vigtigere var det, 
at denne oplevelse lærte mig noget 
værdifuldt: Er vi ikke alle tiggere for 
Gud? (Se Mosi 4:19). ◼
Matthew Crandall fra Harju i Estland

Jeg tænkte, at det måske var sidste 
gang, jeg så ham, og jeg følte, at jeg 
burde give ham noget. Problemet var, 
at jeg kun havde en pengeseddel, der 
var mere værd, end jeg var villig til at 
give. Jeg kviede mig ved det valg, jeg 
havde – enten at give ham ingenting, 
eller mere end jeg ønskede. Jeg beslut
tede mig for, at det ikke ville gøre den 
store forskel for mig, og det ville det 
gøre for ham, så jeg gav ham pengene.

Mindre end to dage senere befandt 
jeg mig i en lignende situation, men 
denne gang var det mig, der tryglede 
om nåde. Jeg havde blandet nogle 
datoer for nogle legatansøgninger 
sammen. Jeg troede, at jeg havde 
indsendt dem to uger før tiden, men 
til min skræk opdagede jeg, da jeg 
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På en tur til en nærtliggende by 
i Estland så jeg en mand, der 

tiggede om penge. Jeg genkendte ham 
utroligt nok fra dengang, jeg tjente som 
missionær i den by ti år tidligere.
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Jeg sad og så TV, da min mor 
ringede for at fortælle mig, at 

hendes bror, min 92 årige onkel 
Floyd og hans hustru, tante 
Millie, lå syge med influenza, og 
de havde ikke noget mad i huset. 
Ingen af dem var i stand til at tage 
ud og handle. Onkel Floyd og 
tante Millie havde ingen familie 
i nærheden, så der var ingen, 
der kunne hjælpe dem.

Min mor tænkte, om jeg 
kunne hjælpe. Jeg er det 
eneste medlem af Kirken i 
den del af familien, og man havde 
trukket på mig i andre situationer. 
Problemet var, at jeg boede i Utah i 
USA, og min onkel og tante boede 
i Hemet i Californien i USA.

Jeg bad min mor om at give mig 
et par minutter til at tænke over, hvad 
jeg kunne gøre. Jeg havde en ven, 
der boede i nærheden af Hemet, 
så jeg ringede og spurgte, om hun 
kendte nogen i Hemet. Hun fortalte 
om en dame, som hun tjente med i 
templet i Redlands i Californien, hun 
hed søster Dunn, og hun var hjælpe
foreningspræsident der.

Da søster Dunn tog telefonen, 
begyndte jeg: »Hej, søster Dunn. Du 
kender mig ikke, men jeg hedder 
Nancy Little, og jeg bor i Utah. Jeg er 
medlem af Kirken, men det er min 

tante og onkel, som bor i Hemet, 
ikke. De er syge, og de har ikke noget 
mad i huset.« Jeg fortalte hende, hvor 
de boede, hvilket var langt væk fra 
hende, og jeg forklarede, at jeg blot 
ønskede information om en restaurant 
i nærheden af dem, som kunne køre 
ud med mad til dem.

Men søster Dunn insisterede på, 
at hun og hendes mand ville komme 
med mad til min tante og onkel. De 
havde tilfældigvis noget hjemmelavet 
suppe og brød, og hendes mor havde 
lige bagt småkager. Jeg protesterede, 
men hun insisterede.

Et par timer senere ringede søs
ter Dunn tilbage og forsikrede mig 
om, at alt var vel. Min mor ringede 
senere for at fortælle mig, hvad 
onkel Floyd havde sagt om deres 
besøg. Han havde sagt: »Der kom 
nogle engle hjem til mig, der hed 
hr. og fru Dunn. De kom med fav
nen fuld af mad: Frugt, grøntsa
ger, hjemmelavet suppe, brød og 
småkager. Det er de bedste små
kager, jeg nogensinde har smagt.« 
Bror og søster Dunn besøgte min 

onkel og hjalp dem med det, de 
havde brug for, hvorefter bror Dunn 
bar min skrøbelige tante Millie, der 
led af Alzheimer, fra hendes seng og 
ud på en køkkenstol, så søster Dunn 
kunne made hende.

Da onkel Floyd ringede til min 
mor for at fortælle om besøget, græd 
han. Han sagde, at han aldrig havde 
mødt mere venlige og omsorgsfulde 
mennesker. Han sagde, at jeg var 
heldig at bo i Utah og være omgivet 
af »alle de mormoner«.

Fire dage efter det besøg, gik onkel 
Floyd ud til postkassen, hvor han gled 
og faldt. Han slog sit hoved og døde 
fire dage senere. Bortset fra en hjem
mesygeplejerske blev bror og søster 
Dunn de sidste mennesker, der så 
min onkel, inden han døde.

Jeg er taknemlig for det kristuslig
nende eksempel, som en af mine søs
tre i Hjælpeforeningen viste, en søster, 
der boede mange hundrede kilometer 
væk, som jeg aldrig havde mødt, og 
som hjalp min onkel og tante. ◼
Nancy Little fra Utah i USA

ENGLE,  
DER HED 
HR. OG  
FRU DUNN
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Søster Dunn insisterede på, at hun og 
hendes mand ville komme med mad 

til min tante og onkel.



Som mor til to små døtre har jeg 
ofte brugt det som undskyldning 

for, at jeg ikke kan deltage i nogle af 
de ting, som jeg gerne ville, fordi jeg 
ikke har tid til at gøre det. En af de 
ting var slægtsforskning.

Selvom jeg havde deltaget i indek
sering som en fornøjelig sabbatsakti
vitet tidligere, så tog jeg mig selv i at 
komme med undskyldninger om, at jeg 
enten ikke havde tid eller viden nok til 
at gå i gang med min slægtshistorie.

Jeg ændrede sindelag en tidlig 
morgen, da jeg sad i templet for 
nogle få måneder siden. Da jeg gik 
navnene igennem på de afdøde på 
tempelkortene, bad jeg for, at de ville 
tage imod de tempelordinancer, som 
blev udført for dem, og jeg tænkte 
ved mig selv: »Ville det ikke være 
rart, hvis det var mine slægtninge? 
Dem vil jeg gerne udføre ordinan
cer for.« Ånden bekræftede, at 
dersom det var mit ønske, så 
ville Herren hjælpe mig med 
at udføre slægtsforskning især 

TID TIL SLÆGTSFORSKNING
på sabbatten. Han kunne hjælpe mig 
med at finde den fornødne tid og 
kundskab til at udføre hans hensigter.

Den følgende søndag tog jeg hjem 
og loggede mig ind på FamilySearch. 
org. Jeg fik straks tårer i øjnene, da jeg 
så navnene på mine aner. Mit bånd til 
dem blev stærkere. Mine følelser for 
dem blev stærkere på grund af person
lige fotografier og dokumenter, som 
min bedstemor havde tilføjet for nylig, 
og det gjorde dem mere virkelige for 
mig. Jeg nød glæde ved at inddrage 
min toårige, som lærte at genkende sin 
oldefar og tiptipoldemor på billeder, 
og hun kunne deres navne. Jeg havde 
det, som ældste Russell M. Nelson, 
præsident for De Tolv Apostles Kvo
rum, havde beskrevet: »Sabbatten er 
en vidunderlig mulighed for at styrke 

vore familiebånd. Når alt 
kommer til alt, ønsker 

Gud, at vi som hans 

børn alle vender tilbage til ham som 
hellige, der har fået deres begavelse, 
og som er blevet beseglet i templet 
som familie, til vore forfædre og til 
vore efterkommere« (»Sabbatten er fry
defuld«, Liahona, maj 2015, s. 130).

Efter jeg først kom i gang, er jeg 
fortsat med at lave slægtsforskning på 
sabbatsdagen. Jeg er blevet velsignet 
med at kunne udføre ordinancer i 
templet for mine afdøde slægtninge. 
Det har været en særlig velsignelse at 
lære mere om mine slægtning og få 
et tættere forhold til min bedsteforæl
dre, som ikke er medlemmer af vores 
kirke. Det har styrket mit forsæt om 
at holde mine pagter og holde ud til 
enden, så jeg kan være et stærkt led 
i min evige familiekæde.

Selvom der stadig er meget arbejde 
at udføre, er jeg taknemlig for, at vor 
himmelske Fader har øget min evne, 
så jeg kan tage del i hans værk, og 
særligt på hans dag. For mig er  
sabbatten en ren glæde. ◼

Rachel Lewis fra Utah i USA
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Jeg nød glæde ved at 
inddrage min toårige, som 

lærte at genkende sin oldefar 
og tiptipoldemor på billeder, 
og hun kunne deres navne.
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Jeg stod midt i et vanskeligt år med 
undervisning af 13  og 14 årige. Jeg 

var lige kommet hjem efter et frustre
rende møde med viceskoleinspektøren, 
hvor vi havde gennemgået en nyere 
evaluering. Jeg var ny lærer, og jeg 
måtte selv lave de allerfleste af mine 
lektioner, så jeg syntes, at jeg kæm
pede en kamp for at holde eleverne i 
gang og interesserede. Samtalen havde 
basalt set handlet om, at jeg var nødt 
til at tvinge mine elever til at træffe et 
valg – ville de tage sig sammen eller 
havne i problemer – og så skulle jeg 

HÆRFØREREN MORONI HJALP MIG 
MED AT UNDERVISE PÅ SKOLENS 
MELLEMTRIN

være konsekvent med mine advarsler.
Jeg tog fra mødet med en følelse af 

mismod og overvældelse. Jeg beslut
tede mig for at gøre dette møde til 
dagens spørgsmål under mit skriftstu
dium næste dag. Utrolig nok kom sva
ret til mig, da jeg læste i Mormons Bog.

Jeg bad om, at skriften måtte 
lære mig, hvordan jeg blev en god 
lærer. Helligånden underviste mig, 
da jeg læste om hærføreren Moroni 
i Alma 44. På dette sted i historien 
havde Moroni og nefitterne omringet 
lamanitterne ved floden Sidon, og de 

havde slået lamanitterne med ræd
sel, så de nedlagde deres våben. Jeg 
fortsatte med at læse og tænkte over, 
hvordan jeg gerne ville være ligesom 
Moroni i klasseværelset: Myndig, 
tillidsvækkende og sejrrig.

Jeg læste dialogen igennem og lagde 
mærke til, at Moroni fortæller Zera
hemna og lamanitterne, at de er nødt til 
at træffe et valg: »Overdrag jeres krigs
våben til os, så vil vi … skåne jeres liv, 
hvis I vil drage bort og ikke igen drage 
i krig mod os«, ellers vil jeg »befale mine 
mænd, at de skal falde over jer« (Alma 
44:6 7). Jeg indså, at han gjorde, som 
min skoleleder havde bedt mig om! 
»Giv dem to valg og vær konsekvent,« 
havde han sagt. Med det in mente tog 
jeg Moronis motto til mig: »Se, vi vil 
gøre ende på striden« (Alma 44:10).

Rustet med de principper, som jeg 
havde lært af en historie i skriften om 
en af mine helte, tog jeg hen på sko
len og følte mig tryg ved min slagplan. 
Jeg havde tilfældigvis en lille figur af 
Moroni, og han sad i min brystlomme 
resten af skoledagen som en påmin
delse om, hvordan han havde lært mig 
at styre en klasse på mellemtrinnet. 
Da jeg gav mine elever to valg, for
bedrede de deres opførsel, de lavede 
deres lektier, og vi kom bedre ud af 
det sammen. Skoleåret sluttede og det 
var stadig svært, men med svar på bøn 
og kraften fra skrifterne var jeg i stand 
til at »gøre ende på striden«. ◼

Ben Floyd fra delstaten Washington 
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Jeg havde tilfældigvis en lille figur af Moroni, og han sad i min brystlomme resten 
af skoledagen som en påmindelse om, hvad han havde lært mig.
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Min familie var lige vendt hjem fra en 
skøn ferie. Da vi havde spist, lod jeg 

min fireårige Markus og treårige Emma 
lege i soveværelset ovenpå i vores lejlighed 
på tredje sal. I Danmark åbnes vinduerne 
udad. Vinduerne var almindeligvis lukkede, 
men vi havde ladet dem stå lidt åbne, mens 
vi var på ferie, så der var lidt luftcirkulation 
i lejligheden, mens vi var væk.

Da jeg stod og vaskede op, kunne jeg 
pludselig mærke, at der var noget helt galt. 
Jeg løb ind i stuen samtidig med, at Markus 
kom springende ned ad trapperne. Han skreg 
af rædsel og sagde, at Emma var faldet ud af 
vinduet – et vindue, der lå ca. 12 meter over 
et cementfortov. Jeg løb ned ad trapperne og 
kaldte på Emma. Jeg fandt min lille datter lig
gende livløs på fortovet. Hun var helt slap, da 
jeg tog hende op, og alle mine bange anelser 
blev bekræftet. Min mand, som var fulgt efter 
mig udenfor, tog hende og gav hende straks 
en præstedømmevelsignelse.

Ambulancen kom hurtigt, og Markus og 
jeg bad en bøn, mens redderne arbejdede 
med Emma. Snart sad vi alle i ambulancen 
med kurs mod hospitalet.

Familiemedlemmer stødte snart til os på 
intensivafdelingen, de kom for at støtte os. 

Markus tog hjem med sine fætre og kusiner, 
mens min mand og jeg blev og ventede på 
nyt om Emmas tilstand.

Da vi havde ventet i noget, der føltes som en 
evighed, kom en af lægerne endelig og spurgte 
om detaljer omkring ulykken. De sagde, at et 
fald fra den højde normalt ville resultere i indre 
blødninger og en lille chance for at overleve. 
Emma havde brækket sit bækken og fået en 
hjernerystelse, men ellers var hendes skram
mer overfladiske. Lægen sagde, at en engel vist 
havde holdt hånden under hende.

Selvom det var et mirakel, at Emma over
levede, var hun stadig bevidstløs, efter hun 
havde slået hovedet. Min mand og to nære 
venner gav Emma endnu en præstedømme
velsignelse. I den velsignelse blev det lovet, 
at hun ville komme sig helt, og at hun ikke 
ville få nogen varige skader, og at det ville 
tjene som en positiv erfaring i hendes liv. Jeg 
følte en stærk taknemlighed for præstedøm
mets kraft. De bønner, jeg havde opsendt 
i løbet af natten, var blevet hørt.

Emma vågnede fra sin koma fire dage 
senere. I løbet af de fire dage havde ven
ner, medlemmer af Kirken og andre fastet 
og bedt for hende. Jeg følte at de trofaste 
helliges bønner svævede omkring mig og 

Da min datter faldt ud af et vindue, blev min værste frygt til virkelighed.
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FASTE OG BØN FOR EMMA
Af Cecilie Nørrung

V O R E S  H J E M ,  V O R E S  F A M I L I E
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HVAD ER VORES 
RESPONS PÅ 
PRØVER?
»Hvad er vores umiddel-
bare reaktion, når der 
sker svære ting i vores 
liv? Bliver vi forvirret, 
mister vi troen eller 
trækker vi os åndeligt 
tilbage? Rammer det os 
på troen? Giver vi Gud 
eller andre skylden for 
vores situation? Eller er 
vores første reaktion, 
at vi husker, hvem vi 
er, og at vi er børn af 
en kærlig Gud? Er det 
koblet til en absolut 
tillid til, at han tillader 
jordisk lidelse, fordi han 
ved, at den vil være os 
til velsignelse, som en 
lutrende ild, så vi kan 
blive mere som ham 
og opnå en evig arv?«
Se ældste Donald L. Hallstrom 
fra De Halvfjerds’ Præsidium, 
»Jeg er Guds kære barn,« 
Liahona, maj 2016, s. 27.

styrkede min familie og mig. Det føltes som, 
om Gud lagde sine arme omkring mig og 
trøstede mig.

Staven fastede dagen inden, hun vågnede 
op. Vi tror på, at vor himmelske Fader hørte 
vore bønner, at Emmas opvågnen var et 
direkte resultat af fasten. Derefter kom Emma 
sig hurtigt. Fem dage senere sagde hun de 
første ord siden ulykken, og ni dage efter 
blev hun udskrevet fra hospitalet. Hun måtte 
tilbringe fem uger i en kørestol, og derefter 
begyndte hun i fysioterapi.

Omkring en måned efter ulykken satte 
min ryg pludselig ud af at bære rundt på 
Emma. Jeg blev ramt af en følelse af både 
fysisk og åndelig hjælpeløshed. Hvordan 
skulle jeg kunne tage mig af hende?

En aften blev følelsen af at være så hjæl
peløs for svær at bære. Jeg forlod huset og 
fandt en bænk i en park, hvor jeg bad til vor 
himmelske Fader i omtrent en time. For første 
gang i mit liv følte jeg den mirakuløse kraft 
i Frelserens forsoning komme over mig. Al 
den smerte og sorg, jeg havde båret rundt på, 
blev taget fra mig, og alle mine byrder blev 
fjernet fra mine skuldre efter den bøn. Emma 
sad stadig i kørestol, og jeg fik regelmæssige 
behandlinger for min ryg, men jeg blev styr
ket til at fortsætte.

Et år senere kunne Emma løbe rundt, 
grine, fortælle historier og tænke helt, som 
en fireårig bør kunne.

Vi ved, at vi har en kærlig Fader i himlen, 
som elsker og kender os personligt. Han ved, 
hvilke udfordringer vi går igennem. Jeg vil 
aldrig betvivle det mirakel, han gav os gennem 
bøn, faste og præstedømmevelsignelser. ◼
Forfatteren bor i hovedstadsområdet i Danmark.
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Mange mennesker omtaler jer, 
[som er født omkring årtu
sindskiftet], som generation X. 

Jeg må indrømme, at når forskere 
henviser til jer med det ord og beskri
ver det, som deres forskning afslører 
om jer – hvad I kan lide og ikke lide, 
jeres følelser og tilbøjeligheder, jeres 
styrker og svagheder – bliver jeg dårlig 
tilpas. Der er noget ved måden, som 
de bruger udtrykket generation X på, 
som generer mig. Og ærlig talt er jeg 
mindre interesseret i, hvad eksperterne 
har at sige om jer, end hvad Herren 
har fortalt mig om jer.

Når jeg beder for jer og spørger 
Herren, hvad han føler for jer, føler 
jeg noget helt andet end det, forskerne 
siger. De åndelige tilskyndelser, jeg 

har følt om jer, fører mig til at tro, at 
udtrykket generation X faktisk passer 
bedre på jer, end eksperterne nogen
sinde vil kunne forstå.

Udtrykket er perfekt til jer, hvis 
det X minder jer om, hvem I virkelig 
er, og hvad formålet med jeres liv 
virkelig er. Det kan være en fra jeres 
generation, der er blevet undervist 
og selv har undervist i Jesu Kristi 
evangelium i forudtilværelsen, og 
som der indgik pagter med vor him
melske Fader om tapre ting – deri
blandt moralsk modige ting – som 
I ville gøre her på jorden.

Det kan være en mand eller kvinde, 
som Gud stolede nok på til at sende til 
jorden i den mest spændende udde
ling i denne verdens historie. Det kan 

være en mand eller kvinde, der lever 
nu for at forberede folk i denne verden 
på Jesu Kristi andet komme og hans 
tusindårsrige. Tag ikke fejl af det – I 

»I er en udvalgt slægt«, 
forudordineret af Gud 
til at udføre et bemær-
kelsesværdigt arbejde 
– til at være med til at 
forberede folk i denne 

verden til Herrens 
andet komme.

Vær det bedste, 

Præsident  
Russell M. Nelson
Præsident for 
De Tolv Apostles 
Kvorum

jeres generation 
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blev født til at stå fast i denne tid.
Spørgsmålet er: »Hvordan kan I stå 

fast og leve op til jeres bedste?« Jeg 
har fire anbefalinger.

1. Lær, hvem I virkelig er!
Tag jer tid til at tænke bønsomt 

over disse fakta:

•  I er en udvalgt søn eller datter 
af Gud.

•  I er skabt i hans billede.
•  I blev undervist i åndeverdenen 

for at forberede jer på alt, I ville 
møde her i den sidste del af de 
sidste dage (se L&P 138:56). Den 
undervisning ligger stadig i jer!

Vi lever i den »ellevte time«. Herren 
har erklæret, at det er den sidste gang, 
at han kalder sine tjenere til sin vin
gård for at indsamle de udvalgte fra 
jordens fire hjørner (se L&P 33:3 6). 
Og I blev sendt for at deltage i denne 
indsamling. Igen og igen har jeg med 
mine egne øjne set den store ind
flydelse, de standhaftige har, når de 
bringer andre til kundskab om sand
heden. Det er en del af jeres identitet 
og hensigten med jer som Abrahams 
efterkommere (se Gal 3:26 29)!

For adskillige måneder siden havde 
Wendy og jeg en bemærkelsesværdig 
oplevelse i et øde område af Sibirien. 
Blandt dem, der rejste sammen med 
os på vores forberedelsesdag i Irkutsk, 
var missionspræsident Gregory S. 
Brinton, hans hustru Sally og deres 

hjemvendte missionærsøn Sam, der 
havde tjent i Rusland. Vi besøgte den 
smukke sø Bajkal og en markedsplads 
ved dens kyst.

Da vi vendte tilbage til vores bil, 
bemærkede vi, at vi manglede Sam. 
Et kort øjeblik senere kom han tilbage 
sammen med en midaldrende kvinde, 

der hed Valentina. På sit modersmål 
russisk udbrød Valentina begejstret: 
»Jeg ønsker at møde denne unge 
mands mor. Han er så høflig, intelli
gent og venlig! Jeg ønsker at møde 
hans mor!« Valentina blev draget af 
Sams strålende ansigt.

Sam præsenterede Valentina for 

Jeffrey R. Holland
De Tolv Apostles Kvorum
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både sin mor og far, gav hende en 
pjece om Frelseren og arrangerede, 
at missionærerne kunne komme og 
besøge hende. Da missionærerne 
senere kom med et eksemplar af 
Mormons Bog, lovede hun at læse 
den. Flere andre kvinder, der arbej
der på den samme markedsplads, 
blev også begejstret for den nye bog, 
Valentina fik. Vi kender endnu ikke 
slutningen på denne historie, men 
på grund af det særlige lys, som Sam 
udstrålede, blev Valentina og nogle 
af hendes venner præsenteret for 
evangeliet.

De standhaftige som Sam ved, 
hvem de virkelig er. De er Jesu Kri
sti hengivne disciple, der instinktivt 
griber enhver mulighed for at hjælpe 
sig selv og andre til at forberede 
sig på vor Frelsers herredømme 
i tusindårsriget.

Det er derfor min første anbefaling, 
at I selv finder ud af, hvem I virkelig 
er. Spørg jeres himmelske Fader i Jesu 
Kristi navn, hvad han føler for jer, og 
hvad jeres mission er her på jorden. 
Hvis I spørger med oprigtig hensigt, 
vil Ånden over tid hviske jer den 
livsændrende sandhed. Nedskriv disse 
tilskyndelser og gennemgå dem ofte, 
og følg dem nøjagtigt.

Jeg lover jer, at når I begynder at 
fange blot et glimt af, hvordan jeres 
himmelske Fader ser jer, og hvad han 
regner med, at I gør for ham, så vil 
jeres liv aldrig blive det samme!

fastfrosne år, vi omtaler som den 
kolde krig, delte en mur ikke blot 
Berlin, men hele Østeuropa var under 
kommunismens undertrykkende åg. 
Kirker blev lukket, og religiøs tilbe
delse var meget begrænset.

Jeg havde tilbragt meget af mit 
arbejdsliv med at åbne hjerter ved 
livreddende operationer, men jeg havde 
ingen erfaring, der førte mig til at tro, at 
jeg kunne åbne lande til forkyndelse af 
evangeliet. Og alligevel havde en profet 
givet mig en opgave, så jeg satte mig for 
at gøre noget, der virkede helt umuligt.

Fra begyndelsen lå der hindringer 
på vejen. Jeg ankom til de fleste lande 
uden at vide, hvem jeg skulle kontakte. 
Selv når jeg kunne finde navnene på 
den rigtige embedsmand, var det ikke 
unormalt, at et møde blev aflyst eller 
udsat i sidste øjeblik. Da en aftale i 
et land blev udsat i to dage, blev en 
række fristelser placeret på min vej for 
at teste mig, deriblandt fælder med at 
veksle på det sorte marked og andre 
ulovlige aktiviteter. Ved en anden lejlig
hed blev et møde indledt med kravet 
om, at jeg omgående rejste!

Men Herren er i stand til at udføre 
sit værk (se 2 Ne 27:20 21), og jeg 
fik privilegiet at se udfoldelsen af det 
ene mirakel efter det andet – altid og 
kun efter jeg havde tænkt mig godt 
om, opbudt alt mit mod og bedt mine 
inderligste bønner om opgaven.

Kirken opnåede anerkendelse i 
visse lande, inden Berlinmuren faldt. 

2. Forvent – og forbered jer på – 
at opnå det umulige

Gud har altid bedt sine pagtsbørn 
om at gøre svære ting. Fordi I er 
Guds pagtsholdende sønner og døtre 
og lever i den sidste del af de sidste 
dage, vil Herren bede jer om at gøre 
svære ting. I kan godt regne med 
det – Abrahams prøver stoppede 
ikke med Abraham (se L&P 101:4 5).

Jeg ved, hvor foruroligende det kan 

være at gøre noget, der virker til at 
overstige jeres evner. Jeg havde blot 
været medlem af De Tolv Apostles 
Kvorum i 19 måneder, da præsident 
Spencer W. Kimball døde. Ved det 
første møde mellem Det Første Præ
sidentskab og De Tolv Apostles Kvo
rum, efter præsident Ezra Taft Benson 
(1899 1994) var blevet ordineret, gav 
han specifikke opgaver til De Tolv. Han 
instruerede mig med disse ord: »Ældste 
Nelson, du skal åbne landene i Østeu
ropa for forkyndelse af evangeliet.«

Det var i 1985. I de politisk 

I blev sendt for at være 
en del af indsamlingen 

af de udvalgte. Igen 
og igen har jeg med 

mine egne øjne set den 
store indflydelse, de 

standhaftige har, når de 
bringer andre til kund-
skab om sandheden.
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Andre anerkendte os senere. I 1992 
var jeg i stand til at fortælle præsident 
Benson, at Kirken nu var etableret i 
alle lande i Østeuropa!

Som en standhaftig repræsentant 
for jeres generation, som Herren kan 
regne med, vil I også skabe historie! 
I vil blive bedt om at acceptere udfor
drende opgaver og blive et redskab i 
Herrens hænder. Og han vil gøre jer 
i stand til at gøre det umulige.

Hvordan vil I kunne opnå det umu
lige? Ved at gøre, hvad end det kræver 
at styrke jeres tro på Jesus Kristus, ved 
at øge jeres forståelse af læren i hans 
genoprettede kirke, og ved utrætteligt 
at søge sandheden. Når I bliver bedt 
om at gøre umulige ting, vil I standhaf
tige være i stand til at træde frem med 
tro og stædig udholdenhed og begej
stret gøre alt det, der er jer muligt, for at 
opnå Herrens formål (se L&P 123:17).

Der vil være dage, hvor I vil tabe 
modet. Så bed om mod til ikke at give 
op! I får brug for den styrke, fordi det 
bliver mindre og mindre populært at 
være sidste dages hellig. Desværre vil 
nogle, som I troede var jeres venner, 
forråde jer. Og nogle ting virker bare 
uretfærdige.

Men jeg lover jer, at når I følger 
Jesus Kristus, vil I finde fred og sand 
glæde. Når I holder jeres pagter med 
øget præcision, og når I forsvarer Kir
ken og Guds rige på jorden i dag, vil 
Herren velsigne jer med styrke og vis
dom til at opnå det umulige.

3. Lær, hvordan man trækker 
på himlens kraft

Alle har vi spørgsmål. Det er en 
vigtig del af vores liv på jorden at søge 
at lære, forstå og erkende sandhed. 
Meget af mit liv er brugt på at søge. 
I vil også lære mest ved at stille inspi
rerede spørgsmål.

Lige nu er der nogle af jer, som 
kæmper for at vide, hvad I skal gøre 
med jeres liv. Andre undrer sig måske 
over, om de er blevet tilgivet for 
deres synder. De fleste af jer tænker 
over, hvem og hvor jeres evige part
ner er – og de, der ikke gør det, bør 
gøre det.
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Nogle af jer stiller måske spørgs
mål ved nogle af de ting, Kirken gør. 
Måske er mange af jer ikke sikre på, 
hvordan I får svar på jeres bønner.

Vor himmelske Fader og hans Søn 
står klar til at besvare jeres spørgsmål 
gennem Helligånden. Men det er op 
til jer at lære, hvordan I kvalificerer 
jer til og modtager de svar.

Hvor kan I begynde? Begynd med 
at tilbringe mere tid på hellige steder. 
Templet er et helligt sted. Det er kir
kebygningen også, hvor I hver søndag 
fornyr jeres pagter ved at deltage i 
nadveren. Jeg opfordrer jer også til 
at gøre jeres lejlighed, jeres værelse 
eller jeres hjem til et helligt sted, hvor 
I trygt kan trække jer tilbage fra ver
dens mørke forstyrrelser.

Bøn er nøglen. Bed for at vide, 
hvad I skal holde op med at gøre, og 
hvad I skal begynde at gøre. Bed om 
at vide, hvad I skal føje til jeres omgi
velser, og hvad I skal fjerne, så Ånden 
kan være hos jer i overflod.

Bønfald Herren om evnen til at 
skelne. Lev og arbejd derefter på at 
være værdige til at modtage den evne, 
så at I, når der sker forvirrende ting i 
verden, præcist vil vide, hvad der er 
sandt, og hvad der ikke er (se 2 Ne 
31:13).

Tjen med kærlighed. Kærlig tjene
ste for dem, der er faret vild, eller som 
er såret i deres sjæl, åbner jeres hjerte 
for personlig åbenbaring.

Tilbring mere tid – meget mere tid 

– på steder, hvor Ånden er til stede. 
Det betyder mere tid med venner, 
der stræber efter at have Ånden hos 
sig. Brug mere tid på jeres knæ i bøn, 
mere tid på skrifterne, mere tid på 
slægtshistorie, mere tid i templet. Jeg 
lover jer, at når I konsekvent giver 
Herren en generøs del af jeres tid, 
vil han mangedoble resten.

Vi opretholder femten mænd, 
som er blevet ordineret som profeter, 

seere og åbenbarere. Når et tornefyldt 
problem opstår – og de virker til at 
få flere torne for hver dag – kæmper 
disse femten mænd med problemet, 
de forsøger at se alle forgreninger i 
forskellige handlinger, og de søger flit
tigt at høre Herrens røst. Efter jeg har 
fastet, bedt, studeret, overvejet og sid
det i råd med mine brødre om vigtige 
anliggender er det ikke usædvanligt 
for mig at vågne op om natten med 
yderligere tilskyndelser om problemer, 
som vi er bekymret over. Og mine 
brødre har samme oplevelse.

Det Første Præsidentskab og De 
Tolv Apostles Kvorum sidder i råd 
sammen og deler alt det, som Herren 
har vejledt os til at forstå og føle, både 
individuelt og kollektivt. Og så ser vi 
Herren påvirke Kirkens præsident til 
at erklære Herrens vilje.

Denne profetiske proces blev fulgt 
i 2012 med ændringen i minimumsal
deren for missionærer og igen med 
de nye tilføjelser i Kirkens håndbog 
som konsekvens af legaliseringen af 
ægteskab mellem personer af samme 
køn i nogle lande. Fyldt af medfølelse 
for alle og især børnene kæmpede 
vi længe med at forstå Herrens vilje 
i denne sag.

Vi havde hele tiden Guds frelsesplan 
og hans håb om evigt liv for alle hans 
børn i tankerne, mens vi overvejede 
utallige ændringer og kombinationer 
af mulige scenarier, der kunne opstå. 
Vi mødtes gentagne gange i templet i 
faste og bøn og søgte yderligere vej
ledning og inspiration. Og da Herren 
så inspirerede sin profet, præsident 
Thomas S. Monson, til at erklære Her
rens vilje, følte vi hver især en åndelig 
bekræftelse i det hellige øjeblik. Som 
apostle var det vores privilegium at 
støtte det, som var blevet åbenbaret 
for præsident Monson. Åbenbaring 
fra Herren til hans tjenere er en hellig 
proces, og det er også jeres privilegium 
at modtage personlig åbenbaring.

Mine kære brødre og søstre, I har 
lige så meget adgang til at kende 

I vil blive bedt om at 
acceptere udfordrende 

opgaver og blive et red-
skab i Herrens hænder. 

Og han vil gøre jer i stand 
til at opnå det umulige.
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Herrens vilje i jeres eget liv, som vi 
apostle har for hans kirke. Akkurat 
som Herren kræver, at vi søger og 
grunder, faster og beder, studerer og 
kæmper med svære spørgsmål, så 
kræver han det samme af jer, når I 
søger svar på jeres egne spørgsmål.

I kan lære, hvordan man hører 
Herrens røst gennem Helligåndens 
hvisken.1 Hvor nyttige Google, Twitter 
og Facebook end kan virke, giver de 
simpelthen ikke de vigtigste svar!

Mine kære unge venner, I kan 
kende Herrens vilje for jeres liv. I 
behøver ikke at være i tvivl, om I er, 
hvor Herren ønsker, at I skal være, 
eller om I gør det, som han ønsker 
af jer. I kan vide det! Helligånden 
»vil fortælle jer alt det, som I skal 
gøre« (2 Ne 32:3).

4. Følg profeterne
I 1979, da jeg tjente som hoved

præsident for Søndagsskolen, blev 
jeg inviteret til et seminar for regio
nalrepræsentanterne, hvor præsident 
Spencer W. Kimball holdt en inspi
rerende tale om at åbne døre til de 
lande, der er lukket for Kirken såsom 
Kina. Han udfordrede alle, der var 
til stede, til at studere mandarin, så 
vi kunne bruge vores professionelle 
færdigheder til at hjælpe Kinas folk.

For mig virkede præsident Kimballs 
udfordring som en profetisk befa
ling. Så samme aften spurgte jeg min 
hustru Dantzel, om hun ville studere 

mandarin sammen med mig. Hun 
indvilligede, og vi fandt en lærer til 
at hjælpe os. Vi lærte selvfølgelig ikke 
at tale mandarin særligt godt, men vi 
lærte nok til, at jeg var bedre forberedt 
til at sige ja, da jeg året efter blev invi
teret (gennem en række meget uven
tede begivenheder) til at tage til Kina 

som gæsteprofessor for at undervise 
i åben hjertekirurgi.

Vi spoler hurtigt seks år frem til 
1985, året efter jeg var blevet kaldet 
til De Tolvs Kvorum. En dag fik jeg 
en presserende forespørgsel om at 
tage til Kina for at udføre åben hjerte
kirurgi på en berømt operastjerne, der 
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blev betragtet som nationalhelt i hele 
Kina. Jeg forklarede, at mit ansvar som 
kirkeleder på fuldtid hindrede mig i at 
komme, men lægerne i Kina bønfaldt 
mig om at komme med det samme for 
at udføre denne livreddende operation.

Jeg drøftede sagen med min kvo
rumspræsident og Det Første Præsi
dentskab. De følte sig tilskyndet til, 
at jeg som en tjeneste til det kinesiske 
folk skulle tage af sted og udføre 
operationen.

Det gjorde jeg. Operationen gik 
heldigvis godt! Det blev tilfældigvis 
den sidste åben hjerteoperation, som 
jeg udførte. Det var i Jinan i Kina den 
4. marts 1985.

Nu spoler vi igen hurtigt frem. 
Denne gang til oktober 2015. Wendy 
og jeg blev inviteret til igen at besøge 
det medicinske fakultet ved Shandong 
Universitet i Jinan. Vi blev forbløffet, 
da jeg blev budt varmt velkommen som 
»en gammel ven« af Kina og genforenet 
med kirurger, som jeg havde undervist 
for 35 år siden. Et højdepunkt ved vores 
besøg var mødet med den berømte 
operastjernes søn og barnebarn. Alle 
disse fantastiske oplevelser var mulige 
af en årsag: Jeg gav agt på profetens 
opfordring til at lære mandarin.

Profeter ser frem. De ser de opri
vende farer, som modstanderen har 
placeret eller vil placere på vores vej. 
Profeter forudser også de store mulig
heder og privilegier, der venter dem, 
der lytter med hensigt om at adlyde. 

Jeg ved, at det er sandt! Jeg har selv 
oplevet det igen og igen.

Herren har lovet os, at han aldrig 
vil lade en profet lede os på afveje. 
Præsident Harold B. Lee (1899–1973) 
sagde: »Det er ikke sikkert, at I kan 
lide det, der kommer fra Kirkens 
autoriteter. Det strider måske imod 
jeres politiske synspunkter. Det strider 
måske imod jeres sociale synspunkter. 
Det griber måske ind i en del af jeres 

sociale liv. Men hvis I lytter til det, 
som kom det fra Herrens egen mund, 
med tålmodighed og tro, så bliver I 
lovet, at ›helvedes porte ikke [skal] få 
overhånd over jer; ja, og Gud Herren 
vil sprede mørkets magter foran jer og 
få himlene til at ryste til jeres gavn og 
sit navns ære‹ (L&P 21:6).« 2

I forstår måske ikke altid alle den 
levende profets udtalelser. Men når 
I ved, at en profet er profeten, kan I 
komme til Herren i ydmyghed og tro 
og bede om jeres eget vidnesbyrd om, 
hvad som helst hans profet har sagt.

Omkring 40 f.Kr. tilsluttede mange 
nefitter sig kirken, og kirken havde 
fremgang. Men hemmelige sammen
sværgelser begyndte også at vinde 
frem, og mange af deres snu ledere 
gemte sig blandt folket og var svære 
at finde. Efterhånden som folket blev 
mere og mere stolte, drev mange 
af nefitterne »spot med det, der var 
helligt, forkastede profetiens og 
åbenbarelsens ånd« (Hel 4:12).

De samme trusler findes blandt os 
i dag. Den alvorlige virkelighed er, at 
der findes »Satans tjenere« (L&P 10:5) 
overalt i samfundet. Så vær meget 
omhyggelig med, hvis råd I følger 
(se Hel 12:23).

Mine elskede brødre og søstre, 
I blev født til at stå standhaftigt i 
denne tid. »I er en udvalgt slægt« 
(1 Pet 2:9), forudbestemt af Gud til 
at udføre et bemærkelsesværdigt 
arbejde – til at være med til at forbe
rede folk i denne verden til Herrens 
andet komme. ◼
Fra et verdensomspændende foredrag for unge 
voksne, »Becoming True Millennials«, på Brigham 
Young University- Hawaii den 10. jan. 2016. 
Find talen i sin helhed på devotionals. lds. org.

NOTER
 1. I februar 1847, næsten 3 år efter profeten 

Joseph Smith led martyrdøden, viste han 
sig for præsident Brigham Young og gav 
ham denne besked: »Bed folket om at være 
ydmyge og trofaste og sørge for fortsat 
at have Herrens Ånd, så vil den lede dem 
på rette vej. Vær omhyggelige og skræm 
ikke den lille sagte stemme bort; den vil 
lære jer, hvad I skal gøre og hvorhen I 
skal gå« (i Kirkens præsidenters lærdomme: 
Joseph Smith, 2007, s. 98 99).

 2. Kirkens præsidenters lærdomme:  
Harold B. Lee, 2000, s. 84.

Når I ved, at en profet 
er profeten, kan  

I komme til Herren  
i ydmyghed og tro  
og bede om jeres  

eget vidnesbyrd om,  
hvad som helst hans  

profet har sagt.
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Forestil jer en ung mand, der er 
alene hjemme og bliver sulten 
(ja, det er langt ude, men prøv 

at forestille jer det). Forestil jer nu, at 
denne unge mand beslutter sig for 
selv at lave en grillet ostesandwich for 
første gang nogensinde.1 Forestil jer, at 
denne unge mands forældre ikke har 
lært ham, hvordan man laver en grillet 
ostesandwich, og at han aldrig har lagt 
nøje mærke til, hvordan de laver dem.

Lad os nu sige, at denne unge mand 
har helt styr på de rette ingredienser: 
brød, ost, lidt smør på ydersiden af 
brødet (og lidt mayonnaise på indersi
den, fordi han er dygtig). Så tager han 
panden frem og sætter den på komfu
ret. (Vi forestiller os også, at han ikke 
har en særlig stegepande eller et appa
rat til at lave denne lækkerbisken).

Nu forestiller vi os, at han får 
en tanke – en tanke, som så mange 
mennesker har været uvidende 
(eller midlertidigt sindssyge) nok til 
at tænke: »Hvis jeg skruer op for var
men, går det hurtigere.«

Forestil jer så, hvad der så sker. 
(I kan måske allerede se det for jer).
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Han får enten et perfekt gylden
brunt brød eller den perfekte seje, 
smeltede ost – men han får ikke begge 
dele. Det mest sandsynlige er, at han 
får noget brød, der ligner og føles (og 
smager sikkert også) som lavasten, og 
halvsmeltet ost, hvilket er lige så lok
kende som halvfærdige historier.

Som I kan se er hans problem en 
kombination af uvidenhed (den er 
tilforladelig) og utålmodighed (der, 
selvom den er forståelig, er mindre til
forladelig). Dersom han gentog denne 
fejl næste gang, ville det være endnu 
mindre tilforladeligt, eftersom det ikke 
kunne undskyldes med uvidenhed, 
og det ene og alene ville bero på 
utålmodighed.

For at få den rigtig er han nødt til 
at opdage miraklet middelvarme.

MIDDELVARME ER 
IKKE MIDDELMÅDIGT

Middel er et godt punkt på et 
komfur, det er perfekt til grillet 
ostesandwich og andre retter, for det 
gør, at maden kan koges eller steges 
igennem uden at få for meget på 

ydersiden. Den eneste bagside ved det 
er, at det kræver mere tid og opmærk
somhed, hvilket kræver tålmodighed.

Herren har sagt: »Fortsæt derfor i 
tålmodighed, indtil I bliver gjort fuld
komne« (L&P 67:13). Her taler han 
om den slags fuldkommenhed, der 
når langt ud over at lave den perfekte 
grillede ostesandwich; han ønsker, at 
vi bliver som ham. Jesus Kristus er det 
bedste eksempel på tålmodighed. Og 
en del af at følge hans eksempel består 
i at udvide vores perspektiv, se bagom 
de øjeblikkelige ting og se den større 
belønning, der følger af selvdisciplin, 
tro, lydighed, en stadig og vedvarende 
indsats, langmodighed og kærlighed – 
med andre ord at være tålmodig.

Per definition indebærer tålmo
dighed at vente, som kan lyde kede
ligt, men som præsident Dieter F. 
Uchtdorf, andenrådgiver i Det Første 
Præsidentskab, har undervist om, er 
det langt mere end blot at vente: »Tål
modighed er aktiv venten og udhol
denhed. Det betyder at holde fast ved 
noget og gøre alt det, vi kan – arbejde, 
håbe og udøve tro samt udholde 

Miraklet ved 

middelvarme

NOTER
 1. Denne unge mand er tydeligvis ameri

kaner. Han kunne lige så godt være alle 

andre steder fra og skulle lave engelsk 
morgenmad, crêpes, røsti, köttbullar, pan
dekager, tortillas eller ris for første gang. 

Princippet er stadig det samme.
 2. Se Dieter F. Uchtdorf, »Fortsæt i 

tålmodighed«, Liahona, maj 2010, s. 57.
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genvordigheder med sjælsstyrke, selv 
når vores hjertes ønsker bliver udsat. 
Tålmodighed er ikke blot at holde ud, 
det er at holde aktivt ud!« 2

Det er ikke kun at lægge den 
grillede ostesandwich på panden og 
så glemme den; det er at holde øje 
med den og vende den på det rette 
tidspunkt.

Det er ikke blot at komme igennem 
skolen eller seminar eller kirken; det 
er aktiv indlæring og gudsdyrkelse.

Det er ikke bare at vente på at et 
vidnesbyrd om Mormons Bog falder 
på en, fordi man beder om et; det 
er at fortsætte med at læse, studere, 

granske, bede og efterleve forskrif
terne i den bog.

Det er ikke kun at sidde der, mens 
vennerne gør grin af jeres tro; det er 
at bede for dem og virkelig ønske, 
at de oplever en forandring i hjertet 
og at gøre, hvad I kan for at det sker.

Det er ikke blot at vente til man 
bliver 16 med at date; det er at lære 

Vil I have tingene lige nu – 

eller vil I have det rette?

SØNDAGSLEKTIONERDenne måneds emne:Bliv mere  kristuslignende
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den hjælper jer til at trænge jer frem 
for at blive mere som Jesus Kristus, 
der hidkalder Helligåndens indflydelse 
og hjælper jer i sidste ende til evigt liv.

Når I bemærker, at der er ting, der 
gør jer utålmodige, så tænk på den 
grillede ostesandwich (eller noget 
andet mad, der giver mening for jer), 
og hvad I måske ofrer ved at lade utål
modighed styre jeres handlinger. Gæl
der det med at miste tålmodigheden 
for ofte også for jer, så velkommen i 
klubben! I kan omvende jer og prøve 
igen ved at følge Jesu Kristi eksempel 
og lære. Der er ikke blot en chance 
for at lave en grillet ostesandwich, og 
det er aldrig for sent at lære om den 
fuldkommenhed, der er muliggjort 
gennem tålmodighed. ◼

TRÆNG JER FREM
»At vente på Herren betyder 
at så et troens frø og pleje det 
»med stor flid og … tålmodighed« 
(Alma 32:41) …

At vente på Herren betyder at 
»stå fast i troen« (Alma 45:17) og 
trænge sig frem i tro med ›et fuld-
komment klart håb‹ (2 Ne 31:20).«

Se ældste Robert D. Hales fra De Tolv Apostles 
Kvorum, »At vente på Herren: Ske din vilje«, 
Liahona, nov. 2011, s. 72.

DELTAG I SAMTALEN

NOGET AT TÆNKE OVER 
TIL SØNDAG
•  Hvilke tilbagevendende prøver 

eller dagligdags situationer gør 
jer utålmodige?

•  Hvordan kan I udøve mere 
tålmodighed i de situationer?

TING I KAN GØRE
•  Studér skriftstederne omkring 

tålmodighed i Guide til Skrifterne.

•  I kan drøfte mål om specifikke 
ting, I kan gøre for at blive mere 
tålmodige, med jeres familie eller 
i kirken.

at elske lydighed og prøve på at for
stå, hvordan man bliver velsignet ved 
at give agt på profetens råd.

SKRU NED FOR VARMEN
Tålmodighed og selvbeherskelse 

eller selvkontrol er begge en del 
af »Åndens frugt« (se Gal 5:22 23). 
Selv om der kan være hastesager, der 
kræver øjeblikkelig handling eller et 
rede svar (ligesom der er noget mad, 
der skal tilberedes ved høj varme), bør 
I se til at udvikle større tålmodighed 
og selvbeherskelse. Hvis I kan mærke, 
at dette er ved at ske, så er det et 
tegn på, at Ånden virker i jeres liv.

Miraklet ved middelvarme er, at 
den kan give den perfekte grillede 
ostesandwich, burgerbøffer, der ikke 
ligner en ishockey puck, der er lyserød 
i midten, hasselbackkartofler, og ikke 
hastigt brændt kartofler, og ris, der 
er bløde og luftige i stedet for hårde 
og seje. Men tålmodighed »skal føre 
til fuldendt værk« ( Jak 1:4) i jeres liv, 

SE EN VIDEO
Se præsident Dieter F. Uchtdorf forklare, 
hvad tålmodighed har med marshmal-
lows at gøre lds. org/ go/ 101656.
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KRAFT  

TIL AT HOLDE UD
Fortalt af Jessica Turner  
til Lynne Crandall
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»På hospitalet,« svarede jeg.
»Ved du, hvad der er sket?«
»Vi kørte galt.«
»Har nogen fortalt dig noget om 

resten af familien?«
Jeg tøvede lidt og svarede nej.
Han sagde, at alle ville komme sig 

– bortset fra min mor. Hun havde ikke 
overlevet.

Jeg forventede at mærke den 
knusende sorg lige med det samme, 
men det gjorde jeg ikke. Trods det 
umiddelbare chok følte jeg af en eller 
grund en fred, en rar følelse af, at jeg 
kunne stole på Gud, og at alt ville 
ordne sig.

Da jeg lå der på hospitalet huskede 
jeg især et specielt kirkehistorisk 
sted, som vi havde set to dage inden 
ulykken: Martins Cove i Wyoming. 
Mange pionerer døde der på grund af 
sult og manglende ly for sne og det 
kolde vejr. Jeg huskede, at jeg havde 
set dynger med sten på gravene og jeg 
havde tænkt på, hvor meget tro det 
krævede af de andre pionerer at hanke 
op i deres håndkærrer og fortsætte. 
Den historie gjorde indtryk på mig. 
Når jeg tænkte på den oplevelse, 

Omtrent en måned inden jeg 
blev 16, tog min familie på 
en tur tværs over USA for 

at besøge nogle af Kirkens historiske 
steder. Jeg havde ikke noget imod, at vi 
skulle tilbringe så meget tid i bilen, for 
min familie havde det altid sjovt. Jeg 
husker, at jeg steg ind i bilen, dagen 
efter vi havde besøgt Winter Quarters 
i Nebraska. Det regnede helt vildt. Jeg 
satte mig på bagsædet, snuppede et 
tæppe og kravlede ind i det for at lytte 
til regnen, mens jeg faldt i søvn.

Det næste jeg husker var følelsen af 
at dreje helt vildt rundt. Senere fandt 
jeg ud af, at vores bil var gledet ud 
på grund af akvaplaning og stødt ind 
i en cementbarriere under en vejbro. 
Jeg kunne vagt huske, at nogle havde 
fortalt mig, at jeg havde brækket 
benet, og at jeg skulle opereres.

Snart efter mens jeg var ved at 
vågne op på hospitalet, kom min far 
ind til mig. Han satte sig ved siden af 
mig på sengen og tog mig i hånden. 
På en eller måde vidste jeg allerede, 
hvad han skulle til at sige.

  »Skat,« sagde han, »ved du, 
hvor du er?«
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vidste jeg, at pionererne havde holdt ud, 
og at jeg også måtte gøre det og blandt 
andet være stærk for mine yngre søskende.

Den umiddelbare følelse af fred blev 
hos mig halvanden uge mere. Jeg sad i en 
kørestol og så fyrværkeri gennem et vindue 
på hospitalet den 4. juli, da det slog mig – 
min mor var væk. Hun ville ikke være der, 
når jeg blev færdig med high school. Hun 
ville ikke være der, når jeg fik min bega
velse i templet. Hun ville ikke være der til 
mit bryllup. Hun var væk.

Så var det, at tingene begyndte at blive 
rigtigt svære. Smerten i mit ben var ræd
selsfuld, og jeg havde ingen appetit. Jeg så 
TV uden at se det, og jeg sov for det meste. 
Min familie var urolig for mig, fordi jeg ikke 
græd så meget.

Der kom langt flere tårer, da vi endelig 
vendte hjem til et tomt hus i Oregon. Jeg 
måtte pludselig overtage nogle af min mors 
ansvar, og mine søskende søgte ofte trøst 
hos mig. Jeg prøvede at være stærk for 
dem. Men det var ikke let.

Det var ret svært at 
komme tilbage i 
skole. Alle havde 

 

Med et brækket ben 

og et sønderknust  

hjerte, havde jeg brug for 

at heles. Det var håb, der 

hjalp mig igennem det.
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hørt om ulykken, og de, der ikke 
havde, hørte om det, da mine lærere 
præsenterede mig som pigen, der 
havde været ude for en ulykke. Jeg 
følte mig isoleret.

Det var særlig svært, da min far 
giftede sig igen, ni måneder efter min 
mor døde. Jeg vidste, at min stedmor 
ville være noget godt for min familie, 
og at vi havde brug for hende, men 
det var svært at omstille sig.

Det var dog ikke alting, der var 
mørkt i den tid. Jeg følte en masse 
kærlighed fra vor himmelske Fader, 
min familie og ledere i Kirken. Det, 
der hjalp mig med at hele og komme 
videre, var de små ting, der styrkede 
min tro. Hver dag brugte jeg en time 
i mit skab, inden jeg lagde mig til at 
sove, på at læse skrifterne, bede og 
skrive i min dagbog. Uforstyrret i mit 
skab behøvede jeg ikke at være stærk 
for mine søskende. Jeg kunne græde 
lige så meget, jeg havde brug for, og 
udøse mit hjerte for Gud. Jeg fortalte 
ham præcist, hvad jeg følte, og hvor 
meget jeg savnede min mor. Jeg ved, 
at han hørte mig, for jeg mærkede 
hans inderlige barmhjertighed. Det 
skab blev et helligt sted for mig.

At gøre de små ting hjalp mig til 
at holde forbindelsen til Gud i stedet 
for at skubbe ham væk og blive bitter. 
Jeg så ikke ulykken som noget, Gud 
havde gjort for at skade min familie. 
Jeg følte en større kraft til at være 

tålmodig og følge hans vilje og blive 
ved at bevæge mig fremad på de 
svære dage. Og der var nogle rigtigt 
svære dage.

Efter min far havde giftet sig igen, 
ville jeg gerne være et godt eksem
pel for mine søskende, og jeg havde 
absolut intet ønske om at nære mod
vilje mod min stedmor, så jeg fortsatte 
med at sætte min lid til Gud. En af 
aktiviteterne i bogen Min personlige 
fremgang havde fokus på at gøre mit 
familieliv bedre ved at styrke forholdet 
til et medlem af familien i to 
uger. Helt basalt handlede 
målet om at prøve at være 
kristuslignende og vise 
sin kærlighed gennem 
handlinger. Jeg besluttede 
mig for at prøve det og tjene 
min stedmor.

Med to sammenslåede familier var 
der meget opvask. Så det var der, jeg 
begyndte. Da jeg tjente hende i de to 
uger, følte jeg mig i stand til at elske 
min stedmor og være tålmodig, selvom 
jeg ikke nødvendigvis var glad for hele 
situationen. Det hjalp mig igennem 
svære tider at fokusere på at tjene, for 
jeg følte, at jeg havde Ånden med mig.

Jeg forstår stadig ikke, hvorfor min 
familie skulle rammes af ulykken, og 
der er stadig svære dage. Men ligesom 
pionererne har jeg sat min lid til Gud, 
og jeg har fået styrke til at gå videre. ◼
Forfatteren bor i Utah i USA.

OPLØFT JERES HJERTE

»I kan måske føle, at jeres liv ligger 
i stumper og stykker … 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.«

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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»Jesus opnåede en fuldkommen 
samhørighed med Faderen, 
fordi han, både hvad kødet og 

hvad ånden angår, underkastede sig 
Faderens vilje. Idet han talte om sin 
Fader sagde Jesus: »Jeg gør altid det, 
der er godt i hans øjne« ( Joh 8:29). 
Fordi det var Faderens vilje, underka
stede Jesus sig endog døden, »idet … 
Sønnens vilje er opslugt i Faderens 
vilje« (Mosi 15:7). Jesu fokus på Fade
ren er en af de væsentligste årsager 
til, at hans tjenestegerning fremstod så 
tydelig og virkningsfuld. Der var ikke 
noget distraherende tvesindet i ham.

På samme måde kan du og jeg 
gøre Kristus til midtpunkt i 
vores liv og blive et med ham, 
som han var et med Faderen (se Joh 
17:20 23). Vi kunne begynde med 
at skrælle alt bort fra vores liv og så 
sætte det sammen igen i en prioriteret 
rækkefølge med Frelseren som midt
punkt. Vi bør sætte det først, 
der gør det muligt altid at 
erindre ham – hyppig bøn og 

SÅDAN  
GØR VI KRISTUS TIL  
MIDTPUNKTET I VORES LIV

Ældste D. Todd 
Christofferson
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?

Min familie og jeg har oplevet nogle 
store prøvelser, og har nu ikke en 
præstedømmebærer i vores hjem. 
Prøvelser hjælper os til at komme ned 
på knæ i bøn. Jeg er taknemlig for at 
have skriften og evnen til at læse i den 
hver dag. De har lært mig, at selvom 
andres beslutninger kan påvirke mit 
liv, er jeg stadig meget værd. Jeg er 
så taknemlig for, at jeg kan tale med 
vor himmelske Fader når som helst 
dag og nat. Det er en velsignelse!

Hailey D. er 17 år og fra Idaho i USA

skriftstudium, eftertænksom overve
jelse af apostolske lærdomme, ugent
lig forberedelse til værdigt at modtage 
nadveren, kirkegang om søndagen og 
at nedfælde og huske det, som Ånden 
og erfaringen lærer os om vores rolle 
som disciple. Du kan måske komme 
i tanker om andet, som passer særlig 
godt til din nuværende situation. Når 
der er tilstrækkeligt med tid 
og muligheder til dette, at foku-
sere vores liv med Kristus i 
centrum, kan vi begynde at 
tilføje andre ansvar og andet af 
værdi i det omfang, at tid og ressour
cer tillader det, såsom uddannelse, 
familieansvar og personlige hobbyer. 
På den måde bliver det vigtigste ikke 
skubbet ud af vores liv af det, som 
blot er godt, og det, som har mindre 
værdi, får en lavere prioritering eller 
bortfalder helt.

Selv om det ikke er let, kan vi 
vedholdende fortsætte fremad 
med tro på Herren. Jeg kan 
bekræfte, at ens ønske om og evne 

til altid at erindre og følge Frelseren 
med tiden øges. Vi bør tålmodigt 
arbejde henimod det mål og altid 
bede om den dømmekraft og den 
guddommelige hjælp, vi har brug for 
(se 2 Ne 32:9). ◼

Fra en tale holdt på Brigham Young University- 
Idaho den 27. januar 2009.



Rosemary Thackeray
Forbered jer på evangelisk indlæring i kirken ved 

at læse lektionen, inden I tager derhen. Kom og følg 
mig  lektionerne findes på LDS. org og i app’en Evangelisk 
bibliotek.

2. Vær engageret i det, I lærer.
•  Læs for at forstå. Det antal sider, I læser, eller hvor 

hurtigt I læser dem, er ikke så vigtigt som at forstå 
det, I læser. I er måske nødt til at læse nogle sætnin
ger adskillige gange. Brug et leksikon eller en ordbog 
til at slå ord op, som I ikke kender. Hvad betyder 
ordet uddeling for eksempel? Det kan I bruge Guide 
til Skrifterne til at finde ud af.

•  Stil spørgsmål til det, I læser. I tænker måske »hvad skete 
der i Jerusalem på det tidspunkt Lehi og hans familie 
forlod stedet? Hvorfor ville folk ikke lytte til Lehi?«

•  Prøv at besvare disse tre spørgsmål omkring enhver 
form for evangelisk undervisning: Hvorfor var dette 
vigtigt for folket på den tid? Hvordan gælder det os 
i dag? Hvordan vedgår det mig ?

•  Søg efter mønstre og forbindelser. Er der fx nogle 
mønstre i måden, som Nefi tackler modgang på? 
Hvordan minder hans families rejse ud i ørkenen 
om israelitternes rejse ud af Egypten?

EN OPSKRIFT PÅ 
LÆRING

Prøv disse fire metoder til at gøre Guds ord liflige for jeres sjæl.

Da jeg var ung, brugte jeg mange timer på at 
betragte min mor i køkkenet. Hun lavede de lækre
ste måltider, brød, småkager og tærter til vores 

familie. Efter nogen tid begyndte jeg at læse opskrifter, 
følge vejledningerne og lave mad. Jeg var ikke afhængig af 
min mor – jeg kunne selv.

Ligesom med madlavning lærer vi evangeliet at kende 
og udvikler vores vidnesbyrd ved at handle. Efter Lehi 
havde fortalt sin familie om sin drøm om livets træ, sagde 
Nefi, at han gerne selv ville »se og høre og kende til dette« 
(1 Ne 10:17). Det var med andre ord ikke nok for Nefi at 
lytte til sin fars vidnesbyrd. Han ønskede at lære det, som 
hans far allerede vidste.

Opskriften på at lære evangeliet at kende er ganske 
enkel. I kan bruge disse fire forslag som hjælp med den 
evangeliske indlæring i familien, i kirken eller i jeres per
sonlige studium.

1. Forbered jer til at lære
Indled jeres personlige studium med bøn. Bed vor 

himmelske Fader om hjælp til at forstå det, I læser. Skriv 
et eller to spørgsmål ned og se efter svar. Helligånden vil 
vidne om sandheden, når I læser, gransker og beder (se 
Moro 10:5).
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•  Skriv jeres følelser og indtryk ned i en dagbog. »Når I 
nedskriver de dyrebare indtryk, får I ofte flere af dem. 
Og den kundskab, som I opnår, vil så være tilgænge
lig for jer hele livet« (Richard G. Scott, »At opnå kund
skab og styrken til at anvende den klogt«, Liahona, 
aug. 2002, s. 12). Skriv især, hvad de tanker betyder 
i jeres liv?

•  Tegn et billede. En anden måde at optegne det, man 
lærer på, er at tegne det. Jeg var engang på besøg hos 
en ven til familieaften, hvor hendes bedstemor fortalte 
om sine personlige oplevelser med tro og bøn. Inden 
man begyndte på lektionen, gav min ven sine små 
børn papir og farvekridt, så de kunne tegne histori
erne, mens deres bedstemor fortalte. At tegne hjalp 
dem med at koncentrere sig, og de stillede endog 
spørgsmål undervejs for at få styr på detaljerne i 
historien.

3. Studér og efterlev skrifterne hver dag.
Det kræver en indsats at lære; vi er nødt til at anvende 

os selv for at forstå (se Mosi 12:27). Ældste M. Russell 
Ballard fra De Tolv Apostles Kvorum har rådet os til »at 
fastlægge en tid og et sted til at studere skrifterne på daglig 
basis, selvom det kun er nogle få minutter« (»When Shall 
These Things Be?«, Ensign, dec. 1996, s. 60). Når vi stude
rer regelmæssigt, bliver det lettere at lære. Jeg opdagede 
for eksempel, da jeg rent faktisk læste Esajas kapitlerne 

i Mormons Bog (i stedet for bare at skimme dem), at 
de begyndte at give mening for mig.

Når det handler om evangelisk indlæring, er det ikke 
nok blot at vide noget intellektuelt. Vi er også nødt til at 
omsætte det, vi lærer, i praksis. Når vi handler på sandhed, 
bekræfter Helligånden det for os, og vores vidnesbyrd vok
ser. Når vi vedholdende efterlever den sandhed, begynder 
vi at ændre os og bliver omvendt til Jesus Kristus.

4. Fortæl om det, I lærer.
Når vi med egne ord fortæller andre om et evangelisk 

princip, hjælper det os til at huske det princip og føle 
Ånden, hvilket styrker vore vidnesbyrd. Familieaften er ofte 
en god anledning til dette. I kan også tale med jeres venner 
i skolen om det eller med familien over middagsbordet.

Når vi følger disse fire enkle ting og flittigt søger viden 
om Frelseren, er vi blevet lovet, at »Guds hemmelighe
der skal blive udfoldet for [os] ved Helligåndens kraft« 
(1 Ne 10:19). ◼
Forfatteren bor i Utah i USA.

FIRE TING, VI HAR BRUG FOR
»I og jeg har ikke brug for raffinerede 
studiehjælpemidler, og vi bør ikke 
udelukkende stole på andres åndelige 
kundskab. Vi har blot brug for at have et 
oprigtigt ønske om at lære, have Helligån-
dens ledsagelse, de hellige skrifter og et 
aktivt og videbegærligt sind.«
Se ældste David A. Bednar fra De Tolv Apostles  
Kvorum, »Et reservoir med levende vand«, CES- 
foredrag for unge voksne, 4. feb. 2007, si. lds. org.
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»Nogle folk fortæller mig, 
at jeg er nødt til at have 
venner, der ikke har de 
samme standarder som 
mig, for at kunne styrke 
mine. Er dette rigtigt?«

I sidste ende styrker du dine standarder ved at lære om og 
efterleve Jesu Kristi evangelium, og venner kan både være 
en hjælp og en hindring i det. Venner har stor indflydelse 
på en – lige fra måden man tænker på, taler på og handler 
– til hvilken person, man bliver. I Til styrke for de unge lyder 

anbefalingen: »Vælg venner, som du deler værdier med, så I kan 
styrke og opmuntre hinanden i efterlevelse af høje standarder.« 
Den slags venner hjælper jer med at efterleve Jesu Kristi evange
lium, holde jeres standarder og blive bedre mennesker.

Men det er dog ikke alle, I omgås, der har samme standarder 
som jer, eller som er medlemmer af Kirken. Det er vigtigt at være 
venlig mod alle og behandle dem på den måde, som Frelseren 
ville behandle dem – med kærlighed og venlighed. Når I holder 
fast i jeres standarder, kan I være »et forbillede for de troende i 
tale, i adfærd, i kærlighed, i troskab, i renhed« (1 Tim 4:12). Gen
nem jeres eksempel kan de se, hvordan I bliver velsignet for at 
efterleve de høje standarder, og I kan opmuntre dem til at gøre 
det samme.

Søg Helligåndens vejledning – og hav modet til at handle 
på dens tilskyndelser – når I vælger venner og stræber efter 
at styrke jeres standarder.

Sande venner
Mit første år på  
mellemtrinnet var jeg 
nervøs for, om jeg 
kunne finde venner, 

der ville respektere mine standarder. 
Kort tid efter blev jeg gode venner 
med en klassekammerat, og jeg 
fortalte ham, at jeg var medlem af 
Kirken. Han spurgte ind til det, så 
jeg gav ham hæftet Til styrke for de 
unge. Fra den dag af bandede han 
ikke længere i nærheden af mig. 
Hvis jeres venner er rigtige venner, 
vil de respektere jeres beslutnin
ger og hjælpe jer med at holde 
standarderne.
Candela M. er 13 år og fra  
Buenos Aires i Argentina

Følg profeternes råd
Sommetider er det 
svært at modstå fri
stelse, hvis vi omgås 
venner, der træffer 

dårlige valg eller prøver på at få os til 
at træffe dårlige valg. Profeterne har 
i hæftet Til styrke for de unge sagt, 
at venner »vil påvirke, hvordan du 
tænker og handler, endda bidrage til 
at afgøre, hvilken person du bliver.« 
Jeg tror, at vi bør have venner, som er 
villige til at respektere vore standarder 
og endda vise interesse i, at vi holder 
vore standarder.
Calvin W. er 16 år og fra Arizona i USA

Husk jeres standarder
Venner, som ikke deler jeres stan
darder, kan rent faktisk svække 
og stække jeres standarder. Da jeg 

S P Ø R G S M Å L  &  S V A R

Svarene er ment som hjælp og vejledning, men de er ikke officielle udtalelser om Kirkens lære.
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flyttede til min nye skole, prøvede 
jeg at passe ind ved at sige nogle af 
de ting, som folk omkring mig ville 
sige. Jeg glemte næsten nogle af 
mine standarder i mit forsøg på at 
være som de andre. Jeg ved, at man 
er nødt til at have venner, der støtter 
og deler ens standarder, for at kunne 
opbygge dem. Jeg er taknemlig for, 
at jeg til sidst har fundet venner som 
dem, fordi de minder mig om mine 
standarder.
Logan J. er 15 år og fra Utah i USA

Hold fanen højt
Venner med andre 
standarder styrker ikke 
nødvendigvis jeres, 
men ved at være deres 

ven kan I være et godt eksempel for 
dem. Når man har venner, der deler 
ens tro, kan det være en hjælp til at 
holde fanen højt og hjælpe jer til at 
stå for det rette.
Warren S. er 14 år og fra Oregon i USA

Gode venner er 
en velsignelse
Hvis jeres venner ikke 
deler jeres standarder, 
kan det være svært at 

styrke sine egne. At læse Til styrke 
for de unge har altid hjulpet mig til 
at vælge venner, der respekterer mig. 
Nu forbereder jeg mig til at tjene på 
mission, og jeg ved, at det hjælper 
mig til at være trofast i evangeliet, at 
jeg har mennesker omkring mig, som 
har samme standarder.

Nair M. er 19 år og fra  
Buenos Aires i Argentina

GODE VENNERS INDFLYDELSE
»Alle har brug for gode venner. 
Jeres vennekreds har stor indfly-
delse på jeres tankegang og adfærd, 
ligesom I har på deres. Når I har 
fælles værdier med jeres venner, 
kan I styrke og opmuntre hinanden. 
Vær venlige og vis respekt over 
for alle. Mange ikke- medlemmer 
er kommet ind i Kirken gennem 
venner, som har involveret dem 
i kirkeaktiviteter.«
Præsident Thomas S. Monson, »At vi må røre 
himlen«, Stjernen, jan 1991, s. 43.

KOMMENDE SP ØR G SM ÅL

Hold fast ved 
jernstangen
Venner med gode 
standarder er lige det, 
man ønsker sig. Man 

vil gerne omgive sig med venner, der 
hjælper en til at holde buddene og 
motiverer en til at leve retskaffent. 
Hold godt fast i jernstangen, som 
leder til livets træ, og ikke til den 
store og rummelige bygning. Det vil 
blot føre til fristelser at omgive sig 
med uretfærdighed. Find gode ven
ner, som vil påvirke jer til at efterleve 
evangeliet.
Annie P. er 13 år og fra Utah i USA

Bed for at finde 
venner
Da min familie og jeg 
flyttede til en anden 
stat, blev jeg ved med 

at bede for at finde venner, som 
jeg kunne tale med om evangeliet. 
Når jeg bad, følte jeg mig trøstet, og 
nogle få måneder efter fik jeg nogle 
utrolige venner. Jeg kan regne med 
deres støtte, og de har hjulpet mig til 

»Udover bøn og 
studium af skriften, 
hvordan styrker 
jeg så bedst mit 
vidnesbyrd?«

Indsend jeres svar og, hvis I ønsker det, et 
billede i høj opløsning, inden den 1. november  
2016 på liahona. lds. org eller via e- mail 
til liahona@ ldschurch. org.

Oplys venligst følgende: (1) Dit fulde navn, 
(2) fødselsdato, (3) menighed, (4) stav,  
(5) skriftlig tilladelse, og dine forældres  
skriftlige tilladelse (e- mail kan bruges), hvis  
du er under 18 år, til at trykke dit svar og foto.

Svarene kan blive redigeret af hensyn til 
længde og tydelighed.

at udvikle en endnu større kærlighed 
til evangeliet. Jeg ved, at venner er 
vigtige, og de kan gøre det lettere 
at efterleve evangeliet.

Sarah P. er 16 år og fra  
Rio de Janeiro i Brasilien
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Julia Ventura
Baseret på en sand historie

»Jeg har familie her på jord, hver 
og en er god mod mig« (Børnenes 
Sangbog, s. 45).

»L ad os finde grejet. Nu skal der 
fiskes,« sagde far.

Hayden smilede, da han så sig 
omkring. Alt strålede og summede af 
liv. De havde hele søen for sig selv!

Hayden fulgte efter far om bag 
bilen og løftede tasken med fiske
grej ud af vognen. Den var tung, 
men det havde han ikke noget 
imod. Han ville løfte noget, der 
var dobbelt så tungt for at fiske 

med far.
Fiskestængerne slog mod 

hinanden, da far trak dem 
ud. »Det ser ud til, at Dan 
er faldet i søvn,« sagde far. 
»Vil du vække ham?«

Hayden holdt et suk tilbage. 
»Ja, da!«

Han havde næsten glemt, at hans 
lillebror, Dan, også var kommet med. 
Dan sprang altid om og talte højt. 
Han ville skræmme alle fiskene væk.

Han så ind ad det åbne vindue. 
»Vågn op, Dan.«

Men Dan sov dybt.
Hayden tøvede. Med lidt held 

ville Dan måske sove på hele turen.
Hayden trak stille fisketasken 

hen til fars fiskested på bredden.
»Her er madding, orme og 

det hele!«
Far tog tasken. »Tak«. Så kiggede 

han op. »Hvor er din bror?«
Hayden kiggede hen på bilen. 

Lige pludselig spekulerede han på, 
hvordan han ville have det, hvis han 
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vågnede op et fremmed sted. Ikke 
godt. Han ville faktisk nok blive 
ret bange. Og Dan var kun fem.

»Lige et øjeblik, far. Jeg kommer 
lige om lidt.« Men da han kiggede 
ind i bilen, var Dan forsvundet.

Hayden kunne ikke høre de 
summende insekter mere. Alt 
var blevet helt stille.

»Dan er her ikke!« råbte Hayden.
Far skyndte sig hen til bilen og 

kiggede efter.
»Han er sikkert ude og lede efter 

os,« sagde han. »Der er kun gået et 
minut. Han kan ikke være langt væk.«

Hayden forsøgte at bevare roen, 
men hans mave begyndte at slå kol
bøtter. »Må jeg bede en bøn?«

»Det, synes jeg, er en rigtig 
god ide.«

Hayden takkede vor himmelske 
Fader for sin lillebror og bad, om 
de måtte finde Dan med det samme, 
så han ikke skulle være bange.

Da Hayden var færdig med at 
bede, følte han ikke den samme 
klump i brystet.

Far lagde armen om ham. »Hvis 
du nu var Dan? Hvor ville du så 
gå hen?«

Hayden lagde mærke til, at døren 
på den anden side af bilen stod 
åben. Dan havde nok ikke set dem 
på bredden. Hayden pegede på et 
spor i nærheden. »Jeg ville sikkert 
være gået den vej,« sagde han.

De skyndte sig ned ad sporet.
Hvert sekund føltes langt og 

tungt. Mens Hayden gik, havde han 
en bøn i hjertet. Efter nogle få skridt, 

Hayden glædede sig meget til at 
skulle på fisketur! Hvis bare Dan 
ikke var kommet med …

drejede sporet og de kunne se 
Dan forude.

»Dan!« råbte Hayden.
Dan vendte sig og smilede. 

»Hej, hvor var I gået hen?«
Tiden føltes normal igen. Hayden 

løb hen til Dan og krammede 
ham tæt.

»Hvor er jeg glad for, at vi fandt 
dig,« sagde han. Han bad en hurtig 
bøn i hjertet og sagde tak.

Dan grinede bare. »Hvor er 
fiskene?«

»Kom, så skal jeg vise det,« 
sagde Hayden. Han havde lyst 
til at løbe ned til søen. »Lad os se, 
hvem kan fange en fisk først. Jeg 
skal nok hjælpe dig med at sætte 
madding på.« ◼
Forfatteren bor i Georgia i USA.

På fisketur
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Fra »Hellige hjem, hellige templer«, Liahona, maj 2009, s. 101- 103.

Hvordan kan jeg 
gøre mit hjem til 
et fredfyldt sted?

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

Ældste  
Gary E. Stevenson
De Tolv Apostles 
Kvorum

Opbevar skrifterne i et rum, 
hvor familien kan studere, bede 

og lære sammen.

Hæng et billede af Jesus eller 
templet op i hjemmet.

Hjælp med at holde hjemmet  
rent og ordentligt.

Vi kan gøre vore hjem til at fredfyldt, 
helligt sted, ligesom templet er.
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VI NYDER AT SE TEMPLET
Mens jeg tegnede dette, tænkte jeg på, hvordan jeg en 
dag bliver i stand til at komme i templet, hvis jeg holder 
buddene, ligesom mine forældre, og der kan jeg blive 
beseglet og få min egen evige familie. Jeg elsker min 
familie og vor himmelske Fader.
Manolita G. var 8 år (da hun tegnede tegningen),  
og hun er fra Chimaltenango i Guatemala

VORES SIDE

Af Allen E. der var 10 år (da han tegnede denne 
tegning), og han er fra San Salvador i El Salvador

Min lillesøster og jeg vil 
gerne med til templet i 
Merida i Yucatan i Mexico, 
hver gang menigheden skal 
af sted. Vi tilbringer tid i 
haven, og vi leger med de 
andre børn, der kommer til 
templet. Jeg forbereder mig 
til at komme ind i templet  
en dag.
Martha S. var 6 år (da hun 
tegnede denne tegning), og 
hun er fra Yucatán i Mexico

Det var skønt at være i templet med min familie. Det var 
en lang tur fra min by og til templet – den tog 14 timer. Vi var 
næsten ved templet en hel uge. Jeg glæder mig til at blive 12, 
så jeg kan blive døbt for mine forfædre. En af mine yndlings-
sange er »Jeg elsker Herrens tempel«. Jeg vil gerne vies i tem-
plet og have en evig familie. Jeg ved, at templet er Herrens hus.
Júlia Q. var 11 (da billedet blev taget), og hun er fra 
Goiás i Brasilien
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S T A N D H A F T I G E  B Ø R N

Hej  
venner!

Jeg hedder Story. Jeg har boet i 
Turkmenistan. Det er et land i Centralasien. 

Jeg kan godt lide at læse, tegne og sy. 
Jeg kan lide at se på stjerner med  

min far. Min familie og jeg var  
de eneste medlemmer af  

Kirken i HELE landet!

En historie 
om Story

Jill Hacking
Kirkens Tidsskrifter

BØN FOR MISSY
En dag efter et stort stormvejr var 
mine venners kat, Missy, blevet 
væk. Vi ledte overalt, men vi kunne 
ikke finde hende. Jeg sagde, at vi 
kunne bede en bøn. Mine venner 
vidste ikke hvordan, så jeg viste 
dem det. Vi knælede alle sammen 
ned og bad. Så rejste vi os op og 
begyndte at kigge rundt omkring. 
En pige kom løbende og sagde, at 
hun havde fundet Missy! Jeg var  
så glad for, at jeg havde fortalt 
mine venner om evangeliet.
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LÆR AF 
HINANDEN
Min søster, Sariah, 
og jeg gik på en 
skole med børn 
fra mange lande. 
Vi elskede at lære 
af hinanden og 
lave sjov.

HÅNDARBEJDE 
OG SJOV

Sariah og jeg inviterede 
vore venner hjem for at 
lege. Vi malede, lavede 

håndarbejde og holdt 
picnic. Til jul lavede  

vi krybbespil med vore 
venner i nabolaget.

I KIRKE DERHJEMME
Fordi vi var de eneste med-
lemmer af Kirken, holdt vi 
kirke derhjemme. Vi holdt 
nadvermøde, vi sang og 
afholdt Primary. Jeg spillede 
klaver, når vi sang.

SEND 
OS JERES 
HISTORIE
Hvordan følger du 
standhaftigt Jesus? Se 
på jeres fodspor og send 
os jeres historie og et 
billede tillige med jeres 
forældres tilladelse. Send 
den på liahona. lds. org 
(klik »Submit an Article«) 
eller på e- mail liahona@ 
ldschurch. org.
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Noget jeg 
lærte af morÆldste  

Jairo Mazzagardi
De Halvfjerds
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SPØRG EN 
FORÆLDER!
Hvad kan du bedst lide ved at være 
forælder?

Hvad er det sværeste?

Hvad gør dig lykkelig?

Hvad er det vigtigste, du gør hver dag?

Hvordan hjælper evangeliet dig til at 
være en bedre forælder?

Hvad er det sidste, du gør hver dag?

Hvilke andre spørgsmål kan du stille?

Vær dine forældres hjælpsomme  
skygge for en dag! Skriv eller tegn det, 
du lærer af det, i din dagbog. Tak for 
dine forældre for alt, de gør.

Da jeg voksede op, tog min mor 
altid de pæneste pengesedler 

eller dem, der var mindst krøllede 
og snavsede, fra, når vi havde 
penge, og gav dem til præsten i den 
kirke, vi kom i. Det gjorde hun livet 
igennem. Hun sagde: »De tilhører 
Gud.« De ord har slået rod i mig. Da 
jeg blev døbt ind i Jesu Kristi Kirke 
af Sidste Dages Hellige som voksen, 
var det ikke svært for mig at betale 
tiende, for min mor havde lært mig 
at adlyde den lov.

Min mor lærte mig også at være 
ærlig, også når det indebar noget 
svært. Vores nabo dyrkede alle 
mulige frugter og grøntsager. Som
metider voksede hans frugt ind over 
vores side af hegnet. Jeg plukkede 
engang noget af hans frugt og tog 
det med ind til min mor. Hun så på 
mig og sagde: »Det tilhører ikke os.« 

Jeg kunne ikke tro det! Jeg sagde: 
»Hvad mener du? Det er fra vores 
side af hegnet!« Hun gentog bare: 
»Det tilhører ikke os.« Så tog hun mig 
i hånden, og så gik vi ind til naboen. 
Vi undskyldte for, at vi havde taget 
hans frugt. Min mor sagde, at hvis vi 
ønsker os noget, så må vi skaffe det 
på ærlig vis.

Dine forældre er måske ikke 
medlemmer af Kirken, og det er 

lærte af mor

ikke sikkert, at I altid er enige 
med dem. I kan alligevel godt 
lære sande principper af dem, om 
ærlighed, ansvar, evnen til at kunne 
klare sig selv og hårdt arbejde. De 
principper vil være til stor velsig
nelse i jeres liv. ◼



Der er mange kvinder i Mormons Bog, der er gode eksempler for os. Her er tre heltekort, som I kan føje 
til samlingen! Vi kender ikke navnene på alle sammen, men vi kan stadig lære noget af deres eksempel. 

Hvordan kan I være som disse kvinder i Mormons Bog?

Kvindelige helte  
i Mormons Bog
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Sarija fik et vidnesbyrd om, at hendes mand; 
Lehi, var Guds profet. I kan ligesom Sarija 
få jeres eget vidnesbyrd og fortælle andre 
om det.

□  Læs 1 Nefi 5:7- 8.

□  Skriv jeres vidnesbyrd ned eller fortæl en 
ven eller et familiemedlem om det.

□  Jeg udfordrer mig selv til at …

Jeg kan få et vidnesbyrd!

S A R I J A

Kan I finde disse kvinder i skrifterne? Lav jeres egne heltekort til 
dem og send os et billede!

•  1 Nefi 7:19. Disse kvinder udviste mod ved at forsvare Nefi. 
Hvem var de?

•  2 Nefi 5:6. Disse kvinder troede på Gud og fulgte Nefi ud 
i ødemarken. Hvem var de?

•  Alma 56:47- 48. Disse kvinder underviste deres børn om  
Gud. Hvem var de?

[Svar: Ismaels datter og hustru, Nefis søstre, de unge krigeres mødre]

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

Klip, fold og gem dette udfordringskort!



Morianton var en ugudelig mand. Han slog 
en af sine tjenere, og hun besluttede sig for 
at fortælle hærføreren Moroni om de ting, 
Morianton gjorde. I kan ligesom tjenestepigen 
sige fra, når noget ikke er rigtigt!

□  Læs Alma 50:30- 31.

□  Hvis nogen driller jer eller I ser, at der  
bliver hakket på andre, kan I fortælle  
det til en voksen, som I stoler på.

□  Jeg udfordrer mig selv til at …

Jeg kan åbne munden!

TJENESTEPIGEN

Lamonis hustru troede på, at Ammon var en 
Guds profet. I kan ligesom Lamonis hustru 
have tro på vores profet og apostle i dag!

□  Læs Alma 19:2- 5, 8- 10.

□  Se en konferencetale af præsident 
Monson. Tror I, at han er Guds profet?

□  Jeg udfordrer mig selv til at …

Jeg kan tro!

DRONNINGEN
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Rejsen til  
det forjættede land

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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ikke, hvordan de skulle få luft og lys. Jesus sagde, at de 
skulle lave huller i skibene, så de kunne få luft.

Jered og hans bror boede i en dal med 
deres familie og venner. Jesus Kristus 
besøgte Jereds bror. Jesus fortalte 
ham, at han skulle bygge både, der 
kunne føre hans folk over havet til 
det forjættede land.
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Jereds bror så Jesus 
røre ved hver enkel sten. 
Stenene skinnede klart. 
Jereds bror så Jesus Kristus, 
fordi han havde så stor tro.

Men hvad med lys? Jereds 
bror bearbejdede 16 klare 
stene. Han bad Jesus om at 
røre dem med sin finger, så 
de kunne skinne.
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Gud lod stærke vinde blæse bådene over havet. Da 
jereditterne kom til det forjættede land, takkede de  
Gud for, at han havde beskyttet dem.

Vi kan være som Jereds bror, når vi stoler på Gud  
og har tro på Jesus Kristus. ◼

Fra Eter 2- 3, 6
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M A L E B O G S S I D E

Musik gør  
mig glad
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Den guddommelige genialitet 
ved dette værks organisation og 

kaldene til lederskab er indlysende. 
Generalautoriteterne er alle individer, 
hver med sin personlighed. Hver især 
bibringer de med deres meget forskel
lige erfaringer og baggrund i deres 
ansvar. Når sager skal drøftes i de 
ledende råd i Kirken, står det enhver 
frit at udtrykke sine synspunkter. Når 
man iagttager den interessante pro
ces i funktion, er det fascinerende at 
bevidne Helligåndens kraft påvirke 
disse mænd. Indledende uoverens
stemmelser bliver, om end de aldrig 
udtrykkes skarpt, stille og roligt blød
gjort og udjævnet, til man når frem 
til enighed. »Mit hus er et ordens hus, 
siger Gud Herren« (L&P 132:8). Jeg har 
oplevet en konstant fornyelse af tro ved 
at bevidne denne proces i funktion …

Nogle har udtrykt bekymring for, at 
Kirkens præsident formodentlig altid 
vil være en ældre mand, hvilket jeg 

kun kan besvare med: »Hvilken vel
signelse!« Værket blev i denne udde
ling indledt gennem profeten Joseph 
Smith. Han var dengang ung og ener
gisk, hans tankegang var ikke fastlåst 
af sin tids skikke og traditioner. Hans 
ungdommelige sind kunne Herren 
forme som frisk, fugtigt ler, da han 
påbegyndte sit værk.

Josephs efterfølger var en rela
tivt ung mand, da han fik pålagt det 
forfærdeligt store ansvar for at føre et 
helt folk tværs over vildmarken for at 
opbygge et nye land.

Men de basale ting i vores lære 
ligger nu godt på plads, og vi er fast 
grundlagt som folk, i det mindste indtil 
Herren måtte kræve et andet træk. Vi 

DEN GUDDOM-
MELIGE GENI-
ALITET VED 
HERRENS KIRKE
Gud væver sine gobeliner efter sit 
eget mønster.

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

har ikke brug for innovation. Vi har 
brug for dedikation i forbindelse med 
iagttagelse af guddommeligt forkyndte 
principper. Vi har brug for loyalitet 
mod vores leder, som Gud har udpe
get. Han er vores profet, seer og åben
barer. Vi vil aldrig stå uden en profet, 
hvis vi lever værdigt til at have en. Han 
behøver ikke at være ung. Han har og 
vil fortsat have yngre mænd til at rejse 
over hele jorden til at udføre arbejdet i 
dette værk. Han er den præsiderende 
højpræst, og han er i besiddelse af alle 
det hellige præstedømmes nøgler og 
Guds åbenbarings røst til sit folk

Et gammelt mundheld lyder: 
»Ungdom til handling. Alderdom 
til visdom.«

Der er noget fantastisk betryggende 
ved at vide, at vi inden for en oversku
elig fremtid vil have en præsident, 
som er blevet disciplineret, skolet og 
prøvet, hvis trofasthed mod værket, 
og hvis retskaffenhed i sagen er blevet 
hærdet i tjenestens smeltedigel, hvis 
tro er modnet, og hvis nærhed til Gud 
er blevet fremelsket over en periode 
på mange år …

Vi behøver ikke at frygte for  
fremtiden, hvis vi holder fast i disse 
principper. ◼
Se »Han blunder ikke og sover ikke«, Den danske 
Stjerne, okt. 1983, s. 8, 9. Retskrivning er gjort 
tidssvarende. FO
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Præsident  
Gordon B. Hinckley 
(1910 2008)



INDBLIK

Hvor kan jeg finde mod til at fortsætte?

»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.«

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.



Også i dette nummer
FOR UNGE VOKSNE

FOR DE UNGE

FOR BØRN

Side 
46

Side 
58

Side 
72

Det handler om mere end jeres alder – det 
handler om at være med til at forberede folk 
i denne verden på Jesu Kristi andet komme.

Vær  det bedste, 

KRAFT 

Midt i mit livs sværeste prøvelse, hjalp de små ting 
mig til at holde forbindelsen til Gud i stedet for at 
skubbe ham væk og blive bitter.

Noget,  
jeg lærte  

af mor
Stil din mor og far disse spørgsmål og find 
ud af, hvad de bedst kan lide ved at være 
forældre!

jeres generation 
har at byde på

TIL AT  HOLDE UD
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