
4 L i a h o n a

For nogle få år siden sad jeg i et værelse i templet 
i Salt Lake City, hvor Det Første Præsidentskab og 
De Tolv Apostles Råd mødes en gang om ugen. Jeg 

kiggede på væggen, der er prydet af ansigter fra Det Første 
Præsidentskab, og betragtede hver af Kirkens præsidenter.

Mens jeg så på dem – fra profeten Joseph Smith  
(1805-1844) til præsident Gordon B. Hinckley (1910-2008) 
– tænkte jeg: »Hvor er jeg taknemlig for den vejledning, 
de hver især gav.«

Det var store mænd, der aldrig vaklede, tøvede eller 
svigtede. De var Guds mænd. Når jeg tænker på de nutids-
profeter, jeg har kendt og elsket, mindes jeg deres liv, 
egenskaber og inspirerede undervisning.

Præsident Heber J. Grant (1856-1945) var Kirkens præ-
sident, da jeg blev født. Når jeg tænker over præsident 
Grants liv og lærdomme, tror jeg, at et karaktertræk, som 
han altid var et godt eksempel på, var udholdenhed – 
udholdenhed i alt, hvad der er godt og ædelt.

Præsident George Albert Smith (1870-1951) var præ-
sident for Kirken i den tid, hvor jeg tjente som biskop i 
min menighed i Salt Lake City. Han bemærkede, at der 
var en stor krig i gang mellem Herren og modstanderen. 
Han sagde: »Hvis I vil blive på Herrens side af stregen, er 
I under hans påvirkning og har ikke noget ønske om at 
gøre noget forkert.« 1

I 1963 blev jeg kaldet til at tjene som medlem af De 
Tolv Apostles Kvorum af præsident David O. McKay (1873-
1970). Han underviste om hensyn til andre ved den måde, 

han levede på. »Sand næstekærlighed er kærlighed i funk-
tion,« sagde han.2

Præsident Joseph Fielding Smith (1876-1972), en af 
Kirkens mest produktive skribenter, gjorde evangelisk 
uddannelse til et livsprincip. Han læste uophørligt skrif-
terne og var mere bekendt med de lærdomme og doktri-
ner, man finder i dem, end nogen anden, jeg nogensinde 
har kendt.

Præsident Harold B. Lee (1899-1973) tjente som min 
stavspræsident, da jeg var dreng. Et af hans yndlingscitater 
var: »Stå I derfor på hellige steder og lad jer ikke flytte.« 3 
Han opfordrede de hellige til at være i harmoni med og 
modtagelige for Helligåndens hvisken.

Jeg tror, at et vejledende livsprincip for præsident  
Spencer W. Kimball (1895-1985) ville være hengivenhed. 
Han var fuldstændigt og utvetydigt Herren hengiven. Han 
var også meget hengiven i sin efterlevelse af evangeliet.

Da præsident Ezra Taft Benson (1899-1994) blev præsi-
dent for Kirken, kaldte han mig til at tjene som sin anden-
rådgiver i Det Første Præsidentskab. Kærlighed var hans 
vigtigste princip, og det kommer til udtryk i hans yndlings-
citat, som er en udtalelse fra Frelseren, der spurgte sine 
disciple: »Hvad slags mænd burde I derfor være?« Sandelig 
siger jeg til jer: Ligesom jeg er.« 4

Præsident Howard W. Hunter (1907-1995) var en, der 
altid så efter det bedste i andre mennesker. Han var altid 
høflig; han var altid ydmyg. Det var mit privilegium at tjene 
som hans andenrådgiver.

Præsident  
Thomas S. Monson

PROFETER TIL AT VEJLEDE OS

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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Præsident Gordon B. Hinckley 
lærte os at gøre vores bedste. Han 
bar stærke vidnesbyrd om Frelseren 
og hans mission. Han underviste 
os med kærlighed. Det var en ære 
og velsignelse for mig at tjene som 
hans førsterådgiver.

Frelseren sender profeter, fordi han 

elsker os. Under generalkonferencen 
til oktober vil Kirkens generalautorite-
ter igen have privilegiet af at formidle 
hans ord. Vi går til den opgave med 
stor højtidelighed og ydmyghed.

Hvor er vi dog velsignede ved, at 
Jesu Kristi genoprettede kirke er på 
jorden, og at Kirken er grundlagt på 

åbenbaringens klippe. Fortsat åben-
baring er selve livsnerven i Jesu Kristi 
evangelium.

Må vi forberede os på at modtage 
den personlige åbenbaring, der kom-
mer til os i overflod under general-
konferencen. Må vores hjerte fyldes 
af dyb målbevidsthed, når vi rækker 
vores hænder i vejret for at opretholde 
de levende profeter og apostle. Må vi 
blive oplyst, opløftet, trøstet og styr-
ket, når vi lytter til deres budskaber. 
Og må vi være rede til at genindvie 
os til Herren Jesus Kristus – hans 
evangelium og hans værk – og til at 
forny vores forsæt om at efterleve 
hans bud og gøre hans vilje. ◼

NOTER
 1. Kirkens præsidenters lærdomme: 

George Albert Smith, 2011, s. 181.
 2. Kirkens præsidenters lærdomme: 

David O. McKay, 2003, s. 184.
 3. L&P 87:8.
 4. 3 Ne 27:27.
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UNDERVISNING UD FRA DETTE BUDSKAB

Præsident Monson fortæller gribende, hvad han har 
lært af profeterne før ham. Han minder os også om, 

at »Frelseren sender profeter, fordi han elsker os.« Når 
I underviser, kan I måske drøfte, hvordan profeter og 
apostle er et tegn på Guds kærlighed til os. Overvej at 

dele nogle af de råd, præsident Monson er kommet med 
i sine senere generalkonferencetaler. Giv dem, I undervi-
ser, en opfordring til at forberede sig på generalkonferen-
cen ved at læse de taler igennem, der har inspireret dem 
og hjulpet dem til at føle Frelserens kærlighed.
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B E S Ø G S B U D S K A B E T

Tro 
Familie 
Tjeneste

Af ét hjerte

»Og Herren kaldte sit folk Zion, 
fordi de var af ét hjerte og ét 
sind og levede i retfærdighed; og 
der var ingen fattige blandt dem« 
(Moses 7:18). Hvordan kan vi 
blive ét?

Ældste M. Russell Ballard fra 
De Tolv Apostles Kvorum har 
sagt: »Midt i det engelske ord 
for opstandelse atonement er 
bogstaverne one eller en. Der-
som hele menneskeheden for-
stod dette, ville der aldrig være 
nogen, vi ikke interesserede 
os for uanset alder, race, køn, 
religion eller socialt eller øko-
nomisk ståsted. Vi ville stræbe 
efter at ligne Frelseren og ville 
aldrig være uvenlige, ligegyldige, 
respektløse eller ufølsomme 
over for andre.« 1

Præsident Henry B. Eyring, 
førsterådgiver i Det Første Præsi-
dentskab, har sagt: »Når menne-
sker har den Ånd hos sig, kan vi 
forvente harmoni … Guds Ånd 
sår aldrig splid (se 3 Ne 11:29) … 
Den fører til personlig fred og en 
følelse af fællesskab med andre.« 2

Om familiemæssige udford-
ringer har Carole M. Stephens, 

der tjente som førsterådgiver i 
Hjælpeforeningens hovedpræ-
sidentskab, sagt: »Jeg har aldrig 
måttet gennemleve en skils-
misse, den smerte og usikker-
hed, der opstår, når man bliver 
forladt, eller det ansvar, der 
følger af at være enlig mor. Jeg 
har aldrig oplevet, at et af mine 
børn døde, jeg har aldrig været 
ufrugtbar eller følt mig tiltrukket 
af mit eget køn. Jeg har aldrig 
måttet udholde misbrug, kronisk 
sygdom eller afhængighed. Det 
har ikke været en del af min 
udvikling.

Men gennem mine egne prø-
velser og udfordringer … har jeg 
lært den ene person, der virkelig 
forstår, rigtig godt at kende … 
Og derudover har jeg oplevet 
alle de jordiske prøvelser, jeg 
lige har nævnt, gennem en 

Studér bønsomt dette materiale og 
søg inspiration for at vide, hvad 
I skal tale om. Hvordan kan en 
forståelse af formålet med Hjælpe-
foreningen forberede Guds døtre 
til det evige livs velsignelser?

Overvej 
følgende

Hvordan kan 
det, at vi er 

ét, hjælpe os 
til at blive ét 
med Gud?

NOTER
 1. M. Russell Ballard, »Forsoningen 

og værdien af én sjæl«, Liahona, 
maj 2004, s. 86-87.

 2. Henry B. Eyring, »At vi må være ét«, 
Stjernen, juli 1998, s. 71.

 3. Se Carole M. Stephens, »Familien 
kommer fra Gud«, Liahona, maj 2015, 
s. 11-12.

datters, mors, bedstemors, sø-
sters, tantes og vens perspektiv.

Vores mulighed som pagtshol-
dende døtre af Gud er ikke blot 
at lære af vores egne udfordrin-
ger. Det er at forene os i empati 
og medfølelse, når vi støtter 
andre medlemmer af Guds fami-
lie under deres trængsler.« 3

Yderligere skriftsteder og information
Joh 17:20-23; Ef 4:15; Mosi 18:21-22; 
4 Ne 1:15  
reliefsociety .lds .org
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