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De moeders van Helaman’s krijgers (Alma 53; 56-58) hadden een geweldige 
invloed op hun opkomende generatie. Door het voorbeeld en de leringen van 
hun moeders, boden de jeugdige krijgers met grote moed, geloof en stipte 
gehoorzaamheid het hoofd aan tegenspoed.  Ze zagen zeker hoe hun ouders 
de verbonden die ze hadden gesloten met God nauwgezet nakwamen en 
leerden van hun voorbeelden om hetzelfde te doen. Wij kunnen het- 
zelfde krachtige effect op de jeugd binnen onze invloedssfeer hebben.
         
“Als we onze verbonden nakomen, kan onze Hemelse Vader de weg voor 
ons bereiden. We moeten onze verbonden nauwgezet naleven. We kunnen 
bijvoorbeeld  nauwgezet zijn in onze gebeden, in onze schriftstudie, in het 
hebben van een geldige tempelaanbeveling, in het dragen van fatsoenlijke 
kleding, in onze heiliging van de sabbat. Als we dat doen, weten onze  
kinderen dat en kunnen zij zeggen: ‘Wij twijfelen er niet aan dat onze 
moeders het wisten.’ (Alma 56 : 48)
         
Deze aangelegenheid van nauwgezet onze verbonden naleven kan worden 
vergeleken met het patroon van een prachtig wandtapijt. Als ons eigen 
gedragspatroon is consequent gehoorzaam zijn  aan de geboden van God, zal 
de schoonheid van het naleven van het evangelie duidelijk zijn voor 
 degenen die naar ons voorbeeld kijken en van ons voorbeeld leren. Er zullen 
ongetwijfeld momenten zijn dat we een steek missen in ons patroon, dat we 
terug moeten gaan en een ontwerp opvullen dat per ongeluk over het hoofd 
was gezien, maar het belangrijkste is dat we er consequent  naar streven om 
onze gedragspatronen schoon, helder en getrouw te houden.

Dit kleine ‘tapijt’ heeft manieren waarop we onze verbonden nauwgezet 
kunnen naleven. U zou deze manieren en andere kunnen overwegen 
waardoor u volkomen gehoorzaam kunt zijn aan de verbonden die 
uhebt gesloten, en dan het wandkleed als gids kunnen gebruiken 
om 100%gehoorzaam te zijn in deze dingen. Kleur elke dag over een 
tijdsbestekvan een paar weken een stukje van het patroon, totdat het 
wandtapijt gevuld is met uw patroon van geloof en toewijding aan de Heer.

Vraag ter overdenking: Hoe kan ik de macht die ik heb om de opkomende 
generatie te beïnvloeden herkennen en ernaar handelen?
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