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Generalkonferenstal
Nya sjuttio och nytt 
generalpresidentskap för  
Söndagsskolan kallade



En herde, av Howard Lyon

Här besöker Jesus Kristus nephiterna i Amerika som uppfyllelse av en profetia som han gav till människorna i Jerusalem:  

”Jag har också andra får, som inte hör till den här fållan. Dem måste jag också leda, och de kommer att lyssna  

till min röst. Så skall det bli en hjord och en herde” ( Joh. 10:16; se också 3 Nephi 15:21).
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LÖRDAGENS MORGONSESSION,  
5 APRIL 2014
Presiderande: Thomas S. Monson  
Mötesledare: Dieter F. Uchtdorf  
Inledningsbön: Carl B. Cook  
Avslutningsbön: W. Christopher Waddell 
Sång av Tabernakelkören; Mack Wilberg och 
Ryan Murphy dirigenter; Clay Christiansen 
och Richard Elliott organister: ”En grundval 
blev lagd”, Psalmer, nr 38; ”Press Forward, 
Saints”, Hymns, nr 81, arr. Wilberg, opubli-
cerat; ”Led, milda ljus”, Psalmer, nr 61, arr. 
Wilberg, opublicerat; ”Gör rätt val”, Psalmer, 
nr 162; ”A New Commandment I Give unto 
You”, Gates, publ. av Jackman; ”Du, jordens 
Konung, kom”, Psalmer, nr 27, arr. Murphy, 
opublicerat.

LÖRDAGENS EFTERMIDDAGSSESSION,  
5 APRIL 2014
Presiderande: Thomas S. Monson  
Mötesledare: Henry B. Eyring  
Inledningsbön: Ian S. Ardern.  
Avslutningsbön: Linda K. Burton.  
Sång av en kombinerad kör från Orems 
religionsinstitut; Ryan Eggett dirigent, Bonnie 
Goodliffe och Linda Margetts organister: 
”Ära ske Gud i höjd”, Psalmer, nr 43, arr. 
Manookin, publ. av Jackman; ”Jag bodde i 
himlen”, Lilla stjärnan, apr. 1999, s. 5, arr. 
Beebe, publ. av Larice Music; ”Tack Gud, att 
profeter du sänder”, Psalmer, nr 10; ”Se, högt 
på bergets krön”, Psalmer, nr 4, arr. Duffin, 
publ. av Duffin.

PRÄSTADÖMETS SESSION, LÖRDAG KVÄLL,  
5 APRIL 2014
Presiderande: Thomas S. Monson  
Mötesledare: Dieter F. Uchtdorf  
Inledningsbön: LeGrand R. Curtis Jr.  
Avslutningsbön: Russell T. Osguthorpe  
Sång av en prästadömskör från Brigham 
Young-universitetet – Idaho; Randall Kemp-
ton och Kevin Brower, dirigenter; Andrew 
Unsworth, organist: ”Saints, Behold How 
Great Jehovah”, Hymns, nr 28, arr. Kemp-
ton, opublicerat; ”Det finns en stund av frid 
och ro”, Psalmer, nr 87, arr. Kasen, publ. av 
Jackman; O fröjda dig, du jord”, Psalmer, 
nr 37; ”Bliv kvar hos mig”, Psalmer, nr 100, 
arr. Kempton, opublicerat.

SÖNDAGENS MORGONSESSION,  
6 APRIL 2014
Presiderande: Thomas S. Monson.  
Mötesledare: Henry B. Eyring.  

Inledningsbön L. Whitney Clayton.  
Avslutningsbön: Neill F. Marriott.  
Sång av Tabernakelkören; Mack Wil-
berg dirigent, Richard Elliott och Andrew 
Unsworth organister: ”Kom, låt oss prisa 
Gud”, Psalmer, nr 57; ”Denna dag av fröjd 
och glädje”, Psalmer, nr 34; ”Låt oss sträva 
fram”, Psalmer, nr 166, arr. Elliott, opubli-
cerat; ”Lär mig att vandra i ljuset”, Barnens 
sångbok, s. 70–71; ”Barnets bön”, Barnens 
sångbok, s, 6–7, arr. Perry, publ. av Jackman; 
”Led oss fram, o himlens Herre”, Psalmer, 
nr 45, arr. Wilberg, opublicerat.

SÖNDAGENS EFTERMIDDAGSSESSION,  
6 APRIL 2014
Presiderande: Thomas S. Monson.  
Mötesledare: Dieter F. Uchtdorf.  
Inledningsbön: Dean M. Davies.  
Avslutningsbön: Benjamín De Hoyos.  
Sång av Tabernakelkören; Mack Wilberg och 
Ryan Murphy dirigenter, Linda Margetts och 
Bonnie Goodliffe organister: ”Ljuvligt det är, 
min Herre Gud”, Psalmer, nr 96, arr. Murphy, 
opublicerat; ”Oändlig är kärleken”, Psalmer, 
nr 125, arr. Murphy, opublicerat; ”Folk och 
nationer, hör himlens röst”, Psalmer, nr 181; 
”Come, Let Us Anew”, Hymns, nr 217, arr. 
Wilberg, opublicerat.

KVINNORNAS ALLMÄNNA MÖTE,  
LÖRDAG KVÄLL, 29 MARS 2014
Presiderande: Thomas S. Monson.  
Mötesledare: Bonnie L. Oscarson.  
Inledningsbön: Emri Elizabeth Smith.  
Avslutningsbön: Ofa Kaufusi.  
Sång av en kombinerad kör med systrar från 
Primär, Unga kvinnor och Hjälpföreningen i 
stavar längs Wasatchbergen; Emily Wadley, 
dirigent; Bonnie Goodliffe, organist: ”Folk 
och nationer, hör himlens röst”, Psalmer, 
nr 181; ”Daughters in His Kingdom”, 
Creamer, opublicerat, ackompanjerat av 
orgel, tvärflöjt, fiol och cello; ”Jag är Guds 
lilla barn”, Psalmer, nr 194, arr. DeFord, 
opublicerat; medley, arr. Mohlman, opubli-
cerat: ”Lär mig att följa dig”, Psalmer, nr 150 
och ”Älska varandra”, Psalmer, nr 198; ”Låt 
oss sträva fram”, Psalmer, nr 166, arr. Huff, 
opublicerat.

KONFERENSTAL FINNS TILLGÄNGLIGA
För att få tillgång till konferenstal på internet 
på många språk, gå till conference.lds.org 
och välj ett språk. Talen finns också i mobil-
appen Evangeliebiblioteket. Ljudinspelningar 

finns i allmänhet på distributionscentren 
inom sex veckor efter konferensen.

BUDSKAP FÖR HEMUNDERVISNING OCH 
BESÖKSUNDERVISNING
Välj ett tal som bäst passar behoven hos dem 
ni besöker som hemlärare eller besökslärare.

PÅ OMSLAGET
Framsidan: Foto Christina Smith.
Baksidan: Foto Leslie Nilsson.

KONFERENSFOTON
Bilderna från generalkonferensen i Salt Lake 
City togs av Welden C. Andersen, Cody Bell, 
Randy Collier, Weston Colton, Scott Davis, 
Craig Dimond, Nathaniel Ray Edwards, Lloyd 
Eldredge, Ashlee Larsen, John Luke, Leslie 
Nilsson, Christina Smith och Byron Warner; i 
Gilbert, Arizona, USA av Jamie Dale Johnson; 
i Highlands Ranch, Colorado, USA av Rebe-
cca Morgenegg; i Mexico City, Mexiko av 
Israel Gutiérrez; i Norcross, Georgia, USA av 
David Winters; i Palmyra, New York, USA av 
Brent Walton; i Pleasant Grove, Utah, USA av 
Jeremy Hall; i Raymond, Alberta, Kanada av 
Rhonda Steed; i Sankt Petersburg, Ryssland 
av Vladimir Egorov; i São Paulo, Brasilien 
av Laureni Fochetto; i Sydney, Australien av 
Colin Ligertwood; i Ulaanbaatar, Mongoliet 
av Kylie Sneddon; i Wien, Österrike av Frank 
Helmrich och i Washington, Utah, USA av 
James Iliff Jeffery.

Översikt över den 184:e årliga 
generalkonferensen
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President Thomas S. Monson

som tillkännagivits är klara kommer 
vi att ha 170 tempel i verksamhet över 
hela världen.

Även om vi för närvarande kon-
centrerar oss på att färdigställa 
redan tillkännagivna tempel och inte 

Mina älskade bröder och 
systrar, det är en glädje att 
välkomna er till den här 

världsomfattande konferensen för 
Jesu Kristi kyrka av Sista Dagars 
Heliga. Vi är samlade som en väldig 
familj, med mer än 15 miljoner med-
lemmar, förenade i vår tro och vår 
önskan att lyssna till och lära av de 
budskap som vi ska få höra.

De senaste sex månaderna har gått 
lika snabbt som kyrkans verk har gått 
obehindrat framåt. Jag hade förmånen 
att för bara en månad sedan inviga 
templet i Gilbert i Arizona, en storsla-
gen byggnad. Kvällen före invigningen 
hölls ett kulturevenemang i Discovery 
Park strax intill. Tolv tusen ungdomar 
framförde ett 90 minuters program. 
Dansen, sången och musikframträdan-
dena var enastående.

Området hade upplevt en extrem 
torka, och jag tror att många böner 
sänts mot himlen under de föregående 
veckorna om det regn de behövde 
så väl. Olyckligtvis kom det just före 
framträdandet och räckte över hela 
programmet! Trots att ungdomarna var 
genomdränkta av regnet och nerkylda 

av svalkan, kände vi alla Herrens 
Ande. Temat för programmet, ”Fasta i 
tron” – vilket bra tema, ”Fasta i tron” – 
framfördes på ett härligt sätt av leende 
och entusiastiska unga män och unga 
kvinnor. Trots kylan och regnet var 
det en trosstärkande och inspirerande 
upplevelse som de här ungdomarna 
alltid kommer att minnas och berätta 
om för sina barn och barnbarn under 
kommande år.

Följande dag ägde invigningen av 
templet i Gilbert i Arizona rum. Det 
blev det 142:a templet i verksamhet i 
kyrkan. Till skillnad från dagen före 
var det en vacker och solig dag. Ses-
sionerna var i sanning inspirerande. 
Där med mig var president Henry B. 
Eyring, äldste Tad R. Callister med 
hustru, äldste William R. Walker med 
hustru samt äldste Kent F. Richards 
med hustru.

I maj ska templet i Fort Lauder-
dale i Florida invigas. Andra tempel 
ska enligt planerna färdigställas 
och invigas senare i år. Under 2015 
kommer vi att färdigställa och inviga 
nya tempel i många delar av världen. 
Arbetet fortsätter. När alla de tempel 

L Ö R D A G E N S  M O R G O N S E S S I O N  | 5 apri l  2014

Välkomna till 
konferensen
Vi är förenade i vår tro och vår önskan att lyssna till och lära 
av de budskap som vi ska få höra.
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kommer att tillkännage några nya 
tempel inom den närmaste tiden, fort-
sätter vi processen att bedöma behov 
och finna platser för framtida tempel. 
Vi kommer att tillkännage dem under 
kommande generalkonferenser. Vi är 

ett tempelbyggande och tempelbesök-
ande folk.

Nu, bröder och systrar, är vi ange-
lägna om att få lyssna till de tal som 
ska hållas i dag och i morgon. De som 
ska tala till oss har sökt himlens hjälp 

och vägledning när de förberett sina 
budskap.

Må vi – alla här och överallt – fyllas 
med Herrens Ande och bli upplyfta och 
inspirerade när vi lyssnar och lär. I Jesu 
Kristi, vår Frälsares namn, amen. ◼
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Förutom det som hände Frälsaren 
själv har det under årens lopp före-
kommit förkastelse och ett smärtsamt 
högt pris som profeter och apostlar, 
missionärer och medlemmar i varje 
generation har fått betala för att de 
försökt hedra Guds kall att lyfta den 
mänskliga familjen till ”en väg som 
vida överträffar alla andra” 3.

”Vad skall jag säga mer [om dem]?” 
frågar sig författaren till Hebreerbrevet.

”[De som] täppte till lejons gap,
släckte rasande eld och undkom 

svärdsegg … de blev väldiga i strid 
och drev … härar på flykten …

[de] fick tillbaka sina döda … 
[medan] andra torterades …

[de] utstod hån och gisselslag, ja, 
även bojor och fängelse.

De blev stenade, söndersågade 
eller dödade med svärd. De gick 
omkring i fårskinn och gethudar, led 
brist, blev plågade och misshandlade.

Världen förtjänade inte att hysa 
dem. De irrade omkring i öknar och 
på berg, i grottor och hålor.” 4

Säkert grät änglarna i himlen när  
de nedtecknade detta pris för lärjunge-
skap i en värld som ofta förkastade 
Guds bud. Frälsaren själv satt på 
Oljeberget och grät över dem som 
under hundratals år hade förkastats 
och dödats i hans tjänst. Och nu blev 
han själv förkastad och stod inför att 
bli dödad.

”Jerusalem, Jerusalem”, utropade 
Jesus, ”du som mördar profeterna och 
stenar dem som är sända till dig. Hur 
ofta har jag inte velat samla dina barn, 
så som hönan samlar sina kycklingar 
under vingarna, men ni ville inte.

Se, ert hus kommer att stå öde.” 5

Och däri ligger ett budskap för 
varje ung man och ung kvinna i denna 
kyrka. Ni kanske undrar om det är värt 
priset att modigt försvara moraliska 
värderingar på högstadiet eller att gå 
på mission och få era högst värderade 

stället spottade han ut maten över hela 
mig och överöste oss sedan med de 
hemskaste svordomar. Vi gick därifrån 
utan att säga något. Jag försökte torka 
bort maten jag fått i ansiktet, men 
då träffades jag i bakhuvudet av en 
klump potatismos. Ibland är det svårt 
att vara missionär, för just då ville jag 
gå tillbaka, ta tag i den lille mannen 
och säga: ’URSÄKTA?’ Men det gjorde 
jag inte.”

Till denna hängivna missionär vill 
jag säga: Kära barn, du har med ditt 
ödmjuka sätt tagit steget in i kretsen 
av mycket speciella kvinnor och män 
som profeten Jakob i Mormons bok 
beskrev: De ”tänkte på [Kristi] död och 
tog på sig hans kors och uthärdade 
världens hån”.1

Ja, Jakobs bror Nephi skrev om 
Jesus: ”Och världen skall på grund 
av sin ondska akta honom för intet. 
Därför gisslar de honom, och han låter 
det ske. Och de slår honom, och han 
låter det ske. Ja, de spottar på honom, 
och han låter det ske på grund av sin 
kärleksfulla godhet och sitt tålamod 
med människobarnen.” 2

Äldste Jeffrey R. Holland
i de tolv apostlarnas kvorum

President Monson, vi älskar dig. Du 
har gett ditt hjärta och din hälsa 
åt varje kall som Herren har gett 

dig, särskilt det heliga ämbete du nu 
innehar. Hela kyrkan tackar dig för ditt 
trofasta tjänande och för din outtrött-
ligt hängivna pliktkänsla.

Med beundran för och som upp-
muntran till alla som behöver vara 
ståndaktiga i dessa sista dagar säger 
jag till alla, och särskilt till kyrkans 
ungdomar, att om ni inte redan har 
behövt det, kommer ni en dag att 
kallas att försvara er tro eller till 
och med uthärda en del personliga 
skymfer bara för att ni är medlemmar 
i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars 
Heliga. I sådana fall krävs både mod 
och gott omdöme från er sida.

En missionärssyster skrev till exem-
pel nyligen till mig: ”Min kamrat och 
jag såg en man som satt på en bänk 
på stadens torg och åt sin lunch. När 
vi närmade oss tittade han upp och 
såg våra missionärsbrickor. Med ett 
hemskt uttryck i ögonen hoppade 
han upp och höjde handen för att slå 
mig. Jag duckade i sista stund, men i 

Priset för och 
välsignelserna av  
ett lärjungeskap
Var starka. Lev trofast efter evangeliet även om andra 
omkring er inte gör det.
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trosuppfattningar hånade eller att 
kämpa mot mycket i samhället som 
ibland förlöjligar ett hängivet religiöst 
liv. Ja, det är värt priset, för alternati-
vet är att våra ”hus” står ”öde” – med 
ödelagda personer, ödelagda familjer, 
ödelagda omgivningar och ödelagda 
länder.

Detta visar vilken börda de har som 
kallats att bära fram det messianska 
budskapet. Förutom att undervisa, 
uppmuntra och motivera människor 
(vilket är den trevliga delen av lär-
jungeskapet) kallas samma budbärare 
att tid efter annan oroa sig, varna och 
ibland bara gråta (det är den smärt-
samma delen av lärjungeskapet). De 
vet mycket väl att vägen som leder 
till det utlovade landet som ”flödar av 
mjölk och honung” 6 måste gå via Sinai 
berg som flödar av ”du skall” och ”du 
skall inte” 7.

Tyvärr är ofta de som för fram 
budskapet om gudagivna bud inte 
mer populära idag än de var i forna 

dagar, det kan åtminstone de två 
missionärssystrar som fick ta emot 
spott och potatismos vittna om. Hat är 
ett hemskt ord, ändå finns det de som 
idag skulle säga detsamma som den 
fördärvade Ahab: ”Jag hatar [profeten 
Mika], för han profeterar aldrig lycka 
åt mig utan alltid bara olycka.” 8 Den 
sortens hat mot en profets uppriktig-
het kostade Abinadi hans liv. Han sade 
till kung Noa: ”Eftersom jag har sagt 
er sanningen vredgas ni på mig. Och 
vidare har ni bedömt mig som galen, 
eftersom jag har talat Guds ord”,9 eller, 
kan man tillägga, småstadsaktig, patri-
arkalisk, trångsynt, ovänlig, inskränkt, 
omodern och gammal.

Det är som Herren själv klagade för 
profeten Jesaja:

”[Dessa] barn som inte vill höra 
Herrens undervisning

[de] säger till siarna: ’Skåda inte!’ 
och till profeterna: ’Profetera inte för 
oss det som är sant. Tala smickrande 
ord till oss, profetera bedrägliga ting.

Vik av ifrån vägen, gå bort från 
stigen, låt oss slippa se Israels 
Helige.” 10

Tråkigt nog, mina unga vänner, är 
det utmärkande för vår tid att om man 
vill ha någon gud alls, så vill man att 
det ska vara gudar som inte kräver 
för mycket, bekväma gudar, gudar 
som gör mer än bara låter båten stå 
stilla, som inte ens ror den. Gudar 
som klappar oss på huvudet, får oss 
att skratta och sedan säger åt oss att 
springa iväg och plocka blommor.11

Tala om att skapa Gud till sin egen 
avbild! Ibland – och detta tycks vara 
den största ironin av alla – åberopar 
de namnet Jesus som om han var en 
sådan ”bekväm” Gud. Verkligen? Han 
som sade att det inte räcker med att vi 
inte bryter mot buden, vi ska inte ens 
tänka på att bryta mot dem. Och att 
om vi tänker på att bryta mot dem har 
vi redan brutit mot dem i vårt hjärta. 
Låter det som en ”bekväm” lära, lätt att 
höra och populär på kärlekspartyt?
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Och hur är det med dem som bara 
vill se på synden eller röra vid den 
på avstånd? Jesus sade att om ditt öga 
förleder dig, så riv ut det. Om din hand 
förleder dig, så hugg av den.12 ”Jag 
har inte kommit med fred utan med 
svärd.” 13 Han varnade dem som trodde 
att han bara talade i lugnande platti-
tyder. Inte undra på att han predikan 
efter predikan ombads av folket att 
”lämna deras område” 14. Inte undra på 
att man vid det ena underverket efter 
det andra sade att han inte fick kraften 
från Gud utan från djävulen.15 Det är 
tydligt att svaret på dekalen ”Vad skulle 
Jesus ha gjort?” inte alltid är populärt.

På höjden av sin jordiska verksam-
het sade Jesus: ”Älska varandra så 

som jag har älskat er.” 16 För att se till 
att de förstod precis vilket slags kärlek 
det handlade om, sade han: ”Om 
ni älskar mig, håller ni fast vid mina 
bud” 17 och ”den som … upphäver ett 
av dessa minsta bud och lär männi-
skorna så, han skall kallas den minste 
i himmelriket”.18 Kristuslik kärlek är 
det vi behöver allra mest på den här 
planeten, delvis för att den alltid varit 
avsedd att åtföljas av rättfärdighet. Så 
om kärleken ska vara vår ledstjärna, 
som den måste vara, då måste vi enligt 
hans ord som är kärleken personifie-
rad överge våra överträdelser och all 
slags uppmuntran till det hos andra. 
Jesus förstod tydligt det som många i 
vår nutida kultur tycks glömma: Det 

är en avgörande skillnad mellan budet 
att förlåta synden (vilket han hade en 
oändlig förmåga att göra) och varn-
ingen mot att överse med den (vilket 
han aldrig någonsin gjorde).

Mina vänner, särskilt mina unga 
vänner, fatta mod. Ren kristuslik kär-
lek som kommer av sann rättfärdighet 
kan förändra världen. Jag vittnar om 
att Jesu Kristi sanna och levande evan-
gelium finns på jorden och att ni är 
medlemmar i hans sanna och levande 
kyrka och försöker sprida den sann-
ingen. Jag bär vittne om det evangeliet 
och om den kyrkan, med ett särskilt 
vittnesbörd om återställda prästadöms-
nycklar som låser upp kraften i och 
verkan av frälsande förrättningar. Jag 
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För det tredje ber jag dig tacka alla 
som hjälper till.”

Som medlem i de sjuttios president-
skap kände jag tyngden på mina axlar 
i de ord Herren talade till Mose:

”Kalla samman sjuttio män av de 
äldste i Israel, sådana som du vet är 
folkets äldste och dess tillsyningsmän 
bland folket …

Där skall jag då stiga ner och tala 
med dig, och jag skall ta av den Ande 
som är över dig [Mose] och låta den 
komma över dem. De skall tillsam-
mans med dig bära bördan av folket, 
så att du slipper bära den ensam.” 1

Dessa är ord från forna dagar, men 
Herrens ordning har inte ändrats.

För närvarande har Herren i kyr-
kan kallat 317 sjuttio som verkar i 8 
kvorum för att hjälpa de tolv apost-
larna att bära den börda som lagts 
på första presidentskapet. Med glädje 
känner jag det ansvaret i djupet av 
min själ, liksom mina medbröder gör. 
Vi är emellertid inte de enda som 
hjälper till i detta underbara verk. 
Som medlemmar i kyrkan över hela 
världen har vi alla den underbara 
möjligheten att vara till hjälp för 
andra.

Äldste Ronald A. Rasband
i presidentskapet för de sjuttio

Den 20 maj förra året svepte 
en kraftig tornado fram över 
Oklahoma Citys förorter i 

centrala Förenta staterna och plöjde 
upp en nära 2 km bred och 3 mil 
lång gata. Denna storm, ett angrepp 
av förödande tornador, förändrade 
landskapet och livet för människorna 
i dess väg.

Bara en vecka efter den kraftiga 
stormens framfart fick jag i uppdrag att 
besöka området där hem och tillhörig-
heter låg utströdda över de tillplattade 
och ödelagda grannskapen.

Innan jag åkte dit talade jag med 
vår käre profet president Thomas S. 
Monson, som tycker om sådana upp-
drag åt Herren. Med respekt inte bara 
för hans kallelse utan även för hans 
godhet, frågade jag, ”Vad vill du att jag 
ska göra? Vad vill du att jag ska säga?”

Han tog mjukt min hand, som han 
skulle ha gjort med vart och ett av 
offren och var och en av dem som 
hjälpte till efter förödelsen om han 
varit där, och sade:

”För det första, tala om för dem att 
jag älskar dem.

För det andra, tala om för dem att 
jag ber för dem.

Lärjungeskapets 
glädjerika börda
Att stödja våra ledare är en förmån, och med den följer  
ett personligt ansvar att dela deras bördor och vara  
Herrens lärjungar.

är mer säker på att dessa nycklar har 
återställts och att dessa förrättningar 
åter finns tillgängliga genom Jesu Kristi 
Kyrka av Sista Dagars Heliga än jag 
är säker på att jag står framför er vid 
denna talarstol och att ni sitter framför 
mig under den här konferensen.

Var starka. Lev trofast efter evan-
geliet även om andra omkring er inte 
gör det. Försvara er tro på ett artigt 
sätt och med medkänsla, men för-
svara den. En lång rad inspirerade 
röster, bland annat dem ni kommer 
att höra under den här konferensen 
och rösten ni just hörde när president 
Thomas S. Monson talade, visar er 
stigen mot kristuslikt lärjungeskap. 
Det är en trång och smal stig utan 
mycket spelrum inom vissa områden, 
men den kan vara spännande och 
givande att färdas på, ”med ståndak-
tighet i Kristus, med fullkomligt klart 
hopp och kärlek till Gud och till alla 
människor”.19 När ni modigt sätter den 
kursen alstrar ni en orubblig tro och 
finner skydd mot onda vindar, ja, mot 
pilar i virvelvinden, och ni får känna 
vår Återlösares klippa, hans styrka. 
Om ni bygger ert aldrig sviktande lär-
jungeskap på den kan ni inte falla.20  
I Jesu Kristi heliga namn, amen. ◼
SLUTNOTER
 1. Se Jakobs bok 1:8.
 2. 1 Nephi 19:9.
 3. 1 Kor. 12:31; Ether 12:11.
 4. Hebr. 11:32–38.
 5. Matt. 23:37–38.
 6. 2 Mos. 3:8.
 7. Se 2 Mos. 20:3–17.
 8. 2 Krön. 18:7.
 9. Mosiah 13:4.
 10. Jes. 30:9–11.
 11. Se Henry Fairlie, The Seven Deadly  

Sins Today (1978), s. 15–16.
 12. Se Matt. 5:29–30.
 13. Matt. 10:34.
 14. Mark. 5:17.
 15. Se Matt. 9:34.
 16. Joh. 15:12.
 17. Joh. 14:15.
 18. Matt. 5:19; kursivering tillagd.
 19. 2 Nephi 31:20.
 20. Se Helaman 5:12.
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Jag hade fått veta av vår käre profet 
vad de stormdrabbade människorna 
behövde – kärlek, böner och upp-
skattning för hjälpande händer.

I eftermiddag får var och en av oss 
höja vår högra arm till rät vinkel och 
stödja första presidentskapet och de 
tolv apostlarnas kvorum som profeter, 
siare och uppenbarare i Jesu Kristi 
Kyrka av Sista Dagars Heliga. Detta är 
inte bara en formalitet och inte heller 
förbehållet dem som är kallade till 
ledarskap över hela kyrkan. Att stödja 
våra ledare är en förmån, och med 
den följer ett personligt ansvar att 
dela deras bördor och vara Herrens 
Jesu Kristi lärjungar.

President Monson har sagt:
”Det finns människor omkring oss 

som behöver vår uppmärksamhet, vår 
uppmuntran, vårt stöd, vår tröst och 
vår vänlighet – de kan vara familje-
medlemmar, vänner, bekanta eller 
främlingar. Vi är Herrens händer här 
på jorden, med uppdraget att tjäna 
och lyfta hans barn. Han är beroende 
av var och en av oss …

’Allt vad ni har gjort för en av dessa 
mina minsta bröder, det har ni gjort 
mot mig’ [Matt. 25:40].” 2

Reagerar vi med kärlek när vi får 

möjlighet att göra ett besök, ringa 
någon, skriva ett meddelande eller 
tillbringa dagen med att tillgodose 
någon annans behov? Eller är vi som 
den unge mannen som gjorde anspråk 
på att följa alla Guds bud:

”’Allt detta har jag hållit. Vad är det 
mer som fattas?’

Jesus svarade: ’Vill du vara fullkom-
lig, gå och sälj vad du äger och ge åt de 
fattiga. Då skall du få en skatt i himlen. 
Och kom sedan och följ mig.’” 3

Den unge mannen kallades till ett 
större tjänande vid Herrens sida, till 
att utföra Guds rikes verk på jorden, 
men han gick sin väg, ”ty han ägde 
mycket” 4.

Hur är det med våra jordiska 
ägodelar? Vi kan se vad en tornado 
kan göra med dem på bara några 
minuter. Det är så viktigt att vi var och 
en strävar efter att samla våra andliga 
skatter i himlen – genom att använda 
vår tid, våra talanger och vår hand-
lingsfrihet i Guds tjänst.

Jesus Kristus fortsätter att kalla 
oss: ”Kom … och följ mig” 5. Han 
vandrade runt i sitt hemland med 
sina efterföljare på ett osjälviskt sätt. 
Han fortsätter att vandra med oss, 
stå vid vår sida och leda oss. Vi följer 

hans fullkomliga föredöme genom 
att erkänna och ära Frälsaren, som 
har burit alla våra bördor genom sin 
heliga och frälsande försoning, den 
yttersta handlingen av tjänande. Det 
han ber var och en av oss att göra är 
att villigt ta på oss lärjungeskapets 
glädjerika ”börda”.

Medan jag var i Oklahoma fick jag  
tillfälle att träffa några av de familjer  
som drabbats av de kraftiga tromber - 
na. När jag besökte familjen Sorrels 
blev jag speciellt berörd av deras 
dotter Toris upplevelse. Hon gick då 
i femte klass på Plaza Towers grund-
skola. Hon och hennes mamma är 
med oss här idag.

Tori och några vänner satt tätt 
packade inne på en toalett för att få 
skydd när tornadon rasade genom 
skolan. Lyssna när jag läser Toris egen 
redogörelse för den dagen:

”Jag hörde att något träffade taket. 
Jag trodde att det bara haglade. Ljudet 
blev starkare och starkare. Jag bad 
en bön om att vår himmelske Fader 
skulle beskydda och bevara oss alla. 
Plötsligt hörde vi ett högt sugande 
ljud, och taket försvann precis ovanför 
våra huvuden. Det blåste jättemycket 
och bråte flög omkring och träffade 
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mig överallt på kroppen. Det var 
mörkare ute och det såg ut som om 
himlen var svart, men det var den inte 
– det var tornadons insida. Jag bara 
blundade och hoppades och bad att 
allt snart skulle vara över.

Plötsligt blev det tyst.
När jag tittade igen såg jag en 

stoppskylt precis framför ögonen!  
Den nuddade nästan vid näsan.” 6

Tori, hennes mamma, tre av hennes 
syskon och många vänner som också 
var i skolan med henne överlevde tor-
nadon som genom ett under – sju av 
deras skolkamrater gjorde det inte.

Den helgen gav bröderna i prästa-
dömet många välsignelser till med-
lemmar som drabbats av stormen. Det 
gjorde mig ödmjuk att få ge Tori en 
välsignelse. När jag lade händerna på 
hennes huvud kom jag att tänka på ett 
favoritskriftställe: ”Jag skall gå framför 
ert ansikte. Jag skall vara på er högra 
sida och på er vänstra, och min Ande 
skall vara i era hjärtan och mina änglar 
runtomkring er för att upprätthålla er.” 7

Jag rådde Tori att komma ihåg den 
dagen då en Herrens tjänare lade sina 
händer på hennes huvud och sade att 
änglar hade beskyddat henne under 
stormen.

Att räcka ut en hand och rädda 
varandra, under alla förhållanden, är 
oändligt rik kärlek. Det var sådant 
tjänande jag såg i Oklahoma den 
veckan.

Ofta får vi möjlighet att hjälpa 
andra i deras stunder av nöd. Som 
medlemmar i kyrkan har vi var och en 
det heliga ansvaret att ”bära varand-
ras bördor så att de kan bli lätta” 8, 
att ”trösta dem som står i behov av 
tröst” 9, att ”hjälpa de svaga, lyfta upp 
händerna som hänger ned och styrka 
de matta knäna”.10

Bröder och systrar, Herren är 
tacksam för var och en av er, för 
de oräkneliga timmar och alla de 

ansträngningar, stora eller små, som ni 
så generöst och barmhärtigt ägnar åt 
tjänande varje dag.

Kung Benjamin lärde i Mormons 
bok: ”När ni är i era medmänniskors 
tjänst, är ni endast i er Guds tjänst.” 11

När vi inriktar oss på att tjäna våra 
bröder och systrar kan vi bli vägledda 
till att fatta gudomliga beslut i våra 
dagliga liv, och det förbereder oss på 
att värdera och älska det som Herren 
älskar. När vi gör det vittnar vi med vårt 
eget liv om att vi är hans lärjungar. När 
vi är engagerade i hans verk känner vi 
att hans Ande är med oss. Vi tillväxer i 
vittnesbörd, tro, tillit och kärlek.

Jag vet att min Återlösare lever, ja, 
Jesus Kristus, och att han talar till och 

genom sin profet, vår käre president 
Thomas S. Monson, i våra dagar.

Må vi alla finna den glädje som 
kommer genom det heliga tjänandet 
att bära varandras bördor, även de 
enkla och små, är min bön i Jesu Kristi 
namn, amen. ◼
SLUTNOTER
 1. 4 Mos. 11:16–17.
 2. Thomas S. Monson, ”Hur har jag hjälpt 

någon idag?”, Liahona, nov. 2009, s. 86, 87.
 3. Matt. 19:20–21.
 4. Matt. 19:22.
 5. Matt. 19:21.
 6. Victoria (Tori) Sorrels upplevelse, återbe-

rättad 16 jan. 2014.
 7. Läran och förbunden 84:88.
 8. Mosiah 18:8.
 9. Mosiah 18:9.
 10. Se Läran och förbunden 81:5.
 11. Mosiah 2:17.
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Det tredje tillfället var det mest im-
ponerande. Marta, Maria och Lasarus 
var syskon som Jesus ofta besökte. 
När man berättade för honom att  
Lazarus var sjuk stannade han två 
dagar där han befann sig. Sedan gick 
han till familjen. När han tröstade 
Marta efter hennes brors död vittnade 
han kategoriskt för henne och sade: 
”Jag är uppståndelsen och livet. Den 
som tror på mig skall leva om han än 
dör” ( Joh. 11:25).

När Frälsaren bad de sörjande  
att ta bort stenen från graven, viskade 
Marta förläget till honom: ”Herre,  
han luktar redan, det är fjärde dagen” 
( Joh. 11:39).

Då påminde Jesus henne kärleks-
fullt: ”Har jag inte sagt dig att om du 
tror, skall du få se Guds härlighet?” 
( Joh. 11:40). Sedan ropade han med 
hög röst:

”Lasarus, kom ut!”
”Då kom den döde ut” ( Joh. 

11:43–44).
Lasarus hade legat fyra dagar i 

graven. Det innebar att Guds Sons 
fiender stod inför ett ovedersägligt 
bevis som de inte kunde förbigå, 
bortförklara eller förvränga. Och ”från 
den dagen överlade de” – vettlöst och 
ondskefullt – ”om att döda honom” 
( Joh. 11:53).

Det nya budet
Senare firade den levande Kristus i 

Jerusalem tillsammans med sina apost-
lar sin sista påskhögtid, han instiftade 
sakramentets förrättning och gav dem 
budet att älska varandra genom upp-
riktigt tjänande.

Hans lidande i Getsemane
Det ädlaste uttrycket för hans 

kärlek till alla människor skedde 
sedan när han av egen fri vilja mod-
igt och beslutsamt gick sin mest 
krävande prövning till mötes. Ensam 

Hans makt över döden
Hans makt över döden var en 

annan gudomlig egenskap. Jairus, en 
synagogföreståndare, bad ”att Jesus 
skulle komma hem till honom. Han 
hade en enda dotter som var i tolvårs-
åldern, och hon låg för döden” (Luk. 
8:41–42). Mästaren hörde hans bön, 
och medan de gick kom en tjänare 
fram till Jairus och sade: ”Din dotter 
är död. Besvära inte Mästaren längre” 
(Luk. 8:49). När Jesus kom in i huset 
bad han alla att gå ut och tog genast 
flickans hand och sade: ”Stå upp!” 
(Luk. 8:54).

Vid ett annat tillfälle, när han var på 
väg till staden Nain, stötte han på en 
begravningsprocession och en änka 
som sörjde över sin ende sons död. 
Fylld av barmhärtighet vidrörde han 
båren och sade: ”Unge man, jag säger 
dig: Stå upp!” (Luk. 7:14). När folket 
såg underverket utbrast de: ”’En stor 
profet har trätt fram ibland oss’, och: 
’Gud har besökt sitt folk’” (Luk. 7:16). 
Underverket var desto mer anmärk-
ningsvärt eftersom man redan hade 
dödförklarat den unge mannen och 
var på väg att begrava honom. Det 
faktum att två unga människor hade 
uppväckts från de döda visade att 
han hade myndighet och makt över 
döden, något som fick de troende  
att häpna och smädarna att frukta.

Äldste Carlos H. Amado
i de sjuttios kvorum

Jesus Kristus, Guds Son, föddes och 
dog under unika omständigheter. 
Han levde och växte upp under 

enkla förhållanden, utan materiella 
ägodelar. Han sade om sig själv: ”Räv-
arna har lyor och himlens fåglar har 
bon, men Människosonen har inget  
att vila huvudet mot” (Luk. 9:58).

Han fick aldrig hedersbetygelser, 
förmåner eller erkännanden och 
behandlades inte som en betydande 
person av jordens dåtida politiska 
eller religiösa ledare. Inte heller  
satt han på de främsta platserna  
i synagogorna.

Hans budskap var enkelt, och även 
om många följde honom bestod hans 
tjänande alltid i att välsigna dem en 
och en. Han utförde otaliga underverk 
bland dem som tog emot honom som 
den som sänts av Gud.

Han gav sina apostlar myndig-
het och makt att göra underverk 
och större gärningar (se Joh. 14:12) 
än de som han själv utförde, men 
han delegerade aldrig förmånen att 
förlåta synder till dem. Hans fiender 
blev upprörda när de hörde honom 
säga: ”Gå, och synda inte mer!” ( Joh. 
8:11) eller ”Dina synder är förlåtna” 
(Luk. 7:48). Den rätten tillkom enbart 
honom eftersom han är Guds Son 
och eftersom han skulle betala för 
dessa synder med sin försoning.

Kristus Återlösaren
Återlösarens offer är till välsignelse för alla, från Adam,  
den första, till den sista av alla människor.
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och övergiven i Getsemane trädgård 
upplevde han sitt svåraste lidande 
och blödde ur varje por. Han under-
ordnade sig fullständigt sin Faders 
vilja och sonade våra synder, och han 
tog också på sig våra sjukdomar och 
bedrövelser för att kunna veta hur  
han ska bistå oss (se Alma 7:11–13).

Vi står i tacksamhetsskuld till 
honom och vår himmelske Fader 
eftersom hans offer är till välsignelse 
för alla, från Adam, den första till den 
sista av alla människor.

Frälsarens dom och korsfästelse
När hans lidande i Getsemane var 

till ända överlämnade han sig frivilligt 
till sina fiender. Förrådd av en av sina 
egna dömdes han skyndsamt, på ett 
sätt som var både orättvist och olag-
ligt, i en rättegång som var både mani-
pulerad och ofullständig. Den natten 
stod han anklagad för hädelse och 
dömdes till döden. Hans fiender hat-
ade honom och törstade efter hämnd 
för att han hade vittnat för dem om att 
han var Guds Son. De sammansvor 

sig för att få Pilatus att döma honom. 
Därför ändrade de anklagelsen för 
hädelse till uppvigling så att döden 
skulle ske genom korsfästelse.

Hans dom bland romarna blev 
ännu grymmare: Deras hån om hans 
andliga rike, den förödmjukande krön-
ingen med en törnekrona, den plåg-
samma gisslingen och det utdragna 
lidandet vid den offentliga korsfästel-
sen, var en tydlig varning till alla som 
skulle våga förklara sig vara lärjunge 
till honom.
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I varje ögonblick av sitt lidande vis-
ade världens Återlösare utomordentlig 
självbehärskning. Han tänkte alltid på 
att välsigna andra. Ömt och vänligt 
bad han Johannes ta hand om hans 
mor Maria. Han bad sin himmelske 
Fader förlåta bödlarna som korsfäste 
honom. När han hade fullbordat sitt 
verk på jorden överlämnade han sin 
ande till Gud och tog sitt sista andetag. 
Kristi fysiska kropp togs till graven 
och förblev där i tre dagar.

Återlösarens verk bland de döda
Medan hans lärjungar sörjde modlösa 

och led av ovisshet inledde vår Frälsare 
en annan del av sin Faders storslagna 
plan och tjänande på ett nytt sätt. Under 

den korta tiden av tre dagar arbetade 
han outtröttligt för att organisera det 
ofantliga verket att frälsa de döda. Det 
var bland de mest hoppingivande dag-
arna för Guds familj. Under det besöket 
organiserade han sina trofasta efterfölj-
are så att de skulle förkunna återlös-
ningens glada budskap för dem som i 
det här livet inte hade fått kunskap om 
den storslagna planen eller som hade 
förkastat den. Nu skulle de få möjlighet 
att befrias ur sin fångenskap och bli 
återlösta av de levandes och de dödas 
Gud (se L&F 138:19, 30–31).

Uppståndelsens förstling
När Kristus avslutat sitt verk i ande-

världen återvände han till jorden för 

att för evigt förena sin ande med sin 
kropp. Han hade visat att han hade 
makt över döden, men berättelserna i 
skrifterna om dem som han hade åter-
gett livet före sin uppståndelse visar att 
de bara återvände till ett liv som hade 
förlängts på ett mirakulöst sätt. De 
skulle dö igen.

Kristus var den förste att uppstå för 
att aldrig mer dö, för att äga en full-
komlig, evig kropp. Som uppstånden 
visade han sig för Maria, som så snart 
hon kände igen honom började tillbe 
honom. Vår Återlösare gjorde henne 
med stor mildhet uppmärksam på 
hans nya och härliga tillstånd: ”Rör 
inte vid mig, ty jag har ännu inte farit 
upp till Fadern” ( Joh. 20:17). Det var 
ytterligare ett vittnesbörd om att hans 
verksamhet i andevärlden var verklig 
och nu slutförd. Senare sade han med 
ord som bekräftade att hans upp-
ståndelse var verklig: ”Jag far upp till 
min Fader och er Fader, till min Gud 
och er Gud” ( Joh. 20:17). Efter att ha 
farit upp till sin Fader återvände han 
och visade sig för sina lärjungar. ”Han 
[visade] dem sina händer och sin sida. 
Och lärjungarna blev glada när de såg 
Herren” ( Joh. 20:20).

Återlösaren ska återvända
Jag vittnar om att Kristus ska åter-

vända och komma på ett helt annat 
sätt än vid sin första ankomst. Han 
ska komma med makt och härlighet 
tillsammans med alla de rättfärdiga 
och trofasta heliga. Han ska komma 
som konungarnas Konung och her-
rarnas Herre, som Fridsfursten, den 
utlovade Messias, Frälsaren och Åter-
lösaren, för att döma de levande och 
de döda. Jag älskar och tjänar honom 
av hela mitt hjärta och min bön är att 
vi ska tjäna glatt och hängivet och 
att vi ska förbli trofasta mot honom 
intill änden. I hans, Jesu Kristi namn, 
amen. ◼
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tillsammans som mor och dotter  
och vädjade om hjälp från vår him-
melske Fader.

Många barn, ungdomar och vuxna 
utsätts oavsiktligt för pornografi, 
men ett växande antal både män och 
kvinnor väljer att se på det och dras 
till det om och om igen tills det blir ett 
beroende. Dessa personer kanske av 
hela sitt hjärta önskar ta sig ur denna 
fälla, men kan ofta inte övervinna det 
själva. Så tacksamma vi blir när dessa 
nära och kära väljer att anförtro sig 
åt oss eller en ledare i kyrkan. Vi gör 
klokt i att inte reagera med förfäran, 
vrede eller förkastande, vilket kan få 
dem att sluta sig igen.

Vi, som föräldrar och ledare, 
behöver ständigt ge råd till våra barn 
och ungdomar och lyssna med kärlek 
och förståelse. De behöver känna 
till pornografins faror och hur den 
tar över ens liv, stöter bort Anden, 
förvränger känslor, bedrar, skadar för-
hållanden, förminskar självkontrollen 
och nästan helt upptar ens tid, tankar 
och energi.

Pornografin är mer avskyvärd, 
ondare och mer beskrivande än 
någonsin tidigare. När vi ger råd åt 
våra barn kan vi tillsammans skapa en 
familjeplan med riktlinjer och gränser, 
och vara proaktiva och skydda våra 
hem med filter och inställningar på 
elektroniska enheter. Föräldrar, är vi 
medvetna om att mobila enheter med 
internetanslutning, inte datorer, är de 
största förövarna? 2

Ungdomar och vuxna, om ni har 
fångats i den Satans fälla som porno-
grafin är, kom ihåg hur barmhärtig 
vår älskade Frälsare är. Inser ni hur 
djupt Herren älskar och uppskattar 
er, även nu? Vår Frälsare har makt 
att rena och hela er. Han kan ta bort 
den sorg och smärta ni känner och 
göra er rena igen genom kraften i sin 
försoning.

lärde att i äktenskapet ”[blir] makan 
eller maken … det viktigaste i man-
nens eller hustruns liv och … [inget] 
annat intresse eller [ingen] person eller 
[ingen] angelägenhet får någonsin 
komma före maken eller makan …

Äktenskapet förutsätter fullständig 
lojalitet och fullständig trohet.” 1

För många år sedan var ett av våra 
barn uppenbart bekymrat. Jag gick 
till hennes rum, där hon öppnade sig 
och förklarade för mig att hon hade 
varit hemma hos en vän och oavsikt-
ligt hade sett hemska och upprörande 
bilder på teve som visade handlingar 
mellan en man och en kvinna utan 
kläder. Hon började snyfta och berätt-
ade hur hemskt hon tyckte att det 
hon sett var och att hon önskade att 
hon kunde glömma det. Jag var så 
tacksam för att hon anförtrodde sig åt 
mig och gav mig en chans att lugna 
hennes oskyldiga och värkande hjärta 
och hjälpa henne förstå hur hon 
skulle få lindring genom vår Fräls-
ares försoning. Jag minns de heliga 
känslor jag hade när vi knäböjde 

Linda S. Reeves
andra rådgivare i Hjälpföreningens generalpresidentskap

Kära bröder och systrar, idag har 
jag förmånen att ha mina 13 
äldsta barnbarn i publiken. Det 

har fått mig att fråga: ”Vad vill jag att 
mina barnbarn ska veta?” Den här 
morgonen vill jag tala rättframt till  
min familj och till er.

Vi som ledare blir alltmer bekym-
rade över det fördärv som pornogra-
fin orsakar i kyrkans medlemmars 
och deras familjers liv. Satan går till 
angrepp med större raseri än någonsin 
tidigare.

En anledning till att vi är här på 
jorden är för att lära oss behärska våra 
jordiska kroppars lustar och känslor. 
Dessa gudagivna känslor gör att vi 
vill gifta oss och få barn. Det intima 
äktenskapsförhållandet mellan en 
man och en kvinna som sätter barn 
till världen är också ämnat att vara en 
vacker, kärleksfull upplevelse som 
binder samman två hängivna hjärtan, 
att förena både kropp och själ och 
medför fullständig glädje och lycka 
medan vi lär oss att sätta den andre 
främst. President Spencer W. Kimball 

Skydd mot pornografi 
– ett hem med Kristus  
i centrum
Det bästa filtret i världen … är det personliga inre filtret som 
kommer av ett djupt och bestående vittnesbörd.
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Vi som ledare är mycket bekym-
rade över makarna och familjerna 
till dem som lider av pornografi-
missbruk. Äldste Richard G. Scott 
har vädjat: ”Om du själv är fri från 
allvarliga synder, lid då inte i onödan 
av följderna av andras synder … Du 
[kan] hysa medkänsla … Men du bör 
inte själv känna något ansvar för den 
personens handlingar.” 3 Du ska veta 
att du inte är ensam. Det finns hjälp 
att få. Det finns möten för makar till 
missbrukare, också telefonmöten, 
som gör det möjligt för makar att 
ringa in till ett möte och delta från  
sitt eget hem.

Bröder och systrar, hur skyddar vi 
våra barn och ungdomar? Filter är bra 
att ha, men det bästa filtret i världen, 
det enda som fungerar fullt ut, är det 
personliga inre filtret som kommer av 
ett djupt och bestående vittnesbörd 
om vår himmelske Faders kärlek och 
vår Frälsares försoningsoffer för var 
och en av oss.

Hur leder vi våra barn till en djup 
omvändelse och till att dra nytta av 
vår Frälsares försoning? Jag älskar 
profeten Nephis förkunnelse om 

vad hans folk gjorde för att stärka 
ungdomarna på sin tid: ”Vi talar om 
Kristus, vi gläds i Kristus, vi predikar 
om Kristus [och] vi profeterar om 
Kristus … så att våra barn skall kunna 
veta till vilken källa de kan se för att 
få förlåtelse för sina synder.” 4

Hur gör vi det i våra hem? Några 
av er har hört mig berätta hur 
överväldigade min man Mel och jag 
kände oss som föräldrar till fyra små 

barn. När vi stod inför föräldraskap-
ets utmaningar och försökte klara av 
livets krav, var vi i desperat behov av 
hjälp. Vi bad och vädjade om att få 
veta vad vi skulle göra. Svaret som 
kom var tydligt: ”Det gör ingenting 
om huset är stökigt och barnen fort-
farande har pyjamas på sig och vissa 
sysslor lämnas ogjorda. Det enda som 
verkligen behöver utföras i hemmet 
är dagliga skriftstudier och bön, och 
hemafton varje vecka.”

Vi försökte redan göra det här, men 
de prioriterades inte alltid och mitt i 
vårt kaos försummades de ibland. Vi 
bytte fokus och försökte att inte oroa 
oss över det som var mindre viktigt. 
Vårt fokus blev att tala, glädjas, pre-
dika och vittna om Kristus genom att 
sträva efter att dagligen be och studera 
skrifterna hemma och ha hemafton 
varje vecka.

En vän sade nyligen: ”När du upp-
manar systrarna att läsa skrifterna och 
be mer så blir de bara stressade. De 
känner redan att de har för mycket  
att göra.”

Bröder och systrar, eftersom jag 
vet genom min egen och min makes 

Raymond, Alberta, Kanada
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erfarenhet, måste jag vittna om väl-
signelserna av dagliga skriftstudier och  
bön och hemafton varje vecka. Det 
är just de här vanorna som tar bort 
stressen, ger våra liv inriktning och 
beskyddar våra hem. Om sedan porno-
grafi eller andra svårigheter drabbar 
vår familj kan vi vädja till Herren om 
hjälp och förvänta oss mäktig vägled-
ning från Anden, i medvetande om  
att vi har gjort det vår Fader har bett 
oss göra.

Bröder och systrar, om vi inte haft 
de här vanorna i våra hem kan vi 
alla börja nu. Om våra barn är äldre 
och vägrar samarbeta, kan vi börja 
med oss själva. När vi gör det börjar 
Andens inflytande fylla våra hem och 
våra liv och med tiden kan vi få gen-
svar från barnen.

Kom ihåg att levande apostlar har 
lovat att när vi söker och finner våra 
förfäder och förbereder egna familj-
enamn för templet, blir vi beskyddade 
nu och under hela våra liv om vi hål-
ler oss värdiga en tempelrekommen-
dation.5 Vilka löften!

Ni ungdomar, ta ansvar för er egen 
andliga välfärd. Stäng av telefonen om 
det krävs, sjung en primärsång, be om 
hjälp, tänk på ett skriftställe, lämna 
biografen, tänk på Frälsaren, ta värdigt 
del av sakramentet, studera Vägled-
ning för de unga, var ett föredöme 
för era vänner, tala med en förälder, 
sök upp er biskop, be om hjälp och 
sök professionell rådgivning om det 
behövs.

Vad vill jag att mina barnbarn ska 
veta? Jag vill att de och ni ska veta att 
jag vet att Frälsaren lever och älskar 
oss. Han har betalat priset för våra 
synder, men vi måste knäböja inför 
vår Fader i himlen i djup ödmjukhet 
och bekänna våra synder och vädja 
till honom om förlåtelse. Vi måste vilja 
förändra våra hjärtan och önskningar 
och vara ödmjuka nog att söka hjälp 

och förlåtelse från dem vi har sårat 
eller övergett.

Jag vet att Joseph Smith såg Gud, 
vår himmelske Fader, och vår Frälsare, 
Jesus Kristus. Jag vittnar om att vi har 
en levande profet på jorden, president 
Thomas S. Monson. Jag vittnar också 
om att vi aldrig går vilse om vi följer 
de råd som Guds profet ger oss. Jag 
vittnar om kraften i våra förbund och 
templets välsignelser.

Jag vet att Mormons bok är sann! 
Jag kan inte förklara kraften i denna 
underbara bok. Jag vet bara att, till-
sammans med bön, har Mormons bok 
kraft att skydda familjer, stärka rela-
tioner och ge oss självförtroendet att 

stå inför Herren. Jag vittnar om detta  
i Jesu Kristi heliga namn, amen. ◼

SLUTNOTER
 1. Kyrkans presidenters lärdomar: Spencer W 

Kimball (2006), s. 201, 202.
 2. Se Clay Olsen, ”What Teens Wish Parents 

Knew” (tal hållet under konferensen Utah 
Coalition Against Pornography, 22 mars 
2014); utahcoalition.org.

 3. Richard G. Scott, ”Befrielse från tunga 
bördor”, Liahona, nov. 2002, s. 88.

 4. 2 Nephi 25:26.
 5. Se David A. Bednar, ”Barnens hjärtan skall 

vända sig”, Liahona, nov. 2011, s. 24–27; 
Richard G. Scott, ”Glädjen i att återlösa 
de döda”, Liahona, nov. 2012, s. 93–95; 
Neil L. Andersen, ”Find Our Cousins!” (tal 
hållet under släktforskningskonferensen 
RootsTech 2014, 8 feb. 2014); lds. org/ 
prophets - and - apostles/ unto - all - the - world/ 
find - our - cousins.
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generalpresidentskap var i tonåren när 
hennes föräldrar skilde sig. Svårigheter 
kommer, men om du litar på Gud så 
stärker de din tro.

I naturen växer träd sig starkare 
om de står på en blåsig plats. När 
vindarna piskar kring ett ungt träd 
åstadkommer krafter inom trädet två 
saker. För det första stimuleras rötterna 
så att de växer snabbare och breder ut 
sig längre. För det andra börjar krafter 
i trädet skapa cellstrukturer som gör 
stammen och grenarna både tjockare 
och mer flexibla så att de kan klara 
vindens påfrestningar. De här starkare 
rötterna och grenarna skyddar trädet 
från återkommande vindar.4

Du är oändligt mycket mer värde-
full för Gud än ett träd. Du är hans 
son eller hans dotter. Han har gjort 
din ande stark och gett den förmå-
gan att stå emot livets virvelvindar. 
Likt vinden mot ett ungt träd kan 
virvelvindarna i din ungdom öka din 
andliga styrka och förbereda dig för 
kommande år.

Hur förbereder du dig för dina 
virvelvindar? ”Kom ihåg att det är på 
klippan, vår Återlösare, som är Kristus, 
Guds Son, som ni måste bygga er 
grundval, så att när djävulen sänder 
sina mäktiga vindar, ja, sina pilar i 

att ”allt skall vara i uppror”.1 Brigham 
Young sade: ”Det uppenbarades för 
mig i denna kyrkas begynnelse att 
kyrkan skulle spridas, blomstra, växa 
och utvidgas, och att i samma mån 
som evangeliet skulle spridas bland 
jordens nationer så skulle också Satans 
makt växa.” 2

Mer oroande än jordbävningarna 
och krigen som det profeterats om3 är 
de andliga virvelvindar som kan rycka 
dig loss från dina andliga grundvalar 
och sätta ner din ande på platser som 
du inte trodde var möjligt, ibland så att 
du knappt märker att du har flyttats.

De värsta virvelvindarna är mot-
ståndarens frestelser. Synden har 
alltid funnits i världen, men den har 
aldrig varit så åtkomlig, omättlig och 
acceptabel som nu. Det finns förstås 
en mäktig kraft som tämjer syndens 
virvelstormar. Den kallas omvändelse.

Inte alla virvelvindar i livet är själv-
förvållade. Några kommer på grund av 
andras felaktiga val, andra helt enkelt 
därför att sådant är jordelivet.

Som pojke hade president Boyd K. 
Packer den förlamande sjukdomen 
polio. Äldste Dallin H. Oaks var sju år 
när hans far plötsligt gick bort. Syster 
Carol F. McConkie i Unga kvinnors 

Äldste Neil L. Andersen
i de tolv apostlarnas kvorum

Jag hälsar er välkomna den här 
morgonen, särskilt alla ungdomar 
både här i konferenscentret och 

runtom i världen. Ni är ett utvalt släkte 
med en viss bestämmelse. Jag vänder 
mig särskilt till er.

För många år sedan när vi hälsade 
på släkten i Florida slog en tornado 
ner inte långt från oss. En kvinna som 
bodde i en husvagnspark sökte skydd 
inne i badrummet. Husvagnen började 
skaka. Ett litet tag senare hörde hon 
sin grannes röst: ”Jag är här i var-
dagsrummet.” När hon kom ut från 
badrummet såg hon till sin häpnad att 
tornadon hade lyft och flyttat hennes 
husvagn genom luften och släppt ner 
den ovanpå grannens husvagn.

Mina unga vänner, världen kommer 
inte att glida lugnt och stilla mot Fräls-
arens andra ankomst. Skrifterna säger 

Andliga virvelvindar
Låt inte virvelvindarna dra ner er. Den här tiden är er – när 
ni ska stå starka som lärjungar till Herren Jesus Kristus.

Träd som växer upp i en vindpinad 
miljö blir starkare.
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virvelvinden, ja, när allt hans hagel 
och hans mäktiga storm piskar er, 
skall detta inte ha någon makt att dra 
er ned … tack vare den klippa som ni 
är byggda på.” 5 Det här är din trygghet 
i virvelvinden.

President Thomas S. Monson har 
sagt: ”Där kyrkans och samhällets nor-
mer en gång till större delen överens-
stämde finns det nu en klyfta mellan 
oss, och den växer sig djupare dag 
för dag.” 6 Hos en del skapar den här 
klyftan starka andliga virvelvindar. Låt 
mig ge ett exempel.

Förra månaden skickade första 
presidentskapet och de tolvs kvorum 
ett brev till kyrkans ledare runtom i 
världen. I det står det bland annat: 
”Ändringar i civillagarna ändrar inte, 
och kan inte ändra, den morallag som 
Gud har instiftat. Gud förväntar sig att 
vi upprätthåller och följer hans bud 
oavsett avvikande åsikter eller trend - 
er i samhället. Hans kyskhetslag är 
tydlig: Sexuellt umgänge är rätt endast 
mellan en man och en kvinna som 
är lagligen gifta som man och hustru. 
Vi uppmanar er att återigen läsa … 
lärdomarna i ’Familjen: Ett tillkänna-
givande för världen’.” 7

Världen glider bort från Herrens 
kyskhetslag, men det gör inte vi. 
President Monson har sagt: ”Mänsk-
lighetens Frälsare sade om sig själv att 
han var i världen men inte av världen. 
Vi kan också vara i världen men inte 
av världen när vi förkastar falska idéer 
och falska läror och förblir trofasta 
mot det som Gud har befallt.” 8

Många regeringar och välmenande 
individer har omdefinierat äkten-
skapet, men det har inte Herren. I 
begynnelsen instiftade Gud äkten-
skapet mellan en man och en kvinna 
– Adam och Eva. Han bestämde att 
äktenskapets ändamål ska vara så 
mycket mer än vuxnas personliga till-
fredsställelse och självförverkligande. 
Ännu viktigare är att de därigenom 
skapar en idealisk miljö där barn kan 
födas, fostras och vårdas. Familjen är 
himlens skatt.9

Varför fortsätter vi att prata om 
det här? Som Paulus sade: ”Vi riktar 
inte blicken mot det synliga utan 
mot det osynliga.” 10 Det är vår plikt 
som Herren Jesu Kristi apostlar att 
undervisa om vår Skapares plan för 
sina barn och att varna för följderna 
av att sätta sig över hans bud.

Jag pratade nyligen med en Laurel- 
flicka från Förenta staterna. Jag citerar 
från hennes mejl:

”Under det gångna året började 
några av mina vänner på Facebook 
lägga ut sina åsikter om äktenskap. 
Många var för samkönade äktenskap 
och flera ungdomar i kyrkan ’gill-
ade’ deras inlägg. Jag lämnade ingen 
kommentar.

Jag beslutade mig för att berätta  
om min tro på det traditionella äkten-
skapet på ett tankeväckande sätt.

Jag lade till följande text till min 
profilbild: ’Jag tror på äktenskap 
mellan en man och en kvinna.’ Nästan 
genast började jag få meddelanden. 
’Du är självisk.’ ’Du dömer andra.’ En 
person jämförde mig med en slaväg-
are. Och en god vän som är en stark 
medlem av kyrkan gjorde följande 
inlägg: ’Du måste hänga med i tiden. 
Saker och ting ändrar sig, och det 
borde du också göra.’

Jag sade inte emot”, säger hon, 
”men jag tog inte bort det jag hade 
skrivit”.

Hon avslutar: ”Ibland måste man 
som president Monson sade ’stå 
ensam’. Jag hoppas att vi ungdomar 
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ska stå tillsammans och vara trofasta 
mot Gud och mot det som hans lev-
ande profeter undervisar om.” 11

Vi bör vara särskilt måna om 
dem som kämpar med dragning till 
personer av samma kön. Det är en vir-
velvind med enorm hastighet. Jag vill 
uttrycka min kärlek och beundran för 
dem som modigt konfronterar denna 
prövning av deras tro och förblir 
trogna Guds bud! 12 Men alla, oavsett 
beslut och trosuppfattningar, förtjänar 
vår vänlighet och omsorg.13

Frälsaren lärde oss att inte bara 
älska våra vänner utan också dem 
som har en annan uppfattning än vi, 
och även dem som förkastar oss. Han 
sade: ”Ty om ni älskar dem som älskar 
er, vilken lön får ni för det? … Och om 
ni hälsar endast på era bröder, vad gör 
ni för märkvärdigt med det?” 14

Profeten Joseph Smith uppmanade 
oss att ”ta [oss] till vara för självrätt-
färdighet” och att öppna hjärtat mot 
alla män och kvinnor tills vi vill ”lyfta 
upp dem på axlarna” 15. I Jesu Kristi 
evangelium finns ingen plats för hån, 
översitteri eller trångsynthet.

Om du vill har en fråga om något 
råd från kyrkans ledare, ta då upp 
dina uppriktiga frågor med dina 

föräldrar och ledare. Du behöver 
styrkan som kommer av att lita på 
Herrens profeter. President Harold B. 
Lee sade: ”Den enda trygghet vi har 
som medlemmar i denna kyrka är att 
… lära oss att lyssna till de ord och 
befallningar Herren ger oss genom 
sin profet … En del kräver tålamod 
och tro. Ni kanske inte tycker om det 
som kommer … Det kanske motsä-
ger era politiska åsikter … er sociala 
övertygelse … kolliderar med något 
i ert sällskapsliv. Men om ni lyssnar 
till dessa ting, som om de kom från 
Herrens egen mun … ’skall helvetets 
portar inte få överhand över er, ja, och 
Herren Gud skall skingra mörkrets 
makter framför er’ (L&F 21:6).” 16

Ett annat mäktigt skydd i livets 
virvelvindar är Mormons bok.

När president Henry B. Eyring var 
i tonåren flyttade hans familj till en 
ny stad. I början tyckte han inte om 
flytten. Han hade svårt att få nya vän-
ner. Han kände att han inte passade 
in bland eleverna i skolan. Vindarna 
virvlade. Vad gjorde han? Han ägnade 

sin energi åt att studera Mormons bok 
och läste den många gånger om.17 
Många år senare vittnade president 
Eyring: ”Jag [tycker om] att gå tillbaka 
till Mormons bok och ösa ur dess 
källa mycket och ofta.” 18 ”[Den] är det 
mest kraftfulla nedskrivna vittnes-
bördet om att Jesus är Kristus som vi 
har tillgång till.” 19

Herren har gett dig ett annat sätt att 
stå stark, en andlig gåva som är mäk-
tigare än motståndarens virvelvindar! 
Han sade: ”Stå … på heliga platser 
och låt er inte rubbas.” 20

När jag var tonåring fanns det bara 
13 tempel i kyrkan. Nu finns det 142. 
85 procent av kyrkans medlemmar har 
högst 30 mil till ett tempel. Herren har 
gett din generation större tillgång sina 
heliga tempel än någon annan genera-
tion i världshistorien.

Har du någonsin stått i templet 
klädd i vitt och väntat på att utföra 
dop? Hur kändes det? Känslan 
av helighet är påtaglig i templet. 
Frälsarens frid övervinner världens 
virvelvindar.

Efter att ha gett uttryck för sin tro 
på ett traditionellt äktenskap fick en 
Laurel-flicka flera negativa kommen-
tarer av sina vänner.
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Det du känner i templet är ett 
mönster för hur du borde känna i  
ditt liv.21

Hitta dina far-  och morföräldrar och 
dina avlägsna kusiner som har gått 
före dig. Ta med dig deras namn till 
templet.22 När du lär dig mer om dina 
förfäder ser du mönster i fråga om 
levnad, äktenskap, barn och rättfärd-
ighet, och då och då mönster som du 
bör undvika.23

Senare får du lära dig mer i templet 
om jordens skapelse, om mönster i 
Adams och Evas liv och viktigast av 
allt; om vår Frälsare Jesu Kristus.

Mina unga bröder och systrar, vi 
älskar er, beundrar er och ber för er. 
Låt inte virvelvindarna dra ner er. Den 
här tiden är er – när ni ska stå starka 
som lärjungar till Jesus Kristus.24

Bygg er grundval mer ihärdigt på  
er Återlösares klippa.

Värdesätt högre hans ojämförliga  
liv och lärdomar.

Följ ivrigare hans exempel och 
hans bud.

Omfamna djupare hans kärlek, 
hans barmhärtighet och nåd, och  
hans återlösnings mäktiga gåvor.

När ni gör det lovar jag er att ni 
ska se virvelvindarna för vad de är – 
prövningar, frestelser, distraktioner 
eller utmaningar som hjälper er växa. 
Och när ni lever rättfärdigt år efter 
år försäkrar jag er att era upplevelser 
om och om igen bekräftar att Jesus är 
Kristus. Den andliga klippan under era 
fötter blir stadig och säker. Ni gläder er 
åt att Gud har satt er här för att ni ska 
delta i den slutliga förberedelsen inför 
hans strålande återkomst.

Frälsaren sade: ”Jag skall inte lämna 
er faderlösa, jag skall komma till er.” 25 
Det är hans löfte till er. Jag vet att det 
löftet är verkligt. Jag vet att han lever, i 
Jesu Kristi namn, amen. ◼
SLUTNOTER
 1. Läran och förbunden 88:91.
 2. Discourses of Brigham Young, sammanst. 

av John A. Widtsoe (1954), s. 72.
 3. Se Dallin H. Oaks, ”Att förbereda oss för 

Kristi andra ankomst”, Liahona, maj 2004, 
s. 7–10.

 4. Se A. Stokes, A. H. Fitter och M. P. Coutts, 
”Responses of Young Trees to Wind and 
Shading: Effects on Root Architecture”, 
Journal of Experimental Botany, band 46, 
nr 290 (sep. 1995), s. 1139–1146.

 5. Helaman 5:12.
 6. Thomas S. Monson, ”Prästadömets kraft”, 

Liahona, maj 2011, s. 66.

 7. Se Brev från första presidentskapet, 6 mars 
2014; se också David A. Bednar, ”Vi tror  
på att vara kyska”, Liahona, maj 2013,  
s. 41–44; Dallin H. Oaks, ”Inga andra 
gudar”, Liahona, nov. 2013, s. 72–75; Väg-
ledning för de unga (häfte, 2011), s. 35–37.

 8. Thomas S. Monson, Liahona, maj 2011, s. 67.
 9. Äldste Russell M. Nelson har sagt: ”Äkten-

skapet är gjutformen till samhällsordningen 
… Förbindelsen gäller inte bara man och 
hustru, utan inbegriper även Gud” (”Vårda 
er om äktenskapet”, Liahona, maj 2006,  
s. 36). Se också Matt. 19:5–6.

 10. 2 Kor. 4:18.
 11. Personlig korrespondens och samtal, 

17 mars 2014; se också Thomas S. Monson, 
”Våga stå ensam”, Liahona, nov. 2011,  
s. 60–62, 67.

 12. Se Jeffrey R. Holland, ”Hjälpa dem som 
kämpar med dragning till personer av 
samma kön”, Liahona, okt. 2007, s. 40–43.

 13. Till och med när Korihor, som var antikrist, 
försökte förgöra folkets tro skyddade Guds 
lagar honom från straff: ”Nu fanns det ingen 
lag mot en människas tro, ty det var helt 
i strid med Guds bud att det skulle finnas 
en lag som gjorde att människor behand-
lades olika … Om nu någon önskade tjäna 
Gud var det hans rättighet … men om han 
inte trodde på honom fanns det ingen lag 
som kunde straffa honom” (Alma 30:7, 9). 
Elfte trosartikeln lyder: ”Vi gör anspråk på 
förmånen att tillbe Gud den Allsmäktige i 
enlighet med vårt eget samvetes maningar 
och erkänner alla människors rätt till samma 
förmån, att tillbe hur, var eller vad de vill.”

 14. Matt. 5:46–47.
 15. Kyrkans presidenters lärdomar: Joseph 

Smith (2007), s. 423, 424
 16. Se Kyrkans presidenters lärdomar:  

Harold B Lee (2001), s. 84–85; se också 
Robert D. Hales, ”Generalkonferensen: 
Stärker tron och vittnesbördet”, Liahona, 
nov. 2013, s. 6–8.

 17. Se Robert I. Eaton och Henry J. Eyring, I 
Will Lead You Along: The Life of Henry B. 
Eyring (2013), s. 40.

 18. Henry B. Eyring, Choose Higher Ground 
(2013), s. 38.

 19. Henry B. Eyring, To Draw Closer to God 
(1997), s. 118.

 20. Läran och förbunden 87:8; se också Läran 
och Förbunden 45:32.

 21. Se Läran och förbunden 52:14.
 22. Se Neil L. Andersen, ”Find Our Cousins!” 

(tal hållet under släktforskningskonfe-
rensen RootsTech 2014, 8 feb. 2014); lds. 
org/ prophets - and - apostles/ unto - all - the 
- world/ find - our - cousins.

 23. Se David A. Bednar, ”Barnens hjärtan skall 
vända sig”, Liahona, nov. 2011, s. 24–27.

 24. Se Helaman 7:9.
 25. Joh. 14:18.



22 L i a h o n a

göra var att resa till Amerika. Även  
om han varken hade släkt eller vänner 
i Amerika, kändes det hoppfullt att 
resa dit. Först begav han sig till New 
York. Sedan flyttade han till S:t Louis  
i Missouri.

I S:t Louis var en av hans arbets-
kamrater en sista dagars helig. Av 
honom fick han en broschyr som 
äldste Parley P. Pratt skrivit. Han läste 
den och studerade sedan varje ord 
han kunde få tag i om de sista dagars 
heliga. Han bad för att få veta om äng-
lar verkligen hade visat sig för männi-
skor, om det fanns en levande profet 
och om han hade funnit en sann och 
uppenbarad religion.

Efter två månaders noggranna stu-
dier och bön hade Heinrich en dröm 
där han tillsades att döpa sig. En man 
vars namn och prästadöme jag håller i 
helig åminnelse, äldste William Brown, 
skulle utföra förrättningen. Heinrich 
döptes i en regnvattendamm den 
11 mars 1855, halv åtta på morgonen.

Jag tror att Heinrich Eyring visste 
då, att det jag förkunnar för er idag 
är sant. Han visste att det eviga livets 
lycka kommer genom familjeband 
som varar för evigt. Fastän han nyss 
hade funnit Herrens plan för vår lycka, 
visste han att hans hopp om evig 
glädje var beroende av andras fria val 
att följa hans exempel. Hans hopp om 
evig glädje vilade på människor som 
ännu inte fötts.

Som en del av vår familjs arvedel av 
hopp, nedtecknade han sitt livs histo-
ria för sina efterkommande.

I den kan jag känna hans kärlek till 
dem av oss som skulle följa honom. I 
hans ord känner jag hans hopp om att 
hans efterkommande skulle välja att 
följa honom på stigen tillbaka till vårt 
himmelska hem. Han visste att vi inte 
bara skulle behöva fatta ett enda stort 
val att göra detta, utan många små val. 
Jag citerar från hans historia:

Ni och jag har välsignats med löftet 
om ett sådant arv. Jag har en man 
jag aldrig träffat i jordelivet att tacka 
för mycket av min glädje i livet. Han 
var ett föräldralöst barn som blev en 
av mina förfäder. Han efterlämnade 
ett ovärderligt arv av hopp till mig. 
Låt mig få berätta en del om hur han 
skapade det arvet åt mig.

Hans namn var Heinrich Eyring. 
Han föddes till stor rikedom. Hans 
far Edward hade en stor egendom i 
Coburg i nuvarande Tyskland. Hans 
mor var vicomtesse Charlotte Von 
Blomberg. Hennes far var uppsynings-
man över kungen av Preussens ägor.

Heinrich var Charlottes och 
Edwards förstfödde son. Charlotte 
dog 31 år gammal, efter att ha fött sitt 
tredje barn. Edward dog strax däref-
ter, efter att ha förlorat alla ägodelar 
och hela sin förmögenhet genom en 
misslyckad investering. Han var bara 
40 år gammal. Han efterlämnade tre 
föräldralösa barn.

Heinrich, min farfars far, hade  
förlorat båda sina föräldrar och ett 
stort världsligt arv. Han var utfattig. 
Han skrev i sin levnadsberättelse att 
han kände att det bästa han kunde 

President Henry B. Eyring
förste rådgivare i första presidentskapet

Mina kära bröder och systrar, 
några av er inbjöds till det här 
mötet av missionärer från Jesu 

Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. De 
här missionärerna kanske redan har 
inbjudit er att fatta beslutet att ingå 
förbund med Gud genom att bli döpt.

Andra av er lyssnar för att ni tagit 
emot en inbjudan från en förälder, 
en maka eller kanske ett barn, som 
gavs till er i hopp om att ni ska välja 
att återigen fokusera på de förbund ni 
redan har ingått med Gud. En del av 
er som lyssnar har redan gjort valet att 
åter följa Frälsaren och känner er i dag 
glada över att han välkomnar er.

Vem du än är och var du än är, 
håller du fler människors lycka i dina 
händer än du nu kan föreställa dig. 
Varje dag och varje timme kan du 
välja att ingå eller hålla ett förbund 
med Gud.

Var du än befinner dig på stigen 
mot att ärva det eviga livets gåva, har 
du möjlighet att visa många människor 
vägen till större glädje. När du väljer 
om du ska ingå eller hålla ett förbund 
med Gud, väljer du om du ska efter-
lämna ett arv av hopp till dem som 
kanske följer ditt exempel.

En ovärderlig  
arvedel av hopp
När ni väljer om ni ska ingå eller hålla ett förbund med Gud, 
väljer ni om ni ska lämna efter er ett arv av hopp till dem som 
kanske följer ert exempel.
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”Ända sedan jag för första gången 
hörde äldste Andrus tala … har jag all-
tid närvarat vid de sista dagars heligas 
möte och tillfällena är i sanning få när 
jag underlåtit att besöka mötet, efter-
som det är min plikt att göra det.

Jag nämner det i min livsberätt-
else så att mina barn kan ta efter mitt 
föredöme och aldrig försumma denna 
viktiga plikt att samlas med de heliga.” 1

Heinrich visste att vi under sakra-
mentsmötet kan förnya vårt löfte att 
alltid minnas Frälsaren och ha hans 
Ande hos oss.

Det var den Anden som höll 
honom uppe under den mission han 
kallades till, bara några få måna-
der efter att han ingått dopets för-
bund. Han efterlämnade som arv sitt 

föredöme i att förbli trofast mot sin 
sexåriga mission i det som då kallades 
Indianterritoriet. När han skulle bli 
avlöst från sin mission gick han och 
slog följe med en vagnskaravan från 
Oklahoma till Salt Lake City, en sträcka 
på ungefär 180 mil.

Strax därpå kallades han av Guds 
profet att flytta till södra Utah. Där 
tackade han ja till att verka som mis-
sionär i sitt hemland Tyskland. Efter 
det besvarade han en inbjudan från en 
Herrens Jesu Kristi apostel att bygga 
upp de sista dagars heligas kolonier 
i norra Mexiko. Där kallades han till 
Mexiko City som heltidsmissionär. 
Han hedrade dessa kallelser. Han är 
begraven på en liten kyrkogård i  
Colonia Juárez i Chihuahua i Mexiko.

Jag återger inte dessa uppgifter 
för att upphöja honom eller det han 
gjorde för sina efterkommande. Jag 
återger dem för att hedra honom för 
den tro och det hopp som han hade  
i sitt hjärta.

Han tog emot dessa kallelser på 
grund av sin tro på att den upp-
ståndne Kristus och vår himmelske 
Fader hade visat sig för Joseph Smith 
i en lund i staten New York. Han tog 
emot dem eftersom han trodde på att 
prästadömets nycklar i Herrens kyrka 
hade återställts med makt att besegla 
familjer för evigt, om de bara har tro 
nog att hålla sina förbund.

Liksom Heinrich Eyring, min förfa-
der, kan ni bli de första i er familj att 
leda vägen till evigt liv längs de heliga 
förbundens stig, förbund som ingås 
och hålls med uthållighet och tro. 
Varje förbund medför plikter och löf-
ten. För oss alla, liksom för Heinrich, 
är dessa plikter ibland enkla men ofta 
svåra. Men kom ihåg, plikterna måste 
ibland vara svåra eftersom deras avsikt 
är att föra oss som familjer framåt på 
stigen till evigt liv med vår himmelske 
Fader och hans älskade Son, Jesus 
Kristus.

Ni minns orden från Abrahams bok:
”Och det stod en bland dem som 

var Gud lik, och han sade till dem som 
var med honom: Vi skall gå ned, ty det 
finns plats där, och vi skall ta av dessa 
beståndsdelar och vi skall göra en jord 
på vilken dessa kan bo.

Och vi skall pröva dem med detta 
för att se om de kommer att göra allt 
vad Herren deras Gud befaller dem.

Och de som håller sitt första till-
stånd skall få mera, och de som inte 
håller sitt första tillstånd skall inte få 
härlighet i samma rike som de som 
håller sitt första tillstånd. Och de som 
håller sitt andra tillstånd skall tilldelas 
härlighet på sina huvuden i evigheters 
evighet.” 2
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För att hålla vårt andra tillstånd 
måste vi ingå förbund med Gud och 
trofast utföra de plikter som de kräver 
av oss. Det krävs tro på Jesus Kristus 
som vår Frälsare för att hålla heliga 
förbund hela livet.

Eftersom Adam och Eva föll är 
frestelser, prövningar och död vårt 
universella arv. Emellertid gav vår 
kärleksfulle himmelske Fader oss 
sin älskade Son Jesus Kristus som 
vår Frälsare. Denna stora gåva och 
välsignelse, Jesu Kristi försoning, utgör 
ett universellt arv: löftet om återupp-
ståndelse och möjligheten till evigt liv 
för alla som föds.

Den största av alla Guds välsignel-
ser, evigt liv, får vi endast om vi ingår 
de förbund som erbjuds i Jesu Kristi 
sanna kyrka genom hans bemyndigade 
tjänare. På grund av fallet behöver vi 
alla dopets renande verkan och hand-
påläggning för att ta emot den Helige 
Andens gåva. De här förrättningarna 
måste utföras av dem som innehar rätt 
prästadömsmyndighet. Då, med hjälp 
av Kristi ljus och den Helige Anden, 
kan vi hålla alla de förbund vi ingår 

med Gud, speciellt de som erbjuds 
i hans tempel. Bara på det sättet 
och med den hjälpen kan man göra 
anspråk på sitt rättmätiga arv som ett 
Guds barn i en familj för evigt.

För några som lyssnar till mig kan det 
verka som en nästan hopplös dröm.

Ni har sett trofasta föräldrar sörja 
över barn som har förkastat, eller valt 
att bryta, sina förbund med Gud. Men 
dessa föräldrar kan hämta kraft och 
hopp i andra föräldrars upplevelser.

Almas son och kung Mosiahs 
söner omvände sig från våldsamt 
uppror mot Guds förbund och bud. 
Alma den yngre såg sin son Corian-
ton vända om från allvarlig synd till 
trofast tjänande. Mormons bok inne-
håller även uppteckningen om det 
förunderliga som skedde när lamanit-
erna lade åt sidan traditionen att hata 
rättfärdighet och ingick förbund att 
dö för att bevara freden.

En ängel sändes till Alma den yngre 
och Mosiahs söner. Ängeln kom tack 
vare deras fäders och Guds folks 
tro och böner. Vi kan hämta mod 
och tröst ur de här exemplen på hur 

försoningens kraft verkar i människors 
hjärtan.

Herren har gett oss alla hoppets 
källa i våra kamp för att hjälpa dem 
vi älskar att ta emot sitt eviga arv. Han 
har gett oss löften om vi fortsätter 
försöka få människor att komma till 
honom, även när de avvisar hans 
inbjudan. Deras motstånd gör honom 
ledsen, men han ger inte upp och 
det bör inte heller vi göra. Han är ett 
fullkomligt föredöme för oss med sin 
orubbliga kärlek: ”Och vidare: Hur 
ofta ville jag inte samla er så som en 
höna samlar sina kycklingar under 
sina vingar, o ni folk av Israels hus 
som har fallit. Ja, o ni folk av Israels 
hus, ni som bor i Jerusalem, liksom ni 
som har fallit, ja, hur ofta ville jag inte 
samla er så som en höna samlar sina 
kycklingar, men ni ville inte.” 3

Vi kan lita på Frälsarens oförminsk-
ade önskan att föra alla vår himmel-
ske Faders andebarn tillbaka till deras  
hem hos honom. Varje trofast förälder,  
far-  och morförälder och gammelfar-  
och gammelmorförälder delar den 
önskan. Vår himmelske Fader och 
Frälsaren är våra fullkomliga före-
dömen i vad vi kan och måste göra. 
De påtvingar oss aldrig rättfärdighet, 
för rättfärdighet är något som måste 
väljas. De synliggör rättfärdigheten för 
oss och de låter oss se att dess frukter 
är utsökta.

Varje människa som föds till 
världen får del av Kristi ljus, vilket 
hjälper oss att se och känna vad som 
är rätt och vad som är fel. Gud har 
sänt ut tjänare här på jorden som 
genom den Helige Anden kan hjälpa 
oss inse vad han vill att vi ska göra 
och vad han förbjuder. Gud gör det 
attraktivt att välja det rätta genom att 
låta oss uppleva följderna av våra val. 
Om vi väljer det rätta finner vi lycka 
– så småningom. Om vi väljer ondska 
följer sorg och ånger – så småningom. 
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Dessa följder kommer definitivt. Men 
de fördröjs ofta av en anledning. Om 
välsignelserna var omedelbara skulle 
rätta val inte bygga upp tron. Och 
eftersom även sorgen ibland kom-
mer sent, krävs det tro för att känna 
behovet att söka förlåtelse för synd 
tidigt, istället för efter att vi upplevt 
dess sorgliga och smärtsamma följder.

Fader Lehi sörjde över de val som 
några av hans söner och deras familjer 
gjorde. Han var en stor och god man – 
en Guds profet. Han vittnade ofta om 
vår Frälsare Jesus Kristus för dem. Han 
var ett föredöme i lydnad och tjänande 
när Herren kallade honom att lämna 
alla sina världsliga ägodelar så att hans 
familj skulle undkomma förgörelsen. 
Vid slutet av sitt liv vittnade han fortfa-
rande för sina barn. Liksom Frälsaren 
– och trots att han kunde se in i deras 
hjärtan och se framtida ve och väl – 
sträckte Lehi ut sina armar för att leda 
sin familj mot frälsning.

I dag visar miljoner av fader Lehis 
efterkommande att hans hopp om 
dem var berättigat.

Vad kan ni och jag göra för att 
hämta styrka från Lehis föredöme? Vi 
kan hämta styrka ur hans exempel 
genom att studera skrifterna under 
bön och genom eftertanke.

Jag föreslår att ni ser på både kort 
och lång sikt i er strävan att ge ett 
arv av hopp till er familj. På kort sikt 
kommer det att uppstå problem och 
Satan kommer att härja. Och det finns 
ting att vänta tålmodigt på, i tro, med 
vetskap om att Herren handlar i sin 
egen tid och på sitt eget sätt.

Det finns saker ni kan göra tidigt, 
när de ni älskar är unga. Kom ihåg att 
det är lättare och gör större verkan att 
be dagliga familjeböner, studera skrift-
erna i familjen och bära vittnesbörd på 
sakramentsmötet när barnen är små. 
Små barn är ofta mer mottagliga för 
Anden än vi inser.

När de blir äldre minns de psalm-
erna de sjöng med er. Och mer än 
tonerna minns de orden i skrifterna 
och i vittnesbörden. Den Helige Anden 
kan påminna dem om allt, men orden 
i skrifterna och i psalmerna kommer 
att vara längst. Dessa minnen utgör en 
kraft som kan dra dem tillbaka när de 
irrar sig bort en tid, kanske i åratal, från 
stigen hem till evigt liv.

Vi behöver lita på det som kan ske 
på lång sikt när de vi älskar känner 
världens dragningskraft och tvivlets 
moln verkar överskugga deras tro.  
Tro, hopp och kärlek vägleder oss  
och stärker dem.

Jag har sett det i egenskap av 
rådgivare till två nutida Guds profeter. 
De är individer med unika personlig-
heter. Ändå verkar de ha en ständig 
optimism gemensamt. När någon slår 
larm om något i kyrkan brukar de 
svara: ”Åh, det ordnar sig.” De vet i 
allmänhet mer om problemet än män-
niskorna som slår larm.

De förstår också Herrens vägar, 
och därför har de alltid hopp om hans 
rike. De vet att det är han som styr. 
Han är allsmäktig och han bryr sig om 
oss. Om ni låter honom leda er familj, 
så ordnar sig saker och ting.

Några av Heinrich Eyrings efter-
kommande verkar ha irrat sig bort. 
Men många av hans barnbarns barn-
barn besöker templet klockan sex  
på morgonen för att utföra förrätt-
ningar för förfäder de aldrig träffat. 
De gör det på grund av den arvedel 
av hopp som han efterlämnade.  
Han efterlämnade ett arv som  
många av hans avkomlingar gör 
anspråk på.

När vi gjort allt vi kan i tro visar 
Herren att vårt hopp om större väl-
signelser för våra familjer är berätt-
igat, mer så än vi kan föreställa oss. 
Han vill deras och vårt bästa, för vi  
är hans barn.

Vi är alla barn till en levande Gud. 
Jesus av Nasaret är hans älskade Son 
och vår uppståndne Frälsare. Det 
här är hans kyrka. I den finns prästa-
dömets nycklar, så att familjen kan 
vara för evigt. Detta är vår ovärderliga 
arvedel av hopp. Jag vittnar om att 
det är sant, i Herren Jesu Kristi namn, 
amen. ◼
SLUTNOTER
 1. Se Henry Eyring reminiscences, 1896, 

maskinskrivet manuskript, kyrkans 
historiska bibliotek, s. 16–21.

 2. Abraham 3:24–26.
 3. 3 Nephi 10:5.
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Om någon är emot kan det visas.
Det är föreslaget att vi stöder råd-

givarna i första presidentskapet och de 
tolv apostlarnas kvorum som profeter, 
siare och uppenbarare.

Alla som instämmer kan visa det.
Om någon är emot kan det visas 

på samma sätt.
Vi avlöser i dag med uppriktig 

uppskattning äldste Tad R. Callister 
som generalauktoritet och medlem i 
presidentskapet för de sjuttios kvorum.

De som vill instämma i vårt tack 
kan visa det.

Det är föreslaget att vi stöder äldste 
Lynn G. Robbins som medlem i presi-
dentskapet för de sjuttios kvorum.

Alla som instämmer kan visa det.
De som är emot kan visa det.
Det är föreslaget att vi avlöser 

följande som områdessjuttio från 
och med den 1 maj 2014: Pedro E. 
Abularach, Julio A. Angulo, Victor A. 
Asconavieta, Duck Soo Bae, Juan C. 
Barros, Colin H. Bricknell, Dennis C. 
Brimhall, Thomas M. Cherrington,  
Kim B. Clark, Wynn R. Dewsnup, 
Rodolfo C. Franco, G. Guillermo 
Garcia, Julio C. González, Mauro 
Junot De Maria, Larry S. Kacher, 
David E. LeSueur, Paulo C. Loureiro, 
Steven J. Lund, Abraham Martinez, 
Hugo E. Martinez, Sergey N. Mikulin, 
Christopher B. Munday, Hirofumi 
Nakatsuka, Chikao Oishi, Alejandro S. 
Patanía, Renato M. Petla, Anatoly K. 
Reshetnikov, Jonathan C. Roberts, 
J. Craig Rowe, Robert B. Smith, 
Warren G. Tate, Hesbon O. Usi, 
Taniela B. Wakolo, Randy W. Wilkinson 
och Chi Hong (Sam) Wong.

De som vill instämma i vårt tack för 
deras utmärkta tjänande kan nu visa det.

Det är föreslaget att vi avlöser 
med tack och uppskattning brö-
derna Russell T. Osguthorpe, 
David M. McConkie och Matthew O. 
Richardson som Söndagsskolans 

Det är föreslaget att vi stöder Boyd 
Kenneth Packer som president för de 
tolv apostlarnas kvorum och följande 
bröder som medlemmar av det kvo-
rumet: Boyd K. Packer, L. Tom Perry, 
Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, 
M. Russell Ballard, Richard G. Scott, 
Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, 
David A. Bednar, Quentin L. Cook, 
D. Todd Christofferson och Neil L. 
Andersen.

De som instämmer kan visa det.

Framlagd av president Dieter F. Uchtdorf
andre rådgivare i första presidentskapet

Det är föreslaget att vi stöder 
Thomas Spencer Monson som 
profet, siare och uppenbarare 

och president för Jesu Kristi Kyrka av 
Sista Dagars Heliga, Henry Bennion 
Eyring som förste rådgivare i första 
presidentskapet och Dieter Friedrich 
Uchtdorf som andre rådgivare i första 
presidentskapet.

De som instämmer kan visa det.
De som är emot, om någon, kan 

visa det.

Röstning på kyrkans 
ämbetsmän

L Ö R D A G E N S  E F T E R M I D D A G S S E S S I O N  | 5 apri l  2014

Washington, Utah, USA
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generalpresidentskap.
Vi avlöser likaså alla medlemmar  

av Söndagsskolans generalkommitté.
Alla som vill instämma i vårt tack 

till dessa bröder och systrar för deras 
utmärkta tjänande och hängivenhet, 
kan visa det.

Det är föreslaget att vi stöder som 
nya medlemmar i de sjuttios första 
kvorum: Chi Hong (Sam) Wong och 
Jörg Klebingat och som medlemmar 
i de sjuttios andra kvorum: Larry S. 
Kacher och Hugo E. Martinez.

Alla som instämmer kan visa det.
Om någon är emot kan det visas  

på samma sätt.
Det är föreslaget att vi stöder 

följande som nya områdessjuttio:  
Julio Cesar Acosta, Blake R. Alder,  
Alain C. Allard, Taiichi Aoba, Carlos F.  
Arredondo, Vladimir N. Astashov,  
Jorge T. Becerra, Michael H. Bourne, 
Romulo V. Cabrera, Jose Claudio F. 
Campos, Nicolas Castañeda, Walter 
Chatora, Fook Chuen Zeno Chow,  
J. Kevin Ence, K. Mark Frost, Mauricio 
G. Gonzaga, Leonard D. Greer, Jose 
Isaguirre, Michael R. Jensen, Adolf 
Johan Johansson, Tae Gul Jung, Wisit 
Khanakham, Serhii A. Kovalov, Sergio 

Krasnoselsky, Milan F. Kunz, Bryan R. 
Larsen, Geraldo Lima, W. Jean- Pierre 
Lono, Tasara Makasi, Khumbulani 
Mdletshe, Dale H. Munk, Eduardo A. 
Norambuena, Yutaka Onda, Raimundo 
Pacheco De Pinho, Marco Antonio 
Rais, Steven K. Randall, R. Scott Runia, 
Alexey V. Samaykin, Edwin A. Sexton, 
Raul H. Spitale, Carlos Walter Treviño 
och Juan A. Urra.

Alla som instämmer kan visa det.
De som är emot kan visa det.
Det är föreslaget att vi stöder Tad R. 

Callister som generalpresident för Sön-
dagsskolan, med John S. Tanner som 
förste rådgivare och Devin G. Durrant 
som andre rådgivare.

De som instämmer kan visa det.
De som är emot kan visa det.
Vi noterar att broder Tanner 

och broder Durrant för närvarande 
verkar som missionspresidenter 
och därför inte är närvarande här 
i konferenscentret.

De påbörjar sitt officiella tjänande i 
Söndagsskolans generalpresidentskap 
efter sin avlösning som missionspresi-
denter i juli 2014.

Det är föreslaget att vi stöder övriga 
generalauktoriteter, områdessjuttio 
och biorganisationernas generalpresi-
dentskap som de nu är insatta.

De som instämmer kan visa det.
De som är emot kan visa det.
Tack bröder och systrar för ert stöd 

och för er ständiga tro och böner för 
vår skull.

Vi inbjuder de nyligen kallade 
generalauktoriteterna att komma fram 
och ta plats på förhöjningen. ◼
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Statistisk 
rapport  
för år 2013
Framlagd av Brook P. Hales
första presidentskapets sekreterare

Som information till kyrkans 
medlemmar har första president-
skapet utfärdat följande statist-

iska rapport om kyrkans tillväxt och 
ställning för året som avslutades den 
31 december 2013.

Enheter i kyrkan
Stavar ..................................... 3 050
Missioner .................................... 405
Distrikt ........................................ 571
Församlingar och grenar ........... 29 253

Kyrkans medlemsantal
Medlemmar totalt ............. 15 082 028
Nytillkomna barn  
med matrikelkort .................... 115 486
Döpta nyomvända ................. 282 945

Missionärer
Heltidsmissionärer .................... 83 035
Servicemissionärer ................... 24 032

Tempel
Tempel invigda under 2013  
(templet i Tegucigalpa, Honduras) ........ 1
Tempel i verksamhet vid årets slut ..... 141

gjorda utbetalningar och skyddande 
av kyrkans medel.

På grundval av genomförda 
revisioner anser kyrkans revisionsav-
delning att intäkter och utgifter samt 
kyrkans tillgångar för år 2013 i allt 
väsentligt har upptecknats och för-
valtats enligt godkända budgetar och 
kyrkans riktlinjer och föreskrifter och 
revisionspraxis. Kyrkan följer själv 
de råd som ges till medlemmar om 
att leva inom sina tillgångar, undvika 
skulder och spara för framtida behov.

Högaktningsfullt,
Kyrkans revisionsavdelning
Kevin R. Jergensen
Verkställande direktör ◼

Kära bröder! Så som föreskrivs 
genom uppenbarelse i kapi-
tel 120 i Läran och förbunden, 

auktoriseras utbetalningar ur kyrkans 
fonder av rådet för tiondemedlens 
användning, som utgörs av första 
presidentskapet, de tolv apostlarnas 
kvorum och presiderande biskops-
rådet. Kyrkans enheter fördelar medel 
enligt godkända budgetar, riktlinjer 
och praxis.

Kyrkans revisionsavdelning, som 
består av auktoriserade yrkesmän 
och är fristående från alla andra av 
kyrkans avdelningar, har ansvaret att 
utföra revisioner för att uppnå rimlig 
säkerhet beträffande inkomna bidrag, 

Rapport från kyrkans 
revisionsavdelning  
för år 2013
Framlagd av Kevin R. Jergensen
verkställande direktör, kyrkans revisionsavdelning

Till första presidentskapet för Jesu Kristi Kyrka av  
Sista Dagars Heliga
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Jesu Kristi lära utformades av Herren 
för att hjälpa oss få starkare tro. I dag-
ens talspråk, däremot, kan ordet reli-
gion betyda olika för olika personer.

Ordet religion betyder bokstavligen 
”att åter ligera” eller att ”åter knyta 
an” till Gud.1 Frågan vi bör ställa oss 
själva lyder: Är vi tryggt knutna till 
Gud så att vår tro syns eller är vi i 
realiteten knutna till något annat? Jag 
har till exempel råkat höra samtal på 
måndagsmorgnar om professionella 
idrottsmatcher som ägt rum föregående 
söndag. När det gäller vissa av dessa 
ivriga supportrar har jag undrat om 
deras ”religion” bara skulle ”återknyta” 
dem till något slags studsande boll.

Kanske vi var och en kan fråga oss 
vad vi tror på? Är det på ett lag? Är det 
på ett varumärke? Är det på en kändis? 
Även det bästa laget kan förlora. Känd-
isars popularitet kan falna. Det finns 
bara en som du alltid tryggt kan tro 
på, och det är vår Herre Jesus Kristus. 
Och ni behöver låta er tro synas!

Gud förkunnade i det första av sina 
tio budord: ”Du skall inte ha andra 
gudar vid sidan av mig.” 2 Han sade 
också: ”Vänd er till mig i varje tanke, 
tvivla inte, frukta inte.” 3 Ändå söker så 
många människor trygghet i sitt bank-
saldo eller söker föredömen att följa 
hos andra människor.

Kliniker, akademiker och politiker 
får ofta sin tro prövad. Visar de sin 
religion i sin strävan att uppnå sina 
mål, eller döljer de den? Är de åter-
knutna till Gud eller till människan?

Jag prövades på det sättet för 
årtionden sedan när en av mina kolle-
ger på medicinska fakulteten tillrätta-
visade mig för att jag inte höll isär 
min yrkeskunskap och min religiösa 
övertygelse. Han krävde att jag inte 
kombinerade dessa två. Hur skulle jag 
kunna göra det? Sanning är sanning! 
Den är inte delbar och ingen del av 
den kan åsidosättas.

provet när vi står inför något som 
verkar gälla liv och död. För den här 
skrämda kvinnan ställde ett våldsamt 
skakande flygplan henne inför ett av 
de här ögonblicken när vi står ansikte 
mot ansikte med styrkan i vår tro.

När vi talar om tro – den tro som 
kan förflytta berg – talar vi inte om 
tro i allmänhet utan om tro på Herren 
Jesus Kristus. Vår tro på Herren Jesus 
Kristus kan stärkas när vi lär oss om 
honom och lever efter vår religion. 

Äldste Russell M. Nelson
i de tolv apostlarnas kvorum

Kära bröder och systrar, vi 
uttrycker våra djupaste känslor 
av kärlek till och tacksamhet för 

er. Vi är tacksamma för våra uppdrag 
bland er.

Under en flygresa nyligen annonse-
rade piloten att vi skulle stöta på 
turbulens under nedstigningen och att 
alla passagerare måste fästa sina säk-
erhetsbälten ordentligt. Och turbulent 
blev det. Det var riktigt skakigt. Tvärs 
över gången, ett par rader bakom mig, 
drabbades en kvinna av panik. Vid 
varje skrämmande luftgrop och häftig 
skakning skrek hon högt. Hennes 
man försökte förgäves lugna henne. 
Hennes hysteriska skrik fortsatte tills 
vi passerat det turbulenta området 
och landat tryggt. Jag tyckte synd om 
henne. Eftersom tro är motgiftet mot 
rädsla önskade jag i tysthet att jag 
hade kunnat stärka hennes tro.

Senare, när passagerarna lämnade 
planet, talade hennes man med mig. 
Han sade: ”Jag är ledsen att min fru 
var så vettskrämd. Det enda sättet jag 
kunde lugna henne på var genom att 
tala om för henne att ’äldste Nelson är 
ombord, så du behöver inte oroa dig’.”

Jag vet inte om min närvaro på 
den flygresan borde ha lugnat henne, 
men så mycket kan jag säga att det 
är ett faktum att jordelivet prövar 
och utmanar vår tro. Ibland kommer 

Låt din tro synas
Dag för dag, på din väg mot din eviga bestämmelse, stärk din 
tro. Förkunna din tro! Låt din tro synas!
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Vare sig tron kommer fram i ett 
vetenskapligt laboratorium eller 
genom uppenbarelse, kommer all 
sanning från Gud. All sanning är en 
del av Jesu Kristi evangelium.4 Trots 
det ombads jag att dölja min tro. Jag 
rättade mig inte efter min kollegas 
begäran. Jag lät min tro synas!

I alla professionella strävanden 
krävs strikta, exakta riktlinjer. De lärda 
värnar om sin frihet att uttrycka sig. 
Men vi kan inte uppleva full frihet om 
en del av vår kunskap genom männi-
skors påbud avfärdas som ”förbjudet 
område”.

Andlig sanning kan inte ignoreras 
– särskilt inte gudomliga bud. När vi 
håller gudomliga bud blir vi välsign-
ade, varje gång! När vi bryter gudom-
liga bud går vi miste om välsignelser, 
varje gång! 5

Problem finns i överflöd i den 
här världen eftersom den befolkas 
av ofullkomliga människor. Deras 
avsikter och önskningar påverkas i 
hög grad av deras tro eller brist på 
tro. Många prioriterar annat fram-
för Gud. Vissa ifrågasätter värdet av 
religion i vår tid. Som i alla tider finns 

det även idag de som hånar eller för-
dömer den fria religionsutövningen. 
Vissa skyller till och med en stor del 
av världens ondska på religion. Visst 
har det funnits tillfällen då skändlig-
heter begåtts i religionens namn. Men 
att efterleva Herrens rena religion, 
vilket innebär en strävan att bli en 
sann Jesu Kristi lärjunge, är ett sätt att 
leva och en daglig förpliktelse som 
medför gudomlig vägledning. När du 
utövar sin religion utövar du din tro. 
Du låter din tro synas.

Herren visste att hans barn skulle 
behöva lära sig att finna honom. ”Ty 
trång är porten”, sade han, ”och smal 
är vägen som leder till upphöjelse … 
och få är de som finner den”.6

Skrifterna utgör ett av de bästa 
sätten att finna, och bibehålla, den 
rätta kursen. Kunskap om skrifterna 
medför även skydd. Till exempel har 
infektioner som ”barnsängsfeber” 
historiskt sett krävt många oskyldiga 
mödrars och spädbarns liv. Ändå 
innehåller Gamla testamentet kor-
rekta principer för behandling av 
infekterade patienter, skrivna för över 
3000 år sedan! 7 Många människor 

dog för att människor i sin jakt efter 
kunskap inte gav akt på Herrens ord!

Mina kära bröder och systrar, 
vad går vi miste om i våra liv om vi 
”ständigt undervisas men aldrig kan 
komma till insikt om sanningen”? 8 Vi 
kan få stor kunskap från skrifterna och 
få inspiration genom trons böner.

På så sätt får vi hjälp i våra dagliga 
beslut. Guds lagar måste ständigt vara 
vår norm, särskilt när människors lagar 
stiftas och träder i kraft. När vi stöter 
på kontroversiella frågor bör vi först 
söka Guds vägledning.

Vi bör ”tillämpa all helig skrift på 
oss … till nytta och lärdom”.9 Faran 
lurar runt hörnet om vi försöker dela 
upp oss själva med uttryck som ”mitt 
privatliv” eller till och med ”så gott jag 
kan”. Om vi försöker dela upp våra liv 
i separata avdelningar kan vi aldrig nå 
vår högsta integritet – aldrig bli allt det 
som vårt sanna jag kunde vara.

Frestelsen att vara populär kan få 
oss att sätta människors åsikter framför 
Guds ord. Politiska kampanjer och 
marknadsföringsstrategier använder 
sig av opinionsundersökningar för att 
forma sina planer. Resultaten av de 
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undersökningarna är lärorika. Men de 
kan knappast användas som motiv till 
att rättfärdiga olydnad mot Guds bud! 
Även om ”alla gör det” är fel aldrig 
rätt. Ondska, felsteg och mörker blir 
aldrig sanning även om de är popu-
lära. Skrifterna varnar för detta: ”Ve 
dem som kallar det onda gott och det 
goda ont, som gör mörker till ljus och 
ljus till mörker.” 10

Efter första världskriget blev en 
ganska vågad sång populär. Den 
upphöjde omoral genom att svära på 
att 50 miljoner människor inte kan ha 
fel. Men i själva verket kan 50 miljoner 
människor ha fel – helt fel. Omoral är 
fortfarande omoral i Guds ögon och 
han kommer en dag att döma alla våra 
gärningar och begär.11

Jämför rädslan och den frånvaro 

av tro som är så utbredd i världen 
i dag med tron och modet hos min 
kära dotter Emily, som nu lever på 
andra sidan slöjan. När det jordiska 
livet lämnade hennes cancerhärjade 
kropp kunde hon nätt och jämnt tala. 
Men med ett leende på läpparna sade 
hon till mig, ”Pappa, oroa dig inte för 
mig. Jag vet att det går bra!” Emilys 
tro syntes – den syntes tydligt – i den 
ljuva stunden, precis när vi behövde 
den som mest.

Denna vackra unga fembarns-
mamma hade fullständig tro på sin 
himmelske Fader, på hans plan och 
på sin familjs eviga välfärd. Hon var 
tryggt återknuten till Gud. Hon var 
fullständigt trogen de förbund hon 
ingått med Herren och med sin make. 
Hon älskade sina barn men kände 

frid, trots den förestående separa-
tionen från dem. Hon hade tro på sin 
framtid, och på deras, eftersom hon 
hade tro på vår himmelske Fader och 
hans Son.

År 1986 sade president Thomas S. 
Monson: ”Naturligtvis kommer vi 
att känna fruktan, uppleva hån och 
motstånd. Låt oss ha mod att gå emot 
den allmänna opinionen, mod att stå 
för våra principer. Mod, inte kompro-
misser, framkallar Guds gillande leende 
… Kom ihåg att alla människor hyser 
fruktan, men de som värdigt möter 
fruktan, [med tro] har också mod.” 12

President Monsons råd är tidlöst! Så 
jag vädjar till er, mina kära bröder och 
systrar: Dag för dag, på din väg mot 
din eviga bestämmelse, stärk din tro. 
Tillkännage din tro! Låt din tro synas! 13
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orden rörde vid mitt hjärta och det 
dröjde inte länge förrän min bror och 
jag döptes.

Mormor fortsatte att stödja oss. Jag 
minns att varje gång min bror eller jag 
fick uppgiften att hålla tal i kyrkan, 
brukade vi ringa till henne för att få 
några förslag. Inom några dagar kom 
ett handskrivet tal med posten. Efter 
en tid kom förslagen i form av utkast 
som krävde mer arbete från vår sida.

Mormor använde rätt mängd mod 
och respekt för att hjälpa vår far inse 
hur viktigt det var att han körde oss  
till kyrkan och våra möten. På alla 
lämpliga sätt hjälpte hon oss känna  
att vi behövde evangeliet i våra liv.

Det viktigaste var att vi kände att 
mormor älskade oss och att hon älsk-
ade evangeliet. Hon var ett underbart 
föredöme! Så tacksam jag är för det 
vittnesbörd hon bar för mig när jag var 
liten. Hennes inflytande ändrade mitt 
livs inriktning till det bättre för evigt.

Senare, när jag skulle ta min 
examen vid universitetet, blev jag 
förälskad i en vacker ung kvinna som 
hette Jeanene Watkins. Jag trodde att 
hon började känna detsamma för mig. 
En kväll när vi talade om framtiden 

Äldste Richard G. Scott
i de tolv apostlarnas kvorum

När jag har begrundat min plikt 
att berätta om evangeliet för 
andra, har jag tänkt på några 

kära som hjälpt mig att finna den 
gudomligt fastslagna väg som hjälpt 
mig i min andliga utveckling. Vid vikt-
iga tidpunkter i mitt liv har min Fader i 
himlen välsignat mig med någon som 
brytt sig tillräckligt mycket om mig för 
att kunna påverka mina val i rätt rikt-
ning. De har följt Frälsarens ord: ”Jag 
har gett er ett exempel, för att ni skall 
göra som jag har gjort mot er.” 1

När jag var liten var min far inte 
medlem i kyrkan och min mor 
hade blivit mindre aktiv. Vi bodde i 
Washington D.C. och mina morför-
äldrar bodde 400 mil därifrån i staten 
Washington. Några månader efter 
att jag fyllt åtta år kom min mormor 
tvärsöver landet för att hälsa på oss. 
Mormor var bekymrad över att varken 
jag eller min äldre bror var döpta. 
Jag vet inte vad hon sade till mina 
föräldrar om detta, men jag vet att hon 
en morgon tog mig och min bror till 
en park där hon berättade varför hon 
tyckte det var viktigt att bli döpt och 
att komma regelbundet till kyrkan. Jag 
minns inte exakt vad hon sade, men 

”Jag har gett  
er ett exempel”
Det största föredöme som någonsin vandrat på jorden är 
vår Frälsare Jesus Kristus … Han inbjuder oss att följa hans 
fullkomliga exempel.

Det är min bön att du tryggt ska 
återknytas till Gud, att hans eviga 
sanningar är inristade i ditt hjärta för 
evigt. Och min bön är att du under 
hela ditt liv ska låta din tro synas! I 
Jesu Kristi namn, amen. ◼

SLUTNOTER
 1. När ett barn föds ligeras navelsträngen  

på två sätt och klipps av mellan dessa  
två ligaturer. En ligatur är en knut – en 
säker knut. Ordet religion kommer från 
latinska rötter, re  som betyder ”åter” 
eller ”tillbaka till” och troligtvis ligare, 
som betyder ”att knyta” eller ”ligera”. 
Följaktligen förstår vi att religion ”binder 
troende till Gud”.

 2. 2 Mos. 20:3. Dessutom sade Herren: ”Vänd 
om och vänd er bort från era avgudar, vänd 
er bort från alla era vidrigheter!” (Hes. 14:6).

 3. Läran och förbunden 6:36.
 4. Se Spencer W. Kimball, The Teachings of 

Spencer W. Kimball, red. Edward L. Kimball 
(1982), s. 391.

 5. Se Mosiah 2:41; Läran och förbunden 
58:30–33; 82:10. Den principen gäller alla, 
för ”Gud gör inte skillnad på människor” 
(se Apg. 10:34; se också Moroni 8:12).

 6. Läran och förbunden 132:22.
 7. Se 3 Mos. 15:13.
 8. 2 Tim. 3:7.
 9. Se 1 Nephi 19:23.
 10. Jes. 5:20.
 11. Skrifterna lär: ”Kom till Herren, den Helige. 

Kom ihåg att hans stigar är rättfärdiga. Se, 
vägen för människan är smal, men den 
ligger rak framför henne, och väktaren vid 
porten är Israels Helige, och han håller 
ingen tjänare där. Och det finns ingen 
annan väg än genom porten, ty han kan 
inte bli bedragen, ty Herren Gud är hans 
namn” (2 Nephi 9:41).

 12. Thomas S. Monson, ”Mod är viktigt”, 
Nordstjärnan, jan. 1987, s 33. Vid ett  
annat tillfälle gav president Monson  
denna inspirerande förmaning: ”För  
att kunna leva upp till vår potential  
måste vi utveckla förmågan att möta 
svårigheter med mod, besvikelser med 
gladlynthet och triumf med ödmjukhet 
… Vi är söner och döttrar till en levande 
Gud, i vars avbild vi är skapade … Vi  
kan inte ärligt vara övertygade om detta 
utan att känna en helt djup ny känsla 
av styrka och kraft, ja, kraften att leva 
efter Guds bud, styrkan att motstå Satans 
frestelser” (”Gula kanariefåglar med  
grått på vingarna”, Nordstjärnan,  
juli 1973, s. 392).

 13. ”Avstå från all ogudaktighet” (Moroni 
10:32). Frukta inte människor mer än Gud 
(se Läran och förbunden 3:7; 59:5).
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vävde hon försiktigt in i samtalet något 
som förändrade mitt liv för alltid. Hon 
sade: ”När jag gifter mig ska det vara i 
templet med en trofast, hemkommen 
missionär.”

Fram till dess hade jag inte tänkt 
mycket på en mission. Den kvällen 
ändrades min motivation att gå ut som 
missionär dramatiskt. Jag gick hem 
och kunde inte tänka på något annat. 
Jag låg vaken hela natten. Jag var helt 
tankspridd i skolan dagen därpå. Efter 
många böner beslöt jag mig för att 
träffa min biskop och börja förbereda 
min missionärsansökan.

Jeanene bad mig aldrig gå ut som 
missionär för hennes skull. Hon äls-
kade mig tillräckligt för att berätta om 
sin övertygelse och hon gav mig möj-
lighet att själv välja inriktning i livet. 
Vi gick båda ut som missionärer och 
beseglades senare i templet. Jeane-
nes mod och hängivenhet mot sin tro 
har spelat en väsentlig roll i vårt liv 
tillsammans. Jag är säker på att vi inte 
skulle ha funnit den lycka vi fick njuta 
utan hennes starka tro på principen att 
sätta Herren främst. Hon är ett under-
bart, rättfärdigt föredöme!

Både mormor och Jeanene älskade 
mig tillräckligt för att berätta om sin 
övertygelse om att mitt liv skulle 
välsignas av evangeliets förrättningar 
och av att jag tjänar min Fader i 
himlen. Ingen av dem tvingade mig 
eller fick mig att skämmas för att jag 
var den jag var. De älskade mig helt 
enkelt och älskade vår Fader i him-
len. Båda visste att han kunde göra 
mer med mitt liv än jag själv kunde 
på egen hand. Båda hjälpte mig på 
ett modigt och kärleksfullt sätt att 
finna vägen till högsta lycka.

Hur kan var och en av oss bli ett 
sådant betydelsefullt exempel? Vi 
måste se till att verkligen älska dem 
som vi vill hjälpa på ett rättfärdigt sätt, 
så att de kan börja utveckla tro på 

Guds kärlek. För så många i världen är 
den första utmaningen när det gäller 
att ta emot evangeliet, att utveckla tro 
på en Fader i himlen som verkligen 
älskar dem. Det är lättare att utveckla 
den tron när de har vänner eller 
familjemedlemmar som älskar dem  
på liknande sätt.

När du stärker deras tillit till din 
kärlek kan de utveckla tro på Guds 
kärlek. Sedan kan deras liv, genom 
dina kärleksfulla, omtänksamma ord, 
välsignas när du berättar om vad du 
har lärt dig, om upplevelser du har 
haft och om principer du har följt 
för att hitta lösningar på egna pro-
blem. Visa ditt uppriktiga intresse för 
deras välbefinnande. Bär sedan ditt 

vittnesbörd om Jesu Kristi evangelium.
Du kan hjälpa dem på sätt som är 

grundade på principer och lärosatser. 
Uppmuntra dem du älskar att för-
söka förstå vad Herren vill att de ska 
göra. Ett sätt är att ställa frågor som 
får dem att tänka efter och sedan ge 
dem tillräckligt med tid – det kan vara 
timmar, dagar, månader eller mer – 
att begrunda och själva arbeta fram 
svaren. Du kanske behöver hjälpa 
dem förstå hur de ska be och hur de 
kan känna igen svaren på sina böner. 
Hjälp dem förstå att skrifterna är en 
viktig källa till att få och känna igen 
svar. På så sätt hjälper du dem att 
förbereda sig för framtida möjligheter 
och utmaningar.
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Guds avsikt är att ”åstadkomma 
odödlighet och evigt liv för männi-
skan”.2 Det är det grundläggande i allt 
vi gör. Ibland blir vi så upptagna med 
saker och ting som fascinerar oss 
eller blir så uppslukade av vardag-
ens ansvar att vi inte längre ser Guds 
avsikt med våra liv. När du hela tiden 
fokuserar på de mest grundläggande 
principerna förstår du bättre vad du 
bör göra, och du frambringar då mer 
frukt åt Herren och större glädje åt 
dig själv.

När ditt fokus i livet är inställt på 
frälsningsplanens grundläggande 
principer, kan du bättre koncentrera 
dig på att berätta vad du vet, eftersom 
du förstår den eviga betydelsen av 
evangeliets förordningar. Du berättar 
då vad du vet på ett sätt som skapar 
en önskan hos dina vänner att bli and-
ligen styrkta. Du kan hjälpa dina nära 
och kära att vilja bestämma sig för att 
lyda alla hans bud och själva ta på sig 
Jesu Kristi namn.

Kom ihåg att enskildas omvänd-
else endast är en del av verket. Sök 
alltid efter att stärka familjen. Under-
visa med en vision om vikten av att 
familjen beseglas i templet. För en 
del familjer kan det ta år. Så var det 
med mina föräldrar. Många år efter 

att jag hade döpts döptes min far, och 
senare beseglades min familj i temp-
let. Min far var beseglare i templet, 
och min mor tjänade där tillsammans 
med honom. När du har en vision av 
templets beseglingsförrättning, hjäl-
per du till att bygga Guds rike  
på jorden.

Kom ihåg att kärlek är den mäktiga 
grundval som du utgår från när du 
vill hjälpa andra. Inflytandet från min 
mormor och min hustru Jeanene hade 
varit betydelselöst om jag inte först 
hade känt att de älskade mig och ville 

att jag skulle få det bästa i livet.
Låt kärleken leda till tillit. I några 

fall kan det vara svårt med tilliten, 
men hitta sätt att kunna lita på dem. 
Vår himmelske Faders barn kan  
göra förunderliga ting när de känner 
att man litar på dem. Varje Guds  
barn som lever på jorden valde  
Frälsarens plan. Lita på att de, om  
de får möjligheten, kommer att välja 
den igen.

Berätta om principer som hjälper 
dem du älskar att sträva framåt längs 
vägen mot evigt liv. Kom ihåg att vi 
alla växer rad för rad. Du har följt 
samma mönster i fråga om din insikt i 
evangeliet. När du berättar om evan-
geliet, håll det enkelt.

Ditt vittnesbörd om Jesu Kristi för-
soning är ett mäktigt verktyg. Bönen 
är också en tillgång, liksom Mormons 
bok och de andra skrifterna och 
din hängivenhet mot prästadömets 
förrättningar. Allt detta kommer att ge 
dig Andens vägledning, som du är helt 
beroende av.

För att verkligen kunna göra det 
som Kristus har gjort 3 bör du kon-
centrera dig på denna grundlägg-
ande princip i evangeliet: Jesu Kristi 
försoning gör det möjligt för oss att bli 
mer lika vår Fader i himlen, så att vi 

Sydney, Australien
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lydnad mot evangeliets lagar och 
förordningar”.4

Jesus lärde oss lyda med ett enkelt 
språk som är lätt att förstå: ”Om ni äls-
kar mig, håller ni fast vid mina bud” 5 
och ”Kom … och följ mig” 6.

När vi döps, tar vi ”på [oss] Kristi 
namn” och ingår ”i förbundet med 
Gud om att [vi] skall vara lydiga till 
[vår] levnads slut”.7 Varje söndag för-
nyar vi det dopförbundet genom att 
ta del av sakramentet och betyga att 
vi är villiga att hålla buden. Vi ber om 
förlåtelse för alla tankar, känslor eller 
handlingar som inte är i samklang 
med vår himmelske Faders vilja. När 
vi omvänder oss genom att sluta vara 
olydiga och genom att börja lyda igen 
visar vi att vi älskar honom.

Slag av lydnad
När vi lever efter evangeliet går  

vi framåt i vår förståelse av lydnaden. 
Ibland frestas vi att utöva det jag kallar 
för ”den naturliga människans lydnad”, 
när vi förkastar Guds lag för att istället 
följa vår egen visdom eller våra egna 
önskningar, eller till och med det som 

Äldste Robert D. Hales
i de tolv apostlarnas kvorum

Bröder och systrar, av alla lärdomar 
vi får från Frälsarens liv finns det 
ingen lärdom som är tydligare 

och mer kraftfull än den om lydnad.

Frälsarens föredöme
I det stora rådet i föruttillvaron 

gjorde Lucifer uppror mot vår himmel-
ske Faders plan. De som följde Lucifer 
avbröt sin eviga utveckling – se upp 
med vem ni följer!

Därefter uttryckte Jesus sin beslut-
samhet att lyda när han sade: ”Fader, 
ske din vilja, och äran vare din för 
evigt.” 1 Under hela sin verksamhet 
”utsattes [han] för frestelser men gav 
inte efter för dem”.2 Ja, ”han [lärde] sig 
lydnad genom sitt lidande”.3

Eftersom vår Frälsare var lydig 
sonade han våra synder och gjorde 
det möjligt för oss att uppstå. Han 
beredde vägen för oss att återvända 
till vår himmelske Fader som visste 
att vi skulle begå misstag medan vi 
lärde lydnad under jordelivet. När vi 
lyder tar vi emot hans offer, för ”vi tror 
att hela människosläktet kan frälsas 
genom Kristi försoning och genom 

”Om ni älskar mig, 
håller ni fast vid  
mina bud”
Att använda vår handlingsfrihet till att lyda betyder att vi ”gör 
vad är rätt vad än följderna bliva”.

kan leva tillsammans för evigt i våra 
familjer.

Det finns ingen mer grundläggande 
lära i vår verksamhet än Jesu Kristi 
försoning. Ta varje lämpligt tillfälle att 
vittna om Frälsaren och om kraften i 
hans försoningsoffer. Använd skrift-
erna till att undervisa om honom 
och om varför han är det fullkom-
liga mönstret i allas liv.4 Du behöver 
studera flitigt. Bli inte så upptagen 
med triviala saker att du går miste att 
lära dig om Herrens lärdomar. Med en 
fast, personlig doktrinär grundval blir 
du en mäktig källa när det gäller att 
berätta om viktiga sanningar för andra 
som förtvivlat väl behöver dem.

Vi tjänar vår Fader i himlen bäst 
genom rättfärdigt inflytande och 
genom att tjäna andra.5 Det största 
föredöme som någonsin vandrat på 
jorden är vår Frälsare Jesus Kristus. 
Under hela sin jordiska verksamhet 
undervisade, tjänade och älskade han 
andra. Han satte sig ner med männi-
skor som betraktades som ovärdiga 
hans sällskap. Han älskade var och 
en av dem. Han såg deras behov och 
undervisade dem om sitt evangelium. 
Han inbjuder oss att följa hans full-
komliga exempel.

Jag vet att hans evangelium är 
vägen till frid och lycka i det här livet. 
Må vi komma ihåg att göra som han 
gjorde genom att dela med oss av vår 
kärlek, tillit och kunskap om sann-
ingen till andra som ännu inte har 
omfattat evangeliets strålande ljus. I 
Jesu Kristi namn, amen. ◼

SLUTNOTER
 1. Joh. 13:15.
 2. Mose 1:39.
 3. Se Joh. 13:15.
 4. Se till exempel Luk. 22:39–46; Joh. 8:3–11; 

Fil. 4:13; Jak. 5:15–16; 1 Joh. 1:7; 2 Nephi 
1:15; 2; 25:17–30; 31; Jakobs bok 4; Alma 7; 
42; 3 Nephi 11–30; Moroni 10:32–33; Läran 
och förbunden 18:10–16; 19:13–19; 29:3; 
88:1–13; 138:2–4; Mose 5:6–12.

 5. Se Matt. 22:35–40; Mosiah 2:17.
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är populärt. Eftersom det är så många 
som gör det försvagar denna förvräng-
ning Guds normer i vår kultur och i 
våra lagar.

Ibland kan medlemmar iaktta 
”selektiv lydnad” och påstå sig älska 
och hedra Gud medan de väljer och 
vrakar vilka av hans bud och lärdomar 

– och hans profeters lärdomar och råd 
– som de ska följa helt och hållet.

Somliga lyder selektivt därför att 
de inte förstår alla skälen till ett bud, 
liksom barn inte alltid förstår skälen 
till föräldrarnas råd eller regler. Men vi 
vet alltid varför vi följer profeterna, för 
det här är Jesu Kristi kyrka och det är 

Frälsaren som leder sina profeter i alla 
tidsutdelningar.

När vårt förstånd om lydnaden 
fördjupas inser vi handlingsfrihetens 
viktiga roll. När Jesus var i Getsemane 
bad han tre gånger till sin Fader i 
himlen: ”Min Fader, om det är möj-
ligt, låt denna kalk gå ifrån mig. Men 
inte som jag vill utan som du vill.” 8 
Gud ville inte sätta sig över Frälsa-
rens handlingsfrihet, men han sände 
i barmhärtighet en ängel för att stärka 
sin älskade Son.

Frälsaren utstod en annan prövning 
på Golgata då han kunde ha befallt 
legioner med änglar att ta ner honom 
från korset, men han fattade ett eget 
beslut att lydigt hålla ut till slutet och 
fullgöra sitt försoningsoffer, fastän det 
betydde oerhört lidande och död.

Andligt mogen lydnad är detsamma 
som ”Frälsarens lydnad”. Den motive-
ras av sann kärlek till vår himmelske 
Fader och hans Son. När vi villigt 
lyder, som vår Frälsare gjorde, värde-
sätter vi vår himmelske Faders ord: 
”Denne är min Son, den Älskade. I 
honom har jag min glädje.” 9 Och vi ser 
fram emot att få höra, när vi går in i 
vår himmelske Faders närhet: ”Bra, du 
gode och trogne tjänare … Gå in i din 
herres glädje.” 10

Att använda vår handlingsfrihet 
att lyda betyder att vi ”gör vad är rätt 
vad än följderna bliva”.11 Det kräver 
självbehärskning och ger tillförsikt, 
evig lycka och en känsla av uppfyll-
else till oss, och genom vårt föredöme, 
också till människor omkring oss. Och 
det innefattar alltid en djup personlig 
beslutsamhet att stödja prästadömsled-
are och följa deras lärdomar och råd.

Följder
När vi väljer om vi ska lyda eller 

inte, är det alltid bra att komma ihåg 
vad följderna blir av våra val. Förstod 
Lucifer och hans efterföljare följderna 
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av att förkasta vår himmelske Faders 
plan? Om så var fallet, varför valde de 
så fel? Vi kan fråga oss själva något 
liknande: Varför väljer någon av oss att 
vara olydiga när vi känner till syndens 
eviga följder? Skrifterna ger oss ett 
svar: Orsaken till att Kain och en del 
av Adam och Evas barn valde att vara 
olydiga var att ”de älskade Satan mer 
än Gud” 12.

Vår kärlek till Frälsaren är nyckeln 
till att vara lydig som Frälsaren. När 
vi strävar efter att vara lydiga i dag-
ens värld visar vi vår kärlek till och 
respekt för alla vår himmelske Faders 
barn. Dock kan inte kärleken till andra 
ändra Guds bud, som gavs för allas 
bästa! Till exempel, budet att ”du skall 
inte … dräpa eller göra något som är 
detta likt” 13 är grundat på en andlig 
lag som skyddar alla Guds barn, även 
de ofödda. Lång erfarenhet antyder att 

när vi ignorerar den lagen resulterar 
det i gränslös sorg. Men många tror att 
det är acceptabelt att göra slut på ett 
ofött barns liv på grund av preferens 
eller bekvämlighet.

Att rättfärdiga olydnad ändrar inte 
den andliga lagen eller dess följder 
utan leder till förvirring, instabilitet, 
ett vandrande på främmande vägar, 
vilsenhet och bedrövelse. Som Kristi 
lärjungar har vi den heliga plikten att 
uppehålla hans lagar och bud och 
förbunden vi väljer att ingå.

I december 1831 kallades några 
av bröderna att hjälpa till med att 
mildra den fientlighet som uppstått 
mot kyrkan. Genom profeten Joseph 
Smith instruerade Herren dem på ett 
ovanligt, ja, även förvånande sätt:

”Bringa därför era fiender på skam. 
Kalla dem till att möta er både offent-
ligt och enskilt …

Låt dem därför komma med sina 
starka bevis mot Herren …

Inget vapen som smids mot er skall 
ha framgång,

och om någon höjer sin röst mot er, 
skall han i min egen rätta tid bringas 
på skam.

Håll därför mina bud. De är sanna 
och trovärdiga.” 14

Lärdomar i skrifterna
Skrifterna är fulla av exempel på 

profeter som har lärt lydnadens läxa 
genom egen erfarenhet.

Joseph Smith lärde känna följderna 
av att ge efter för påtryckningar från 
sin välgörare, vän och skrivare Martin 
Harris. Som svar på Martins begäran 
bad Joseph Herren om tillstånd att 
låna ut de första 116 sidorna av Mor-
mons bok så att Martin kunde visa 
dem för sin familj, men Herren sade 
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till Joseph att svaret var nej. Martin 
bönföll Joseph att fråga Herren  
igen. Efter Josephs tredje försök tillät 
Herren att fem utsedda personer fick 
se manuskriptet. ”Genom högtid-
ligt förbund lovade Martin att hålla 
sig till den överenskommelsen. När 
han kom hem och påtryckningarna 
blev för starka glömde han bort sin 
högtidliga ed och lät andra få se 
manuskriptet, med resultatet att det 
genom list lurades av honom” 15 och 
försvann. Till följd därav tillrättavis-
ades Joseph skarpt av Herren och 
fråntogs tillåtelsen att fortsätta att 
översätta Mormons bok. Joseph led 
och omvände sig från överträdelsen 
att ge efter för andras påtryckningar. 
Efter en tid fick Joseph tillåtelse 
att återuppta översättningsarbetet. 
Joseph lärde sig en värdefull läxa om 
lydnad som påverkade honom resten 
av hans liv!

Profeten Mose ger oss ett annat 
exempel. När Mose lydigt tog sig en 
nubisk hustru talade Mirjam och Aron 
illa om honom. Men Herren tillrättavis-
ade dem och sade: ”Jag talar ansikte mot 
ansikte med [Mose].” 16 Herren använde 
den här otroliga händelsen för att under-
visa kyrkans medlemmar i vår tidsut-
delning. 1830 påstod sig Hiram Page ha 
fått uppenbarelse för kyrkan. Herren 
tillrättavisade honom och lärde de 
heliga: ”Du skall vara lydig liksom Aron 
mot det som jag skall ge [ Joseph]”,17 ”ty 
han får dem liksom Mose”.18

Lydnad för med sig välsignelser, 
”och när vi får någon välsignelse från 
Gud, så sker detta genom lydnad mot 
den lag på vilken den är baserad”.19

Lydnad lärs genom exempel. Vi 
undervisar våra barn genom vårt sätt 
att leva: ”Lär visdom i din ungdom.  
Ja, lär dig i din ungdom att hålla  
Guds bud.” 20

Lydnad gör oss allt starkare och 
ger oss förmågan att trofast uthärda 
prövningar och svårigheter i fram-
tiden. Frälsarens lydnad i Getsemane 
förberedde honom för att kunna lyda 
och hålla ut intill änden på Golgata.

Mina älskade bröder och syst-
rar, Almas ord uttrycker mitt hjärtas 
känslor:

”Och nu, mina älskade bröder, har 
jag sagt detta till er för att kunna väcka 
er till medvetande om er plikt mot 
Gud, så att ni kan vandra ostraffliga 
inför honom …

Och nu vill jag att ni skall vara 
ödmjuka och vara undergivna och 
milda … vara noga med att alltid hålla 
Guds bud.” 21

Jag bär mitt särskilda vittnesbörd om 
att vår Frälsare lever. Tack vare att vår 
Frälsare lydde, ”skall varje knä böjas 
och varje tunga bekänna … att han är 
[vår Frälsare]”.22 Må vi älska honom så 
djupt och tro på honom så fullständigt 
att vi också lyder, håller hans bud och 
återvänder för att bo hos honom för 
evigt i vår Guds rike, är min bön i Jesu 
Kristi namn, amen. ◼
SLUTNOTER
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men till min förvåning såg jag att den 
var oåtkomlig från där jag var.

Mycket frustrerad bestämde jag mig 
för att gå tillbaka. Jag väntade otål-
igt tills vi träffades igen. Jag frågade 
genast: ”Kom ni fram till Delicate 
Arch?” De svarade glatt att de gjort 
det. De förklarade att de hade följt 
skyltarna som visade vägen, och med 
noggrannhet och ansträngning hade 
de nått målet.

Jag hade tyvärr tagit fel väg. Vilken 
viktig läxa jag lärde mig den dagen!

Hur ofta tar vi inte fel väg därför att 
vi låter oss ledas av världens trender? 
Vi behöver ständigt fråga oss själva om 
vi är Jesu Kristi ords görare.

En underbar lärdom återfinns i 
Johannes evangelium:

”Förbli i mig, så förblir jag i er. 
Liksom grenen inte kan bära frukt av 
sig själv, utan endast om den förblir i 
vinstocken, så kan inte heller ni det, 
om ni inte förblir i mig.

bestämde mig för att fortsätta ensam. 
Utan att lägga märke till vilken stig 
jag borde ta följde jag efter en man 
framför mig, som verkade gå framåt 
med stor säkerhet. Stigen blev allt-
mer krävande och jag var tvungen att 
hoppa från klippa till klippa. Stigen 
var så svår att jag var säker på att kvin-
norna i min grupp aldrig skulle klara 
av den. Plötsligt såg jag Delicate Arch, 

Äldste Claudio D. Zivic
i de sjuttios kvorum

En liten pojke övade på pianot 
och en försäljare, som såg honom 
genom fönstret, frågade: ”Är din 

mamma hemma?”
På vilket barnet svarade: ”Vad  

tror du?”
Våra fem dyrbara barn spelar 

piano, tack vare min frus motivation! 
När läraren kom hem till oss brukade 
vår son Adrián springa och gömma sig 
för att slippa lektionen. Men en dag 
hände något underbart! Han började 
älska musik så mycket att han fortsatte 
öva på egen hand.

Om vi kunde nå den punkten i vår 
omvändelseprocess, skulle det vara 
underbart. Det skulle vara underbart 
att ha en önskan djupt i hjärtat att 
hålla buden utan att någon ständigt 
behövde påminna oss, och att ha en 
fast övertygelse om att vi, om vi följer 
den rätta vägen, får de välsignelser 
som utlovas i skrifterna.

För flera år sedan åkte jag till 
Arches National Park med min fru, vår 
dotter Evelin och en vän till familjen. 
En av de mest berömda valvbågarna 
där kallas Delicate Arch. Vi beslutade 
oss för att gå två kilometer uppför 
berget för att komma till bågen.

Vi började vandra på stigen med 
stor entusiasm, men efter en kort 
sträcka behövde de andra vila. Jag 
ville så gärna komma fram att jag 

Låt oss inte ta fel väg
Det är min bön att vi inte ska förlora vägen ur sikte,  
utan att vi alltid ska stå i förbindelse med himlen.
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Jag är vinstocken, ni är grenarna. 
Om någon förblir i mig och jag i 
honom, bär han rik frukt, ty utan mig 
kan ni ingenting göra” ( Joh. 15:4–5).

Med hjälp av den jämförelsen kan 
vi se det mycket nära och djupgående 
förhållande vi har till Jesus Kristus 
och hur viktig var och en av oss är för 
honom. Han är roten och stammen 
som leder det levande vattnet till oss, 
saven som låter oss få näring så att 
vi kan ge mycket frukt. Jesus Kristus 
undervisade oss på ett sådant sätt att 
vi som grenar – eller varelser bero-
ende av honom – aldrig borde under-
skatta värdet av hans lärdomar.

Det finns vissa misstag som kan 
vara allvarliga, och om vi inte rättar 
till dem i tid kan de för alltid leda 
oss bort från den rätta stigen. Om vi 
omvänder oss och tar emot tillrätta-
visning får de här upplevelserna oss 

att bli ödmjuka, ändra vårt beteende 
och återigen närma oss vår himmel-
ske Fader.

Jag vill ge ett exempel på denna 
tanke genom att berätta om ett av de 
mest dramatiska ögonblicken som 
profeten Joseph Smith upplevde. 
Genom den upplevelsen har Frälsa-
ren gett oss ovärderliga lärdomar om 
principer som vi borde hålla i minnet 
hela livet. Det hände när Martin Harris 
förlorade de 116 översatta sidorna i 
första delen av Mormons bok.

Efter att profeten omvänt sig från 
att inte ha följt Guds råd, fick han 
uppenbarelsen som återfinns i kapitel 
3 i Läran och förbunden (se Kyr-
kans presidenters lärdomar: Joseph 
Smith [2007], s. 69–71). Av det som 
står skrivet i verserna 1 till 10, vill jag 
betona tre principer som vi alltid bör 
komma ihåg:

1.  Guds verk och avsikter kan inte 
omintetgöras.

2.  Vi får inte frukta människor mer  
än Gud.

3.  Det finns ett behov av ständig 
omvändelse.

I vers 13 nämner Herren fyra saker 
som vi aldrig bör göra:

1.  ringakta Guds råd
2.  bryta de heligaste löften som givits 

inför Gud
3.  lita på vårt eget omdöme
4.  berömma oss av vår egen visdom.

Det är min bön att vi inte ska förlora 
vägen ur sikte, utan att vi alltid ska stå i 
förbindelse med himlen, så att världens 
strömmar inte sveper oss bort.

Om någon av er kommer till en 
punkt där ni överger Herrens väg 
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armar och armbågar var sönderskrap-
ade och blödde, men tack och lov 
andades både hon och vår son. Jag 
bara höll om dem medan dammet 
lade sig där vid vägkanten.

När min puls lugnat sig och jag 
återfått andan utbrast jag: ”Hur i hela 
friden tänkte du? Vet du hur farligt det 
där var? Ni kunde ju ha dött!”

Hon såg på mig med tårar ström-
mande nedför de sotiga kinderna och 
sa något som berörde mig djupt och 
fortfarande ekar i mitt huvud: ”Jag 
försökte bara rädda vår son.”

I det ögonblicket förstod jag att hon 
hade trott att motorn brann och varit 
rädd att lastbilen skulle explodera och 
att vi skulle dö. Jag däremot visste att 
det var ett elektriskt fel – farligt men 
inte livshotande. Jag såg på min äls-
kade fru som försiktigt smekte vår  
lille sons huvud, och undrade vilket 
slags kvinna som kunde göra något  
så modigt.

Situationen kunde ha blivit lika 
känslomässigt skadlig som vårt motor-
stopp. Efter att vi under en lagom lång 
stund vägrat att tala med varandra, 
eftersom vi båda ansåg att den andra 
hade fel, uttryckte vi tack och lov de 
känslor som var orsaken till våra arga 
utbrott. Våra gemensamma käns-
lor av kärlek och oro för varandras 
välbefinnande hindrade den farliga 

Äldste W. Craig Zwick
i de sjuttios kvorum

För 41 år sedan klättrade jag upp 
i förarsätet på en 18- hjulig lastbil 
med min vackra fru Jan och vår 

lille son Scotty. Vi skulle frakta en tung 
last med byggmaterial genom flera 
delstater.

På den tiden fanns det inga regler 
om säkerhetsbälten eller barnstolar. 
Min fru höll vår älskade son i famnen. 
Hennes kommentar ”Vi är verkligen 
högt upp” borde ha gett mig en för-
aning om hur orolig hon kände sig.

När vi tog oss ner för den historiska 
bergsänkan Donner Pass, en brant 
del av landsvägen, fylldes förarhytten 
plötsligt och oförklarligt av tjock rök. 
Det var svårt att se något och vi kunde 
knappt andas.

I en tung lastbil räcker inte enbart 
bromsarna för att hastigt minska 
farten. Genom att motorbromsa och 
växla ner försökte jag desperat stanna 
lastbilen.

Just som jag svängt in till väg-
kanten, men innan vi stannat helt, 
öppnade min fru dörren till förarhyt-
ten och hoppade ut med vår baby i 
famnen. Jag iakttog hjälplöst då de 
tumlade runt på marken.

Så snart lastbilen hade stannat 
skyndade jag mig ut ur den ryk-
ande förarhytten. Med adrenalinet 
pumpande sprang jag genom stenar 
och ogräs och tog dem i famnen. Jans 

Hur tänker du?
Jag ber er att med aktning för andras upplevelser öva på att 
ställa den här frågan: ”Hur tänker du?”

– var som helst på den vägen – får ni 
djupt ångerfulla känna bitterheten av 
att ha ringaktat Guds råd, av att ha 
brutit de heligaste löften som givits 
inför Gud, av att ha litat på ert eget 
omdöme eller av att ha berömt er av 
er egen visdom.

Om det är så, uppmanar jag er att 
omvända er och återvända till den 
rätta vägen.

En gång ringde ett barnbarn till 
sin morfar för att gratulera honom på 
födelsedagen. Han frågade honom hur 
gammal han var. Han svarade att han 
hade fyllt 70 år. Hans barnbarn tänkte 
efter ett ögonblick och frågade sedan: 
”Morfar, började du ända från ett?”

Under barndomen och ungdomen 
tror människor att de aldrig ska bli 
gamla. Tanken på döden slår aldrig rot 
– den påverkar bara mycket, mycket 
gamla människor – och den stunden 
är fortfarande oändligt långt bort. Allt-
eftersom tiden lider, går månader och 
år förbi tills rynkor börjar uppträda, 
energin sjunker, behovet av läkarbe-
sök ökar och så vidare.

Dagen kommer när vi återigen ska 
få möta vår Återlösare och Frälsare 
Jesus Kristus. Det är min vädjan att vi, 
vid detta heliga och storslagna tillfälle, 
ska känna igen honom genom vår 
kunskap om honom och eftersom vi 
följt hans lärdomar. Han kommer att 
visa oss märkena i sina händer och 
fötter, och vi kommer att förenas i en 
stor omfamning, gråtande av glädje 
över att vi har följt hans väg.

Jag vittnar till jordens fyra hörn om 
att Jesus Kristus lever. Hans uppman-
ing till oss lyder: ”Hör, o ni jordens 
nationer, och hör den Guds ord som 
skapade er” (L&F 43:23). Må vi ha 
förmåga att begripa, ge akt på, förstå 
och rätt tolka budskapet från den Gud 
som skapade oss så att vi inte viker 
av från hans väg, är min vädjan i Jesu 
Kristi namn, amen. ◼
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händelsen från att förstöra vårt dyr-
bara äktenskap.

Paulus varnade: ”Låt inget oan-
ständigt tal komma över era läppar, 
tala bara det som är gott och blir till 
välsignelse … så att det blir till glädje 
för dem som hör på” (Ef. 4:29). Hans 
ord klingar rent och sant.

Vad innebär uttrycket ”inget oan-
ständigt tal” eller förvanskad kommu-
nikation för dig? Vi får alla regelbundet 
uppleva laddade, ilskna känslor – våra 
egna och andras. Vi har sett otyglad 
ilska leda till vredesutbrott på offentliga 
platser. Vi har upplevt ett slags känslo-
mässig ”kortslutning” på idrottsevene-
mang, i politiska sammanhang och till 
och med i våra egna hem.

Barn talar ibland till sina älskade 
föräldrar med tungor vassa som 
knivar. Makar som har delat några 
av livets rikaste och ljuvligaste upp-
levelser, förlorar sitt fokus och sitt 
tålamod med varandra och höjer 
rösten. Var och en av oss har, trots 
att vi är förbundets barn och har en 
kärleksfull himmelsk Fader, ångrat 

våra förhastade, självgoda slutsatser 
och har uttalat hårda ord innan vi sett 
situationen från en annans perspektiv. 
Vi har alla haft möjlighet att se hur 
destruktiva ord kan göra en känslo-
mässigt farlig situation förödande.

I ett brev nyligen från första presi-
dentskapet står det: ”Jesu Kristi evan-
gelium lär oss att älska och behandla 
alla människor med vänlighet och 
artighet – även om vi har olika åsikter” 
(Brev från första presidentskapet,  
6 mars 2014). Vilken kraftfull påmin-
nelse om att vi kan och ska delta i en 
fortlöpande hövlig diskussion, särskilt 
när vi ser världen ur olika perspektiv.

Författaren till Ordspråksboken 
råder oss: ”Ett mjukt svar stillar vrede, 
ord som sårar väcker harm” (Ords. 
15:1). Ett ”mjukt svar” består av en 
förnuftig reaktion – lugna ord från 
ett ödmjukt hjärta. Det innebär inte 
att vi aldrig talar klarspråk eller att 
vi kompromissar med doktrinära 
sanningar. Ord som är orubbliga till 
innehållet kan vara mjuka i anden.

Mormons bok innehåller ett 

slående exempel på hur tydligt klar-
språk också används i ett samman-
hang av äktenskaplig oenighet. Lehis 
och Sariahs söner hade sänts tillbaka 
till Jerusalem för att hämta mässings-
plåtarna, och de hade inte återvänt. 
Sariah trodde att hennes söner var 
i fara och hon var full av ilska och 
behövde någon att skylla på.

Lyssna på berättelsen genom hen-
nes son Nephis ögon: ”Ty [min mor] 
hade trott att vi hade förgåtts i vild-
marken. Och hon hade även klagat på 
min far och sagt att han var en man 
som såg syner. Hon sade: Se, du har 
lett oss ut från vårt arveland och mina 
söner finns inte mer, och vi förgås i 
vildmarken” (1 Nephi 5:2).

Låt oss nu begrunda hur Sariah 
kan ha tänkt. Hon var fylld av oro för 
sina trätgiriga söner som återvände 
till den plats där hennes man hade 
hotats till livet. Hon hade bytt sitt 
vackra hem och sina vänner mot ett 
tält i en isolerad ödemark medan hon 
fortfarande var i fruktsam ålder. När 
Sariah nådde sin oros gräns verkar det 



43M a j  2 0 1 4

som om hon modigt, om än irration-
ellt, hoppade liksom från en rusande 
lastbil i ett försök att skydda sin familj. 
Hon uttryckte legitim oro till sin man 
genom ett argt och anklagande språk 
– ett språk som hela mänskligheten 
förvånansvärt nog verkar tala flytande.

Profeten Lehi lyssnade till rädslan 
som orsakade hennes ilska. Han svar-
ade sedan lugnt och medkännande. 
För det första erkände han sanningen, 
så som hon såg den: ”Och … min 
far talade till henne och sade: Jag vet 
att jag är en man som ser syner … 
[men] om jag hade stannat i Jerusalem 
[skulle vi ha] förgåtts med mina brö-
der” (1 Nephi 5:4).

Sedan tog hennes make upp 
hennes oro för deras söners väl, som 
den Helige Anden onekligen måste ha 
vittnat för honom om:

”Men se, jag har fått ett löftets land, 
åt vilket jag gläds. Ja, och jag vet att 
Herren skall befria mina söner ur 
Labans händer …

Och med sådana ord tröstade min 
far Lehi min mor … i hennes oro för 
oss” (1 Nephi 5:5–6).

Det är idag nödvändigt att män och 
kvinnor hyser respekt för varandra 

över vitt skilda åsikter och beteenden 
och över djupa dalar av motstridiga 
planer. Det är omöjligt att förstå allt 
som styr våra sinnen och hjärtan eller 
att ens fullt förstå omständigheterna 
kring de utmaningar och val vi alla 
ställs inför.

Men vad skulle hända med den 
förvanskade kommunikation som 
Paulus talade om, ifall vi i våra ställ-
ningstaganden först visade empati 
för andras upplevelser? Jag erkänner 
fullt ut de begränsningar som mina fel 
och brister och min grovhuggenhet 
innebär, men ber er att med aktning 
för andras upplevelser öva på att ställa 
den här frågan: ”Hur tänker du?”

Kommer ni ihåg hur Herren över-
raskade Samuel och Saul genom att 

välja en liten herdepojke, David från 
Betlehem, till kung över Israel? Herren 
sade till sin profet: ”Ty [Herren] går inte 
efter vad en människa ser. En människa 
ser det som är för ögonen, men Herren 
ser till hjärtat” (1 Sam. 16:7).

När vår förarhytt fylldes av rök 
handlade min fru på det modigaste 
vis man kan tänka sig för att skydda 
vår son. Jag agerade också som en 
beskyddare när jag ifrågasatte hennes 
val. Märkligt nog spelade det ingen 
roll vem som hade mest rätt. Det som 
spelade roll var att vi lyssnade på var-
andra och såg den andres perspektiv

Vår villighet att se saker från en 
annans synvinkel förvandlar ”oan-
ständigt tal” eller förvanskad kommu-
nikation till ett tal som ”blir till glädje 
åt dem som hör på”. Aposteln Paulus 
förstod detta och i någon mån kan 
var och en av oss också uppleva det. 
Det kanske inte förändrar eller löser 
problemet, men den viktigaste möjlig-
heten är kanske att vi kan förändras 
genom att skänka andra glädje.

Jag bär ödmjukt vittne om att vi 
kan ”bli till glädje” genom medkänn-
ande ord när vi odlar den Helige 
Andens gåva och låter den fylla våra 
hjärtan med empati för andras käns-
lor och situation. Då kan vi omvandla 
potentiellt farliga situationer till heliga 
platser. Jag vittnar om en kärleksfull 
Frälsare som ”ser till hjärtat” och bryr 
sig om vad vi tänker. I Jesu Kristi 
namn, amen. ◼
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I återställelsens gryning betonade 
Moroni åter detta budskap i sina första 
anvisningar till den unge Joseph Smith 
1823.6

Kristna och judar världen över 
erkänner Gamla testamentets beskriv-
ning av Elia.7 Han var den siste 
profeten som innehade melkisedekska 
prästadömets beseglingsmakt före Jesu 
Kristi tid.8

Elia återställer nycklarna
Elias återkomst ägde rum i Kirt-

lands tempel den 3 april 1836. Han 
förkunnade att han uppfyllde Malakis 
löfte. Han överlämnade prästadömets 
nycklar för besegling av familjer i den 
här tidsutdelningen.9 Elias uppdrag 
underlättas av något som ibland kallas 
för Elias ande, som äldste Russell M. 
Nelson har sagt är ”en manifestation 
av den Helige Anden som bär vittne 
om familjens gudomliga natur”.10

Frälsaren var tydlig angående 
dopets nödvändighet. Han lärde: 
”Den som inte blir född av vatten 
och Ande kan inte komma in i Guds 
rike.” 11Frälsaren lät själv döpa sig för 
att vara ett föredöme. Vad händer om 
man inte har döpts innan man dör?

Läran om templet och det släkthistoriska 
arbetet

Den 11 oktober 1840, i Nauvoo, 
skrev Vilate Kimball ett brev till sin 
make äldste Heber C. Kimball, som 
med andra medlemmar i de tolvs råd 
verkade som missionär i Storbritan-
nien. Generalkonferensen i oktober 
hade hållits några dagar tidigare.

Jag citerar delar av Vilates person-
liga brev: ”Vi hade den största och 
mest intressanta konferens som någ-
onsin hållits sedan kyrkan organise-
rades … President [ Joseph] Smith har 
öppnat ett nytt och underbart område 
… Det är att döpas för de döda. 
Paulus talar om det i 1 Korintierbrevet, 

beskrivning av Frälsarens andra 
ankomst livfullt den här liknelsen. 
När han talade om de högmodiga 
och orättfärdiga framhöll han att de 
ska brännas som halm och att Her-
ren ”skall lämna kvar varken rot eller 
kvist”.4 Malaki avslutade kapitlet med 
Herrens uppmuntrande löfte:

”Se, jag skall sända till er profeten 
Elia, innan Herrens dag kommer, den 
stora och fruktansvärda.

Han skall vända fädernas hjärtan till 
barnen och barnens hjärtan till deras 
fäder, så att jag inte kommer och slår 
landet med tillspillogivning.” 5

Äldste Quentin L. Cook
i de tolv apostlarnas kvorum

Strax före sin död i cancer 1981 
sade den kontroversielle författa-
ren William Saroyan till pressen: 

”Alla måste dö, men jag trodde alltid 
att det skulle göras undantag i mitt fall. 
Vad händer nu?” 1

Frågan ”vad händer nu?” när döden 
står för dörren i det här livet och ”vad 
händer nu?” när livet efter döden 
begrundas, är kärnan i de själens 
frågor som Jesu Kristi återupprättade 
evangelium så vackert besvarar i och 
med Faderns plan för vår lycka.

I det här livet skrattar, gråter, 
arbetar, leker och lever vi, och sedan 
dör vi. Job ställde den viktiga frågan, 
”Kan en människa få liv igen som en 
gång dött?” 2 Svaret är ett tydligt ”ja”, 
tack vare Frälsarens försoningsoffer. 
En del av Jobs nyanserade inledning 
till frågan är intressant: ”Människan, av 
kvinna född, lever en kort tid … Likt 
ett blomster växer hon upp och viss-
nar … För ett träd finns det hopp, om 
det huggs ner kan det åter gro, och 
nya skott skall ej saknas … [det kan] 
skjuta skott likt ett ungt träd.” 3

Vår Faders plan handlar om 
familjer. Flera av våra mest djupsinniga 
skriftställen framställer sinnebilden av 
trädet med dess rötter och grenar som 
liknelse.

I det sista kapitlet i Gamla tes-
tamentet använder Malaki i sin 

Rötter och grenar
Att påskynda släktforskningen och tempeltjänsten i vår tid är 
nödvändigt för familjens frälsning och upphöjelse.
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kapitel 15, vers 29. Joseph har tagit 
emot en mer fullständig förklaring till 
det genom uppenbarelse. Han säger 
att det är en förmån för [medlemmarna 
i] den här kyrkan att låta döpa sig för 
alla sina släktingar som dött innan 
detta evangelium återställdes … På 
så sätt verkar vi som ställföreträdare 
för dem och ger dem privilegiet att 
komma fram i den första uppstånd-
elsen. Han säger att de får evangeliet 
predikat för sig i fängelset.”

Vilate tillade: ”Jag vill döpas för 
min mor … Är inte detta en underbar 
lära?” 12

Den oumbärliga läran om att förena 
familjen framkom rad på rad och bud 
på bud. Ställföreträdande förrättningar 
utgör kärnan i sammansvetsandet 
av eviga familjer och sammanlänkar 
rötter och grenar.

Läran om familjen vad beträffar 
släkthistoria och tempeltjänst är tydlig. 
Herren talade i sina första uppenbar-
ade anvisningar om ”dopet för era 
döda” 13.Vi har en doktrinär skyldighet 
mot våra egna förfäder. Det är för 
att himlens celestiala organisation är 
grundad på familjen.14 Första presi-
dentskapet har uppmanat medlemmar, 
speciellt ungdomar och unga ensam-
stående vuxna, att betona släkt-
forskning och förrättningar för egna 
familjenamn eller namn på förfäder till 
medlemmar i deras församlingar och 
stavar.15 Vi behöver anknyta till både 
våra rötter och grenar. Tanken på att 
vara förenade i den eviga tillvaron är 
verkligen härlig.

Tempel
Wilford Woodruff sade att pro-

feten Joseph Smith levde länge nog 
för att lägga grundvalen till tempel-
tjänsten. Sista gången han, Joseph 
Smith, sammanträdde med de tolvs 
kvorum var när han gav dem deras 
begåvningar.16

Efter profetens martyrdöd färdig-
ställde de det heliga templet i Nauvoo 
och beseglingsmakten användes för 
att välsigna tusentals trofasta med-
lemmar före uttåget mot bergen 
västerut. Trettio år senare, vid färd-
igställandet av templet i S:t George, 
betonade president Brigham Young 
den eviga betydelsen av att frälsande 

förrättningar äntligen fanns tillgängliga 
för både levande och döda.17

Detta uttrycktes med enkla ord 
av president Wilford Woodruff: ”Det 
finns knappast någon princip som 
Herren har uppenbarat som jag har 
glatt mig mer över än våra dödas 
återlösning, att vi ska ha våra fäder, 
våra mödrar, våra hustrur och våra 
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barn med oss i familjeorganisationen, 
på den första uppståndelsens mor-
gon och i det celestiala riket. Detta är 
storslagna principer. De är värda varje 
uppoffring.” 18

Vilken underbar tid att leva i. Det 
här är den sista tidsutdelningen och 
påskyndandet av frälsningsverket är 
påtaglig på alla områden som inne-
fattar en frälsande förrättning.19 Vi har 
nu tempel i större delen av världen 
som erbjuder dessa frälsande förrätt-
ningar. Att kunna komma till templet 
för andlig förnyelse, frid, trygghet och 
vägledning i våra liv är också en stor 
välsignelse.20

Mindre än ett år efter att presi-
dent Thomas S. Monson kallats som 
apostel invigde han det genealogiska 
biblioteket vid templet i Los Angeles. 
Han talade om avlidna förfäder som 
”väntar på den dag då ni och jag utför 
de efterforskningar som behövs för att 
bana vägen … [och] sedan kommer till 
Guds hus och utför det arbete … som 
de inte kan utföra”.21

När dåvarande äldste Monson uttal-
ade dessa ord under invigningen den 
20 juni 1964 fanns det endast 12 verk-
samma tempel. Under den tid som 
president Monson har verkat i kyr-
kans främsta råd har 130 av våra 142 
verksamma tempel invigts för första 
gången. Det kan bara beskrivas som 
ett under att se hur frälsningsverket 
påskyndas i vår tid. Ytterligare 28 

tempel har tillkännagivits och befinner 
sig i olika stadier av uppförande. 85 
procent av våra medlemmar bor nu 
inom 30 mil från ett tempel.

Släkthistorisk teknik
Den släkthistoriska tekniken har 

också utvecklats dramatiskt. Presi-
dent Howard W. Hunter förkunnade 
i november 1994: ”Vi har börjat 
använda informationstekniken för att 
påskynda det heliga arbetet med att 
bereda förrättningar för de avlidna. 
Teknikens roll … har påskyndats av 
Herren själv … Vi står dock bara på 
tröskeln till det vi kan åstadkomma 
med dessa verktyg.” 22

Det har gått 19 år sedan detta pro-
fetiska uttalande och tekniken har gått 
framåt med otrolig hastighet. En 36–
årig småbarnsmamma utbrast nyligen 
till mig, ”Tänk bara – vi har gått från 
mikrofilmsläsare i speciella släktforsk-
ningscenter till att jag kan sitta med 
datorn vid mitt köksbord och släkt-
forska efter att mina barn äntligen har 
somnat.” Bröder och systrar, våra släkt-
forskningscenter finns nu i våra hem.

Tempeltjänst och släkthistoriskt 
arbete handlar inte bara om oss. Tänk 
på dem på andra sidan slöjan som 
väntar på de frälsande förrättningar 
som kan befria dem från andefängel-
sets fångenskap. Fängelse definieras 
som ”ett tillstånd av frihetsberövande 
eller fångenskap”.23 De som befinner 

sig i fångenskap kanske ställer William 
Saroyans fråga: ”Vad händer nu?”

En trofast syster berättade om en 
speciell andlig upplevelse i templet 
Salt Lake City. I konfirmationsrummet, 
efter att en ställföreträdande konfirma-
tion uttalats, hörde hon: ”Och fången 
ska släppas fri!” Hon fick en stark 
känsla av hur angelägna de är som 
väntar på att dop och konfirmation ska 
utföras för dem. När hon kom hem 
sökte hon i skrifterna efter de ord hon 
hade hört. Hon hittade Joseph Smiths 
förkunnelse i kapitel 128 i Läran och 
förbunden: ”Låt era hjärtan glädjas och 
vara mycket glada. Låt jorden brista 
ut i sång. Låt de döda sjunga hymner 
av evigt lov till Immanuel, Konungen, 
som innan jorden var till föreskrev det 
som skulle göra det möjligt för oss 
att återlösa dem ur deras fängelse, ty 
fångarna skall släppas fria.” 24

Frågan är, vad behöver vi göra? 
Profeten Joseph Smiths råd var att i 
templet lägga fram ”uppteckningarna 
om våra döda, som på alla sätt skall 
vara värdiga att tas emot”.25

Kyrkans ledarskap har högt och 
tydligt förkunnat för det uppväxande 
släktet att de ska bana väg för att 
använda tekniken till att uppleva Elias 
ande, finna sina förfäder och utföra 
tempelförrättningar för dem.26 En stor 
del av grovarbetet med att påskynda 
frälsningsverket för både levande och 
döda ska utföras av er ungdomar.27

Om ungdomarna i varje försam-
ling inte bara kommer till templet 
och utför dop för de döda, utan även 
samarbetar med sina familjer och 
andra församlingsmedlemmar för att 
få fram släktnamn för förrättningsar-
betet de utför, blir både de och kyrkan 
storligen välsignade. Underskatta inte 
de avlidnas inflytande på era ansträng-
ningar och glädjen då ni slutligen får 
träffa dem ni tjänar. Den evigt betyd-
elsefulla välsignelsen att få förena 
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våra egna familjer går nästan inte att 
förstå.28

Av alla medlemmar i kyrkan i hela 
världen har 51 procent för närvarande 
inte båda sina föräldrar i Family Tree 
(Släktträdet) på kyrkans webbplats 
FamilySearch. 65 procent av de vuxna 
har inte alla far- och morföräldrar list-
ade.29 Kom ihåg att vi utan våra rötter 
och grenar inte kan bli frälsta. Kyrkans 
medlemmar behöver få fram och 
skriva in dessa viktiga uppgifter.

Äntligen har vi läran, templen och 
tekniken som behövs för att familjer 
ska kunna utföra detta storslagna 
frälsningsverk. Jag föreslår ett sätt 
varpå det kan utföras. Familjer borde 
ha en ”Släktträdsträff”. Det bör vara 

en återkommande insats. Var och 
en tar med sig de släkthistorier som 
finns, berättelser och foton, inklusive 
far-  och morföräldrars och föräldrars 
kära ägodelar. Våra ungdomar tycker 
det är spännande att lära sig om sina 
släktingars liv – varifrån de kom och 
hur de levde. Mångas hjärtan har vänts 
till fäderna. De älskar berättelserna 
och fotona och de har den tekniska 
kunskapen att skanna och ladda 
upp de här berättelserna och fotona 
till Family Tree och koppla samman 
källdokument med förfäder och på 
så sätt bevara dessa för all tid. Själv-
klart är huvudsyftet att fastställa vilka 
förrättningar som fortfarande behöver 
utföras och boka in den nödvändiga 

tempeltjänsten. Häftet Min släkt kan 
användas som hjälp att uppteckna 
släktinformation och berättelser och 
foton som sedan kan laddas upp på 
Family Tree.

Familjeförpliktelser och - förväntningar 
bör stå högst bland våra prioriteter för 
att skydda vår eviga bestämmelse. För 
de av er som söker ett mer fruktbart 
sätt att använda sabbatsdagen på för 
familjen som helhet är påskyndandet 
av detta verk en bördig jordmån. En 
mor strålade när hon berättade hur 
hennes 17- årige son sätter sig vid 
datorn efter kyrkan på söndagarna för 
att släktforska och att hennes 10- årige 
son älskar att höra berättelserna och 
titta på foton av sina förfäder. Detta 
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har låtit hela deras familj njuta av Elias 
ande. Våra dyrbara rötter och grenar 
måste få näring.

Jesus Kristus gav sitt liv som en 
ställföreträdande försoning. Han 
besvarade Jobs stora fråga. Han 
övervann döden för hela människo-
släktet, vilket vi själva inte kunde göra. 
Men vi kan utföra ställföreträdande 
förrättningar och i sanning bli frälsare 
på Sions berg 30 för vår egen familj så 
att vi, tillsammans med dem, kan bli 
upphöjda och frälsta.

Jag vittnar om Frälsarens förso-
ningsoffer och att Fadern verkligen 
har en plan för oss och vår familj. I 
Jesu Kristi namn, amen. ◼
SLUTNOTER
 1. William Saroyan, i ”Raging against Aging”, 

Henry Allen, Wall Street Journal, 31 dec. 
2011 – 1 jan. 2012, s. C9.

 2. Job 14:14.
 3. Job 14:1, 2, 7, 9.
 4. Mal. 4:1. På senare tid har flera artiklar 

rapporterat en betydande ökning av antal 
människor som väljer bort att skaffa barn för 
att förbättra sin levnadsstandard (se Abby 
Ellin, ”The Childless Plan for Their Fading 
Days”, New York Times, 15 feb. 2014, s. B4). 
I många länder sjunker invånarantalet till 
följd av dessa personliga val. Detta kallas 
ibland den ”demografiska vintern” (se The 
New Economic Reality: Demographic Winter 
[dokumentär], byutv.org/shows).

 5. Mal. 4:5–6.

 6. Se History of the Church, 1:12; Läran och 
förbunden 2.

 7. Judarna har väntat på Elias återkomst i 
2 400 år. Än i dag dukar de för honom vid 
sin årliga seder (påskmåltid) och går till 
dörren i förhoppningen om att han kommit 
för att förebåda Messias ankomst.

 8. Se Handledning för skriftstudier: ”Elia”.
 9. Se Läran och förbunden 110:14–16; se 

också Läran och Förbunden 2.
 10. Russell M. Nelson, ”En ny skördetid”, 

Nordstjärnan, juli 1998, s. 34.
 11. Joh. 3:5.
 12. Vilate Kimball till Heber C. Kimball, 11 

okt 1840, Vilate M. Kimballs brev, Kyrkans 
historiska bibliotek; standardiserad 
stavning och användning av stor 
begynnelsebokstav.

 13. Läran och förbunden 127:5; kursivering 
tillagd.

 14. Se Kyrkans presidenters lärdomar:  
Joseph Fielding Smith (2013), s. 67.

 15. Se Brev från första presidentskapet,  
8 okt 2012.

 16. Se The Discourses of Wilford Woodruff,  
utv. av G. Homer Durham (1946), s. 147.

 17. Brigham Young sade, ”Allt jag vill är att se 
detta folk ägna sina medel och sitt intresse 
åt att bygga upp Guds rike, resa tempel och i 
dem officiera för de levande och de döda … 
så att de kan krönas som den Allsmäktiges 
söner och döttrar” (Deseret News, 6 sep. 1876, 
s. 498). Dop för de döda påbörjades 9 januari 
1877 och begåvningar för de döda utfördes 
två dagar senare. Glädjen i detta uttrycktes av 
Lucy B. Young, som sade att ”hennes hjärta 
var fullt vid tanken på att kunna tas emot 
av [sina döda släktingar] med öppna armar, 
ett mottagande som alla skulle få av dem 
som inte kunde utföra arbetet för sig själva” 

(Richard E. Bennett, ”’Which Is the Wisest 
Course?’ The Transformation in Mormon 
Temple Consciousness, 1870–1898”, BYU 
Studies Quarterly, band 52, nr 2 [2013], s. 22).

 18. Kyrkans presidenters lärdomar: Wilford 
Woodruff (2004), s. 190.

 19. President Wilford Woodruff (som är 
känd som en av de största missionärerna 
någonsin bland de levande) sade när han 
talade om arbete för de döda: ”Jag betraktar 
denna del av vår verksamhet som en 
mission av lika stort värde som att predika 
för de levande. De döda får höra Guds 
tjänares röst i andevärlden, och kan inte 
komma fram i den första uppståndelsens 
morgon såvida inte vissa förrättningar utförs 
åt dem.” Han sade också: ”Det krävs lika 
mycket för att frälsa en död person … som 
för någon som lever” (Kyrkans presidenters 
lärdomar: Wilford Woodruff, s. 186).

 20. President Howard W. Hunter inbjöd 
kyrkans medlemmar att komma till templet 
ofta, ”för de egna välsignelser vi får genom 
att tillbedja Gud i templet, för heligheten 
och tryggheten vi får uppleva inom dess 
invigda och helgade väggar … Det är helgat 
åt Herren. Det bör vara heligt för oss”  
(”Den stora symbolen för vårt medlemskap”, 
Nordstjärnan, nov. 1994, s. 6).

 21. ”Messages of Inspiration from President 
Thomas S. Monson”, Church News,  
29 dec. 2013, s. 2.

 22. Howard W. Hunter, ”We Have a Work to 
Do”, Ensign, mars 1995, s. 65.

 23. Merriam- Webster’s Collegiate Dictionary, 
11th ed. (2003), ”prison.”

 24. Läran och förbunden 128:22; se också 
Läran och förbunden 138:42. ”Innan jorden 
var till föreskrev Herren det som skulle gör 
det möjligt att återlösa andarna ur deras 
fängelse” (Index to the triple combination, 
”Prison”).

 25. Läran och förbunden 128:24.
 26. Se Brev från första presidentskapet, 8 okt. 

2012; se också David A. Bednar, ”Barnens 
hjärtan skall vända sig”, Liahona, nov. 2011, 
s. 24–27; R. Scott Lloyd, ”’Find Our Cousins’: 
Apostle [Neil L. Andersen] Counsels LDS 
Youth at RootsTech Conference”, Church 
News, 16 feb. 2014, s. 8–9.

 27. En nyligen gjord undersökning pekar på 
att något som denna generation sätter stor 
vikt vid är att leva ett meningsfullt liv där 
de kan ”ge till andra och orientera sig mot 
ett högre syfte” (Emily Esfahani Smith och 
Jennifer L. Aaker, ”Millennial Searchers”, 
New York Times Sunday Review, 1 dec. 
2013, s. 6).

 28. Se Howard W. Hunter, ”Ett tempelmotiverat 
folk”, Liahona, maj 1995, s. 2–7.

 29. Statistik från Släkthistoriska avdelningen
 30. Se Ob. 1:21.



49M a j  2 0 1 4

Äldste Dallin H. Oaks
i de tolv apostlarnas kvorum

Prästadömets nycklar leder kvinnor 
såväl som män och prästadömets för-
rättningar och prästadömets myndig-
het tillhör både kvinnor och män.

III.
President Joseph F. Smith sade 

att prästadömet är ”Guds kraft given 
till människan genom vilken män-
niskan kan handla på jorden för 
människosläktets frälsning”.2 Andra 
ledare har lärt oss att prästadömet ”är 
den allomfattande kraften på jorden. 
Det är kraften genom vilken jorden 
skapades.” 3 Skrifterna lär att ”samma 
prästadöme som fanns i begynnelsen 
skall även finnas vid världens ände” 
(Mose 6:7). Sålunda är prästadömet 
den kraft genom vilken vi uppstår och 
går vidare till evigt liv.

Den förståelse vi söker börjar med 
att förstå prästadömets nycklar. ”Präs-
tadömets nycklar är den myndighet 
som Gud har gett prästadöms[bärare] 
att leda, övervaka och styra användan-
det av hans prästadöme på jorden.” 4 
Varje handling eller förrättning som 
utförs i kyrkan görs under direkt eller 
indirekt bemyndigande av den som 
innehar nycklarna för det uppdraget. 
Som äldste Russell M. Ballard förklar-
ade: ”De som innehar prästadöms-
nycklar … gör det bokstavligen möjligt 
för alla som tjänar eller arbetar troget 
under deras ledning att utöva prästa-
dömets auktoritet och få tillgång till 
prästadömets kraft.” 5

När det gäller ordningen för hur 
prästadömets myndighet utövas kan 
prästadömets nycklar både utvidga 
och begränsa. De utvidgar genom 
att göra prästadömets myndighet 
och välsignelser tillgängliga för alla 
Guds barn. De begränsar genom 
att styra vem som får prästadömets 
myndighet, vem som ska inneha dess 
ämbeten och hur dess rättigheter och 
krafter förlänas. En person som bär 

I.
Under den här konferensen har 

vi sett några trofasta bröder avlösas 
och vi har gett vår stöd till andra som 
blivit kallade. I denna rotation – som 
är så välbekant inom kyrkan – tar vi 
inte ”ett kliv neråt” när vi avlöses eller 
”ett kliv uppåt” när vi kallas. Det finns 
inget ”upp eller ner” i Herrens tjänst. 
Det finns bara ”framåt eller bakåt” och 
den skillnaden beror på hur vi accep-
terar och handlar vid avlösningar och 
kallelser. Vid ett tillfälle presiderade 
jag vid avlösningen av en ung stavs-
president som hade tjänat väl i nio år 
och som nu gladde sig över sin avlös-
ning och det nya kall som han och 
hans hustru just hade fått. De kallades 
som barntillsynsledare i sin församling. 
Bara i den här kyrkan skulle det anses 
vara lika ärofullt!

II.
I ett tal under en kvinnokonferens 

sade Hjälpföreningens generalpre-
sident Linda K. Burton: ”Vi hoppas 
kunna ingjuta i var och en av oss en 
större önskan att förstå prästadömet 

bättre.” 1 Detta behov gäller oss alla 
och jag ska ta upp det genom att tala 
om prästadömets nycklar och myn-
dighet. Eftersom de här ämnena berör 
kvinnor lika mycket som män är jag 
glad att det här mötet sänds och pub-
liceras för alla kyrkans medlemmar. 
Prästadömets kraft välsignar oss alla. 

P R Ä S TA D Ö M E T S  S E S S I O N  | 5 apri l  2014

Prästadömets nycklar 
och myndighet
Prästadömets nycklar leder kvinnor såväl som män och 
prästadömets förrättningar och prästadömets myndighet 
tillhör både kvinnor och män.
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prästadömet kan till exempel inte 
förläna sitt ämbete eller sin myndig-
het till någon annan utan fullmakt av 
en som innehar nycklarna. Utan den 
fullmakten är ordinationen ogiltig. Det 
här förklarar varför en prästadöms-
bärare – oavsett ämbete – inte kan 
ordinera en egen familjemedlem eller 
administrera sakramentet i sitt eget 
hem utan tillåtelse av den som innehar 
vederbörande nycklar.

Med undantag för det heliga arbete 
som systrarna utför i templet under 
tempelpresidentens nycklar, vilket jag 
ska beskriva senare, kan endast den 
som innehar ett prästadömsämbete 
utföra en prästadömsförrättning. Och 
alla godkända prästadömsförrättningar 
upptecknas i kyrkans uppteckningar.

Slutligen innehas alla prästadömets 

nycklar av Herren Jesus Kristus, 
vars prästadöme det är. Han är den 
som bestämmer vilka nycklar som 
delegeras till dödliga och hur dessa 
nycklar ska användas. Vi är vana vid 
att tänka att alla prästadömets nycklar 
förlänades till Joseph Smith i templet 
i Kirtland, men skriften slår fast att allt 
som gavs där var ”denna tidsutdel-
nings nycklar” (L&F 110:16). Under en 
generalkonferens för många år sedan 
påminde president Spencer W. Kimball 
oss om att det finns andra prästa-
dömsnycklar som inte har givits till 
människan på jorden, däribland skap-
elsens och uppståndelsens nycklar.6

Den gudomliga naturen i de 
begränsningar som satts på utövan-
det av prästadömets nycklar klargör 
en viktig skillnad mellan beslut som 

gäller kyrkans administration och 
beslut som rör prästadömet. Första 
presidentskapet och första presi-
dentskapets och de tolvs kvorums 
råd, som presiderar över kyrkan, är 
bemyndigade att fatta beslut som 
rör kyrkans riktlinjer och föreskrifter 
– som var kyrkans byggnader ska 
byggas och åldern på missionärer. 
Men även om dessa presiderande 
auktoriteter innehar och utövar alla de 
nycklar som är delegerade till män-
niskan i den här tidsutdelningen, är 
de inte fria att ändra det gudomligt 
fastställda mönstret att endast män 
innehar ämbeten inom prästadömet.

IV.
Jag ska nu tala om ämnet prästa-

dömets myndighet. Jag börjar med de 
tre principer som jag nyss tog upp: 
1) Prästadömet är Guds makt given 
till människan för att verka för männi-
skosläktets frälsning, 2) prästadömets 
myndighet förvaltas av prästadömsbär-
are som innehar prästadömsnycklar, 
och 3) eftersom skrifterna framhåller 
att ”alla andra myndigheter och 
ämbeten i kyrkan är bihang till detta 
[melkisedekska] prästadöme” (L&F 
107:5), så görs allt som görs under 
ledning av dessa prästadömsnycklar 
med prästadömets myndighet.

Hur kan detta tillämpas på kvin-
nor? I ett tal till Hjälpföreningen sade 
president Joseph Fielding Smith, 
dåvarande president för de tolv apost-
larnas kvorum: ”Att systrarna inte fått 
prästadömet, det har inte blivit förlänat 
dem, innebär inte att Herren inte gett 
dem myndighet … En person kan få 
myndighet – man eller kvinna – att 
utföra vissa ting i kyrkan som är bind-
ande och absolut nödvändiga för vår 
frälsning, såsom det arbete våra systrar 
utför i Herrens hus. De har fått myn-
dighet given dem att utföra stora och 
förunderliga ting, heliga inför Herren 
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och lika bindande som de välsignel-
ser som är givna av de män som bär 
prästadömet.” 7

I detta viktiga tal sade president 
Smith om och om igen att kvinnor 
har fått myndighet. Han sade till 
kvinnorna: ”Ni kan tala med myn-
dighet eftersom Herren har givit 
er myndighet.” Han sade även att 
Hjälpföreningen ”[har] givits kraft och 
myndighet att utföra många storslagna 
gärningar. Det arbete som de utför sker 
genom gudomlig myndighet.” Och 
naturligtvis görs det arbete som utförs 
i kyrkan av kvinnor eller män, oavsett 
om det är i templet eller i församlingen 
eller i grenen, under ledning av dem 
som innehar prästadömets nycklar. Om 
Hjälpföreningen förklarade president 
Smith att ”[Herren] har gett dem denna 
storslagna organisation där de har 
myndighet att tjäna under ledning av 
församlingarnas biskopar, och se efter 
vårt folks behov, både andliga och 
timliga”.8

Det är alltså i sanning så att 
Hjälpföreningen inte bara är en kurs 
för kvinnor som de deltar i utan något 
de tillhör – ett gudomligt etablerat 
tillägg till prästadömet.9

Vi har inte för vana att tala om 
att kvinnor har prästadömets myn-
dighet i sina ämbeten i kyrkan, men 
vilken annan myndighet skulle det 
kunna vara? När en kvinna – ung eller 
gammal – avskiljs att predika evan-
geliet som heltidsmissionär, ges hon 
prästadömets myndighet att utföra ett 
uppdrag inom prästadömet. Det-
samma gäller när en kvinna avskiljs 
som ämbetsman eller lärare inom 
kyrkans organisation under ledning av 
en som har prästadömets nycklar. Den 
som verkar i ett ämbete givet av en 
som har prästadömets nycklar, utövar 
prästadömets myndighet i utförandet 
av sina tilldelade plikter.

Den som utövar prästadömets 

myndighet bör glömma sina rättig-
heter och fokusera på sina ansvar. Det 
är en princip som behövs i samhället 
i stort. Den berömde ryske författa-
ren Aleksandr Solzjenitsyn sade: ”Det 
är dags … att försvara människans 
skyldigheter och inte endast män-
niskans rättigheter.” 10Sista Dagars 
Heliga erkänner säkerligen att kraven 
för upphöjelse inte handlar om att 
hävda rättigheter utan om att uppfylla 
skyldigheter.

V.
Herren har befallt att endast män 

skall ordineras till ämbeten inom 
prästadömet. Men, som olika ledare i 
kyrkan har betonat, män är inte ”präs-
tadömet”.11 Män bär prästadömet, med 
en helig plikt att använda det för att 
välsigna alla Guds barn.

Den största kraft som Gud har gett 
till sina söner kan inte utövas utan 
en av hans döttrar som kompanjon, 
eftersom det endast är till sina döttrar 
som Gud har givit makten att ”vara 
skapare av kroppar … så att Guds 
avsikt och stora plan kan förverk-
ligas”.12 Det är president J. Reuben 
Clarks ord.

Han fortsatte: ”Detta är våra 
hustrurs och mödrars roll i den eviga 
planen. De är inte prästadömsbärare. 
De har inte fått ansvaret att utföra 
prästadömets plikter och uppgifter; 
inte heller är de tyngda med dess 
ansvar. De är byggare och organi-
satörer under dess kraft och mottagare 
av dess välsignelser. De besitter sin 
del av prästadömets kraft och har en 
uppgift som är lika gudomligt kallad, 
lika evigt viktig i sin roll, som prästa-
dömet självt.” 13

Med dessa inspirerade ord talade 
president Clark om familjen. Som till-
kännagivandet om familjen förkunnar 
presiderar fadern i familjen och han 
och modern har olika ansvar, men de 
är ”skyldiga att hjälpa varandra som 
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likvärdiga makar”.14 Några år före till-
kännagivandet om familjen gav pre-
sident Spencer W. Kimball följande 
inspirerande förklaring: ”När vi talar 
om äktenskapet som ett kompanjon-
skap, så låt oss tala om äktenskapet 
som ett fullständigt kompanjonskap. 
Vi vill inte att våra sista dagars heliga 
kvinnor ska vara stillatigande kom-
panjoner eller begränsade när det 
gäller denna eviga uppgift! Snälla ni, 
var kompanjoner som deltar helt  
och fullt !” 15

I Guds ögon, oavsett om det är i 
kyrkan eller i familjen, är män och 
kvinnor jämlika, med olika ansvar.

Jag avslutar med några sanningar 
om prästadömets välsignelser. Till 
skillnad från prästadömets nycklar 
och ordinationer inom prästadömet 
är prästadömets välsignelser tillgäng-
liga för alla kvinnor och män på lika 
villkor. Den Helige Andens gåva och 
templets välsignelser är välbekanta 
exempel på denna sanning.

I sitt insiktsfulla tal under BYU:s 
utbildningsvecka förra sommaren 

lärde äldste M. Russell Ballard 
följande:

”Kyrkan lär att kvinnor är jämställda 
med, men ändå olika männen. Gud 
anser inte att något kön är bättre eller 
viktigare än det andra …

När män och kvinnor kommer till 
templet begåvas de alla med samma 
kraft, som är prästadömets kraft … alla 
Guds barn [får] tillgång till prästadöm-
ets kraft och välsignelser.” 16

Jag vittnar om att Guds prästa-
dömes kraft och välsignelser är 
tillgängliga på samma villkor för såväl 
hans söner som hans döttrar. Jag vitt-
nar om prästadömets myndighet som 
är verksamt inom alla ämbeten och 
aktiviteter i Jesu Kristi Kyrka av Sista 
Dagars Heliga. Jag vittnar om prästa-
dömets nycklars gudomligt ledda 
funktion. De bärs och utövas i sin 
fullhet av vår profet/president Thomas 
S. Monson. Till sist, och viktigast av 
allt, vittnar jag om vår Herre och Fräls-
are Jesus Kristus, vars prästadöme det 
är och vars tjänare vi är, i Jesu Kristi 
namn, amen. ◼
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Men den här oerhört större tillgäng-
ligheten till Herrens tjänares röster, 
som är detsamma som Herrens egen 
röst (se L&F 1:38) har föga värde om 
vi inte är villiga att ta emot ordet (se 
L&F 11:21) och sedan följa det. Enkelt 
uttryckt uppfylls generalkonferensens 
och den här prästadömssessionens 
ändamål endast om vi är villiga att 
handla – om vi är villiga att förändras.

Jag verkade som biskop för flera 
årtionden sedan. Under en längre 
tidsperiod hade jag samtal med en 
man i vår församling som var många 
år äldre än jag. Den här brodern hade 
ett bekymmersamt förhållande till sin 
hustru och hade fjärmat sig från deras 
barn. Han kämpade med att behålla sitt 
arbete, hade inga nära vänner och fann 
det så svårt att umgås med medlem-
marna i församlingen att han till sist inte 
ville tjäna i kyrkan. Under en intensiv 
diskussion om svårigheterna i hans liv 
lutade han sig fram – för att avsluta det 
sista av våra otaliga samtal – och sade: 
”Biskop Hallstrom, jag har ett häftigt 
humör och det är bara sån jag är!”

De orden chockade mig den 
kvällen och har förföljt mig ända 
sedan dess. När den här mannen 
beslutade – så snart någon av oss 
beslutar – att ”det är bara sån jag är”, 
så ger vi upp vår förmåga att ändra 
oss. Vi kan lika gärna hålla upp den 
vita flaggan, lägga ner våra vapen, ge 
upp striden och kapitulera – all chans 
att vinna är borta. En del av oss kan-
ske tänker att det där inte beskriver 
oss, men kanske visar vi genom minst 
en eller två dåliga vanor att ”det är 
bara sån jag är”.

Nåja, vi samlas till det här prästa-
dömsmötet därför att vi ännu inte är 
de vi kan bli. Vi träffas här ikväll i Jesu 
Kristi namn. Vi träffas med tillförsikten 
att hans försoning ger var och en av 
oss – trots våra svagheter, brister och 
beroenden – förmågan att förändra 

möteshus och (med intensiv kon-
centration) lyssna på prästadömsses-
sionen via telefonen. På senare år har 
satelliter gjort det möjligt att sända 
konferensen till många möteshus 
utrustade med enorma paraboler så 
att vi kan både höra och se mötena. 
Vi hyser stor förundran inför den 
tekniken! Få kunde ha föreställt sig 
dagens värld, där alla som har  
tillgång till internet med en smart-
phone, surfplatta eller dator kan ta 
emot budskapen från det här mötet.

Äldste Donald L. Hallstrom
i presidentskapet för de sjuttio

När vi visualiserar det här värld-
somfattande mötet påminns vi 
om att ingenting kan jämföras 

med den här sammankomsten – någ-
onstans. Ändamålet med generalkon-
ferensens prästadömssession är att 
lära prästadömsbärarna vad slags män 
vi bör vara (se 3 Nephi 27:27) och att 
inspirera oss att nå det idealet.

Under mina år inom aronska 
prästadömet i Hawaii för mer än ett 
halvsekel sedan och som missio-
när i England, brukade vi samlas i 

Vad slags män?
Vilka förändringar krävs av oss för att bli det slags män  
vi bör vara?
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oss. Vi träffas med hoppet om att vår 
framtid kan bli bättre, hur våra liv än 
har sett ut.

När vi deltar i det här mötet med 
”ärligt uppsåt” att ändra oss (Moroni 
10:4) har Anden full tillgång till våra 
hjärtan och sinnen. Och Herren upp-
enbarade för profeten Joseph Smith: 
”Och det skall ske att i den mån de 
… utövar tro på mig” – kom ihåg att 
tro är en kraft- och handlingsprin-
cip – ”skall jag utgjuta min Ande över 
dem den dag de kommer tillsammans” 
(L&F 44:2). Med andra ord i kväll!

Om ni tror att era utmaningar är 
oöverstigliga vill jag berätta för er 

om en man vi träffade i en liten by 
utanför Hyderabad i Indien 2006. 
Den här mannen exemplifierar viljan 
att förändras. Appa Rao Nulu föddes 
på landsbygden i Indien. När han 
var tre år gammal drabbades han 
av polio och blev fysiskt handikap-
pad. Samhället lärde honom att hans 
möjligheter var strängt begränsade. 
Men som ung vuxen träffade han våra 
missionärer. De lärde honom att han 
hade större möjligheter både i det här 
livet och i den kommande evigheten. 
Han döptes och konfirmerades som 
medlem i kyrkan. Med en betydligt 
högre vision satte han upp målet att få 

melkisedekska prästadömet och verka 
som heltidsmissionär. År 1986 ordi-
nerades han till äldste och kallades 
att verka i Indien. Det var inte lätt för 
honom att gå. Han gjorde sitt bästa 
med en käpp i var hand och han föll 
ofta, men kom inte ens på tanken att 
ge upp. Han fattade beslutet att heder-
ligt och hängivet verka som missionär 
och gjorde det också.

När vi träffade broder Nulu nästan 
tjugo år efter hans mission, hälsade 
han oss glatt där den belagda vägen 
tog slut och ledde oss utmed en ojämn 
grusväg till sitt hem med två rum där 
han bodde med sin hustru och tre 
barn. Det var en extremt varm och obe-
kväm dag. Det var fortfarande mycket 
svårt för honom att gå, men där fanns 
ingen självömkan. Genom personlig flit 
hade han blivit lärare och undervisade 
bybarnen. När vi steg in i hans enkla 
hus ledde han mig genast till ett hörn 
där han tog fram en kartong som inne-
höll hans mest dyrbara ägodelar. Han 
ville visa mig ett papper. Där stod det: 
”Med välgångsönskningar och välsign-
elser till äldste Nulu, en modig och glad 
missionär, [daterat den] 25 juni 1987, 
[undertecknat] Boyd K. Packer.” När 
äldste Packer besökte Indien och talade 
till en grupp missionärer bekräftade 
han för äldste Nulu vilka möjligheter 
han hade. Kärnpunkten i det som bro-
der Nulu berättade för mig den dagen 
2006 var att evangeliet hade förändrat 
honom – för alltid!

När vi besökte Nulus hem hade vi 
sällskap av missionspresidenten. Han 
var där för att intervjua broder Nulu, 
hans hustru och barn. Föräldrarna 
skulle få sin begåvning och beseglas 
och barnen skulle beseglas till sina för-
äldrar. Vi gav också familjen biljetterna 
för resan till templet i Hongkong för att 
få dessa förrättningar utförda. De grät 
av glädje över att deras länge efterläng-
tade dröm skulle förverkligas.
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Vad förväntas av den som bär Guds 
prästadöme? Vilka förändringar krävs av 
oss för att vi ska bli det slags män vi bör 
vara? Jag vill komma med tre förslag:

1.  Vi måste vara prästadömsmän! 
Oavsett om vi är unga män som bär 
aronska prästadömet eller män som 
bär melkisedekska prästadömet, 
behöver vi vara prästadömsmän som 
visar andlig mognad därför att vi har 
ingått förbund. Som Paulus sade: 
”När jag var barn, talade jag som ett 
barn, tänkte jag som ett barn, och 
förstod jag som ett barn. Men sedan 
jag blivit man, har jag lagt bort det 
barnsliga” (1 Kor. 13:11). Vi bör 
vara annorlunda tack vare att vi bär 
prästadömet, inte arroganta eller 
högmodiga eller nedlåtande, utan 
ödmjuka, läraktiga och saktmodiga. 
Att ta emot prästadömet och dess 
olika ämbeten bör betyda något för 
oss. Det bör inte betraktas som en 
rutinmässig rättighet som automa-
tiskt ges i vissa åldrar utan som en 
helig förbundshandling som ingås 
med eftertanke. Vi bör känna oss 
så privilegierade och så tacksamma 
att alla våra handlingar visar det. 
Om vi sällan tänker på prästadömet 
behöver vi ändra oss.

2.  Vi måste tjäna! Kärnan i att bära 
prästadömet är att ära vår kallelse 
(se L&F 84:33) genom att tjäna 
andra. Att undvika vår viktigaste 
plikt att betjäna våra hustrur och 
barn, att inte acceptera eller passivt 
utföra ämbeten i kyrkan eller att 
inte bry sig om andra om det är 
obekvämt, är inte det slags män vi 
bör vara. Frälsaren förkunnade: ”Du 
skall älska Herren din Gud av hela 
ditt hjärta och av hela din själ och 
av hela ditt förstånd” (Matt. 22:37) 
och senare tillade han: ”Om du 
älskar mig skall du tjäna mig” (L&F 
42:29). Själviskhet är raka motsatsen 
till prästadömsansvar och om det 
är en av våra egenskaper måste vi 
ändra på oss.

3.  Vi måste vara värdiga! Kanhända 
har jag inte äldste Hollands för-
måga, när han talade under en 
prästadömssession för några år 
sedan, att ”spänna ögonen i er, näsa 
mot näsa med tillräckligt mycket 
svavelos i rösten att sveda ögon-
brynen” (”Modigt skall vi kämpa”, 
Liahona, nov. 2011, s. 45), men 
kära bröder, vi måste vakna upp 
och inse hur allmänt accepterade 
seder i världen kväver vår kraft i 
prästadömet. Om vi tror att vi kan 

leka med pornografi eller bryta mot 
kyskhetslagen eller utöva någon 
form av ohederlighet utan att det 
påverkar oss och våra familjer 
negativt, då misstar vi oss. Moroni 
sade: ”Se till att göra allt med värd-
ighet” (Mormon 9:29). Herren har 
med kraft befallt: ”Och nu ger jag 
er budet att ni skall ta er tillvara 
och ge noga akt på det eviga liv-
ets ord” (L&F 84:43). Om det finns 
några ouppklarade synder som står 
i vägen för vår värdighet måste vi 
ändra på det.

Det enda fullständiga svaret på 
Jesu Kristi fråga ”Vad slags män bör 
ni då vara?” är hans eget tydliga 
och djupsinniga: ”Sådana som jag 
är” (3 Nephi 27:27). Inbjudan att 
”komma till Kristus och bli fullkom-
nade i honom” (se Moroni 10:32) 
både kräver och innebär förändring. 
Barmhärtigt nog har han inte lämnat 
oss ensamma. ”Och om människorna 
kommer till mig skall jag visa dem 
deras svaghet … då skall jag göra 
så att det svaga blir starkt för dem” 
(Ether 12:27). Om vi förlitar oss på 
Frälsarens försoning kan vi ändra oss. 
Det vet jag med visshet. I Jesu Kristi 
namn, amen. ◼
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alla människor enligt deras gärningar, 
enligt deras hjärtans önskemål” (L&F 
137:9; se också Alma 41:3).

Äldste Bruce R McConkie sade: 
”På ett verkligt men symboliskt sätt är 
livets bok en uppteckning om män-
niskans gärningar som förs i deras 
egna kroppar … Det vill säga, varje 
tanke, ord och gärning påverkar den 
mänskliga kroppen. De lämnar alla 
efter sig avtryck, avtryck som kan läsas 
av honom som är Evig lika lätt som 
orden i en bok” (Mormon Doctrine, 
2:a uppl. [1966], s. 97).

Internet för också en uppteckning 
över dina önskemål, uttryckta i form 
av sökningar och klickningar. Enorma 
resurser väntar på att uppfylla dina 
önskemål. När du surfar på internet 
lämnar du spår efter dig – vad du har 
skrivit, var du har varit, hur länge du 
har varit där och vad som intresse-
rar dig. På så vis skapar internet en 
cyberprofil av dig – på sätt och vis 
din ”livets cyberbok”. Liksom livet ger 
internet dig tillbaka mer och mer av det 
du söker. Om dina önskemål är rena 
kan internet utveckla dem och göra 
det ännu enklare att arbeta mot värdiga 
mål. Men motsatsen gäller också.

Äldste Neal A. Maxwell uttryckte 
det så här:

”Det vi önskar under en längre  
tid, är det vi till sist blir och får i  
evigheten …

Endast genom att fostra och styra 
våra önskningar kan vi göra dem till 
vänner i stället för fiender!” (”Enligt 
vårt hjärtas önskningar”, Nordstjärnan, 
jan. 1997, s. 20, 21).

Mina unga bröder, om ni inte agerar 
förutseende och fostrar era önskningar 
kommer världen att göra det åt er. 
Varje dag försöker världen påverka era 
önskemål, locka er till att köpa något, 
klicka på något, spela något, att läsa 
eller titta på något. I slutändan är valet 
ditt. Du har handlingsfrihet. Det är 

både det allra bästa och det allra vär-
sta som världen har att erbjuda. Med 
det kan du åstadkomma storslagna 
saker på kort tid, eller så kan du fastna 
i en oändlig mängd oviktiga saker som 
upptar din tid och sänker din poten-
tial. Genom att klicka på en knapp 
kan du komma åt vad du vill. Det är 
nyckeln: Vad vill du? Vad dras du till? 
Vart leder dina önskningar?

Kom ihåg att Gud ”beviljar männi-
skorna i enlighet med deras önskan” 
(Alma 29:4) och att han ”skall döma 

Randall L. Ridd
andre rådgivare i Unga mäns generalpresidentskap

Unga män, ni har antagligen hört 
förut att ni är ett ”utvalt släkte”, 
att Gud utvalde och förberedde 

er att komma till jorden i denna tid 
av en viktig anledning. Jag vet att det 
är så. Men ikväll vill jag påpeka att 
ni är ett ”valmöjligheternas släkte”, 
för aldrig tidigare i historien har 
enskilda personer välsignats med så 
stora valmöjligheter. Fler val betyder 
fler möjligheter och fler möjligheter 
innebär större förmåga att göra gott 
och, tyvärr, ont. Jag tror att Gud sände 
er hit till jorden i denna tid eftersom 
han litar på att ni kan skilja mellan de 
otaliga valmöjligheter ni har.

År 1974 sade president Spencer W. 
Kimball: ”Jag tror att Herren är otålig 
att få sätta uppfinningar i händerna 
på oss, uppfinningar som vi som är 
icke-fackmän knappt sett skymten av” 
(”When the World Will Be Converted”, 
Ensign, okt. 1974, s. 10).

Och det har han nu gjort! Ni växer 
upp med ett av de bästa verktygen för 
att göra gott i mänsklighetens historia: 
internet. Med det kommer ett enormt 
utbud av valmöjligheter. Men detta 
överflöd av valmöjligheter för med sig 
en lika stor portion ansvar. Internet 
gör det lättare för dig att komma åt 

Valmöjligheternas 
släkte
Ni utvaldes att delta i hans verk just nu eftersom han  
litar på att ni kommer att välja rätt.
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kraften, inte bara att handla efter dina 
önskningar utan också att förädla, rena 
och höja dina önskningar. Handlings-
friheten är din kraft till att bli det du 
önskar Varje val tar dig närmare eller 
längre bort från den du är ämnad att 
bli. Varje klick betyder något. Fråga all-
tid dig själv: ”Vart leder det här valet?” 
Utveckla förmågan att se bortom nuet.

Satan vill styra din handlingsfrihet 
så att han kan styra vad du blir. Han 
vet att ett av de bästa sätten att göra 
detta är att fånga dig i beroendebete-
enden. Dina val avgör om tekniken 
ska förstärka eller förslava dig.

Får jag föreslå fyra principer som 
kan hjälpa er, valmöjligheternas släkte, 
att fostra era önskningar och leda er 
användning av tekniken.

För det första: Om du vet vem du 
verkligen är blir det lättare att fatta beslut

Jag har en vän som lärde sig denna 
sanning på ett mycket personligt sätt. 
Hans son hade vuxit upp i evangeliet, 
men han verkade ha gått andligen vilse. 
Han sade ofta nej till att utöva prästa-
dömet. Hans föräldrar blev besvikna 
när han berättade att han hade bestämt 
sig för att inte bli missionär. Min vän 

bad innerligt för sin son, i hopp om 
att han skulle få uppleva en hjär-
tats förändring. De förhoppningarna 
krossades när hans son berättade att 
han var förlovad och skulle gifta sig. 
Pappan bad enträget sin son att skaffa 
sin patriarkaliska välsignelse. Till slut 
gick sonen med på det, men krävde att 
få besöka patriarken ensam.

När han kom tillbaka efter välsignel-
sen var han väldigt känslosam. Han tog 
med sig sin flickvän ut där han kunde 
prata förtroligt med henne. Pappan kik-
ade ut genom fönstret och såg det unga 
paret gråta och torka varandras tårar.

Senare berättade sonen för sin 
pappa vad som hade hänt. Med stor 
sinnesrörelse förklarade han att han 
under välsignelsen hade fått en glimt 
av vem han var i föruttillvaron. Han 
såg hur frimodig och inflytelserik han 
var i att övertala andra att följa Kristus. 
Med vetskapen om vem han egent-
ligen var, hur skulle han kunna avstå 
från att bli missionär?

Unga män, kom ihåg vilka ni egent-
ligen är. Kom ihåg att ni bär det heliga 
prästadömet. Det kommer att inspirera 
er till att välja rätt när ni använder 
internet och under hela era liv.

För det andra: Anslut till  
kraftkällan

I din hand har du tidsåldrars 
visdom – och än viktigare, profet-
ernas ord från Gamla testamentet 
till Thomas S. Monson. Men om du 
inte ständigt laddar din mobil är den 
oanvändbar och du känner dig vilsen 
och utanför. Du vill inte gå en dag 
utan att ladda batteriet.

Det är viktigt att ha mobilen 
fulladdad varje morgon när du går 
hemifrån, men det är mycket vikti-
gare att vara andligt fulladdad. Du 
kan använda varje tillfälle när du 
ansluter din mobil till laddaren till att 
fråga dig själv om du är ansluten till 
den viktigaste källan till andlig kraft 
– böner och skriftstudier, som laddar 
dig med inspiration från den Helige 
Anden (se L&F 11:12–14). Det hjälper 
dig känna Herrens sinne och vilja så 
att du kan göra de små men viktiga 
dagliga val som avgör din riktning. 
Många av oss stannar genast upp för 
att läsa ett sms – borde vi inte lägga 
ännu större vikt vid budskap från 
Herren? Att försumma att ansluta till 
den här kraften borde vara otänkbart 
(se 2 Nephi 32:3).
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porträtt av någon han inte känner 
igen, George Washington.

Rip Van Winkle hade sovit i 20 år! 
Och under tiden hade han missat en 
av de mest spännande perioderna i 
landets historia. Han hade sovit sig 
genom den amerikanska revolutionen.

I maj 1966 använde doktor Martin 
Luther King Jr. den här historien för att 
illustrera sitt tal ”Sov dig inte genom 
revolutionen”.1

Idag skulle jag vilja tala om samma 
tema och ställer en fråga till alla som 
bär Guds prästadöme: Sover du dig 
genom återställelsen?

Vi lever i återställelsens tid
Ibland tänker vi att återställel-

sen är något fullbordat och redan 
bakom oss – Joseph Smith översatte 

President Dieter F. Uchtdorf
andre rådgivare i första presidentskapet

För nästan 200 år sedan blev den 
amerikanska novellen ”Rip Van 
Winkle” en omedelbar klassiker. 

Huvudpersonen Rip är en ambitionsbe-
friad man som är väldigt duktig på att 
undvika två saker: arbete och sin fru.

En dag när han vandrar i bergen 
med sin hund upptäcker han en grupp 
konstigt klädda män som dricker och 
spelar spel. Efter att ha druckit lite av 
deras sprit blir Rip dåsig och blundar 
ett ögonblick. När han öppnar ögonen 
igen förvånas han över att hans hund 
är borta, geväret har rostat och han 
har fått långt skägg.

Rip tar sig tillbaka till sin by, bara 
för att finna att allt har förändrats. 
Hans fru har dött, hans vänner är 
borta och porträttet av kung George 
III på värdshuset har ersatts av ett 

Sover du dig genom 
återställelsen?
Alltför mycket står på spel för oss som personer,  
familjer och som Kristi kyrka för att bara arbeta  
halvhjärtat i detta heliga verk.

För det tredje: Att äga en smartphone 
gör dig inte smart, men att använda den 
klokt kanske gör det

Unga män, gör inget dumt med 
er smartphone. Ni vet alla vad jag 
menar (se Mosiah 4:29). Det finns 
oräkneliga sätt varpå tekniken kan 
avleda dig från det som är viktigast. 
Följ talesättet: ”Var där du är, när du 
är där.” När du kör, så kör. När du är 
på en lektion, fokusera på lektionen. 
När du är med dina vänner, ge dem 
din uppmärksamhet. Din hjärna kan 
inte fokusera på flera saker samtidigt. 
Simultankapacitet är inget annat än 
att snabbt kunna byta fokus från en 
sak till en annan. Ett gammalt ord-
språk säger: ”Om du jagar två kaniner 
fångar du ingendera.”

För det fjärde: Herren förser oss med 
teknisk utrustning för att uppnå hans 
avsikter

Teknikens gudomliga syfte är att 
påskynda frälsningsarbetet. Som 
medlemmar i valmöjligheternas släkte 
förstår ni tekniken. Använd den till att 
skynda på er utveckling mot fullkom-
lighet. Eftersom ni är så rikt välsign-
ade, behöver ni också ge av det ni 
fått (se ”Så rikt har du välsignat mig”, 
Psalmer, nr 149). Herren förväntar 
sig att ni använder dessa storslagna 
hjälpmedel för att ta hans verk till 
nästa nivå, till att sprida evangeliet på 
sätt som är bortom min generations 
vildaste fantasier. Medan tidigare 
generationer påverkade sina grannar 
och sin stad har ni förmågan genom 
internet och sociala medier att sträcka 
er ut över gränser och påverka hela 
världen.

Jag vittnar om att det här är Herrens 
kyrka. Ni utvaldes att delta i hans 
verk just nu eftersom han litar på att 
ni kommer att välja rätt. Ni är valmöj-
ligheternas släkte. I Jesu Kristi namn, 
amen. ◼
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Mormons bok, han tog emot prästa-
dömets nycklar, kyrkan organisera-
des. I själva verket är återställelsen en 
pågående process, vi lever mitt i den. 
Den innefattar ”allt vad Gud har upp-
enbarat och allt vad han nu uppen-
barar”, samt ”många stora och viktiga 
ting” som ”han ännu kommer att upp-
enbara”.2 Bröder, dagens spännande 
utveckling är en del av den sedan 
länge förutsagda tiden av förbere-
delse som kommer att kulminera i vår 
Frälsare Jesu Kristi strålande andra 
ankomst.

Det här är en av de mest anmärk-
ningsvärda tiderna i världens historia! 
Forntida profeter längtade efter att få 
se vår tid.

När vår tid på jorden är slut, vilka 
upplevelser kan vi dela med oss av 
om vårt eget bidrag till denna betydel-
sefulla tid i våra liv och till främjandet 
av Herrens verk? Kommer vi kunna 
säga att vi kavlade upp ärmarna och 
arbetade av allt vårt hjärta, all vår 
förmåga, allt vårt förstånd och all vår 
styrka? Eller kommer vi behöva medge 
att vår roll mest var åskådarens?

Jag antar att det finns en mängd 
olika anledningar till att det är lätt att 
bli lite sömnig i vad gäller att bygga 
Guds rike. Låt mig nämna tre huvud-
sakliga anledningar. När jag gör det, 

vill jag att du tänker efter och ser om 
någon av dem gäller dig. Om du ser 
att det finns utrymme för förbättring, 
ber jag att du överväger vad du kan 
göra för att förändras till det bättre.

Själviskhet
För det första, själviskhet.
De som är själviska söker sina egna 

intressen och nöjen över allt annat. 
Den centrala frågan för själviska per-
soner är ”Vad tjänar jag på det”?

Bröder, jag är säker på att ni kan 
se att den här attityden tydligt är emot 
den anda som krävs för att bygga 
Guds rike.

När vi väljer själviskhet framför 
osjälviskt tjänande har våra prioriteter 
vårt eget erkännande och välbehag i 
centrum.

Tidigare generationer hade sina 
svårigheter med varianter av själv-
godhet och narcissism, men idag kan 
vi ge dem seriös konkurrens. Är det 
en tillfällighet att ordboken Oxford 
Dictionary nyligen utsåg ”selfie” till 
årets ord? 3

Naturligtvis har vi alla ett behov 
av erkännande och det är inget fel i 
att koppla av och ha roligt. Men när 
strävandet efter ”vinning och världens 
beröm” 4 är en central del av vår moti-
vation går vi miste om de återlösande 

och glädjande upplevelser som kom-
mer av att generöst ge av sig själv i 
Herrens verk.

Vad är botemedlet?
Svaret finns som alltid i Kristi ord:
”Om någon vill följa mig, skall han 

förneka sig själv och ta sitt kors på sig 
och följa mig.

Ty den som vill rädda sitt liv skall 
mista det, men den som mister sitt liv 
för min och för evangeliets skull, han 
skall rädda det.” 5

De som helhjärtat överlämnar sina 
liv till vår Frälsare och tjänar Gud 
och sina medmänniskor, upptäcker 
en rikedom och fullhet i livet som 
de själviska eller självgoda aldrig 
får uppleva. De osjälviska ger av sig 
själva. Det kan vara små gåvor av 
kärlek som kan ha stor inverkan för 
det goda: ett leende, ett handslag, 
en kram, tid ägnad åt att lyssna, 
ett mjukt ord av uppmuntran eller 
en handling av omsorg. Alla dessa 
vänliga handlingar kan förändra 
hjärtan och liv. När vi tar tillvara på 
de obegränsade möjligheterna att 
älska och tjäna våra medmänniskor, 
däribland vår hustru och familj, ökar 
vår förmåga avsevärt att älska Gud 
och tjäna andra.

De som tjänar andra sover sig inte 
genom återställelsen.
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Beroende
En annan sak som kan få oss att gå 

i sömnen under denna betydelsefulla 
tid i världen är beroende.

Beroende börjar ofta subtilt. Bero-
ende är tunna trådar av upprepade 
handlingar som vävs samman till tjocka 
bojor av vanor. Dåliga vanor har poten-
tialen att bli förtärande beroenden.

Dessa missbrukets kedjor finns i 
många former såsom pornografi, alko-
hol, sex, droger, tobak, hasardspel, 
mat, arbete, internet eller virtuell 
verklighet. Satan, vår gemensamme 
fiende, har många favoritverktyg som 
han använder för att beröva oss vår 
gudomliga potential att fullgöra vårt 
uppdrag i Herrens rike.

Det bedrövar vår himmelske Fader 
att se hur pass villigt några av hans 
ädla söner sträcker fram sina handle-
der för att ta emot bojor av förödande 
beroenden.

Bröder, vi bär den allsmäktige 
Gudens eviga prästadöme. Vi är i 

sanning Gud den Högstes söner och 
är begåvade med oerhörd potential. 
Vi är avsedda att sväva fritt genom 
himlarna. Vi är inte avsedda att fjättras 
till jorden, fångade i tvångströjor som 
vi själva skapat.

Vad är botemedlet?
Det första vi måste förstå är, att 

beroende är mycket enklare att för-
hindra än att bota. Med Frälsarens ord: 
”Låt inte något sådant komma in i era 
hjärtan.” 6

För flera år sedan erbjöds pre-
sident Thomas S. Monson och jag 
möjligheten att göra en rundtur på Air 
Force One – det ståtliga flygplan som 
transporterar Förenta staternas presi-
dent. Secret Service utförde noggranna 
säkerhetskontroller och jag log lite när 
agenterna visiterade vår käre profet 
innan vi gick ombord.

Sedan erbjöd den befälhavande 
piloten mig kaptenens plats. Det var 
en speciell upplevelse att återigen 
sitta vid spakarna till en underbar 

flygmaskin liknande dem jag flugit 
i så många år. Minnen av flygningar 
över hav och kontinenter fyllde mitt 
hjärta och sinne. Jag såg framför mig 
spännande starter och landningar på 
flygplatser över hela världen.

Nästan omedvetet lade jag hän-
derna på B747:ans fyra gasreg-
lage. Just då hördes en älskad och 
omisskännlig röst bakifrån – Thomas 
S. Monsons röst.

”Dieter”, sade han, ”tänk inte  
ens tanken”.

Jag erkänner ingenting, men det 
kan vara så att president Monson läste 
mina tankar.

När vi frestas att göra sådant vi inte 
borde, låt oss lyssna på kärleksfulla 
varningar från betrodda släktingar och 
vänner, från vår älskade profet och 
alltid från Frälsaren.

Bästa försvaret mot beroende är att 
aldrig börja.

Men hur är det då med dem som 
befinner sig i beroendets grepp?
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Ni ska först och främst veta att det 
finns hopp. Sök hjälp av era nära och 
kära, av era ledare i kyrkan och av 
utbildade vägledare. Kyrkan erbjuder 
hjälp till återhämtning från missbruk 
genom lokala ledare i kyrkan, via 
internet 7 och i vissa områden genom 
Kyrkans familjeservice.

Kom alltid ihåg att du med Fräls-
arens hjälp kan bryta dig loss från 
beroende. Det kan vara en lång och 
svår resa, men Herren förlorar aldrig 
hoppet om dig. Han älskar dig. Jesus 
Kristus genomled försoningen för att 
hjälpa dig förändras, för att befria dig 
från syndens fångenskap.

Det viktigaste är att fortsätta försöka 
– ibland behövs flera försök innan 
man lyckas. Så ge inte upp. Tappa inte 
tron. Håll ditt hjärta nära Herren, så 
ska han ge dig kraft till befrielse. Han 
ska göra dig fri.

Mina kära bröder, håll er alltid långt 
borta från vanor som kan leda till 
beroende. De som gör det kommer att 
kunna hänge sitt hjärta, sin förmåga, 
sitt förstånd och sin styrka åt Guds 
tjänst.

De kommer inte att sova sig genom 
återställelsen.

Konkurrerande prioriteter
En tredje sak som hindrar oss från 

att engagera oss helt i verket är de 
många konkurrerande prioriteter vi 
möter. Några av oss är så upptagna 
att vi känner oss som en vagn dragen 
av ett dussin dragdjur – var och en 
dragande åt sitt håll. Mycket energi 
förbrukas, men vagnen kommer 
ingen vart.

Ofta ägnar vi våra bästa ansträng-
ningar åt en hobby, idrott, yrkesmäs-
siga intressen och åt samhälls- eller 
politiska frågor. Alla dessa ting är 
måhända goda och hedervärda, men 
ger de oss tid och energi till det som 
borde vara våra högsta prioriteter?

Vad är botemedlet?
Återigen finner vi svaret i Frälsa-

rens ord:
”Du skall älska Herren din Gud av 

hela ditt hjärta och av hela din själ och 
av hela ditt förstånd.

Detta är det största och främsta 
budet.

Sedan kommer ett som liknar  
det: Du skall älska din nästa som  
dig själv.” 8

Allt annat i livet borde vara under-
ordnat de här två viktiga prioriteterna.

Till och med i vårt tjänande i  
kyrkan är det lätt att spendera mycket 
tid på att bara mekaniskt utföra 
arbetet, utan lärjungeskapets hjärta 
eller anda.

Bröder, vi som prästadömsbärare 
har lovat att vara ett folk som älskar 
Gud och vår nästa och som är villiga 
att visa den kärleken i ord och hand-
ling. Det är kärnan i vilka vi är som 
Jesu Kristi lärjungar.

De som lever upp till det här sover 
sig inte genom återställelsen.

En uppmaning att vakna upp
Aposteln Paulus skrev: ”Vakna 

upp, du som sover, och stå upp  
från de döda, så skall Kristus lysa 
över dig.” 9

Mina kära vänner, vet att ni är  
ljusets söner.

Tillåt inte själviskhet! Tillåt inte 
vanor som kan leda till beroende! Tillåt 
inte konkurrerande prioriteter söva er 
till likgiltighet inför eller lösgörande 
från välsignat lärjungeskap och föräd-
lande tjänande i prästadömet!

Alltför mycket står på spel för oss 
som personer, familjer och som Kristi 
kyrka för att bara arbeta halvhjärtat i 
detta heliga verk.

Att vara en lärjunge till Jesus Kristus 
gäller inte en gång i veckan eller en 
gång om dagen. Det är en ansträng-
ning en gång för alla.
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fanns teve (i urminnes tider), så jag 
hade bara bilder i dagstidningar att gå 
efter för att härma hans sving.

En gång körde min far mig till Yan-
kee Stadium. Det var enda gången jag 
såg Joe DiMaggio spela. För min inre 
syn, som om jag fortfarande vore där, 
ser jag honom svinga slagträt och ser 
hur den vita basebollen flyger rätt upp 
på läktaren mittemot.

Jag blev aldrig ens i närheten lika 
bra som min barndomshjälte. Men de 
få gånger jag lyckades träffa en base-
boll bra, så var det för att jag härmade 
hans kraftfulla sving så bra jag kunde.

När vi väljer hjältar börjar vi med-
vetet eller omedvetet ta efter det som 
vi beundrar mest hos dem.

Lyckligtvis satte mina kloka 
föräldrar stora hjältar i min väg som 

President Henry B. Eyring
förste rådgivare i första presidentskapet

Vi har alla hjältar, särskilt när vi är 
unga. Jag föddes och växte upp 
i Princeton, New Jersey i Förenta 

staterna. De mest kända idrottsklubb-
arna i närheten av oss fanns i New 
York. Där fanns det tre proffslag i 
baseboll under denna svunna tid: 
Brooklyn Dodgers, New York Giants 
och New York Yankees. Philadelphia 
låg ännu närmare oss och hade två 
proffslag i baseboll: Athletics och 
Phillies. Det fanns många möjliga 
basebollhjältar för mig i de lagen.

Joe DiMaggio som spelade i New 
York Yankees blev min basebollhjälte. 
När mina bröder och mina kamra-
ter spelade baseboll på skolgården 
bredvid vårt hus försökte jag svinga 
slagträet så som jag trodde att Joe 
DiMaggio gjorde. Det var innan det 

Prästadömsbäraren
Du kan vara ett stort föredöme, ett medelmåttigt föredöme 
eller inget föredöme alls. Du kanske tänker att det inte spelar 
någon roll för dig, men det gör det för Herren.

Herrens löfte till sina sanna prästa-
dömsbärare är nästan för stort för  
att förstås.

De som är trofasta mot aronska 
och melkisedekska prästadömet och 
som ärar sin kallelse ”blir heliggjorda 
genom Anden till sina kroppars förny-
else”. Därför ska allt vad vår Fader har 
ges åt dem.10

Jag vittnar om att den renande 
kraften i Jesu Kristi försoning samt 
den Helige Andens förvandlande 
kraft kan hela och rädda människo-
släktet. Det är vår förmån, vår heliga 
plikt och vår glädje att hörsamma 
Frälsarens uppmaning att tjäna 
honom med ett villigt sinne och ett 
helhjärtat uppsåt. Låt oss ”skaka av de 
kedjor som [vi] är bundna med och 
komma fram ur dunklet och stå upp 
ur stoftet”.11

Låt oss vara vakna och inte tröttna 
på att göra gott, för vi ”lägger grund-
valen till ett stort verk”,12 ja, förbe-
redelsen för Frälsarens återkomst. 
Bröder, när vi tillfogar vårt eget 
exempels ljus som vittne om skön-
heten och kraften i den återställda 
sanningen, sover vi oss inte genom 
återställelsen. Om detta vittnar jag, 
och jag ger er min välsignelse i vår 
Mästares Jesu Kristi heliga namn, 
amen. ◼

SLUTNOTER
 1. Se Martin Luther King Jr., ”Don’t Sleep 

Through the Revolution” (1966 Ware Lec-
ture, vid Unitarian Universalist Association 
General Assembly, Hollywood, Florida, 18 
maj 1966).

 2. Trosartikel 9.
 3. Se blog.oxforddictionaries.com/press-

releases/oxford-dictionaries-word-of-the-
year-2013.

 4. 2 Nephi 26:29.
 5. Mark. 8:34–35.
 6. Se 3 Nephi 12:29.
 7. Se till exempel lds. org/ topics/ addiction.
 8. Matt. 22:37–39.
 9. Ef. 5:14.
 10. Se Läran och förbunden 84:33, 38.
 11. Se 2 Nephi 1:23.
 12. Se Läran och förbunden 64:33.
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pojke. Min pappa tog med mig till 
Yankee Stadium en enda gång så att 
jag skulle få se min basebollhjälte 
spela, men varje söndag lät han mig 
iaktta en prästadömsbärare som blev 
min hjälte. Den hjälten formade mitt 
liv. Min far var grenspresident i den 
lilla gren som träffades hemma hos 
oss. Om man råkade komma ner på 
undervåningen en söndagsmorgon så 
var man i kyrkan. Vi var aldrig fler än 
trettio på mötena.

Det fanns en ung man som körde 
sin mor till mötena hos oss, men han 
kom aldrig in. Han var inte medlem. 
Det var min far som fick honom att 
komma in genom att gå ut till honom 
där han parkerade bilen och bjuda 
in honom. Han blev döpt och blev 
min förste och ende ledare i aronska 
prästadömet. Han blev min hjälte 
i prästadömet. Jag kommer fortfa-
rande ihåg den lilla trästaty han gav 
mig som belöning efter att vi hade 
utfört ett projekt att hugga ved åt en 
änka. Jag har alltid försökt efterlikna 
honom när jag har gett en Guds tjän-
are berättigat beröm.

Jag valde en annan hjälte i den där 
lilla grenen. Han var soldat i USA:s 
marinkår och kom till våra möten i 

sin gröna uniform. Det var krigstid, 
bara det gjorde honom till min hjälte. 
Marinkåren hade skickat honom till 
Princetonuniversitetet för fortbildning. 
Men viktigare för mig än hans uniform 
var att jag såg honom spela på Palmer 
Stadium som kapten i Princetonuniv-
ersitetets lag i amerikansk fotboll. 
Jag såg honom spela i universitetets 
basketlag och också som bäste ”cat-
cher” i deras basebollag.

Men vad som var ännu viktigare var 
att han kom hem till mig för att visa 
hur man kastar en basketboll både 
med höger och vänster hand. Han 
sade att jag måste lära mig det efter-
som jag en dag skulle spela basket 
i bra lag. Jag insåg det inte då men 
under många år var han ett föredöme 
för mig för hur en sann prästadöms-
bärare är.

Var och en av er är ett föredöme 
som prästadömsbärare vare sig ni 
vill det eller inte. Du blev ett tänt ljus 
när du tog emot prästadömet. Herren 
satte dig på ljusstaken för att lysa upp 
vägen för alla i din omgivning. Det 
här gäller särskilt för dem som är i 
ditt prästadömskvorum. Du kan vara 
ett stort föredöme, ett medelmåttigt 
föredöme eller inget föredöme alls. Du 

kanske tror att det inte spelar någon 
roll för dig, men det gör det för  
Herren. Han uttryckte det så här:

”Ni är världens ljus. Inte kan en 
stad döljas, som ligger på ett berg.

Inte heller tänder man ett ljus och 
sätter det under skäppan, utan man 
sätter det på ljushållaren, så att det 
lyser för alla i huset.

Låt på samma sätt ert ljus lysa 
för människorna, så att de ser era 
goda gärningar och prisar er Fader i 
himlen.” 1

Stora prästadömsbärares exem-
pel har varit till välsignelse för mig i 
kvorumen där jag hade turen att tjäna. 
Du kan göra vad de har gjort för mig 
genom att vara ett föredöme som 
andra kan följa.

Jag har lagt märke till tre egen-
skaper som är gemensamma för 
de prästadömsbärare som är mina 
hjältar. Den ena är ett mönster av 
bön, den andra vanan att tjäna och 
den tredje ett orubbligt beslut att  
vara ärlig.

Vi ber alla, men den prästadöms-
bärare som du vill vara ber ofta och 
uppriktigt. På kvällen knäböjer du 
och tackar Gud för dagens välsign-
elser. Du tackar honom för dina 
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föräldrar, för lärare och för stora 
exempel som du kan följa. Du 
berättar i dina böner vem som har 
varit till välsignelse i ditt liv den 
dagen och på vilket sätt. Det tar flera 
minuter och kräver eftertanke. Det 
ska förvåna dig och förändra dig.

När du ber om förlåtelse märker 
du att du förlåter andra. När du tackar 
Gud för hans godhet tänker du på 
andra, vid namn, som behöver din 
godhet. Den upplevelsen ska förvåna 
dig varje dag, och med tiden förändrar 
den dig.

Jag kan lova att ett sätt för sådana 
innerliga böner att förändra dig är att 
du känner att du verkligen är ett Guds 
barn. När du vet att du är ett Guds 
barn, vet du också att han förväntar 
sig mycket av dig. Eftersom du är 
hans barn förväntar han sig att du 
följer hans och hans älskade Sons Jesu 
Kristi lära. Han förväntar sig att du är 
givmild och vänlig mot andra. Han 
blir besviken om du är högmodig och 

självupptagen. Han välsignar dig med 
en önskan att låta andras intressen gå 
före dina egna.

Några av er är redan föredömen 
i fråga om att tjäna osjälviskt som 
prästadömsbärare. Runtom i världen 
kommer prästadömsbärare till temp-
let redan innan solen går upp. Och 
några tjänar till långt efter solned-
gången. Det finns inget erkännande 
eller offentligt bifall i den här världen 
för det offret i fråga om tid och möda. 
Jag har varit tillsammans med unga 
människor när de betjänar dem som 
är i andevärlden, de som inte själva 
kan komma och göra anspråk på 
templets välsignelser.

När jag ser glädje snarare än trött-
het i ansiktena på dem som tjänar där 
tidigt och sent, vet jag att lönen är stor 
i det här livet för den sortens osjälviskt 
tjänande som prästadömsbärare. Ändå 
är det bara en försmak av den glädje 
som de ska uppleva i andevärlden 
tillsammans med dem som de tjänat.

Jag har sett samma glädje i ansiktena 
på dem som berättar för andra om väl-
signelserna som kommer av att tillhöra 
Guds rike. Jag känner till en grenspre-
sident som nästan dagligen kommer 
med personer till missionärerna så att 
de kan undervisa dem. För bara några 
månader sedan var han inte medlem 
i kyrkan. Nu undervisar missionärer 
och en gren växer och stärks tack vare 
honom. Och vad mera är, han är ett ljus 
för andra, som nu öppnar munnen och 
påskyndar insamlingen av vår himmel-
ske Faders barn.

När du ber och tjänar andra får du 
djupare insikt om att du är ett Guds 
barn och din kärlek till honom växer. 
Du blir mer medveten om att han blir 
bedrövad om du är oärlig på något 
sätt. Du blir fastare besluten att hålla 
ditt ord till Gud och till andra. Du blir 
mer medveten om vad det innebär att 
ta något som inte tillhör dig. Du blir 
ärligare mot din arbetsgivare. Du blir 
fastare besluten att komma i tid och att 
utföra varje uppgift som du får av Her-
ren som du har gått med på att göra.

I stället för att undra om deras 
hemlärare ska komma, ser barn i de 
familjer som du kallats att undervisa 
fram emot ditt besök. Mina barn har 
fått den välsignelsen. När de växte 
upp hade de prästadömshjältar som 
hjälpte dem att lägga ut sin egen kurs 
i fråga om att tjäna Herren. Det här 
välsignade exemplet kommer nu den 
tredje generationen till godo.

Mitt budskap är också tacksamhet-
ens budskap.

Jag tackar er för era böner. Jag 
tackar er för att ni knäböjer med insikt 
om att ni inte har alla svar. Ni ber till 
himmelens Gud för att uttrycka er 
tacksamhet och för att nedkalla hans 
välsignelser över era och era familjers 
liv. Jag tackar er för att ni tjänar andra, 
för de gånger ni inte känt behov av att 
få erkännande för ert tjänande.
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Vi har tagit emot Herrens varning, 
att om vi strävar efter ära i den här 
världen för vårt tjänande så kan vi 
förverka större välsignelser. Ni minns 
orden:

”Akta er för att utföra goda gär-
ningar för att människor skall se er. Då 
får ni ingen lön hos er Fader i himlen.

När du ger en gåva, blås då inte i 
trumpet för dig, som hycklarna gör i 
synagogorna och på gatorna för att 
människor skall berömma dem. Amen 
säger jag er: De har fått ut sin lön.

Nej, när du ger en gåva, låt inte din 
vänstra hand veta vad den högra gör,

så att din gåva ges i det fördolda. 
Då skall din Fader, som ser i det för-
dolda, belöna dig.” 2

De som har varit mina föredömen 
som stora prästadömsbärare inser 
sällan att de har hjälteegenskaper. 
Faktum är att de tycks ha svårt att se 
de egenskaper som jag så beundrar 
hos dem. Jag nämnde att min far var 
en trofast president i en liten gren av 
kyrkan i New Jersey. Senare satt han i 
Söndagsskolans generalkommitté för 
kyrkan. Men jag talar i dag återhåll-
samt om hans tjänande som prästa-
dömsbärare, för han var blygsam.

Det samma gäller för marinsoldaten 
som var min barndomshjälte. Han 

talade aldrig med mig om sitt tjänande 
som prästadömsbärare eller om sina 
prestationer. Han tjänade helt enkelt. 
Andra berättade för mig om hans 
trofasthet. Jag vet inte ens om han såg 
de egenskaper hos sig själv som jag 
beundrade.

Så mitt råd till dig som vill vara till 
välsignelse för andra med ditt prästa-
döme gäller ditt liv som är dolt för alla 
utom Gud.

Be till honom. Tacka honom för 
allt som är gott i ditt liv. Fråga honom 
vilka personer som han har satt i din 
väg som du ska betjäna. Vädja till 
honom om hjälp att kunna tjäna dem. 
Be så att du kan förlåta och så att du 
kan bli förlåten. Tjäna dem sedan, 
älska dem och förlåt dem.

Framför allt: Kom ihåg att inget 
tjänande är viktigare än att hjälpa 
människor att välja att uppfylla kraven 
för evigt liv. Gud har gett oss det här 
allomfattande budet om hur vi ska 
använda vårt prästadöme. Han är det 
fullkomliga exemplet på det. Det är 
det exemplet vi ser till ringa del hos 
de bästa av hans jordiska tjänare:

”Och Herren Gud talade till Mose 
och sade: Himlarna, de är många och 
de kan inte räknas för människor, men 
de är räknade för mig, ty de är mina.

Och liksom en jord med dess 
himlar skall förgås, så skall en annan 
uppstå, och det finns ingen ände på 
mina verk, inte heller på mina ord.

Ty se, detta är mitt verk och min 
härlighet – att åstadkomma odödlighet 
och evigt liv för människan.” 3

Vi ska hjälpa till i det verket. Var 
och en av oss kan göra sin del. Vi har 
förberetts för vår tid och plats i de sista 
dagarna av detta heliga verk. Var och 
en av oss har välsignats med exempel 
av människor som har gjort det här 
verket till det allt överskuggande syftet 
med sin tid på jorden.

Jag ber att vi ska hjälpa varandra att 
ta vara på det tillfället.

Gud Fadern lever och besvarar 
dina böner om den hjälp du behöver 
för att kunna tjäna honom väl. Jesus 
Kristus är den uppståndne Herren. 
Det här är hans kyrka. Det prästa-
döme du bär är makten att handla i 
hans namn, i hans verk för att tjäna 
Guds barn. När du griper dig an det 
här verket av hela ditt hjärta, gör Her-
ren dig stor. Det lovar jag i Jesu Kristi 
namn, amen. ◼

SLUTNOTER
 1. Matt. 5:14–16.
 2. Matt. 6:1–4.
 3. Mose 1:37–39.
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beslut som kan avgöra vår bestäm-
melse. För att kunna fatta rätta beslut 
krävs det mod – mod att säga nej när 
vi bör göra det, mod att säga ja när så 
är lämpligt, mod att göra det rätta för 
att det är rätt.

Eftersom tendensen i dagens 
samhälle snabbt leder bort från de 
värderingar och principer som Herren 
har gett oss, behöver vi nästan säkert 
någon gång försvara det vi tror på. Har 
vi modet att göra det?

President J. Reuben Clark Jr, som i 
många år var medlem i första presi-
dentskapet, sade: ”Det är inte okänt 
med fall där människor som anses 
troende … har ansett att de, eftersom 
de genom att intyga sin fullständiga 
tro skulle kunna ådra sig sina icke-
troende kollegors hån, antingen 
måste modifiera eller bortförklara sin 
tro, eller på ett destruktivt sätt späda 
ut den, eller till och med låtsas för-
kasta den. Sådana är hycklare.” 1Ingen 
av oss vill bära en sådan etikett, men 
tvekar vi ändå inte att förkunna vår 
tro i vissa fall?

Vi kan hjälpa oss själva i vår önskan 
att göra det som är rätt genom att se 
till att vi är på sådana platser och del-
tar i sådana aktiviteter där våra tankar 
påverkas av det goda och där Herrens 
Ande trivs.

Jag minns att jag för en tid sedan 
läste om rådet en far gav till sin son 
när han flyttade hemifrån för att gå i 
skola: ”Om du någonsin befinner dig 
där du inte bör vara: Gå därifrån!” Jag 
ger er samma råd: ”Om du någonsin 
befinner dig där du inte bör vara: Gå 
därifrån!”

Uppmaningen till mod ges stän-
digt till var och en av oss. Varje dag 
i vårt liv behövs det mod – inte bara 
vid stora händelser, utan oftare när vi 
fattar beslut eller reagerar på omstän-
digheter omkring oss. Den skotske 
poeten och författaren Robert Louis 

möts vi av en mängd utmaningar som 
till en del är unika för vår tid.

Vi lever i en värld där moraliska 
värderingar i stor utsträckning har 
slängts åt sidan, där synden öppet 
visas och där frestelser att vika av från 
den raka och smala stigen omger oss. 
Vi möts av ständiga påtryckningar och 
av lömska inflytanden som river ner 
det anständiga och försöker ersätta det 
med ett sekulariserat samhälles ytliga 
filosofier och seder.

På grund av dessa och andra 
utmaningar måste vi ständigt fatta 

President Thomas S. Monson

Mina kära bröder, det känns  
så bra att få vara med er än 
en gång. Jag ber om him-

melsk hjälp när jag nu har tillfälle  
att tala till er.

Utanför det här konferenscentret 
har samlats ytterligare tusentals i kap-
ell och på andra platser i stora delar 
av världen. En gemensam tråd förenar 
oss alla, för vi har anförtrotts Guds 
prästadöme.

Vi är här på jorden under en märk-
lig tid i dess historia. Våra möjligheter 
är nästan obegränsade, men samtidigt 

Var stark och frimodig
Låt oss – alla – ha modet att trotsa den allmänna opinionen, 
modet att stå fast vid våra principer.
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Stevenson sade: ”Vardagligt mod har 
få vittnen. Men ditt är inte mindre 
ädelt bara för att du inte hör några 
trumvirvlar och inga folkskaror ropar 
ditt namn.” 2

Mod förekommer i många former. 
Den kristne författaren Charles Swin-
doll skrev: ”Modet är inte begränsat till 
slagfältet … eller till att modigt fånga 
en tjuv i ditt hem. De verkliga proven 
på mod är mycket mer stillsamma. De 
är inre prov, som att förbli trofast när 
ingen ser dig … som att stå ensam när 
du är missförstådd.” 3 Jag vill tillägga 
att det här inre modet också innebär 
att göra det rätta fastän vi känner oss 
rädda, att försvara vår tro med risk att 
bli hånade och behålla tron fastän vi 
riskerar att förlora vänner eller social 
ställning. Den som ståndaktigt står för 
det rätta måste riskera att ibland bli 
förkastad eller impopulär.

Medan jag tjänade i Förenta stater-
nas flotta hörde jag talas om bragder, 

tapperhet och om män som visade 
mod. En berättelse som jag aldrig ska 
glömma handlade om det tystlåtna 
modet hos en artonårig sjöman – han 
var inte av vår tro – som inte var för 
stolt för att be. Av de 250 männen i 
kompaniet var han den ende som varje 
kväll knäböjde bredvid sin brits, ibland 
under översittares spydigheter och icke 
troendes skämt. Med böjt huvud bad 
han till Gud. Han vacklade aldrig. Han 
tvekade aldrig. Han var modig.

Jag lyssnade för inte så länge 
sedan på berättelsen om en som inte 
tycktes ha det här inre modet. En vän 
berättade om ett andligt, trosstärkande 
sakramentsmöte som hon och hennes 
man varit på i sin församling. En ung 
man som var präst inom aronska 
prästadömet berörde allas hjärtan i 
hela församlingen när han talade om 
evangeliets sanningar och om glädjen 
i att hålla buden. Han bar ett glödande 
och berörande vittnesbörd där han 

stod i talarstolen och såg så prydlig ut 
i vit skjorta och slips.

Senare den dagen när den här 
kvinnan och hennes man körde ut från 
grannskapet, såg de samme unge man 
som varit en sådan inspiration bara 
några timmar tidigare. Men nu upp-
visade han en helt annan bild där han 
gick nerför trottoaren klädd i sjabbiga 
kläder – rökande en cigarett. Min vän 
och hennes man kände sig inte bara 
mycket besvikna och ledsna, men 
också förvirrade av hur han så övertyg-
ande kunde tyckas vara en person på 
sakramentsmötet och sedan så snabbt 
tyckas bli en helt annan person.

Bröder, är ni samma person var 
ni än befinner er och vad ni än gör – 
personen som vår himmelske Fader 
vill att ni ska vara och personen ni vet 
ni bör vara?

I en intervju som publicerats i en 
nationell tidskrift ombads den välkände 
amerikanske collegebasketspelaren 
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Jabari Parker, medlem i kyrkan, att 
berätta om det bästa rådet han fått av 
sin far. Jabari svarade: ”[Min far] sade: 
’Var bara samma person i mörkret som 
du är i ljuset.’” 4 Viktigt råd, bröder, för 
oss alla.

Våra skrifter är fulla av exempel 
på det slags mod som vi behöver visa 
varje dag. Profeten Daniel visade ett 
enormt mod genom att stå för det som 
han visste var rätt och genom att mod-
igt be sina böner fastän han riskerade 
döden genom att göra det.5

Mod var utmärkande för Abinadi. 
Han ville hellre offra livet än förneka 
sanningen.6

Vem kan undgå att inspireras av 
Helamans 2 000 unga söner, som lärde 

och var exempel på vikten av att ha 
mod att handla efter det som föräldrar 
undervisar om, modet att vara kyska 
och rena? 7

Det kanske främsta av de här 
skildringarna i skrifterna är Moronis 
exempel. Han var modig nog att hålla 
ut till det bittra slutet i rättfärdighet.8

Genom hela sitt liv gav profeten 
Joseph Smith otaliga exempel på mod. 
Ett av de mest dramatiska exemp-
len är när han och andra bröder satt 
fastkedjade vid varandra – föreställ er 
det, fastkedjade vid varandra – och 
inspärrade i en halvfärdig timmerstuga 
bredvid rådhuset i Richmond i Mis-
souri. Parley P. Pratt som var bland de 
fångna, skrev om en viss natt: ”Vi hade 

legat som i sömn till efter midnatt och 
våra öron och hjärtan hade utstått stor 
pina medan vi lyssnade i timtal till 
våra vakters oanständiga skämt, för-
skräckliga eder, rysliga hädelser och 
svordomar.”

Äldste Pratt fortsatte:
”Jag hade lyssnat tills jag blivit 

så äcklad, chockerad, förfärad och 
fylld av rättfärdig harm att jag knappt 
kunde avhålla mig från att ställa mig 
upp och skarpt tillrättavisa vakterna. 
Men jag sade inget till vare sig Joseph 
eller någon annan, fastän jag låg  
närmast honom och visste att han  
var vaken. Plötsligt reste han sig  
upp och talade med en tordöns-
stämma, eller som ett rytande lejon, 
och yttrade, som jag minns det, 
följande ord:

’TIG … I Jesu Kristi namn tillrätta-
visar jag er och befaller er att tiga. Jag 
vägrar leva en minut till och uthärda 
sådant språk. Hör upp med detta tal, 
annars skall ni eller jag dö I DETTA 
ÖGONBLICK!’”

Joseph ”stod upprätt i fruktansvärt 
majestät”, som äldste Pratt beskrev det. 
Han var kedjad och utan vapen, dock 
var han lugn och värdig. Han såg ner 
på de skälvande vakterna som kröp 
ihop i ett hörn eller böjde sig ned vid 
hans fötter. De till synes oförbätterliga 
vakterna bad om förlåtelse och förblev 
därefter tysta.9

Inte alla modiga handlingar för 
med sig sådana spektakulära eller 
omedelbara resultat, men alla för med 
sig frid i sinnet och en vetskap om att 
rätt och sanning har försvarats.

Det är omöjligt att stå upprätt om 
man planterar sina rötter i den skift-
ande sanden av populära åsikter och 
gillande. Det vi behöver är det slags 
mod som Daniel, Abinadi, Moroni 
eller Joseph Smith hade för att vi ska 
kunna vara starka och stå fast vid det 
som vi vet är rätt. De hade modet att 
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inte göra det som var lätt utan göra 
det som var rätt.

Vi får alla känna fruktan, uppleva 
hån och möta motstånd. Låt oss – alla 
– ha modet att trotsa den allmänna 
opinionen, modet att stå fast vid våra 
principer. Mod, inte kompromisser, 
framkallar Guds gillande leende. Mod 
blir en levande och tilltalande dygd när 
man inte bara är villig att dö ärofullt, 
utan också fast besluten att leva värdigt. 
När vi går framåt och strävar efter att 
leva som vi borde, får vi med säkerhet 
hjälp från Herren och kan finna tröst i 
hans ord. Jag älskar hans löfte som står 
skrivet i Josuas bok:

”Jag skall inte lämna dig eller 
överge dig.

Var stark och frimodig … Var … 
inte förskräckt eller förfärad, ty  
Herren, din Gud, är med dig vart  
än du går.” 10

Mina älskade bröder, må vi med 
övertygelsens mod förkunna med 
aposteln Paulus: ”Jag skäms inte för 
[Kristi] evangelium.” 11 Och vidare, må 
vi följa Paulus råd med samma mod: 
”Var ett föredöme för de troende i 
ord och gärning, i kärlek, trohet och 
renhet.” 12

Katastrofala konflikter kommer 
och går, men kriget om människornas 

själar fortgår i oförminskad omfattning. 
Som en tydlig signal kommer Herrens 
ord till er, till mig och till bärare av 
prästadömet överallt: ”Låt nu därför 
var och en lära sin plikt och med all 
flit verka i det ämbete vartill han är 
utsedd.” 13 Då blir vi, som aposteln 
Petrus förkunnade, även ”ett konungs-
ligt prästerskap” 14, förenade i ändamål 
och begåvade med kraft från höjden15.

Må var och en av oss gå härifrån 
ikväll med beslutsamheten och modet 
att säga som Job fordom: ”Så länge 
min ande är i mig … vidhåller jag min 
oskuld.” 16 Att detta ska ske är min 
ödmjuka bön i Jesu Kristi, vår Herres 
namn, amen. ◼
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andre rådgivare i första presidentskapet

tacksamhet får vi sann glädje och  
stor lycka.

Att vara tacksam för saker och ting
Men vissa kanske säger: ”Vad har 

jag att vara tacksam för när min värld 
håller på att falla isär?”

Att fokusera på vad vi är tack-
samma för är kanske fel förhållnings-
sätt. Det är svårt att utveckla en anda 
av tacksamhet om vår tacksamhet bara 
står i proportion till antalet välsign-
elser vi kan räkna. Visst är det viktigt 
att ofta ”räkna Guds gåvor” – och alla 
som försökt vet att det finns många 
– men jag tror att Herren förväntar 
sig att vi ska vara lika tacksamma i 
svåra tider som i tider av överflöd och 
bekvämlighet. Faktum är att de flesta 
skriftställen inte talar om tacksamhet 
för saker och ting, utan snarare om en 
tacksam anda eller inställning.

Det är lätt att vara tacksam för saker 
när livet verkar gynna oss. Men hur 
är det med de tider då det vi önskar 
verkar vara utom räckhåll?

Får jag föreslå att vi ser tacksamhet 
som en inställning, ett sätt att leva 
som inte är beroende av vår rådande 

Genom åren har jag haft den 
heliga möjligheten att träffa 
många människor vilkas sorg 

verkar ha nått djupt ner i själen. I dessa 
stunder har jag lyssnat på mina kära 
bröder och systrar och sörjt med dem 
över deras bördor. Jag har begrundat 
vad jag ska säga till dem, och jag har 
kämpat för att få veta hur jag ska trösta 
och stödja dem i deras prövningar.

Ofta orsakas deras sorg av något 
som för dem ser ut som ett avslut. 
Några står inför slutet på ett kärt för-
hållande, som när en närstående dör 
eller en familjemedlem vänder ryggen 
till. Andra känner att deras hopp har 
tagit slut – hoppet att bli gift eller få 
barn eller övervinna en sjukdom. Åter 
andra står kanske inför slutet på sin 
tro, då förvirrande och motstridande 
röster i världen frestar dem att ifråga-
sätta och till och med överge det de 
en gång visste var sant.

Förr eller senare tror jag att vi alla 
upplever stunder när vår levnads väv 
spricker i sömmarna och vi känner oss 
ensamma, frustrerade och på drift.

Det kan hända vem som helst. 
Ingen är immun.

Vi kan vara tacksamma
Allas situation är olika, och detal-

jerna i varje liv är unika. Ändå har jag 
upplevt att det finns något som kan ta 
bort den bitterhet som kan komma in 
i våra liv. Det finns en sak vi kan göra 
för att livet ska bli bättre, gladare och 
till och med underbart.

Vi kan vara tacksamma!
Det kan verka gå stick i stäv med 

världens visdom att påstå att någon 
som är tyngd av sorg borde tacka 
Gud. Men de som ställer undan bitter-
hetens kärl och istället lyfter tacksam-
hetens bägare finner en renande dryck 
av helande, frid och förståelse.

Som Kristi lärjungar är vi befallda 
att ”tacka Herren [vår] Gud för all-
ting” 1, att ”sjunga till Herren med tack-
sägelse” 2, och att ”låta vårt hjärta vara 
fyllt av tacksamhet mot Gud”.3

Varför befaller Gud oss att vara 
tacksamma?

Alla hans bud har givits för att 
vi ska kunna få välsignelser. Bud är 
möjligheter att utöva vår handlings-
frihet och ta emot välsignelser. Vår 
kärleksfulle himmelske Fader vet att 
när vi väljer att utveckla en anda av 
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Tacksam under  
alla förhållanden
Har vi inte orsak att vara fyllda av tacksamhet, oavsett de 
omständigheter vi finner oss själva i?
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situation? Med andra ord föreslår jag 
att vi, istället för att vara tacksamma 
för saker och ting, istället fokuserar på 
att vara tacksamma i våra omständig-
heter – vilka de än är.

Det finns en gammal berättelse 
om en kypare som frågade gästen 
om han var nöjd med maten. Gästen 
svarade att allt var bra, men att det 
hade varit bättre om de hade serverat 
mer bröd. Följande dag, när man-
nen återvände, fördubblade kyparen 
mängden bröd, och gav honom fyra 
skivor istället för två, men mannen 
var ändå inte nöjd. Nästa dag för-
dubblade kyparen återigen mängden 
bröd, utan framgång.

Den fjärde dagen var kyparen 
fast besluten att göra mannen nöjd. 
Så han tog en nästan tre meter lång 
brödlimpa, skar den i två delar och 
serverade den leende till gästen. Kypa-
ren kunde knappt vänta på mannens 
reaktion.

Efter måltiden tittade mannen upp 
och sade: ”Gott som alltid. Men jag ser 
att ni gått tillbaka till att bara servera 
två skivor bröd.”

Att vara tacksam i våra omständigheter
Mina kära bröder och systrar, valet 

är vårt. Vi kan välja att begränsa vår 
tacksamhet utifrån de välsignelser vi 
tycker oss sakna. Eller så kan vi välja 
att vara som Nephi, vars tacksamma 
hjärta aldrig vacklade. När hans bröder 
band fast honom på fartyget – som 
han hade byggt för att ta dem till det 
utlovade landet – värkte hans vrister 
och handleder eftersom de ”hade 
svullnat kraftigt”, och en våldsam 
storm hotade att uppsluka honom 
i havets djup. ”Ändå”, sade Nephi, 
”vände jag mig till Gud, och jag 
prisade honom hela dagen lång, och 
jag knotade inte över Herren för mina 
bedrövelsers skull”.4

Vi kan välja att vara som Job, som 
verkade ha allting men sedan förlo-
rade allt. Men Job sade: ”Naken kom 
jag ur min moders liv, och naken skall 
jag vända tillbaka dit. Herren gav 
och Herren tog. Lovat vare Herrens 
namn.” 5

Vi kan välja att vara som mormon-
pionjärerna, som behöll en anda av 
tacksamhet under sin långsamma och 

plågsamma vandring mot Stora Salt-
sjön, och till och med sjöng, dansade 
och prisade Guds godhet.6 Många av 
oss skulle ha varit benägna att dra oss 
undan, klaga och våndas på grund av 
resans svårigheter.

Vi kan välja att vara som profeten 
Joseph Smith, som medan han satt 
fängslad under eländiga förhållan-
den i fängelset i Liberty skrev dessa 
inspirerade ord: ”Låt oss därför, högt 
älskade bröder, med glädje göra allt 
det som står i vår makt. Och sedan 
kan vi med största förvissning stå stilla 
och se Guds frälsning och hans arm 
uppenbaras.” 7

Vi kan välja att vara tacksamma 
under alla förhållanden.

Det här slagets tacksamhet höjer sig 
över det som händer omkring oss. Det 
höjer sig över besvikelser, missmod 
och förtvivlan. Det blommar lika vack-
ert i det frostiga vinterlandskapet som 
i den härliga sommarvärmen.

När vi är tacksamma mot Gud i 
våra omständigheter, kan vi upp-
leva ljuvlig frid mitt i svårigheterna. I 
sorgen kan vi ändå lyfta våra hjärtan 
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i lovord. I smärtan kan vi prisa Kristi 
försoning. I den bittra sorgens köld 
kan vi uppleva närheten och värmen  
i himlens omfamning.

Vi tror ibland att tacksamhet är det 
vi visar efter att våra problem har lösts, 
men så fruktansvärt kortsiktigt det är. 
Hur mycket av livet går vi miste om 
genom att vänta på att se regnbågen 
innan vi tackar Gud för regnet?

Att vara tacksam i svåra stunder 
innebär inte att vi är nöjda med våra 
omständigheter. Men, det betyder att 
vi genom trons ögon ser bortom dag-
ens utmaningar.

Det är inte läpparnas tacksamhet, 
utan själens. Det är en tacksamhet som 
helar hjärtat och utvidgar sinnet.

Tacksamhet är en troshandling
Att vara tacksam i våra omstän-

digheter är att visa tro på Gud. Det 
kräver att vi litar på Gud och hoppas 
på det som kanske inte syns men 
som är verkligt.8 Genom att vara tack-
samma följer vi vår älskade Frälsares 

exempel, vilken sade: ”Ske inte min 
vilja utan din.” 9

Sann tacksamhet är ett uttryck för 
hopp och vittnesbörd. Den kommer 
av att erkänna att vi inte alltid förstår 
livets prövningar, men litar på att vi en 
dag kommer att göra det.

Under alla omständigheter får vår 
känsla av tacksamhet näring genom 
de många och heliga sanningar vi kan 
förstå: att vår Fader har gett sina barn 
den stora lycksalighetsplanen; att vi 
genom hans Son Jesu Kristi försoning 
kan leva för evigt med våra kära; att 
vi till slut kommer att ha förhärligade, 
fullkomliga och odödliga kroppar som 
inte tyngs av sjukdom eller handikapp; 
och att våra tårar av sorg och saknad 
kommer att bytas ut mot lycka och 
glädje i överflöd, ”ett gott mått, packat, 
skakat och rågat” 10.

Det måste ha varit detta slags vitt-
nesbörd som förvandlade Frälsarens 
apostlar från rädda, tvivlande män till 
Mästarens orädda, glada sändebud. 
Under timmarna efter hans korsfäst-
else var de uppfyllda av förtvivlan 
och sorg och kunde inte förstå det 
som just hade hänt. Men en händelse 

förändrade allt. Deras Herre visade sig 
för dem och förkunnade: ”Se på mina 
händer och mina fötter att det verk-
ligen är jag.” 11

När apostlarna kände igen den 
uppståndne Kristus – när de upplevde 
sin älskade Frälsares underbara upp-
ståndelse – förändrades de. Ingenting 
kunde hindra dem från att utföra 
sitt uppdrag. De fann sig med mod 
och beslutsamhet i den tortyr, föröd-
mjukelse och till och med död som 
skulle drabba dem på grund av deras 
vittnesbörd.12 De avskräcktes inte från 
att lovprisa och tjäna sin Herre. De 
förändrade människors liv överallt.  
De förändrade världen.

Ni behöver inte se Frälsaren som 
apostlarna gjorde för att uppleva 
samma förvandling. Ert vittnesbörd 
om Kristus, som kommit genom den 
Helige Anden, kan hjälpa er att se 
bortom dödlighetens nedslående 
avslut och se den ljusa framtid som 
världens Återlösare har förberett:

Vi är inte skapta för avslut
I ljuset av det vi vet om vår eviga 

bestämmelse, är det väl inte konstigt Raymond, Alberta, Kanada
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att närhelst vi står inför bittra avslut i 
livet, verkar de oacceptabla för oss. 
Det verkar som om något i vårt inre 
gör motstånd mot avslut.

Varför är det så? Därför att vi är 
gjorda av evigt material. Vi är eviga 
varelser, barn till den allsmäktige 
Guden, vars namn är Oändlig 13 
och som utlovar oräkneliga eviga 
välsignelser. Avslut är inte vår 
bestämmelse.

Ju mer vi lär oss om Jesu Kristi 
evangelium, desto mer inser vi att 
avsluten här i dödligheten inte alls 
är avslut. De är mest bara avbrott – 
tillfälliga pauser som en dag kommer 
att se små ut jämfört med den eviga 
glädje som väntar de trofasta.

Så tacksam jag är mot min him-
melske Fader för att det i hans plan 
inte finns riktiga avslut, bara eviga 
begynnelser.

De som är tacksamma ska bli 
härliggjorda

Bröder och systrar, har vi inte orsak 
att vara fyllda av tacksamhet, vilka 
omständigheter vi än befinner oss i?

Behöver vi någon större orsak att 
låta hjärtat ”vara fyllt av tacksamhet 
mot Gud” 14?

”Har vi … inte stor orsak att fröjda 
oss?” 15

Så välsignade vi är om vi kan se 
Guds hand i livets fantastiska väv. 
Tacksamhet mot vår Fader i himlen 

vidgar vår insikt och förtydligar vår 
vision. Den inspirerar till ödmjukhet 
och utvecklar medkänsla med våra 
medmänniskor och alla Guds skap-
elser. Tacksamhet är en katalysator 
till alla kristuslika egenskaper! Ett 
tacksamt hjärta är upphovet till alla 
dygder.16

Herren har gett oss sitt löfte att de 
”som tar emot allt med tacksamhet 
skall härliggöras, och den här jordens 
goda skall tillfalla [dem], till och med 
hundrafalt, ja, mera”.17

Må vi ”dagligen leva i tacksägelse” 18 
– speciellt under de till synes oförklar-
liga avslut som är en del av dödlig-
heten. Må vi tillåta våra själar att växa i 
tacksamhet mot vår nådige himmelske 
Fader. Må vi ständigt och jämt upphöja 
våra röster och i ord och handling visa 
vår tacksamhet mot vår Fader i himlen 
och hans älskade Son Jesus Kristus. 
Det ber jag om, och lämnar mitt 
vittnesbörd och min välsignelse, i vår 
Mästares, Jesu Kristi namn, amen. ◼
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Med de orden gör Herren klart 
att detta inte bara är en formell titel, 
utan namnet med vilket hans kyrka 
ska kallas. Med anledning av hans 
tydliga förkunnelse bör vi inte kalla 
kyrkan för något annat, till exempel 
”Mormonkyrkan” eller ”Sista Dagars 
Heliga- kyrkan”.

Ordet mormon kan användas på 
lämpligt sätt i vissa sammanhang för 
att syfta på medlemmar i kyrkan, som 
mormonpionjärerna, eller verksam-
heter som Mormon Tabernacle Choir – 
Tabernakelkören. Kyrkans medlemmar 
kallas allmänt mormoner och när man 
samtalar med personer som inte tillhör 
vår tro kan vi när det passar kalla oss 
själva mormoner, förutsatt att vi också 
nämner kyrkans fullständiga namn.

Om medlemmar lär sig att använda 
kyrkans rätta namn i anslutning till 
ordet mormon kommer detta att 
understryka att vi är kristna, medlem-
mar i Frälsarens kyrka.

Bröder och systrar, låt oss följa upp 
och utveckla vanan att alltid klargöra 
att vi tillhör Jesu Kristi Kyrka av Sista 
Dagars Heliga.

Det andra budskapet jag känner 
att jag vill följa upp gavs under den 
senaste generalkonferensen, när jag 

senare, finns det sju barn, många barn-
barn och barnbarnsbarn som bevisar 
den anmärkningsvärda sanningen 
att hur bra ens budskap än är så kan 
det hända att man inte får tillfälle att 
förmedla det utan återkommande, 
ihärdig uppföljning.

Det kan vara orsaken till att 
jag tydligt känt mig manad att i 
dag följa upp två av mina tidigare 
generalkonferenstal.

Under oktoberkonferensen 2011 
uppmanade jag oss att minnas följ-
ande viktiga ord från Herren: ”Ty 
så skall min kyrka kallas i de sista 
dagarna, ja, Jesu Kristi Kyrka av Sista 
Dagars Heliga.” 1

Äldste M. Russell Ballard
i de tolv apostlarnas kvorum

För 64 år sedan i september kom 
jag hem från min mission i Eng-
land. Tre dagar senare gick jag på 

en dans inför skolstarten på Univer-
sity of Utah tillsammans med en vän. 
Han berättade för mig om en vacker 
andraårselev som hette Barbara Bowen 
och som han tyckte att jag borde träffa. 
Han tog med henne och presenterade 
oss för varandra, och vi började dansa.

Tyvärr var det vad vi brukade kalla 
en ”tjuvdans” vilket innebar att man 
bara fick dansa med flickan tills någon 
annan kom och ”stal” ens danspartner. 
Barbara var livfull och populär, så jag 
fick dansa med henne i mindre än en 
minut innan en annan ung man ”stal” 
henne från mig.

Det var helt enkelt oacceptabelt för 
mig. Eftersom jag hade lärt mig vikten 
av att följa upp under min mission bad 
jag henne om hennes telefonnum-
mer och ringde henne redan nästa 
dag för att bjuda ut henne. Men hon 
var upptagen med skolan och andra 
sociala aktiviteter. Lyckligtvis hade min 
mission lärt mig att vara ihärdig även 
vid motgångar, och så småningom 
lyckades jag få till en dejt. Och den 
dejten ledde till fler. På något sätt 
under dejterna lyckades jag övertyga 
henne om att jag var den enda sanna 
och levande återvända missionären 
– åtminstone för henne. Nu, 64 år 

Följa upp
Vi kan alla bli mer engagerade i missionsarbetet  
om vi ersätter vår rädsla med verklig tro.
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uppmanade medlemmar att be om 
att bli ledda till åtminstone en person 
som de kunde inbjuda att lära något 
om det återställda evangeliet före jul. 
Många av kyrkans medlemmar har 
berättat för mig om speciella upplevel-
ser de haft som en följd av att de bett 
Herren om missionärstillfällen.

En återvänd missionär bad till 
exempel om att bli ledd till ”just den” 
som han kunde inbjuda. Namnet på 
en tidigare klasskamrat från college 
kom till hans sinne. Han kontaktade 
henne via Facebook och fick veta att 
hon hade bett om att finna mål och 
mening med sitt liv. Han följde upp 
just vid den tidpunkt när hon sökte 
efter sanningen, och i december  
döptes hon.

Många liknande inbjudningar har 
rapporterats till mig, men bara några 
få har följt upp så som den här bro-
dern gjorde.

Jag tror starkt på principen att följa 
upp. Som det står i missionärshand-
ledningen Predika mitt evangelium: 
”Att ge en uppmaning utan att följa 
upp är som att påbörja en resa utan 
att komma fram eller som att köpa 
en biljett till en konsert utan att gå 
till konserthuset. Om inte handlingen 
genomförs är beslutet värdelöst.” 2

Predika mitt evangelium lär alla 
inte bara hur man inbjuder, utan även 
hur man följer upp sin inbjudan. Syftet 
med missionsarbetet definieras som att 
”inbjuda andra att komma till Kristus 
genom att hjälpa dem ta emot det 
återställda evangeliet genom att tro 
på Jesus Kristus och hans försoning, 
omvända sig, döpas, ta emot den 
Helige Andens gåva och att hålla ut 
intill slutet”.3

Att inbjuda är helt klart en del i 
processen. Men lägg märke till att mis-
sionsarbetet för medlemmar omfattar 
mycket mer än att bara inbjuda män-
niskor att lyssna till missionärerna. Det 

innefattar att följa upp med missionär-
erna om utvecklingen av tro, motivation 
till omvändelse, förberedelser för att 
ingå förbund och att hålla ut intill slutet.

Denna uppföljningsprincip illustre-
ras i Apostlagärningarna:

”Petrus och Johannes var på väg 
upp till templet …

Då bar man dit en man som hade 
varit lam från födelsen. Varje dag satte 
man honom vid den tempelport som 
kallas Sköna porten, för att han skulle 
be dem som var på väg in i templet 
om en gåva.

När han nu såg att Petrus och 
Johannes skulle gå in i templet, bad 
han om en gåva.

De fäste blicken på honom, och 
Petrus sade: ’Se på oss!’

Mannen såg uppmärksamt på dem 
och väntade sig att få något.

Men Petrus sade: ’Silver och guld 
har jag inte, men vad jag har, det ger 
jag dig: I Jesu Kristi, nasaréns, namn: 
stig upp och gå!’”

Det är en kraftfull inbjudan från 
en Herrens tjänare, eller hur? Men 
Petrus nöjde sig inte med en inbjudan. 
Skrifterna berättar sedan att ”han 
tog honom i högra handen och reste 
honom upp. Genast fick mannen 
styrka i fötter och vrister.

Han hoppade upp, stod upprätt 
och började gå och följde med dem in 
i templet, han gick och hoppade och 
prisade Gud.” 4

Med andra ord, Petrus använde inte 
bara sin prästadömsmyndighet till att 
bjuda mannen att stiga upp och gå. 
Han följde också upp sin inbjudan 
genom att vända sig till mannen, ta 
honom i höger hand, resa honom upp 
och sedan gå med honom in i templet.

I andan av Petrus exempel vill 
jag föreslå att vi alla kan bli mer 
engagerade i missionsarbetet om 
vi ersätter vår rädsla med verk-
lig tro och inbjuder någon minst 
en gång varje kvartal – eller fyra 
gånger om året – att undervisas av 
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heltidsmissionärerna. De är förbe-
redda att undervisa med Anden med 
uppriktig och innerlig inspiration från 
Herren. Tillsammans kan vi följa upp 
våra inbjudningar, ta andra i handen, 
resa dem upp och gå med dem på 
deras andliga resa.

För att hjälpa er på vägen ber jag 
alla medlemmar, oavsett nuvarande 
ämbete eller hur aktiva ni är i kyrkan, 
att skaffa er ett exemplar av Predika 
mitt evangelium. Den finns tillgäng-
lig i våra distributionscentrer och på 
internet. Internetversionen kan läsas 
eller laddas ner utan kostnad. Den är 
en bok till vägledning för missionsar-
betet – vilket innebär att det är en 
bok för oss alla. Läs den, studera den 
och tillämpa sedan det du lär dig 
så att du kan förstå hur du kan föra 
själar till Kristus genom att inbjuda 
och följa upp. Som president Thomas 
S. Monson har sagt: ”Nu är det dags 
för medlemmar och missionärer att 
komma samman, att samarbeta, att 
verka i Herrens vingård för att föra 
själar till honom.” 5

Jesus Kristus lärde sina lärjungar:
”Skörden är stor, men arbetarna är få.
Be därför skördens Herre att han 

sänder ut arbetare till sin skörd.” 6

Herren har besvarat den bönen i 
vår tid med det största antalet heltids-
missionärer i världens historia. Med 
denna nya våg av trofasta arbetare har 
Herren gett oss ytterligare möjlighet att 
hjälpa honom i det stora inbärgandet 
av själar.

Det finns praktiska sätt för med-
lemmar att hjälpa och stödja våra 
fantastiska missionärer. Du kan till 
exempel berätta för missionärerna att 
du studerar Predika mitt evangelium 
och be dem visa dig vad de har lärt 
sig under sina studier. När ni sam-
talar med varandra kommer ett större 
förtroende mellan medlemmar och 
missionärer helt säkert att utvecklas, 
precis som Herren befallt:

”Så att var och en [män och kvin-
nor] skall kunna tala i Herren Guds, ja, 
i världens Frälsares namn.” 7

Och: ”Se, jag sände ut er att vittna 
för och varna folket, och det tillkom-
mer var och en som har blivit varnad 
att varna sin nästa.” 8

Bröder och systrar, kan ni föreställa 
er vad som skulle hända om familj 
och vänner tog upp saker som de har 
lärt sig under sina personliga studier 
av Predika mitt evangelium i brev och 
e- post till sina heltidsmissionärer? Kan 

ni föreställa er de välsignelser som 
skulle komma till familjer om de vet 
och bättre förstår vad deras söner och 
döttrar studerar och undervisar om 
under sin mission? Kan ni ens ana det 
utomordentliga flöde av försonande 
nåd som vi skulle få, enskilt och som 
grupp, i enlighet med Frälsarens 
löfte till alla dem som bär vittnesbörd 
om vi inbjuder andra att komma till 
honom – och sedan följer upp de 
inbjudningarna?

”Ni är välsignade”, sade Herren 
genom profeten Joseph Smith, ”ty det 
vittnesbörd som ni har burit är upp-
tecknat i himlen så att änglarna kan se 
det, och de gläder sig över er, och era 
synder är er förlåtna”.9

”Ty jag skall förlåta er era synder 
med denna befallning att ni skall  
förbli ståndaktiga … i att bära vitt-
nesbörd för hela världen om det som 
meddelas er.” 10

Om vi följer upp gör Herren oss 
inte besvikna. Jag har sett den obe-
skrivliga glädje som följer vittnes-
bördsmotiverade inbjudningar och 
trofast uppföljning bland kyrkans 
medlemmar världen över. När jag var 
i Argentina för inte så länge sedan, 
uppmanade jag medlemmarna att 
inbjuda någon till kyrkan före den här 
generalkonferensen. En åttaåring som 
heter Joshua lyssnade och inbjöd sin 
bäste vän och hans familj till öppet 
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Mormons bok väver i sina sidor in 
det vackra temat om Herrens kraft att 
befria sina barn. Nephi introducerade 
det i sitt allra första kapitel i boken. I 
vers 20 läser vi: ”Se, jag, Nephi, skall 
visa er att Herrens ömma barmhärt-
ighet är över alla dem som han har 
utvalt på grund av deras tro, så att han 
gör dem mäktiga, ja, ger dem kraft till 
befrielse.” 2

För många år sedan lärde jag på ett 
mycket personligt sätt känna de sann-
ingar som uttrycks i den här versen. 
Jag fick veta precis hur nära vår Fader 
i himlen verkligen är och hur mycket 
han verkligen vill hjälpa oss.

En kväll när det började bli sent 
var jag ute och körde med mina 
barn när jag såg en pojke som gick 
längs en enslig väg. När jag passerat 
honom fick jag en tydlig känsla av att 
jag borde vända och hjälpa honom. 
Men jag var rädd att han skulle bli 
skrämd om en främling stannade intill 
honom på kvällen, så jag fortsatte att 
köra. Det starka intrycket kom igen, 
med ord i mitt inre: ”Hjälp den där 
pojken!”

Jag körde tillbaka och frågade 
”Behöver du hjälp? Jag fick en känsla 
av att jag skulle hjälpa dig.”

Jean A. Stevens
första rådgivare i Primärföreningens generalpresidentskap

Det finns inte många känslor som 
kan jämföras med de känslor 
av ömhet man får när man blir 

förälder. Det finns inget ljuvligare än att 
ta emot ett älskat barn, direkt från him-
len. En av mina bröder upplevde den 
känslan på ett speciellt gripande sätt. 
Hans förste lille son föddes för tidigt 
och vägde bara 1,3 kg. Hunter tillbring-
ade sina första två månader i livet på 
sjukhusets neonatala intensivvårdsav-
delning. De här månaderna var en svår 
tid för hela familjen då vi hoppades på 
och bad om Herrens hjälp.

Lille Hunter var så hjälplös. Han 
kämpade för att få den nödvändiga 
styrkan att leva. Hans kärleksfulla fars 
starka hand sträcktes ofta ut efter son-
ens lilla hand för att uppmuntra det 
ömtåliga lilla barnet.

Och så är det med alla Guds barn. 
Vår Fader i himlen försöker nå oss var 
och en med sin oändliga kärlek. Han 
har makt över allting och vill hjälpa 
oss att lära, växa och återvända till 
honom. Det här definierar vår Faders 
avsikt: ”att åstadkomma odödlighet 
och evigt liv för människan”.1

När vi utvecklar större tro på och 
tillit till Herren får vi tillgång till hans 
kraft att välsigna och befria oss.

”Frukta inte,  
ty jag är med dig”
När vi utvecklar större tro på och tillit till Herren får vi tillgång 
till hans kraft att välsigna och befria oss.

hus i deras församling i Buenos Aires. 
Låt mig läsa från ett brev jag nyligen 
fick som beskriver Joshuas inbjudan 
och hans trofasta uppföljning:

”Var och varannan minut sprang 
[ Joshua] ut till grinden för att se om  
de var på väg. Han sa att han visste  
att de skulle komma.

Kvällen fortskred och Joshuas 
vän kom inte, men Joshua gav inte 
upp. Han fortsatte att hålla utkik vid 
grinden med jämna mellanrum. Det 
var dags att börja plocka undan när 
Joshua började hoppa upp och ner, 
och utropa: ’De är här! De är här!’ 
Jag tittade upp och såg en hel familj 
på väg mot kyrkan. Joshua sprang ut 
och välkomnade dem och kramade 
om sin vän. De kom in och verkade 
ha mycket trevligt på öppet hus. De 
tog några broschyrer och ägnade en 
lång stund åt att bekanta sig med 
några nya vänner. Det var härligt 
att se denne unge pojkes tro och 
veta att primärbarn också kan vara 
missionärer.” 11

Det är mitt vittnesbörd att när vi 
strävar efter att arbeta tillsammans, 
försöker finna ”just den”, inbjuder och 
följer upp med tillit och tro, då ler 
Herren mot oss och hundratusentals 
av Guds barn hittar mål och mening 
och frid i Jesu Kristi Kyrka av Sista 
Dagars Heliga. Må Herren välsigna oss 
alla i vårt arbete med att skynda på 
frälsningsverket, är min ödmjuka bön  
i Jesu Kristi namn, amen. ◼
SLUTNOTER
 1. Läran och förbunden 115:4.
 2. Predika mitt evangelium: Vägledning för 

missionärer (2004), s. 204.
 3. Predika mitt evangelium, s. 1.
 4. Apg. 3:1–8; kursivering tillagd.
 5. Thomas S. Monson, ”Välkomna till konfe-

rensen”, Liahona, nov. 2013, s. 4.
 6. Matt. 9:37–38.
 7. Läran och förbunden 1:20.
 8. Läran och förbunden 88:81.
 9. Läran och förbunden 62:3.
 10. Läran och förbunden 84:61.
 11. Personligt brev, 10 mars 2014.
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Han vände sig mot oss och med 
tårar strömmande nedför kinderna 
sade han: ”Vill du det? Jag har bett  
om att någon skulle hjälpa mig.”

Hans bön om hjälp besvarades 
med den inspiration som kom till mig. 
Att få en sådan tydlig uppmaning 
från Anden lämnade ett oförglömligt 
intryck som jag har kvar i hjärtat.

Och nu, efter 25 år och genom nåd-
ens försyn, fick jag kontakt igen med 
den här pojken för bara några måna-
der sedan. Jag upptäckte att upplevel-
sen inte bara är min berättelse – det är 
hans berättelse också. Deric Nance är 
nu pappa med en egen familj. Han har 
heller aldrig glömt den här upplevel-
sen. Den gav oss båda en grund av 
tro på att Gud hör och besvarar våra 
böner. Vi har båda använt den för att 
lära våra barn att Gud vakar över oss. 
Vi är inte ensamma.

Den kvällen hade Deric stannat 
kvar på en aktivitet efter skolan och 
hade missat sista bussen. Som ung 
tonåring var han säker på att kunna  
ta sig hem, så han började gå.

Han hade gått en och en halv 
timme på den ensliga vägen. Han 
hade fortfarande långt hem, och 
utan något hus i sikte blev han rädd. 
Förtvivlad gick han bakom en grus-
hög, knäböjde och bad sin himmelske 
Fader om hjälp. Bara några minuter 
efter att Deric gått tillbaka ut på vägen 
stannade jag för att ge honom den 
hjälp han hade bett om.

Och nu, alla dessa år senare,  
ser Deric så här på det: ”Herren 
brydde sig om mig, en spinkig tank-
lös pojke. Och trots allt annat som 
pågår i världen var han medveten 
om min situation och älskade mig 
tillräckligt för att skicka hjälp. Her-
ren har besvarat mina böner många 
gånger sedan den där öde vägkanten. 
Hans svar har inte alltid varit omedel-
bara och tydliga, men hans med-
vetenhet om mig märks lika tydligt 
idag som den där ensamma kvällen. 
Närhelst mörkrets skuggor faller  
över min värld, vet jag att han alltid 
har en plan för att tryggt föra mig 
hem igen.”

Som Deric uttryckte besvaras inte 
alla böner så fort. Men vår Fader kän-
ner oss verkligen och hör vårt hjärtas 
vädjan. Han utför sina underverk en 
bön åt gången, en person åt gången.

Vi kan lita på att han hjälper oss, 
inte nödvändigtvis på det sätt vi vill, 
utan på det sätt som hjälper oss att 
växa mest. Det kan vara svårt att 
underkasta oss hans vilja, men det är 
nödvändigt för att vi ska kunna bli 
lika honom och finna den frid han 
erbjuder oss.

Vi kan komma att känna det som 
C. S. Lewis beskrev: ”Jag ber därför att 
jag inte kan hjälpa det … Jag ber där-
för att behovet flödar ut ur mig hela 
tiden, både när jag sover och när jag 
är vaken. Det förändrar inte Gud. Det 
förändrar mig.” 3

Det finns många berättelser i 
skrifterna om dem som har förlitat 
sig på Herren och som har fått hjälp 
och räddats av honom. Tänk på den 
unge David, som undkom en säker 
död för den mäktige jätten Goliats 
hand genom att förlita sig på Herren. 
Glöm inte Nephi, vilkens vädjan till 
Gud befriade honom från hans bröder 
som sökte ta hans liv. Kom ihåg den 
unge Joseph Smith, som i bön sökte 
Herrens hjälp. Han räddades undan 
mörkrets makt och fick ett häpnads-
väckande svar. De stod alla inför verk-
liga och svåra utmaningar. De agerade 
alla i tro och förlitade sig på Herren. 
De fick alla hjälp av honom. Och ännu 
i våra dagar visar sig Guds makt och 
kärlek i hans barns liv.

Jag såg det nyligen hos de 
trosstarka heliga i Zimbabwe och Bot-
swana. Under ett fastemöte i den lilla 
grenen ödmjukades och inspirerades 
jag av de många vittnesbörden – av 
såväl barn, ungdomar och vuxna. Var 
och en uttryckte stark tro på Herren 
Jesus Kristus. Omgivna av utmaningar 
och svåra omständigheter lever de 
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varje dag genom att förlita sig på Gud. 
De erkänner hans hand i deras liv och 
uttrycker det ofta med orden ”jag är så 
tacksam mot Gud”.

För några år sedan visade en trofast 
familj prov på samma tillit till Herren, 
för medlemmarna i vår församling. Arn 
och Venita Gatrell levde ett lyckligt 
liv när Arn fick diagnosen aggressiv 
cancer. Prognosen var inte god – han 
hade bara några veckor kvar att leva. 
Familjen ville vara tillsammans en sista 
gång. Så alla barnen samlades, en del 
från avlägsna platser. De hade bara 48 
dyrbara timmar tillsammans. Familjen 
Gatrell valde noggrant ut det som 
betydde mest för dem – ett familje-
foto, en familjemiddag och en session 
i templet Salt Lake City. Venita sade: 
”När vi gick ut genom templets port 
var det sista gången någonsin som vi 
skulle vara tillsammans i det här livet.”

Men de gick ut med en förvissning 
om att det finns mer för dem än bara 
det här livet. Tack vare heliga tempel-
förbund hoppas de på Guds löften. 
De kan vara tillsammans för evigt.

De två månader som följde fylldes 
av fler välsignelser än man kan räkna. 
Arns och Venitas tro och tillit till 
Herren växte, vilket märks i Venitas 
ord: ”Jag blev buren. Jag fick uppleva 
att man kan känna frid mitt i all oro. 
Jag visste att Herren vakade över 
oss. Om man litar på Herren kan 
man verkligen övervinna alla livets 
svårigheter.”

En av deras döttrar tillade: ”Vi 
såg på våra föräldrar och såg deras 
föredöme. Vi såg deras tro och hur 
de hanterade den. Jag skulle aldrig ha 
bett om den här prövningen, men ville 
heller inte vara utan den.” Vi omslöts 
av Guds kärlek.’

Självklart var inte Arns bortgång 
det slut som Gatrells hade önskat sig. 
Men deras kris var inte en troskris. 
Jesu Kristi evangelium är inte en ”att 
göra- lista”; snarare lever det i vårt 
hjärta. Evangeliet ”är inte en tyngd, 
det är vingar”.4 Det bär oss. Det bar 
familjen Gatrell. De kände frid mitt 

i stormen. De höll fast vid varandra 
och vid tempelförbunden de hade 
ingått och hållit. De växte i sin för-
måga att lita på Herren och stärktes i 
sin tro på Jesus Kristus och på hans 
försonings kraft.

Var vi än befinner oss på lärjunge-
skapets stig, vilka bekymmer och svår-
igheter vi än har, är vi inte ensamma. 
Du är inte bortglömd. Liksom Deric, 
de heliga i Afrika och familjen Gatrell 
kan vi välja att räcka Gud handen i vår 
nöd. Vi kan möta våra svårigheter med 
bön och tillit till Herren. Och under 
resans gång blir vi mer lika honom.

Herren säger till oss var och en: 
”Frukta inte, ty jag är med dig, se dig 
inte ängsligt om, ty jag är din Gud. 
Jag styrker dig, jag hjälper dig, jag 
uppehåller dig med min rättfärdighets 
högra hand.” 5

Jag vittnar ödmjukt men med 
visshet om att Gud vår Fader känner 
oss personligen och sträcker sig ut 
mot oss för att hjälpa oss. Genom hans 
älskade Son Jesus Kristus kan vi över-
vinna prövningarna i den här världen 
och föras hem i trygghet. Må vi ha tro 
att förlita oss på honom, är min bön i 
Jesu Kristi namn, amen. ◼

SLUTNOTER
 1. Mose 1:39.
 2. 1 Nephi 1:20.
 3. Sägs av C. S. Lewis i boken Shadowlands, 

William Nicholson, (1989), s. 103.
 4. Harry Emerson Fosdick, Twelve Tests of 

Character (1923), s. 88.
 5. Jes. 41:10.
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sig i flera år för dessa fyra minuter 
och skulle ha resten av livet att tänka 
tillbaka på dem.

Noelles finalåk var praktiskt taget 
felfria! Vi glömmer aldrig hur hoppade 
ut bland publiken för att krama om 
familjen efter att ha passerat mållin-
jen och utbrast: ”Vi gjorde det!” År av 
förberedelser hade gett resultat. Vi såg 
hennes Unga kvinnor- medaljong runt 
halsen när silvermedaljen hängdes 
bredvid.3

Det kan verka orättvist att Noelles 
hela olympiska dröm hängde på vad 
hon gjorde under endast fyra korta, 
kritiska minuter. Men hon visste det, 
och därför förberedde hon sig så 
noggrant. Hon insåg storheten och 
betydelsen av sina fyra minuter och 
vad de skulle innebära för resten av 
hennes liv.

Vi minns också Christopher Fogt, 
som med sitt lag tog brons i fyrmans-
bob. Han kunde ha gett upp efter en 
förödande krasch under OS 2010, men 
han valde att fortsätta. Efter ett fantast-
iskt comeback- åk vann han det pris 
som han så ivrigt eftersträvat.4

Fundera nu över hur din väg till 
evigt liv liknar de här idrottsutövarnas 
”fyraminuters prestation”. Du är en 
evig varelse. Du var en ande innan 
du föddes. I en kärleksfull himmelsk 
Faders närhet tränade och förberedde 
du dig för att komma till jorden under 
ett kort ögonblick och, så att säga, 
prestera. Det här livet är dina fyra 
minuter. Medan du är här avgör dina 
gärningar om du vinner det eviga liv-
ets pris. Profeten Amulek sade: ”Detta 
liv är tiden … att bereda sig att möta 
Gud, ja se, detta livets dag är dagen … 
att utföra [dina] verk.” 5

På sätt och vis har dina fyra 
minuter redan påbörjats. Klockan 
tickar. Aposteln Paulus ord verkar 
passa bra: att springa loppet så att du 
vinner priset.6

Noelles tidigare drömmar om OS 
2006 krossades när hon bröt benet i 
en svår olycka. I OS 2010 gick hennes 
drömmar återigen i stöpet när hon var 
bara drygt en tiondels sekund från 
prispallen.2

Kan ni föreställa er spänningen hon 
kände när hon väntade på sitt första 
åk under OS 2014? År av förberedel-
ser skulle kulminera i ett ögonblick. 
Totalt fyra minuter. Hon hade förberett 

Biskop Gary E. Stevenson
presiderande biskop

Olympiska vinterspelen som 
nyligen ägde rum fängslade 
världen när idrottsutövare som 

representerade 89 länder tävlade i 98 
olika grenar. Det är anmärkningsvärt 
att tio av dessa idrottare var medlem-
mar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars 
Heliga, och tre av dem som vann med-
aljer omnämndes nyligen i Church 
News: Christopher Fogt, Noelle Pikus- 
Pace och Torah Bright.1 Vi gratulerar 
dem och alla idrottare som tävlade. 
Bra gjort!

Jag riktar mitt tal om dessa spel den 
morgonen till er unga män, unga kvin-
nor och unga ensamstående vuxna 
– ni som är i den kritiska ålder som 
ger riktning åt livet. Jag känner mig 
mycket angelägen att få tala till er.

För att ni ska förstå hur angelägen 
jag är vill jag först berätta om Noelle 
Pikus- Pace, en av idrottarna som tillhör 
kyrkan. Noelle tävlar i skeleton, där 
man tar fart genom att springa med en 
kälke och sedan slänger sig ner på den 
med huvudet före. Med ansiktet bara 
några centimeter ovanför isen susar 
man nerför en slingrande isbana i en 
fart av upp till 145 kilometer i timmen.

Anmärkningsvärt nog anses åren av 
förberedelse vara antingen en fram-
gång eller en besvikelse beroende på 
vad som sker under loppet av fyra 
intensiva 60- sekundersåk.

Dina fyra minuter
Försoningens under kan uppväga ofullkomligheter i vårt 
framträdande.
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På samma sätt som vissa moment är 
avgörande i den olympiska idrottarens 
mycket korta framträdande – skridsko-
åkarnas eller snowboardåkarnas hopp 
eller trick, bobåkarnas svängar eller 
slalomåkarnas bana genom portarna 
– på samma sätt är vissa saker absolut 
avgörande i våra liv – kontrollstationer 
som tar oss igenom vårt andliga fram-
trädande på jorden. Dessa andliga 
markörer är de livsviktiga gudagivna 
förrättningarna i evangeliet: dopet, 
den Helige Andens gåva, ordinationer 
inom prästadömet, tempelförrätt-
ningar och att ta del av sakramentet 
varje vecka.

”Gudaktighetens kraft [är] uppenbar 
i [dessa] förordningar.” 7

Och på samma sätt som trän-
ingsdisciplin förbereder och kvali-
ficerar idrottsutövaren för att utföra 
moment i sin gren på högsta nivå, 
är vi, om vi håller buden, kvalifi-
cerade att ta emot de här frälsande 
förrättningarna.

Känner ni hur angeläget det är?
Mina unga vänner, var ni än 

befinner er i er ”fyraminuters 

prestation” vill jag att ni ställer er 
frågan: ”Vad behöver jag göra härnäst 
för att se till att jag vinner min medalj?” 
Kanske har Anden viskat till er under 
den här konferensen vad det kan vara: 
att mer målmedvetet förbereda er för 
en förrättning i framtiden eller att ta 
emot en förrättning ni borde ha tagit 
emot för länge sedan. Vad det än må 
vara, gör det nu. Vänta inte. Era fyra 
minuter går snabbt förbi och ni har 
evigheten på er att tänka på vad ni 
gjorde i det här livet.8

Självdisciplin behövs. Daglig bön, 
skriftstudier och närvaro i kyrkan 
måste utgöra grunden för er träning. 
Ni måste konsekvent lyda buden, hålla 
de förbund ni ingått och följa Herrens 
normer som återfinns i Vägledning för 
de unga.

Kanske är ni medvetna om sådant 
i era liv som hotar att fördröja eller 
hejda er andliga tillväxt. Följ i så fall 
det här rådet från skrifterna: ”Låt oss 
… lägga bort allt som tynger, och 
särskilt synden som snärjer oss så hårt, 
och löpa uthålligt i det lopp som vi 
har framför oss.” 9

Än är det inte för sent att omvända 
sig. Men det kan snart vara det, för 
ingen vet riktigt när ens fyra minuter 
är över.

Nu kanske någon tänker för sig själv, 
”Jag har redan sumpat chansen. Mina 
fyra minuter är redan en katastrof. Jag 
kan lika gärna ge upp.” I så fall: Sluta 
tänka så och tänk aldrig så igen. Förso-
ningens under kan uppväga ofullkom-
ligheter i vårt framträdande. Som äldste 
Jeffrey R. Holland sagt:

”Till er … som kanske fortfarande 
tvekar … vittnar jag om den förnyande 
kraften i Guds kärlek och om hans 
mirakulösa nåd …

Det är aldrig för sent så länge som 
vingårdens Herre säger att det finns tid 
… Dröj inte.” 10

Kom ihåg att ni inte är ensamma. 
Frälsaren har lovat att han inte ska 
lämna er utan tröst.11 Ni har också 
familj, vänner och ledare som önskar 
er framgång.

Även om jag i mitt tal har riktat  
mig till kyrkans ungdomar vill jag  
säga följande till föräldrar och far-   
och morföräldrar:
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Nyligen beskrev äldste David A.  
Bednar ett enkelt sätt att göra en 
utvärdering i familjen där man 
märker ut varje viktig förrättning på 
förbundets stig. Allt som behövs är 
ett pappersark med två kolumner: 
”namn” och ”plan för nästa eller 
nödvändig förrättning”. Jag gjorde det 
här nyligen och skrev upp person-
erna i min släkt. Bland dem noterade 
jag en nyfödd sonson som snart ska 
välsignas, en sexårig sonson vars 
förberedelser för dopet var viktiga 
och en son som fyller 18 vars förbere-
delser för prästadöme och tempelbe-
gåvning stod för dörren. Alla på listan 
behövde sakramentets förrättning. 
Denna enkla övning hjälpte Lesa och 
mig att uppfylla vårt ansvar att hjälpa 
varje familjemedlem längs förbund-
ets stig, med en handlingsplan för 
var och en. Kanske det här något 
som kan leda er till samtal i familjen, 
hemaftonslektioner, förberedelser och 
till och med inbjudningar till nöd-
vändiga förrättningar i er familj? 12

Eftersom jag själv åker skidor och 
snowboard blev jag djupt imponerad 
av den australiensiska snowboardåka-
ren och medlemmen Torah Brights 
”fyraminuters prestation” under  
hennes silvermedaljåk i halfpipe.  

Hon bländade världen med ett prak-
tiskt taget felfritt åk som kulminerade 
i en backside rodeo 720. Men vad 
som var ännu mer imponerande och 
överraskande för världen var hennes 
sätt att visa kristuslik kärlek mot sina 
medtävlare. Hon lade märke till att 
den amerikanska snowboardåkaren 
Kelly Clark, som gjorde ett dåligt första 
åk i sin finalomgång, verkade nervös 
inför andra åket. ”Hon kramade om 
mig”, minns Clark. ”Hon bara höll om 
mig tills jag faktiskt lugnade ner mig 
tillräckligt och andades långsammare. 
Det kändes bra att få en kram av en 
vän.” Kelly Clark fick senare följa 
med Torah upp på prispallen som 
bronsmedaljör.

När Torah tillfrågades om denna 
ovanligt vänskapliga gest mot en 
motståndare som kunde ha äventyrat 
hennes silvermedalj, svarade hon 
bara: ”Jag är en tävlingsmänniska – jag 
vill göra mitt bästa – men det vill jag 
att mina medtävlare ska kunna göra 
också”.13

Med tanke på detta, finns det 
någon som behöver er uppmuntran? 
En familjemedlem? En vän? En klass-
kamrat eller en medlem i ert kvorum? 
Hur kan ni hjälpa dem med deras fyra 
minuter?

Kära vänner, ni befinner er mitt i 
en spännande resa. Ni susar bildligt 
talat ner längs halfpipen eller isbanan, 
och det kan vara svårt att utföra varje 
moment eller navigera varje sväng 
längs vägen. Men kom ihåg att ni har 
förberett er för det här i årtusenden. 
Tiden för ert framförande är nu. Det 
här är era fyra minuter! Tiden är nu!

Jag vill uttrycka mitt största förtro-
ende för era förmågor. Ni har världens 
Frälsare på er sida. Om ni söker hans 
hjälp och följer hans ledning, hur kan 
ni då misslyckas?

Jag avslutar med mitt vittnesbörd 
med vilken välsignelse det är att ha en 
levande profet, president Thomas S.  
Monson, och om Jesus Kristus och 
hans roll som vår Frälsare och Återlös-
are, i hans heliga namn, i Jesu Kristi 
namn, amen. ◼
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Vår personliga börda
Jag ber om den Helige Andens 

hjälp när jag nu ska betona viktiga lär-
domar vi kan dra av den här berättel-
sen om min vän, pickupen och veden. 
Det var lasten. Det var lasten med ved 
som gav det fäste som behövdes för 
att han skulle komma upp ur snön, 
komma tillbaks på vägen och köra 
framåt. Det var lasten som gjorde att 
han kunde återvända till sin familj  
och sitt hem.

Vi bär alla på bördor. Vår person-
liga börda består av krav och möj-
ligheter, förpliktelser och förmåner, 
prövningar och välsignelser, alternativ 
och hinder. Två frågor till ledning kan 
hjälpa oss när vi då och då under bön 
bedömer våra bördor: ”Ger den börda 
jag bär tillräckligt andligt fäste så att 
jag kan gå framåt med tro på Kristus 

han bestämde sig för att såga upp och 
köra hem ett förråd av ved till hem-
met. Det var på hösten och snön hade 
redan fallit i bergen där han tänkte 
skaffa ved. När han körde upp längs 
bergssidan blev snön allt djupare. 
Min vän insåg att det hala väglaget 
utgjorde en risk, men han hade stort 
förtroende för den nya pickupen och 
fortsatte.

Tyvärr fortsatte min vän alltför långt 
på den snöiga vägen. När han körde 
av vägen där han tänkt sig att skaffa 
ved, fastnade han. Alla fyra hjulen 
på den nya pickupen spann i snön. 
Han förstod genast att han inte visste 
hur han skulle komma ur den farliga 
situationen. Han kände sig generad 
och orolig.

Min vän beslöt: ”Nåja, jag kan inte 
bara sitta här.” Han steg ur fordonet 
och började såga ved. Han fyllde upp 
flaket med den tunga lasten. Och 
sedan bestämde sig min vän för att 
göra ett försök till att köra upp ur 
snön. När han lade i växeln och gas-
ade började han röra sig sakta framåt. 
Långsamt körde han pickupen upp ur 
snön och tillbaks ut på vägen. Till sist 
var han klar att köra hem, en glad och 
ödmjuk man.

Äldste David A. Bednar
i de tolv apostlarnas kvorum

Jag har en kär vän som i början  
av sitt äktenskap blev över-
tygad om att han och hans familj 

behövde en pickup med fyrhjulsdrift. 
Hans hustru var säker på att han  
inte behövde, utan bara ville ha,  
det nya fordonet. I ett lekfullt samtal 
mellan man och hustru tog de  
upp för-  och nackdelar med ett 
sådant inköp.

”Älskling, vi behöver en fyrhjuls-
driven pickup.”

Hon frågade: ”Varför tror du vi 
behöver en ny pickup?”

Han besvarade hennes fråga med 
vad han tyckte var det perfekta argu-
mentet: ”Tänk om vi behövde mjölk åt 
våra barn mitt under en hemsk storm 
och enda sättet att komma till affären 
var med en pickup?”

Hans fru svarade leende: ”Om 
vi köper en ny pickup har vi inte 
råd med mjölk – så varför oroa 
sig över att komma till affären i en 
nödsituation?”

Så småningom fortsatte de samtala 
om saken och till sist bestämde de sig 
för att skaffa pickupen. De hade bara 
haft pickupen en kort tid när min vän 
ville demonstrera pickupens förmåga 
och rättfärdiga sitt val att köpa den. Så 

Bära sina bördor  
med lätthet
Vars och ens unika bördor hjälper oss lita till den helige 
Messias förtjänster och barmhärtighet och nåd.
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längs den trånga och smala stigen och 
undgå att fastna? Skapar den börda 
jag bär tillräckligt andligt fäste så att 
jag till sist kan återvända hem till min 
himmelske Fader?”

Ibland tror vi felaktigt att lycka är 
frånvaron av bördor. Men att bära på 
bördor är en nödvändig och viktig del 
av frälsningsplanen. Eftersom vår per-
sonliga börda ska skapa andligt fäste, 
bör vi se till att inte släpa omkring i 
livet på så många trevliga men onöd-
iga saker att vi leds vilse och irrar oss 
bort från sådant som betyder mest.

Försoningens stärkande kraft
Frälsaren sade:
”Kom till mig, alla ni som arbetar 

och bär på tunga bördor, så skall jag 
ge er vila.

Ta på er mitt ok och lär av mig, ty 
jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då 
skall ni finna ro för era själar.

Ty mitt ok är milt, och min börda är 
lätt” (Matt. 11:28–30).

Ett ok är ett träredskap som brukar 

användas mellan ett par av oxar eller 
andra djur som gör att de kan dra en 
last tillsammans. Oket länkar djuren 
samman sida vid sida så att de kan gå 
tillsammans för att utföra en uppgift.

Betänk Herrens personliga 
inbjudan att ”ta på er mitt ok”. Att 
ingå och hålla heliga förbund länkar 
oss som med ett ok till Herren Jesus 
Kristus. Kort och gott ber Frälsaren 
oss att lita på och dra tillsammans 
med honom, även om våra bästa 
ansträngningar inte är jämbördiga 
med eller jämförbara med hans. När 
vi litar på och bär vår börda tillsam-
mans med honom under jordelivets 
färd är hans ok i sanning milt och 
hans börda är lätt.

Vi är inte och behöver aldrig vara 
ensamma. Vi kan kämpa oss framåt i 
våra dagliga liv med himmelsk hjälp. 
Genom Frälsarens försoning kan vi 
få förmåga och kraft utöver vår egen. 
Som Herren förkunnade: ”Fortsätt 
därför er resa och låt era hjärtan 
glädjas, ty se och ge akt, jag är med 

er ända till slutet” (L&F 100:12).
Tänk på exemplet i Mormons 

bok där Amulon förföljde Alma och 
hans folk. Herrens röst kom till dessa 
lärjungar i deras nöd: ”Lyft upp era 
huvuden och var vid gott mod, ty jag 
känner till det förbund ni har slutit 
med mig. Och jag skall sluta förbund 
med mitt folk och befria dem ur träl-
domen” (Mosiah 24:13).

Lägg märke till hur viktiga för-
bunden är för löftet om räddning. 
Förbund som tas emot och hedras 
med integritet och förrättningar som 
utförs av rätt prästadömsmyndighet 
är nödvändiga för att vi ska få alla de 
välsignelser som kommer genom Jesu 
Kristi försoning. För i prästadömets 
förrättningar är gudaktighetens kraft 
uppenbarad för män och kvinnor i 
köttet, däribland försoningens välsign-
elser (se L&F 84:20–21).

Minns Frälsarens ord: ”Ty mitt ok 
är milt, och min börda är lätt” (Matt. 
11:30), när vi ser på nästa vers i berätt-
elsen om Alma och hans folk.
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”Och jag skall även lätta de bördor 
som lagts på era axlar, så att ni inte 
ens känner dem på era ryggar” 
(Mosiah 24:14).

Många av oss kanske tror att det 
här skriftstället betyder att en börda 
plötsligt tas bort för gott. Men nästa 
vers beskriver hur bördan lättades.

”Och nu hände det sig att de 
bördor som lagts på Alma och hans 
bröder lättades. Ja, Herren styrkte 
dem så att de kunde bära sina bördor 
med lätthet, och de underkastade 
sig glatt och med tålamod all Her-
rens vilja” (Mosiah 24:15, kursivering 
tillagd).

Utmaningarna och svårigheterna 
togs inte genast bort från folket. Men 
Alma och hans efterföljare stärktes 
och deras ökade förmåga gjorde 
bördorna lättare. Dessa goda männi-
skor fylldes med kraft genom förso-
ningen till att verka av egen fri vilja 
(se L&F 58:26–29) och att påverka 
sina omständigheter. Och ”i Herrens 

kraft” (Mormons ord 1:14; Mosiah 
9:17; Mosiah 10:10; Alma 20:4) väg-
leddes Alma och hans folk till säker-
het i landet Zarahemla.

Jesu Kristi försoning neutraliserar 
inte bara följderna av Adams fall och 
möjliggör förlåtelse för våra enskilda 
överträdelser och synder. Hans förso-
ning gör det också möjligt för oss att 
vara goda och bli bättre på sätt som 
sträcker sig långt bortom vår dödliga 
förmåga. De flesta av oss vet att när 
vi handlar orätt och behöver hjälp 
att övervinna syndens följder i vårt 
liv, har Frälsaren gjort det möjligt för 
oss att renas genom hans återlösande 
kraft. Men förstår vi också att förso-
ningen är till för trofasta män och 
kvinnor som är lydiga, värdiga och 
samvetsgranna och som strävar efter 
att bli bättre och tjäna mer trofast? Jag 
undrar om vi helt erkänner denna 
stärkande aspekt av försoningen i 
våra liv och felaktigt tror att vi måste 
bära vår börda ensamma – genom 

envishet, viljestyrka och disciplin 
och med vår uppenbart begränsade 
förmåga.

Det är en sak att veta att Jesus 
Kristus kom till jorden för att dö för 
oss. Men vi behöver också inse att 
Herren genom sin försoning och 
genom den Helige Andens kraft 
önskar ge oss liv – inte bara vägleda 
oss utan också stärka och hela oss.

Frälsaren bistår sitt folk
Alma förklarar varför och hur Fräls-

aren kan ge oss större förmåga:
”Och han skall gå ut och lida 

smärta och bedrövelser och frestelser 
av alla slag, och detta för att det ord 
skall kunna uppfyllas som säger att 
han skall ta på sig sitt folks smärta och 
sjukdomar.

Och han skall ta på sig döden så 
att han kan lossa de dödens band som 
binder hans folk. Och han skall ta på 
sig deras skröpligheter så att hans inre 
kan fyllas av barmhärtighet i köttet, så 
att han i köttet kan veta hur han skall 
bistå sitt folk i enlighet med deras 
skröpligheter” (Alma 7:11–12).

Alltså har Frälsaren lidit inte bara 
för våra synder och vår ondska – 
utan också för vår fysiska smärta 
och vånda, våra svagheter och 
tillkortakommanden, vår rädsla och 
frustration, våra besvikelser och vår 
modfälldhet, vår ånger och våra sam-
vetskval, vår förtvivlan och despera-
tion, de orättvisor och ojämlikheter vi 
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upplever och de känslomässiga kval 
som hemsöker oss.

Det finns ingen fysisk smärta, inget 
andligt sår, ingen själslig ångest eller 
sorg, ingen skröplighet eller svaghet 
som du och jag upplever i livet som 
inte Frälsaren redan upplevt. I ett 
ögonblick av svaghet kan vi utropa: 
”Ingen vet hur det känns. Ingen 
förstår.” Men Guds Son känner och 
förstår fullständigt, för han har upplevt 
och burit vars och ens bördor. Och 
tack vare sitt oändliga och eviga offer 
(se Alma 34:14), har han fullkomlig 
medkänsla och kan räcka oss sin 
barmhärtighets arm. Han kan nå ut, 
beröra, bistå, hela och stärka oss så att 
vi bli mer än vi själva någonsin kunnat 
bli och hjälpa oss göra det vi aldrig 
hade kunnat göra om vi litat enbart till 
vår egen kraft. Ja, hans ok är milt, och 
hans börda är lätt.

En inbjudan, ett löfte och ett vittnesbörd
Jag inbjuder dig att studera, be, 

begrunda och sträva efter att lära mer 
om Frälsarens försoning när du ser 
över din egen börda. Mycket av för-
soningen kan vi helt enkelt inte förstå 
med våra jordiska sinnen. Men många 
aspekter av försoningen både kan och 
behöver vi förstå.

För min vän gav vedlasten det 
livräddande fästet. Den tomma 
pickupen kom inte framåt i snön, trots 

fyrhjulsdriften. En tung last behövdes 
för att ge fäste.

Det var lasten. Det var lasten som 
gav fästet som gjorde att min vän 
kunde komma loss, komma upp på 
vägen igen, komma framåt och åter-
vända till sin familj.

Vars och ens unika bördor i 
livet hjälper oss lita till den helige 
Messias förtjänster och barmhärt-
ighet och nåd (se 2 Nephi 2:8). Jag 
vittnar om och lovar att Frälsaren 
hjälper oss bära våra bördor med 
lätthet (se Mosiah 24:15). När vi är 
sammanlänkade med honom som 
med ett ok genom heliga förbund 
och tar emot hans försonings livgiv-
ande kraft i våra liv, söker vi allt 
mer förstå och leva efter hans vilja. 
Vi ber också allt mer om styrka till 
att lära av, förändra eller acceptera 
våra omständigheter i stället för att 
ständigt be Gud att våra omstän-
digheter ska ändras efter vår vilja. 
Vi blir personer som verkar i stället 
för ting som påverkas (se 2 Nephi 

2:14). Vi välsignas med andligt 
fäste.

Må vi alla handla och bli bättre 
genom Frälsarens försoning. I dag 
är det 6 april. Vi vet genom uppen-
barelse att det är just detta datum 
som Frälsaren föddes. Den 6 april 
organiserades också Jesu Kristi Kyrka 
av Sista Dagars Heliga (se L&F 20:1; 
Harold B. Lee, ”Strengthen the Stakes 
of Zion”, Ensign, juli 1973, s. 2; Spen-
cer W. Kimball, ”Why Call Me Lord, 
Lord, and Do Not the Things Which I 
Say?”, Ensign, maj 1975, s. 4; Spencer 
W. Kimball, ”Remarks and Dedication 
of the Fayette, New York, Buildings”, 
Ensign, maj 1980, s. 54; Discourses of 
President Gordon B. Hinckley, band1: 
1995–1999 [2005], s. 409.) Denna 
speciella och heliga sabbatsdag fram-
bär jag mitt vittnesbörd om att Jesus 
Kristus är vår Återlösare. Han lever 
och kan rena, bota, leda, beskydda 
och stärka oss. Om allt detta vittnar 
jag med glädje i Jesu Kristi heliga 
namn, amen. ◼
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– som hade oväntade resultat. Det var 
1933, när det var ont om anställnings-
möjligheter på grund av depressionen. 
Platsen var östra delen av Förenta 
staterna. Arlene Biesecker hade precis 
gått ut high school. Hon hade sökt 
jobb länge när hon till sist fick arbete 
på en klädfabrik som sömmerska. 
Fabriksarbetarna jobbade på ackord 
och fick betalt dagligen för varje rätt 
färdigsytt klädesplagg. Ju fler plagg de 
sydde färdigt, desto mer fick de betalt.

En dag kort efter att hon börjat 
arbeta på fabriken stötte Arlene på 
ett mönster som gjorde henne för-
virrad och frustrerad. Hon satt vid sin 
symaskin och försökte sprätta upp 
sömmen efter ett misslyckat försök att 
sy ihop plagget som hon arbetade på. 
Det såg inte ut att finnas någon som 
kunde hjälpa henne, för alla de andra 
sömmerskorna skyndade sig för att 
sy färdigt så många plagg de kunde. 
Arlene kände sig hjälplös och hopp-
lös. Hon började tyst gråta.

Mitt emot Arlene satt Bernice 
Rock. Hon var äldre och en mer 
erfaren sömmerska. När Bernice såg 
Arlenes problem lämnade hon sitt 
eget arbete och gick över till Arlene 
för att vänligt ge henne instruktioner 
och hjälp. Hon stannade tills Arlene 
fått upp självförtroendet och kunde 
göra plagget färdigt. Då gick Bernice 
tillbaka till sin egen maskin, men hon 
hann inte sy lika många plagg som 
hon kunde ha gjort om hon hade 
avstått från att hjälpa Arlene.

Genom denna kärleksfulla vänlig-
het blev Bernice och Arlene vänner 
för livet. Båda gifte sig så småningom 
och fick barn. Någon gång på 1950- 
talet gav Bernice, som var medlem i 
kyrkan, en Mormons bok till Arlene 
och hennes familj. 1960 döptes Arlene, 
hennes man och deras barn som med-
lemmar i kyrkan. Senare beseglades 
de i ett av Guds heliga tempel.

är vårt föredöme. Hans liv är en kär-
lekens arvedel. Han botade de sjuka, 
han lyfte de förtryckta, han räddade 
syndaren. Den vredgade pöbeln tog 
till slut hans liv. Men ändå ljuder från 
Golgatas kulle orden: ”Fader, förlåt 
dem, ty de vet inte vad de gör” 4 – det 
yppersta uttrycket i jordelivet för med-
känsla och kärlek.

Det finns många egenskaper som 
utgör bevis på kärlek, som vänlighet, 
tålamod, osjälviskhet, förståelse och 
förlåtelse. I hela vår bekantskapskrets 
synliggör dessa och andra liknande 
egenskaper kärleken i våra hjärtan.

Vanligtvis visar vi vår kärlek i vårt 
dagliga umgänge med varandra. Det 
allra viktigaste är vår förmåga att 
uppfatta någons behov och sedan göra 
något åt det. Jag har alltid älskat käns-
lan som följande korta dikt frambringar:

Jag har gråtit i natten
över min blindhet
när jag andras nöd ej förstod.
Men jag har aldrig känt
ett styng av ånger över
att jag har varit lite för god.5

Jag fick nyligen höra ett rörande 
exempel på kärleksfull vänlighet 

President Thomas S. Monson

Mina älskade bröder och systrar, 
när vår Frälsare verkade bland 
människorna frågade en 

laglärd: ”Mästare, vilket är det största 
budet i lagen?”

Matteus skriver att Jesus svarade:
”Du skall älska Herren din Gud av 

hela ditt hjärta och av hela din själ och 
av hela ditt förstånd.

Detta är det största och främsta 
budet.

Sedan kommer ett som liknar det: 
Du skall älska din nästa som dig själv.” 1

Markus avslutar redogörelsen med 
Frälsarens uttalande: ”Inget annat bud 
är större än dessa.” 2

Vi kan inte älska Gud uppriktigt om 
vi inte älskar våra medresenärer på 
jordelivets färd. På samma sätt kan vi 
inte helt och fullt älska våra medmän-
niskor om vi inte älskar Gud, allas vår 
Fader. Aposteln Johannes sade: ”Detta 
är det bud som vi har från honom, att 
den som älskar Gud också skall älska 
sin broder.” 3 Vi är alla andebarn till vår 
himmelske Fader, och som sådana är 
vi bröder och systrar. När vi håller den 
sanningen i minnet blir det lättare att 
älska alla Guds barn.

Faktum är att kärleken är själva 
kärnan i evangeliet, och Jesus Kristus 

Kärlek – kärnan  
i evangeliet
Vi kan inte älska Gud uppriktigt om vi inte älskar våra 
medresenärer på jordelivets färd.
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Som en följd av den medkänsla 
som Bernice visade när hon hjälpte en 
person hon inte kände, men som hade 
problem och behövde hjälp, åtnjuter 
nu oräkneliga personer, både lev-
ande och döda, evangeliets frälsande 
förrättningar.

Varje dag i livet får vi möjlighet 
att visa kärlek och vänlighet till 
människor omkring oss. President 
Spencer W. Kimball sade: ”Vi måste 
komma ihåg att de människor vi möter 
på parkeringsplatser, i kontor, i hissar 
och på andra platser är den del av 
mänskligheten som Gud givit oss att 
älska och tjäna. Det gagnar oss föga 
att tala om mänsklighetens broderskap 
om vi inte kan se dem som är omkring 
oss som våra bröder och systrar.” 6

Ofta ges vi oväntade möjligheter 
att visa vår kärlek. Ett exempel på 
en sådan möjlighet publicerades i en 

tidningsartikel i oktober 1981. Jag var 
så imponerad av den kärlek och med-
känsla som relaterades där att jag har 
sparat artikeln i mitt arkiv i över 30 år.

Artikeln handlade om en nonstop- 
flight med Alaska Airlines som 
skulle gå från Anchorage i Alaska 
till Seattle i Washington med 150 
passagerare och som dirigerades om 
till en avlägsen stad i Alaska för att 
transportera en svårt skadad pojke. 
En tvåårig pojke hade skurit av en 
pulsåder i armen när han föll på en 
glasbit medan han lekte nära sitt 
hem. Staden låg 73 mil söder om 
Anchorage och befann sig förvisso 
inte längs flygvägen. Men sjukvårdare 
på platsen hade sänt ut en desperat 
begäran om hjälp, och därför dirige-
rades planet om för att hämta pojken 
och ta honom till Seattle så att han 
kunde behandlas där på ett sjukhus.

När flyget landade nära den avsides 
belägna staden sade sjukvårdarna att 
pojken blödde så svårt att han troligen 
inte skulle överleva flygturen till 
Seattle. Ett beslut fattades att flyga en 
30 mil lång omväg till Juneau i Alaska, 
den närmaste staden med sjukhus.

Efter att ha transporterat pojken till 
Juneau flögs planet vidare till Seattle 
och var nu flera timmar försenat. Men 
inte en enda passagerare klagade, 
fastän de flesta av dem skulle missa 
möten och anslutningar. Faktum är 
att medan minuterna och timmarna 
gick samlade de in en ansenlig summa 
pengar till pojken och hans familj.

När planet gick in för landning i 
Seattle utbröt jubel bland passagerarna 
då piloten meddelade att han fått bud 
via radio att den lille pojken skulle 
klara sig.7

Det får mig att tänka på orden i 
skriftstället: ”Den kärlek som är Kristi 
rena kärlek består för evigt, och var 
och en som på den yttersta dagen 
befinns vara fylld därav, med honom 
är allt väl.” 8

Bröder och systrar, en del av våra 
största möjligheter att visa kärlek äger 
rum inom vårt eget hems väggar. Kär-
leken bör vara själva hjärtat i familje - 
livet, men ibland är det inte så. Det kan  
finnas för mycket otålighet, för många 
gräl, för mycket bråk, för många tårar. 
President Gordon B. Hinckley frågade 
sorgset: ”Hur kommer det sig att de … 
som vi älskar så ofta blir måltavla för 
våra vredgade ord? Hur kommer det 
sig att [vi] ibland talar så att det skär 
i hjärtat?” 9 Svaren på de här frågorna 
kan vara olika för var och en av oss, 
men faktum är att de olika anledning-
arna inte har någon betydelse. Om 
vi vill hålla budet att älska varandra 
måste vi behandla varandra med vän-
lighet och respekt.

Naturligtvis finns det stunder när 
tillrättavisning måste till. Men låt oss 
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komma ihåg rådet i Läran och för-
bunden, nämligen att när det är nöd-
vändigt för oss att tillrättavisa någon 
ska vi efteråt visa större kärlek mot 
den personen.10

Jag hoppas att vi alltid ska sträva 
efter att vara omtänksamma och 
lyhörda för andra människors tankar 
och känslor och omständigheter. 
Låt oss inte trycka ner eller förringa 
någon. Låt oss istället vara kärleksfulla 
och uppmuntrande. Vi måste vara för-
siktiga så att vi inte förstör en annan 
människas självförtroende genom 
tanklösa ord eller handlingar.

Förlåtelse bör gå hand i hand med 
kärlek. I våra familjer och hos våra vän-
ner kan det finnas sårade känslor och 
oenighet. Återigen spelar det egent-
ligen ingen roll hur liten meningsskilj-
aktigheten är. Vi får inte och bör inte 
låta den ligga och gro för att slutligen 
förstöra allt. Skuldkänslor håller såret 
öppet. Endast förlåtelse läker såret.

En förtjusande dam, som nu har 
gått bort, besökte mig en dag och 
berättade oväntat om några saker hon 
ångrade. Hon nämnde en händelse 
som skett många år tidigare och hade 
att göra med en grannbonde. De var 

goda vänner en gång i tiden, men hon 
och hennes man hade haft dispyter 
med honom vid flera tillfällen. En dag 
undrade bonden om han fick ta gen-
vägen över hennes marker för att nå 
sina egna ägor. Här stannade hon upp 
i berättelsen och sade med darrande 
röst: ”Broder Monson, jag lät honom 
inte ta den där genvägen utan krävde 
att han gick den långa vägen runt – till 
fots – för att komma till sina ägor. Jag 
hade fel och jag ångrar mig. Han är 
borta nu, men o, vad jag önskar att jag 
kunde säga till honom: ’Jag ångrar mig 
så.’ Vad jag önskar att jag fick en ny 
chans att vara vänlig.”

När jag lyssnade på henne kom jag 
att tänka på John Greenleaf Whittiers 
dystra iakttagelse: ”Av alla sorgsna ord 
som talats eller skrivits, är dessa de 
sorgligaste: ’Det kunde ha varit! ’” 11 
Bröder och systrar, när vi behand-
lar varandra med kärlek och vänlig 
omtanke undviker vi sådan ånger.

Vi ger uttryck för kärlek på många 
tydliga sätt: ett leende, en vinkning, 
vänliga ord, en komplimang. Andra 
uttryck kan vara mindre tydliga, som 
att visa intresse för vad någon gör, 
undervisa om en princip med vänlig-
het och tålamod, besöka någon som 
är sjuk eller bunden vid hemmet. 
Dessa ord och handlingar och många 
andra kan uttrycka kärlek.Wien, Österrike
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Dale Carnegie, en välkänd ameri-
kansk författare och föreläsare, ansåg 
att var och en inom sig bär på ”för-
mågan att öka slutsumman av lycka i 
världen … genom att säga några ord 
av uppriktig uppskattning till någon 
som är ensam eller missmodig”. Han 
sade: ”Kanhända du glömmer imor-
gon de vänliga ord du säger idag, men 
den som fick höra dem kan njuta av 
dem hela livet.” 12

Låt oss börja nu, redan idag, att 
uttrycka vår kärlek till alla Guds barn, 
vare sig de är släktingar, vänner, 
bekanta eller fullständiga främlingar. 
När vi stiger upp varje morgon, låt oss 
besluta oss för att reagera med kärlek 
och vänlighet på allt som kommer i 
vår väg.

Bortom allt förstånd, mina bröder 
och systrar, är den kärlek Gud har till 
oss. Tack vare sin kärlek sände han 
sin Son, som älskade oss så mycket att 
han gav sitt liv för oss, för att vi skulle 
kunna få evigt liv. När vi kommer till 
insikt om denna ojämförliga gåva fylls 
våra hjärtan med kärlek till vår evige 
Fader, till vår Frälsare och till hela 
människosläktet. Att det ska bli så är 
min ödmjuka bön i Jesu Kristi heliga 
namn, amen. ◼
SLUTNOTER
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över 65 år sedan. Jag visste att det 
var en mycket privat och personlig 
manifestation. Äntligen visste jag. Jag 
visste, utan tvivel, för jag hade fått det 
givet till mig. Efter en stund kröp jag 
ut ur bunkern och gick, eller snarare 
svävade, tillbaka till min säng. Under 
resten av natten kände jag mig glad 
och vördnadsfull.

I stället för att tro att jag var någon 
speciell person antog jag att det som 
hade hänt mig skulle kunna hända 
vem som helst. Det tror jag fortfa-
rande. Under åren som följde insåg jag 
att en sådan upplevelse både är ett ljus 
att följa och en börda att bära.

Jag vill berätta för er om de sann-
ingar som är de mest värdefulla att 
känna till, sådant som jag har lärt och 
upplevt under nästan 90 år och under 
mer än 50 år som generalauktoritet. 
Mycket av det jag nu vet hör till sådant 
som inte kan läras ut, men som man 
kan lära sig.

Liksom med det mesta som är 
mycket värdefullt, kommer kunskap 
som är av evig betydelse endast 
genom personlig bön och begrundan. 
Detta, tillsammans med fasta och 
skriftstudier, gör dig mottaglig för 
intryck och uppenbarelser och den 
Helige Andens viskningar. Detta ger 

President Boyd K. Packer
president för de tolv apostlarnas kvorum

Tider av krig och ovisshet har  
en förmåga att skärpa vårt  
fokus på sådant som verkligen 

betyder något.
Andra världskriget var för mig 

en tid med stor andlig oro. Jag hade 
lämnat mitt hem i Brigham City i Utah, 
med bara ett spirande vittnesbörd och 
kände ett behov av något mer. Nästan 
hela examensklassen var inom några 
veckor på väg till krigszonen. Medan 
jag var stationerad på ön Iejima, strax 
norr om Okinawa i Japan, kämpade 
jag med tvivel och ovisshet. Jag ville  
få ett eget vittnesbörd om evangeliet. 
Jag ville veta!

Under en sömnlös natt lämnade 
jag tältet och gick in i en bunker som 
hade byggts genom att man radade 
upp 190- liters oljefat som var fyllda 
med sand och sedan staplade dem 
ovanpå varandra så att de utgjorde 
ett skyddsvärn. Det fanns inget tak 
så jag kröp in, tittade upp mot den 
stjärnbeströdda himlen och knäböjde 
för att be.

Nästan mitt i en mening hände det. 
Jag skulle inte kunna beskriva för er 
vad som hände även om jag ville det. 
Det övergår min förmåga att uttrycka 
mig, men det står lika klart för mig 
idag som det gjorde den natten för 

S Ö N D A G E N S  E F T E R M I D D A G S S E S S I O N  | 6 apri l  2014

Vittnesbördet
Jag önskar berätta för er om de sanningar som är de mest 
värdefulla att känna till.

Dale Carnegie, en välkänd ameri-
kansk författare och föreläsare, ansåg 
att var och en inom sig bär på ”för-
mågan att öka slutsumman av lycka i 
världen … genom att säga några ord 
av uppriktig uppskattning till någon 
som är ensam eller missmodig”. Han 
sade: ”Kanhända du glömmer imor-
gon de vänliga ord du säger idag, men 
den som fick höra dem kan njuta av 
dem hela livet.” 12

Låt oss börja nu, redan idag, att 
uttrycka vår kärlek till alla Guds barn, 
vare sig de är släktingar, vänner, bekanta 
eller fullständiga främlingar. När vi stiger 
upp varje morgon, låt oss besluta oss för 
att reagera med kärlek och vänlighet på 
allt som kommer i vår väg.

Bortom allt förstånd, mina bröder 
och systrar, är den kärlek Gud har till 
oss. Tack vare sin kärlek sände han 
sin Son, som älskade oss så mycket att 
han gav sitt liv för oss, för att vi skulle 
kunna få evigt liv. När vi kommer till 
insikt om denna ojämförliga gåva fylls 
våra hjärtan med kärlek till vår evige 
Fader, till vår Frälsare och till hela 
människosläktet. Att det ska bli så är 
min ödmjuka bön i Jesu Kristi heliga 
namn, amen. ◼

SLUTNOTER
 1. Matt. 22:36–39.
 2. Mark. 12:31.
 3. 1 Joh. 4:21.
 4. Luk. 23:34.
 5. Författare okänd, citerad i Richard L. 

Evans, ”The Quality of Kindness”,  
Improvement Era, maj 1960, s. 340.

 6. The Teachings of Spencer W. Kimball, 
sammanst. av Edward L. Kimball (1982),  
s. 483.

 7. Se ”Injured Boy Flown to Safety”, Daily 
Sitka Sentinel (Alaska), 22 okt. 1981.

 8. Moroni 7:47.
 9. Gordon B. Hinckley, ”Låt kärleken bli  

ditt livs ledstjärna”, Nordstjärnan,  
juli 1989, s. 60.

 10. Se Läran och förbunden 121:43.
 11. ”Maud Muller”, i The Complete Poetical 

Works of John Greenleaf Whittier (1878),  
s. 206; kursivering tillagd.

 12. Dale Carnegie, i, till exempel, Larry Chang, 
Wisdom for the Soul. (2006), s. 54
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oss undervisning från ovan som vi kan 
lära oss rad på rad.

Uppenbarelserna lovar: ”Oavsett 
vilken grad av intelligens vi uppnår i 
detta liv, kommer den att följa med oss 
i uppståndelsen” och ”kunskap och 
intelligens” förvärvas genom ”flit och 
lydnad” (L&F 130:18–19).

En evig sanning som att jag har fått 
insikt om är att Gud lever. Han är vår 
Fader. Vi är hans barn. ”Vi tror på Gud 
den evige Fadern, på hans Son Jesus 
Kristus och på den Helige Anden” 
(Trosartikel 1).

Av alla titlar som han kunde ha 
använt, har han valt att kalla sig 
”Fader”. Frälsaren befallde: ”Be därför 
på detta sätt: Vår Fader som är i him-
len” (3 Nephi 13:9; se också Matt. 6:9). 
Vi inser varför han använde namnet 
”Fader” när vi förstår vad som är det 
viktigaste här i livet.

Föräldraskap är en helig förmån 
och beroende på vår trofasthet kan det 
bli till en evig välsignelse. Det främsta 
syftet med all verksamhet i kyrkan är 
att en man och hans hustru och deras 
barn kan vara lyckliga i sitt hem.

De som inte gifter sig eller de som 
inte kan få barn kommer att få de 
eviga välsignelser de söker men som 
just nu förblir utom räckhåll för dem. 
Vi vet inte alltid hur eller när välsign-
elser kommer, men löftet om evig 
avkomma kommer inte att förmenas 
någon trofast person som ingår och 
håller heliga förbund.

Din hemliga längtan och tårfyllda 
vädjan berör både Faderns och Sonens 
hjärta. Du kommer att få en personlig 
försäkran från dem om att ditt liv ska 
bli rikt och att du inte ska gå miste om 
någon väsentlig välsignelse.

Som en Herrens tjänare, enligt det 
ämbete som jag har ordinerats till, 
ger jag dem som lever under sådana 
omständigheter löftet att det i sinom 
tid inte kommer att fattas er något 
som är nödvändigt för er frälsning och 
upphöjelse. Armar som nu är tomma 
kommer att fyllas, och hjärtan som nu 
gör ont efter brustna drömmar och 
längtan kommer att helas.

En annan sanning som jag har fått 
insikt om är att den Helige Anden är 
verklig. Han är den tredje medlem-
men i gudomen. Hans uppdrag är att 
vittna om det som är rätt och sant. 
Han uppenbarar sig på många sätt, 
bland annat genom känslor av frid och 
förvissning. Han kan också ge tröst, 
vägledning och tillrättavisning när det 
behövs. Den Helige Andens sällskap 
upprätthålls under hela vårt liv genom 
rättfärdigt leverne.

Den Helige Andens gåva förlänas 
genom en evangeliets förrättning. En 
som har myndigheten lägger händerna 
på en som nyligen blivit medlem i kyr-
kan och uttalar orden: ”Ta emot den 
Helige Anden.”

Enbart denna förrättning förändrar 
oss inte på något märkbart sätt, men 
om vi lyssnar och följer maningarna 
får vi få den Helige Andens välsign-
else. Varje son eller dotter till vår 
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himmelske Fader kan få uppleva att 
Moronis löfte är verkligt: ”Genom den 
Helige Andens kraft kan ni få veta 
sanningen om allting” (Moroni 10:5; 
kursivering tillagd).

En gudomlig sanning som jag har 
fått i mitt liv är mitt vittnesbörd om 
Herren Jesus Kristus.

Det viktigaste och mest grundlägg-
ande i allt vi gör, och förankrat genom 
uppenbarelser, är Herrens namn, som 
är den myndighet varigenom vi hand-
lar i kyrkan. Varje bön som uppsänds, 
även av små barn, avslutas i Jesu Kristi 
namn. Varje välsignelse, varje förrätt-
ning, varje ordination, varje officiell 
handling görs i Jesu Kristi namn. Det 
är hans kyrka och den är uppkallad 
efter honom – Jesu Kristi Kyrka av 
Sista Dagars Heliga (se L&F 115:4).

Det finns en viktig händelse i 
Mormons bok där nephiterna ”bad 

till Fadern i [Herrens] namn”. Herren 
visade sig och frågade:

”Vad vill ni att jag skall ge er?
Och de sade till honom: Herre, vi 

vill att du talar om för oss det namn 
varmed vi skall kalla denna kyrka, 
ty det förekommer ordstrider bland 
folket om detta.

Och Herren sade till dem: Sann-
erligen, sannerligen säger jag er: Hur 
kommer det sig att folket knotar och 
tvistar om detta?

Har de inte läst skrifterna, vilka 
säger att ni måste ta på er Kristi 
namn, vilket är mitt namn? Ty vid det 
namnet skall ni bli kallade på den 
yttersta dagen.

Och var och en som tar på sig mitt 
namn och håller ut intill änden skall 
bli frälst på den yttersta dagen.

Vad ni än gör skall ni därför göra i 
mitt namn. Därför skall ni kalla kyrkan 

efter mitt namn, och ni skall åkalla 
Fadern i mitt namn så att han väl-
signar kyrkan för min skull” (3 Nephi 
27:2–7).

Det är hans namn, Jesus Kristus, 
för ”inte heller finns det under himlen 
något annat namn, som givits åt 
människor, genom vilket vi blir frälsta” 
(Apg. 4:12).

I kyrkan vet vi vem han är: Jesus 
Kristus, Guds Son. Han är Faderns 
Enfödde. Han är den som blev dödad 
och den som lever igen. Han för vår 
talan inför Fadern. ”Kom ihåg att det 
är på klippan, vår Återlösare, som 
är Kristus, Guds Son, som [vi] måste 
bygga [vår] grundval” (Helaman 5:12). 
Han är ankaret som håller oss och 
skyddar oss och våra familjer genom 
livets stormar.

Varje söndag runt om i världen där 
församlingar samlas, bland alla folk 
och på alla språk, välsignas sakra-
mentet med samma ord. Vi tar på oss 
Kristi namn och lovar att alltid minnas 
honom. Det finns inpräntat i oss.

Profeten Nephi förkunnade: ”Vi 
talar om Kristus, vi gläds i Kristus, vi 
predikar om Kristus, vi profeterar om 
Kristus, och vi skriver i enlighet med 
våra profetior så att våra barn skall 
kunna veta till vilken källa de kan se 
för att få förlåtelse för sina synder”  
(2 Nephi 25:26).

Var och en av oss måste få ett eget 
vittnesbörd om Herren Jesus Kristus. 
Vi bär sedan det vittnesbördet för vår 
familj och andra.

Vi får inte glömma att det finns en 
motståndare som personligen försöker 
skada Herrens verk. Vi måste välja 
vem vi ska följa. Vårt beskydd är lika 
enkelt som att bestämma sig för att 
följa Frälsaren och se till att vi trofast 
är kvar på hans sida.

I Nya testamentet skriver Johannes 
att det fanns några som bestämde sig 
för att inte följa Frälsaren och hans 

Mexico City, Mexiko
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är Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars 
Heligas ädla arvedel.

Ett av de underbaraste kapitlen i 
kyrkans historia inträffade när Wilford 
Woodruff, en Herrens apostel, under-
visade om det återställda evangeliet 
i Storbritannien år 1840 – bara 10 år 
efter kyrkans grundande.

Wilford Woodruff och andra apost-
lar hade inriktat sitt arbete på områ-
dena Liverpool och Preston i England 
med betydande framgång. Äldste 
Woodruff, som senare blev kyrkans 
president, bad ständigt att Gud skulle 
vägleda honom i detta mycket viktiga 
arbete. Hans böner ledde till inspi-
ration om att han skulle bege sig till 
en annan plats för att undervisa om 
evangeliet.

President Monson har lärt oss att 
när vi får inspiration från himlen så 
följer vi den direkt – vi skjuter inte 
upp det. Det var precis vad Wilford 
Woodruff gjorde. Med tydlig vägled-
ning från Anden att han skulle ”bege 
sig söderut” begav sig äldste Woodruff 
av nästan omedelbart och reste till en 
del av England som kallas Herefords-
hire – ett jordbruksdistrikt i sydvästra 
England. Här mötte han en välbärgad 
bonde vid namn John Benbow som 
välkomnade honom med ”glatt hjärta 
och tacksägelse” (Wilford Woodruff, i 

Äldste William R. Walker
i de sjuttios kvorum

Jag älskar kyrkans historia. Kanske 
många av er har känt som jag, att 
min tro stärks när jag lär mig om 

den oerhörda hängivenhet som våra 
förfäder visade när de tog emot evan-
geliet och levde fasta i tron.

För en månad sedan firade 12 000 
underbara ungdomar från Gilbert 
Arizona tempeldistrikt att deras nya 
tempel stod färdigt med ett inspire-
rande framträdande som visade deras 
beslutsamhet att leva rättfärdigt. Temat 
för firandet var ”Fasta i tron”.

Precis som de trofasta ungdomarna 
i Arizona hade gjort borde varje sista 
dagars helig bestämma sig för att leva 
”fasta i tron”.

Psalmens ord lyder: ”Fasta i tron 
våra fäder förfäktat” (”Skall väl Sions 
ungdom vackla”, Psalmer, nr 176).

Vi kan lägga till: ”Fasta i tron våra 
far-  och morfäder förfäktat.”

Jag undrade om var och en av de 
entusiastiska ungdomarna i Arizona 
kände till sin egen historia i kyrkan – 
om de kände till hur just deras familj 
hade blivit medlemmar i kyrkan. 
Det vore underbart om varje sista 
dagars helig kände till sina förfäders 
omvändelseberättelser.

Vare sig du är pionjärättling eller 
ej, så är mormonpionjärernas arv av 
tro och uppoffringar din arvedel. Det 

Fasta i tron
Vi är alla rikt välsignade om vi känner till de berättelser om 
tro och uppoffringar som ledde våra förfäder till att ansluta 
sig till Herrens kyrka.

lärdomar och ”efter detta drog sig 
många av hans lärjungar tillbaka,  
så att de inte längre följde honom.

Jesus sade därför till de tolv: ’Inte 
vill väl också ni gå bort?’

Simon Petrus svarade honom: 
’Herre, till vem skulle vi gå? Du har  
det eviga livets ord,

och vi tror och förstår att du är 
Guds Helige” ( Joh. 6:66–69).

Petrus hade fått det som alla som 
följer Frälsaren kan få. För att vara 
trofast hängivna Jesus Kristus måste 
vi godta honom som vår Återlösare 
och gör allt i vår makt för att leva efter 
hans lärdomar.

Efter alla år som jag levt och under-
visat och tjänat, efter alla de miljontals 
kilometer jag har rest runt i världen, 
med allt jag har upplevt, finns det en 
stor sanning som jag vill dela med mig 
av. Det är mitt vittnesbörd om Frälsa-
ren Jesus Kristus.

Joseph Smith och Sidney Rigdon 
skrev ner följande efter en helig 
upplevelse:

”Och nu, efter de många vittnes-
börd som har givits om honom är 
detta det allra sista vittnesbördet som 
vi ger om honom: Att han lever!

Ty vi såg honom” (L&F 76:22–23).
Deras ord är mina ord.
Jag tror och jag är säker på att 

Jesus är Kristus, Guds Son, och att han 
lever. Han är Faderns Enfödde och 
”medelst honom och genom honom 
och av honom skapas och skapades 
världarna, och deras invånare är födda 
som söner och döttrar åt Gud” (L&F 
76:22–24).

Jag vittnar om att Frälsaren lever. 
Jag känner Herren. Jag är hans vittne. 
Jag känner till hans stora offer och 
hans eviga kärlek till alla vår himmel-
ske Faders barn. Jag bär mitt särskilda 
vittnesbörd i all ödmjukhet men med 
absolut visshet, i Jesu Kristi namn, 
amen. ◼
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Matthias F. Cowley, Wilford Woodruff: 
History of His Life and Labors as 
Recorded in His Daily Journals  
[1909], s. 117).

En grupp på över 600 människor 
som kallade sig United Brethren 
(Förenade brödraskapet) ”bad om ljus 
och sanning” (Kyrkans presidenters 
lärdomar: Wilford Woodruff [2004], 
s. 90). Herren sände Wilford Woodruff 
som svar på deras böner.

Äldste Woodruffs undervisning bar 
nästan genast frukt och många blev 
döpta. Brigham Young och Willard 
Richards gjorde honom sällskap i 
Herefordshire och de tre apostlarna 
hade anmärkningsvärd framgång.

Bara ett par månader senare 
organiserade de 33 grenar för de 541 
medlemmar som hade gått med i  
kyrkan. Deras enastående arbete fort-
satte och så småningom blev nästan 

alla medlemmar i United Brethren 
döpta in i Jesu Kristi Kyrka av Sista 
Dagars Heliga.

Min farmors farmor Hannah Maria 
Eagles Harris var en av de första som 
lyssnade på Wilford Woodruff. Hon 
berättade för sin man Robert Harris 
Jr, att hon hade hört Guds ord och att 
hon tänkte döpa sig. Robert blev inte 
glad när han fick höra vad hustrun 
hade att säga. Han sade att han skulle 
följa med henne till nästa predikan 
som mormonmissionären höll och 
säga honom ett sanningens ord.

Han satt nästan längst fram i för-
samlingen, fast besluten att inte låta 
sig rubbas och att kanske häckla den 
besökande predikanten. Men Robert 
berördes omedelbart av Anden, precis 
som hans hustru hade blivit. Han visste 
att budskapet om återställelsen var 
sant, och han och hans hustru döptes.

Deras berättelse om tro och hän-
givenhet liknar tusentals andra. När de 
hörde evangeliets budskap visste de 
att det var sant!

Som Herren säger: ”Mina får lyssnar 
till min röst, och jag känner dem, och 
de följer mig” ( Joh. 10:27).

Då de hade hört herdens röst ägn-
ade de helt och hållet sina liv till att 
leva efter evangeliet och följa Herrens 
profets ledning. De följde kallet att 
samlas till Sion och lämnade sitt hem i 
England bakom sig, korsade Atlanten 
och samlades med de heliga i Nauvoo 
i Illinois.

De tog helhjärtat emot evangeliet. 
Samtidigt som de försökte etablera 
sig i det nya landet hjälpte de till att 
bygga templet i Nauvoo genom att 
betala tionde av sin tid – var tionde 
dag arbetade de på templet.

De blev förkrossade när de hörde 
nyheten att deras älskade profet 
Joseph Smith och hans bror Hyrum 
var döda. Men de fortsatte! De stod 
fasta i tron.
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När de heliga förföljdes och drevs 
ut ur Nauvoo kände sig Robert och 
Maria rikt välsignade eftersom att de 
hade tagit emot sina begåvningar 
i templet strax innan de korsade 
Mississippi- floden och drog västerut. 
Även om de var osäkra på vad fram-
tiden innebar var de säkra i sin tro och 
i sina vittnesbörd.

Med sex barn kämpade de sig 
genom gyttja där de korsade Iowa på 
vägen västerut. De byggde ett skjul 
åt sig vid Missouriflodens strand, på 
den plats som kom att kallas Winter 
Quarters.

Dessa modiga pionjärer vänt-
ade på apostolisk vägledning om 
hur och när de skulle ta sig längre 
västerut. Allas planer förändrades när 
Brigham Young som president för 
de tolvs kvorum bad män att ansluta 
sig som frivilliga i Förenta stater-
nas armé, i det som kom att kallas 
Mormonbataljonen.

Robert Harris Jr var en av över 500 
pionjärer som följde Brigham Youngs 
uppmaning. Han tog värvning trots 
att det innebar att han lämnade sin 
gravida hustru och sex små barn 
bakom sig.

Hur kom det sig att han och andra 
män gjorde något sådant?

Svaret kan ges med min farmors 
farfars egna ord. I ett brev som han 
skrev till sin hustru när bataljonen 
gjort ett kort uppehåll nära Santa Fe 
skrev han: ”Min tro är starkare än någ-
onsin [och när jag tänker på de saker 
som Brigham Young sagt till oss] tror 
jag honom, som om det var Gud själv 
som talat till mig.”

Kort sagt visste han att han lyss-
nade till en Guds profet, vilket även de 
andra männen gjorde. Det var därför 
de gjorde det! De visste att de leddes 
av en Guds profet.

I samma brev uttryckte han sin 
kärlek till sin hustru och sina barn och 

berättade om sina ständiga böner om 
att hon och barnen skulle välsignas.

Senare i brevet skrev han följande 
kraftfulla ord: ”Vi får inte glömma de 
ting som du och jag hört och [upplevt] 
i Herrens tempel.”

I kombination med hans tidigare 
vittnesbörd om att ”vi leds av en 
Herrens profet” har dessa två heliga 
uppmaningar blivit som en del av 
skrifterna för mig.

Arton månader efter det att han 
avrest med bataljonen återförenades en 
välbehållen Robert Harris med sin äls-
kade Maria. De fortsatte att vara sanna 
och trofasta mot det återställda evange-
liet hela livet. De fick 15 barn, av vilka 
13 levde till vuxen ålder. Min farmor 
Fannye Walker från Raymond Alberta  
i Kanada var ett av deras 136 barnbarn.

Farmor Walker var stolt över det 
faktum att hennes farfar hade tjänat i 
Mormonbataljonen och hon ville att 

alla hennes barnbarn skulle veta det. 
Nu när jag har fått barnbarn förstår 
jag varför det var så viktigt för henne. 
Hon ville vända barnens hjärtan till 
deras fäder. Hon ville att hennes  
barnbarn skulle känna till deras arv  
av rättfärdighet – eftersom hon visste 
att det skulle välsigna deras liv.

Ju närmare våra rättfärdiga förfäder 
vi känner oss, desto mer sannolikt är 
det att vi fattar kloka och rättfärdiga 
beslut.

Och så är det. Vi är alla rikt väl-
signade om vi känner till de berätt-
elser om tro och uppoffringar som 
ledde våra förfäder till att ansluta sig 
till Herrens kyrka.

Från första stund då Robert och 
Maria hörde Wilford Woodruff under-
visa och vittna om evangeliets återställ-
else, visste de att evangeliet var sant.

De visste också att vilka prövningar 
och lidanden som än skulle drabba 
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morfar. Jag var äldste sonen i familjen. 
Jag skottade snö från trottoarerna på 
vintern och tog hand om gräsmattan 
på sommaren, inte bara hos oss utan 
också hos morfar och hos mina två 
mostrar. Morfar satt vanligtvis på 
verandan medan jag klippte hans gräs-
matta. Efteråt brukade jag sätta mig på 
förstutrappan och prata med honom. 
Det är underbara minnen för mig.

En dag frågade jag morfar hur jag 
kunde veta att jag alltid gjorde det 
rätta, med tanke på att alla valmöjlig-
heter i livet. Som så ofta besvarade 
morfar frågan med ett exempel från 
lantlivet.

Han berättade för mig hur man lär 
upp ett hästspann så att de samarbetar. 
Han förklarade att ett hästspann alltid 
måste veta vem det är som bestämmer. 
Ett viktigt medel för att styra en häst 
är betslet. Om någon i spannet får för 
sig att den inte behöver lyda kuskens 
vilja så kommer spannet aldrig att 
dra gemensamt och samarbeta för att 
maximera sin förmåga.

Låt oss titta närmare på vad min 
morfar undervisade mig om med hjälp 
av det här exemplet. Vem är det som 
kör hästspannet? Min morfar menade 
att det är Herren. Han är den som har 

Äldste L. Tom Perry
i de tolv apostlarnas kvorum

Familjens hemaftnar som syster 
Perry och jag har varje måndags-
kväll har nu plötsligt utökats. Min 

bror, hans dotter, Barbaras bror, en 
systerdotter och hennes man har flyttat 
in i vårt kvarter. Det är första gången 
sedan jag var pojke som jag välsignats 
med släkt på nära håll. På den tiden 
bodde flera av min mammas släktingar 
i vårt kvarter. Morfar Sonne bodde 
i huset norrut och moster Emma i 
huset söder om oss. I södra delen av 
kvarteret bodde moster Josephine och 
i östra delen morbror Alma.

I min barndom umgicks vi dagli-
gen med våra släktingar och arbet-
ade, lekte och pratade med dem. Vi 
kunde inte hitta på något större rack-
artyg utan att våra mödrar snabbt fick 
veta det. Världen nuförtiden är annor-
lunda, de flesta familjer är utspridda. 
Även om de bor någorlunda nära 
varandra, så är de sällan grannar.  
Men jag känner det som om pojkår-
ens och min nuvarande situation är 
lite som himmelriket, med nära och 
kära som bor nära varandra. Det är 
för mig en ständig påminnelse om 
familjens eviga natur.

Under min uppväxttid hade jag ett 
alldeles särskilt förhållande till min 

Lydnad genom 
trofasthet
Lydnad är ett tecken på vår tro på den högste auktoritetens,  
ja, Guds visdom och makt.

dem så skulle de välsignas om de  
stod fasta i tron. Det verkar nästan 
som om de hade hört de ord som 
vår nutida profet talade när han sade: 
”Ingen uppoffring är för stor … för att 
få templets välsignelser” (se Thomas S. 
Monson ”Det heliga templet – en 
ledstjärna för världen”, Liahona, maj 
2011, s. 92).

Tvåpundsmyntet i Storbritannien 
har en inskription på sidan där det 
står: ”Vi står på jättars axlar.” Då jag 
tänker på våra storartade pionjärförfä-
der känns det som om vi alla står på 
jättars axlar.

Även om uppmaningen kom från 
ett brev från Robert Harris, tror jag att 
otaliga förfäder skulle sända samma 
budskap till sina barn och barnbarn: 
För det första: Vi får inte glömma de 
upplevelser vi haft i templet, och vi får 
inte glömma de löften och de välsign-
elser som kommer till var och en av 
oss tack vare templet. För det andra: 
Vi får inte glömma att vi leds av en 
Guds profet.

Jag vittnar om att vi är ledda av 
en Guds profet. Herren återställde 
sin kyrka i de sista dagarna genom 
profeten Joseph Smith och vi får inte 
glömma att vi har letts av en obruten 
kedja av Guds profeter från Joseph 
till Brigham och genom varje efter-
kommande kyrkans president till  
vår profet idag, Thomas S. Monson. 
Jag känner honom, jag hedrar honom 
och jag älskar honom. Jag vittnar  
om att han är Herrens profet på 
jorden idag.

Det är mitt hjärtas önskan att vi, 
tillsammans med våra barn och barn-
barn, hedrar våra rättfärdiga förfäders 
arvedel – dessa trofasta mormonpion-
järer som var villiga att lägga allt på 
altaret för att försvara sin Gud och  
sin tro. Jag ber att vi alla ska stå fasta  
i den tro som våra fäder förfäktat. I 
Jesu Kristi heliga namn, amen. ◼
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en avsikt och en plan. Det är också 
han som lär upp hästspannet och i sin 
tur varje enskild häst. Kusken vet bäst 
och det enda sättet för en häst att veta 
att den alltid gör det rätta är att lyda 
och följa kuskens ledning.

Vad liknade min morfar vid sele 
och betsel? Då som nu tror jag att 
min morfar undervisade mig om att 
följa den Helige Andens maningar. 
För honom var betslet andligt. En 
lydig häst som ingår i ett väldresserat 
hästspann behöver bara ett lätt ryck 
av kusken för att göra precis det som 
han vill att den ska göra. Det här lätta 
rycket motsvarar den milda och stilla 
röst med vilken Herren talar till oss. Av 
respekt för vår handlingsfrihet är det 
aldrig ett kraftigt ryck.

Män och kvinnor som inte bryr sig 
om Andens stilla maningar måste ofta 
i likhet med den förlorade sonen lära 
sig genom de naturliga följderna av 

olydnad och ett utsvävande liv. Först 
efter att ha gjorts ödmjuk genom de 
naturliga följderna kom den förlo-
rade sonen ”till besinning” och hörde 
Andens viskningar som sade att han 
skulle återvända hem till sin far (se 
Luk. 15:11–32).

Så det min morfar lärde mig var 
att alltid vara redo att ta emot Andens 
lätta ryck. Han lärde mig att jag alltid 
skulle få en sådan maning om jag 
började avvika från kursen. Och jag 
skulle aldrig göra mig skyldig till 
större synder om jag lät Anden leda 
mina beslut i livet.

Som det står i Jakobs brev 3:3: ”När 
vi lägger betsel i munnen på en häst 
för att han skall lyda oss, styr vi också 
hela hans kropp.”

Vi måste vara uppmärksamma på 
vårt andliga betsel. Vid minsta ryck 
från Mästaren måste vi vara villiga 
att helt och hållet ändra kurs. För att 

lyckas i livet måste vi lära vår ande 
och kropp att samarbeta och lyda 
Guds befallningar. Om vi följer den 
Helige Andens stilla maningar kan det 
ge vår ande och kropp ett gemensamt 
syfte som leder oss tillbaka till vårt 
eviga hem för att bo hos vår evige 
Fader i himlen.

Vår tredje trosartikel lär oss hur 
viktigt det är att lyda: ”Vi tror att 
hela människosläktet kan frälsas 
genom Kristi försoning och genom 
lydnad mot evangeliets lagar och 
förordningar.”

Det slags lydnad som min morfar 
beskrev i sitt exempel om hästspannet 
kräver en alldeles särskild tillit, det vill 
säga absolut tro på den som kör häst-
spannet. Det morfar lärde mig syftade 
därför också på evangeliets första 
grundsats: tro på Jesus Kristus.

Aposteln Paulus lärde: ”Tron är en 
övertygelse om det man hoppas, en 
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visshet om det man inte ser” (Hebr. 
11:1). Sedan anförde Paulus Abel, 
Enok, Noa och Abraham som exem-
pel på tro. Han dröjde vid berättelsen 
om Abraham, för Abraham är de 
trofastas fader:

”I tron lydde Abraham, när han 
blev kallad att dra ut till det land som 
han skulle få i arv, och han begav 
sig i väg utan att veta vart han skulle 
komma.

I tron levde han som främling i det 
utlovade landet …

Genom tron fick också Sara kraft att 
bli mor för en avkomma fast hon var 
överårig. Hon litade på honom som 
hade gett löftet” (Hebr. 11:8–9, 11).

Vi vet att genom Abrahams och 
Saras son Isak fick Abraham löftet om 
avkomlingar ”talrika som stjärnorna på 
himlen och oräkneliga som sand-
kornen på havets strand” (se vers 12; 
se också 1 Mos. 17:15–16). Men sedan 
sattes Abrahams tro på prov, och det 
på ett sätt som många av oss skulle 
finna ofattbart.

Även om jag ofta har funderat över 
berättelsen om Abraham och Isak, 
tror jag inte att jag till fullo förstår 
Abrahams trofasthet och lydnad. Jag 
kan kanske föreställa mig hur han 
trofast packar för att ge sig i väg tidigt 
en morgon, men hur kunde han ta 
alla de där stegen bredvid sin son 

Isak på den tre dagar långa färden  
till foten av berget Moria? Hur kunde 
de bära veden till elden uppför 
berget? Hur kunde han bygga altaret? 
Hur kunde han binda Isak och lägga 
honom på altaret? Hur kunde han  
förklara för honom att det var han 
som var offret? Och hur hade han 
styrkan att lyfta kniven för att döda 
sin son? Abrahams tro gjorde det 
möjligt för honom att noggrant följa 
Guds ledning ända till det mirakulösa 
ögonblick då en ängel ropade till 
honom från himlen och talade om  
för Abraham att han hade bestått  
sitt hjärtslitande prov. Och sedan 
upprepade Herrens ängel löftena i 
Abrahams förbund.

Jag inser att det är förenat med 
utmaningar att tro på Jesus Kristus 
och att lydnad är svårare för några 
än för andra. Jag har levt tillräckligt 
länge för att veta att hästar kan ha 
mycket olika personlighet och att det 
därför kan vara mer eller mindre lätt 
att lära upp dem. Jag vet också att 
den mänskliga mångfalden är mycket 
större. Var och en av oss är en Guds 
son eller dotter och har en unik 
förjordisk och jordisk historia. Därför 
finns det ytterst få patentlösningar. 
Så vi måste lära oss av livets erfaren-
heter, och viktigast är det ständiga 
behovet av den andra grundsatsen i 
evangeliet: omvändelse.

Sant är också att den tid då min 
morfar levde var en enklare tid, sär-
skilt i fråga om valet mellan rätt och 
fel. Även om vissa högintelligenta och 
insiktsfulla personer menar att vår 
komplexa tid kräver allt komplexare 
lösningar, är jag allt annat än säker på 
att de har rätt. Jag anser snarare att vår 
tids komplexitet kräver större enkel-
het, liksom min morfars svar på min 
uppriktiga fråga om hur jag kunde 
skilja mellan rätt och fel. Jag vet att det 
jag erbjuder i dag är en enkel formel, 
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Han tänker igenom dem gång på 
gång. Den första ljusglimten bryter 
igenom mörkret. Är detta svaret, vägen 
ut ur förvirring och mörker? Kan det 
vara så enkelt? Fråga Gud och han 
svarar? Slutligen bestämmer han sig för 
att han antingen måste fråga Gud eller 
förbli i mörker och förvirring.

Och fastän han är så ivrig rusar  
han inte iväg till ett tyst hörn och 
rabblar upp en hastig bön. Han är 
bara 14 år, men i sin brådska att få 
veta förhastar han sig inte. Det här 
ska inte bli vilken bön som helst. Han 
bestämmer vart han ska gå och när 
han ska göra försöket. Han förbereder 
sig för att tala med Gud.

Och så kommer dagen. Det är ”på 
morgonen en härlig, klar dag, tidigt på 
våren artonhundratjugo”.2 Han vandrar 
ensam in i den närliggande skogens 
stillhet, under träden som reser sig 
över honom. Han kommer fram till 
platsen dit han förut bestämt sig för 
att gå. Han knäböjer och uttalar sitt 
hjärtas önskan.

När han beskriver vad som hände 
sedan, säger han:

”Jag [såg] en ljuspelare alldeles  
över mitt huvud, klarare än solen,  
som sänkte sig gradvis tills den föll  
på mig …

När ljuset vilade på mig såg jag två 
personer, vilkas glans och härlighet 

Äldste Lawrence E. Corbridge
i de sjuttios kvorum

Den första synen
En ung pojke läser Bibeln och hans 

ögon stannar till vid ett visst skrift-
ställe. Det här är ett ögonblick som 
kommer att förändra världen.

Han är mycket ivrig att få veta 
vilken kyrka som kan leda honom 
till sanning och frälsning. Han har 
försökt med allt annat och nu vänder 
han sig till Bibeln och läser de här 
orden: ”Om någon av er brister i vis-
dom skall han be till Gud, som ger åt 
alla villigt och utan förebråelser, och 
han skall få den.” 1

Profeten Joseph Smith
De uppenbarelser som utgöts över Joseph Smith bekräftar  
att han var en Guds profet.

men jag kan vittna om hur väl den 
fungerar. Jag rekommenderar den, ja, 
jag uppmanar er att pröva mina ord. 
Om ni gör det så lovar jag att de ska 
leda till klarhet i fråga om vad ni ska 
välja när ni bombarderas med valmöj-
ligheter och ge er enkla svar på frågor 
som förvirrar de lärda och de som tror 
sig vara visa.

Alltför ofta ser vi lydnad som att 
passivt och utan eftertanke lyda en 
högre auktoritets befallningar. I själva 
verket är lydnaden när den är som 
bäst ett tecken på vår tro på den 
högste auktoritetens, ja, Guds visdom 
och makt. När Abraham visade att han 
var orubblig i sin tro på Gud och i sin 
lydnad mot honom, till och med när 
han fick befallning att offra sin son, då 
räddade Gud honom. På liknande sätt 
räddar Gud oss till slut, när vi visar vår 
trofasthet genom att lyda.

De som enbart litar till sig själva 
och följer sina egna önskningar och 
böjelser är så begränsade, jämfört 
med dem som följer Gud och tar 
hans insikt, kraft och gåvor till hjälp. 
Det sägs att den som är självupp-
tagen i grund och botten är mycket 
liten. Stark, aktiv lydnad är allt 
annat än svag eller passiv. Det är 
så vi uttrycker vår tro på Gud och 
uppfyller kraven för att få ta del av 
himlens krafter. Lydnad är ett val. Det 
är ett val mellan vår egen begränsade 
kunskap och makt och Guds obe-
gränsade visdom och allmakt. Enligt 
det min morfar lärde mig är det ett 
val att känna det andliga betslet i vår 
mun och att följa kuskens ledning.

Må vi bli förbundsarvingar och 
Abrahams avkomlingar genom vår 
trofasthet och genom att ta emot det 
återställda evangeliets förrättningar. 
Jag lovar er att det eviga livets väl-
signelser är tillgängliga för alla som är 
trofasta och lydiga. I Jesu Kristi namn, 
amen. ◼
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trotsar all beskrivning, stående över 
mig i luften. En av dem talade till mig 
och nämnde mig vid namn, och sade, 
medan han pekade på den andre: 
[ Joseph.] Denne är min älskade Son. 
Hör honom! ” 3

Endast 24 år senare dör Joseph 
Smith och hans bror Hyrum på grund 
av det som började här.

Motsatser
Joseph sade att när han var 17 år 

talade en ängel om för honom att hans 
”namn skulle hållas för gott och ont 
bland alla nationer … bland alla folk”.4 
Den profetian fortsätter att uppfyllas 
i dag när Jesu Kristi Kyrka av Sista 
Dagars Heliga har spritts över hela 
världen.

Motstånd, kritik och antagonism 
är sanningens följeslagare. Närhelst 
sanning uppenbaras om människans 
ändamål och bestämmelse gör alltid 
en kraft motstånd. Ända sedan Adam 
och Eva i Edens lustgård, ner till Kristi 

verksamhet och vidare till våra dagar 
finns det alltid de som arbetar för att 
bedra, vilseleda, motarbeta och hindra 
livets plan.

Se på det största dammolnet som 
väller upp från all den jord som 
sparkades mot den som blev motar-
betad, trotsad och förkastad, slagen, 
övergiven och korsfäst, den som  
steg ned under allt, och där finner  
du sanningen, Guds Son, människo-
släktets Frälsare. Varför lät de honom 
inte vara?

Varför? Därför att han är sanningen, 
och sanningen motarbetas alltid.

Och sök sedan den som förde 
fram ännu ett vittne om Jesus Kristus 
och annan helig skrift, sök den som 
var redskapet för att återställa evan-
geliets fullhet och Jesu Kristi kyrka till 
jorden, sök honom och förvänta dig 
att få se smutskastning. Varför inte 
låta honom vara?

Varför? Därför att han lärde sann-
ingen och sanningen motarbetas alltid.

Uppenbarelsens flod
De uppenbarelser som utgöts över 

Joseph Smith bekräftar att han var 
en Guds profet. Låt oss se på några 
av dem, bara se på en del av det ljus 
och den sanning som uppenbarades 
genom honom och som står i stark 
kontrast till de allmänna föreställning-
arna i hans tid och vår:

• Gud är en personlig, upphöjd 
varelse, en evig Fader. Han är vår 
Fader.

• Gud Fadern, Jesus Kristus och den 
Helige Anden är åtskilda personer.5

• Du är mer än bara en människa. 
Du är ett barn till Gud den evige 
Fadern och kan bli lik honom6  
om du tror på hans Son, omvänder 
dig, tar emot förrättningar, tar emot 
den Helige Anden och håller ut 
intill änden.7

• Jesu Kristi kyrka i dag är i grunden 
samma kyrka som den han 
organiserade under sin jordiska 
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verksamhet, med profeter och 
apostlar, melkisedekska och levi-
tiska prästadömen, äldster, hög-
präster, diakoner, lärare, biskopar 
och de sjuttio, allt så som de 
beskrivs i Bibeln.

• Prästadömets myndighet undan-
hölls jorden efter Frälsarens och 
hans apostlars död och återställdes 
igen i vår tid.

• Uppenbarelser har inte upphört 
och himlarna är inte stängda. Gud 
talar till profeter idag och han talar 
till er och till mig likaså.8

• Det finns mer efter det här livet än 
bara himmel och helvete. Det finns 
grader av härlighet, och vad vi gör  
i det här livet betyder en hel del.9

• Istället för att bara ha en passiv 
tro på Kristus ska vi ”vända oss till 
honom i varje tanke” 10, ”göra allt 
[vi] gör i Sonens namn” 11, ”alltid 
minnas honom samt hålla [hans] 
bud … så att [vi] alltid kan ha hans 
Ande hos [oss]”.12

• De miljarder människor som lever 
och dör utan evangeliet och de 
nödvändiga förrättningarna för 
frälsning är inte förlorade. Genom 
Jesu Kristi försoning kan alla män-
niskor bli frälsta, ”genom lydnad 
mot evangeliets lagar och förord-
ningar” 13, administrerade till både 
de levande och de döda 14.

• Allt började inte vid födelsen. Du 
levde förut i Guds närhet som hans 
son eller dotter och förberedde dig 
för jordelivet.15

• Äktenskapet och familjen är inte 
mänskliga avtal tills döden skiljer 
oss åt. De är avsedda att vara 
eviga genom förbund som vi ingår 
med Gud. Familjen är himlens 
mönster.16

Och detta är bara en del av den 
flod av uppenbarelser som kom till 
Joseph Smith. Var kom de ifrån, alla  

de här uppenbarelserna som ger ljus 
åt mörker, klarhet åt tvivel och som 
har inspirerat, välsignat och förbättrat 
miljontals människors liv? Vilket är 
mest troligt, att han fantiserade ihop 
allt själv eller att han hade himlens 
hjälp? Låter skrifterna han produce-
rade som en människas ord eller  
Guds ord?

Slutsats
Man kan inte tvivla på att Joseph 

Smith uträttade det han gjorde, bara 
på hur han gjorde det han gjorde och 
varför. Och det finns inte så många 
alternativ. Han var antingen hycklare 
eller profet. Antingen gjorde han det 
han gjorde ensam eller så hade han 
himlens hjälp. Se på bevisen, men se 

då på alla bevisen, den mosaik som 
hans liv utgjorde, inte bara på en 
enstaka del. Och viktigast av allt, gör 
som den unge Joseph och fråga ”Gud, 
som ger åt alla villigt och utan före-
bråelser, och [du] skall få” svar.17Detta 
är sättet att få reda på sanningen, inte 
bara om Mormons bok och Joseph 
Smith, utan det är även mönstret för 
att få veta sanningen om allting 18.

Joseph Smith var en Guds profet, 
liksom Thomas S. Monson är i dag. 
Genom Joseph Smith har ”Guds rikes 
nycklar [återigen] anförtrotts männi-
skan på jorden, och … evangeliet skall 
rulla fram … liksom stenen, som utan 
händer är uthuggen ur berget … tills 
den har uppfyllt hela jorden”.19

Gud är vår evige Fader och Jesus 
är Kristus. Vi tillber dem. Inget kan 
jämföras med deras skapelser, fräls-
ningsplanen och Guds lamms förso-
ningsoffer. I den här tidsutdelningen 
uppfyller vi Faderns plan och tar 
del av försoningens frukter endast 
genom lydnad mot evangeliets lagar 
och förrättningar, som återställdes 
genom profeten Joseph Smith. Jag 
bär vittne om dem – Gud den evige 
Fadern och Jesus Kristus, världens 
Frälsare. Och jag gör det i Jesu Kristi 
namn, amen. ◼
SLUTNOTER
 1. Jak. 1:5.
 2. Joseph Smith—Historien 1:14.
 3. Joseph Smith—Historien 1:16–17.
 4. Joseph Smith—Historien 1:33.
 5. Se Läran och förbunden 130:22.
 6. Se Läran och förbunden 50:24.
 7. Se 2 Nephi 31; 3 Nephi 27.
 8. Se Moroni 10:3–5.
 9. Se Läran och förbunden 76.
 10. Se Läran och förbunden 6:36.
 11. Mose 5:8.
 12. Läran och förbunden 20:77.
 13. Trosartikel 3.
 14. Se Läran och förbunden 76; 128; 138.
 15. Se Läran och förbunden 49:17; 138;  

Mose 3:5; 6:36.
 16. Se Läran och förbunden 131:1–2; 132:5–33.
 17. Jak. 1:5.
 18. Se Moroni 10:3–5.
 19. Se Läran och förbunden 65:2.
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I tider av svårigheter och trage-
dier har Herren ett sätt att ändra vårt 
fokus och våra prioriteringar. Helt 
plötsligt betyder de materiella saker, 
som vi arbetat så hårt för att skaffa, 
ingenting. Allt som betyder något 
är vår familj och våra relationer till 
andra. En god syster uttryckte det så 
här: ”När vattnet dragit sig tillbaka 
och det var dags att röja upp, såg jag 
mig om i mitt hem och tänkte: ’Oj, 
jag har samlat på mig mycket skräp 
under de här åren.’”

Jag misstänker att den här syst-
ern har fått ett bättre perspektiv och 
hädanefter kommer att vara mer 
försiktig i sina beslut om vad som är 
nödvändigt och vad hon faktiskt kan 
klara sig utan.

på Jesus Kristus gav dem hopp om att 
allt förr eller senare skulle ordna sig. I 
hem efter hem, tält efter tält, lärde jag 
och syster Teh oss mycket av dessa 
trofasta heliga.

Äldste Michael John U. Teh
i de sjuttios kvorum

Kort efter generalkonferensen i 
oktober 2007 sade en av brö-
derna till mig att det skulle dröja 

ungefär sju år innan jag fick denna 
skakande upplevelse igen. Jag blev 
lättad och sa att jag skulle betrakta 
dessa som mina ”sju goda år”. Här är 
jag nu: Mina sju goda år är förbi.

I januari förra året fick jag och 
min älskade fru Grace i uppdrag att 
besöka medlemmar i Filippinerna som 
drabbats av en kraftig jordbävning och 
en supertyfon. Vi gladde oss eftersom 
uppdraget var ett svar på våra böner 
och vittnade om vår kärleksfulle 
himmelske Faders godhet och barm-
härtighet. Det uppfyllde vår önskan 
att personligen uttrycka vår kärlek och 
omtanke till dem.

De flesta medlemmar vi mötte 
bodde fortfarande i tillfälliga härbär-
gen som tält, samlingslokaler och 
kyrkans möteshus. De hem vi besökte 
hade antingen delar av taket kvar, eller 
inget tak alls. Folket där hade inte 
mycket till att börja med och det lilla 
de haft hade svepts bort. Det fanns 
lera och spillror överallt. De var ändå 
fyllda av tacksamhet för den lilla hjälp 
de fick och var vid gott mod trots sina 
fortfarande mycket svåra omstän-
digheter. När vi frågade dem hur de 
mådde svarade alla med ett käckt: ”Vi 
klarar oss.” Det var tydligt att deras tro 

Ty där din skatt är
Om vi inte aktar oss börjar vi jaga mer efter det som  
är timligt än det som är andligt.
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I vårt arbete med många medlem-
mar genom åren har vi haft glädjen 
att se ett överflöd av andlig styrka. Vi 
har också sett både överflöd och brist 
på materiella ägodelar bland de här 
trofasta medlemmarna.

För de flesta av oss är det nödvänd-
igt att tjäna pengar och samla på oss 
världsliga ägodelar för att kunna för-
sörja våra familjer. Det kräver en stor 
del av vår tid och uppmärksamhet. 
Det finns ingen gräns för vad världen 
har att erbjuda, så det är viktigt att vi 
lär oss inse när vi har tillräckligt. Om 
vi inte aktar oss börjar vi jaga mer 
efter det som är timligt än det som är 
andligt. Vår strävan efter det som är 
andligt och evigt hamnar då i bak-
grunden, istället för tvärt om. Sorgligt 
nog verkar det finnas en stark benä-
genhet att samla på sig mer och mer 
och äga det senaste och bästa.

Hur kan vi se till att vi inte går åt 
det hållet? Jakob ger det här rådet: ”Ge 
därför inte ut pengar på det som inte 
har något värde, lägg inte heller ned 
arbete på sådant som inte kan tillfreds-
ställa. Hörsamma mig flitigt och kom 
ihåg de ord som jag har talat. Och 
kom till Israels Helige och mätta er 
med det som inte förgås och inte hel-
ler kan fördärvas, och låt er själ glädjas 
åt överflöd.” 1

Jag hoppas att ingen av oss ger 
ut pengar på det som inte har något 
värde eller lägger ned arbete på 
sådant som inte kan tillfredsställa.

Frälsaren lärde både judarna i Jeru-
salem och nephiterna:

”Samla inte skatter på jorden, där 
rost och mal förstör och där tjuvar 
bryter sig in och stjäl.

Samla er skatter i himlen, där var-
ken rost eller mal förstör och där inga 
tjuvar bryter sig in och stjäl.

Ty där din skatt är, där kommer 
också ditt hjärta att vara.” 2

I ett annat sammanhang använde 

Frälsaren denna liknelse:
”En rik man hade åkrar som gav 

goda skördar.
Och han frågade sig själv: Vad skall 

jag göra? Jag har inte plats för mina 
skördar.

Så här vill jag göra, tänkte han. Jag 
river mina logar och bygger större, 
och där samlar jag in all min säd och 
allt mitt goda.

Sedan vill jag säga till mig själv: 
Kära själ, du har samlat mycket gott 
för många år. Ta det nu lugnt, ät, drick 
och var glad.

Men Gud sade till honom: Din 
dåre, i natt skall din själ utkrävas av 
dig, och vem skall då få vad du har 
samlat ihop?

Så går det för den som samlar 
skatter åt sig själv men inte är rik  
inför Gud.” 3

President Dieter F. Uchtdorf gav 
följande råd för inte så länge sedan:

”Vår himmelske Fader ser vår verk-
liga potential. Han känner till saker 
om oss som vi inte själva känner till. 
Han manar oss under vår livstid att 
uppfylla ändamålet med vår skapelse, 
att leva ett gott liv och att återvända till 
hans närhet.

Varför ägnar vi då så mycket av vår 
tid och energi åt sådant som är flyktigt, 
oviktigt och ytligt? Vägrar vi  

att se det dåraktiga i vår strävan efter 
det obetydliga och förgängliga?” 4

Vi vet alla att vår lista över jordiska 
skatter består av stolthet, rikedomar, 
materiella ting, makt och att äras av 
människor. De är inte värda mer tid 
eller uppmärksamhet, så jag lägger 
istället fokus på det som utgör våra 
skatter i himlen.

Vilka är några av de himmelska 
skatter som vi kan samla på oss? Till 
att börja med vore det bra för oss att 
införliva kristuslika egenskaper som 
tro, hopp, ödmjukhet och kristlig 
kärlek. Vi har återkommande fått rådet 
att lägga av den naturliga människan 
och bli som ett barn.5 Frälsarens 
uppmaning till oss är att sträva efter 
att bli fullkomliga liksom han och vår 
himmelske Fader.6

För det andra måste vi spendera 
mer tid och arbete på att stärka familje-
relationer. Familjen är ju ”instiftad av 
Gud. Den är den viktigaste enheten i 
tiden och i evigheten.” 7

För det tredje är tjänande ett kän-
netecken för en sann Kristi efterföljare. 
Han sade: ”Allt vad ni har gjort för en 
av dessa mina minsta bröder, det har 
ni gjort mot mig.” 8

För det fjärde är ansträngningen 
att förstå Kristi lära och stärka vårt 
vittnesbörd något som medför sann 
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göra gott och som förmår människor 
att tro på Kristus kommer genom Kristi 
kraft och gåva, varför ni … kan veta 
att det är av Gud.” 1

Vi ställs egentligen inför samma 
dilemma som Joseph Smith stod inför 
när han var ung. Också vi finner att vi 
brister i visdom.

I Guds rike är sökandet efter sann-
ing något som värdesätts, uppmuntras 
och inte på något sätt undertrycks 
eller skapar oro. Herren har gett 
kyrkans medlemmar det tydliga rådet 
att söka kunskap.2 Han sade: ”Sök 
flitigt … ja, sök i de bästa böcker efter 
visdomsord. Sök lärdom, ja, genom 
studier och även genom tro.” 3 Men hur 
kan vi urskilja sanningen i en värld 
som blir alltmer brutal i sina angrepp 
mot det som hör Gud till?

Skrifterna visar oss vägen:
För det första känner vi igen sann-

ingen på dess frukter.
I sin storslagna bergspredikan sade 

Herren:
”Så bär varje gott träd god frukt, 

men ett dåligt träd bär dålig frukt …
Alltså skall ni känna igen dem på 

deras frukt.” 4

Profeten Mormon undervisade 
om samma princip när han sade: ”Av 
deras gärningar skall ni känna dem. 
Ty om deras gärningar är goda då är 
även de goda.” 5

Äldste Marcos A. Aidukaitis
i de sjuttios kvorum

Häromdagen läste min 10- årige 
son om den mänskliga hjärnan 
på internet. Han vill bli kirurg en 

dag. Det är lätt att se att han är mycket 
smartare än jag.

Vi tycker om internet. Hemma 
kommunicerar vi med släkt och vän-
ner via sociala medier, e–post och på 
andra sätt. Mina barn gör mycket av 
sitt skolarbete med hjälp av internet.

Vilken fråga det än gäller söker vi 
efter den information vi behöver på 
nätet. Några sekunder senare har vi 
mycket material. Det är fantastiskt.

Internet erbjuder så många möj-
ligheter att lära. Men Satan vill att vi 
ska vara olyckliga, så han förvränger 
tingens sanna mening. Han använder 
detta utmärkta redskap till att skapa 
tvivel och rädsla, och riva ner tro  
och hopp.

Med allt som finns tillgängligt på 
internet måste vi noggrant fundera 
över vad vi ska lägga vår tid på. Satan 
kan hålla oss upptagna, distraherade 
och infekterade av att sålla informa-
tion som i mångt och mycket kan vara 
rent skräp.

Man ska inte gräva i sopor.
Lyssna till det här rådet, som vi får 

i skrifterna: ”Kristi Ande ges åt varje 
människa för att hon skall kunna skilja 
gott från ont. Därför visar jag er hur ni 
bör döma, ty allt som inbjuder till att 

Om ni brister i visdom
Gud uppenbarar sanningen till dem som söker efter den så 
som skrifterna säger.

glädje och tillfredsställelse. Vi måste 
konsekvent studera Kristi ord i skrift-
erna och i de levande profeternas ord. 
”Ty se, Kristi ord skall tillkännage för 
er allt ni bör göra.” 9

Låt mig avsluta med berättelsen om 
en 73- årig änka som vi mötte under 
vår resa till Filippinerna:

När jordskalvet drabbade ön Bohol 
rasade hemmet som hon och hennes 
avlidne make hade arbetat så hårt 
för att bygga, och dödade hennes 
dotter och barnbarn. När hon nu 
blivit ensam måste hon arbeta för att 
försörja sig. Hon tar emot tvätt (som 
hon tvättar för hand) och måste gå 
upp och ner för en ordentlig backe 
ett par gånger om dagen för att hämta 
vatten. När vi besökte henne bodde 
hon fortfarande i tält.

Här är hennes ord: ”Äldste Teh, jag 
accepterar allt som Herren har bett 
mig genomgå. Jag känner ingen bitter-
het. Jag värdesätter min tempelrekom-
mendation och har den under kudden. 
Jag vill att du ska veta att jag betalar 
ett fullt tionde på min lilla inkomst 
från tvätten. Vad som än händer ska 
jag alltid betala ett fullt tionde.”

Jag bär mitt vittnesbörd om att våra 
prioriteter, tendenser, böjelser, begär, 
lidelser, och passioner kommer att ha 
direkt inverkan på vårt nästa tillstånd. 
Låt oss alltid minnas Frälsarens ord: 
”Ty där din skatt är, där kommer också 
ditt hjärta att vara.” Må våra hjärtan 
alltid vara på rätta stället är min bön  
i Jesu Kristi namn, amen. ◼

SLUTNOTER
 1. 2 Nephi 9:51.
 2. Matt. 6:19–21; se också 3 Nephi 13:19–21.
 3. Luk. 12:16–21.
 4. Dieter F. Uchtdorf, ”Om ånger och beslut”, 

Liahona, nov. 2012, s. 22–23.
 5. Se Mosiah 3:19.
 6. Se 3 Nephi 12:48.
 7. Handbok 2: Kyrkans förvaltning (2010), 

1.1.1.
 8. Matt. 25:40.
 9. 2 Nephi 32:3.
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Vi uppmanar alla att studera denna 
kyrkas frukter och verk.

De som är intresserade av sann-
ing kan se den skillnad som kyrkan 
och dess medlemmar åstadkommer 
i de samhällen där de är etablerade. 
De lägger också märke till hur livet 
förbättras för dem som följer dess 
lärdomar. De som undersöker dess 
frukter upptäcker att frukterna som 
kommer av Jesu Kristi Kyrka av Sista 
Dagars Heliga är välbehagliga och 
begärliga.

För det andra kan vi finna sanning 
genom att själva pröva ordet.

Profeten Alma lärde:
”Nu skall vi jämföra ordet med ett 

frö. Om ni ger plats så att ett frö kan 
sås i ert hjärta, se, om det är ett verk-
ligt frö eller ett gott frö, och om ni inte 

kastar ut det genom er otro … se, då 
skall det börja svälla i ert bröst. Och 
… ni [skall] börja säga inom er själva: 
Det måste så vara att detta är ett gott 
frö … ty det börjar utvidga min själ. Ja, 
det börjar upplysa mitt förstånd, ja, det 
börjar bli välbehagligt för mig …

Och se, stärker inte detta er tro? Jo, 
det stärker er tro …

Ja, för varje frö ger växt efter sin 
egen avbild.” 6

Vilken storslagen inbjudan från  
en Herrens profet! Det här kan jäm-
föras med ett vetenskapligt experi-
ment. Vi uppmanas att pröva ordet, 
vi får parametrar och vi får veta 
hur provresultatet blir om vi följer 
instruktionerna.

Alltså lär oss skriften att vi kan få 
veta sanningen genom att studera 

dess frukter, eller genom att själva 
experimentera med den, ge rum för 
ordet i våra hjärtan och vårda det 
som ett frö.

Men det finns också ett tredje 
sätt att få veta sanningen och det är 
genom personlig uppenbarelse.

Läran och förbunden kapitel 8 lär 
oss att uppenbarelse är kunskap – 
”kunskap om vad [vi] än ber om i tro, 
med ett uppriktigt hjärta, med tro på 
att [vi] skall få”.7

Och Herren talar om för oss hur 
vi ska ta emot uppenbarelsen. Han 
säger: ”Jag skall tala till ditt förstånd 
och till ditt hjärta genom den Helige 
Anden, som skall komma över dig och 
som skall bo i ditt hjärta.” 8

Alltså lär vi oss att vi kan få upp-
enbarelse genom att be i tro, med 



110 L i a h o n a

uppriktigt hjärta och tro på att vi ska få.
Men lägg märke till att Herren var 

mycket tydlig i sin varning: ”Kom ihåg 
att utan tro kan du ingenting göra. 
Be därför i tro.” 9 Tro kräver arbete – 
arbete såsom att utforska det i sitt eget 
sinne och sedan fråga Herren i bön 
om det är rätt.

Herren sade:
”Om det är rätt skall jag få ditt 

hjärta att brinna inom dig, därför skall 
du känna att det är rätt.

Men om det inte är rätt skall du  
inte få någon sådan känsla, utan det 
skall komma en tröghet över ditt tänk-
ande som får dig att glömma det som 
är fel.” 10

Tro utan gärningar är död.11 Så, ”be 
i tro utan att tvivla”.12

Jag har en vän som inte är med-
lem i vår kyrka som antydde för mig 
att han inte är en andlig människa. 
Han läser inte skrifterna och ber inte 
eftersom han säger att han inte förstår 
Guds ord och inte är säker på att Gud 
existerar. Den inställningen förklarar 
hans bristande andlighet och leder 
till uppenbarelsens motsats, så som 
Alma förklarar: Han sade: ”Och därför 
får den som förhärdar sitt hjärta en 
mindre del av ordet.”

Men, tillade Alma, ”till den som inte 
förhärdar sitt hjärta ges en större del 
av ordet, till dess det blir honom givet 
att känna Guds hemligheter, till dess 
han känner dem till fullo”.13

Alma och Mosiahs söner är exem-
pel på principen att tro kräver arbete.  
I Mormons bok läser vi:

”De hade flitigt utforskat skrifterna 
för att de skulle kunna få kännedom 
om Guds ord.

Men detta är inte allt. De hade hän-
givit sig åt mycket bön och fasta, och 
därför hade de profetians ande och 
uppenbarelsens ande.” 14

Att be och fråga med uppriktigt 
hjärta är lika viktigt i den här pro-
cessen. Om vi uppriktigt söker sann-
ingen gör vi allt som står i vår makt för 
att finna den, som att läsa skrifterna, 
gå i kyrkan och göra vårt bästa för att 
hålla Guds bud. Det innebär också att 
vi är villiga att göra Guds vilja när vi 
finner den.

Det Joseph Smith gjorde när 
han sökte efter vishet är ett perfekt 
exempel på vad det innebär att ha 
ett uppriktigt hjärta. Han sade att han 
ville veta vilken av sekterna som var 
sann, så ”att [han] kunde veta vilken 
[han] skulle ansluta [sig] till”.15 Redan 

innan han bad var han redo att handla 
efter det svar han skulle få.

Vi måste fråga i tro och med upp-
riktigt hjärta. Men det är inte allt. Vi 
måste också tro att vi ska få uppen-
barelsen. Vi måste lita på Herren och 
hoppas på hans löften. Kom ihåg det 
som står skrivet: ”Om någon av er 
brister i visdom skall han be till Gud, 
som ger åt alla villigt och utan före-
bråelser, och han skall få den.” 16 Vilket 
underbart löfte!

Jag uppmanar alla att söka sann-
ingen med någon av dessa metoder, 
men särskilt från Gud genom person-
lig uppenbarelse. Gud uppenbarar 
sanningen till dem som söker efter 
den så som skrifterna säger. Det 
kräver mer arbete än att bara söka 
på internet, men det är värt besväret.

Jag vittnar om att detta är Jesu Kristi 
sanna kyrka. Jag har sett dess frukter 
i samhället och i tusentals människors 
liv, också i min familjs liv, och vet 
därför att den är sann. Jag har också 
prövat ordet i mitt liv i många år och 
har känt dess inflytande på min själ, 
och vet därför att det är sant. Men 
viktigast av allt är att jag fått veta att 
det är sant för egen del, i uppenbar-
else genom den Helige Andens kraft. 
Därför vet jag att det är sant. Jag upp-
manar er alla att göra likadant. I Jesu 
Kristi namn, amen. ◼

SLUTNOTER
 1. Moroni 7:16.
 2. Se Läran och förbunden 88:78.
 3. Läran och förbunden 88:118.
 4. Matt. 7:17, 20.
 5. Moroni 7:5.
 6. Alma 32:28, 30–31.
 7. Läran och förbunden 8:1.
 8. Läran och förbunden 8:2.
 9. Läran och förbunden 8:10.
 10. Läran och förbunden 9:8–9.
 11. Se Jak. 2:17.
 12. Jak. 1:6.
 13. Alma 12:10.
 14. Alma 17:2–3.
 15. Joseph Smith—Historien 1:18.
 16. Jak. 1:5.

Pleasant Grove, Utah, USA
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borta. Hon skyndade sig att berätta för 
apostlarna och när hon fann Petrus 
och Johannes sade hon till dem: ”De 
har tagit bort Herren från graven, och 
vi vet inte var de har lagt honom.” 3 
Petrus och Johannes sprang till platsen 
och konstaterade att graven verkligen 
var tom, eftersom de såg ”linne-
bindlarna ligga där och duken som 
hade täckt huvudet … hopvikt på en 
särskild plats”.4 Johannes var uppen-
barligen den förste att förstå det stor-
slagna budskapet om uppståndelsen. 
Han skriver att ”han såg och trodde”, 
medan de andra fram till dess ”inte 
förstått Skriftens ord att han måste 
uppstå från de döda”.5

Petrus och Johannes gick men 
Maria stannade kvar, fortfarande 
sörjande. Under tiden hade äng-
larna återvänt och frågade henne 
milt: ”’Kvinna, varför gråter du?’ 
Hon svarade: ’De har tagit bort min 
Herre, och jag vet inte var de har lagt 

och korsfästas och uppstå på tredje 
dagen.” 1

”Kom och se platsen där han låg!
Och gå genast och säg till hans 

lärjungar att han har uppstått från  
de döda.” 2

Som änglarna hade befallt tittade 
Maria från Magdala in i graven, men 
det verkar som om det enda hon 
märkte var att Herrens kropp var 

Äldste D. Todd Christofferson
i de tolv apostlarnas kvorum

En förkrossande känsla av ned-
erlag och förtvivlan omgav Jesu 
lärjungar när han led och dog på 

korset och hans kropp lades livlös i 
graven. Trots det Frälsaren upprepade 
gånger hade sagt om sin död och 
uppståndelse, hade de inte förstått. 
Den mörka korsfästelsens eftermiddag 
följdes dock snart av den glädjefulla 
uppståndelsens morgon. Men den 
glädjen kom först när lärjungarna blivit 
ögonvittnen till uppståndelsen, för 
till och med änglars tillkännagivande 
om att han hade uppstått var först 
obegripligt – det var något aldrig förut 
skådat.

Maria från Magdala och några 
andra trofasta kvinnor kom tidigt till 
Frälsarens grav den söndagsmorgonen 
med kryddor och salvor, för att slut-
föra den smörjelse som påbörjats när 
Herrens kropp hastigt lagts i gravkam-
maren inför den kommande sabbaten. 
På denna morgnarnas morgon möttes 
de av en öppen gravkammare, täck-
stenen hade rullats bort och två änglar 
som förkunnade:

”Varför söker ni den levande bland 
de döda?

Han är inte här, han har uppstått. 
Kom ihåg vad han sade till er, medan 
han ännu var i Galileen.

Han sade att Människosonen måste 
utlämnas i syndiga människors händer 

Jesu Kristi uppståndelse
Jesus från Nasaret är den återuppståndne Återlösaren och jag 
vittnar om allt det som följer av det faktum att han uppstod.
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honom.’” 6 I det ögonblicket sade den 
uppståndne Frälsaren, som nu stod 
bakom henne: ”’Kvinna, varför gråter 
du? Vem söker du?’ Hon trodde att det 
var trädgårdsmästaren och sade till 
honom: ’Herre, om det är du som har 
fört bort honom, så säg mig var du 
har lagt honom, så att jag kan hämta 
honom.’” 7

Äldste James E. Talmage skrev: 
”Det var Jesus, sin älskade Herre, 
som hon talade med, men hon visste 
det inte. Ett ord från hans levande 
läppar förvandlade hennes plåg-
samma sorg till extatisk glädje. ’Jesus 
sade till henne: ”Maria!”. Rösten, 
tonfallet, den ömma betoningen som 
hon tidigare hade hört och älskat, 
lyfte henne upp ur det förtvivlans 
djup, vari hon hade sjunkit ned. Hon 
vände sig om och såg Herren. I hän-
förd glädje sträckte hon ut sina armar 
för att omfamna honom och uttalade 
det enda, ömma och tillbedjande 
ordet: ’Rabbuni’, med betydelsen 
’min älskade Mästare’.” 8

Och så blev denna välsignade 
kvinna den första dödliga att se och 
tala med den uppståndne Kristus. 
Senare samma dag uppenbarade 
han sig för Petrus i eller nära Jeru-
salem9; för två lärjungar på vägen 
till Emmaus 10; och på kvällen för tio 
av apostlarna och andra genom att 
plötsligt träda fram mitt ibland dem 
och säga: ”Se på mina händer och 
mina fötter att det verkligen är jag. 
Rör vid mig och se. En ande har inte 

kött och ben, som ni ser att jag har.” 11 
Sedan, för att ytterligare övertyga 
dem ”eftersom de av idel glädje ännu 
inte kunde tro utan stod där förund-
rade”,12 åt han en bit stekt fisk och 
honungskaka inför dem.13 Senare 
instruerade han dem: ”Ni [skall] … bli 
mina vittnen i Jerusalem och i hela 
Judéen och Samarien och ända till 
jordens yttersta gräns.” 14

Utöver dessa bekräftade vittnen i 
Jerusalem har vi den uppståndne Her-
rens ojämförliga verksamhet bland de 
forntida invånarna på det västra halv-
klotet. I landet Ymnighet steg han ner 
från himlen och inbjöd den samlade 
mängden, ungefär 2 500 personer, att 
komma fram, den ene efter den andre 
tills de alla hade gått fram och stuckit 
sina händer i hans sida och känt märk-
ena efter spikarna i hans händer och i 
hans fötter.15

”Och när alla hade gått fram och 
själva hade bevittnat det, ropade de 
enhälligt och sade:

Hosianna! Välsignat vare den allra-
högste Gudens namn! Och de föll ned 
för Jesu fötter och tillbad honom.” 16

Kristi uppståndelse visar att hans 
existens är självständig och evig. ”Ty 
liksom Fadern har liv i sig själv, så 
har han gett åt Sonen att ha liv i sig 
själv.” 17 Jesus sade:

”Fadern älskar mig därför att jag ger 
mitt liv för att sedan ta det tillbaka.

Ingen tar det ifrån mig, utan jag ger 
det av fri vilja. Jag har makt att ge det, 
och jag har makt att ta det tillbaka.” 18

Frälsaren är inte beroende av föda 
eller vatten eller syre eller av att någon 
annan substans, kraft eller person 
skänker honom liv. Både som Jehova 
och som Messias är han den store Jag 
Är, Guden som existerar i och av sig 
själv.19 Han helt enkelt är och kommer 
alltid att vara.

Genom sin försoning och upp-
ståndelse har Jesus Kristus övervunnit 
alla delar av fallet. Fysisk död är 
tillfällig, och till och med andlig död 
har ett slut såtillvida att alla kommer 
tillbaka till Guds närhet, åtminstone 
tillfälligt, för att bli dömda. Vi kan ha 
fullständig tro på och tillit till hans 
makt att övervinna allt och skänka  
oss evigt liv.

”Ty eftersom döden kom genom 
en människa, så kom också de dödas 
uppståndelse genom en människa.

Liksom i Adam alla dör, så skall 
också i Kristus alla göras levande.” 20

Med äldste Neil A. Maxwells ord: 
”Kristi seger över döden utgjorde 
slutet på det mänskliga dilemmat. Nu 
finns det endast personliga dilem-
man och även från dessa kan vi 
befrias genom att följa hans lärdomar, 
han som räddade oss från allmän 
undergång.” 21

Efter att ha tillfredsställt rättvisans 
krav ställer sig Kristus i rättvisans 
ställe, eller vi kan säga att han är rätt-
visa lika väl som han är kärlek.22 Lika-
ledes, förutom att vara en ”fullkomlig 
och rättvis Gud” är han en fullkomlig 
och barmhärtig Gud.23 Följaktligen 
ställer Frälsaren allt tillrätta. Ingen 
orättvisa i dödligheten är bestående, 
inte ens döden, för han ger livet åter 
igen. Skador, handikapp, förräderi 
och misshandel, allt ställs till rätta till 
slut tack vare hans fullkomliga rätt-
visa och nåd.

Av samma skäl är vi alla ansvariga 
inför honom för våra liv, våra val och 
våra handlingar, till och med våra 
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tankar. Eftersom han har återlöst oss 
från fallet är våra liv i själva verket 
hans. Han förkunnade:

”Se, jag har givit er mitt evangelium, 
och detta är det evangelium som jag 
har givit er — att jag kom till världen 
för att göra min Faders vilja, därför att 
min Fader sände mig.

Och min Fader sände mig för att 
jag skulle kunna lyftas upp på korset, 
och så att jag, sedan jag lyfts upp på 
korset skulle kunna dra alla människor 
till mig, för att människorna, liksom 
jag hade lyfts upp av människor, på 
samma sätt skulle lyftas upp av Fadern 
för att stå inför mig för att dömas efter 
sina gärningar.” 24

Begrunda ett ögonblick den betyd-
else uppståndelsen har i och med att 
den en gång för alla löser frågan om 
Jesus från Nasarets sanna identitet 
samt de stora filosofiska tvisterna och 
livets frågor. Om Jesus verkligen bok-
stavligen uppstod måste det innebära 
att han är en gudomlig varelse. Ingen 
dödlig människa har makten i sig själv 
att leva igen efter att ha dött. Eftersom 
Jesus uppstod kan han inte bara ha 
varit en snickare, en lärare, en rabbin 
eller en profet. Eftersom Jesus uppstod 
måste han ha varit en Gud, ja, Faderns 
enfödde Son.

Därför är det som han lärde sant, 
för Gud kan inte ljuga.25

Därför var han jordens skapare, 
som han sade.26

Därför är himlen och helvetet verk-
liga, som han lärde.27

Därför finns det en andevärld, som 
han besökte efter sin död.28

Därför ska han komma tillbaka 
igen, som änglarna sade,29 och ”per-
sonligen … regera på jorden” 30.

Därför kommer alla att uppleva 
uppståndelsen och den yttersta 
domen.31

I och med att Kristi uppståndelse 
är verklig är tvivel på Gud Faderns 

allmakt, allvetande och välvilja 
grundlösa – han gav ju sin enfödde 
Son för att återlösa världen. Tvivel 
på meningen och syftet med livet är 
ogrundade. Jesus Kristus är faktiskt det 
enda namn genom vilket frälsning kan 
komma till mänskligheten. Kristi nåd 
är verklig och skänker både förlåtelse 
och rening till den botfärdige synd-
aren. Tro är förvisso mer än fantasi 
eller ett psykologiskt påhitt. Det finns 
fullkomlig och universell sanning och 

det finns sakliga och oföränderliga 
moralnormer, som han lärde.

I och med att Kristi uppståndelse är 
verklig är det både möjligt och bråd-
skande att omvända sig från brott mot 
lagar och bud. Frälsarens underverk 
var verkliga, liksom hans löfte till sina 
lärjungar att de skulle utföra samma 
och till och med större gärningar.32 
Hans prästadöme är ovillkorligen 
en verklig kraft som ”förvaltar evan-
geliet och innehar nyckeln till rikets 
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hemligheter, ja, nyckeln till kunskapen 
om Gud. Därför är gudaktighetens 
kraft uppenbar i dess förordningar.” 33 
I och med att Kristi uppståndelse är 
verklig är döden inte slutet för oss, 
och ”när denna vår sargade hud är 
borta, skall vi i vårt kött skåda Gud”.34

President Thomas S. Monson 
berättar om en Robert Blatchford 
som för 100 år sedan ”i sin bok 
God and My Neighbor ” med kraft 
angrep ”sådana vedertagna kristna 
trossatser som Gud, Kristus, bön 
och odödlighet. Han påstod utan 
tvekan: ’Jag hävdar att jag har bevisat 
allt jag avsett bevisa så fullständigt 
och bestämt att ingen kristen, hur 
framstående eller kunnig han än må 
vara, kan bemöta eller rubba mina 
argument.’ Han omgav sig med en 
mur av misstro. Sedan hände något 
märkligt. Hans mur smulades plötsligt 
sönder till ingenting … Sakta börj-
ade han treva sig tillbaka till den tro 
han föraktat och förlöjligat. Vad hade 
orsakat en sådan grundlig förändring 
av hans inställning? Hans hustru 
hade dött. Med förkrossat hjärta gick 
han in i det rum där hennes jordiska 
kropp låg. Han tittade en gång till på 
det ansikte han älskade så mycket. 
När han kom ut sade han till en vän: 
’Det är hon, och ändå är det inte hon. 
Allt är förändrat. Något som fanns där 
tidigare har tagits bort. Hon är inte 

densamma. Vad kan ha lämnat henne 
annat än själen?’” 35

Dog Herren verkligen och uppstod 
igen? Ja. ”De fundamentala princip-
erna i vår religion är apostlarnas och 
profeternas vittnesbörd om Jesus 
Kristus, att han dog, begravdes och 
uppstod på den tredje dagen och  
uppsteg till himlen. Allt annat som 
tillhör vår religion är endast tillägg  
till detta.” 36

När Jesu förutsagda födelse när-
made sig fanns det några bland de 
forntida nephiterna och lamaniterna 
som trodde, men de flesta tvivlade. I 
sinom tid kom tecknet på hans föd-
else – en dag och en natt och en dag 
utan mörker – och alla visste.37 Även 
i dag tror några på Kristi bokstavliga 
uppståndelse och många andra tvivlar 
eller tror inte. Men några vet. I sinom 
tid kommer alla att se och veta. ”Ja, 
varje knä skall böjas och varje tunga 
bekänna inför honom.” 38

Till dess tror jag på de många 
vittnena om Frälsarens uppståndelse, 
vilkas erfarenheter och vittnesbörd 
återfinns i Nya testamentet: Petrus och 
hans kamrater de tolv, samt kära, rena 
Maria från Magdala, bland andra. Jag 
tror på de vittnesbörd som återfinns 
i Mormons bok: Aposteln Nephi 
tillsammans med den ej namngivna 
folkmängden i landet Ymnighet, 
bland andra. Och jag tror på Joseph 

Smiths och Sidney Rigdons vittnesbörd 
som, efter många andras vittnesbörd, 
förkunnade det mäktiga vittnesbördet 
i den här sista tidsutdelningen: ”Att 
han lever! Ty vi såg honom.” 39 Under 
hans allseende ögas blick står jag upp 
som vittne om att Jesus från Nasaret 
är den återuppståndne Återlösaren 
och jag vittnar om allt det som följer 
av det faktum att han uppstod. Må du 
få din övertygelse och tröst av samma 
vittnesbörd, är min bön i Jesu Kristi 
namn, amen. ◼
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till nya ämbeten. Vi välkomnar dem 
och vill att de ska veta att vi ser fram 
emot att arbeta tillsammans med dem  
i Mästarens verk.

När vi begrundar de budskap vi 
hört, låt oss besluta oss för att göra lite 
bättre än förut. Må vi vara vänliga och 
kärleksfulla mot dem som inte delar 
vår tro och våra normer. Frälsaren 
förde till den här jorden ett budskap 
av kärlek och välvilja mot alla män 
och kvinnor. Må vi alltid följa hans 
exempel.

Vi står inför många allvarliga 
utmaningar i världen i dag, men jag 
försäkrar er att vår himmelske Fader 
är medveten om oss. Han leder och 
välsignar oss när vi visar vår tro på 
och tillit till honom, och han är med 
oss genom alla de svårigheter som 
kommer i vår väg.

Må himlens välsignelser vila över 
oss alla. Må våra hem vara fyllda med 
kärlek och vänlighet och med Herrens 
Ande. Må vi ständigt ge näring åt våra 
vittnesbörd så att de blir ett skydd för 
oss mot motståndarens angrepp. Må 
den ande vi känt under de här två 
dagarna bli kvar hos oss när vi nu tar 
itu med allt det som upptar vår vardag, 
och må vi alltid utföra Herrens verk.

Jag vittnar om att detta verk är sant, 
att vår Frälsare lever och att han leder 
sin kyrka här på jorden. Jag ger er mitt 
vittne och bär mitt vittnesbörd om att 
Gud vår evige Fader lever och älskar 
oss. Han är verkligen vår Fader, han är 
personlig och verklig. Må vi förstå hur 
nära oss han är villig att komma, hur 
långt han är villig att gå för att hjälpa 
oss och hur mycket han älskar oss.

Mina bröder och systrar, må Gud 
välsigna er. Må hans utlovade frid vara 
med er nu och alltid.

Jag bjuder er farväl tills vi möts igen 
om sex månader, och jag gör det i Jesu 
Kristi, vår Herres och Frälsares namn, 
amen. ◼

blir tillgängliga på LDS.org inom några 
dagar, och när de ges ut i kommande 
nummer av Ensign och Liahona, för 
de förtjänar att vi går igenom och 
studerar dem noggrant.

Jag vet att ni med mig vill uttrycka 
innerlig tacksamhet för de bröder och 
systrar som har blivit avlösta under 
den här konferensen. De har tjänat väl 
och har bidragit påtagligt till Herrens 
verk. Deras hängivenhet har varit total.

Vi har också med uppräckta händer 
gett vårt stöd till bröder som kallats  

President Thomas S. Monson

Mina bröder och systrar, vilken 
underbar konferens det här 
har varit. Vi har fått andlig 

föda, vi har lyssnat till inspirerade ord 
från män och kvinnor som talat till oss. 
Musiken har varit superb, budskapen 
har varit förberedda och framförda 
under den Helige Andens maningar, 
och bönerna har fört oss närmare 
himlen. Vi har lyfts på alla sätt medan 
vi deltagit tillsammans.

Jag hoppas att vi alla tar oss tid till 
att läsa konferensbudskapen när de 

Tills vi möts igen
Må den ande vi känt under de här två dagarna bli kvar hos 
oss när vi nu tar itu med allt det som upptar vår vardag.
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Rosemary M. Wixom
Primärföreningens generalpresident

ingår förbund och vandrar den jord-
iska stigen tillbaka till hans närhet. Att 
hålla förbunden skyddar oss, förbere-
der oss och ger oss kraft.

Det finns flickor ibland oss ikväll 
som är i primäråldern. En del av er har 
nyligen tagit det första steget mot evigt 
liv genom dopets förrättning.

Se er omkring. Framtiden är ljus, 
för här ser ni kvinnor som också har 
ingått förbund och som är redo att visa 
vägen längs stigen framför er.

Om ni är 8, 9, 10 eller 11 år gamla, 
vare sig ni är i konferenscentret, 
hemma eller i ett möteshus någon-
stans i världen, vill ni stå upp! Vi 
hälsar er välkomna till kvinnornas 
allmänna möte. Stå kvar, för jag vill be 
er delta här ikväll. Jag ska nynna en 
primärsång. Så snart ni känner igen 
melodin, vill jag att ni börjar sjunga 
den med mig. Men ni måste sjunga 
högt så att alla hör.

Lär mig att vandra i Guds kärleks ljus.
Led mig i trygghet tillbaks till hans hus.
Lär mig att leva på Frälsarens sätt.
Lär mig, lär mig att själv välja rätt.

Systrar, vi älskar er. När jag nyligen 
besökte Mexiko fick jag en glimt 
av det systerskap vi alla känner 

i kväll. Tänk er följande: Vi hade just 
avslutat Primär en söndagsmorgon och 
barnen, lärarna och jag strömmade ut 
i trängseln i hallen. Just då öppnades 
dörren till Unga kvinnors klassrum 
och jag såg de unga kvinnorna och 
deras ledare. Vi började alla krama 
varandra. Med barn som hängde mig i 
kjolarna och kvinnor tätt omkring mig, 
ville jag ge uttryck för mina känslor i 
just den stunden.

Jag talar inte spanska, så det var 
bara engelska ord som kom till mig. 
Jag såg på dem alla och sade: ”Vi är 
döttrar till vår himmelske Fader som 
älskar oss, och vi älskar honom.” 
Alla stämde genast in, på spanska. 
Där stod vi i den fullpackade hallen 
och upprepade Unga kvinnors tema 
tillsammans: ”Vi ska stå som vitt-
nen om Gud alltid och i allting och 
överallt.”

I kväll samlas vi tillsammans över 
hela världen som hans lärjungar, med 
önskan att försvara och stödja Guds 
rike. Vi är döttrar till vår himmelske 
Fader. Vi är kvinnor i alla åldrar som 

K V I N N O R N A S  A L L M Ä N N A  M Ö T E  | 29 mars 2014

Att hålla förbunden 
skyddar oss, förbereder 
oss och ger oss kraft
Vi är kvinnor i alla åldrar som ingår förbund och vandrar 
den jordiska stigen tillbaka till hans närhet.

Mexico City, Mexiko
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Fortsätt stå upp, flickor, medan alla 
som är 12 år och äldre sjunger den 
andra versen.

Kom lilla barn och tillsammans  
med mig

lär dig att vandra på lydnadens stig.
Då till Guds boning i himlen vi når.
Alltid, alltid i ljuset vi går.1

Vad vackert ni sjöng. Nu kan ni sitta 
ner. Tack.

Som kvinnor i alla åldrar vandrar 
vi i hans ljus. Vår resa längs vägen är 
personlig och väl upplyst av Frälsarens 
kärlek.

Vi går in genom porten till det 
eviga livets stig genom dopets förrätt-
ning och förbund och sedan får vi den 
Helige Andens gåva. Äldste Robert D.  
Hales frågar oss: ”Förstår [vi] och för-
står [våra] barn att [vi] förändrades för 
alltid när [vi] döptes?”

Han förklarade också att ”när vi 
förstår vad vårt dopförbund och den 
Helige Andens gåva innebär, förändrar 
dopet vårt liv och befäster vår fullstän-
diga trohet mot Guds rike. När frest-
elserna kommer i vår väg, påminner 
oss den Helige Anden, om vi lyssnar, 
om att vi har lovat att alltid minnas vår 
Frälsare och hålla hans bud.” 2

Vi förnyar vårt dopförbund varje 
vecka när vi tar del av sakramen-
tet. Äldste David A. Bednar sade: 
”När vi står i dopets vatten vänder vi 
blicken mot templet. När vi tar del av 
sakramentet vänder vi blicken mot 
templet. Vi lovar att alltid minnas 
Frälsaren och hålla hans bud som 
förberedelse för att delta i de heliga 
tempelförrättningarna.” 3

Templets förrättningar leder till 
de största välsignelserna som finns 
att få genom Jesu Kristi försoning. 
De är de nödvändiga förrättningarna 
för vår upphöjelse i det celestiala 
riket. När vi strävar efter att hålla 

våra förbund, börjar våra känslor av 
otillräcklighet och ofullkomlighet att 
blekna medan templets förrättningar 
och förbund blir mer levande. Alla 
är välkomna att vandra på stigen till 
evigt liv.

Jag är helt förundrad inför styrkan 
hos flickorna och de unga och vuxna 
kvinnorna som jag möter över hela 
världen och som går med båda fötterna 
på den här stigen. Låt mig få berätta om 
några exempel på förbundets flickor 
och kvinnor som jag har mött.

Luana var 11 år gammal när jag 
besökte hennes familj i Buenos Aires 
i Argentina. På grund av en trau-
matisk händelse i hennes barndom 
kunde Luana inte tala. Hon hade inte 
pratat på flera år. Hon satt tyst medan 
vi andra pratade. Jag hoppades få 
höra hennes röst om det så bara var 
en viskning. Hon såg intensivt på 
mig, som om ord inte behövdes för 
att jag skulle förstå vad som fanns i 

hennes hjärta. Efter en bön reste vi 
oss för att ta farväl och Luana gav 
mig en teckning. Hon hade ritat Jesus 
Kristus i Getsemane. På ett klart och 
tydligt sätt förstod jag då hennes 
vittnesbörd. Luana hade ingått ett för-
bund vid dopet att stå som vittne om 
Gud ”alltid och i allting och överallt.” 4 
Hon förstod Jesu Kristi försoning, 
vilket hennes teckning visade. Hade 
hon förstått att hon, genom förso-
ningens möjliggörande och stärkande 
kraft, kunde bli botad så att hon 
kunde tala igen? Efter den dagen för 
tre år sedan har Luana gjort framsteg i 
sitt tal. Hon deltar nu i Unga kvinnor 
med sina vänner. Hon är trogen dop-
förbundet hon ingått och fortsätter att 
dela med sig av sitt vittnesbörd om 
Frälsaren.

Ungdomar över hela världen dras 
till templen. I Lima i Peru träffade jag 
en far och tre av hans döttrar utanför 
templets ingång. Jag såg ljuset i deras 
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ansikten. Två av döttrarna var svårt 
handikappade och satt i rullstol. Den 
tredje dottern hjälpte sina systrar 
och berättade samtidigt att hon hade 
två systrar till hemma. De satt också 
i rullstol. De förmådde inte resa de 
fjorton timmar det tog att komma till 
templet. Templet betydde så mycket 
för fadern och hans döttrar att alla 
fyra hade kommit till templet den 
dagen – två för att bara se på den 
som kunde döpas för de döda och 
utföra den heliga förrättningen. Lik-
som Nephi gladdes de över Herrens 
förbund.5

En ensamstående kvinna jag kän-
ner sätter högt värde på sakramentets 
förrättning och heliga löfte varje vecka 
”att [hon] alltid kan ha hans Ande hos 
sig”.6 Denna ständiga närvaro är ett 
löfte som mildrar hennes ensamhet. 
Den ger henne styrka att kunna ägna 
sig åt att utveckla sina talanger och 
en önskan att tjäna Herren. Hon har 
upptäckt den stora glädjen i att älska 
alla barnen i sitt liv, och när hon vill 
uppleva djup och innerlig frid finner 
man henne i templet.

Till sist, en kvinna i nittioårsåldern 
har sett sina barn och barnbarn växa 

upp och sina barnbarnsbarn komma 
till världen. Som så många av oss har 
hon haft ett liv fyllt av sorg, svår-
igheter och outsäglig glädje. Hon 
erkänner att om hon kunde skriva 
om sitt livs historia skulle hon välja 
bort några av kapitlen. Men med ett 
leende säger hon: ”Jag måste bara 
leva lite längre för att se hur det ska 
gå!” Hon fortsätter att hålla fast vid 
förbunden längs stigen.

Nephi lärde:
”Sedan ni kommit in på den trånga 

och smala stigen vill jag fråga er om 
allt är gjort. Se, jag säger er: Nej …

Därför måste ni sträva framåt med 
ståndaktighet i Kristus, med fullkom-
ligt klart hopp och kärlek till Gud 
och till alla människor. Om ni alltså 
strävar framåt, mättar er med Kristi ord 
och håller ut intill änden, se, så säger 
Fadern: Ni skall få evigt liv.” 7

Var och en av oss befinner oss 
på den stigen. I kväll sjöng vi om att 
vandra på stigen i ljuset. En och en är 
vi starka. Tillsammans med Gud är vi 
oövervinneliga.

Herren sade till Emma Smith: ”Lyft 
… upp ditt hjärta och gläd dig och 
håll fast vid de förbund som du har 
slutit.” 8

Vi gläder oss verkligen över att vi, 
genom att vi håller våra förbund, kan 
känna vår himmelske Faders och vår 
Frälsare Jesu Kristi kärlek. Jag vittnar 
om att de lever. I Jesu Kristi namn, 
amen. ◼

SLUTNOTER
 1. ”Lär mig att vandra i ljuset”, Psalmer,  

nr 196 eller Barnens sångbok, s. 70–71.
 2. Robert D. Hales, ”Dopförbundet: Att vara i 

riket och tillhöra riket”, Liahona, jan. 2001, 
s. 8, 7.

 3. David A. Bednar, ”Att ärorikt inneha namn 
och ställning”, Liahona, maj 2009, s. 98.

 4. Mosiah 18:9.
 5. Se 2 Nephi 11:5.
 6. Läran och förbunden 20:77.
 7. 2 Nephi 31:19–20.
 8. Läran och förbunden 25:13.
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Motståndaren vill få oss att kriti-
sera och döma varandra. Han vill att 
vi koncentrerar oss på våra olikheter 
och jämför oss med varandra. Du 
kanske tycker om att träna intensivt 
en timme om dagen därför att du mår 
så bra då, medan däremot jag tycker 
att det är en stor idrottsprestation om 
jag går uppför en trappa i stället för 
att ta hissen. Vi kan väl vara vänner 
ändå, eller hur?

Vi kvinnor kan vara särskilt hårda 
mot oss själva. När vi jämför oss med 
andra känner vi oss alltid otillräckliga 
eller avundas andra. Syster Patricia T. 
Holland sade en gång: ”Vi kan helt 
enkelt inte kalla oss kristna och 
fortsätta att döma andra – eller oss 
själva – så hårt.” 3 Hon säger vidare att 
det inte finns något som är värt mer 
än vår medkänsla och vårt systerskap. 
Vi behöver helt enkelt koppla av och 
glädja oss åt våra gudomliga olik-
heter. Vi behöver inse att vi alla har 
en önskan att tjäna i riket och behöver 
använda våra unika gåvor och talanger 
på vårt eget sätt. Då kan vi njuta av 
vårt systerskap och umgänge och 
börja tjäna.

förbunden som vi har ingått, obero-
ende av våra förhållanden. Den här 
kombinerade sammankomsten är utan 
tvivel det underbaraste systraskapet på 
jorden! 1

Att vi är systrar innebär att det 
finns ett oförstörbart band mellan oss. 
Systrar tar hand om varandra, ser efter 
varandra, tröstar varandra och ställer 
upp för varandra i vått och torrt. Her-
ren har sagt: ”Jag säger er: Var ett, om 
ni inte är ett är ni inte mina.” 2

Bonnie L. Oscarson
Unga kvinnors generalpresident

I den där videon såg vi åtta länder och 
hörde nio olika språk. Tänk på hur 
många fler språk som lades till på 

sista versen. Det är härligt att vi som 
ett världsomspännande systraskap kan 
höja våra röster för att vittna om den 
eviga sanningen att vi är döttrar till en 
kärleksfull himmelsk Fader.

Vilken stor förmån det är för mig 
att få vara här vid detta historiska 
tillfälle och tala till alla kvinnor i 
kyrkan, åtta år och äldre. Det finns en 
enorm styrka i vår gemenskap i kväll. 
När jag ser oss alla som har samlats 
här i konferenscentret och tänker 
på de tusentals andra som tittar på 
den här utsändningen på andra 
platser runtom i världen, så utgör den 
samlade kraften av våra vittnesbörd 
och vår tro på Jesus Kristus i sanning 
en av de mest trosfyllda och mäk-
tiga sammankomsterna av kvinnor 
i kyrkans, för att inte säga världens 
historia.

I kväll gläder vi oss åt våra många 
olika roller som kvinnor i kyrkan. 
Även om vi i mångt och mycket är 
olika och unika, inser vi också att vi 
alla är döttrar till samme himmelske 
Fader, vilket gör oss till systrar. Vi är 
förenade i att bygga Guds rike och i 

Systerskap: Vi behöver 
verkligen varandra!
Vi måste sluta koncentrera oss på våra olikheter och i stället se 
vad vi har gemensamt.

Sydney, Australien
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Saken är nämligen den att vi 
verkligen behöver varandra. Kvinnor 
söker av naturen vänskap, stöd och 
kamratskap. Vi har så mycket att lära 
av varandra, men ofta låter vi själv-
skapade barriärer stå emellan oss och 
ett umgänge som kunde bli en av 
de största välsignelserna i våra liv. Vi 
kvinnor som är lite äldre behöver till 
exempel det som ni flickor i primärål-
dern kan erbjuda. Vi har mycket att lära 
av er om kristligt tjänande och kärlek.

Nyligen hörde jag en underbar 
berättelse om en liten flicka som heter 
Sarah, vars mamma fick möjlighet att 
hjälpa Brenda, en kvinna i deras för-
samling som hade MS. Sarah älskade 
att följa med sin mamma och hjälpa 
Brenda. Hon smorde in Brendas 
händer med balsam och masserade 
hennes fingrar och armar eftersom 
hon ofta hade ont. Sarah lärde sig att 
varsamt sträcka Brendas armar över 
hennes huvud för att träna hennes 
muskler. Sarah borstade Brendas hår 
och pratade med henne medan hen-
nes mamma hjälpte Brenda med annat 
som hon behövde. Sarah lärde sig 
vikten av och glädjen i att tjäna andra 
och förstod att också barn kan göra 
stor skillnad i någons liv.

Jag älskar exemplet i Lukasevan-
geliets första kapitel som skildrar det 

underbara förhållandet mellan Jesu 
mor Maria och hennes släkting Elisa-
bet. Maria var en ung kvinna när hon 
lärde sig om sin stora mission, att hon 
skulle bli mor till Guds Son. I början 
måste det ha känts som ett tungt 
ansvar att gå och bära ensam. Herren 
själv gav Maria någon som hon kunde 
dela sin börda med. Ängeln Gabriel 
berättade för henne om en pålitlig och 
medkännande kvinna som hon kunde 
vända sig till för att få stöd: hennes 
släkting Elisabet.

Den här unga kvinnan och hennes 
släkting, som ”var till åren”,4 hade sina 
mirakulösa havandeskap gemensamt. 
Jag kan bara föreställa mig hur viktiga 
de tre månaderna de tillbringade till-
sammans var för dem båda eftersom 
de kunde prata, leva sig in i varandras 
situation och stötta varandra i sina 
unika kallelser. Vilket underbart exem-
pel de är på kvinnlig omsorg mellan 
generationer.

De av oss som är lite mer mogna 
kan ha stort inflytande på de yngre 
generationerna. När min mamma var 
liten var ingen av hennes föräldrar 
aktiv i kyrkan. Redan som femåring 
gick hon själv till kyrkan och var 
med på alla möten – Primär, Sön-
dagsskolan och sakramentsmötet – 
alla på olika tider.

Jag frågade mamma nyligen varför 
i all världen hon gjorde det vecka efter 
vecka trots att hon inte hade något stöd 
eller någon uppmuntran hemifrån. Hon 
svarade: ”Jag hade primärlärare som 
älskade mig.” De här lärarna brydde 
sig om henne och undervisade henne 
om evangeliet. De lärde henne att hon 
hade en Fader i himlen som älskade 
henne, och det var deras omsorg som 
gjorde att hon kom vecka efter vecka. 
Mamma sade till mig: ”Det var en av de 
saker som påverkade mig mest i min 
barndom.” Jag hoppas jag kan få tacka 
de här underbara systrarna en dag! Det 
finns inga åldersgränser för kristuslikt 
tjänande.

För några veckor sedan träffade jag 
Unga kvinnors president i en stav i 
Kalifornien som berättade för mig att 
hennes åttioettåriga mor nyligen kallats 
till rådgivande för Mia- flickorna. Det 
väckte min nyfikenhet, så jag ringde 
upp hennes mor. När syster Val Bakers 
biskop bad om att få träffa henne såg 
hon fram emot att bli kallad till biblio-
tekarie eller församlingshistoriker. När 
han kallade henne till rådgivande för 
Mia- flickorna i Unga kvinnor frågade 
hon: ”Är du säker på din sak?”

Hennes biskop svarade allvarsamt: 
”Syster Baker, en sak är säker: Din 
kallelse kommer från Herren.”



121M a j  2 0 1 4

Hon berättade att hon inte 
hade något annat svar på det än: 
”Naturligtvis.”

Jag älskar att den här biskopens 
inspiration talade om för honom att 
de fyra Mia- flickorna i hans försam-
ling hade mycket att lära av den här 
mogna systerns vishet, erfarenhet och 
livslånga exempel. Och gissa vem 
syster Baker kommer att vända sig till 
när hon behöver hjälp med att skapa 
en sida på Facebook?

Jag tänker på hur systrarna i 
Hjälpföreningen kan vara till stor 
hjälp när det gäller att välkomna unga 
systrar som nyligen tillhört Unga 
kvinnor. Våra unga systrar känner 
ofta att de inte har någon plats i eller 
något gemensamt med dem som går 
i Hjälpföreningen. Innan de fyller 
18 behöver de ledare i Unga kvin-
nor och mödrar som glatt vittnar om 
Hjälpföreningens stora välsignelser. 
De behöver längta efter att bli en del 
av en sådan underbar organisation. 
När unga kvinnor börjar gå i Hjälpför-
eningen behöver de mest av allt en 
vän som de kan sitta bredvid, en arm 
om sin axel och ett tillfälle att under-
visa och tjäna. Låt oss alla räcka en 
hjälpande hand till varandra vid över-
gångarna och milstolparna i våra liv.

Tack, alla ni kyrkans kvinnor som 
räcker ut handen över ålders-  och 
kulturbarriärer för att välsigna och 
tjäna andra. Unga kvinnor tjänar Pri-
märbarn och de äldre. Ensamstående 
systrar i alla åldrar lägger ner otaliga 
timmar på att uppmärksamma omgiv-
ningens behov. Vi är tacksamma för de 
tusentals unga kvinnor som ägnar ett 
och ett halvt år av sitt liv åt att berätta 
för världen om evangeliet. Allt det här 
är bevis på det som sägs i vår älskade 
psalm: ”Den uppgift vi fått är att tjäna 
likt änglar.” 5

Finns det barriärer så är det för att 
vi själva har skapat dem. Vi måste sluta 

koncentrera oss på våra olikheter och 
i stället se vad vi har gemensamt. Då 
kan vi börja förverkliga vår främsta 
potential och göra den största nyttan här 
i världen. Syster Marjorie P. Hinckley  
sade en gång: ”Vi behöver verkligen 
varandra! De av oss som är äldre 
behöver er som är unga. Och förhopp-
ningsvis behöver ni unga en del av oss 
som är äldre. Det är ett sociologiskt 
faktum att kvinnor behöver kvinnor.  
Vi behöver djup, givande och lojal 
vänskap med varandra.” 6 Syster Hin-
ckley hade rätt – vi behöver verkligen 
varandra!

Systrar, ingen annan grupp kvin-
nor i världen har tillgång till större 
välsignelser än vi sista dagars heliga 
kvinnor. Vi är medlemmar i Herrens 
kyrka och oavsett våra personliga 
omständigheter kan vi alla få del av 
prästadömets krafts fullständiga väl-
signelser genom att hålla de förbund 
som vi ingick vid dopet och i templet. 
Vi har levande profeter som leder 
och undervisar oss, och vi har den 
Helige Andens stora gåva till tröst och 
ledning i våra liv. Vi har förmånen att 
arbeta hand i hand med rättfärdiga 
bröder i vårt arbete att stärka hem och 
familj. Vi har tillgång till tempelför-
rättningarnas styrka och kraft och så 
mycket mer.

Och förutom att vi får njuta av 
alla dessa storslagna välsignelser 
har vi varandra och är systrar i Jesu 
Kristi evangelium. Vi har välsignats 
en ömsint och medkännande natur, 
vilket gör det möjligt för oss att älska 
och tjäna människor omkring oss på 
ett kristuslikt sätt. När vi ser bortom 
skillnader i ålder, kultur och omstän-
digheter och vårdar oss om och 
tjänar varandra, då fylls vi med Kristi 
rena kärlek och den inspiration som 
hjälper oss att veta när och vem vi 
ska tjäna.

Jag ger er en inbjudan som gavs 
tidigare av en Hjälpföreningens gene-
ralpresident som sade: ”Jag uppmanar 
er att inte bara älska varandra mer, 
utan älska varandra bättre.” 7 Må vi 
inse hur mycket vi behöver varandra 
och må vi alla älska varandra bättre är 
min bön, i Jesu Kristi namn, amen. ◼
SLUTNOTER
 1. Se Barbara B. Smith, ”The Bonds of Sister-
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Wien, Österrike
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Den unge mannen sade: ”Allt detta 
har jag hållit. Vad är det mer som 
fattas?”

Jesus svarade: ”Vill du vara full-
komlig, gå och sälj vad du äger och 
ge åt de fattiga. Då skall du få en 
skatt i himlen. Och kom sedan och 
följ mig.” 4

Jesus kallade honom att bli en del 
av hans verk – att verka som hans 
lärjunge. Vårt verk är detsamma. 
Vi ska ”lägga åt sidan det som hör 
världen till … hålla fast vid [våra] 
förbund”,5 och komma till Kristus 
och följa honom. Det är det som 
lärjungar gör!

Men, systrar, låt oss inte börja 
klanka ner på oss själva bara för att 
Frälsaren talade till den rike unge 
mannen om att bli fullkomlig. Ordet  
fullkomlig i den här berättelsen är 
översatt från ett grekiskt ord som 
betyder ”fullständig”. När vi gör vårt 
bästa för att gå framåt på förbunds-
stigen, blir vi mer och mer fullständiga 
och fullkomliga här i livet.

Liksom den rike unge mannen på 
Jesu tid frestas vi ibland att ge upp 
eller vända tillbaka därför att vi inte 
tror att vi kan klara av det av egen 
kraft. Och vi har rätt! Vi kan inte göra 
de svåra saker vi ombes att göra utan 
hjälp. Hjälp kommer genom Jesu Kristi 
försoning, den Helige Andens ledning 
och andras hjälpande händer.

En trofast ensamstående syster 
vittnade nyligen om att hon genom 
försoningen funnit styrka att använda 
sina hjälpande händer och sitt villiga 
hjärta till att fostra de fyra barn hennes 
syster efterlämnade när hon dog i 
cancer. Det påminde mig om något 
som äldste Neal A. Maxwell sade: ”Allt 
enkelt som kyrkan har behövt göra är 
redan gjort. Från och med nu är det ett 
spännande äventyr och hans efterfölj-
are kommer att prövas på intressanta 
sätt.” 6 Ni har sänts till jorden i den här 

frågade Jesus vad han behövde göra 
för att få evigt liv.

Jesus svarade honom: ”Vill du gå in 
i livet, så håll buden.”

Den unge mannen frågade honom 
vilka bud han skulle hålla. Jesus 
påminde honom då om flera av de tio 
budorden som vi alla känner till.

Linda K. Burton
Hjälpföreningens generalpresident

Kära systrar, vi älskar er! Medan 
vi såg på den där vackra videon, 
såg ni er egen hand sträckas ut 

för att hjälpa någon längs förbundets 
stig? Jag tänkte på en ung primärflicka 
som heter Brynn och som bara har en 
hand. Hon använder den handen till 
att välsigna sin familj och sina vänner 
– sista dagars heliga och personer med 
annan tro. Visst är hon vacker! Och 
det är ni också! Systrar, vi kan erbjuda 
händer till hjälp och våra hjärtan till 
att påskynda vår himmelske Faders 
underbara verk.

Liksom våra trofasta systrar i skrift-
erna – Eva, Sara, Maria och många 
andra – visste vilka de var och deras 
syfte, vet också Brynn att hon är en 
Guds dotter.1 Också vi kan lära känna 
vårt eget gudomliga arv som älskade 
döttrar till Gud och det viktiga arbete 
han vill att vi ska utföra.

Frälsaren lärde: ”Om någon vill 
göra hans vilja, skall han förstå om 
min lära är från Gud.” 2 Vad behöver vi 
veta och göra för att kunna ”återvända 
… till Gud”? 3 Vi kan lära oss av berätt-
elsen om den rike unge mannen som 

Sökes: Händer  
och hjärtan till att 
påskynda verket
Vi kan erbjuda händer till hjälp och våra hjärtan till att 
påskynda vår himmelske Faders underbara verk.
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tidsutdelningen på grund av vilka ni är 
och vad ni har förberetts för att göra! 
Oavsett vilka Satan försöker övertyga 
oss om att vi är, är vi i sanning Jesu 
Kristi lärjungar!

Mormon var en sann lärjunge som 
levde i en tid när ”varje hjärta hade 
förhärdats … och det hade aldrig förr 
funnits så stor ogudaktighet bland 
några av Lehis barn”.7 Skulle du ha 
velat leva på hans tid? Ändå förkun-
nade Mormon djärvt: ”Se, jag är Jesu 
Kristi, Guds Sons, lärjunge.” 8

Visst älskar man Mormon? Han 
visste vem han var och vad hans upp-
drag var och han distraherades inte av 
ondskan som fanns omkring honom. 
Nej, han såg sin kallelse som en gåva.9

Tänk vilken välsignelse det är att 
bli kallad att ge vår gåva av dagligt 
lärjungeskap till Herren och förkunna 
i ord och handling: ”Se, jag är Jesu 
Kristi lärjunge!”

Jag älskar berättelsen som president 
Boyd K. Packer återgav om en god 
syster som hånades för att hon följde 

profetens råd att lagra mat. Den som 
kritiserade henne antydde att om det 
blev svåra tider skulle hennes ledare 
be henne att dela sitt matförråd med 
andra. Hennes enkla och bestämda 
svar som sann lärjunge var: ”[Då] 
skulle jag åtminstone ha någonting  
att komma med.” 10

Jag älskar kyrkans kvinnor, unga 
som gamla. Jag har sett er styrka. Jag 
har sett er tro. Ni har något att ge 
och är villiga att ge det. Ni gör det 

utan fanfarer eller uppmärksamhet. 
Ni hedrar den Gud vi tillber och 
inte er själva och gör det utan tanke 
på vad ni ska få.11 Det är det som 
lärjungar gör!

Nyligen träffade jag en ung kvinna 
i Filippinerna vars familj blev mindre 
aktiv i kyrkan när hon var 7 år, så att 
hon ensam fick gå den farliga vägen 
till kyrkan vecka efter vecka. Hon 
berättade att hon, när hon var 14 år, 
fattade beslutet att hon skulle vara 
trogen sina förbund så att hon skulle 
vara värdig att fostra sina framtida 
barn ”i hemmet med prästadömets 
makt”.12 Det bästa sättet att stärka ett 
hem, nu eller i framtiden, är att hålla 
förbunden, löftena vi gett varandra 
och Gud.

Det är det som lärjungar gör!
En trofast japansk syster och hen-

nes man besökte vår mission i Korea. 
Hon talade inte koreanska och talade 
bara lite engelska, men hon hade ett 
villigt hjärta och ville använda sina 
unika gåvor och hjälpande händer 
till att göra Herrens verk. Det är det 
som lärjungar gör! Hon lärde våra 
missionärer hur man gjorde en enkel 
origamifigur – en mun som kunde 
öppnas och stängas. Sedan använde 
hon de få engelska ord hon kunde 
för att lära missionärerna att ”öppna 
sin mun” för att sprida evangeliet – en 

Templet i Gilbert, Arizona
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lektion de aldrig glömmer, och det gör 
inte jag heller.

Tänk er en stund att ni och jag 
står tillsammans med miljoner systrar 
och bröder i hans kyrka, hur vi djärvt 
går framåt och gör det som lärjungar 
gör – hur vi tjänar och visar kärlek på 
Frälsarens sätt. Vad innebär det för dig 
att vara en Jesu Kristi lärjunge?

Västar och tröjor med texten ”Mor-
mon Helping Hands” har burits av 
hundratusentals osjälviska lärjungar 
till Jesus Kristus när de tog tillvara 
möjligheten att tjäna på ett handgrip-
ligt sätt. Men det finns andra sätt att 
tjäna som hängivna lärjungar. Tänk 
er några andliga skyltar med texten 
”Sökes” som har med frälsningsverket 
att göra:

• Sökes: föräldrar som fostrar sina 
barn i ljus och sanning.

• Sökes: döttrar och söner, systrar 
och bröder, fastrar, mostrar, mor-
bröder och farbröder, kusiner  
och far-  och morföräldrar och 
sanna vänner till att vara mentorer 
och ge en hjälpande hand längs 
vägen.

• Sökes: de som lyssnar på den 
Helige Andens maningar och hand-
lar därefter.

• Sökes: de som dagligen lever efter 
evangeliet på små och enkla sätt.

• Sökes: släktforskare och tempel-
tjänare till att länka samman 
familjer för evigt.

• Sökes: missionärer och medlemmar 
till att sprida de ”goda nyheterna” – 
Jesu Kristi evangelium.

• Sökes: spårare som hittar dem som 
gått vilse.

• Sökes: de som håller förbunden och 
orubbligt står för sanning och rätt.

• Sökes: sanna lärjungar till vår Herre 
Jesus Kristus.

För en del år sedan sände äldste 
M. Russell Ballard en tydlig signal till 
systrarna i kyrkan när han sade:

”Fram till den dag då Herren kom-
mer tillbaka behöver han i varje familj, 
i varje församling, i varje samhälle, i 
varje nation, kvinnor som träder fram 
i rättfärdighet och genom sina ord och 
handlingar säger: ’Här är jag, sänd mig.’

Min fråga är: ’Är du en av dessa 
kvinnor?’” 13

Jag hoppas vi alla kan svara med 
ett rungande ja! Jag avslutar med 
orden ur en primärsång:

Som förbundets [döttrar] har vi hans 
väg beträtt,

med vårt liv vi visar att vi väljer rätt.
Och den gåva vi vill ge är sanningen:
Jesus lever, vår Herre och vän.14

Må vi som sanna lärjungar erbjuda 
villiga hjärtan och hjälpande händer 
för att påskynda hans verk. Det spelar 
ingen roll om vi liksom Brynn bara 
har en hand. Det spelar ingen roll om 
vi ännu inte är fullkomliga och full-
ständiga. Vi är hängivna lärjungar som 
sträcker oss ut och hjälper varandra 
längs vägen. Vårt systerskap sträcker 
sig genom generationer till de trofasta 
systrar som gått före. Tillsammans, 
som systrar och i enighet med levande 
profeter, siare och uppenbarare med 
återställda prästadömsnycklar kan vi 
gå som ett, som lärjungar, som tjänare 
med villiga hjärtan och händer till att 
påskynda frälsningens verk. När vi gör 
det blir vi lika Frälsaren. Det vittnar jag 
om i Jesu Kristi namn, amen. ◼

SLUTNOTER
 1. Se ”Brynn”, lds. org/ media - library/ video/ 

2011–01–007 - brynn.
 2. Joh. 7:17.
 3. ”Jag är Guds lilla barn”, Psalmer, nr 194 

eller Barnens sångbok, s. 2–3.
 4. Se Matt. 19:16–22.
 5. Se Läran och förbunden 25:10, 13.
 6. Neal A. Maxwell, ”The Old Testament: 

Relevancy within Antiquity” (tal till Kyrkans 
utbildningsverksamhets religionslärare,  
16 aug. 1979), s. 4; si. lds. org.

 7. Mormon 4:11–12.
 8. 3 Nephi 5:13.
 9. Se Moroni 7:2.
 10. Se Boyd K. Packer, ”Systrars krets”, 

Nordstjärnan, apr. 1981, s 206.
 11. Se 2 Nephi 26:29–30.
 12. ”Kärleken råder här”, Barnens sångbok,  

s. 102–103.
 13. M. Russell Ballard, ”Rättfärdighetens 

kvinnor”,Liahona, jan. 2003, s. 39.
 14. ”Hand i hand på jorden”, Liahona,  

okt. 2003, LS12–13.
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in i riket nyligen är så välsignade att ni 
sitter nära er mor. Om ni gör det, kan 
ni ge henne ett leende som tack just 
nu. Jag minns känslan av glädje och 
tacksamhet när jag satt bredvid min 
mor på vägen hem efter mitt dop i 
Philadelphia i Pennsylvania, USA.

Min mamma var den som nog-
grant förberedde mig för att ingå det 
förbundet och alla andra förbund 
därefter. Hon varit trogen den här 
uppmaningen från Herren:

”Och vidare: Om det i Sion eller 
i någon av dess organiserade stavar 
finns föräldrar som har barn, och som 
inte lär dem att vid åtta års ålder förstå 
läran om omvändelse, tro på Kristus, 
den levande Gudens Son, och om 
dopet och den Helige Andens gåva 
genom handpåläggning, skall synden 
vila på föräldrarnas huvuden.

Ty detta skall vara lag för invånarna 
i Sion eller i alla hennes organiserade 
stavar.

Och deras barn skall döpas till 
syndernas förlåtelse när de är åtta 
är gamla och ta emot [den Helige 
Anden].” 1

känslorna kommer tillbaka när vi lyss-
nar till sakramentsbönerna.

Ingen av oss har samma minnen 
av dagen när vi tog på oss det heliga 
dopförbundet och tog emot den 
Helige Andens gåva. Men var och en 
av oss kände Guds gillande. Och vi 
kände en önskan att förlåta och bli 
förlåtna och en ökad beslutsamhet att 
göra rätt.

Hur djupt de känslorna trängde ner 
i ert hjärta berodde till stor del på hur 
ni förbereddes av kärleksfulla per-
soner. Jag hoppas att ni som kommit 

President Henry B. Eyring
förste rådgivare i första presidentskapet

Vi har undervisats med andlig 
kraft ikväll. Det är min bön att 
orden som talats av dessa stora 

kvinnliga ledare ska gå lika djupt in i 
era hjärtan som de gjort i mitt.

Det här är ett historiskt möte. Alla 
kvinnor i kyrkan åtta år och äldre 
har inbjudits att samlas med oss här 
i kväll. Många av oss har bett att den 
Helige Anden skulle vara med oss. 
Den välsignelsen beviljades när vi 
hörde systrarna tala och lyssnade till 
den inspirerande musiken. Jag ber att 
Anden ska fortsätta vara med oss när 
jag nu säger några uppmuntrande ord 
och bär mitt vittnesbörd utöver det 
som redan sagts – och särskilt vittnar 
om att det vi har hört är det som Her-
ren vill att vi skulle höra.

I kväll ska jag tala om stigen – som 
på ett så underbart sätt har beskrivits 
i dag – som vi måste ta på vår färd 
tillbaka till vår himmelske Fader. Den 
stigen markeras av heliga förbund 
med Gud. Jag vill tala med er om gläd-
jen i att ingå och hålla förbund och 
hjälpa andra att hålla dem.

Flera av er har nyligen döpts och 
tagit emot den Helige Andens gåva 
genom handpåläggning. För er är 
det minnet färskt. Andra döptes för 
länge sedan, så minnet av era känslor 
om den förbundsupplevelsen kanske 
inte är lika klart, men en del av de 

Döttrar i förbundet
Den stig vi måste ta på vår färd tillbaka till vår himmelske 
Fader … markeras av heliga förbund med Gud.

Raymond, Alberta, Kanada
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Min mamma hade gjort sin del. 
Hon hade förberett sina barn med 
liknande ord som Almas ord i Mor-
mons bok:

”Och det hände sig att han sade till 
dem: Se här är Mormons vatten (ty så 
kallades de), och eftersom ni nu önskar 
komma in i Guds fålla och kallas hans 
folk och är villiga att bära varandras 
bördor så att de kan bli lätta,

ja, och är villiga att sörja med dem 
som sörjer, ja, och trösta dem som står 
i behov av tröst och stå som vittnen 
om Gud alltid och i allting och över-
allt där ni må befinna er, ända intill 
döden, så att ni kan återlösas av Gud 
och räknas bland dem som hör till den 
första uppståndelsen så att ni kan få 
evigt liv –

säger jag nu till er: Om detta är ert 
hjärtas önskan, vad har ni då emot 
att döpas i Herrens namn som ett 
bevis inför honom på att ni har slutit 
förbund med honom om att ni skall 
tjäna honom och hålla hans bud, så att 
han än rikligare kan utgjuta sin Ande 
över er?

Och när nu folket hört dessa 
ord, klappade de händer av glädje 
och utropade: Detta är vårt hjärtas 
önskan.” 2

Ni kanske inte klappade händer 
när ni först hörde inbjudan att ingå 

förbund genom dopet, men säker-
ligen kände ni Frälsarens kärlek 
och en större hängivenhet att hjälpa 
andra i hans ställe. Jag kan säga 
”säkerligen” tack vare att de käns-
lorna planterats djupt inne i hjärtat 
hos alla vår himmelske Faders dött-
rar. Detta är en del av ditt gudomliga 
arv från honom.

Du undervisades av honom innan 
du kom till det här livet. Han hjälpte 
dig förstå och acceptera att du skulle 
få svårigheter, prövningar och möjlig-
heter fullkomligt anpassade just för 
dig. Du fick veta att vår Fader hade en 
lycksalighetsplan för att tryggt hjälpa 
dig igenom dessa prövningar och att 
du skulle hjälpa andra att tryggt ta 
sig igenom sina. Planen markeras av 
förbund med Gud.

Det är vårt ansvar att välja om vi 
vill ingå och hålla de förbunden eller 
ej. Endast några få av hans döttrar 
får möjligheten i det här livet att ens 
känna till de här förbunden. Du är en 
av de få som är så lyckligt lottad. Ni, 
kära systrar, är var och en en dotter i 
förbundet.

Vår himmelske Fader undervis-
ade er innan ni föddes om erfaren-
heterna ni skulle få när ni lämnade 
honom och kom till jorden. Ni fick 
veta att vägen tillbaka till honom 

inte skulle bli lätt. Han visste att det 
skulle bli för svårt för er att lyckas på 
färden utan hjälp.

Ni har välsignats med att inte bara 
hitta vägen till att ingå dessa förbund 
i det här livet, utan också att vara 
omgivna av andra som hjälper er – 
andra som liksom ni är vår himmelske 
Faders förbundsdöttrar.

Ni har alla känt välsignelsen i kväll 
av att få vara tillsammans med Guds 
döttrar, som också har ingått förbund 
att hjälpa och vägleda er som de 
lovade att göra. Jag har sett det ni har 
sett när förbundssystrar håller löftet 
att trösta och hjälpa – och att göra det 
med ett leende.

Jag minns syster Ruby Haights 
leende. Hon var hustru till äldste 
David B. Haight, som var medlem i 
de tolv apostlarnas kvorum. Som ung 
man var han president för Palo Alto 
stav i Kalifornien. Han bad för och 
oroade sig över Mia- flickorna i sin 
egen församling.

Så president Haight inspirerades 
att be biskopen kalla Ruby Haight 
att undervisa de unga flickorna. Han 
visste att hon skulle vara ett Guds 
vittne som skulle lyfta, uppmuntra  
och älska flickorna i den klassen.

Syster Haight var åtminstone 30 år 
äldre än flickorna hon undervisade. 
Men 40 år efter att hon undervisat 
dem sträckte hon alltid ut handen när 
hon mötte min hustru som varit en 
av flickorna i hennes klass, log och 
sade till Kathy: ”Åh! Min Mia- flicka.” 
Jag såg mycket mer än hennes leende. 
Jag kände hennes djupa kärlek till en 
syster som hon fortfarande älskade 
som sin egen dotter. Hennes leende 
och varma hälsning kom från insikten 
att en syster och Guds dotter fortfa-
rande befann sig på förbundets stig på 
väg hem.

Vår himmelske Fader ler också mot 
dig när han ser att du hjälper en av 

Palmyra, New York, USA
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hans döttrar ta sig fram längs förbund-
ets stig mot evigt liv. Och han gläds 
varje gång du försöker välja det rätta. 
Han ser inte bara det du är, utan också 
det du kan bli.

Du kanske har haft en jordisk föräl-
der som tyckte att du kunde bli bättre 
än du trodde du kunde bli. Jag hade 
en sådan mor.

Det jag inte visste när jag var ung 
var att min himmelske Fader, er him-
melske Fader, ser större potential hos 
sina barn än vi eller till och med våra 
jordiska mödrar ser hos oss. Och han 
gläds närhelst du går uppåt längs den 
stigen mot din potential. Och du kan 
känna hans gillande.

Han ser de härliga möjligheterna 
hos alla sina döttrar, var de än är. 
Men det lägger ett större ansvar hos 
var och en av er. Han förväntar sig att 
ni ska behandla var och en ni möter 
som ett Guds barn. Det är därför han 

befaller oss att älska vår nästa som oss 
själva och att förlåta dem. Dina goda 
och förlåtande känslor mot andra är 
ett gudomligt arv eftersom du är hans 
dotter. Var och en du möter är hans 
älskade andebarn.

När du känner detta stora syster-
skap så faller allt bort som vi trodde 
skilde oss åt. Till exempel: Både yngre 
och äldre systrar vill bli förstådda och 
accepterade. Ni är mer lika som Guds 
döttrar än ni är olika.

Med den insikten bör unga kvinnor 
se fram emot att börja gå i Hjälpför-
eningen, för det är en möjlighet för 
dem att utvidga sitt systraskap med 
fler systrar som de lär känna, beundra 
och älska.

Samma förmåga att se det vi kan 
bli ökar i familjen och i Primär. Vi 
ser det hända på familjens hemafton 
och under Primärs program. Små 
barn inspireras att säga stora och 

förunderliga ting, som när Frälsaren 
löste barnens tungor när han under-
visade dem efter sin uppståndelse.3

Satan angriper allt yngre systrar, 
men Herren lyfter systrar till högre och 
högre andlighetsnivå. Till exempel: 
Unga kvinnor undervisar sina mödrar 
om hur man använder FamilySearch 
för att hitta och frälsa förfäder. En del 
unga systrar som jag känner väljer att 
gå till templet tidigt på morgonen för 
att utföra ställföreträdande dop utan 
någon annan maning än den som 
kommer från Elias ande.

Systrar kallas att verka som ledare 
i missioner över hela jorden. Herren 
skapade behovet av deras tjänande 
genom att i större antal beröra syst-
rars hjärtan till att vilja tjäna. En hel 
del missionspresidenter har sett hur 
kvinnliga missionärer blir allt mer 
kraftfulla lärare och framför allt  
vårdande ledare.
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Vare sig ni verkar som heltids-
missionärer eller inte kan ni erhålla 
samma förmåga för att berika ert äkt-
enskap och att fostra ädla barn genom 
att följa stora kvinnors föredöme.

Tänk på Eva, moder till alla lev-
ande. Äldste Russell M. Nelson sade 
om Eva: ”Vi och hela människosläktet 
är för evigt välsignade tack vare Evas 
stora mod och visdom. Genom att äta 
av frukten först gjorde hon det som 
måste göras. Adam var klok nog att 
göra detsamma.” 4

Alla Evas döttrar har möjligheten 
att ge sina familjer samma välsignelser 
som Eva gav sin. Hon var så viktig i 
upprättandet av familjen att vi har följ-
ande redogörelse för hennes skapelse: 
”Och Gudarna sade: Låt oss göra en 
passande medhjälpare åt mannen, ty 
det är inte gott för mannen att vara 

ensam, därför skall vi forma en lämp-
lig medhjälpare åt honom.” 5

Vi känner inte till alla sätt som Eva 
hjälpte Adam och deras familj. Men vi 
känner till den stora gåvan som hon 
gav, som var och en av er också kan 
ge: Hon hjälpte sin familj att se vägen 
hem, när vägen framför dem verkade 
svår. ”Och hans hustru Eva hörde allt 
detta och gladde sig och sade: Om det 
inte vore för vår överträdelses skull, 
skulle vi aldrig ha fått avkomlingar, 
och skulle aldrig ha haft kunskap om 
gott och ont och känt glädjen över vår 
återlösning och det eviga livet som 
Gud ger till alla de lydiga.” 6

Ni kan följa hennes exempel.
Genom uppenbarelse kände Eva 

igen vägen hem till Gud. Hon visste 
att Jesu Kristi försoning gjorde det 
eviga livet möjligt för familjen. Hon 

var säker, liksom ni kan vara, på att 
när hon höll sina förbund med sin 
himmelske Fader, skulle Återlösaren 
och den Helige Anden hjälpa henne 
och hennes familj igenom alla sorger 
och besvikelser som skulle uppstå. 
Hon visste att hon kunde lita på dem.

”Förtrösta på Herren av hela ditt 
hjärta, förlita dig inte på ditt förstånd.

Räkna med honom på alla dina 
vägar, så skall han göra dina stigar 
jämna.” 7

Jag vet att Eva mötte sorger och 
besvikelser, men jag vet också att 
hon fann glädje i kunskapen att hon 
och hennes familj kunde återvända 
för att bo hos Gud. Jag vet att många 
av er som är här står inför sorger och 
besvikelser. Jag ger er min välsignelse 
att ni liksom Eva kan känna samma 
glädje som hon kände under färden 
tillbaka hem.

Jag har ett fast vittnesbörd om att 
Gud Fadern vakar över er i kärlek. 
Han älskar var och en av er. Ni är hans 
döttrar i förbundet. Eftersom han äls-
kar er, ger han er den hjälp ni behöver 
för att kunna ta er själva och andra 
fram på vägen tillbaka till hans närhet.

Jag vet att Frälsaren betalade priset 
för alla våra synder och att den Helige 
Anden vittnar om sanningen. Ni har 
känt den trösten här på mötet. Jag 
har ett vittnesbörd om att alla nycklar 
som binder heliga förbund har blivit 
återställda. De innehas och utövas av 
vår levande profet i dag, president 
Thomas S. Monson. Jag lämnar dessa 
tröstens och hoppets ord med er, hans 
älskade förbundsdöttrar, i Jesu Kristi 
namn, amen. ◼
SLUTNOTER
 1. Läran och förbunden 68:25–27.
 2. Mosiah 18:8–11.
 3. Se 3 Nephi 26:14.
 4. Se Russell M. Nelson, ”Beständighet i för-

ändringen”, Liahona, jan. 1994, s. 33.
 5. Abraham 5:14.
 6. Mose 5:11.
 7. Ords. 3:5–6.
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Jeffrey R. Holland (6) Två kvinnliga missionärer går iväg utan att säga ett ord till en man som svär åt dem, kastar mat på dem och försöker slå en av dem.

Thomas S. Monson (66) En 18- årig sjöman ber varje kväll trots spydigheterna från andra i kompaniet. En ung man bär sitt vittnesbörd under ett sakramentsmöte men ses 
senare under dagen röka en cigarett.
(91) Två kvinnor blir vänner för livet efter att en av dem hjälpte den andra lära sig jobbet som sömmerska på en klädfabrik. Passagerarna på en flygtur 
klagar inte när deras plan omdirigeras för att hämta en skadad pojke och flyga honom till ett sjukhus. En kvinna ångrar att hon inte lät en granne ta 
genvägen över hennes mark.

Russell M. Nelson (29) Russell M. Nelsons dotter Emily visar mod och tro när hon är döende i cancer.

Bonnie L. Oscarson (119) en liten flicka lär sig om glädjen i att tjäna andra när hon och hennes mor tar hand om en kvinna som har MS. En 81- årig syster kallas att dela 
med sig av sin visdom, sin erfarenhet och sitt exempel som församlingens rådgivande till Mia- flickorna. 

Boyd K. Packer (94) Boyd K. Packer får en andlig bekräftelse på att evangeliet är sant när han ber i en bunker under andra världskriget.

Ronald A. Rasband En femteklassare fångas i en tornado och skyddas av änglar.

Linda S. Reeves (15) Linda S. Reeves lär sin dotter hur hon kan känna frid genom Frälsarens försoning efter att dottern har sett upprörande bilder på teve.

Randall L. Ridd (56) En ung man bestämmer sig för att verka som missionär i stället för att gifta sig efter att ha sett en glimt av vem han var i föruttillvaron.

Richard G. Scott Den kärlek och det exempel som Richard G. Scotts mormor och framtida hustru visade hjälpte honom i hans andliga utveckling.

Jean A. Stevens (81) Jean A. Stevens känner sig manad att erbjuda skjuts till en ung man som missade bussen hem från skolan. Medlemmarna i familjen Gatrell håller 
fast vid evangeliet efter att broder Gatrell får veta att han har en aggressiv cancer.

Gary E. Stevenson (84) Olympiern Noelle Pikus- Pace, som är medlem i kyrkan, vinner silvermedalj i skeleton efter många års träning och förberedelse. Olympiern Torah 
Bright, som är medlem i kyrkan, visar kristuslik kärlek genom att krama en nervös medtävlare i half- pipe.

Michael John U. Teh (106) En 73- årig filippinsk kvinna är trofast evangeliet efter att en jordbävning och en tyfon har dödat hennes familj.

William R. Walker (97) Robert och Maria Harris blir medlemmar i kyrkan och förblir trofasta evangeliet trots svårigheter och separation.

Claudio D. Zivic (39) Claudio D. Zivic tar fel väg genom att följa en annan vandrare.

W. Craig Zwick (41) W. Craig Zwick och hans hustru visar varandra kärlek efter att hon slängt sig ut ur lastbilens rökfyllda förarhytt med deras lille son.
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bäst för oss, och vi kan vara glada 
när vi följer honom. Betslet är lite 
som den Helige Andens maningar. 
När har du känt att den Helige 
Anden har väglett dig? Hur kändes 
det?

• Jean A. Stevens, första rådgivare 
i Primärs generalpresidentskap, 
berättar om en pojke som missade 
sista bussen för dagen och börj-
ade gå hem (sidan 81). Han hade 
fortfarande flera kilometer kvar när 
han blev rädd och knäböjde och 
bad. Några minuter senare kände 
syster Stevens sig manad av Anden 
att stanna och hjälpa honom. Kan 
du komma på några gånger när 
vår himmelske Fader har besvarat 
dina böner? Hur har du hjälpt till 
att besvara någon annans böner?

För ungdomar
• President Thomas S. Monson säger 

att vi behöver ”mod att säga nej 
när vi bör göra det, mod att säga ja 
när så är lämpligt, mod att göra det 
rätta för att det är rätt”. När du läser 
hans tal (sidan 66), fundera på vilka 
prövningar du har. Vad kan du 
planera att göra för att få ett sådant 
slags mod?

• Äldste Jeffrey R. Holland i de tolv 
apostlarnas kvorum påminner oss 
om att om vi älskar Frälsare så hål-
ler vi hans bud och älskar andra så 
som han gjorde det (sidan 6). Men 
när vi gör det måste vi vara redo 
att försvara vår tro ”på ett artigt 
sätt och med medkänsla”. Känner 
du någon som inte håller med om 
någon av våra lärdomar? Hur kan 
du visa respekt när du pratar om 
och försvarar de lärdomarna?

• Flera talare talade direkt till ung-
domar. Äldste Neil L. Andersen i 
de tolv apostlarnas kvorum gav till 
exempel flera förslag till ungdomar 
på hur man övervinner ”andliga 

Brenda, en kvinna med MS. Sarah 
borstade Brendas hår, smorde in 
hennes händer, masserade hen-
nes fingrar och armar, och hjälpte 
henne att stretcha (sidan 119). Tänk 
på vad kan ni göra för att tjäna 
andra. Det finns mycket du kan 
göra fastän du är liten.

• Äldste L. Tom Perry i de tolv apost-
larnas kvorum berättar om hur en 
kusk använder sele och betsel för 
att vänligt köra och leda ett häst-
spann (sidan 100). Kusken vet bäst 
och hästen följer kuskens ledning, 
precis som Herren vet vad som är 

D E  TA L A D E  T I L L  O S S

För barn
• President Dieter F. Uchtdorf, andre 

rådgivare i första presidentskapet, 
säger att vi kan vara tacksamma 
oavsett vilka svårigheter vi får i livet 
(sidan 70). När vi är tacksamma så 
hjälper det oss att vara gladare och 
snällare och att ha tro och lita på 
Gud. Hur känner du dig när du är 
tacksam? Vad kan du göra för att 
känna dig tacksam varje dag?

• Bonnie L. Oscarson, Unga kvin-
nors generalpresident, berättar om 
Sarah, en liten flicka som följde 
med sin mamma för att hjälpa 

Gör konferensen till 
en del av ditt liv
Du kan använda några av följande aktiviteter och frågor 
som utgångspunkt för familjediskussioner eller personlig 
begrundan.
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virvelvindar”, som att få frid i temp-
let (sidan 18). När du läser hans 
och andra generalkonferenstal kan 
du skriva ner förslag på hur man 
håller sig stark.

• Pornografi är något av det 
mest orättfärdiga som finns i dag. 
Linda S. Reeves, andra rådgivare i 
Hjälpföreningens generalpresident-
skap, säger att det bästa filtret mot 
sådan orättfärdighet är ett djupt 
och bestående vittnesbörd om Jesu 
Kristi evangelium (sidan 15). Hur 
starkt är ditt personliga filter? Vad 
kan du göra för att stärka det?

För vuxna
• President Thomas S. Monson säger 

att när vi lär oss förstå försoningens 
”ojämförliga gåva” så fylls vi med 
kärlek till vår himmelske Fader, 
Frälsaren och alla Guds barn (sidan 
91). Hur kan den här kunskapen 
förbättra dina studier av Frälsarens 
liv och försoning under enskilda 
skriftstudier och skriftstudier med 
familjen och när du är på en lek-
tion i kyrkan?

• President Henry B. Eyring, förste 
rådgivare i första presidentskapet, 
säger att han har en förfader att 
tacka för mycket av sin lycka, en 
man som blev medlem i kyrkan, 
tjänade trofast och förblev stånd-
aktig till änden. Han lämnade ett arv 
av tro efter sig till sin släkt (sidan 
22). Du kan göra en lista över alla 
i din släkt och skriva vilka förbund 
och förrättningar som de behöver 
för att fortsätta på förbundsvägen. 

Gör upp en plan för att hjälpa dina 
familjemedlemmar ingå sitt nästa 
förbund. Du kan utforska hur dina 
förbund kan ha en mer betydande 
roll i ditt liv, så att du kan ge din 
familj ett arv av hopp.

• Äldste David A. Bednar i de tolv 
apostlarnas kvorum förkunnar att 
motgångar kan få oss att lita till 
”den helige Messias förtjänster 
och barmhärtighet och nåd” som 
”hjälper oss bära våra bördor med 
lätthet” (sidan 87). När du läser det 
här talet och talen som börjar på 
sidorna 9, 18, 70, 81 och 106, titta 
då efter hur Frälsaren och hans 
evangelium kan hjälpa dig möta 
livets prövningar.

• Utbildningsmaterialet för ungdomar 
i maj fokuserar på profeter och 
uppenbarelse. Som en del av dina 
samtal om evangeliet med ung-
domar hemma och i kyrkan kan ni 
studera talen av äldsterna Lawrence 
E. Corbridge (sidan 103) och Mar-
cos A. Aidukaitis (sidan 108) i de 
sjuttios kvorum, och titta efter svar 
på följande frågor: Varför lämnade 
Joseph Smiths kritiker inte honom 
ifred? Hur kan vi känna igen sann-
ing i en värld som alltmer angriper 
evangeliets lärdomar? ◼
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Under de gångna sex måna-
derna har ”kyrkans verk gått 
framåt obehindrat”, sade 

president Thomas S. Monson i 
sitt öppningstal vid kyrkans 184:e 
generalkonferens.

President Monson berättade 
om invigningen av templet i Gilbert 
Arizona den 2 mars 2014 och såg 
fram emot den kommande invig-
ningen av templet i Fort Lauderdale 
Florida samt förväntade sig färdig-
ställandet och invigningen av tem-
pel i många delar av världen under 
2014 och 2015. Han noterade att när 
alla redan tillkännagivna tempel står 
färdiga kommer kyrkan att ha 170 
tempel i verksamhet över hela  
världen.

”Även om vi för närvarande 
koncentrerar oss på att färdigställa 
redan tillkännagivna tempel och 

inte ska tillkännage några nya tem-
pel inom den närmaste tiden”, sade 
han, ”fortsätter vi processen att 
bedöma behoven och finna platser 
för framtida tempel. Sedan följer till-
kännagivanden i kommande general-
konferenser. Vi är ett tempelbyggande 
och tempelbesökande folk.”

Under konferensen inröstades 
en ny medlem i presidentskapet 
för de sjuttio, fyra nya generalauk-
toriteter, ett nytt generalpresident-
skap för  Söndagsskolan och 42 
områdessjuttio.

Äldste Lynn G. Robbins kallad 
till presidentskapet för de sjuttios 
kvorum.

Äldste Jörg Klebingat i Kiev i 
Ukraina och äldste Chi Hong (Sam) 
Wong i Hong Kong, Kina, inröst-
ades till de sjuttios första kvorum. 
Äldste Larry S. Kacher från Midway, 

Utah och äldste Hugo E. Martinez 
från Arecibo, Puerto Rico inröstades 
som medlemmar i de sjuttios andra 
kvorum.

Äldste Tad R. Callister, som tjänat 
de sjuttios andra kvorum inröstades 
som Söndagsskolans generalpresident 
med John S. Tanner och Devin G. 
Durrant som förste och andre 
rådgivare.

En fullständig lista över inröst-
ningar och avlösningar finns på 
sidorna 26- 27, och biografier över 
äldste Robbins, de nyligen kall-
ade sjuttio samt Söndagsskolans 
generalpresidentskap börjar på 
sidan 141.

En vecka före generalkonferensen 
avhölls det första allmänna mötet för 
alla kvinnor, unga kvinnor och flickor 
från och med åtta års ålder i Konfe-
renscentret. Det här mötet ersätter de 
möten som tidigare hölls för Hjälpför-
eningen respektive Unga kvinnor. Alla 
talen från kvinnornas möte återfinns 
på sidorna 116–128.

Före konferensen omorga-
niserades dessutom Unga kvin-
nors generalkommitté, för första 
gången med kvinnor kallade från 
platser förutom Salt Lake City: Peru, 
Sydafrika,  Japan, Brasilien och 
Brooklyn New York. Biografier 
och foton finns på lds. org/ callings/ 
young - women.

”Frälsaren förde till den här 
jorden ett budskap av kärlek och 
välvilja mot alla människor”, sade 
president Monson i slutet av general-
konferensen. ”Må vi alltid följa hans 
exempel.” Han försäkrade kyrkans 
medlemmar och andra som lyss-
nade att ”vår himmelske Fader är 
medveten om oss. Han ska leda oss 
och välsigna oss när vi visar vår tro 
på och tillit till honom.” ◼

Framsteg med tempelbyggande, 
nya ämbetsmän inröstade vid 
generalkonferensen

K Y R K O N Y T T
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Händer det att du önskar att det 
fanns ett enkelt sätt att låta andra 
veta att sista dagars heliga bara 

är vanliga människor som finner led-
ning och mening med livet i sitt fokus 
på Jesus Kristus? Du få hjälp med det 
genom en dokumentärfilm som inom 
kort ska publiceras av kyrkan.

Meet the Mormons inleds med en 
avspänd titt på hur kyrkans med-
lemmar ofta missuppfattas av andra. 
Sedan presenteras sex familjer. Alla 
berättar om personliga upplevelser 
och beskriver hur evangeliet hjälper 
dem i livet. De som framträder är 
bland andra:

Biskopen. Jermaine Sullivan och 
hans fru Kembe, from Atlanta Georgia, 
USA, arbetar på att skapa enighet i ett 
samhälle präglat av mångfald, medan 
de fostrar tre unga söner.

Tränaren. Ken Niumatalolo, chef-
tränare för flottans lag i amerikansk 
fotboll i Annapolis, Maryland, USA, 
och hans fru Barbara, understödda 
av sina barn och tränarstaben, helgar 
sabbatsdagen.

Godisbombaren. Gail Halvorsen, 
93- årig veteran från andra världskriget 
och hans fru Lorraine, 90, från Amado 
i Arizona, USA, påminner barnen om 
tjänandets värde. Broder Halvorsen 
släpper ner godis från ett flygplan 
liksom han gjorde under Berlinblock-
aden efter kriget.

Boxaren. Carolina Marin, kick-
boxare från San José, Costa Rica 
och hennes tränare och man Milton, 
balanserar sina roller som makar och 

föräldrar till små barn med sin kärlek 
till tävlingar i sin sport..

Humanisten. Bishnu och Mangala 
Adhikari i Kathmandu, Nepal, hedrar 
sitt hemlands tro och kultur. Broder 
Adhikari är en ingenjör som har byggt 
vägar, skolor och dricksvattensystem 
till glädje för många små samhällen.

Missionärsmamman. Craig 
och Dawn Armstrong och deras son 
Anthony från Salt Lake City, Utah, 
berättar om hur syster Armstrong var 
en hemlös ensamstående mamma när 
hon träffade missionärerna. Evange-
liet de predikade förändrade hennes 
liv. Hon gifte sig senare med Craig, 
och cirkeln sluts när Anthony far till 
Sydafrika som heltidsmissionär för att 
sprida det evangelium som välsignat 
hans mor så mycket.

Meet the Mormons kommer att visas 
i Joseph Smith Memorial Building 
i Salt Lake City, Utah, och på andra 
platser som bestäms senare. ◼

KONSTNÄRER INBJUDNA 
ATT DELTA I TÄVLING

Kyrkas historiska museum 
inbjuder sista dagars heliga konst-
närer att skapa nya konstverk till 
den 10:e internationella konsttäv-
lingen. Konstnärer uppmuntras 
att använda sina talanger till att 
skapa konstverk som återspeglar 
utställningens tema: ”Låt mig 
få höra om Jesus.” I just den här 
tävlingen bör verken ha fokus 
endast på berättelser ur Nya 
testamentet.

Detaljer och registrering finns 
på lds. org/ artcomp, och konst-
närer som registrerar sig får fort-
löpande uppdaterad information. 
Bidrag emottas från 3 november 
2014 till 27 februari 2015. Alla 
konstnärsmedia och kulturella 
stilar är välkomna. Deltagare 
ska vara 18 år eller äldre. Bidrag 
bedöms av en jury och de verk 
som väljs ut ställs ut på kyrkans 
historiska museum och internet 
från och med oktober 2015.

Vid ett öppet hus för de medverkande 
hälsar president och syster Uchtdorf 
på Carolina Marin från Costa Rica.

Ny film med titeln Meet the Mormons 
avsedd att ge tillfällen till kontakt 
med kyrkan.

UTBILDNING FÖR BIORGA-
NISATIONERS LEDARE GÖRS 
TILLGÄNGLIG PÅ LDS.ORG.

För att bättre uppfylla den 
växande kyrkans behov, avser 
Hjälpföreningens, Primärs, Unga 
kvinnors och Söndagsskolans 
generalpresidentskap att årligen 
tillhandahålla världsomspännande 
utbildning via internet. Den här 
utbildningen förväntas vara till-
gänglig på LDS.org på sommaren 
varje år på många språk.

Utbildningsmöten för biorga-
nisationsledare som hållits i Salt 
Lake City i samband med april-
konferensen hålls inte längre. 
Biorganisationernas generalpre-
sidentskap och deras kommit-
téer ska fortsätta med personlig 
utbildning under flerstavsmöten 
enligt uppdrag.
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Lärdomar för vår tid

MORMON CHANNELS 
TITTARSKARA VÄXER

Miljoner lyssnare och tittare 
över hela världen tar del av 
Mormon Channel, som sänds 
på engelska och spanska 24 
timmar om dygnet sju dagar 
i veckan från Temple Square 
i Salt Lake City, Utah.

Denna kyrkans officiella 
mediekanal startades för fem 
år sedan. Många sista dagars 
heliga delar gärna med sig 
av dess innehåll till medlem-
mar och andra. Innehållet är 
annonsfritt och består av tre 
radio- streams och några korta 
videor, Mormon messages.

Du hittar Mormon Channel 
på mormonchannel. org och 
även på YouTube, iTunes, 
Roku, Tumblr, Facebook, och 
Twitter. Gratis mobilappar för 
användare av iOS och Android 
finns också.

”Vi försöker följa Frälsarens 
exempel när vi undervisar”, 
sade Söndagsskolans nye 

generalpresident, Tad R. Callister, efter 
generalkonferensen.

Det innebär att ställa inspirerade 
frågor som hjälper människor bli 
omvända, sade han. Målet är att 
”hjälpa dem förstå och känna evange-
liets anda i sitt liv”.

Han sade att han tagit djupt intryck 
av Kom och följ mig, studiekursen 
online för ungdomar som innefattar 
både de senaste talen från general-
konferensen och andra media produ-
cerade av kyrkan. Deltagande ersätter 
föredrag, och ”man har bytt fokus, från 
att bara hålla en lektion till att försöka 
anpassa den till elevernas behov”.

Han tillade att Kom och följ mig 
hjälper till att åstadkomma omvänd-
else och inte bara delge fakta. ”Jag 
tror vi kommer att fostra en gene-
ration av ungdomar som är värld-
ens bästa lärare, världens bästa 
föräldrar”, sade han, ”för de får nu 
de här upplevelserna i ungdomen 
och behöver inte vänta tills de är 
vuxna … för att för att förstå vilken 
verkan undervisning och förståelse 
kan ge.”

Jesus Kristus är Läromästaren, sade 
broder Callister, och vår undervisning  
i kyrkan bör föra människor till 
Kristus. Han betonar behovet av att 
klart och tydligt undervisa om läran 
och säger att ”när vi försöker efterlikna 
Frälsaren, är vi på säker mark”. ◼

Undervisningen i kyrkan bör följa 
Kristi exempel.

Från maj 2014 till oktober 2014 ska melkisedekska prästadömets och 
Hjälpföreningens lektioner den fjärde söndagen tas ur ett eller flera 

tal från generalkonferensen i april 2014. I oktober 2014 kan talen tas från 
antingen aprilkonferensen eller oktoberkonferensen 2014. Stavs-  och 
distriktspresidenter kan välja vilka tal som ska användas eller delegera det 
ansvaret till biskopar och grenspresidenter.

De som deltar i lektioner den fjärde söndagen uppmanas att studera de 
valda talan i förväg. De här talen finns på många språk på conference. lds. 
org.  ◼
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Förutom de över 100 000 som 
deltog i de fem sessionerna av 
den 184e årliga generalkonfe-

rensen i konferenscentret i Salt Lake 
City, var det miljontals fler som såg 
eller lyssnade på sessionerna på 
95 språk via teve, radio, satellit och 
internetsändningar.

I konferenscentret i Salt Lake 
City ryms 21 000 människor, men 
lyssnarskaran för generalkonferen-
sen sträcker sig runt hela jorden då 
miljontals av kyrkans medlemmar 
och andra tittar eller lyssnar. I över 
50 år har kyrkan tolkat mötena till 

många språk. Idag möjliggör tekniken 
att man tittar live i över 200 länder 
jorden runt.

Förutom utsändningar i lokala 
kapell streamar kyrkan konferensen 
i realtid på LDS.org, BYUtv, BYUtv 
International, Mormon Channel, 
Roku, Facebook och YouTube. 
Tittandet online under oktoberkon-
ferensen 2013 ökade med omkring 
30 procent jämfört med föregående 
konferens.

Många deltar också i generalkon-
ferensen via sociala media. En flod 
av tweetar med hashtaggen #ldsconf 

Konferensmötena är nu tillgängliga för allt fler människor, tack vare teknik och sociala media.

Teknik och sociala media utvidgar 
räckvidden för generalkonferenserna.

läggs in på Twitter under alla de fem 
konferenssessionerna, så att general-
konferensen är ett av de mest diskute-
rade ämnena på Twitter just då. 
Under oktoberkonferensen 2013 lades 
det till exempel in 155 000 tweetar 
som relateras till konferensen. (Varje 
tweet är en kommentar på högst 140 
tecken.)

Genom sina officiella mediekanaler 
postar kyrkan budskap i realtid från 
konferensen på många språk, och det 
uppmuntrar andra att dela med sig 
av budskapen. Under oktoberkon-
ferensen 2013 tittade eller lyssnade 
många ytterligare tittare på general-
konferensens budskap efter att ha 
sett en post på sociala media. Poster 
har delats på engelska, spanska och 
portugisiska.

Konferensmötena är nu tillgängliga 
för allt fler. ◼



136 L i a h o n a

Webbsidor berättar om  
tjänande och tro

Sista dagars heliga tjänar andra 
och sprider sin tro över hela 
världen. Berättelser om sådana 

aktiviteter finns på varje lands nyhets-
rum på webben, som regelbundet 
sammanfattas på newsroom. lds. org, 
kyrkans officiella resurs för nyhetsme-
dia, opinionsbildare och allmänheten.

I Stillahavsområdet har sista dag-
ars heliga skaffat fram vatten, mat, 
motorsågar, vattenfilter, generatorer 
och andra förnödenheter för att 
hjälpa Tongas folk efter den tropiska 

cyklonen Ian. I Samoa deltog mor-
monungdomar i ett två dagars mel-
lankyrkligt evenemang med andlig 
uppbyggelse, musik, dans och idrott.

I Brasilien hjälpte kyrkans med-
lemmar i tröjor med texten ”Mormon 
Helping Hands” till med uppstädning 
och distribution av förnödenheter 
efter en översvämning som drabbat 
bostäder och verksamheter och gjort 
många hemlösa. På andra platser 
hjälpte medlemmar till med distribu-
tionen av 211 rullstolar som donerats 

av kyrkans humanitära hjälpverksam-
het, till personer med särskilda behov. 
Donationerna i Brasilien uppgår nu till 
nära 700 rullstolar.

I Afrika samarbetade nationella 
och globala organisationer med LDS 
Charities, kyrkans hjälporganisation, 
i Ghanas första landsomfattande 
kampanj för att eliminera mässlingen 
och röda hund genom vaccinering 
av barn under 14 år. I Nigeria och 
Ghana fick tusentals människor i 
100 samhällen hjälp av ”Mormon 
Helping Hands”, när mormoner i 
alla åldrar hjälpte till med att bygga 
broar, plantera träd, rensa ogräs, måla 
byggnader och städa och försköna 
grannskapen. I Zimbabwe lämnade 
över 60 mormonungdomar blod. Och 
i Sydafrika valdes sexbarnsmamman 
och mormonen Nozibele Makanda till 
borgmästare i Queenstown, en stad 
på 200 000 invånare.

I Centralamerika samarbetade 
över 500 mormonungdomar med 
lokala myndigheter och planterade 
1944 träd. I Costa Rica blev kyrkans 
möteshus insamlingspunkter för 
mjölk, och 370 frivilliga från kyr-
kan hjälpte till att leverera den till 
köpcentra i en aktivitet för att bistå 
behövande.

Och i Kanada samarbetade sista 
dagars heliga med Christian- Jewish 
Dialogue of Montreal (Quebec) i 
arbetet med videointervjuer inför en 
statlig utredning om moraliska vär-
deringar. De som intervjuades stödde 
samhällets engagemang för respekt, 
förståelse, tolerans och religiös frihet 
och betonade att religionen är fortsatt 
viktig för många av Quebecs invånare.

En lista över olika länders nyhets-
rum på olika språk finns på mormon-
newsroom. org/ newsroom - country 
- sites. ◼

I Guatemala samlas över 500 mormonungdomar för att plantera 1 944 träd.
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Första månaden efter att besök-
scentret vid templet i México 

City öppnats igen, besöktes centret 
av över 30 000 gäster. Centret 
hade under två år renoverats 
och byggts ut. Alla utställningar 
är nu på spanska och omfattar 
originalmaterial utvecklat speci-
ellt för mexikanska besökare. Det 
ombyggda centret är också kyrkans 
första besökscenter där det finns 

ett utrymme speciellt utformat 
för undervisning om evangeliets 
principer för barn.

Det här besökscentret är det 
tredje största av 17 sådana anlägg-
ningar, de flesta av dem nära ett 
tempel eller en historisk plats. Ett 
besökscenter är för närvarande 
under byggnad bredvid det tempel 
som byggs i Rom, och centrer finns 
i England, Nya Zeeland, Hawaii och 

Besökscentret vid templet i México City öppnar igen

Besökscentret vid templet i México City innehåller många utställningar som undervisar om  
lärdomar för att stärka familjen.

i nio stater i USA. Dessa centrer, 
avsedda att välkomna både 
aktiva och inaktiva sista dagars 
heliga förutom utomstående, 
inte bara berättar om kyrkan, 
men hjälper dem också att förstå 
dess läror och skapar en önskan 
att lära mer om Frälsaren och 
evangeliets återställelse. De ger 
också budskap för att stärka 
familjen.

Mexiko är ett starkt fäste för 
kyrkan med över 1,2 miljoner 
medlemmar, över 200 stavar och 
12 tempel. ◼
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15 missionärsskolor över hela 
världen utbildar mer än 85 000 

missionärer från 143 länder. Tillsam-
mans undervisas missionärerna i 
55 språk av 1 600 lärare och verkar 
sedan i upp till två år i 405 missioner 
i mer än 150 länder.

Med det ökade antalet missio-
närer sedan ålderskraven ändrats i 
oktober 2012, tar missionärsskolorna 
emot fler missionärer än någonsin 
förr. Med minst en missionärsskola 
på varje halvklot går solen aldrig 
ner över utbildningen.

Missionärer kommer i allmänhet 
till en missionärsskola med en grund 
av religionskunskap som förvärvats 

i hemmet och i kyrkan. Skolorna 
ger ytterligare utbildning som inne-
fattar hur man undervisar på det 
sätt som Jesus gjorde och hur man 
inbjuder människor att följa honom. 
Missionärerna tränar på situationer , 
ges språkutbildning där det behövs, 
lyssnar på tal varje vecka från kyr-
kans ledare och skolans personal 
samt deltar i tjänandeprojekt.

Den största missionärsskolan finns 
i Provo, Utah. Där utbildas tusen-
tals missionärer på 55 språk. Den 
näst största missionärsskolan finns i 
Mexico City i Mexiko. I juni flyttades 
den från en mindre byggnad till ett 
skolområde på 36 hektar där det 

tidigare låg en av kyrkans skolor, 
Benemerito de las Americas. 
Den förra skolan kunde ta emot 
omkring 125 missionärer i taget. 
De nya lokalerna rymmer över 
1000.

Ytterligare missionärsskolor 
finns i Buenos Aires, Argentina; 
São Paulo, Brasilien; Santiago, 
Chile; Bogotá, Colombia; Santo 
Domingo, Dominikanska repub-
liken; Preston, England; Accra, 
Ghana; Guatemala City, Guate-
mala; Auckland, Nya Zeeland; 
Lima, Peru; Manila, Filippinerna; 
Johannesburg, Sydafrika samt 
Madrid, Spanien. ◼

Missionärsskolor hjälper till att påskynda frälsningsverket

Under sin tid på missionärsskolan får missionärerna undervisning i hur man undervisar om Jesu Kristi evangelium.
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Månader efter det att tyfonen 
Haiyan drabbade Filipp-
inerna i november 2013 och 

förstörde nära 1,2 miljoner hem och 
dödade över 6 200 människor, fort-
sätter kyrkan att ge hjälp, och går över 
från katastrofinsatser till mer långsiktig 
hjälp. Ett särskilt framgångsrikt arbete 
omfattar frivilligarbetare som lärt sig 
bygga hem åt dem som fortfarande 
står utan.

Många av följande medborgare 
som påverkats av stormen har uttryckt 
sin tacksamhet för hjälp de fått från 
kyrkan, fastän de inte är sista dagars 
heliga:

• En kvinna som tog skydd i ett 
mormonkapell under tyfonen 
fick senare reda på att hennes 
hem hade förstörts när en kokos-
nötspalm fallit över det. Hon och 
hennes familj hade ingen möjlighet 
att laga det, men volontärer hjälpte 
henne bygga ett nytt hem, och 
hon hjälper nu andra att bygga 
nya hem. ”Jag lärde mig samarbeta 
med dem som också är behövande 
här, så vi kan återhämta oss efter 
tyfonen tillsammans”, sade hon.

• En man som blev arbetslös när fir-
man han arbetade för förstördes lär 
sig nu bygga nya hem åt sin familj 
och andra. ”Vi vet att vi behöver 
hjälpa varandra så att arbetet 
går fortare”, sade han och tillade 

att han är tacksam för kyrkans 
hjälparbete.

Presiderande biskopen Gary E. 
Stevenson sade att tillsammans med 
vården om fattiga och behövande, 
”ser vi också principen om oberoende 
i handling just nu, och det är förun-
derligt.” Han sade: ”En av de saker vi 
försöker göra är att skaffa fram mate-
rial medan mottagarna gör arbetet. 
Alla som får en bostad arbetar också 
för att själva bygga den bostaden.”

Kyrkans lokala ledare och represen-
tanter för humanitära organisationer 
samarbetar med lokala samhällsledare 
för att ge yrkesutbildning och intyg till 
människor som lärt sig byggnadssnick-
eri. Ständiga utbildningsfonden har 
använts för att ta in 20 snickarmästare 
till hjälp med utbildningen, och 200 av 
3000 hem har redan färdigställts.

Lokala lärlingar visar sin läraktig-
het genom att bygga 10 hus för att 
få statligt betyg och en verktygslåda 
från kyrkan, vilket gör att de kan söka 
betald anställning. Behovet av bygg-
nadsarbetare är så stort att katolska 
hjälporganisationer har anställt 

hundratals snickare som utbildats av 
kyrkan.

Biskop Stevenson sade att 500 av 
kyrkans medlemmar kom till ett möte 
där kyrkoledare beskrev utbildningen 
och certifieringsprocessen, ”och när 
det här beskrevs för dem, utbröt 
applåder och tårar eftersom de såg 
ett sätt … för dem att försörja sina 
familjer.”

Kyrkan har också samarbetat 
med flera andra hjälporganisationer 
förutom filippinska myndigheter i ett 
pågående arbete på att få fram mat, 
vatten, sjukvårdsartiklar, hygienpaket, 
generatorer, regnskydd, matlagnings-
utrustning, fiskedon och frön till sådd.

Kyrkan har lärt att det bästa sättet 
att ge katastrofhjälp är att arbeta lokalt, 
köpa förnödenheter i det drabbade 
landet, så nära förödelsen som möjligt. 
Det här gör att varorna är lämpliga för 
platsen och hjälper också till att bygga 
upp den skadade lokala ekonomin.

Medlemmar över hela världen 
uppmanas nu att be för människor i 
katastrofområden långt borta och att 
kanske öka sitt fasteoffer eller donera 
till kyrkans humanitära fond. ◼

Kyrkan tillämpar 
välfärdsprinciper 
i hjälp till 
Filippinerna

Volontärer spikar plywood på stommen till ett nytt hus i Tacloban i Filippinerna.
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I mer än två årtionden har kyrkan 
engagerat sig i projekt för rent vatten 
i mer än 100 länder. Enbart i Afrika 

har de här projekten förbättrat livet 
för mer än fyra miljoner människor 
genom att skapa brunnar, vatten-
förråd och distributionssystem samt 
vattenrening.

Ett sådant projekt ägde rum på ön 
Idugo utanför Mozambiques kust. De 
flesta av öns 15 000 invånare arbetar 
på familjegårdar, fiskar i Indiska oce-
anens omgivande vatten eller arbetar 
med anläggningar som utvinner salt 
ur havsvatten. Ön har varken rinnande 
vatten, elektricitet, vägar eller fordon. 
Ön nås endast i handgjorda båtar eller 
urholkade trädstammar.

I århundraden har den enda källan 
till dricksvatten på Idugo varit grunda 
handgrävda brunnar. Brunnarna fylls 
hela tiden med slam och bråte. Deras 
vatten är gyttjigt och svårt att få upp. 
Under regntiden blir vatten förorenat 
vilket orsakar kolera, diarré och andra 
sjukdomar.

När kyrkans servicemissionärer 
hörde talas om förhållandena på 
Idugo, sammanträffade de med led-
arna där. Tillsammans utarbetade de 
en plan enligt vilken kyrkans huma-
nitära verksamhet skulle skaffa fram 
material, verktyg och instruktioner 
för att bygga 10 cementbrunnar med 
stållock, var och en tillräcklig för 
1000 människor. Missionärerna skulle 
hjälpa till med utbildning i hygien och 
rengöring, och bybor skulle stå för det 

behövliga arbetet med att bygga och 
underhålla brunnarna.

Från en utgångspunkt på fastlandet 
färjade man över fyra vagnslaster grus, 
300 säckar cement, två vagnslaster 
sand, armeringsjärn och prefabrice-
rade cementformar av stål. Förnöd-
enheter fördes sedan tvärs över ön 
till fots eller med kärror. Många av 
kyrkans medlemmar från Quelimane 
i Mozambique slog läger på ön i tre 
månader för att hjälpa till med utbild-
ning och byggandet.

Brunnarna utformades för att 
släppa in regnvatten och få bort för-
oreningar. I en del samhällen byggde 
de boende trästaket och tegelvägar 
runt brunnarna. de använde tegel som 
de lärde sig göra själva med material 
som donerats av kyrkan.

Vid officiella ceremonier överläts 
brunnarna till invånarna i varje by. 
Många bybor som arbetat med brunn-
arna uttryckte sin tacksamhet över 
de nya kunskaper de fått – tillverka 

tegel, arbeta med cement och armera 
med järn och att använda verktyg – 
som skulle hjälpa dem få nya jobb. 
Andra tackade för tillfället att lära sig 
ledaregenskaper.

Efter påföljande regntid rapportera-
des inga vattenöverförda sjukdomar i 
byarna med brunnar.

Enligt Världshälsoorganisationen 
lider över en miljard människor brist 
på tillgång till rent vatten. Tack vare 
kyrkans initiativ för rent vatten mins-
kas det antalet genom en process som 
engagerar människor i planering och 
genomförande av projekt, får fram 
arbetskraft för att bygga de anlägg-
ningar som behövs, ger utbildning 
och bibehåller uppnådda resurser.

Förutom projekt för rent vatten 
i Afrika stödjer kyrkan rent vatten- 
initiativ i Asien, Centralamerika, 
Östeuropa, Indien, Indonesien, 
Stillahavsöarna, Sydamerika, Syd-
ostasien och andra platser runtom 
i världen. ◼

Initiativ för rent 
vatten hjälper 
miljoner i Afrika

På ön Idugo i Mozambique, deltar bybor och lokala dignitärer i en ceremoni 
där samhällets användning av en brunn officiellt påbörjas.
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Äldste Jörg Klebingat har levt livet med tålamod. Han 
tror på att vara lydig, hålla buden och följa Andens 
maningar.

Han föddes den 19 december 1967 till Klaus- Peter 
och Doris Elke Klebingat och växte upp i Zweibrücken i 
Tyskland utan evangeliets påverkan. Som tonåring träffade 
han en medlem i kyrkan på en konsert, och de två blev 
vänner.

”När jag hälsade på min nya vän imponerades jag av 
hans familj”, minns han. ”Jag kände Anden i hans hem 
och ville gå i kyrkan.”

Det var vid sitt första möte i kyrkan som han hörde talas 
om Mormons bok. Hans vän bar vittnesbörd om att den var 
sann, och äldste Klebingat lämnade mötet fast besluten att 
själv ta reda på saken.

”Det var någonstans i 1 Nephi som jag fick ett vittnes-
börd om att boken var sann”, säger äldste Klebingat. ”Att 
få ett vittnesbörd om profeten Joseph Smith var också en 
viktig sak för mig. Under min missionstid bad jag ofta min 
kamrat att få berätta den delen av budskapet.”

Före sin heltidsmission i Coloradomissionen Denver, 
gjorde äldste Klebingat militärtjänst i tyska armén i 18 mån-
ader. Han beseglades till Julia Poltorak i templet i Salt Lake 
City den 21 december 1992. De har tre barn.

Äldste Klebingat tog examen i ryska vid Ricks College 
och senare en magisterexamen i organisationsbeteende vid 
Brigham Young University. Han arbetade som management- 
konsult för Price Waterhouse och Arthur Andersen och i 
olika ämbeten i kyrkan.

Före sin kallelse har äldste Klebingat varit stavens repre-
sentant för Unga vuxna, president för ett äldstekvorum, 
Unga mäns president, högrådsmedlem, grenspresident och 
biskop. Han avslutar sin tjänst som missionspresident i Kiev, 
Ukraina i juni 2014. Den 5 april 2014 inröstades han som 
medlem i de sjuttios första kvorum. ◼

Äldste Jorg 
Klebingat
De sjuttios första kvorum

Sedan han kallades som generalauktoritet i april 1997, 
har äldste Lynn G. Robbins upplevt ”den ljuva känslan 
av att lära känna de heliga över hela världen.”

”Man känner ett omedelbart band till alla människor 
överallt man kommer”, säger han.

Äldste Robbins hoppas få fortsätta träffa sista dagars 
heliga medan han verkar som medlem i presidentskapet 
för de sjuttios kvorum.

Lynn Grant Robbins föddes 27 oktober 1952 i Payson, 
Utah som son till Joshua Grant och Evelyn R. Rob-
bins. Han växte upp i Springville, Utah, där han mötte 
Jan Nielsen, som han känt sedan barndomen. De gifte 
sig 27 juni i templet i Manti Utah och har sju barn och 
15 barnbarn.

Äldste Robbins tog examen i spanska och samhällsvet-
enskap vid Utah State University och examen i interna-
tionell företagsekonomi vid American Graduate School of 
International Management i Glendale, Arizona. Han deltog 
i grundandet av och är vice direktör vid Franklin Quest.

Äldste Robbins tjänade som president för Uruguaymis-
sionen Montevideo när han kallades till de sjuttios andra 
kvorum. Tre år senare blev han medlem i de sjuttios första 
kvorum. Han har varit president över området Sydamerika 
Syd, området Centralamerika samt området Nordamerika 
Väst. Han har också verkat inom området Nordamerika 
Central.

En stor välsignelse av det tjänandet var tillfället att åter-
vända till Argentina, där han var heltidsmissionär. Medan 
han var i Argentina som ung äldste, verkade han i Jujuy, ett 
område med en enda gren. När han åratal senare återvände 
till området, fann han där en kyrkans stav, med ett dussin 
enheter.

”Sådant ser vi över hela världen”, säger han. ”Detta är 
en tid för underverk.” ◼

Äldste Lynn G. 
Robbins
Presidentskapet för de sjuttio
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Som nyomvänd och elev vid Brigham Young University- 
Hawaii fick äldste Chi Hong (Sam) Wong mycket mer 
än en utbildning – han fick en fast förvissning om att 

det finns en Gud som känner till ”detaljerna i vårt liv”.
Äldste Wong föddes den 25 maj 1962 i Hong Kong, Kina, 

som son till Ngan Kan och Fat Wong. Han var ett av sju 
barn att växa upp i en liten lägenhet.

På arbetet träffade han Carol Lu, som presenterade 
evangeliet för honom. Den unge undersökaren döptes 
den 14 februari 1982.

Ett år senare, den 9 juli 1983, gifte han sig med Carol. De 
flyttade till Laie på Hawaii för att han skulle kunna studera 
där. Eftersom han befann sig på studentvisum kunde äldste 
Wong bara arbeta 20 timmar i veckan. ”Vi behövde verk-
ligen utöva tro och böner”, sade han om vad som krävdes 
för att försörja sin familj.

Han arbetade hårt för att förtjäna sin examen och han 
tog så många kurspoäng som universitetet tillät. ”Det var 
inte lätt”, erinrar han sig. ”Efter denna erfarenhet visste vi 
att vi alltid kunde förlita oss på himlens krafter.”

Paret Wong beseglades i Laie- templet på Hawaii den 
9 augusti 1984 varpå deras första barn föddes. Ytterligare 
tre barn skulle så småningom förena sig med familjen. ”Det 
var mycket speciella år, mycket heliga”, sade äldste Wong.

Äldste Wong tog examen i redovisning och dataveten-
skap och därefter kände han behovet av att ”återvända till 
Hong Kong för att tjäna”.

Senare erhöll han en magisterexamen vid Hong Kong 
Open University. Äldste Wong var grundare och partner 
i ett affärs-  och rådgivningsföretag och arbetade också 
i en materialtestnings-  och inspektionsgrupp där han 
började som seniorrevisor och lämnade företaget som 
verkställande chef.

Före sin inröstning den 5 april 2014 som medlem av 
de sjuttios första kvorum verkade han som biskop, stavspre-
sident och områdessjuttio. ◼

Äldste Chi Hong 
(Sam) Wong
De sjuttios första kvorum

Äldste Larry S. 
Kacher
De sjuttios andra kvorum

Efter många andliga maningar under sin tid som ung 
vuxen började äldste Larry S. Kacher att lägga märke 
till att en högre makt vägledde honom i hans liv. Vid 

19 års ålder ledde lyhördhet till Anden honom till Jesu Kristi 
evangelium – en förändring som kom att betyda allt.

Han föddes den 12 februari 1952 som näst äldst av fem 
barn till Albert och Elaine Kacher och växte upp i Bloom-
ington, Minnesota, i USA.

Efter high school gav han sig i väg till Europa för att 
åka skidor och efter mer än sex månader där kände han 
behovet av att återvända hem. Väl hemma kände han det 
som han behövde bege sig någon annanstans, men visste 
inte vart. En barndomsvän planerade att flytta till Utah och 
äldste Kacher bestämde sig för att flytta med honom. Under 
tiden i Utah skrev äldste Kacher in sig vid Brigham Young 
University, hörde talas om kyrkan och döptes.

”När missionärerna undervisade oss kände jag att det 
var sant”, säger han. ”När jag bad kände jag att kyrkan var 
sann.”

Han bestämde sig för att verka som missionär och kalla-
des 1973 till Papeete- missionen på Tahiti. Efter hemkomsten 
återvände han till skolan på BYU där han träffade Pauline 
Miller. De gifte sig i templet i Manti, Utah, den 29 oktober 
1976, och är föräldrar till sex barn och far-  och morföräldrar 
till 11 barnbarn.

Äldste Kacher tog kandidatexamen i psykologi och en 
magisterexamen i organisatoriskt beteende, bägge vid BYU. 
Hans jobb inbegrep rådgivning till stora företag nationellt 
och internationellt.

Före sin kallelse den 5 april 2014 som medlem av de 
sjuttios andra kvorum verkade äldste Kacher som grenspre-
sident, äldsternas kvorumpresident, biskop och rådgivare 
till stavspresidenten. Han presiderade över Genève- 
missionen i Schweiz från 2000 till 2003. Några år efter sin 
hemkomst från Schweiz förde hans arbete honom till Abu 
Dhabi i Förenade Arabemiraten, där han kallades att verka 
som den första områdessjuttio i Mellanöstern. ◼
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År 1982, när både äldste Hugo E. Martinez och hans 
hustru, syster Nuria Alvarez de Martinez, genomgick 
en medicinsk specialistutbildning i Mississippi, USA, 

hördes en oväntad knackning på ytterdörren.
Där stod två mormonmissionärer.
”Vi öppnade vårt hem för dem men vi visste ingenting 

om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. Vi kände inte 
ens till Tabernakelkören”, säger äldste Martinez med ett 
leende.

Men ändå väckte äldsternas lektioner ett gensvar hos 
det unga paret. Det dröjde inte länge förrän de accepterade 
missionärernas inbjudan att bli döpta.

”Och vi har inte sett oss tillbaka sedan dess.”
Den 5 april 2014 kallades äldste Martinez till de sjuttios 

andra kvorum som den förste västindiske generalauktori-
teten. Han är förståeligt nog ”överväldigad” av detta nya 
ämbete.

”Men då kom en ljuv känsla av frid över mig som lät 
mig veta att Herren står vid rodret”, säger han.

Ett år och en månad efter dopet beseglades Hugo och 
Nuria Martinez i Salt Lake- templet den 3 oktober 1983. De 
är föräldrar till fem barn och har fem barnbarn (alla döttrar).

Äldste Martinez föddes den 10 januari 1957 i Mayagüez, 
Puerto Rico, som son till Hugo E. Martinez- Sandin och Daly 
Morales- Alamo de Martinez. Som ung man valde han att 
följa i sin pappas yrkesprofession och blev läkare. Han tog 
sin läkarexamen vid University of Puerto Rico (1981) och 
avslutade sina specialiststudier vid University of Mississippi 
(1984). Han utövade läkaryrket fram till 2004.

En kort tid efter dopet kallades han att verka som lärare 
i Söndagsskolan för ungdomar. Han skulle senare komma 
att verka som biskop, rådgivare i stavspresidentskapet, 
distriktspresident och rådgivare i missionspresidentskapet 
i San Juan, Puerto Rico. Han presiderade också över Guate-
malamissionen Centrala Guatemala City och verkade som 
områdessjuttio när han kallades att verka som generalauk-
toritet. ◼

Äldste Hugo E. 
Martinez
De sjuttios andra kvorum

Årtionden före hans nuvarande kallelse som Sön-
dagsskolans generalpresident spelade Söndagsskolan 
en avgörande roll i Tad R. Callisters liv.

Medan broder Callister verkade som Söndagsskolans 
president i en församling vid Brigham Young University 
lärde han känna sin framtida hustru, Kathryn L. Saporiti, 
som han gifte sig med den 20 december 1968 i templet 
i Los Angeles.

De är föräldrar till två döttrar och fyra söner, de har 
också 24 barnbarn. ”Det händer mycket som är bra när 
man är Söndagsskolans president”, säger broder Callister.

Han föddes den 17 december 1945 i Glendale, Kalifor-
nien, som son till Reed Eddington och Norinne Callister, 
och han säger att han, liksom Nephi, föddes av ”goda 
föräldrar”.

”Min far var min biskop när jag växte upp”, säger bro-
der Callister. ”Han brukade bära med sig små kort för att 
memorera glosor och skriftställen och Shakespeare.”

Liksom sin far slog broder Callister in på en juridisk 
yrkesbana. Efter att ha tagit examen i redovisning vid 
Brigham Young University studerade han juridik vid Univer-
sity of California, Los Angeles, och tog en magisterexamen 
i taxeringslag vid New York University. Han var anställd 
som advokat i firman Callister & Callister.

Vid tiden för sin kallelse hade broder Callister just blivit 
avlöst från sin kallelse i presidentskapet för de sjuttio och 
i de sjuttios andra kvorum, där han verkat sedan 2008.

Före det verkade han som president för Kanada- 
missionen Toronto Öst, områdessjuttio, regionrepresen-
tant, stavspresident, biskop, stavens missionspresident, 
äldsternas kvorumpresident och, som ung man, missionär 
i Atlantic States Mission Öst.

På tal om de kommande förändringarna i studiemateri-
alet för Söndagsskolans vuxenklass säger broder Callister: 
”Studiekursen är naturligtvis mycket viktig, men den är 
inte lika viktig som sättet att undervisa. Det viktigaste 
är att vi undervisar på Frälsarens sätt, att vi undervisar 
genom Anden och att vi undervisar med inriktning på 
omvändelse.” ◼

Tad R. Callister
Söndagsskolans 
generalpresident
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Devin G. Durrant
andre rådgivare 
i Söndagsskolans 
generalpresidentskap

John S. Tanner
förste rådgivare 
i Söndagsskolans 
generalpresidentskap

När Devin G. Durrant kallades till rådgivare i Sön-
dagsskolans generalpresidentskap är det tänkbart att 
många medlemmar mindes hans tidigare framgångar 

som medlem i ett basketlag vid Brigham Young University.
Idrott har naturligtvis spelat en viktig roll i president 

Durrants liv. Han tillbringade till och med en säsong i NBA 
(en professionell basketliga) där han tävlade mot toppspel-
arna i Förenta staterna. Men han har varit mycket mer än 
stjärnidrottare: Missionär i Madrid, Spanien, make, far och 
farfar, författare, affärsman, trofast medlem och missions-
president för Texasmissionen Dallas under de sista två och 
ett halvt åren.

President Durrant, född den 20 oktober i Brigham City, 
Utah, säger att hans barndomshem spelade en avgörande 
roll i att förbereda honom för var och en av dessa roller 
i livet. Hans föräldrar, George och Marilyn Durrant, var 
begåvade lärare.

”Förvisso undervisade de genom sina ord – men den 
främsta undervisningen jag upplevde i hemmet var egent-
ligen genom att se hur de levde.”

President Durrant och hans hustru, Julie Mink Durrant, 
var väl medvetna om betydelsen av goda lärare för att för-
bereda framtida missionärer.

”[Framtida missionärer] får god undervisning av sina 
föräldrar i hemmet och av sina lärare i kyrkan och i de 
utmärkta seminarie-  och institutprogrammen.”

Söndagsskolans program, tillade han, låter lärare och 
elever i alla åldrar ”undervisa på Frälsarens sätt”.

President och syster Durrant gifte sig i Salt Lake- templet 
den 23 april, 1983, och är föräldrar till sex barn och har sex 
barnbarn.

Före sin kallelse som missionspresident verkade han 
som biskop, rådgivare i ett stavspresidentskap, medlem i 
stavens presidentskap för Söndagsskolan och institutschef.

Han tog en universitetsexamen i amerikastudier vid 
Brigham Young University och en magisterexamen vid 
University of Utah. Han äger ett företag som investerar i 
fastigheter. ◼

Alltsedan barnsben har John Sears Tanner funnit glädje 
i att lära sig saker.

Denna begeistring har utsträckts till hans utbild-
ning, karriär och hans många möjligheter att undervisa om 
evangeliet. Först som missionär i Brasilienmissionen Syd 
och därefter som biskop, stavspresident, högråd, lärare i 
klassen Evangeliets lära, president för Brasilienmissionen 
São Paulo Syd och nu som förste rådgivare i Söndagsskol-
ans generalpresidentskap.

”När [undervisningen] fungerar är den Helige Anden där 
och man känner hur spännande det är med inlärning; det 
känns som att befinna sig på helig mark”, säger president 
Tanner.

Han föddes i Salt Lake City, Utah, den 27 juli 1950, som 
son till William Coats Tanner Jr. och Athelia Sears Tanner, 
och växte upp i South Pasadena, Kalifornien, USA, som det 
femte av 13 barn. Hans föräldrar skapade en stimulerande 
undervisningsmiljö i hemmet, med en stark betoning på 
evangeliet. ”Jag kan inte komma ihåg att jag lärt mig någon-
ting i kyrkan som jag inte redan lärt i hemmet”, säger han. 
Han utvecklade också en kärlek till litteratur som fick när-
ing när han tog en examen i engelska vid Brigham Young 
University och en doktorsgrad i engelska vid University of 
California, Berkeley.

Medan han var på BYU träffade han Susan Winder. De 
två utvecklade en stark vänskap som de senare utvecklade 
till en romantisk relation. De vigdes i templet i Salt Lake 
City 1974. Tillsammans har de uppfostrat fem barn.

President Tanner inledde sin akademiska karriär som 
biträdande professor vid Florida State University. Han 
verkade i kollegiet vid BYU år 1982. Allt sedan dess har han 
verkat där som adjunkt, docent och professor i engelska 
och som chef och vicepresident för avdelningen.

Han säger att den viktigaste delen av evangelieundervis-
ningen är någonting han lärde sig tidigt i sin karriär: Under-
visningen får inte vara en följd av rädsla eller ambition utan 
av kärlek, Kristi rena kärlek. ◼



Större ljus, av Elspeth Young

År 1830 lät Isaac Morley 12- åriga Mary Elizabeth Rollins låna hans nya Mormons bok. Eftersom det var det enda 

exemplaret av Mormons bok i Kirtland, Ohio just då, turades nydöpta Mary Elizabeth och hennes familj om att läsa 

till sent på kvällen. Tidigt morgonen därpå slog hon upp boken igen och lärde sig de första raderna av Första Nephi 

utantill. Ljuset i målningen symboliserar ljuset som flödade till Mary Elizabeth medan hon läste.
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”När vi begrundar de budskap vi hört, låt oss besluta oss för 
att göra lite bättre än förut”, sade president Thomas S. Monson 

under den avslutande sessionen av kyrkans 184:e årliga 
generalkonferens. ”Må vi vara vänliga och kärleksfulla mot  
dem som inte delar vår tro och våra normer. Frälsaren förde  
till den här jorden ett budskap av kärlek och välvilja mot alla  

män och kvinnor. Må vi alltid följa hans exempel.”
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