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”NÅGON AV DESSA MINSTA”

Jag blev rörd när jag läste om projektet
som beskrevs i ” ’Någon av dessa minsta’ ” i
decembernumret 2000 av A Liahona (por-
tugisiska). Jag har ett liknande projekt,
men jag försöker förbättra barnens välbe-
finnande — deras självkänsla och själv-
tillit — som Jesus gjorde när han vandrade
på jorden. När jag läser om andras exempel
i Liahona-artiklar känner jag mig ännu mer
motiverad att hjälpa andra.

Cleodeth Sena Macedo, 
Paraíso gren, 
Macapá Amapá distrikt, Brasilien

ETT TACK FÖR MISSIONSVERKSAMHETEN

Jag vill lyckönska er till er kyrkas mis-
sionsarbete runtom i världen. Jag hade
glädjen att lära känna två missionärer i
Carbonia här i Italien. Jag imponerades av
att de var så positiva trots att de var så
långt borta från sina familjer. Jag tillhör in-
te Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga
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men läser gärna Liahona (italienska). Jag
beundrar er profet, president Gordon B
Hinckley, och hans rådgivare. Missionärer-
na tog med sig en kassett från er general-
konferens i april 1999 till min familj. Jag
lyssnade på talen med stort intresse.

Den sanna kyrkan främjar enighet och
tolerans mot andra. Den predikar respekt
och vänlighet och kärlek. De missionärer
jag träffade hade de egenskaperna.

Angela Bratu, 
en vän till kyrkan i Carbonia i Italien

Från redaktionen: Alla era kommentarer
och förslag till Liahona välkomnas, även bi-
drag till sidan Brev till redaktionen, till
Frågor och svar samt redogörelser för
trosstärkande upplevelser och insiktsfulla
artiklar om evangeliets principer. Skriv till
Liahona, Floor 24, 50 East North Temple
Street, Salt Lake City, UT 84150-3223,
USA, eller skicka e-post till CUR-Liahona-
IMag@ldschurch.org.

Även om era brev och bidrag välkom-
nas får vi många brev och mycket e-post
som inte har något samband med Liahonas
verksamhetsfält. Vi får till exempel ofta
förfrågningar om vi kan hjälpa till att kon-
takta medlemmar i andra länder eller
skicka material till lektioner. Vi skulle gär-
na stå till tjänst med det, men det skulle
hindra oss i vårt arbete med att ge ut 
Liahona. Vi ber er därför att bara skriva om
sådant som har direkt samband med Liaho-
na. Era lokala ledare är bättre lämpade att
rekommendera resurser eller hjälpa er i
andra angelägenheter.
R  2 0 0 1



Det fanns inga julklappar som vi kunde leka med, men det fannsmånga underbara gåvor, osynligamen ända påtagliga.



BUDSKAP FRÅN FÖRSTA PRESIDENTSKAPET

En jul 
utan 

julklappar

President James E Faust
andre rådgivare i första presidentskapet
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Jag har tänkt på vad det är som gör julen till en så-
dan underbar tid. Jag är gammal nog att minnas
många jular. De var alla underbara. Men jag har lärt

mig att det inte bara är julklapparna som gör dem så 
härliga.

MIN BARNDOMS LYCKLIGASTE JUL 

När jag var pojke var vår familj förskräckligt fattig.
Min far hade inget arbete, för han läste juridik vid Uni-
versity of Utah. Han hade hustru och tre små söner. Far-
mor och farfar förstod att vi inte skulle få någon jul om vi
inte kom till deras gård i Millard County. Så hela famil-
jen tog tåget från Salt Lake City till Leamington i Utah.
Varifrån vi fick pengar till biljetterna kommer jag väl ald-
rig att få veta. 
D E C E M B E R  2 0 0 1
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Farfar och farbror Esdras mötte oss med hästspann vid
järnvägskorsningen i Leamington. Hästarna skulle dra
släden genom den djupa snön till Oak City. Det var så
kallt att hästarna hade istappar på mularna och man såg
deras andedräkt. Jag minns hur det riktigt nöp i näsan
och jag hade svårt att andas. Farmor hade hettat upp ste-
nar och lagt på slädens golv för att vi skulle hålla oss var-
ma. Vi var inbyltade i tjocka täcken; det enda som stack
fram var våra näsor. Till klangen från bjällrorna på häs-
tarnas seldon for vi över en och halv mil från Leaming-
ton till Oak City, där vår älskade farmor och farfar bod-
de. Så många nära och kära väntade där på oss att vi inte
kunde komma dit snabbt nog. När vi kom fram var det
varmt och underbart och spännande.

I ett hörn av vardagsrummet stod julgranen, en ceder
som man hade hämtat från en bergssluttning i närheten.
Moder natur hade redan börjat klä den med små doftan-
de bär. Och vi klädde den med popcornsgirlander som vi
gjorde genom att sticka nål och tråd genom popcorn.
Man måste handskas varsamt med dem, för annars gick
de sönder och man fick popcorn över hela golvet.

Vi hade också pappersgirlander som vi hade tillverkat
av gamla postorderkataloger. Vi klistrade ihop dem med
majsklister. Vi fick den klibbiga smeten på händerna, i
ansiktet och på kläderna. Undrar just varför man inte ha-
de tillsatt socker. Med mjölk kunde vi ha ätit smeten som
majsgröt.

Jag minns inte att det låg några julklappar under trä-
det. Men det låg popcornsbollar där, gjorda med tjock,
hemlagad sirap. När vi satte tänderna i popcornsbollarna
var det som om de bet tillbaka.

På julaftonen samlades vi runt vedspisen och njöt av
värmen och doften från brinnande cederträ. En av våra
farbröder höll en bön. Vi sjöng julsånger och psalmer. En
faster läste om Jesu födelse och om budskapet ”om en
stor glädje” (Lukas 2:10). ”I dag har en Frälsare fötts åt
L I A
er i Davids stad, han är Messias, Herren” (Lukas 2:11).
Sedan berättade farmor och farfar hur mycket de tyckte
om oss.

På juldagen åt vi en härlig middag. Men innan vi bör-
jade äta föll vi på knä och höll familjebön. Jag var så
hungrig. Och farfar höll en lång, lång bön. Han bad om
nederbörd, för det var torka och skörden mager. Höstsä-
den hade såtts i snustorr jord. På grund av den rådande
depressionen och de låga priserna kunde man inte sälja
den skörd man nu fick för särskilt mycket pengar. Fastig-
hetsskatten hade redan förfallit till betalning — det
fanns inga pengar att betala den med. Han bad också för
vår stora släkt, sin boskap och sina hästar, grisar, höns
och kalkoner — han bad för allt.

Under farfars långa bön blev min yngste farbror otålig
och gav mig ett vanvördigt tjuvnyp i hopp om att jag
skulle skrika till och det skulle bli lite liv i luckan.

Till middag åt vi en jättekalkon med läcker fyllning.
Visserligen fanns det ingen selleri i den, för vi hade bara
de ingredienser som vi fick från bondgården, men det
fanns gott om bröd, salvia, korv och lök i fyllningen. Och
vi hade ett överflöd på potatis och sås och inlagd gurka,
rödbetor, bönor och majs. Tack vare att farfar fick byta
vete mot mjöl hos mjölnaren hade vi alltid färskt bröd på
bordet. För att alla skulle kunna äta sig mätta bad man
oss att för varje tugga av maten också äta en bit bröd. Vi
hade olika slags gelé. Till efterrätt åt vi paj av pumpa och
krusbär. Allt var så gott.

GE OCH FÅ PRESENTER

När jag nu ser tillbaka på den julen finner jag det märk-
ligt att vi inte tänkte på julklappar. Kanske delades ett och
annat par hemstickade vantar ut eller en och annan hals-
duk, men jag minns inte några julklappar. Det är roligt att
få presenter, men jag insåg att de inte är nödvändiga för att
vi ska vara lyckliga. Jag kunde inte ha varit lyckligare. Det
H O N A
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Sanna gåvor kan vara en del

av oss själva — vi ger av hjärtats

och sinnets skatter — och därför

mer bestående och av vida större

värde än presenter som har köpts 

i affären.
fanns inga julklappar som vi kunde hålla i eller krama el-
ler leka med, men det fanns många gåvor, osynliga och än-
då påtagliga.

En av gåvorna var gränslös kärlek. Vi visste att Gud
älskade oss. Alla älskade vi varandra. Vi saknade inte
presenterna, för vi hade ju alla de härliga gåvorna. Jag
kände mig så väl till mods och så trygg vid tanken på att
få vara en del av det hela. Vi behövde inget annat. Vi
saknade inte presenterna. Jag kan inte minns en lyckliga-
re barndomsjul. 

Vi tycker alla om att ge och få presenter. Men present
och gåva är inte samma sak. Sanna gåvor kan vara en del
av oss själva — vi ger av hjärtats och sinnets skatter —
och därför mer bestående och av vida större värde än
presenter som har köpts i affären.

En av de största gåvorna är naturligtvis kärleken. När
jag kallades till det heliga apostlaskapet gav president
Spencer W Kimball (1895–1985) mig en kyss på kinden.
Jag kunde känna hans skäggstrån. Det väckte en ström
till liv av små barndomsminnen av hur farfar höll mig i si-
na starka armar när han kysste mig på kinden.
D E C E M B
Likt Ebenezer Scrooge i Dickens En julsaga har somli-
ga av oss på grund av själviskhet svårt att älska någon, ja,
till och med att älska oss själva. Kärleken försöker ge sna-
rare än att få. Kärlek till nästan och medlidande är ett
sätt att övervinna ett övermått av egenkärlek.

Han vars födelse vi firar har sagt oss att hela lagen och
profeterna vilar på budet att älska Gud och vår nästa. Ja-
kob kallade det ett ”kungsbud” (Jakobsbrevet 2:8).
Aposteln Paulus sade att detta att ”lära känna Kristi kär-
lek … är väldigare än all kunskap” (Efesierbrevet 3:19). I
Första Johannesbrevet läser vi: ”Mina kära, låt oss älska
varandra, ty kärleken kommer från Gud, och den som
älskar är född av Gud och känner Gud” (Första Johan-
nesbrevet 4:7). 

De vise männen från österlandet kom långväga ifrån för
att ge gåvor till Jesusbarnet. Skulle det inte vara underbart
om vi den här julen personligen kunde ge Frälsaren gåvor?
Jag tror att det är möjligt att göra det. Jesus sade:

”När Människosonen kommer i sin härlighet tillsam-
mans med alla sina änglar, då skall han sätta sig på här-
lighetens tron …
E R  2 0 0 1
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Sedan skall kungen säga till dem som står till höger:
’Kom, ni som har fått min Faders välsignelse, och överta
det rike som har väntat er sedan världens skapelse.

Jag var hungrig och ni gav mig att äta, jag var törstig
och ni gav mig att dricka, jag var hemlös och ni tog hand
om mig,

jag var naken och ni gav mig kläder, jag var sjuk och
ni såg till mig, jag satt i fängelse och ni besökte mig.’

Då kommer de rättfärdiga att fråga: ’Herre, när såg vi
dig hungrig och gav dig mat?

När såg vi dig hemlös och tog hand om dig eller naken
och gav dig kläder?

Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och besökte
dig?’

Kungen skall svara dem: ’Sannerligen, vad ni har gjort
för någon av dessa mina minsta som är mina bröder, det
har ni gjort för mig’” (Matteus 25:31, 34–40).

SANNA GÅVOR

När vi hjälper de sjuka och ger de nakna kläder och
tar hand om de hemlösa ger vi personligen gåvor till
Frälsaren.

Bland dessa sanna gåvor finns några som vi i vår familj
delade med oss av åt varandra den där barndomsjulen:
fridens gåva, kärlekens gåva, tjänandets gåva, gåvan att
ge av sig själv och trons gåva.

Vi har alla fått underbara gåvor av Gud, gåvor som om
vi gjorde något av dem också andra skulle kunna glädja
sig åt. Vid denna jultid har många av oss njutit av Hän-
dels och Dickens och många andras musikaliska och lit-
terära gåvor. De gåvorna blir till välsignelse för både gi-
vare och mottagare.

Denna jul och varje jul berikas av gåvor som man in-
te kan ta i men som ändå är påtagliga.

För många år sedan besökte jag till sjukhuset för att ge
en välsignelse åt en ung man som hette Nick och hans
L I A
syster Michelle. Nick är en god vän, en före detta hem-
lärarkamrat, vars unga liv hotades av en njursjukdom.
Nick hade varit sjuk under lång tid. Nicks äldre syster
Michelle hade erbjudit honom en dyrbar gåva för att räd-
da hans liv: Hon erbjöd honom en av sina egna njurar.

Operationen lyckades men fortfarande återstod att se
om Nicks kropp skulle ta emot Michelles ovärderliga gå-
va. Hon hade nämligen gett den utan att veta om den
skulle tas emot. Som väl var togs den emot. På samma
sätt har vår himmelske Fader gett oss så många underba-
ra gåvor utan att veta om de skulle tas emot. Han har er-
bjudit oss sin frid, sin tröst, sin kärlek. Allt vi behöver gö-
ra för att ta emot hans gåvor är att vara lydiga och följa
honom.

Vi står inför så många svårigheter både som individer
och som grupp. Ändå är det min enkla tro att många av
dem, om inte alla, får rätt perspektiv i Paulus storslagna
budskap till galaterna: ”Det är Kristus som lever i mig. Så
långt jag ännu lever här i världen, lever jag i tron på Guds
son, som har älskat mig och offrat sig för mig” (Galater-
brevet 2:20).

Julens budskap, som kan tillämpas under hela året, lig-
ger inte i att få jordiska presenter och skatter, utan i att
överge själviskhet och girighet och gå framåt och söka
och njuta av Andens gåvor, som Paulus sade är ”kärlek,
glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, öd-
mjukhet och självbehärskning. Mot sådant vänder sig in-
te lagen” (Galaterbrevet 5:22–23).

Med sådana gåvor är jag säker på att alla skulle känna
sig som jag gjorde den där underbara julen för så länge se-
dan, då jag inte hade några julklappar att hålla i eller le-
ka med. Jag skulle inte ha velat byta med någon prins i
världen med hela rummet fullt av leksaker. Kärlekens,
fridens, tjänandets, osjälviskhetens och trons gåvor som
gavs i så rikt mått, fick mig att känna mig så nöjd. Jag
kände att jag måste vara alldeles speciell som fick ta del
H O N A
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Den störstagåvan den härjulen eller någon jul är Jesu 
försoning, hans som är Återlösaren, Guds Son.
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av så mycket kärlek. Det enda jag öns-
kade var mer av dessa underbara gå-
vor som jag inte kunde ta i utan bara
känna.

Dagen före julafton hedrar vi min-
net av profeten Joseph Smiths födel-
se. Han är av enastående betydelse
för vår tro (se L&F 135:3). Vi har Jo-
seph att tacka för vår kunskap om att
Gud Fadern och hans Son, Jesus
Kristus, uppenbarade sig, och för
Mormons bok, Läran och förbunden,
Den kostbara pärlan, prästadömet
och nycklarna till den fullständiga
återställelsen. 

Som ett av Jesu särskilda vittnen, som ett vittne om
att Gud återställde evangeliet genom profeten Joseph
Smith, bär jag vittnesbörd om att den största gåvan den
här julen eller någon jul är Jesu försoning, hans som är
Återlösaren, Guds Son. Paulus kallade det ”nådegåvan”
(Romarbrevet 5:15). Det är en gåva som vi inte kan ta i,
men vi kan känna givarens gränslösa kärlek.

Med den gåvan kan vi alla finna vägen till evigt liv.
Mitt vittnesbörd om det är lika visst, verkligt och oin-
skränkt som mitt heliga vittnesbörd om honom. Jag ned-
kallar Guds välsignelse över oss alla denna underbara
jultid. � 
D E C E M B
FÖRSLAG TILL HEMLÄRARNA

1. Present och gåva är inte samma sak. Sanna gåvor
kan vara en del av oss själva och komma ur hjärtats och
sinnets skatter.

2. Vår himmelske Fader kan ge oss så många underba-
ra gåvor — fridens gåva, kärlekens gåva, tjänandets gå-
va, gåvan att ge av sig själv, trons gåva.

3. Framför allt har han gett oss sin Son som gåva.
4. Julens budskap, som kan tillämpas under hela året,

ligger inte i att få jordiska presenter och skatter, utan i att
överge själviskhet och girighet och gå framåt och söka
och njuta av Andens gåvor.
E R  2 0 0 1
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D
et skulle inte fin-
nas någon jul om
det inte hade fun-
nits någon påsk”,
säger president

Gordon B Hinckley. ”Jesusbarnet
från Betlehem skulle bara vara ännu
ett barn om det inte vore för att han
var Getsemanes och Golgotas återlö-
sande Kristus, och för uppståndel-
sens triumferande faktum” (”Den
förunderliga och sanna berättelsen
om julen”, Liahona, dec 2000, s 6). 

Det är Jesu Kristi försoning, evan-
geliets kärna, som gör Frälsarens fö-
delse — och död — så betydelsefull.
Här följer uttalanden av nutida pro-
feter, från Joseph Smith till Gordon B
Hinckley, om hur centralt Frälsarens
offer var.
JOSEPH SMITH (1805–1844)

Nu, efter de många vittnesbörd,
som äro avgivna om honom, är detta
det sista vittnesbördet, vilket vi giva
om honom: Han lever.

Ty vi sågo honom på Guds högra
sida och vi hörde rösten som vittna-
de, att han är Faderns Enfödde,

att medelst honom, genom ho-
nom och av honom existera och ska-
pades världarna, och att deras invå-
nare äro söner och döttrar, födda åt
Gud” (L&F 76:22–24). 
L I A H O N A
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BRIGHAM YOUNG (1801–1877)

”De sista dagars heliga tror på 
Jesus Kristus, Faderns enfödde Son 
[i köttet], som kom i tidens mitt, ut-
förde sitt verk, sonade och betalade
skulden för människans ursprungliga
synd genom att offra sig själv, upp-
stod från de döda och uppsteg till sin
Fader. Och liksom Jesus nedsteg un-
der allt kommer han att höja sig över
allt. Vi tror att Jesus Kristus ska kom-
ma tillbaka …

Det finns inget som Herren kun-
nat göra för människornas frälsning
som han försummat att göra. Det
återstår för människobarnen att ta
emot sanningen eller förkasta den.
Allt som kan åstadkommas för deras
frälsning, oberoende av dem, har
gjorts av och genom Frälsaren



”Jesusbarnet från

Betlehem skulle 

bara vara ännu ett

barn om det inte 

vore för att han var

Getsemanes och

Golgotas återlösan-

de Kristus, och för

uppståndelsens 

triumferande 

faktum”. 

— President 

Gordon B Hinckley

Joseph Smith

Brigham Young



. . . Han är nu kungarnas Kung och
herrarnas Herre, och tiden kommer
då varje knä ska böjas och varje
tunga bekänna [se Mosiah 27:31]
till Gud Faderns ära att Jesus är
Kristus [se Filipperbrevet 2:10-11].
Just den person man inte betraktade
som Frälsaren, utan som en utstött,
som korsfästes mellan två rövare
och föraktades och hånades, kom-
mer av alla människor att hälsas
som den ende varigenom de kan få
frälsning” (Kyrkans presidenters lärdo-
mar: Brigham Young, s 31–32).

JOHN TAYLOR (1808–1887)

”Vi får veta [i 2 Nephi 9:7] att för-
soningen måste vara obegränsad.
Varför måste det [vara] en obegrän-
sad försoning? Av det enkla
skälet att ett vattendrag ald-
rig kan stiga högre än dess
källa. Människan hade
fått en kropp av kött
och blod och blivit jor-
disk och genom över-
trädelse av lagen ute-
stängt sig själv från
umgänge med Fadern
och underkastats döden. I
detta tillstånd — jordelivet
var kort och hon kunde inte av
egen kraft hoppas på att vara till nyt-
ta för sig själv eller rädda sig ur sitt
fallna 
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tillstånd eller föra sig själv tillbaka till
Faderns närhet — krävdes det en hög-
re makt för att lyfta henne över hen-
nes låga och fallna läge. Den högre
makten var Guds Son, som till skill-
nad från människan inte hade över-
trätt sin Faders lag, utan fortfarande
var ett med sin Fader och hade hans
härlighet, hans makt, hans myndighet,
hans herravälde” (The Mediation and
Atonement [1882], s 145).

WILFORD WOODRUFF (1807–1898)

”När människorna kallas att om-
vända sig från sina synder, gäller den
kallelsen deras egna synder och inte
Adams överträdelser. Det som kallas
arvssynden sonades genom Jesu Kristi
död oberoende av allt mänskligt
handlande. Människans egna synder
sonades genom samma offer men un-
der förutsättning att hon lydde evan-
geliets frälsningsplan när hon hörde
den förkunnas” (Millenial Star, 21 okt
1889, s 659). 

LORENZO SNOW (1814–1901)

”Jesus, Guds Son … måste gör ett
stort offer. Det krävde all kraft han
hade och all den tro han kunde upp-
bjuda att fullborda vad Fadern krävde
av honom. Om han hade fallit i fres-
telsens stund, vad tror ni då det hade
blivit av oss? … Men han misslycka-
des inte trots att prövningen var såVÄ
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D E C E M B
svår att han svettades stora blods-
droppar … I hjärtat sade han alltid:
’Fader, låt din vilja ske, inte min.’ Det
var en mörk stund för honom. Alla
män och kvinnor som tjänar Herren,
oavsett hur trofasta de är, kommer att
ha mörka stunder, men om de har va-
rit trofasta kommer ljuset att bryta
fram över dem och de kommer att få
hjälp … 

… Herren har beslutat i sitt hjär-
ta att han ska pröva oss tills han vet
vad han kan göra med oss. Han prö-
vade sin Son Jesus. Tusentals år in-
nan denne kom till jorden hade Fa-
dern följt hans bana och visste att
han kunde lita på honom när värl-
darnas frälsning skulle stå på spel.
Han blev inte besviken” (Millenial
Star, 24 aug 1899, s 531–532). 

JOSEPH F SMITH (1838–1918)

”Ändamålet med vår jordiska till-
varo är att få glädjens fullhet och att
kunna bli söner och döttrar till Gud i
ordets fullaste bemärkelse, och bli
Guds arvingar och medarvingar med
Jesus Kristus. Det innebär också att
bli kungar och präster åt Gud, samt
att ärva härlighet, herravälde, upphö-
jelse, troner och varje myndighet och
egenskap som vår himmelske Fader
utvecklat och innehar. Det är ända-
målet med vår tillvaro här på jorden.
För att nå den upphöjda ställningen
E R  2 0 0 1
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måste vi gå igenom denna jordiska
erfarenhet eller prövning genom vil-
ken vi kan visa oss värdiga med hjälp
från vår äldre bror Jesus.

Människor kan endast frälsas och
upphöjas i Guds rike i rättfärdighet.
Därför måste vi omvända oss från
våra synder och vandra i ljuset såsom
Kristus är i ljuset, så att hans blod
kan rena oss från all synd och vi må
ha gemenskap med Gud och ta emot
hans härlighet och upphöjelse” (Kyr-
kans presidenters lärdomar: Joseph F
Smith, s 100–101).

HEBER J GRANT (1856–1945)

”’Vi tror att hela människosläktet
kan frälsas genom Kristi försoning
och genom lydnad till evangeliets la-
gar och förordningar.’

Med andra ord: Vi tror inte att en
trosbekännelse på dödsbädden kom-
mer att frälsa människan … 

’Vi tror att evangeliets första
grundsatser och förordningar är: (1)
Tro på Herren Jesus Kristus’ — och
när jag säger ’tro på Herren Jesus
Kristus’ vill vi att det uttryckligen
förstås som att vi helt och fullt tror
på Jesus Kristus, att han var Guds
Son och att han kom till jorden i det
gudagivna uppdraget att dö på kor-
set som människosläktets Återlösa-
re. Vi tror inte att han endast var 
en stor morallärare, utan att han 
är vår Återlösare” (”Articles of
Faith Explained”, Deseret News, 3
sep 1938, s 7).

GEORGE ALBERT SMITH (1870–1951)

”Jag tackar [min himmelske Fa-
der] för den kunskap som har bränts
in i min själ. Jag vet att min him-
melske Fader lever, jag vet att Jesus
Kristus är människosläktets Frälsare
och att det inte finns något annat
namn än Jesus Kristus, vår Herre, gi-
vet under himmelen varigenom män
och kvinnor kan upphöjas. Jag vet
att han kom till jorden i dessa sista
dagar, att han förlänade gudomlig
myndighet åt en ödmjuk pojke som
sökte sanningen. Och följden av det
är att den kyrka har organiserats som
vi tillhör. Och i den finns Guds kraft
till frälsning för alla som tror. Det vet
jag lika säkert som att jag lever, och
jag vittnar om det för er” (i Confer-
ence Report, okt 1927, s 50).

DAVID O MCKAY (1873–1970)

”I tidens mitt kom Människoso-
nen och förkunnade den eviga san-
ningen — i en sådan motsats till jor-
diska löften — att den som vill rädda
sitt liv skall mista det …

Hans liv var osjälviskt tjänande.
Han hjälpte alltid dem som inte
D E C E M B E R  2 0 0 1
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levde helt och fullt att leva helt och
fullt — oavsett orsak: en kroppslig
defekt som blindhet eller dövhet el-
ler en moralisk defekt som hos
kvinnan som hade ertappats med
synd. Hans uppgift var att ge dem
liv …

I livet och döden uppfyllde
Kristus inte endast offerlagen utan
också varje tänkbart villkor som
människan måste känna till för att
kunna höjas eller utvecklas från jor-
deliv till evigt liv. ’Och när jag blir
upphöjd från jorden, skall jag dra al-
la till mig’ (Johannes 12:32).

I detta tror jag att jag skymtar,
hur dunkelt det än är, ett skäl till
att Kristus skulle utgjuta sitt
blod … förutom det skäl som van-
ligtvis ges till människosläktets
återlösning från fallet. Jag medger
att det senare skälet har rört mig
mindre än insikten om att han lev-
de sitt liv för sina medmänniskor
och att han i döden triumferade
över alla jordisk element, över dö-
dens, helvetets och den ondes 
makt och uppstod ur graven som
evig varelse — vår Vägledare, vår
Frälsare, vår Gud” (”The Atone-
ment”, Instructor, mars 1959, s 66).

JOSEPH FIELDING SMITH (1876–1972)

”Jesus kom till världen för att betala
lösen för den. Genom hans försoning
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köptes vi fria från döden och helvetet. Döden och
helvetet fick betalning, full betalning, och Kristus
var den ende som kunde betala skulden …

… På något sätt som jag inte kan förstå och
som ni inte kan förstå, bar han bördan av värl-
dens synders sammanlagda vikt. Det är svårt
nog för mig att bära mina egna överträdelser,
och det är svårt nog för er att bära era. … Jag
har sett [människor] ropa högt i vånda på
grund av sina överträdelser — en enda per-
sons synder. Kan ni förstå hur Jesus Kristus led
när han inte bara fysiskt utan på något andligt
och mentalt sätt bar syndens sammanlagda
vikt? …

Detta ytterst svåra lidande — som låg bor-
tom människans förmåga att vare sig utföra el-
ler uthärda — genomgicks på grund av den
stora kärlek som Fadern och Sonen hyste för

människorna …
Vi kommer aldrig att kunna beta-
la skulden. Tacksamheten i vårt

hjärta borde flöda över i kärlek
och lydnad för hans stora och
ömma barmhärtighet. Vi
borde aldrig svika honom
för det han har gjort” (Fräls-
ningens lära, sammanställd
av Bruce R McConkie, 3 de-

lar, 1:98–102).

HAROLD B LEE (1899–1973)

”Det enda som Frälsaren för-
väntar sig av oss som tack för sitt li-

dande är att vi omvänder oss från våra syn-
der och håller hans bud. Även om hans kval
L I A H
gjorde att han ’skalv av smärta och blödde
ur varje por samt led till både kropp och själ
och önskade, att [han] icke skulle få tömma
den bittra kalken och rygga’ (L&F 19:18)
anser … han det mödan värt om vid jor-
dens slut människosläktet som han dog för
får evigt liv och blir hans söner och döttrar
genom att ta emot hans evangelium, som är
Guds plan för människans frälsning” (Youth
and the Church [1945], s 117–118). 

SPENCER W KIMBALL [1895–1985)

”När vi tänker på vår Herre Jesu Kristi sto-
ra offer och det lidande han genomled för oss,
skulle vi vara otacksamma om vi inte upp-
skattade det så långt vi kan. Han led och dog
för oss. Men om vi inte omvänder oss, var all
hans vånda och smärta för vår skull
förgäves …

Syndernas förlåtelse är en av de härligas-
te principer Gud givit till människan. All-
deles som omvändelse är en gudomlig prin-
cip, så är också förlåtelse det. Om det inte
vore för denna princip, så fanns det ingen
mening med att ropa omvändelse. Men på
grund av denna princip går denna inbjudan
ut till alla: Kom, omvänd dig från dina 
synder och bli förlåten!” (Förlåtelsens under,
s 131, 304.)

EZRA TAFT BENSON (1899–1994)

”Eftersom han var Gud — ja, Guds Son
— kunde han lägga tyngden och bördan av
andra människors synder på sig själv. Jesaja
profeterade om vår Frälsares villighet att
O N A
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göra detta när han sade: ’Det var
våra sjukdomar han bar, våra smär-
tor, dem lade han på sig …

han var sargad för våra överträ-
delsers skull och slagen för våra miss-
gärningars skull. Straffet var lagt på
honom, för att vi skulle få frid, och
genom hans sår blir vi helade’ Jesaja
53:4–5).

Denna heliga, osjälviska handling
att frivilligt ta på sig alla mäns och
kvinnors överträdelser utgör förso-
ningen. Hur en person kunde bära al-
las synder övergår den jordiska män-
niskans fattningsförmåga. Men detta
vet jag: Han tog verkligen på sig al-
las synder, och han gjorde det på
grund av sin oändliga kärlek till var
och en av oss” (”Jesus Kristus: Vår
Frälsare, vår Gud”, Nordstjärnan, dec
1991, s 4).

HOWARD W HUNTER (1907–1995)

”Kristi oerhörda offer kan få full
verkan i vårt liv endast i den mån
som vi accepterar inbjudan att följa
honom. Denna kallelse är inte irrele-
vant, orealistisk eller omöjlig …

Låt oss följa Guds Son på alla sätt
och på alla livets vägar. Låt oss göra
honom till vårt föredöme och vår
vägledare. Vi bör vid varje tillfälle
fråga oss själva: ’Vad skulle Jesus ha
gjort?’ och sedan visa större mod att
handla enligt svaret. Vi måste följa
Kristus, enligt den bästa innebörden
av detta ord. Vi måste engagera oss i
hans verk som han gjorde i sin Fa-
ders. Vi bör söka bli lika honom . . . I
den utsträckning som våra jordiska
krafter tillåter det, bör vi verkligen
anstränga oss att bli lika Kristus —
det enda syndfria och fullkomliga fö-
redöme som denna värld någonsin
sett …

Vi måste lära känna Kristus bättre
än vi känner honom. Vi måste kom-
ma ihåg honom oftare än vi kommer
ihåg honom. Vi måste tjäna honom
modigare än vi tjänar honom. Då
skall vi dricka vatten som springer
upp till evigt liv, och äta livets bröd.

Vad slags män och kvinnor bör vi
vara? Sådana som han är” (”Han in-
bjuder oss att följa honom”, Nord-
stjärnan, okt 1994, s 4–6).

GORDON B HINCKLEY (1910–)

”När allt kommer omkring, när all
historia har granskats, när det
mänskliga sinnets största djup har
utforskats, finns det inget så under-
bart, så majestätiskt, så enormt som
denna kärleksfulla handling när den
L I A H O N A
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Allsmäktiges Son, Fursten av sin Fa-
ders kungahus, han som en gång ta-
lat som Jehova, han som påtagit sig
att komma ner till jorden som ett
barn för att födas i Betlehem, gav sitt
liv under vanära och med smärta så
att tidens alla släkten av Guds söner
och döttrar, som alla måste dö, skul-
le kunna stå upp och leva för evigt.
Han gjorde för oss vad ingen av oss
kunde göra för sig själv …

Detta är den förunderliga och
sanna berättelsen om julen. Jesu fö-
delse i Betlehem i Judeen är förordet.
Mästarens treåriga verksamhet är in-
ledningen. Det fantastiska innehållet
i berättelsen består av hans offer, den
fullkomligt osjälviska handlingen att
dö i smärta på Golgotas kors för att
försona för allas våra synder.

Epilogen är uppståndelsens un-
derverk som försäkrar oss om att ’lik-
som alla dör genom Adam, så skall
också alla få nytt liv genom Kristus’
(Första Korinthierbrevet 15:22).

Det skulle inte finnas någon jul
om det inte hade funnits någon påsk.
Jesusbarnet från Betlehem skulle ba-
ra vara ännu ett barn om det inte vo-
re för att han var Getsemanes och
Golgotas återlösande Kristus, och för
uppståndelsens triumferande fak-
tum” (se ”Den förunderliga och san-
na berättelsen om julen”, Liahona,
december 2000, s 4–6). � 
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Howard W Hunter

Gordon B Hinckley



Äldste Neal A Maxwell
i de tolv apostlarnas kvorum

VISDOM 
OCH ORDNING
Som den speciella och värdefulla re-
surs de sista dagars heliga är i Guds
rike måste de inse visdomen i att be-
vara hälsa och krafter så att de kan
tjäna fler människor och under
längre tid. ”Utbrändhet” kan drabba
oss alla om vi inte är visa. 

Många personer har inför livets prövningar utvecklat
egna metoder att hantera stress och ”utbrändhet”. Jag er-
bjuder dem visst stöd och uppmuntrar dem att fortsätta
att avpassa farten. De som har ordnat upp saker och ting
någorlunda väl rättar sig sannolikt efter skriftens råd. 

Vi har var och en våra starka sidor och ställs inför om-
ständigheter som kräver justeringar som är i hög grad in-
dividuella. Många saker påverkar oss i livet som vi inte
har något inflytande över, men det finns en zon — av va-
rierande storlek för var och en av oss — inom vilken vi
kan handla av oss själva utan att blott och bart låta oss
påverkas (se 2 Nephi 2:26). Den här zonen kan till ex-
empel inbegripa en disponibel inkomst. Vad vi gör i den
zonen är till stor del vårt eget beslut.
L I A
TA SKRIFTERNA TILL VÄGLEDNING

Grundläggande skriftställen kan vägleda oss när vi för-
söker styra oss själva på ett vist sätt. Kung Benjamin gav
rådet: ”Sen till att allt detta göres med visdom och ord-
ning, ty ingen fordrar, att en människa skall löpa fortare
än hon förmår” (Mosiah 4:27).

Profeten Joseph Smith fick en uppenbarelse vid en
tidpunkt när han måste ha verkat med största iver för att
avsluta den viktiga och angelägna översättningen av
Mormons bok. ”Framskrid icke fortare och arbeta ej me-
ra på översättningen än dina krafter och tillgångar tillå-
ta, men var flitig tills det är färdigt” (L&F 10:4).

Sålunda har Herren gett oss vad vi kan kalla ”vis-
dom och ordning-testen” eller ”krafter och tillgångar-
testen”. Ovist nog skriver vi ofta ut checkar som saknar
täckning på vårt tidskonto — det skulle vi aldrig våga
göra om det gällde vårt bankkonto. Ibland gör vi så
många åtaganden att de likt grenarna i Jakobs allegori
hotar att ”överväldiga rötterna”, däribland familjeli-
vets, vänskapens och gudsförhållandets ”rötter” (se 
Jakob 5:37, 48).
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Kung Benjamin gav rådet: ”Sen 

till att allt detta göres med visdom

och ordning, ty ingen fordrar, att

en människa skall löpa fortare 

än hon förmår.”



På mitt kontor hänger ett citat från Anne Morrow
Lindbergh: ”Mitt liv kan inte i handling uppfylla kraven
från alla de människor mitt hjärta rörs av” (ur Gåva från
havet). För mig en behövlig påminnelse. En kväll för någ-
ra år sedan när jag var uttröttad var jag oförnuftig nog att
besöka två olika sjukhus för att ge välsignelser åt tre per-
soner som låg döende i cancer. Jag var inte bara utsliten,
utan vad värre var, den sista av dem hade ingen större
glädje av mig. Jag hade inte handlat ”med visdom och
ordning”. Jag hade sprungit fortare än mitt kraft- och
energiförråd tillät vid det tillfället. De välsignelserna bor-
de hellre ha fördelats på två tre dagar. Då skulle jag ha
haft större inlevelseförmåga och mer energi. 

FINNA PLATSER DÄR VI KAN FÖRNYA OSS

”Han sade till dem [de tolv]: ’Följ med mig bort till en
öde trakt, så att vi får vara ensamma och ni kan vila er li-
te.’ Det var så många som kom och gick att de inte ens
fick tid att äta.

De gav sig av i båten till en öde trakt för att vara en-
samma” (Markus 6:31–32).

Jesus såg klart hur lärjungarnas plikttrohet hade gjort
dem tröttkörda. Det kan vara svårt att finna en plats där
man kan förnya sig. Men vi kan skapa informella små till-
flyktsorter genom att ordna med fristäder av tid mitt i
brådskan, även om de bara skulle vara i några minuter.

En av bröderna hade lämnat en rapport till president
Brigham Young (1801–1877) och hade bråttom att ge sig
av, för han ville inte tränga sig på. Men Brigham Young
sade: ”Sitt ett tag hos mig är du snäll. Jag är trött på män-
niskor och ting.” Hur ofta sitter vi ”ett tag” med vår ma-
ka eller make, våra barn, medarbetare eller vänner? Tid
utan jäkt tycks vara mer värd än samma tidsmängd med
jäkt. 

VÄLJA ”DET SOM ÄR BÄST” 

Ett annat exempel används ofta i fråga om delegering,
men det ligger mer i det.
L I A
”Då sade Moses svärfader till honom: ’Du går inte till
väga på det rätta sättet.

Både du själv och folket omkring dig måste ju bli ut-
tröttade. Ett sådant förfaringssätt är för svårt för dig, du
kan inte ensam bestyra detta’” (Andra Moseboken
18:17–18).

Vanligtvis inser vi Moses behov av att tillämpa dele-
geringens dimension, och vi lägger märke till hur både vi
och de som vi tjänar — även vår familj! … ”blir uttrötta-
de”. Mose tog sig an varje fall! Och vad värre var, det
mönstret avhöll honom från hans verkliga plikter: Att
”upplysa dem om stadgar och lagar och kungöra för dem
den väg de skall vandra och vad de skall göra” (Andra
Moseboken 18:20). 

De ursprungliga apostlarna fick rådet att inte ”ordna
med måltider” (se Apostlagärningarna 6:1–4). Att ordna
med måltider är i själva verket lätt. Det är märkbart,
mätbart och låter sig göras — till skillnad från att öppna
världens länder för missionsarbete eller att hålla vargar-
na från hjorden. Men om de tolv lockas bort från sina
skriftliga och grundläggande plikter skulle hela kyrkan bli
lidande. Vi kan alla lockas bort, nästan utan att vi mär-
ker det.

”Visdom och ordning” tar hänsyn till att det finns pe-
rioder i livet för extrauppgifter. Förpliktelser i yrkeslivet
och formella kallelser kommer och går men det är alltid
tid att följa Jesu bud: ”Vad slags män [och kvinnor] bö-
ren I då icke vara! Sannerligen säger jag eder: sådana
som jag är” (3 Nephi 27:27).

Vi kan alla försöka se upp för ”martabekymmer”, som
kan drabba både män och kvinnor. De kan också beröva
oss särskilda upplevelser om vi tänker för mycket på allt vi
har att ordna med. Samvetsgrannhet garanterar inte att vi
automatiskt kommer att välja ”det som är bäst … och [in-
te skall] tas ifrån” oss (se Lukas 10:38–42).

Våra dyrbaraste minnen har att göra med ”det som är
bäst”. De förblir hos oss medan många av de pressande
bekymren snabbt glöms bort.
H O N A

20



Tid utan jäkt tycks vara mer värd än samma 

tidsmängd med jäkt. I synnerhet om den tillbringas

med maken eller makan, barnen, medarbetare 

eller vänner.
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I tider som kunde ha fyllt president Brigham Young
med ”martabekymmer”, gjorde han ”mariaval”. ”Såvitt
jag vet missade jag aldrig ett tillfälle att vara tillsam-
mans med profeten Joseph Smith och höra honom 
tala offentligt eller privat, för att kunna hämta 
förstånd från den källa han talade ur så att jag skulle 
ha den och använda den vid behov … På profeten 
Joseph Smiths tid var sådana ögonblick dyrbarare 
för mig än all rikedom i världen. Det spelade ingen 
roll hur fattig jag var — om jag så skulle vara tvungen
att låna mjöl för att mätta min familj, lät jag aldrig 
ett tillfälle glida mig ur händerna att höra vad profe-
ten hade att meddela” (Deseret News Semi-Weekly, 
15 sep 1868).

Det Brigham Young skördade för att han valde ”det
som är bäst” och lyssnade ”skall inte tas ifrån” honom el-
ler oss. Makar bör samtala om evangeliet åtminstone en
gång i veckan — på tu man hand. De bör sitta ”ett tag”
tillsammans, även om det bara skulle vara i tio till fem-
ton minuter.
D E C E M B
Den växande intellektuella begeistring över evangeliet
som så ofta är en följd av skriftläsning, kan i hög grad hjäl-
pa till att motverka trötthet och förnya oss. Det kan ock-
så glädjen i stilla kristet tjänande — utanför vårt kyr-
koämbetes gränser.

När vi är förvirrade och rådlösa, vilket vi ibland
kommer att vara, låt oss då begrunda Nephis förebild:
”Jag vet, att [Gud] älskar sina barn; dock vet jag ej 
vad allting betyder” (1 Nephi 11:17). Äldste LeGrand
Richards (1886–1983) i de tolv apostlarnas kvorum sa-
de en gång på tal om oro: ”Det är Herrens kyrka [så
jag] låter honom oroa sig över den” (citerad i Lucile C
Tate, LeGrand Richards, Beloved Apostle [1982], 
s 287). Somliga av oss har inte fått denna andliga 
balans än! 

FÖLJA FRÄLSARENS EXEMPEL

Herren vet att vi inte kan ”tåla allt” ännu (se L&F
50:40). Men hans nåd är tillräcklig för oss i livets alla
skiften om vi är ödmjuka (se Ether 12:27).
E R  2 0 0 1
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Jesu andliga balans tillät 

honom att individualisera och

leva sig in i andras situation,

trots att en så stor del av hans

jordiska messiasgärning 

begränsades till bara tre 

mycket verksamhetsfyllda år.
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President John Taylor (1808–1887)
sade att vi här i livet inte kan skyddas
mot vissa ting: ”Det är nödvändigt att vi
har kunskap om oss själva … och känner
våra starka och svaga sidor, vår okunnig-
het och intelligens, vår vishet och dår-
skap, för att kunna veta hur vi ska upp-
skatta sanna principer … Det är nödvändigt att vi
känner våra egna svagheter och våra medmänniskors
svagheter, såväl vår styrka som andras styrka … och inte
överskattar vår egen vishet eller styrka, men inte heller
underskattar den eller andras, utan sätter vår lit till den
levande Guden och följer honom” (Deseret News Weekly, 
26 jan 1854).

Många av våra dagliga val är inte svåra i sig, men vi
anstränger oss för att göra dem svåra. Somliga val har att
göra med preferenser och inte med principer. Vi har ett
sätt ibland att trötta ut oss och uttömma vårt förråd av
välvilja medan vi stretar med vad som är preferenser och
inte principer!

Tänk på Jesu andliga balans, han som är vår förebild i
allt.

För det första var Jesus, såvitt jag kan se, aldrig hek-
tiskt engagerad. Det är desto mer förunderligt med tanke
på att en så stor del av hans jordiska messiasgärning be-
gränsades till bara tre mycket verksamhetsfyllda år.

För det andra hade Jesus medkänsla med andra även i
sin vånda i Getsemane och på korset. Han satte fast ett
avhugget öra. Han förvissade sig om att hans mor, Maria,
skulle tas om hand av aposteln Johannes. Han lugnade
L I A
en lidande rövare beträffande
morgondagen.

För det tredje individualiserade
Jesus upplevelser som i andras
ögon kunde ha tyckts vara uppre-
panden. Hans erbjudande om le-
vande vatten till den samariska

kvinnan vid källan var ett personligt erbjudande (se 
Johannes 4:7–26). Han stod vid den fängslade aposteln
Paulus sida och uppmuntrade honom med orden: ”Var
inte rädd” (Apostlagärningarna 23:11). I bägge fallen 
bestod publiken av en enda person! 

Det skulle vara mänskligt om vi i början av varje nytt
år resignerat skulle säga: ”Så var det dags igen!” och för-
summa den personliga prägeln. Jag är så glad att vår him-
melske Fader inte känner så. Även om hans väg ”är ett
evigt kretslopp” (1 Nephi 10:19; L&F 3:2) när fräls-
ningsplanen verkställs om och om igen i riken över vår
horisont, förblir hans kärlek beständig och personlig. Jag
är så glad att Jesus inte resignerat såg på varje helbrägda-
görelse som bara ytterligare en plikt. För honom var en
sådan plikt en glädje.

Gilbert K Chesterton drog slutsatsen att Gud aldrig
tröttnat på att göra alla tusenskönor likadana, därför att
han aldrig tröttnat på tusenskönor (se Orthodoxy [1959],
s 60). Inte heller får vi tröttna på andra.

FÖRBLI ANDLIGT STARKA

Vi måste förbli andligt och på annat sätt starka. Det är
livsviktigt att förbli andligt starka, av flera skäl, bland 
H O N A
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och våra resurser. Visdom och ordning manar oss att

Genom att förbli andligt starka bevarar vi det dyrbara

perspektivet och ser ”tingen såsom de verkligen äro”.
annat är det av stort värde att förbli starka när saker och
ting tycks tämligen dystra. Föreställ er till exempel hur
Jesu lärjungar måste ha känt sig när han greps i Getse-
mane! Och vad värre är, hur var det att se honom på kor-
set? Det måste ha varit den dystraste stunden i kristen-
domens historia! 

Profeten Joseph Smiths fångenskap i Libertyfängelset
kunde också ha varit en dyster tid. Hans efterföljare ha-
de drivits från Missouri och det tycktes som om det var
ute med honom. Likväl fick han veta av Herren att ”jor-
dens ändar [skulle] fråga efter hans namn” (L&F 122:1).
Vilket häpnadsväckande tillkännagivande!

President John Taylor sade på tal om den tiden: ”Vi
drevs ut från Missouri — vi drevs från plats till plats i
Missouri innan vi drevs ut helt och hållet. Sedan drevs vi
från Illinois till det här territoriet. Men vad betyder det.
Jag känner somliga som trodde att verket var till ända.
Jag minns ett yttrande av Sidney Rigdon. Jag förmodar
att han inte levde enligt sin religion — det tror jag inte
han gjorde. Hans knän började skaka i Missouri, och vid
ett tillfälle sade han: ’Bröder, rädde sig den som kan, för
det här verket tycks vara till ända.’ Brigham Young upp-
muntrade folket och Joseph Smith sade åt dem att vara
ståndaktiga och förbli orubbliga, för Gud skulle vara med
sitt folk och befria det” (Deseret News Weekly, 4 jan 1865,
s 107).

Sedan följde dystra Carthage! Det tycktes som om det
var ute med Josephs verk! President George A Smith
(1817–1875), förste rådgivare i första presidentskapet,
sade: ”När det är som allra mörkast tänker somliga — jag
har hört talas om dem som tänker så — att det är mer el-
ler mindre ute med verket, att de heligas fiender har bli-
vit så starka och kan sätta in sådana rikedomar och en så-
dan energi mot dem, att vi alla snart kommer att krossas.
Till dessa bröder vill jag säga att det är mycket oklokt av 
er att hoppa överbord i tron att det gamla skeppet 
Sion kommer att sjunka” (Deseret News Semi-Weekly, 
27 okt 1874). 
D E C E M B
De trossvaga förväxlar moln som tillfälligt täcker
himlen med totalförmörkelse. Genom att förbli andligt
starka bevarar vi det dyrbara perspektivet och ser
”tingen såsom de verkligen äro” (MB Jakob 4:13).

Visdom och ordning hjälper oss att klara av ”ut-
brändhet” och åtaganden som överstiger vår styrka 
”sitta ett tag” med nära och kära och medarbetare, 
och ger oss tid för livets extrauppgifter och påminner
oss om att vi inte kan tåla allt ännu. Visdom och 
ordning hjälper oss att skilja preferenserna från princi-
perna.

Vår tids krav och utmaningar är stora, men visdom
och ordning hjälper oss att bibehålla rätt perspektiv.
Och det perspektivet i sin tur tillåter oss att göra 
saker och ting ”med visdom och ordning” så att vi 
”kan vinna belöning” (Mosiah 4:27), ja, upphöjelse
och evigt liv med dem vi har älskat och med dem vi har
tjänat. � 
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Vilken gåva
ska jag 

ge honom?
(Se Matteus 25:40; 

3 Nephi 9:20; L&F 64:34.)

FOTOILLUSTRATION WELDEN C ANDERSEN



FRÅGOR OCH SVAR

Svaren är avsedda att ge hjälp och perspektiv, men är
inte en officiell framställning av kyrkans lära.

Hur får jag mina 
tankar att vändas 
mot Jesus Kristus 
i vardagen?

FOTOILLUSTRATION CRAIG DIMOND
LIAHONAS SVAR

När vi döptes ingick vi ett för-
bund att vi alltid skulle minnas Jesus
Kristus. Även om det är lätt att tän-
ka på Frälsaren när vi är i kyrkan på
söndagen, bombarderas vi i vardagen
av sådant som distraherar oss. Men
det finns saker vi kan göra för att in-
rikta vår uppmärksamhet på Jesus
Kristus.

För det första kan vi sträva efter
att vara lydiga. Äldste Merrill J 
Bateman i de sjuttios kvorum bar
vittnesbörd om att ”lydnad mot evan-
geliets plan är det enda sättet att byg-
ga ett liv med Kristus som förebild”
(”Ett liv med Kristus som förebild”,
Liahona, dec 1999, s 21). Och äldste
Neal A Maxwell, som då tillhörde de
sjuttios presidentskap, sade att ”ford-
ringarna [för en tillvaro som inriktas
på Kristus] är tämligen enkla: Håll
hans bud!” (”The Christ-Centered
Life”, Ensign, aug 1981, s 13.)
Varför är det så viktigt att lyda?
Enkelt uttryckt: Om vi lyder kom-
mer Herrens ande in i vårt liv. Den
Helige Anden vittnar om Jesus
Kristus. Och när vi har Anden med
oss blir det lättare att inrikta upp-
märksamheten på Kristus. Dessutom
blir vi mer lika Kristus när vi ”giver
efter för den Helige Andens maning”
(se Mosiah 3:19).

När vi lyder buden lär vi oss äls-
ka Frälsaren. Almas ord ”giv Her-
ren ditt hjärtas hängivenhet evin-
nerligen” (Alma 37:36), beskriver
ett liv som inriktas på Kristus. Att
lyda Herren och älska honom är två
principer som förstärker varandra.
Om vår hängivenhet vänds mot
Kristus, är vi benägna att följa hans
befallningar. Och ju mer vi lyder,
desto större blir Andens inflytande
i vårt liv, vilket i sin tur gör det lät-
tare för oss att få våra tankar och
D E C E M B E R  2 0 0 1
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vår hängivenhet att vändas mot
Kristus.

Här följer några specifika uttryck
för lydnad som kan hjälpa oss att rik-
ta uppmärksamheten på Frälsaren.

Be. Vi har blivit befallda att ”alltid
bedja” (2 Nephi 32:9) och att ge
”Herren [vårt] hjärtas hängivenhet”
(Alma 37:36). När vi har en bön i
hjärtat eliminerar vi världsliga dis-
traktioner och koncentrerar oss på
andliga ting.

Studera skrifterna. Skrifterna är
rika på vittnesbörd och insikter 
om Frälsaren. President Ezra Taft
Benson (1899–1994) sade: ”Låt oss
ständigt läsa Mormons bok på nytt
så att vi mera fullständigt kan kom-
ma till Kristus, vara hängivna ho-
nom, grundade i honom och upp-
fyllda av honom” (”’Kommen till
Kristus’”, Nordstjärnan, jan 1988, 
s 79).



Psalmer ”ger inspiration
Tjäna andra. Så länge vi är själv-
centrerade kan vi inte vara Kristus-
centrerade. När vi tjänar andra 
tjänar vi också Jesus Kristus och vår
himmelske Fader (se Mosiah 2:17).

Besöka templet och kyrkan. Den
anda vi får när vi är i templet så ofta
som möjligt och i kyrkan varje vecka
kan hjälpa oss att rikta vår uppmärk-
samhet på Kristus.

Vi bör göra allt som står i vår makt
för att rikta vår uppmärksamhet på
Kristus. President Howard W Hunter
(1907–95) sade: ”Om vårt liv och vår
tro inriktas på Jesus Kristus och hans
återställda evangelium kan ingenting
slå fel beständigt. Om vårt liv däremot
inte inriktas på Frälsaren och hans lä-
ra kan ingen annan framgång någon-
sin bli bestående” (”Fear Not, Little
Flock”, i BYU 1988–89 Devotional and
Fireside Speeches [1989], s 112).

LÄSARNAS SVAR

Genom att söka i skrifterna och
begrunda och be angående dem har
jag kunnat koncentrera mina tankar
på Kristus. Genom att studera med
ödmjukt hjärta kan vi sätta Gud
främst i vårt liv.
Lin Ching Yi,

Tainans tredje församling,

Tainans stav, Taiwan

När vi inser den stora roll Jesus
Kristus har i vårt liv och visar att vi
litar på honom genom att hålla alla
hans bud, kommer våra tankar att
vända sig till honom i de dagliga be-
styren. Vi kommer att få Kristi ande
L I A
i vårt hjärta som en påminnelse om
honom.
Paul Tshilenge Tshibuabua,

Mbuji May gren,

Demokratiska republiken 

Kongo-missionen Kinshasa

Vi bör be och ta oss tid för Herren
det första vi gör på morgonen. Korta
böner under dagens lopp kommer
också att styrka oss. På det sättet kan
den Helige Anden inspirera våra
tankar.

Jag är tacksam för de heliga skrif-
terna. Genom att läsa och studera
om Kristus kan vi från dag till dag gö-
ra honom till en större del av vårt liv.
Thomas Schramböck,

Wiens femte församling,

Wiens stav, Österrike 

Som söndagsskollärare och stavs-
missionär har jag lärt mig mycket 
om evangeliet. Berättelser och situa-
tioner ur lärarhandledningarna på-
minner mig om att göra det som är
rätt. Att gå i kyrkan hjälper mig att
inrikta mina tankar på Kristus.
Myra May C Temeras,

San Rafaels församling,

Montalbans stav, Filippinerna

Vi bör alltid komma ihåg att vi ska
leva i världen men inte tillhöra den.
För att våra tankar ska vändas mot
Kristus i vardagen bör vi be dagligen,
tänka på hans kärlek till oss och be-
grunda skrifterna. 
Äldste Russel Subayi Mbaya,

Elfenbenskustenmissionen Abidjan
Ni kan ersätta tankar

som upptas av 

frestelser, vrede, 

besvikelser eller rädsla med

bättre tankar — med hjälp av

musik.

Jag älskar kyrkans andliga 

musik. Psalmerna om återställel-

sen ger inspiration och beskydd.

Jag vet också att en del musik

är andligt nedbrytande. Den är 

dålig och farlig! Ungdomar, håll

er borta från den! . . .

Tankar är tal som vi håller till

oss själva. Förstår ni varför 

skrifterna säger ’pryd alltid dina

tankar med dygd’, och lovar att

om vi gör det ska vi ’hava ett 

frimodigt medvetande inför

Gud’.”

— President Boyd K Packer, 

tillförordnad president i de 

tolv apostlarnas kvorum 

(”Uppenbarelsens anda”, 

Liahona, jan 2000, s 27)

och beskydd”
”
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Lin Ching Yi
Paul Tshilenge

Marcela 
Catalano

Tshibuabua

Thomas 
Schramböck

Caleb Rossetti 
da Silva

Eduardo Daniel
Barreiro Cuadra

Niccolo Martin 
Antonni Laurence C
Florencio

Äldste Russel
Subayi Mbaya

Rousseline 
Buissereth

Myra May C 
Temeras
Det är inte omöjligt att inrikta
tankarna på Kristus. Svårigheten be-
ror ofta på dem vi umgås med och på
vad vi läser, hör och tittar på. Genom
att nynna på en psalm kan vi kan ja-
ga bort dåliga tankar eller undfly on-
da ting.
Rousseline Buissereth,

Delma församling,

Port-au-Prince stav, Haiti

Det bästa sättet för mig att kon-
centrera mina tankar på Kristus är
att hålla hans bud och sträva efter
att vara ett exempel på vad det inne-
bär att vara medlem i hans kyrka.
Det är också viktigt att tänka på vad
Jesus Kristus gjorde för oss när vi tar
sakramentet.
Marcela Catalano,

Longchamps församling,

Adrogué stav i Buenos Aires, Argentina

Jag är tio år. Jag kommer ihåg
Kristus genom att alltid be om att jag
ska tänka på det som han vill att jag
ska tänka på och genom att läsa
skrifterna innan jag går till skolan
och när jag vilar. Jag känner en kvin-
na som har affischer om evangeliet
på kontoret för att hon ska minnas
Kristus.
Caleb Rossetti da Silva,

Planalto församling,

Rudge Ramos stav i São Bernardo, Brasilien

Jag försöker alltid tänka på
Kristus genom att lära mig en psalm
utantill och sjunga den i mina tan-
kar. Jag tänker också på lyckliga
D E C E M
stunder jag har tillbringat med 
nära och kära. Och jag ber om
Guds vägledning. 
Eduardo Daniel Barreiro Cuadra,

Sarandí del Yi gren,

Durazno stav, Uruguay

För att kunna tänka på Kristus
måste vi helga våra handlingar och
önskningar åt honom. ”Vad ni gör
skall ni göra helhjärtat, det gäller ju
Herren och inte människor”, skrev
Paulus (Kolosserbrevet 3:23). 
Niccolo Martin Antonni 

Laurence C Florencio,

Taclobans andra gren,

Taclobans distrikt, Filippinerna

Du kan också bidra till att FRÅ-
GOR OCH SVAR blir till hjälp för
andra. Skicka ditt svar så att det kom-
mer fram till oss senast den 1 februari
2002. Skriv till: QUESTIONS AND
ANSWERS 02/02, Liahona, Floor 24,
50 East North Temple Street, Salt 
Lake City, UT 84150-3223, USA. 
Eller skicka e-post till CUR-Liahona-
IMag@ldschurch.org. Du kan skriva
på ditt eget språk — på maskin, dator el-
ler för hand. För att vi ska ta ditt svar
under övervägande måste det innehålla
ditt fullständiga namn, din ålder, din 
hemadress samt församling och stav (eller
gren och distrikt). Skicka med ett fotogra-
fi (returneras ej). Vi kommer att publice-
ra ett representativt urval av svaren vi får.

FRÅGA: Varför undervisar kyrkan om
att vi inte ska sällskapa innan vi har
fyllt 16? � 
B E R  2 0 0 1
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SISTA DAGARS HELIGA BERÄTTAR

”GLÄDJENS BUDSKAP”
Jesaja profeterade att Messias

skulle ”förkunna glädjens

budskap för de ödmjuka” och

”läka dem som har ett förkrossat

hjärta” (Jesaja 61:1). Det finns många

i vår tid som behöver glädjebudskap, till

exempel en hustru vars make ligger sjuk, en 

missionär långt hemifrån, en äldre kvinna som

har dålig hälsa och de som söker evangeliets 

ljus. ❦ Följande berättelser påminner oss om hur
L I A

Julklockor
Beth

. . . . . . . . . . . . . . . .
Frälsarens liv och försoning kan bli

till välsignelse för oss. Budet ”om

en stor glädje” (Lukas 2:10) som

herdarna fick för över 2 000 år 

sedan, ljuder för ”tidens alla släkten av

Guds söner och döttrar”, säger president

Gordon B Hinckley (se sidan 16 i det här num-

ret). Jesus Kristus, vår Frälsare och Återlösare, 

lever! ”Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt

dem han har utvalt” (Lukas 2:14).
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L i dimman
 Dayley

. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Julmorgonen var lika dyster som
jag. En tät dimma hade rullat in i

den stad i Italien dit min makes ar-
bete hade fört oss. Han var militär.
Mina två döttrar visade ingen större
glädje över julklapparna de hade
fått. De tänkte på sin far som låg på
ett militärsjukhus i Tyskland.

”Det är ingen jul utan pappa”, sa-
de min åttaåriga dotter Diana. Jag
nickade och tänkte på allt vi gick
miste om: juldekorationer, familjefes-
ter, helgmiddagar.
”Åtminstone är några av oss till-
sammans”, sade min 17-åriga dotter
Athena tyst.

När min make ringde från sjukhu-
set i Tyskland talade jag kort med
honom och sedan räckte jag telefon-
luren till Diana. Till min förvåning
vägrade hon tala med honom trots
att hon inte hade sett eller pratat
med honom på flera veckor. Förvir-
rad lät jag allt som hade hänt de se-
naste månaderna passera revy.

Några veckor tidigare hade min
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make Ed börjat klaga över värk i hö-
ger underarm. Armen svullnade
plötsligt upp och blev stel. Läkarna
lade in honom på sjukhus och gav
honom antibiotika intravenöst. Men
handen blev obrukbar.

Jag ordnade så att vår äldste son
tillbringade julen hos sin mormor i
stället för att komma hem från uni-
versitetet. Våra tre andra barn för-
sökte hjälpa mig att få i ordning inför
jul, men julandan kunde inte tränga
igenom oron i mig. 



En natt var jag så orolig att jag
ringde till sjukhuset klockan halv fy-
ra på morgonen. Sjuksköterskan sa-
de att Ed hade en sådan värk att han
gick av och an i sitt rum. Plötsligt
visste jag att han behövde en prästa-
dömsvälsignelse. Eftersom det var så
tidigt tvekade jag att ringa vår hem-
lärare, Bob DeWitt. Men Bob kom
Jag höll hårt om mina döttrar och

log medan tårarna strömmade 

nerför kinderna. Svagt genom 

dimman hörde vi ljudet av 

julklockor. Jag tänkte på vår 

Frälsare, som gjorde det möjligt 

för oss att leva tillsammans som 

familj för evigt.
på egen hand klockan fem. Han
ringde till en annan prästadömsbära-
re och skyndade sig till sjukhuset.
Bob kände sig manad att lova Ed att
han så småningom skulle kunna bru-
ka sin hand igen.

Några ögonblick efter välsignel-
sen stod ett läkarlag runt Eds säng
och diskuterade fallet. De kunde in-
te förklara vad det var som gjorde
handen obrukbar. Trots smärtan sade
Ed att det var synd att röntgenbilden
bara visade benen i hans arm. Det
skulle vara bättre om de också kunde
se vävnaden. Eds ord överraskade lä-

karna. De beslöt sig för att
undersöka hans

arm med ult-
raljud, nå-
got som hörde till ovanligheterna.
Tillvägagångssättet kom senare att
dokumenteras i läkartidskrifter.

Genom att använda ultraljud på
det här nya sättet upptäckte de en
stor infektionshärd djupt inne i Eds
underarm. De opererade genast.

”Det var tur att vi fann infektio-
nen”, sade kirurgen till mig en tid se-
nare. ”Några timmar senare hade
Eds arm varit helt obrukbar. Men jag
tvivlar på att han någonsin kommer
att kunna använda fingrarna igen.”

Läkarna skickade Ed till ett stort
sjukhus i Tyskland. Jag följde med ho-
nom dit. Några bekanta tog hand om
våra barn. Eds tillstånd förvärrades.
Benet blev infekterat och antibiotikan
hade oförklarligt nog ingen verkan.



Papá Noel i Peru
Jonathan Plowman
Dagarna gick snabbt förbi när Ed
genomgick flera operationer. Ed insi-
sterade på att jag skulle flyga hem till
barnen över jul.

Det var juldagsmorgon. Jag höll
min dotter tätt intill mig utan att ve-
ta varför hon inte ville prata med sin
pappa. Till slut tog hon luren och in-
om några sekunder log hon brett.

”Jag trodde pappa var döende”,
sade hon senare. ”Han var så sjuk
när han åkte i väg.”

Jag höll hårt om mina döttrar och
log medan tårarna strömmade nerför
kinderna. Svagt genom dimman hör-
de vi ljudet av kyrkklockor. Jag tänk-
te på den gåva som vi firar varje jul:
Vår Frälsare som återlöste oss från
evig död och gjorde det möjligt för oss
att leva tillsammans som familj för
evigt. Jag insåg att vi genom Herrens
försoning och templets förordningar
kunde leva tillsammans för evigt.

Ed tillbringade nio månader på
sjukhus. Och det tog tre långa och
svåra år innan han blev helt åter-
ställd. Men han tvivlade aldrig på att
prästadömsvälsignelsen skulle gå i
uppfyllelse eller att våra största 
välsignelser kommer genom Herren
Jesus Kristus.

Medan jag lyssnade på klockorna
den där juldagsmorgonen i Italien
kunde jag äntligen välkomna julen i
mitt hjärta.

Beth Dayley är medlem i Parrish 

Canyons församling i Centerville, Utah.
Vi såg hur Primärföreningens
presidentskap hade en livlig

diskussion i andra ändan av rum-
met. Ibland såg de åt vårt håll. 
Det dröjde inte länge förrän syster
Rojas, primärpresidenten i Bolivars
församling, kom fram till mig och
äldste Megran. Jag trodde att
kanske något barn som inte var
medlem hade varit i Primär den 
dagen och att hon ville ge oss en
hänvisning.

”Äldste Plowman”, sade hon, ”vi
undrar om du skulle vilja vara Papá
Noel på stavens julfest för Primär.”

”Visst”, sade jag, utan att ens rik-
tigt begripa vad det var de ville att
jag skulle göra. Det var den sista frå-
ga jag hade väntat mig.

Några dagar senare hade jag på
mig tomtedräkt, svarta stövlar,
lösskägg och en ryggsäck full med
kläder som jag bar på magen, under
dräkten, för att få den riktiga pondu-
sen. Sedan några av stavens försam-
lingar hade framfört sin del av
julprogrammet gick ridån upp för
Bolivars primärbarn.

En kör av änglar i vita nattskjor-
tor och med helgonglorior, vise män,
herdar med får och så José och
María förstås, sjöng ”Änglasång 
från himlens höjd” (Psalmer, nr 
143). Varje barn behövde minst tre
andetag för att ta sig genom varje
L I A H O N A
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”gloria”. Jesusbarnet i krubban var i
händelsernas centrum.

Syster Rojas gav mig en lätt knuff.
Jag tog tag i tyglarna och förde in
mina två små ”renar” på scenen.
Märkligt nog kom jag ihåg allt jag
skulle säga — ”Feliz Navidad! Hå hå
hå!” Publiken hurrade och klappade
händerna. Vad publiken inte såg när
ridån hade gått ner var alla de 25
barnen som kastade sig över mig för
att tacka mig för att jag ville vara
jultomte. 

När jag hörde de där barnen
sjunga Jesusbarnets lov, tänkte jag på
hur den uppståndne Kristus 2 000 år
tidigare samlade barnen omkring sig
”ett efter ett och välsignade dem och
bad till Fadern för dem. När han
gjort detta grät han … och [de] sågo
himlarna öppna och änglar nedstiga
ur himmelen, som om det vore mitt i
eld … och änglarna betjänade dem”
(3 Nephi 17:21–24). 

Dessa barn hjälpte mig att bättre
förstå varför Herren grät när han var
tillsammans med de små. De visade
mig vad kung Benjamin menade med
orden ”undergiven, mild, ödmjuk,
tålig, kärleksfull och villig att under-
kasta sig … som ett barn” (Mosiah
3:19). 

Jultomten är välkänd i Peru på
grund av nordamerikanska filmer
och TV-program. Men det är Frälsa-
ren som gör de här barnens helgdag
till en helig dag. Han är upphovet



Julens tolv dagar
Yasna Sánchez

Barnen tackade mig för att jag var

en del av deras jul, och de lärde

mig vad det innebär att vara 

”kärleksfull … som ett barn”.
till julhelgen. Han är upphovet till
allt vi har. Han är där året runt och
erbjuder oss sina gåvor: tro, kärlek
och hopp om uppståndelse och
evigt liv. 

Jonathan Plowman är medlem i 

Millstreams församling i Bountiful Heights

stav, Utah. 
Något alldeles särskilt hände
när vår stav i Santiago i Chile

gav de unga kvinnorna och deras le-
dare i La Florida tredje församling i
uppdrag att delta i projektet ”julens
tolv dagar”. Varje dag i tolv dagar
besökte vi syster Brigida, en 80-årig
syster i vår församling som inte
längre kan ta sig till kyrkan. Och
varje dag tog vi med oss någonting
till henne och till var och en av
D E C E M B E R  2 0 0 1
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hennes dotterdöttrar. De unga kvin-
norna och deras mödrar hjälptes åt
att baka bröd eller småkakor och
tillverka eller köpa små presenter
inför besöken. 

Syster Brigidas hem hade få be-
kvämligheter men det var fyllt av kär-
lek. Den värme och vänlighet hon vi-
sade oss var rörande och gjorde stort
intryck på flickorna. De kommer fort-
farande ihåg den julen och hur väl till
mods de kände sig när de tog sig tid
att hälsa på hos henne.



Trots att jag inte hade bett de unga
kvinnorna att ta med sig julklappar på
julaftonen, såg jag till min stora gläd-
je att var och en av dem hade med sig
en liten egen julklapp till syster Brigi-
da och hennes dotterdöttrar. Många
av flickorna grät den kvällen när de
kramade om syster Brigida. Glädjen
och tacksamheten som lyste i hennes
ansikte var hennes julklapp till oss.

Den julaftonen glömde vi presen-
ter och shopping och fann julens
sanna innebörd. Vi upptäckte att tjä-
nande är att fira kärleken och
livet — det sätt varpå Frälsaren lev-
de sitt liv.
Yasna Sánchez är medlem i La Florida

tredje församling i La Florida stav i Santiago,

Chile.

Uppvaknandet
Pascal Aucordier
Jag föddes 1964 i närheten av 
Paris. Mina föräldrar hjälpte mig

att få insikter i kristendomen. Jag
minns särskilt en söndag när jag var
sju år. På vägen till kyrkan talade min
mor med mig om Jesus Kristus. När
hon beskrev honom kändes det som
om jag hade känt honom länge. Det
var början på mitt vittnesbörd, även
om det skulle ligga slumrande ännu 
en tid.

Åren gick och mina föräldrar slu-
tade utöva sin religion. Själv blev jag
ateist. Jag ansåg det vara under min
värdighet att tro på Gud.
En dag när jag var 17 satt jag en-
sam och såg ut genom fönstret. Av
någon anledning började jag plötsligt
tro på Gud igen. Jag var inte intres-
serad av religion men i mitt hjärta
kände jag att det verkligen fanns en
Gud.

En vecka senare flyttade vår fa-
milj till Clermont-Ferrand i centrala
Frankrike. Jag började fundera över
två frågor: Hurdan är Jesus? Hur är
mitt förhållande till honom? En efter-
middag gav mig några unga män ett
papper som de bad mig läsa. Det
stod: ”Vem är Jesus? Kom till Kristna
puben och diskutera frågan med
andra ungdomar.” Jag talade om för
dem att jag hade ställt mig själv den
frågan. Jag sade att jag snart skulle
titta in på puben.

Dagen därpå beslöt jag mig för att
gå till den kristna puben. Men väl
framme kunde jag inte förmå mig att
gå in. Jag gick tillbaka flera gånger
men av någon anledning vågade jag
inte gå in på puben. 

Det gjorde mig förtvivlad. Jag
visste inte vad jag skulle ta mig till.
Men när jag kom hem efter en av mi-
na turer till puben slog det mig att
Jesus Kristus hade grundat sin kyrka
för nästan 2 000 år sedan, alltså mås-
te kyrkan finnas också i dag. Så snart
jag hade tänkt den tanken ringde det
på dörren. Jag öppnade den och såg
två missionärer från Jesu Kristi Kyrka
av Sista Dagars Heliga stå där. Jag
L I A H O N A
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blev förvånad, inte över att de plöts-
ligt stod där utan över min reaktion.
Det kändes som om jag hade väntat
på dem.

Det var stökigt hemma, därför
tyckte jag att det var pinsamt att bju-
da in dem. I stället frågade jag dem
var de höll möten. Följande söndag
gick jag till adressen som de gav mig.
Det jag lärde mig där om Jesus
Kristus och mitt förhållande till ho-
nom kändes riktigt. Jag döptes snart.
Jag har alltid trott att jag omvändes
av Anden långt innan missionärerna
kontaktade mig.

Omkring ett år efter mitt dop, un-
der min militärtjänst, blev jag
mindre aktiv, men jag miste aldrig
mitt vittnesbörd. När jag hade ryckt
ut blev jag aktiv igen och fick min
patriarkaliska välsignelse. Jag fick
melkisedekska prästadömet, var på
heltidsmission i Nya Caledonien och
gifte mig senare.

Jag har fortfarande svårigheter att
kämpa med. Men jag får styrka att hål-
la ut genom att minnas hur Herren
förberedde mig för att höra sanningen
och hur jag vid sju års ålder fick mitt
första vittnesbörd genom den Helige
Andens kraft. Med förundran och
tacksamhet tänker jag på de många
bekräftelser på det vittnesbördet jag
har fått sedan dess. � 

Pascal Aucordier är medlem i Toulouse

Capitoles gren i Carcassonnes distrikt i

Frankrike.



BESÖKSLÄRARNAS BUDSKAP

TEMPELTJÄNST GER BÖNESVAR
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Ivår strävan att närma oss Her-
ren och få svar på våra böner
kan vi söka hans vägledning ge-

nom att verka i templet. Förutom att
hjälpa dem som befinner sig i ande-
världen kan vi också få viktiga per-
sonliga välsignelser av att besöka
templet. ”Jag skall uppenbara mig i
barmhärtighet för mitt folk i detta
hus” (L&F 110:7), säger Herren.

John A Widtsoe (1872–1952),
som blev medlem i de tolv apostlar-
nas kvorum, vittnade om att ”temp-
let är en plats där man kan förvänta
sig uppenbarelser”. Om vi besöker
templet, sade han, ”kommer vi att
vid de mest oväntade tillfällen, vare
sig vi är i eller utanför templet, ge-
nom uppenbarelse finna lösningen
på de problem som ansätter oss”
(”Temple Worship”, The Utah Gene-
alogical and Historical Magazine, apr
1921, s 63–64).

BÖNESVAR

I soluppgången en junimorgon
började ett äkta par dagen med att
tacka Gud. Den dagen skulle de få
bevittna svaret på 13 års böner. De-
ras 27-årige son och hans hustru ha-
de samarbetat med kärleksfulla bis-
kopar för att bli värdiga att gå in i
templet. Den morgonen skulle de
beseglas för all evighet.
Den tacksamma modern säger:
”Den glädje vi kände var obeskrivlig.
När vi satt i templet med vår son och
hans rara hustru tänkte jag tillbaka
på den tid när han var 14 och börja-
de fatta beslut som förde honom bort
från Andens inflytande. Dagen kom
när vi behövde mycket hjälp av vår
kärleksfulle himmelske Fader.

Det har alltid varit viktigt för oss
att besöka templet och vi kände oss
manade att be för vår son på denna
heliga plats. Varje gång vi var där
skrev vi upp hans namn på bönelistan.

Vi ville få svar på våra böner
omedelbart — eller snarast möjligt.
Men åren gick och vår son förblev
mindre aktiv. Men vi lämnades inte
utan hopp. Vi kände ofta den Heli-
ge Andens trösterika inflytande. En
kväll medan min make och jag bad
i templet lät Anden oss otvetydigt
veta att Herren vakade över vår
son och att han en dag skulle om-
vända sig och bli aktiv i kyrkan. Vi
fick också veta att vi inte fick ge
upp och aldrig sluta älska honom.
Det stärkte vår tro och vi hade stor
frid i hjärtat. 

Och så kom den heliga dag när
våra böner besvarades.”

UTLOVADE VÄLSIGNELSER

Det här parets upplevelse var
den glädjerika uppfyllelsen av ett
profetiskt uttalande av president
Gordon B Hinckley: ”Jag ger er löf-
tet att om ni besöker Herrens heliga
hus, kommer ni att välsignas, livet
kommer att förbättras … Utnyttja
det underbara tillfället att besöka
Herrens hus och därigenom ta del
av alla de underbara välsignelser
som väntar er där” (brasafton, Li-
ma, Peru, 9 nov 1996).

En del medlemmar i kyrkan bor
långt ifrån ett tempel. Men vi kan al-
la leva så att vi är värdiga en tempel-
rekommendation. Och vi kan hjälpa
våra förfäder att få templets välsig-
nelser genom att släktforska och
lämna in deras namn till templet.
Vilken tempeltjänst våra omständig-
heter än medger, kommer den att
välsigna oss med större frid, tro,
hopp och andlig vägledning. � 



Hon var bara tolv år men vis 
nog att se upp mot himlen 
och tro.

På spaning efter
Lindy Taylor
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Mina ögon börjar svida när jag
cyklar genom oset från ga-
tuköket. Jag blundar, och kör

över en grop i gatan och störtar sånär omkull.
Jag koncentrerar uppmärksamheten på det
som ligger framför oss där vi cyklar i det blän-
dande skenet från neonskyltar och mötande
trafik. Allt tycks disigt den här heta, kvava
decemberkvällen i Bangkok, Thailand. 

Syster Jones och jag ställer våra cyklar
framför ett hyreshus. När vi går mot trappan
frågar jag: ”Vem ska vi besöka?” 

”En tolvårig flicka som döptes för en må-
nad sedan”, svarar syster Jones. ”Hon heter
Nóg.”

Jag har hört talas om henne. Hennes mam-
ma hade bett missionärerna undervisa henne.
Själv var hon inte intresserad av kyrkan men
trodde att dottern kanske skulle tycka om den
kristna läran.

Missionärerna var först tveksamma om de
skulle undervisa en tolvårig flicka, men när de
började berätta för Nóg om vår himmelske Fa-
der och Jesus blev hon fängslad. Hon tog inte
ögonen från deras ansikten.

Jag blir rörd vid tanken på den lilla flickan
som arbetar i familjens blomsterstånd på en
livligt trafikerad gata och lär sig om Frälsaren.
Jag undrar hur en liten flicka kan ta emot 
L I A
Jesu Kristi evangelium som är så främmande
för hennes buddistiska kultur. 

Vi knackar på den blekgröna dörren. Nógs
mor ber oss stiga på. Vi tar av oss skorna och
går in i enrumslägenheten. Innan vi hinner
fråga var Nóg är, hör vi henne ropa på oss
från balkongen: ”Skynda er, kom!”

Vi går ut på den lilla balkongen med utsikt
över gatan. Nóg tar mig i handen och pekar
mot himlen och frågar: ”Ser du dem? Ser du
stjärnorna där?”

Jag tittar upp och ser några små luckor 
i molnen genom vilka stjärnor lyser svagt.
”Vilka menar du?” frågar jag.

”De fem små, små stjärnorna där borta.
Man ser dem bara ibland”, svarar hon.

Jag tittar en gång till och ser en klunga av
fem stjärnor genom smogen och den enorma
stadens ljus. Jag frågar henne hur hon kunde
se dem blinka så svagt.

”Jag tittar efter dem varje kväll och i kväll
fann jag dem.” 

Jag sneglar på Nóg, som tittar oavlåtligt
upp mot kvällshimlen. Hennes ansikte utstrå-
lar frid. Även om hennes ord är enkla och
barnsliga påminner de mig om de visas och
lärdas ord — om de vise männens ord (se
Matteus 2:2). Hur länge måste de männen
inte ha tittat efter stjärnan på himlen. Så gla-
da de måste ha varit när de fann den.

Nóg, en tolvårig blomsterflicka, lärde sig
om Jesus Kristus mitt i Bangkoks trafikkaos,
ovan världens rök, glitter och förorening.
H O N A
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stjärnan
Nóg hade tittat efter och känt igen Kristi
ord och ivrigt följt
dem, precis som de
vise männen gjorde.
Hon tillhör dem som
”skåda framåt mot
Messias samt tro på 
honom” (Jarom 1:11).

Hur kunde en liten flicka så villigt
ta emot Jesu Kristi evangelium som var så
främmande för hennes familj och kultur?
Svaret på min fråga får jag där jag står med
Nóg på den lilla balkongen högt ovan föro-
reningen och oväsendet och ser upp mot
himlen. � 

Lindy Taylor är medlem i Lakeviews första 

församling i Lakeviews stav i Orem, Utah.



LÄR BARNEN
BETALA TIONDE

AR
SE

N

C Elmer Black jr
När vår dotter var liten lade min hust-
ru och jag märke till att barnen i vår för-
samling varje söndag ställde sig i kö utanför

församlingskamrerns kontor för att ge sitt tionde —
vanligtvis småmynt — till en medlem av biskopsrådet,
som berömde vart och ett av barnen. När vår dotter
var tre år betalade hon glatt sitt tionde.

Som föräldrar föregick vi med gott exempel och be-
talade vårt tionde, och vi underbyggde vårt exempel
med diskussioner om evangeliet. Samtidigt insåg vi
tre saker om att lära barnen att betala tionde. 

■ Undervisa genom föreskrift och föredöme. Barn kan
lära sig mycket om tionde genom att gå i Primärföre-
ningen, men deras viktigaste lärare är föräldrarna.

”Undervisning sker genom föreskrift och föredöme,
genom ord och handling”, sade president Ezra Taft
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Benson (1899–1994). ”En fin förebild är den
bästa läraren. Därför är en [förälders] första

ansvar att vara ett gott exempel” (”Värdiga fäder, värdi-
ga söner”, Nordstjärnan, 1986, nr 2, s 28).

Berättelser om tionde ur föräldrars, släktingars eller
kyrkoledares liv undervisar om och underbygger tiondets
princip. Föräldrar kan komplettera undervisningen med
lektioner ur Stora hemaftonboken (art nr 31106 180). De
kan förbättra undervisningen genom att tillämpa försla-
gen i Undervisning: Den högsta kallelsen (art nr 36123
180). Därutöver kan psalmer och sånger betona vikten
av att betala tionde.

En ytterligare möjlighet är att be barnen hålla korta
hemaftonslektioner om tiondet. Repetition är oumbärlig,
i synnerhet för barn.

■ Undervisa genom beröm och uppmuntran. Vi bör vara
frikostiga med beröm när våra barn försöker efter-
leva de befallningar de lär sig om, oavsett deras
fattningsförmåga.

President Gordon B Hinckley sade: ”Jag kom-
mer alltid att vara tacksam för en far och en mor
som, så länge jag kan minnas, lärde oss betala
vårt tionde … Vi kände det aldrig som någon
uppoffring att betala vårt tionde. Vi kände att det

var vår skyldighet. Också som små barn gjor-
de vi vår plikt såsom Herren utstakat åt oss,
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Om barnen är med på föräldrarnas

tiondeavräkning, kommer de 

att förstå hur viktigt det är 

att efterleva tiondelagen. N
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”Ett prov på vad
vi prioriterar”
och vi kände att vi hjälpte hans kyrka i det stora verk den
hade att utföra” (”Tiondet heliga lag”, Nordstjärnan, maj
1991, s 3–4).

Om barnen är med på föräldrarnas tiondeavräkning,
kommer de att förstå hur viktigt det är att efterleva tion-
delagen. Ett formellt samtal med biskopen kan hjälpa
unga människor att besluta sig för att börja och fortsätta
att trofast betala fullt tionde. Dessutom kan en prästa-
dömsledares uppmuntran ge näring åt deras tro och få
dem att respektera prästadömets myndighet. 

■ Undervisa genom Anden. När barn får kunskap ge-
nom Anden blir de villigare att lyda. Oavsett ålder kan
barn röras av Anden när de ber angående tiondelagen
och när deras föräldrar bär vittnesbörd om den.

Äldre barn är kapabla att förstå att uppförandet och
underhållet av tempel och möteshus, tryckningen och
distributionen av böcker, tidskrifter och så vidare samt
finansieringen av kyrkans världsomspännande mis-
sionsverksamhet i förlängningen är ett resultat av 
tiondebetalarnas tro. Men med tilltagande ålder och
insikt följer ökade frestelser, däribland materialismens
frestelse. Av det skälet måste ungdomar läras att kän-
na igen och låta sig påverkas av Andens inflytande,
som kommer att ”visa [dem] allt vad [de skola] göra”
(2 Nephi 32:5).

Om föräldrar konsekvent och trofast undervisar sina
barn om tiondet, kommer de att hjälpa dem att få ett
vittnesbörd om en gudomlig lag som kommer att bli till
välsignelse för dem genom hela livet. � 

C Elmer Black jr är medlem i Clintons församling i Jacksons 

stav, Mississippi.
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Äldste Dallin H Oaks i de tolv
apostlarnas kvorum talade om
hur han undervisade sina barn
om att betala tionde:

”Mina farföräldrar . . . lärde
mig om tionde med exempel:

vart tionde ägg eller var tionde persika. Åratal se-
nare använde jag samma slags exempel för att för-
söka lära våra barn tiondets principer.

Föräldrar söker alltid efter bättre sätt att under-
visa, och resultaten av deras försök är ibland ovän-
tade. I ett försök att lära min unge son om tionde,
förklarade jag principen om en tiondel … När jag
avslutat vad jag ansåg vara en mycket tydlig för-
klaring, ville jag pröva om vår sjuåring hade för-
stått. Jag bad honom tänka sig att han var bonde,
med en skörd av ägg och ungdjur. Jag gav honom
siffrorna och frågade honom sedan vad han skulle
ge till biskopen som tionde. Han tänkte djupt en
stund och sade sedan: ’Jag skulle ge honom en
mycket gammal häst.’

Vi hade naturligtvis ytterligare samtal om tion-
dets princip, och jag är stolt över det sätt på vilket
han och hans syskon lärde sig och tillämpade prin-
cipen. Men jag har ofta tänkt på min lille sons ord
då jag sett hur vissa vuxna medlemmar ser på tion-
delagen. Jag tror att vi fortfarande har en del med
inställningen att de vill ge biskopen motsvarande
’en mycket gammal häst’.

Tiondebetalningen är ett prov på vad vi priorite-
rar” (Nordstjärnan, juli 1994, s 36). �
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Roger Terry

Leva 
i tro
i Filippinerna

Äldste Edison M Cabrito 

håller i barnens sidor i 

septembernumret 1991 av

Nordstjärnan med en bild

“av hans dotter Jan Michelle

på omslagets framsida. 

Från vänster: Abigail Moreno,

Florciele Cabrito, Kinjiro 

Moreno, äldste Cabrito och

Jan Michelle och Iris Yvonne

Cabrito. FO
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Bobby och Abigail Moreno i
Baguio i Filippinerna vet nå-
got om tro. De vet också nå-

got om Moronis ord om att
”Gud … ej upphört att vara en Gud,
som gör under” (Mormon 9:15). De-
ras son Kinjiro föddes med en cysta
som hindrade hans högra hjärnhalva
från att utvecklas. Han var nära dö-
den och läkarna gav föräldrarna föga
hopp.

Abigail kommer från en stark sista
dagars helig familj — hennes far är
äldste Edison M Cabrito, en områ-
desauktoritetssjuttio — men släk-
tingar som inte tillhörde kyrkan
klandrade henne i stället för att för-
söka uppmuntra henne i prövningens
stund. ”Det är bara därför att du till-
hör en annan kyrka”, sade de. ”Kom
tillbaka till oss så blir han frisk.”

Men hon förblev stark i sin tro.
Hon talade om för dem att sonen 
D E C E M B E

39
hade fått en prästadömsvälsignelse
och att medlemmarna hade bett för
honom i templet. ”Jag tänker inte ge
upp hoppet”, sade hon. ”Han kom-
mer att överleva.”

Och han överlevde. Kinjiro är nu
tre år gammal. Även om vägen var
svår är han nu en glad och tillgiven
pojke. När hans föräldrar tog med sig
honom hem trodde läkarna inte att
han skulle leva länge. Men den se-
naste undersökningen visade att hans
hjärna hade utvecklats och prognosen
är nu långt mer optimistisk. 

”Han har levt i tre år”, säger hans
mor, ”och jag vet att han kommer att
leva ännu längre, för jag vet att han
har en plikt att tjäna vår himmelske
Fader.”

Tron tar sig många olika uttryck.
Ibland, som i familjen Morenos fall,
resulterar utövandet av tro i ett un-
derverk, men oftast verkar tron i det
R  2 0 0 1



tysta. Den kan till exempel göra det
möjligt för Herrens efterföljare att
tålmodigt uthärda prövningar. Den
kan hjälpa dem att förbli ödmjuka
när de har världslig framgång. Eller
den kan ge dem styrkan att stå för
det rätta när det varken är populärt
eller angenämt att göra det.

Med dessa mått mätt är tron le-
vande och stark bland sista dagars
heliga i Filippinerna, ett land som in-
vigdes för evangeliets predikande för
bara 40 år sedan. (I april 1961 öpp-
nade äldste Gordon B Hinckley, då
assistent till de tolv apostlarnas kvo-
rum, öarna för missionsarbete.) De
flesta medlemmarna för en allt annat
än bekymmerslös tillvaro där. Fattig-
domen är vitt utbredd och den tro-
piska nationen har inte undgått
ondskans inflytande. Inte desto
mindre är många medlemmar före-
dömliga när det gäller hängivenhet
och tjänande. Var och en av dem kan
återge sin egen berättelse om tro.

”PRÖVAS I ALLTING” 

I Ether 12:6 talar Moroni om en
tro som ”har bestått provet”. Ingen
sista dagars helig undgår det provet,
för ”mitt folk”, säger Herren, ”måste
prövas i allting, att de må beredas att
mottaga den härlighet, som jag be-
rett åt dem” (L&F 136:31).

Ett utmärkt exempel på någon
som har kämpat sig igenom detta
L I A
trons prov är Yolanda Cantos i To-
losa gren, Tolosa distrikt på ön Ley-
te. År 1985 när Yolanda var 22 år
besökte hon släktingar på Samar, en
grannö. De frågade henne om hon
ville lyssna på missionärslektioner-
na. Hon sade ja, men eftersom hon
tillhörde en annan kyrka var hen-
nes enda avsikt att avslöja missio-
närerna. ”Jag visste att de hade fel”,
säger hon. Ändå lyssnade hon på
vad de hade att säga och trots hen-
nes avsikter, säger hon, ”påverkade
Anden mig och jag fann inga fel i
det de lärde”. Av rädsla för att bli
vilseledd åkte hon tillbaka till Tolo-
sa. Men när hon bad kunde hon in-
te glömma vad missionärerna hade
undervisat henne om, så hon åter-
vände till Samar för att lyssna på
fler lektioner. 

”Två gånger uppmanade de mig
att bli döpt”, säger hon. ”Jag visste
att det var den sanna kyrkan men det
var inte lätt på grund av min familj
och mina vänner. De tillhörde en an-
nan kyrka och jag sjöng i kyrkokören.
Men när jag såg en av mina vänner
döpas hörde jag en röst som frågade
mig varför jag hade avvisat Kristus så
många gånger. När jag såg min gode
vän bli nersänkt i vattnet var det
som om jag själv blev döpt. Efter det
sade jag till missionärerna att vad
som än skulle hända ville jag bli
döpt.”
H O N A
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Hon döptes en vecka senare. När
hennes mor fick veta det, sade hon
till Yolanda att hon inte ville ha be-
sök av henne mer. Hon sade att hon
var välkommen tillbaka när hon ha-
de avsagt sig sin tro. Yolanda försäk-
rade sin mor om att hon en dag skul-
le förstå hennes beslut. Sedan
återvände hon till släktingarna på
Samar. Hon fastade ofta och bad för
sin familj. En månad senare döptes
hennes bror och ett år senare hennes
mor. ”Det var för att jag fastade och
bad”, säger Yolanda.



Vägen till Herrens kyrka var inte
lätt, men belöningen var väl värd
trons prov. Hon gifte sig 1993 i temp-
let i Manila. Hennes make Felix,
återvänd heltidsmissionär, är nu pre-
sident för Tolosa gren. De har två sö-
ner, Jed Ephraim och Russell Jacob.

Tolosas distriktspresident Jose
Medina och hans hustru Felicitas har
också genomgått trons prov. Felicitas
var aktiv i en annan kyrka men hade
sina tvivel på den och sökte efter
Herrens sanna kyrka. Hon höll brin-
nande böner att hon skulle finna den
medan barnen fortfarande var små,
så att hon skulle kunna undervisa
dem om den. En dag när hon sopade
golvet fann hon broschyren om Jo-
seph Smith. Hon vet fortfarande inte
hur den hade hamnat där, för huset
låg i ett inhägnat område, dit missio-
närerna inte fick komma. Hon läste
broschyren och ville veta mer om
kyrkan, så hon bad missionärerna att
besöka dem.

Hennes make missade de första
tre lektionerna, men missionärerna
bad henne att be om det som de 
hade undervisat henne om. Felicitas
bad och drömde om Frälsaren. ”Det
var som om det vore Kristi andra an-
komst”, säger hon. ”Man jublade av
glädje, men inte vi, för vi tillhörde
inte dem.” Hon förstod att hon hade
funnit den sanna religionen och ville
att maken också skulle finna den.

Jose lyssnade på vad missionärer-
na hade att säga men ville inte bli
döpt, för han var storrökare. Han sa-
de till äldsterna att han trodde på tio
Guds bud. En av dem frågade honom
varför han inte höll dem alla. Älds-
ten sade att ett av buden var ”Du
skall inte dräpa” (Andra Moseboken
20:13). ”Genom att röka dräper du
dig själv gradvis”, sade han.

Till slut gick Jose med på att dö-
pas, men eftersom han fortfarande
rökte måste man uppskjuta dopet.
Felicitas förstod att maken behövde
ytterligare motivation, så hon sade
att hon skulle avstå från en måltid
för varje cigarett han rökte. ”Då dör
du”, sade han, ”för jag röker fem pa-
ket cigaretter om dagen.” Men med
Herrens hjälp lyckades han sluta rö-
ka och döptes två veckor senare.

Yolanda Cantos väg till kyrkan var inte

lätt, men belöningen var väl värd

trons prov. Vänster: Yolanda och Felix

Cantos med sina två barn Jed Ephraim

och Russell Jacob. I bakgrunden:

Möteshuset i Tolosa på ön Leyte.



Tre månader senare kallades 
broder Medina till grenspresident.
Senare verkade han som verkstäl-
lande sekreterare i distriktet och
som distriktskamrer. Han är nu
distriktspresident. Syster Medina har
verkat som president i Unga kvinnor
och i Hjälpföreningen både på för-
samlings- och distriktsnivå. Och hon
har varit seminarielärare i tio år. ”Vi
älskar att tjäna andra”, säger hon.
”Det är mödan värt. Alla våra välsig-
nelser kommer från Gud.”

DEN VÄRLDSLIGA FRAMGÅNGENS

PRÖVNING

Fattigdomen är ett stort problem i
Filippinerna och en prövning för
många sista dagars heliga. Men and-
ligt sett kan världslig framgång vara
en ännu större prövning för några få.
Mormons bok är ett vittne om väl-
ståndets risker. Mormon skriver: ”Ja,
vi kunna se att just då [Gud] gynnar
sitt folk … ja, det är just då, som de
förhärda sina hjärtan och glömma
Herren, sin Gud, och trampa den He-
lige under sina fötter — ja, detta till
följd av deras maklighet och mycket
stora framgång” (Helaman 12:2). 

Några sista dagars heliga i Filippi-
nerna har välsignats — och
prövats — med världslig framgång.
Ändå kommer de ihåg sina förbund
och tjänar Herren med tro och öd-
mjukhet. En av dem är Evelyn Ibay i
Burnhams första församling i Baguio
stav.

Baguio brukar kallas Filippiner-
nas sommarhuvudstad på grund 
av det milda klimatet och den låga
luftfuktigheten. Många tillbringar
semestern där. Staden ligger i en
bergsbygd på ön Luzon omkring 20
mil norr om Manila. Bygden är
känd för sina silvergruvor, och Ave-
lino och Evelyn Ibay har en affär
där, Ibay Silver Shop, en affärsrörel-
se som tillverkar och säljer allt från
ringar, halssmycken och slipsnålar
till jeepneys (rikt utsmyckade mini-
bussar — egentligen ombyggda 
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militärjeepar — som används som
allmänna kommunikationsmedel). 

Broder och syster Ibay ägde sil-
veraffären redan innan de gick med i
kyrkan. Syster Ibay säger att den har
ökat i omsättning på grund av att de
lyder tiondelagen. Hon känner starkt
inte bara för tiondelagen utan också
för alla andra bud. ”Det finns bara
ett sätt att försöka återgälda Herrens
godhet”, säger hon, ”genom att hålla
hans bud.”

Syster Ibay har verkat i försam-
lingens hjälpförening, först som pre-
sident, sedan som lärare och nu som
rådgivare. Hon säger att kyrkan är
livsviktig för henne. ”Kyrkan finns
där för oss. Om jag inte är i kyrkan
varje söndag, laddar mina andliga
batterier ur sig. Jag måste ladda min
ande varje söndag och ge den när-
ing. Jag måste läsa skrifterna eller
Liahona varje dag.”

En annan medlem i kyrkan som
har haft stor framgång är Ramon Del
Rosario, president i Quezon City stav
i Stor-Manila. President Del Rosario
är läkare till yrket, men inte praktise-
rande — han ägnar sig åt musiken.
”Mon” Del Rosario är välkänd kom-
positör och sångare som har satt mu-
sik till nästan 300 filmer. ”Om man
tittar på den lokala kabelkanalen i Fi-
lippinerna”, säger han, ”kan man
utan överdrift säga att de visar tre till
fem av mina filmer varje dag.” 
FILIPPINERNA I DAG

Öar: 7 107 (3 000 med namn;

25 med städer)

Areal: 300 000 km2

Invånarantal: 77 miljoner

Medlemsantal: Över 470 000

Stavar: 77

Distrikt: 73

Församlingar: 490

Grenar: 667

Missioner: 13

Tempel: 1 (i Manila)



Erfarenheter han har gjort som kompositör och musiker har hjälpt Ramon Del Rosario i sin kallelse som 

president för Quezon City stav.
Han hade inte för avsikt att ägna
sig åt musiken. Han skulle bli läkare.
Men det tredje året på läkarhögsko-
lan skickade han en av sina sånger
till en tävling och vann förstapriset.
”Jag betalade min utbildning genom
musiken”, säger han. ”När jag fick
mitt diplom gick jag till min far och
sade: ’Får jag nu göra det jag verkli-
gen vill?’” Hans far sade ja. Och så
blev det. 

Kreativitet och deadlines är ofta
oförenliga, men president Del Rosario
säger att när stoppdatumet närmar
sig utan att inspirationen har infun-
nit sig, brukar han be intensivt. 
”Ibland känns det som om uppslagen
sinar, men så plötsligt får jag idén till
en ny sång.”

President Del Rosario säger att
det han har lärt sig i musikbranschen
har hjälpt honom i hans kallelser i
kyrkan. Även om man har en bra
röst och sjunger rent låter sången in-
te bra om man inte håller takten.
”Jag brukar alltid påminna mig själv
om att även om man som ledare har
den rätta riktlinjen eller den rätta
principen men använder den vid fel
tillfälle, fungerar ingenting.” Beträf-
fande sin kallelse som stavspresident,
säger han: ”Jag ser på stavspresiden-
ten som någon som orkestrerar. Han
spelar inte alla instrument. Han är
där för att se till att alla samarbetar
väl.” 

PRINCIPFASTHET 

Det krävs tro för att säga sin me-
ning rent ut i stället för hålla tyst.
Det krävs tro att handla när de flesta
andra inte skulle göra någonting alls.
Men Alma lärde sina efterföljare 
att ”stå såsom vittnen om Gud under
alla tider och överallt var I ären”
(Mosiah 18:9).

Melanie Gapiz i Pasay första för-
samling i Pasay stav lärde sig den prin-
cipen genom egen erfarenhet. Melanie
är dotter till äldste Ruben G Gapiz,
som är områdesauktoritetssjuttio. Hon
är framgångsrik frilansproducent av
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TV-reklam. I många år arbetade hon
som en av cheferna i ett företag i Ma-
nila som producerade TV-reklam.
Hon råkade i ett besvärligt dilemma
när hon fick veta att några anställda
förskingrade. ”Jag upptäckte oegent-
ligheter”, säger hon. ”De tjänade
pengar på ett oetiskt sätt i företaget.”

Hon talade med sin närmaste chef
och fick veta att han också var in-
blandad. ”Då gick jag till högste che-
fen. Han var inte inblandad men
visste vad som var på gång. Det rör-
de honom inte i ryggen”, säger hon.
Hans reaktion ställde Melanie inför
ett dilemma. Hon kunde vända ryg-
gen åt problemet och låtsas att det
inte fanns. Men hon förstod att om
hon arbetade kvar i företaget skulle
man tro att också hon var inblandad.
”Det var svårt”, säger hon, ”för jag
tjänade bra och hade många löneför-
måner.” Men hon förstod vad hon
måste göra. Efter att ha rådgjort med
sina föräldrar, som påminde henne
om kyrkans normer men sade att det



Fasta och bön har hjälpt 

Melanie Gapiz att få Herrens

hjälp i att fatta viktiga beslut. 

I bakgrunden: Templet i Manila.
var hennes beslut, sade hon upp sig
på företaget och blev sin egen.

”Ingen tog illa upp”, säger hon.
”När jag talade med högste chefen
sade han att han beundrade mina
principer men att han inte kunde
mätta sina anställda med principer.”
Hon har aldrig ångrat sitt beslut, och
Herren har välsignat henne i hennes
arbete.

”Jag har alltid trott på Jesu Kristi
evangelium”, säger syster Gapiz.
”Tiondelagen har varit till stor hjälp.
Varje gång jag måste fatta ett viktigt
beslut fastar jag och ber om det, och
då får jag hjälp.”

Abigail Moreno i Burnhams
andra församling i Baguio stav berät-
tar om ett tillfälle då hon behövde
säga sin mening om vad som var rätt.
En populär pratshow i filippinsk TV
har ett inslag där programledaren lä-
ser tackbrev från tittarna. Breven
förväntas innehålla sju olika tack.
Abigail skrev ett brev men trodde in-
te att programledaren skulle läsa upp
det i TV, för brevet började med or-
den: ”Jag tycker om din show, men
jag känner mig stött.” Hon förklara-
de att hon tyckte illa om att han
missbrukade Guds namn i sitt pro-
gram. Hon skrev att hon och hennes
familj trodde på att visa respekt för
Guds namn.

En dag när hon och hennes make
Bobby satt och tittade på en annan
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kanal kom hon plötsligt ihåg
pratshowen. Hon bytte kanal och
hörde hur man läste hennes brev.
Hon missade den första delen — de
hade redan kommit till hennes sjätte
”tack” — men det slog henne att 
ingen missbrukade Guds namn 
under resten av programmet. Hon
kände att det hade betytt mycket att
hon skrev brevet. 

”EN GUD SOM GÖR UNDER”

Där det finns tro finns det också
under, för ”Gud har ej upphört att
vara en Gud, som gör under” (Mor-
mon 9:15). Profeter lär att under åt-
följer dem som tror (se Mormon
9:24; Moroni 10:8–19). I Filippiner-
na är trons frukter uppenbara bland
medlemmarna.

Rene och Myra Holganza i Tay-
tays första församling i Cainta stav i
Stor-Manila har starka vittnesbörd
om att Herren välsignar dem som
håller hans bud. Det är svårt att få
tag på bra arbete i Filippinerna. Där-
för tillbringade broder och syster
Holganza nio år i Japan. När de åter-
vände till Manila drabbades de av
det ena ekonomiska bekymret efter
det andra. På grund av sjukdomar
och åtföljande läkarräkningar blev
de tvungna att inteckna huset. Rene
var arbetslös under en tid, så de kun-
de inte amortera på lånet. Banken
hotade med utmätning. De vände sig
O N A
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till sin biskop för att få hjälp. Bisko-
pen frågade Rene om han betalade
fullt tionde. ”Jag sade nej”, minns
Rene. ”Han frågade mig om jag hade
för avsikt att betala fullt tionde. Jag
sade ja. Så från den dagen betalade
jag fullt tionde och lite till för att
gottgöra för det förflutna.” 

För att kunna betala sina räkning-
ar och undvika utmätning försökte
de sälja sitt hus, men ingen ville kö-
pa det. På grund av ett jordskred i ett
närliggande område vågade ingen ta
risken att köpa ett hus där, trots att
deras pris låg under marknadsvärdet.
Så småningom gav de upp och vän-
tade på att banken skulle utmäta hu-
set och sälja det mycket billigt. 

Broder och syster Holganza vände
sig än en gång till biskopen, som råd-
de dem att fasta och fortsätta att be-
tala tionde. ”Så vi fastade”, säger 

Rene, ”och jag forsatte med att
betala tionde och fasteoffer. Jag
Familjen Holganza har

fått många välsignelser 

av att trofast betala 

tionde och fasteoffer. 

Från vänster: Fritzie, 

Rene, Myra och Justin. 

I bakgrunden: Stavcentret 

i Makati stav i Stor-Manila.



KYRKANS LJUS I FILIPPINERNA 
”KAN INTE DÖLJAS”
Äldste Duane B Gerrard i de sjuttios kvorum
trodde nog att det skulle ordna sig.”

En dag kom en man oväntat till
dem och frågade om deras hus var
till salu. De sade ja och han erbjöd
sig att köpa det till ett högre pris än
de begärde. Med de pengarna kunde
de betala amorteringen och de flesta
andra skulder de hade och betala lå-
net på den taxi som Rene nu kör för
att försörja sin familj. De ser den här
välsignelsen som ett under och kän-
ner att den är ett resultat av att de
har lytt tionde- och offerlagen och
trott på Gud och följt de inspirerade
råd de har fått.

I år kommer kyrkan förmodligen
att ha 30 000 omvändelsedop i Fi-
lippinerna. Vart och ett av de här
dopen föregås av en berättelse — en
berättelse om tro, om sinnesföränd-
ring, om svåra val och om offer. Allt-
eftersom åren går kommer deras 
tro att sättas på prov och stärkas
och förädlas. Och allteftersom 
enskilda medlemmar i kyrkan förblir
ståndaktiga i tron, kommer Herrens
förunderliga verk att stråla fram som
en soluppgång över denna tropiska
ögrupp. Det återställda evangeliets
ljus kommer att påverka otaliga liv,
för det är sanningens ljus, ”och den
som mottager ljus och förbliver i
Gud får mera ljus, och detta ljus bli-
ver klarare och klarare, till dess att
den fullkomliga dagen frambryter”
(L&F 50:24). � 
När jag verkade i områdespresidentskapet för Filippinerna såg
jag hur trofastheten och hängivenheten ökade starkt hos männi-
skorna där. Antalet omvändelsedop ökade. Allt fler besökte templet,
antalet tempelbegåvningar ökade. Närvaron på sakramentsmötet
förbättrades. Fler familjer betalade trofast tionde och fasteoffer och
antalet män som bar melkisedekska prästadömet ökade varje år.
Ungdomarnas närvaro förbättrades och de blev aktivare, och 
inskrivningarna i seminarium och institut ökade.

Allt detta är tecken på att de utökade välsignelser, som Herren
själv och hans levande profeter har lovat och profeterat om, utgjuts
över folket på ett underbart sätt. Allteftersom medlemmarnas tro-
fasthet och hängivenhet ökar, kommer Herren att fortsätta att utgju-
ta välsignelser över sitt folk.

Förvisso kommer president Gordon B Hinckleys vädjan i tempel-
invigningsbönen i Manila den 25 september 1984 fortsätta att
höras. Han vädjade till Herren ”att lätta på fattigdomens förödelse
som så många lider av. Välsigna i synnerhet de trofasta som är är-
liga mot dig i att betala tionde och offergåvor. I enlighet med pro-
feten Malakis löfte fordom, öppna himmelens fönster och utgjut rik-
lig välsignelse [se Malaki 3:10]. Välsigna dina heliga i deras tro, så
att de förblir trogna som ditt förbundsfolk. Välsigna dem i deras hem
så att där finns kärlek och frid. Välsigna dem så att varken de eller
släktena efter dem ska gå hungriga eller nakna eller utan skydd un-
dan de stormar som störtar sig mot dem. Öppna deras sinnen så att
de växer i vishet, både i andlig och timlig bemärkelse.

Må kyrkan i denna önation växa och öka i medlemsantal. Må
dess fienders onda avsikter gäckas. Må ditt verk bli som ’en stad up-
pe på ett berg vars ljus inte kan döljas’” (citerad i ”Temple Brings
Philippines All Blessings”, Church News, 30 sep 1984, s 10).

Förvisso går profetian om ”en stad uppe på ett berg vars ljus in-
te kan döljas” (se Matteus 5:14) i uppfyllelse här i denna unika öna-
tion. Jag är tacksam för att jag personligen fick bevittna denna stor-
slagna tillväxt och välsignelse. � 
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UNDERVISNINGSFÖRSLAG

■ ”En jul utan julklappar”, sidan 2: President James E Faust förkla-
rar skillnaden mellan present och gåva. Vilka gåvor kan du ge till Fräl-
saren den här julen? Vilka gåvor kan du ge till familj och vänner? Vil-
ka gåvor erbjuder Herren som kan ge oss sann glädje och lycka?

■ ”Försoningsoffret: Nutida profeter vittnar”, sidan 8: Undervisa
om försoningen — Frälsarens stora gåva till oss — med hjälp av utdrag
ur de nutida profeternas vittnesbörd. 

■ ”Lär barnen betala tionde”, sidan 36: Fundera på vilka av försla-
gen i artikeln som bäst hjälper dig att undervisa dina barn om vikten
av att betala tionde. Använd dem på en särskild hemafton strax före
tiondeavräkningen.

■ ”Jul varje dag”, sidan LS14: Läs äldste F Enzio Busches artikel om
den julanda han kände som barn. Hur får vi hjälp att behålla julens an-
da året runt genom att leva efter evangeliet?
Tro ........................................38, LS14
Undervisning ............................36, 48
Visdom............................................18
Vittnesbörd ................................LS12
Världsomspännande kyrka ..............38

FOTOILLUSTRATION CRAIG DIMOND

.
.

.
.

.
.

FÖRSLAG PÅ JULFIRANDE

Vad gör ni i er familj eller församling eller gren för att Frälsa-
ren ska stå i centrum för julfirandet? Skicka era förslag, berät-
telser och upplevelser till Christmas Celebration Ideas, Liahona,
Floor 24, 50 East North Temple Street, Salt Lake City, UT
84150-3223, USA, eller med e-post till CUR-Liahona-
IMag@ldschurch.org. Var vänliga uppge fullständigt namn,
adress, telefonnummer och församling och stav (eller gren och
distrikt).
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A
AFFISCH

Förnya dina dopförbund, maj, LS8
Håll dig borta från stupet, maj, 24
Kan jag inte göra någonting rätt? aug, 41
Var ditt bästa jag, okt, 33
Var till nytta, mar, 24
Vilken gåva ska jag ge honom? dec, 24

Aguirre, Eliana Maribel Gordón
Jag slutade gråta, aug, 45

Ahlstrom, Beverly J
Annas mod, aug, LS14

AKTIVERING (se också
VÄNSKAPSKONTAKT)
En tröstare, en vägledare och ett vittne,

Margaret D Nadauld, jul, 109
Juniorkamrat, John L Haueter, nov, 28
Mickes nya ord, Patricia R Roper, mar, LS6
Till undsättning, Thomas S Monson, jul, 57

Albin Lotrihã: En själs värde
Marvin K Gardner, apr, 42
Alltid min vän
Becky Prescott, maj, 47

Ana Lucrecia Morales: En poets gåva
Don L Searle, sep, 26

”Anden tog över”
Jill Pulsipher Jones, nov, 39

ANDLIGHET (se också DEN HELIGE
ANDEN)
Att utveckla vår förmåga till andlighet, Carol B

Thomas, jul, 106
Dödlighetens konflikt, sep, 30
En inbjudan med ett löfte, Keith B McMullin,

jul, 75
Fastelagen, Joseph B Wirthlin, jul, 88
Visdom och ordning, Neal A Maxwell, dec, 18

ANDRA ANKOMSTEN
Vilken glädjerik dag! Diane S Nichols, 

dec, LS4
Angela Miller från Council Bluffs i Iowa 

i USA
Julie D Awerkamp, jun, LS2
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Annas mod
Beverly J Ahlstrom, aug, LS14

ANSTÄNDIGHET (se också KYSKHET,
RENHET)
Kvinnlighetens glädje, Margaret D Nadauld,

jan, 17
ANSVAR

Vi bygger en gemenskap av heliga, L Tom
Perry, jul, 41

Till undsättning, Thomas S Monson, jul, 57
APOSTLAR

Apostlarnas vittnesbörd om Kristus, dec, LS12
Jesus väljer ut sina apostlar, apr, LS10
”Så gjorde han några till apostlar”, Edward J

Brandt, sep, 32
Särskilda vittnen om Kristus, apr, 2
Väktare på tornet, Diane S Nichols, aug, LS2

Apostlarnas vittnesbörd om Kristus
dec, LS12



ARBETE
Läxor som jag lärt mig på livets resa, Joseph B

Wirthlin, maj, 34
Äldste L Tom Perry, aug, LS4

Arga människor i Nasaret
mar, LS14

Armstrong, Rebecca
För evigt och tre dagar, aug, 6

ARONSKA PRÄSTADÖMET
Att bereda vägen, Thomas S Monson, feb, 2
För gammal för att dela ut sakramentet?

Wayne B Lynn, maj, 8
Arroyo, Sergio

David visade vägen, apr, 28
ARV

Var en stark länk, David B Haight, jan, 23
Att bereda vägen

Thomas S Monson, feb, 2
Att bli våra barns bästa lärare

Ronald L Knighton, jun, 36
Att forma en karaktär: Välkända citat från

president David O McKay
sep, 40

Att förhöja vår upplevelse av templet
L Lionel Kendrick, jul, 94

Att göra det som Herren förväntar
feb, 30

Att leva inom sina tillgångar
maj, 25

Att leva med våra övertygelser
Gordon B Hinckley, sep, 2

Att utveckla vår förmåga till andlighet
Carol B Thomas, jul, 106

”Att vandra ödmjukt inför Gud”
Marlin K Jensen, jul, 9

Att välsigna vårt liv och hem med 
andlig musik
nov, 24

Aucordier, Pascal
Uppvaknandet, dec, 32

Avtalat
T S Hettinger, maj, LS4

Awerkamp, Julie D
Angela Miller från Council Bluffs i Iowa 

i USA, jun, LS2

B
Bahie, Lydie Zebo

Jag utförde experimentet, jun, 30
Ballard, M Russell

Förankrad genom tro och hängivenhet, aug, 30
”Hans ord skolen I taga emot”, jul, 79
Nu är det dags, jan, 88
Särskilda vittnen om Kristus, apr, 2

BARN (se också FAMILJERELATIONER)
Besökaren, Ken Merrell, nov, 46
Papá Noel i Peru, Jonathan Plowman, dec, 30
”Se efter vad Wendi gör”, Darlene Joy
Nichols, maj, 28

”Sen edra små”, Gordon B Hinckley, mar, 2
Bartholomew, Lois T

Profeter och profetior, mar, LS16
Bataller, Joaquín Fenollar

Min mentor, nov, 41
BEHÅLLA OMVÄNDA (se

VÄNSKAPSKONTAKT)
Bergspredikan

maj, LS14
Bergstrom, Angie

Han tar hand om sin kyrka, aug, LS10
BERÄTTELSER UR NYA TESTAMENTET

Apostlarnas vittnesbörd om Kristus, dec, LS12
Arga människor i Nasaret, mar, LS14
Bergspredikan, maj, LS14
En kvinna rör vid Jesu kläder, sep, LS14
Gör sin Faders arbete på jorden, okt, LS4
Jairos dotter uppväcks från de döda, jun, LS14
Jesus befaller vindarna och vågorna, aug, LS9
Jesus botar en döv man, dec, LS11
Jesus förlåter en kvinna, aug, LS6
Jesus ger mat till 5000 människor, okt, LS6
Jesus går på vattnet, nov, LS8
Jesus och hans himmelske Faders hus,

feb, LS12
Jesus undervisar om bön, jun, LS12
Jesus väljer ut sina apostlar, apr, LS10
Kvinnan vid brunnen, mar, LS10
Livets bröd, nov, LS10
Mannen med de orena andarna, sep, LS11
Mannen som inte kunde gå, maj, LS12
Nikodemus, feb, LS14
Ämbetsmannens son, mar, LS12

”Beröringen av Mästarens hand”
Boyd K Packer, jul, 25

Besökaren
Ken Merrell, nov, 46

BESÖKSLÄRARNAS BUDSKAP
Att leva inom sina tillgångar, maj, 25
Att välsigna vårt liv och hem med andlig musik,

nov, 24
Bygga upp enigheten i familjen genom

tempeltjänst och släktforskning, sep, 25
Hur vi kan öka vår andlighet genom fasta 

och bön, jun, 25
”På det jag må kunna hela eder”, mar, 25
Stärka våra familjer genom familjens hemafton,

aug, 25
Så kan vi öka vår tro på Jesus Kristus, apr, 25
Ta på Guds rustning, feb, 25
Tempeltjänst ger bönesvar, dec, 33
Trygghet i att hålla gudomliga förbund, okt, 25

Bevara syndernas förlåtelse
Keith Crockett, jan, 91
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BIBELN
Ett vittnesbörd i den sista tiden om biblisk

sanning, Rex C Reeve jr, mar, 26
Black, C Elmer, jr

Lära barnen betala tionde, dec, 36
Bland de första trofasta

Donald L Enders, feb, 38
Bott, Anita F

Norberto Harijaona från Antananarivo 
på Madagaskar, apr, LS6

Brandt, Edward J
”Så gjorde han några till apostlar”, sep, 32

BRASILIEN
Hjälpande händer i Rio, Barbara Jean Jones,

maj, 10
Braxton, Ana Lima

En öppning i molnen, sep, 44
BUD (se LYDNAD)
BUDSKAP FRÅN FÖRSTA

PRESIDENTSKAPET
Att bereda vägen, Thomas S Monson, feb, 2
Att leva med våra övertygelser, Gordon B

Hinckley, sep, 2
En jul utan julklappar, James E Faust, dec, 2
Herrens fyrtorn: Ett budskap till kyrkans

ungdomar, Thomas S Monson, maj, 2
Kännetecken på ett lyckligt hem, Thomas S

Monson, okt, 2
Pornografi — den dödliga smittbäraren,

Thomas S Monson, nov, 2
”Sen edra små”, Gordon B Hinckley, mar, 2
Särskilda vittnen om Kristus, apr, 2
”Vem får gå upp på Herrens berg?” James E

Faust, aug, 2
Vem tror du att du är? — Ett budskap till 

de unga, James E Faust, jun, 2
Busche, F Enzio

”Frihet från” eller ”frihet till”, jan, 97
Jul varje dag, dec, LS14

Bygga riket
Bruce D Porter, jul, 97

Bygga upp enigheten i familjen genom
tempeltjänst och släktforskning
sep, 25

BÖN
Bevara syndernas förlåtelse, Keith Crockett,

jan, 91
Bön hjälper, Francisco Javier Loaiza Vergara,

sep, LS16
”Det skall icke finnas plats nog att mottaga

den”, Gloria Olave, apr, 26
”Du som ödmjukt korset bar”, Gordon B

Hinckley, jan, 102
”En profets råd till och förbön för ungdomar”,

Gordon B Hinckley, apr, 30
Er största utmaning, mödrar, Gordon B

Hinckley, jan, 113



Fastelagen, Joseph B Wirthlin, jul, 88
Hur vi kan öka vår andlighet genom fasta och

bön, jun, 25
Invigningsdag, Thomas S Monson, jan, 77
Jesus undervisar om bön, jun, LS12
Kallelsen att tjäna, Thomas S Monson, 

jan, 57
Kännetecken på ett lyckligt hem, Thomas S

Monson, okt, 2
”Och stor frid skall dina barn då ha”,

Gordon B Hinckley, jan, 61
Sandfällan, Gary M Johnson, mar, 19
”Skriv i mitt hjärta”, Henry B Eyring, jan, 99
Sök Guds ande, Douglas L Callister, jan, 38
Äldste Duane B Gerrard, mar, LS4

Bön hjälper
Francisco Javier Loaiza Vergara, sep, LS16

C
Cabrera, Victor Manuel

Törsta efter det levande vattnet, aug, 43
Callister, Douglas L

Sök Guds ande, jan, 38
Call-Tarbet, Camielle

En papperslapp från Michael, maj, 23
Campbell, Joan D och Hal K

Den heliga lunden, apr, LS9
Carmack, John K

Förenade i kärlek och vittnesbörd, jul, 92
Choate, Jane McBride

”Vem är den där profeten?” sep, LS2
Cho Kwang-Jin och Cho Young-Jin från

Pusan i Korea
Melvin Leavitt, nov, LS4

Christenson, Darwin B
David, en framtida missionär, jul, 32

Christofferson, D Todd
De dödas återlösning och vittnesbördet 

om Jesus, jan, 10
Clayton, Corliss

Jag kan vara en missionär nu! okt, LS8
Påse för berättelser ur Läran och förbunden,

nov, LS2
Cloward, Jennifer

Jag har många talanger, aug, LS13
Collings, Rosalyn

En jul på tempelplatsen, dec, LS6
Condie, Spencer J

En benägenhet att alltid göra gott, jun, 14
Correa, Lesly Augusto Tobar

”Ge oss en välsignelse!” okt, 47
Cotera, Romy Bazalar

En skatt av kärlek, okt, 44
Crockett, Keith

Bevara syndernas förlåtelse, jan, 91
D
David, en framtida missionär

Darwin B Christenson, jul, 32
David visade vägen

Sergio Arroyo, apr, 28
Dayley, Beth

Julklockor i dimman, dec, 28
Dayton, Trisha Swanson

Vinna mitt krig, aug, 26
De dödas återlösning och vittnesbördet 

om Jesus
D Todd Christofferson, jan, 10

De finner evangeliets rötter i Storbritannien
Janet Thomas, feb, 8

Dela med sig av evangeliet till pappa
Sheila R Woodard, feb, 26

”Dem som ärar mig vill också jag ära”
James E Faust, jul, 53

Den borttappade broschyren
Wenceslao Salguero, maj, 30

DEN FÖRSTA SYNEN (se också
ÅTERSTÄLLELSEN)
Den heliga lunden, Joan D och Hal K

Campbell, apr, LS9
Joseph Smiths första syn, Delores DeVictoria,

feb, LS2
Den gömda boken

Ruth Dorsett, nov, 42
Den heliga lunden

Joan D och Hal K Campbell, apr, LS9
DEN HELIGE ANDEN (se också

INSPIRATION, UPPENBARELSE,
ANDLIGHET)
”Anden tog över”, Jill Pulsipher Jones, 

nov, 39
Bygga riket, Bruce D Porter, jul, 97
Dopförbundet: Att vara i riket och tillhöra

riket, Robert D Hales, jan, 6
En tröstare, en vägledare och ett vittne,

Margaret D Nadauld, jul, 109
Er celestiala guide, Sharon G Larsen, jul, 104
Född på nytt, James E Faust, jul, 68
Ge näring åt anden, Dallin H Oaks, aug, 10
Ingen orsak att vara rädd, Betina Beatriz

Salvatierra de Sánchez, nov, 43
Inte riktigt ensam, Kelly A Harward, jun, 32
Jag kände frid — men varför? Alan L Olsen,

feb, 34
Kristi ande: Ett ljus i mörkret, Daniel K Judd,

maj, 18
Lev enligt skrifternas vägledning, Russell M

Nelson, jan, 19
”Sade fröken att jag fick?” Janine Mickelson

och Sheila Kindred, nov, LS14
”Se efter vad Wendi gör”, Darlene Joy

Nichols, maj, 28
D E C E M B E R  2 0 0 1

51
Sök Guds ande, Douglas L Callister, jan, 38
Uppvaknandet, Pascal Aucordier, dec, 32
Äkta vittnesbörd, Joseph B Wirthlin, jan, 27

DEN LEVANDE PROFETENS ORD
feb, 28; maj, 16; jun, 34; aug, 8; nov, 8

Den putsade vigselringen
Ke Te-kuang, nov, 45

Den ständiga utbildningsfonden
Gordon B Hinckley, jul, 60

”Det här är vad jag letade efter!”
Rodolfo Barboza Guerrero, aug, 20

Det lackar mot jul
Hilary Hendricks, dec, LS8, LS16

”Det skall icke finnas plats nog att 
mottaga den”
Gloria Olave, apr, 26

Detta stora millennieår
Gordon B Hinckley, jan, 80

Det viktigaste först
Richard G Scott, jul, 6

Det viktigaste steget
F David Stanley, okt, 34

Det är din kallelse
Barbara Jean Jones, okt, 20

DeVictoria, Delores
Joseph Smiths första syn, feb, LS2

Dew, Sheri L
Stå rakryggade och eniga, jan, 110

Din mission — ett andligt äventyr
David B Haight, okt, 12

DOMEN
Uppmaningen att bli något, Dallin H Oaks,

jan, 40
DOP (se också FÖRBUND)

Att bereda vägen, Thomas S Monson, feb, 2
Dopförbundet: Att vara i riket och tillhöra

riket, Robert D Hales, jan, 6
”Du får inte ge upp”, Charlene Germaine

Meyer, maj, LS7
Född på nytt, James E Faust, jul, 68
Förnya dina dopförbund, maj, LS8
Särskilda vittnen om Kristus, apr, 2

Dopförbundet: Att vara i riket och tillhöra riket
Robert D Hales, jan, 6

DOP FÖR DE DÖDA
De dödas återlösning och vittnesbördet om

Jesus, D Todd Christofferson, jan, 10
Dorsett, Ruth

Den gömda boken, nov, 42
”Du får inte ge upp”

Charlene Germaine Meyer, maj, LS7
Dunn, Loren C

Vittnesbörd, jan, 15
”Du som ödmjukt korset bar”

Gordon B Hinckley, jan, 102



DYGD (se KYSKHET, RENHET)
Dödlighetens konflikt

sep, 30

E
Edgley, Richard C

Satans påse med snäppor, jan, 52
EKONOMI

Att leva inom sina tillgångar, maj, 25
En benägenhet att alltid göra gott

Spencer J Condie, jun, 14
En bättre överblick

Hugo Ibañez, jun, 29
Enders, Donald L

Bland de första trofasta, feb, 38
En Gud som gör under

Sydney S Reynolds, jul, 12
En hyllning till ungdomen

Delbert L Stapley, nov, 25
ENIGHET

Förenade i kärlek och vittnesbörd, John K
Carmack, jul, 92

En inbjudan med ett löfte
Keith B McMullin, jul, 75

En jul på tempelplatsen
Rosalyn Collings, dec, LS6

En jul utan julklappar
James E Faust, dec, 2

En kvinna rör vid Jesu kläder
sep, LS14

En och en
Ronald A Rasband, jan, 36

En papperslapp från Michael
Camielle Call-Tarbet, maj, 23

En profetias uppfyllelse
Juan Carlos Gómez Flórez, jun, 8

En profets exempel
Thomas S Monson, sep, LS5

En profets råd till och förbön för ungdomar
Gordon B Hinckley, apr, 30

En skatt av kärlek
Romy Bazalar Cotera, okt, 44

En stor familj i vördnad och tillbedjan
Gordon B Hinckley, jan, 4

En tröstare, en vägledare och ett vittne
Margaret D Nadauld, jul, 109

En tuff cowboy
Allan L Noble, sep, 46

En öppning i molnen
Ana Lima Braxton, sep, 44

Er celestiala guide
Sharon G Larsen, jul, 104

Er största utmaning, mödrar
Gordon B Hinckley, jan, 113
Ett vittnesbörd i den sista tiden om 
biblisk sanning
Rex C Reeve jr, mar, 26

”Ett vittnesbörd och en försäkran”
jun, 28

Ett växande vittnesbörd
James E Faust, jan, 69

EVIGT PERSPEKTIV
I hans hand, Emma Ernestina Sánchez

Sánchez, mar, 21
Jag utförde experimentet, Lydie Zebo Bahie,

jun, 30
Personlig förberedelse för tempelvälsignelser,

Russell M Nelson, jul 37
På spaning efter stjärnan, Lindy Taylor, 

dec, 34
Varför tillåter vår kärleksfulle himmelske Fader

att hemska saker händer oskyldiga
människor? feb, 22

Visdom och ordning, Neal A Maxwell, dec, 18
Världsliga lockelser, Neal A Maxwell, jan, 43
Äldste Wayne M Hancock, okt, LS2

Exemplets makt
Carlos Pérez, feb, 46

Eyring, Henry B
”Skriv i mitt hjärta”, jan, 99
Särskilda vittnen om Kristus, apr, 2
Trygghet i råd, nov, LS7
”Vaka med mig”, jul, 44

F
FADERSKAP (se FÖRÄLDRASKAP)
FAMILJERELATIONER (se också

ÄKTENSKAP, FÖRÄLDRASKAP)
Bygga riket, Bruce D Porter, jul, 97
Bygga upp enigheten i familjen genom

tempeltjänst och släktforskning, sep, 25
Cho Kwang-Jin och Cho Young-Jin från Pusan

i Korea, Melvin Leavitt, nov, LS4
Dela med sig av evangeliet till pappa, Sheila R

Woodard, feb, 26
”Dem som ärar mig vill också jag ära”, James E

Faust, jul, 53
Det viktigaste först, Richard G Scott, jul, 6
En papperslapp från Michael, Camielle 

Call-Tarbet, maj, 23
En öppning i molnen, Ana Lima Braxton, 

sep, 44
”Hans ord skolen I taga emot”, M Russell

Ballard, jul, 79
Hjälpas åt, Dane M Mullen, maj, 44
Hur man gör familjens hemafton ännu bättre,

maj, 32
Invigningsdag, Thomas S Monson, jan, 77
Jag såg mig aldrig om, Cameron McCoy, 

mar, 34
L I A H O N A

52
Japan: växande ljus i östern, Don L Searle,
mar, 38

Kännetecken på ett lyckligt hem, Thomas S
Monson, okt, 2

Lyder mina föräldrar, Gustavo Adolfo Loaiza
Vergara, sep, LS16

Lärjungeskap, L Tom Perry, jan, 72
Ringar på vattnet, Virginia U Jensen, jan, 107
Stark för barnens skull, Eliza M Torres, 

maj, 29
Var en stark länk, David B Haight, jan, 23
”Vem får gå upp på Herrens berg?” James E

Faust, aug, 2
Visdom och ordning, Neal A Maxwell, dec, 18
Äldste L Tom Perry, aug, LS4

Farväl till nästa gång
Gordon B Hinckley, jul, 102

FASTA
En Gud som gör under, Sydney S Reynolds,

jul, 12
Fastelagen, Joseph B Wirthlin, jul, 88
Hur vi kan öka vår andlighet genom fasta 

och bön, jun, 25
Fastelagen

Joseph B Wirthlin, jul, 88
Faust, James E

”Dem som ärar mig vill också jag ära”, jul, 53
En jul utan julklappar, dec, 2
Ett växande vittnesbörd, jan, 69
Fienden inom oss, jan, 54
Född på nytt, jul, 68
Särskilda vittnen om Kristus, apr, 2
”Vem får gå upp på Herrens berg?” aug, 2
Vem tror du att du är? — Ett budskap till 

de unga, jun, 2
Fienden inom oss

James E Faust, jan, 54
FIKTION

Annas mod, Beverly J Ahlstrom, aug, LS14
Avtalat, T S Hettinger, maj, LS4
Ibland är det bra att vara annorlunda, 

Janice Porter Hayes, feb, LS7
Mickes nya ord, Patricia R Roper, mar, LS6
Skattjakt på familjens hemafton, Jennifer

Jensen, jun, LS10
Talet, T S Hettinger, apr, LS14

FILIPPINERNA
Leva i tro i Filippinerna, Roger Terry, dec, 38

Flores, Jorge
Viljan att svinga sig upp, maj, 26

Flórez, Juan Carlos Gómez
En profetias uppfyllelse, jun, 8

FOKUSERING
Fokusering och prioriteringar, Dallin H Oaks,

jul, 99
Fokusering och prioriteringar

Dallin H Oaks, jul, 99



Freitas, Monahra L de Q
Medlemsmissionär, mar, LS9

FRESTELSE
Satans påse med snäppor, Richard C Edgley,

jan, 52
Skallerormar är inte att leka med, David E

Sorensen, jul, 48
Stå emot frestelse, Darrin Lythgoe, nov, 7

FRID (se också DEN HELIGE ANDEN)
”Beröringen av Mästarens hand”, Boyd K

Packer, jul, 25
En bättre överblick, Hugo Ibañez, jun, 29
”För att vittna om min Enfödde”, L Aldin

Porter, jul, 34
FRIHET (se också HANDLINGSFRIHET)

”Frihet från” eller ”frihet till”, F Enzio Busche,
jan, 97

”Frihet från” eller ”frihet till”
F Enzio Busche, jan, 97

FRÅGOR OCH SVAR
Hur får jag mina tankar att vändas mot 

Jesus Kristus i vardagen? dec, 25
Hur kan jag förbereda mig för att få min

patriarkaliska välsignelse? aug, 22
Hur kan jag hjälpa mina vänner förstå varför

jag vill tjäna som missionär? okt, 17
Varför ska jag bry mig om att betala tionde?

jun, 22
Varför tillåter vår kärleksfulle himmelske Fader

att hemska saker händer oskyldiga
människor? feb, 22

Frälsarens gåvor: Ett julbudskap från första
presidentskapet till alla barn i världen
dec, LS12

FRÄLSNINGSPLANEN
Innan vi föddes, feb, 36

Född på nytt
James E Faust, jul, 68

FÖDD PÅ NYTT (se HELGELSE)
Förankrad genom tro och hängivenhet

M Russell Ballard, aug, 30
”För att vittna om min Enfödde”

L Aldin Porter, jul, 34
FÖRBEREDELSE

David, en framtida missionär, Darwin B
Christenson, jul, 32

Den ständiga utbildningsfonden, Gordon B
Hinckley, jul, 60

Det viktigaste steget, F David Stanley, okt, 34
Det är din kallelse, Barbara Jean Jones, 

okt, 20
Förberedelser, okt 24
Hur kan jag förbereda mig för att få min

patriarkaliska välsignelse? aug, 22
Hur kan jag hjälpa mina vänner förstå varför

jag vill tjäna som missionär? okt, 17
Ingen orsak att vara rädd, Betina Beatriz
Salvatierra de Sánchez, nov, 43

Jag kan vara en missionär nu! Corliss Clayton,
okt, LS8

På missionärsskolan, Marvin K Gardner, 
okt, 38

Vilken glädjerik dag! Diane S Nichols, 
dec, LS4

Förberedelser
okt, 24

FÖRBUND (se också DOP, TEMPEL OCH
TEMPELTJÄNST)
En benägenhet att alltid göra gott, Spencer J

Condie, jun, 14
En inbjudan med ett löfte, Keith B McMullin,

jul, 75
”Frihet från” eller ”frihet till”, F Enzio Busche,

jan, 97
Förordningar och förbund, Dennis B

Neuenschwander, nov, 16
Trygghet i att hålla gudomliga förbund, okt, 25
Återvänd med heder, Robert D Hales, nov, 10

FÖREDÖME
Ana Lucrecia Morales: En poets gåva, Don L

Searle, sep, 26
Angela Miller från Council Bluffs i Iowa i

USA, Julie D Awerkamp, jun, LS2
Annas mod, Beverly J Ahlstrom, aug, LS14
David, en framtida missionär, Darwin B

Christenson, jul, 32
En profets exempel, Thomas S Monson, 

sep, LS5
Exemplets makt, Carlos Pérez, feb, 46
Förankrad genom tro och hängivenhet, 

M Russell Ballard, aug, 30
Ibland är det bra att vara annorlunda, 

Janice Porter Hayes, feb, LS7
Luz Karina Sánchez från Yaguarón i Paraguay,

Mary Ann Whetten Lyman, feb, LS4
Lära barnen betala tionde, C Elmer Black jr,

dec, 36
Ringar på vattnet, Virginia U Jensen, jan, 107
”Stå såsom vittnen om mig”, Jeffrey R

Holland, jul, 15
Särskilda vittnen om Kristus, apr, 2
”Vem är den där profeten?” Jane McBride

Choate, sep, LS2
Förenade i kärlek och vittnesbörd

John K Carmack, jul, 92
För evigt och tre dagar

Rebecca Armstrong och Elyssa Renee
Madsen, aug, 6

För gammal för att dela ut sakramentet?
Wayne B Lynn, maj, 8

FÖRLÅTELSE (se också FÖRSONINGEN,
OMVÄNDELSE)
Jesus förlåter en kvinna, aug, LS6
D E C E M B E R  2 0 0 1

53
Förnya dina dopförbund
maj, LS8

FÖRORDNINGAR
Förordningar och förbund, Dennis B

Neuenschwander, nov, 16
Återvänd med heder, Robert D Hales, nov, 10

Förordningar och förbund
Dennis B Neuenschwander, nov, 16

Förslag till skriftstudier
sep, 29

FÖR SMÅ VÄNNER
Joseph Smiths första syn, Delores DeVictoria,

feb, LS2
FÖRSONINGEN (se också JESUS

KRISTUS, OMVÄNDELSE)
De dödas återlösning och vittnesbördet om

Jesus, D Todd Christofferson, jan, 10
Försoningsoffret: Nutida profeter vittnar, dec, 8
”Kom och se”, Alexander B Morrison, jan, 14
Missionärsarbete och försoningen, Jeffrey R

Holland, okt, 26
”Plöja med hopp”, Neal A Maxwell, jul, 72
”På det jag må kunna hela eder”, mar, 25

Försoningsoffret: Nutida profeter vittnar
dec, 8

Första presidentskapet
Frälsarens gåvor: Ett julbudskap från första

presidentskapet till alla barn i världen,
dec, LS2

FÖRSÖKER LIKNA JESUS
Bön hjälper, Francisco Javier Loaiza Vergara,

sep, LS16
”Du får inte ge upp”, Charlene Germaine

Meyer, maj, LS7
Lyder mina föräldrar, Gustavo Adolfo Loaiza

Vergara, sep, LS16
Medlemsmissionär, Monahra L de Q Freitas,

mar, LS9
Förtrösta på Guds hjälp

apr, 26
FÖRUTTILLVARON

Innan vi föddes, feb, 36
Särskilda vittnen om Kristus, apr, 2

FÖRÄLDRASKAP (se också BARN,
FAMILJERELATIONER)
Att bli våra barns bästa lärare, Ronald L

Knighton, jun, 36
Bland de första trofasta, Donald L Enders,

feb, 38
David, en framtida missionär, Darwin B

Christenson, jul, 32
Er största utmaning, mödrar, Gordon B

Hinckley, jan, 113
Ge näring åt anden, Dallin H Oaks, aug, 10
Kvinnlighetens glädje, Margaret D Nadauld,

jan, 17



”Och stor frid skall dina barn då ha”,
Gordon B Hinckley, jan, 61

”Sen edra små”, Gordon B Hinckley, mar, 2

G
Gardner, Marvin K

Albin Lotrihã: En själs värde, apr, 42
På missionärsskolan, okt, 38

GEMENSKAP
Vi bygger en gemenskap av heliga, L Tom

Perry, jul, 41
GENEALOGI (se SLÄKTFORSKNING)
GENERALKONFERENS

”Du som ödmjukt korset bar”, Gordon B
Hinckley, jan, 102

En stor familj i vördnad och tillbedjan, 
Gordon B Hinckley, jan, 4

Farväl till nästa gång, Gordon B Hinckley, 
jul, 102

Lyssna på profetens röst, Diane S Nichols, 
apr, LS4

Ge näring åt anden
Dallin H Oaks, aug, 10

”Ge oss en välsignelse!”
Lesly Augusto Tobar Correa, okt, 47

GERRARD, DUANE B (om)
Äldste Duane B Gerrard, mar, LS4

Gillespie, H Aldridge
Välsignelsen av att helga sabbatsdagen, jan, 93

GLÄDJE (se också LYCKA)
Särskilda vittnen om Kristus, apr, 2

”Glädjens budskap”
dec, 28

GOTT ARBETE (se FÖREDÖME,
TJÄNANDE)

Groberg, John H
Prästadömets kraft, jul, 51

GUATEMALA
Ana Lucrecia Morales: En poets gåva, Don L

Searle, sep, 26
GUDOMLIG NATUR

Att göra det som Herren förväntar, feb, 30
”Dem som ärar mig vill också jag ära”, James E

Faust, jul, 53
Hur kan jag bli den kvinna som jag drömmer

om att bli? Gordon B Hinckley, jul, 112
”Kom ihåg vem du är”, jun, 46
Vem tror du att du är? — Ett budskap till de

unga, James E Faust, jun, 2
GUDSDYRKAN

Att förhöja vår upplevelse av templet, L Lionel
Kendrick, jul, 94

Törsta efter det levande vattnet, Victor
Manuel Cabrera, aug, 43

GUDS RIKE
Bygga riket, Bruce D Porter, jul, 97
Guds sak och rike
aug, 42

Guerrero, Rodolfo Barboza
”Det här är vad jag letade efter!” aug, 20

GÅVOR
En jul utan julklappar, James E Faust, dec, 2
Frälsarens gåvor: Ett julbudskap från första

presidentskapet till alla barn i världen,
dec, LS2

Vilken gåva ska jag ge honom? dec, 24
Gör sin Faders arbete på jorden

okt, LS4
Gör vad är rätt

Richard G Scott, mar, 10

H
Haight, David B

Din mission — ett andligt äventyr, okt, 12
Särskilda vittnen om Kristus, apr, 2
Tacksamhet och tjänande, jul, 85
Var en stark länk, jan, 23

Hales, Robert D
Dopförbundet: Att vara i riket och tillhöra

riket, jan, 6
Missionärspar: En tid att tjäna, jul, 28
Särskilda vittnen om Kristus, apr, 2
Återvänd med heder, nov, 10

Hallstrom, Donald L
Upprätta rättfärdiga traditioner, jan, 34

HANCOCK, WAYNE M (om)
Äldste Wayne M Hancock, okt, LS2

HANDIKAPP
Luz Karina Sánchez från Yaguarón i Paraguay,

Mary Ann Whetten Lyman, feb, LS4
Viljan att svinga sig upp, Jorge Flores, maj, 26

HANDLINGSFRIHET
Er celestiala guide, Sharon G Larsen, jul, 104
Gör vad är rätt, Richard G Scott, mar, 10

”Hans ord skolen I taga emot”
M Russell Ballard, jul, 79

Han tar hand om sin kyrka
Angie Bergstrom, aug, LS10

Harward, Kelly A
Inte riktigt ensam, jun, 32

Haueter, John L
Juniorkamrat, nov, 28

Hayes, Janice Porter
Ibland är det bra att vara annorlunda, 

feb, LS7
HEDER

”Dem som ärar mig vill också jag ära”, James E
Faust, jul, 53

Återvänd med heder, Robert D Hales, nov, 10
HEDERLIGHET (se också REDBARHET)

Er största utmaning, mödrar, Gordon B
Hinckley, jan, 113
L I A H O N A

54
Kallelsen att tjäna, Thomas S Monson, 
jan, 57

”Och stor frid skall dina barn då ha”,
Gordon B Hinckley, jan, 61

HELBRÄGDAGÖRELSE
David visade vägen, Sergio Arroyo, apr, 28
En kvinna rör vid Jesu kläder, sep, LS14
Jag behövde en välsignelse, Brandon J Miller,

sep, 42
Jag utförde experimentet, Lydie Zebo Bahie,

jun, 30
Jairos dotter uppväcks från de döda, jun, LS14
Jesus botar en döv man, dec, LS11
Julklockor i dimman, Beth Dayley, dec, 28
Mannen med de orena andarna, sep, LS11
Mannen som inte kunde gå, maj, LS12
Ämbetsmannens son, mar, LS12

”Helga er!”
Jeffrey R Holland, jan, 46

HELGELSE
Född på nytt, James E Faust, jul, 68
”Helga er!”, Jeffrey R Holland, jan, 46

HEMAFTON
Hur man använder Liahona, feb, 48; mar, 48;

apr, 48; maj, 48; jun, 48; aug, 48; sep, 48;
okt, 48; nov, 48; dec, 48

Hur man gör familjens hemafton ännu bättre,
maj, 32

Skattjakt på familjens hemafton, Jennifer
Jensen, jun, LS10

Stärka våra familjer genom familjens hemafton,
aug, 25

HEMUNDERVISNING
Juniorkamrat, John L Haueter, nov, 28

Hendricks, Hilary
Det lackar mot jul, dec, LS8, LS16

Herrens fyrtorn: Ett budskap till kyrkans
ungdomar
Thomas S Monson, maj, 2

Hettinger, T S
Avtalat, maj, LS4
Talet, apr, LS14

Hinckley, Gordon B
Att leva med våra övertygelser, sep, 2
Den levande profetens ord, feb, 28; maj, 16;

jun, 34; aug, 8; nov, 8
Den ständiga utbildningsfonden, jul, 60
Detta stora millennieår, jan, 80
”Du som ödmjukt korset bar”, jan, 102
”En profets råd till och förbön för ungdomar”,

apr, 30
En stor familj i vördnad och tillbedjan, jan, 4
Er största utmaning, mödrar, jan, 113
Farväl till nästa gång, jul, 102
Hur kan jag bli den kvinna som jag drömmer

om att bli? jul, 112
”Och stor frid skall dina barn då ha”, jan, 61



Profetens sex råd, jun, LS8
”Sen edra små”, mar, 2
Särskilda vittnen om Kristus, apr, 2
Trons under, jul, 82
Verket går vidare, jul, 4

Hjälpande händer i Rio
Barbara Jean Jones, maj, 10

Hjälpas åt
Dane M Mullen, maj, 44

HJÄLPFÖRENINGEN
Ringar på vattnet, Virginia U Jensen, jan, 107
Stå rakryggade och eniga, Sheri L Dew, 

jan, 110
Vi är medel i Guds händer, Mary Ellen Smoot,

jan, 104
Holland, Jeffrey R

”Helga er!”, jan, 46
Missionärsarbete och försoningen, okt, 26
”Stå såsom vittnen om mig”, jul, 15
Särskilda vittnen om Kristus, apr, 2

HOMOSEXUALITET
”Ni är Guds tempel”, Boyd K Packer, jan, 85

HOPP
”Plöja med hopp”, Neal A Maxwell, jul, 72

Huang, Syi-hua
Tjänade på alla sätt jag kunde, aug, 44

HUMANITÄR HJÄLP (se
VÄLFÄRDSPROGRAMMET)

Hundra frågor
Lani Ricks, sep, 8

Hur får jag mina tankar att vändas mot 
Jesus Kristus i vardagen?
dec, 25

Hur kan jag bli den kvinna som jag drömmer
om att bli?
Gordon B Hinckley, jul, 112

Hur kan jag förbereda mig för att få min
patriarkaliska välsignelse?
aug, 22

Hur kan jag hjälpa mina vänner förstå varför
jag vill tjäna som missionär?
okt, 17

HUR MAN ANVÄNDER LIAHONA
feb, 48; mar, 48; apr, 48; maj, 48; jun, 48;

aug, 48; sep, 48; okt, 48; nov, 48; dec, 48
Hur man gör familjens hemafton ännu bättre

maj, 32
Hur Mormons bok fann mig

Kwame Opare, feb, 30
Hur vi kan dela med oss av evangeliet

Robert C Oaks, jan, 95
Hur vi kan öka vår andlighet genom fasta 

och bön
jun, 25

HÅLLA TAL
Ingen orsak att vara rädd, Betina Beatriz

Salvatierra de Sánchez, nov, 43
Talet, T S Hettinger, apr, LS14
Håll dig borta från stupet

maj, 24
HÄNGIVENHET

Bygga riket, Bruce D Porter, jul, 97
Förankrad genom tro och hängivenhet, 

M Russell Ballard, aug, 30

I
Ibañez, Hugo

En bättre överblick, jun, 29
Ibland är det bra att vara annorlunda

Janice Porter Hayes, feb, LS7
I hans hand

Emma Ernestina Sánchez Sánchez, mar, 21
Inga tjurar i diket

Sheila R och Francis M Woodard, okt, LS14
Ingen orsak att vara rädd

Betina Beatriz Salvatierra de Sánchez, 
nov, 43

Innan vi föddes
feb, 36

INSPIRATION
Den gömda boken, Ruth Dorsett, nov, 42
Hur Mormons bok fann mig, Kwame Opare,

feb, 30
Inte riktigt ensam

Kelly A Harward, jun, 32
INVIGNING

Detta stora millennieår, Gordon B Hinckley,
jan, 80

Invigningsdag, Thomas S Monson, jan, 77
Vittnesbörd, Loren C Dunn, jan, 15

Invigningsdag
Thomas S Monson, jan, 77

IRLAND
Tidigt varje morgon, Janet Thomas, jun, 10

J
Jag behövde en välsignelse

Brandon J Miller, sep, 42
Jag gjorde mig av med mitt beläte

Manuel J Rosario, mar, 23
Jag har många talanger

Jennifer Cloward, aug, LS13
Jag kan följa profeten

Diane S Nichols, sep, LS6
Jag kan vara en missionär nu!

Corliss Clayton, okt, LS8
Jag kände frid — men varför?

Alan L Olsen, feb, 34
Jag passade inte in

Jeni Willardson, nov, 31
Jag slutade gråta

Eliana Maribel Gordón Aguirre, aug, 45
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Jag såg mig aldrig om
Cameron McCoy, mar, 34

Jag utförde experimentet
Lydie Zebo Bahie, jun, 30

Jairos dotter uppväcks från de döda
jun, LS14

JAPAN
Japan: växande ljus i östern, Don L Searle,

mar, 38
Miyako Tashiro från Osaka i Japan, Melvin

Leavitt, sep, LS8
Japan: Växande ljus i östern

Don L Searle, mar, 38
Jensen, Jennifer

Skattjakt på familjens hemafton, jun, LS10
Jensen, Marlin K

”Att vandra ödmjukt inför Gud”, jul, 9
Jensen, Virginia U

”Led, milda ljus”, jan, 75
Ringar på vattnet, jan, 107

Jesus befaller vindarna och vågorna
aug, LS9

Jesus botar en döv man
dec, LS11

Jesus förlåter en kvinna
aug, LS6

Jesus ger mat till 5000 människor
okt, LS6

Jesus går på vattnet
nov, LS8

JESUS KRISTUS (se också
FÖRSONINGEN, BERÄTTELSER UR
NYA TESTAMENTET)
Alltid min vän, Becky Prescott, maj, 47
Att göra det som Herren förväntar, feb, 30
Att leva med våra övertygelser, Gordon B

Hinckley, sep, 2
Besökaren, Ken Merrell, nov, 46
De dödas återlösning och vittnesbördet om

Jesus, D Todd Christofferson, jan, 10
Det lackar mot jul, Hilary Hendricks, dec,

LS8, LS16
En Gud som gör under, Sydney S Reynolds,

jul, 12
En jul utan julklappar, James E Faust, dec, 2
En och en, Ronald A Rasband, jan, 36
Ett vittnesbörd i den sista tiden om biblisk

sanning, Rex C Reeve jr, mar, 26
Ett växande vittnesbörd, James E Faust, 

jan, 69
Frälsarens gåvor: Ett julbudskap från första

presidentskapet till alla barn i världen,
dec, LS2

”För att vittna om min Enfödde”, L Aldin
Porter, jul, 34

För gammal för att dela ut sakramentet?
Wayne B Lynn, maj, 8



Förenade i kärlek och vittnesbörd, John K
Carmack, jul, 92

Hur får jag mina tankar att vändas mot 
Jesus Kristus i vardagen? dec, 25

”Led, milda ljus”, Virginia U Jensen, jan, 75
Oskiljaktiga vittnen om Jesus Kristus, John M

Madsen, feb, 14
Påsk: Något för dig att berätta om, apr, LS2
Större uppskattning för Frälsarens offer, jun, 26
Så kan vi öka vår tro på Jesus Kristus, apr, 25
Särskilda vittnen om Kristus, apr, 2
”Vaka med mig”, Henry B Eyring, jul, 44
Vilken glädjerik dag! Diane S Nichols, 

dec, LS4
Jesus och hans himmelske Faders hus

feb, LS12
Jesus undervisar om bön

jun, LS12
Jesus väljer ut sina apostlar

apr, LS10
JOHANNES DÖPAREN

Att bereda vägen, Thomas S Monson, feb, 2
Johnson, Gary M

Sandfällan, mar, 19
Jones, Barbara Jean

Det är din kallelse, okt, 20
Hjälpande händer i Rio, maj, 10

Jones, Jill Pulsipher
”Anden tog över”, nov, 39

Joseph Smiths första syn
Delores DeVictoria, feb, LS2

Judd, Daniel K
Kristi ande: Ett ljus i mörkret, maj, 18

JUL
Det lackar mot jul, Hilary Hendricks, 

dec, LS8, LS16
En jul på tempelplatsen, Rosalyn Collings,

dec, LS6
En jul utan julklappar, James E Faust, dec, 2
Frälsarens gåvor: Ett julbudskap från första

presidentskapet till alla barn i världen,
dec, LS2

Jul varje dag, F Enzio Busche, dec, LS14
Julens tolv dagar, Yasna Sánchez, dec, 31
Julklockor i dimman, Beth Dayley, dec, 28
Papá Noel i Peru, Jonathan Plowman, dec, 30
Presentask, Kathy H Stephens, dec, LS10
På spaning efter stjärnan, Lindy Taylor, 

dec, 34
Vilken gåva ska jag ge honom? dec, 24

Julens tolv dagar
Yasna Sánchez, dec, 31

Julklockor i dimman
Beth Dayley, dec, 28

JULPYSSEL
Presentask, Kathy H Stephens, dec, LS10
Jul varje dag
F Enzio Busche, dec, LS14

Juniorkamrat
John L Haueter, nov, 28

K
Kallelsen att tjäna

Thomas S Monson, jan, 57
Kan jag inte göra någonting rätt?

aug, 41
KARAKTÄR (se REDBARHET)
Ke, Te-kuang

Den putsade vigselringen, nov, 45
Kendrick, L Lionel

Att förhöja vår upplevelse av templet, jul, 94
KENYA

Pionjärer i Chyulu i Kenya, E Dale LeBaron,
nov, 32

Kindred, Sheila
”Sade fröken att jag fick?” nov, LS14

Knighton, Ronald L
Att bli våra barns bästa lärare, jun, 36

”Kom ihåg vem du är”
jun, 46

”Kom och se”
Alexander B Morrison, jan, 14

KONFERENSCENTRET
Detta stora millennieår, Gordon B Hinckley,

jan, 80
En stor familj i vördnad och tillbedjan, 

Gordon B Hinckley, jan, 4
KOREA

Cho Kwang-Jin och Cho Young-Jin från Pusan
i Korea, Melvin Leavitt, nov, LS4

Kristi ande: Ett ljus i mörkret
Daniel K Judd, maj, 18

KRISTI LJUS
Kristi ande: Ett ljus i mörkret, Daniel K Judd,

maj, 18
”Led, milda ljus”, Virginia U Jensen, 

jan, 75
KUNSKAP (se också UTBILDNING)

Återställelsens rikedom, Neal A Maxwell, 
sep, 18

Kvinnan vid brunnen
mar, LS10

KVINNLIGHET
Kvinnlighetens glädje, Margaret D Nadauld,

jan, 17
Ringar på vattnet, Virginia U Jensen, 

jan, 107
Stå rakryggade och eniga, Sheri L Dew, 

jan, 110
Kvinnlighetens glädje

Margaret D Nadauld, jan, 17
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KYRKANS HISTORIA (se också
PIONJÄRER)
Bland de första trofasta, Donald L Enders,

feb, 38
De finner evangeliets rötter i Storbritannien,

Janet Thomas, feb, 8
Den ständiga utbildningsfonden, Gordon B

Hinckley, jul, 60
En hyllning till ungdomen, Delbert L Stapley,

nov, 25
Förankrad genom tro och hängivenhet, 

M Russell Ballard, aug, 30
Påse för berättelser ur Läran och förbunden,

Corliss Clayton, nov, LS2
Särskilda vittnen om Kristus, apr, 2
Vi bygger en gemenskap av heliga, L Tom

Perry, jul, 41
Återställelsens vagga, sep, 10

KYRKANS ORGANISATION
”Så gjorde han några till apostlar”, Edward J

Brandt, sep, 32
KYRKANS TILLVÄXT

Detta stora millennieår, Gordon B Hinckley,
jan, 80

Tjänade på alla sätt jag kunde, Huang 
Syi-hua, aug, 44

Verket går vidare, Gordon B Hinckley, jul, 4
KYRKANS

UTBILDNINGSVERKSAMHET
Tidigt varje morgon, Janet Thomas, jun, 10

KYSKHET
Er största utmaning, mödrar, Gordon B

Hinckley, jan, 113
Gör vad är rätt, Richard G Scott, mar, 10
”Helga er!”, Jeffrey R Holland, jan, 46
”Ni är Guds tempel”, Boyd K Packer, jan, 85
”Och stor frid skall dina barn då ha”,

Gordon B Hinckley, jan, 61
Satans påse med snäppor, Richard C Edgley,

jan, 52
”Vägen till frid och glädje”, Richard G Scott,

jan, 31
Kännetecken på ett lyckligt hem

Thomas S Monson, okt, 2
KÄRLEK

En jul utan julklappar, James E Faust, dec, 2
En skatt av kärlek, Romy Bazalar Cotera, 

okt, 44
En öppning i molnen, Ana Lima Braxton, 

sep, 44
Förenade i kärlek och vittnesbörd, John K

Carmack, jul, 92
Invigningsdag, Thomas S Monson, jan, 77
Kännetecken på ett lyckligt hem, Thomas S

Monson, okt, 2
Kärlek och cykloptårta, Nikki O Nelson, 
feb, 32



Medkänsla, Thomas S Monson, jul, 18
”Sen edra små”, Gordon B Hinckley, mar, 2
Särskilda vittnen om Kristus, apr, 2
Uppmaningen att bli något, Dallin H Oaks,

jan, 40
”Vaka med mig”, Henry B Eyring, jul, 44
Vi är medel i Guds händer, Mary Ellen Smoot,

jan, 104
Kärlek och cykloptårta

Nikki O Nelson, feb, 32

L
Larsen, Sharon G

Er celestiala guide, jul, 104
Leavitt, Melvin

Cho Kwang-Jin och Cho Young-Jin från Pusan
i Korea, nov, LS4

Miyako Tashiro från Osaka i Japan, sep, LS8
LeBaron, E Dale

Pionjärer i Chyulu i Kenya, nov, 32
”Led, milda ljus”

Virginia U Jensen, jan, 75
Leva i tro i Filippinerna

Roger Terry, dec, 38
Levande profeter, siare och uppenbarare

Dennis B Neuenschwander, jan, 49
Lev enligt skrifternas vägledning

Russell M Nelson, jan, 19
LIAHONA-KLASSIKER

En hyllning till ungdomen, Delbert L Stapley,
nov, 25

LIDANDE (se MOTGÅNGAR, SYND)
Livets bröd

nov, LS10
Luz Karina Sánchez från Yaguarón i Paraguay

Mary Ann Whetten Lyman, feb, LS4
LYCKA (se också GLÄDJE)

Det viktigaste först, Richard G Scott, jul, 6
Läxor som jag lärt mig på livets resa, Joseph B

Wirthlin, maj, 34
Satans påse med snäppor, Richard C Edgley,

jan, 52
Vem tror du att du är? — Ett budskap till de

unga, James E Faust, jun, 2
Lyder mina föräldrar

Gustavo Adolfo Loaiza Vergara, sep, LS16
LYDNAD

Avtalat, T S Hettinger, maj, LS4
Dopförbundet: Att vara i riket och tillhöra

riket, Robert D Hales, jan, 6
Gör vad är rätt, Richard G Scott, mar, 10
”Hans ord skolen I taga emot”, M Russell

Ballard, jul, 79
Håll dig borta från stupet, maj, 24
Inga tjurar i diket, Sheila R och Francis M

Woodard, okt, LS14
Jag kan följa profeten, Diane S Nichols, 
sep, LS6

Lyder mina föräldrar, Gustavo Adolfo Loaiza
Vergara, sep, LS16

Lydnad ger välsignelser, Diane S Nichols, 
maj, LS2

Profeten säger till oss, Diane S Nichols, 
nov, LS12

”Sade fröken att jag fick?” Janine Mickelson
och Sheila Kindred, nov, LS14

Stå emot frestelse, Darrin Lythgoe, nov, 7
Särskilda vittnen om Kristus, apr, 2
Ta på Guds rustning, feb, 25
Trygghet i råd, Henry B Eyring, nov, LS7
Utlovade välsignelser, Diane S Nichols, 

okt, LS12
Varför ska jag bry mig om att betala tionde?

jun, 22
”Vägen till frid och glädje”, Richard G Scott,

jan, 31
Välsignelser kommer då vi följer profeten,

Diane S Nichols, jun, LS6
Återvänd med heder, Robert D Hales, 

nov, 10
Lydnad ger välsignelser

Diane S Nichols, maj, LS2
Lyman, Mary Ann Whetten

Luz Karina Sánchez från Yaguarón i Paraguay,
feb, LS4

Lynn, Wayne B
För gammal för att dela ut sakramentet?

maj, 8
Lyssna på profetens röst

Diane S Nichols, apr, LS4
Lythgoe, Darrin

Stå emot frestelse, nov, 7
Lära barnen betala tionde

C Elmer Black jr, dec, 36
LÄRAN OCH FÖRBUNDEN

Ett vittnesbörd i den sista tiden om biblisk
sanning, Rex C Reeve jr, mar, 26

Oskiljaktiga vittnen om Jesus Kristus, John M
Madsen, feb, 14

Påse för berättelser ur Läran och förbunden,
Corliss Clayton, nov, LS2

”Rannsaken dessa bud”, feb, LS16
LÄRJUNGESKAP

Att leva med våra övertygelser, Gordon B
Hinckley, sep, 2

Lärjungeskap, L Tom Perry, jan, 72
Världsliga lockelser, Neal A Maxwell, jan, 43

Lärjungeskapets pris
sep, 42

Läxor som jag lärt mig på livets resa
Joseph B Wirthlin, maj, 34
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M
MADAGASKAR

Norberto Harijaona från Antananarivo på
Madagaskar, Anita F Bott, apr, LS6

Madsen, Elyssa Renee
För evigt och tre dagar, aug, 6

Madsen, John M
Oskiljaktiga vittnen om Jesus Kristus, feb, 14

Mannen med de orena andarna
sep, LS11

Mannen som inte kunde gå
maj, LS12

Maxwell, Neal A
”Plöja med hopp”, jul, 72
Särskilda vittnen om Kristus, apr, 2
Visdom och ordning, dec, 18
Världsliga lockelser, jan, 43
Återställelsens rikedom, sep, 18

McCoy, Cameron
Jag såg mig aldrig om, mar, 34

McMullin, Keith B
En inbjudan med ett löfte, jul, 75

MEDIA
Skallerormar är inte att leka med, David E

Sorensen, jul, 48
Medkänsla

Thomas S Monson, jul, 18
MEDKÄNSLA (se KÄRLEK)
Medlemsmissionär

Monahra L de Q Freitas, mar, LS9
Merrell, Ken

Besökaren, nov, 46
Meyer, Charlene Germaine

”Du får inte ge upp”, maj, LS7
Mickelson, Janine

”Sade fröken att jag fick?” nov, LS14
Mickes nya ord

Patricia R Roper, mar, LS6
Miller, Brandon J

Jag behövde en välsignelse, sep, 42
Min mentor

Joaquín Fenollar Bataller, nov, 41
MISSIONÄRSARBETE (se också ÄLDRE

MISSIONÄRSPAR)
”Anden tog över”, Jill Pulsipher Jones, 

nov, 39
David visade vägen, Sergio Arroyo, apr, 28
David, en framtida missionär, Darwin B

Christenson, jul, 32
Dela med sig av evangeliet till pappa, Sheila R

Woodard, feb, 26
Den borttappade broschyren, Wenceslao

Salguero, maj, 30
Det viktigaste steget, F David Stanley, okt, 34
Det är din kallelse, Barbara Jean Jones, 

okt, 20



Din mission — ett andligt äventyr, David B
Haight, okt, 12

En och en, Ronald A Rasband, jan, 36
En profetias uppfyllelse, Juan Carlos Gómez

Flórez, jun, 8
Förberedelser, okt 24
”Ge oss en välsignelse!” Lesly Augusto Tobar

Correa, okt, 47
Hundra frågor, Lani Ricks, sep, 8
Hur kan jag hjälpa mina vänner förstå varför

jag vill tjäna som missionär? okt, 17
Hur vi kan dela med oss av evangeliet, 

Robert C Oaks, jan, 95
Ibland är det bra att vara annorlunda, 

Janice Porter Hayes, feb, LS7
Innan vi föddes, feb, 36
Jag kan vara en missionär nu! Corliss Clayton,

okt, LS8
Jag kände frid — men varför? Alan L Olsen,

feb, 34
Jag såg mig aldrig om, Cameron McCoy, 

mar, 34
Medlemsmissionär, Monahra L de Q Freitas,

mar, LS9
Min mentor, Joaquín Fenollar Bataller, 

nov, 41
Missionärsarbete och försoningen, Jeffrey R

Holland, okt, 26
Miyako Tashiro från Osaka i Japan, Melvin

Leavitt, sep, LS8
Nu är det dags, M Russell Ballard, jan, 88
Nutida profeter talar om missionärsarbete,

okt, 10
Nya drömmar ersatte de gamla, María Patricia

Rojas V, sep, 45
Offer — en evig investering, Carol B Thomas,

jul, 77
På missionärsskolan, Marvin K Gardner, 

okt, 38
Skattjakt på familjens hemafton, Jennifer

Jensen, jun, LS10
Särskilda vittnen om Kristus, apr, 2
Trons under, Gordon B Hinckley, jul, 82
Törsta efter det levande vattnet, Victor

Manuel Cabrera, aug, 43
Äldste Lynn G Robbins, maj, LS10
Äldste Wayne M Hancock, okt, LS2
Överraskad, Wang Shu-chuan, okt, 46

Missionärsarbete och försoningen
Jeffrey R Holland, okt, 26

Missionärspar: En tid att tjäna
Robert D Hales, jul, 28

Miyako Tashiro från Osaka i Japan
Melvin Leavitt, sep, LS8

MOD
Annas mod, Beverly J Ahlstrom, aug, LS14
Att leva med våra övertygelser, Gordon B
Hinckley, sep, 2

Ingen orsak att vara rädd, Betina Beatriz
Salvatierra de Sánchez, nov, 43

Juniorkamrat, John L Haueter, nov, 28
MODERSKAP (se FÖRÄLDRASKAP)
Monson, Thomas S

Att bereda vägen, feb, 2
En profets exempel, sep, LS5
Herrens fyrtorn: Ett budskap till kyrkans

ungdomar, maj, 2
Invigningsdag, jan, 77
Kallelsen att tjäna, jan, 57
Kännetecken på ett lyckligt hem, okt, 2
Medkänsla, jul, 18
Pornografi — den dödliga smittbäraren, nov, 2
Särskilda vittnen om Kristus, apr, 2
Till undsättning, jul, 57

MORAL (se också KYSKHET,
REDBARHET, RENHET)

MORMONS BOK
”Det här är vad jag letade efter!”

Rodolfo Barboza Guerrero, aug, 20
Exemplets makt, Carlos Pérez, feb, 46
”För att vittna om min Enfödde”, L Aldin

Porter, jul, 34
Förenade i kärlek och vittnesbörd, John K

Carmack, jul, 92
Hur Mormons bok fann mig, Kwame Opare,

feb, 30
Missionärsarbete och försoningen, Jeffrey R

Holland, okt, 26
Nya drömmar ersatte de gamla, María Patricia

Rojas V, sep, 45
Oskiljaktiga vittnen om Jesus Kristus, John M

Madsen, feb, 14
Särskilda vittnen om Kristus, apr, 2
Vinna mitt krig, Trisha Swanson Dayton, 

aug, 26
Morrison, Alexander B

”Kom och se”, jan, 14
MOTGÅNGAR (se också UTHÅLLIGHET)

Dopförbundet: Att vara i riket och tillhöra
riket, Robert D Hales, jan, 6

I hans hand, Emma Ernestina Sánchez
Sánchez, mar, 21

Jag slutade gråta, Eliana Maribel Gordón
Aguirre, aug, 45

Julklockor i dimman, Beth Dayley, dec, 28
Kan jag inte göra någonting rätt? aug, 41
”Led, milda ljus”, Virginia U Jensen, jan, 75
Leva i tro i Filippinerna, Roger Terry, dec, 38
Nya drömmar ersatte de gamla, María Patricia

Rojas V, sep, 45
Uppmaningen att bli något, Dallin H Oaks,

jan, 40
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Varför tillåter vår kärleksfulle himmelske Fader
att hemska saker händer oskyldiga
människor? feb, 22

Mullen, Dane M
Hjälpas åt, maj, 44

MUSIK (se också MEDIA, TALANGER)
Att välsigna vårt liv och hem med andlig musik,

nov, 24
MÅLSÄTTNINGAR (se också

PRIORITERINGAR)
Herrens fyrtorn: Ett budskap till kyrkans

ungdomar, Thomas S Monson, maj, 2
Läxor som jag lärt mig på livets resa, Joseph B

Wirthlin, maj, 34

N
Nadauld, Margaret D

En tröstare, en vägledare och ett vittne, jul, 109
Kvinnlighetens glädje, jan, 17

Nelson, Nikki O
Kärlek och cykloptårta, feb, 32

Nelson, Russell M
Lev enligt skrifternas vägledning, jan, 19
Personlig förberedelse för tempelvälsignelser,

jul, 37
Särskilda vittnen om Kristus, apr, 2

Neuenschwander, Dennis B
Förordningar och förbund, nov, 16
Levande profeter, siare och uppenbarare,

jan, 49
Nichols, Darlene Joy

”Se efter vad Wendi gör”, maj, 28
Nichols, Diane S

Jag kan följa profeten, sep, LS6
Lydnad ger välsignelser, maj, LS2
Lyssna på profetens röst, apr, LS4
Profeten säger till oss, nov, LS12
Profeten talar för vår himmelske Fader,

feb, LS10
Utlovade välsignelser, okt, LS12
Vilken glädjerik dag! dec, LS4
Vår himmelske Fader förbereder profeten,

mar, LS2
Väktare på tornet, aug, LS2
Välsignelser kommer då vi följer profeten,

jun, LS6
Nikodemus

feb, LS14
”Ni är Guds tempel”

Boyd K Packer, jan, 85
Noble, Allan L

En tuff cowboy, sep, 46
Norberto Harijaona från Antananarivo på

Madagaskar
Anita F Bott, apr, LS6



NORMER
Jag passade inte in, Jeni Willardson, nov, 31
Var ditt bästa jag, okt, 33

Nutida profeter talar om missionärsarbete
okt, 10

Nutida profeter talar om skriftstudier
aug, 29

Nu är det dags
M Russell Ballard, jan, 88

Nya drömmar ersatte de gamla
María Patricia Rojas V, sep, 45

NYA VÄNNER
Angela Miller från Council Bluffs i Iowa i

USA, Julie D Awerkamp, jun, LS2
Cho Kwang-Jin och Cho Young-Jin från Pusan

i Korea, Melvin Leavitt, nov, LS4
Luz Karina Sánchez från Yaguarón i Paraguay,

Mary Ann Whetten Lyman, feb, LS4
Miyako Tashiro från Osaka i Japan, Melvin

Leavitt, sep, LS8
Norberto Harijaona från Antananarivo på

Madagaskar, Anita F Bott, apr, LS6

O
Oaks, Dallin H

Fokusering och prioriteringar, jul, 99
Ge näring åt anden, aug, 10
Särskilda vittnen om Kristus, apr, 2
Uppmaningen att bli något, jan, 40

Oaks, Robert C
Hur vi kan dela med oss av evangeliet, jan, 95

OFFER
Din mission — ett andligt äventyr, David B

Haight, okt, 12
Jag gjorde mig av med mitt beläte, Manuel J

Rosario, mar, 23
Missionärspar: En tid att tjäna, Robert D

Hales, jul, 28
Offer — en evig investering, Carol B Thomas,

jul, 77
”Stå såsom vittnen om mig”, Jeffrey R

Holland, jul, 15
Trons under, Gordon B Hinckley, jul, 82

Offer — en evig investering
Carol B Thomas, jul, 77

OFFERGÅVOR (se OFFER, TIONDE)
Olave, Gloria

”Det skall icke finnas plats nog att mottaga
den”, apr, 26

Olsen, Alan L
Jag kände frid — men varför? feb, 34

OMVÄNDELSE (se också FÖRSONINGEN,
FÖRLÅTELSE, VITTNESBÖRD, 
TRO, SYND)
Albin Lotriã: En själs värde, Marvin K

Gardner, apr, 42
”Att vandra ödmjukt inför Gud”, Marlin K
Jensen, jul, 9

”Beröringen av Mästarens hand”, Boyd K
Packer, jul, 25

David visade vägen, Sergio Arroyo, apr, 28
Den borttappade broschyren, Wenceslao

Salguero, maj, 30
”Det här är vad jag letade efter!” Rodolfo

Barboza Guerrero, aug, 20
En benägenhet att alltid göra gott, Spencer J

Condie, jun, 14
En bättre överblick, Hugo Ibañez, jun, 29
En profetias uppfyllelse, Juan Carlos Gómez

Flórez, jun, 8
Född på nytt, James E Faust, jul, 68
För evigt och tre dagar, Rebecca Armstrong

och Elyssa Renee Madsen, aug, 6
”Ge oss en välsignelse!” Lesly Augusto Tobar

Correa, okt, 47
Hjälpas åt, Dane M Mullen, maj, 44
Hur kan jag bli den kvinna som jag drömmer

om att bli? Gordon B Hinckley, jul, 112
Hur Mormons bok fann mig, Kwame Opare,

feb, 30
Jag gjorde mig av med mitt beläte, Manuel J

Rosario, mar, 23
Jag slutade gråta, Eliana Maribel Gordón

Aguirre, aug, 45
Jag såg mig aldrig om, Cameron McCoy, 

mar, 34
Jag utförde experimentet, Lydie Zebo Bahie,

jun, 30
Jul varje dag, F Enzio Busche, dec, LS14
Min mentor, Joaquín Fenollar Bataller, 

nov, 41
Missionärsarbete och försoningen, Jeffrey R

Holland, okt, 26
”Ni är Guds tempel”, Boyd K Packer, 

jan, 85
Norberto Harijaona från Antananarivo på

Madagaskar, Anita F Bott, apr, LS6
Nu är det dags, M Russell Ballard, jan, 88
På spaning efter stjärnan, Lindy Taylor, 

dec, 34
Skallerormar är inte att leka med, David E

Sorensen, jul, 48
”Skriv i mitt hjärta”, Henry B Eyring, 

jan, 99
Större uppskattning för Frälsarens offer,

jun, 26
Törsta efter det levande vattnet, Victor

Manuel Cabrera, aug, 43
Uppmaningen att bli något, Dallin H Oaks,

jan, 40
Uppvaknandet, Pascal Aucordier, dec, 32
D E C E M B E R  2 0 0 1

59
Vem tror du att du är? — Ett budskap till de
unga, James E Faust, jun, 2

Vi är medel i Guds händer, Mary Ellen Smoot,
jan, 104

”Vägen till frid och glädje”, Richard G Scott,
jan, 31

Opare, Kwame
Hur Mormons bok fann mig, feb, 30

Oskiljaktiga vittnen om Jesus Kristus
John M Madsen, feb, 14

P
Packa handkärran

jun, LS5
Packer, Boyd K

”Beröringen av Mästarens hand”, jul, 25
”Ni är Guds tempel”, jan, 85
Särskilda vittnen om Kristus, apr, 2

Papá Noel i Peru
Jonathan Plowman, dec, 30

PARAGUAY
Luz Karina Sánchez från Yaguarón i Paraguay,

Mary Ann Whetten Lyman, feb, LS4
PATRIARKALISK VÄLSIGNELSE

Hur kan jag förbereda mig för att få min
patriarkaliska välsignelse? aug, 22

Äldste Wayne M Hancock, okt, LS2
Pérez, Carlos

Exemplets makt, feb, 46
Perry, L Tom

Lärjungeskap, jan, 72
Särskilda vittnen om Kristus, apr, 2
Vi bygger en gemenskap av heliga, jul, 41

PERRY, L TOM (om)
Äldste L Tom Perry, aug, LS4

Personlig förberedelse för tempelvälsignelser
Russell M Nelson, jul, 37

PERSONLIGT VÄRDE
Albin Lotrihã: En själs värde, Marvin K

Gardner, apr, 42
En och en, Ronald A Rasband, jan, 36
Er celestiala guide, Sharon G Larsen, jul, 104
Inte riktigt ensam, Kelly A Harward, jun, 32

Pionjärer i Chyulu i Kenya
E Dale LeBaron, nov, 32

PIONJÄRER (se också KYRKANS
HISTORIA)
Angela Miller från Council Bluffs i Iowa i

USA, Julie D Awerkamp, jun, LS2
Packa handkärran, jun, LS5
Pionjärer i Chyulu i Kenya, E Dale LeBaron,

nov, 32
Plowman, Jonathan

Papá Noel i Peru, dec, 30
”Plöja med hopp”

Neal A Maxwell, jul, 72



PORNOGRAFI (se också KYSKHET)
Fienden inom oss, James E Faust, jan, 54
Pornografi — den dödliga smittbäraren,

Thomas S Monson, nov, 2
Skallerormar är inte att leka med, David E

Sorensen, jul, 48
Pornografi — den dödliga smittbäraren

Thomas S Monson, nov, 2
Porter, Bruce D

Bygga riket, jul, 97
Porter, L Aldin

”För att vittna om min Enfödde”, jul, 34
Prescott, Becky

Alltid min vän, maj, 47
Presentask

Kathy H Stephens, dec, LS10
PRIORITERINGAR (se också

MÅLSÄTTNINGAR)
Den putsade vigselringen, Ke Te-kuang, 

nov, 45
Det viktigaste först, Richard G Scott, jul, 6
Fokusering och prioriteringar, Dallin H Oaks,

jul, 99
Visdom och ordning, Neal A Maxwell, dec, 18

Profeten säger till oss
Diane S Nichols, nov, LS12

Profetens sex råd
jun, LS8

Profeten talar för vår himmelske Fader
Diane S Nichols, feb, LS10

PROFETER (se också UPPENBARELSE,
SAMLINGSSTUNDEN)
Den levande profetens ord, feb, 28; maj, 16;

jun, 34; aug, 8; nov, 8
En profets exempel, Thomas S Monson, 

sep, LS5
Försoningsoffret: Nutida profeter vittnar, dec, 8
”Hans ord skolen I taga emot”, M Russell

Ballard, jul, 79
Han tar hand om sin kyrka, Angie Bergstrom,

aug, LS10
Levande profeter, siare och uppenbarare,

Dennis B Neuenschwander, jan, 49
Nutida profeter talar om missionärsarbete,

okt, 10
Nutida profeter talar om skriftstudier, aug, 29
Profetens sex råd, jun, LS8
Profeter och profetior, Lois T Bartholomew,

mar, LS16
”Rannsaken dessa bud”, feb, LS16
”Så gjorde han några till apostlar”, Edward J

Brandt, sep, 32
Särskilda vittnen om Kristus, apr, 2
Trygghet i råd, Henry B Eyring, nov, LS7
Var ditt bästa jag, okt, 33
”Vem är den där profeten?” Jane McBride

Choate, sep, LS2
Profeter och profetior
Lois T Bartholomew, mar, LS16

PRÄSTADÖMET (se också ARONSKA
PRÄSTADÖMET)
”Dem som ärar mig vill också jag ära”, James E

Faust, jul, 53
”Helga er!”, Jeffrey R Holland, jan, 46
Jag behövde en välsignelse, Brandon J Miller,

sep, 42
Julklockor i dimman, Beth Dayley, dec, 28
Kallelsen att tjäna, Thomas S Monson, 

jan, 57
Prästadömets kraft, John H Groberg, jul, 51
Till undsättning, Thomas S Monson, jul, 57
”Vaka med mig”, Henry B Eyring, jul, 44
Överlåt resten åt Herren, Rondie S Rudolph,

nov, 44
Prästadömets kraft

John H Groberg, jul, 51
PRÖVNINGAR (se MOTGÅNGAR)
PSALMER (se MUSIK)
”På det jag må kunna hela eder”

mars, 25
På missionärsskolan

Marvin K Gardner, okt, 38
Påse för berättelser ur Läran och förbunden

Corliss Clayton, nov, LS2
PÅSK (se också FÖRSONINGEN)

Påsk: Något för dig att berätta om, apr, LS2
Påsk: Något för dig att berätta om

apr, LS2
På spaning efter stjärnan

Lindy Taylor, dec, 34

R
RAD PÅ RAD

Dödlighetens konflikt, sep, 30
Innan vi föddes, feb, 36
Större uppskattning för Frälsarens offer,

jun, 26
”Rannsaken dessa bud”

feb, LS16
Rasband, Ronald A

En och en, jan, 36
REDBARHET (se också HEDERLIGHET)

Att forma en karaktär: Välkända citat från
president David O McKay, sep, 40

Ärlighetens arm, Gordon Swensen, mar, 8
Reeve, Rex C, jr

Ett vittnesbörd i den sista tiden om biblisk
sanning, mar, 26

RENHET (se också KYSKHET)
”En profets råd till och förbön för ungdomar”,

Gordon B Hinckley, apr, 30
Hur kan jag bli den kvinna som jag drömmer

om att bli? Gordon B Hinckley, jul, 112
L I A H O N A
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Prästadömets kraft, John H Groberg, jul, 51
Stå emot frestelse, Darrin Lythgoe, nov, 7
”Vem får gå upp på Herrens berg?” James E

Faust, aug, 2
RESPEKT

”Dem som ärar mig vill också jag ära”, James E
Faust, jul, 53

Reynolds, Sydney S
En Gud som gör under, jul, 12

Ricks, Lani
Hundra frågor, sep, 8

Ringar på vattnet
Virginia U Jensen, jan, 107

ROBBINS, LYNN G (om)
Äldste Lynn G Robbins, maj, LS10

Rojas, María Patricia, V
Nya drömmar ersatte de gamla, sep, 45

ROLIGA SIDAN
Jag har många talanger, Jennifer Cloward,

aug, LS13
Packa handkärran, jun, LS5
Profeter och profetior, Lois T Bartholomew,

mar, LS16
Roper, Patricia R

Mickes nya ord, mar, LS6
Rosario, Manuel J

Jag gjorde mig av med mitt beläte, mar, 23
Rudolph, Rondie S

Överlåt resten åt Herren, nov, 44
RÅD I KYRKAN (se också KYRKANS

ORGANISATION)
Nu är det dags, M Russell Ballard, jan, 88

RÄTTFÄRDIGHET (se också LYDNAD,
ANDLIGHET)
Upprätta rättfärdiga traditioner, Donald L

Hallstrom, jan, 34
Välsignelsen av att helga sabbatsdagen,

H Aldridge Gillespie, jan, 93

S
SABBATEN

”Vem är den där profeten?” Jane McBride
Choate, sep, LS2

Välsignelsen av att helga sabbatsdagen,
H Aldridge Gillespie, jan, 93

”Sade fröken att jag fick?”
Janine Mickelson och Sheila Kindred, 

nov, LS14
SAKRAMENTET

För gammal för att dela ut sakramentet?
Wayne B Lynn, maj, 8

Förnya dina dopförbund, maj, LS8
Större uppskattning för Frälsarens offer, jun, 26
Särskilda vittnen om Kristus, apr, 2
Trygghet i att hålla gudomliga förbund,

okt, 25



Salguero, Wenceslao
Den borttappade broschyren, maj, 30

Salvatierra de Sánchez, Betina Beatriz
Ingen orsak att vara rädd, nov, 43

SAMLINGSSTUNDEN
Jag kan följa profeten, Diane S Nichols, 

sep, LS6
Lydnad ger välsignelser, Diane S Nichols, 

maj, LS2
Lyssna på profetens röst, Diane S Nichols, 

apr, LS4
Profeten säger till oss, Diane S Nichols, 

nov, LS12
Profeten talar för vår himmelske Fader,

Diane S Nichols, feb, LS10
Utlovade välsignelser, Diane S Nichols, 

okt, LS12
Vilken glädjerik dag! Diane S Nichols, 

dec, LS4
Vår himmelske Fader förbereder profeten,

Diane S Nichols, mar, LS2
Väktare på tornet, Diane S Nichols, aug, LS2
Välsignelser kommer då vi följer profeten,

Diane S Nichols, jun, LS6
Sánchez, Emma Ernestina Sánchez

I hans hand, mar, 21
Sánchez, Yasna

Julens tolv dagar, dec, 31
Sandfällan

Gary M Johnson, mar, 19
Sanning från Elia

Vanja Y Watkins, okt, LS10
Satans påse med snäppor

Richard C Edgley, jan, 52
Scott, Richard G

Det viktigaste först, jul, 6
Gör vad är rätt, mar, 10
Särskilda vittnen om Kristus, apr, 2
Vägen till frid och glädje, jan, 31

Searle, Don L
Ana Lucrecia Morales: En poets gåva, sep, 26
Japan: Växande ljus i östern, mar, 38

”Se efter vad Wendi gör”
Darlene Joy Nichols, maj, 28

SEMINARIET (se KYRKANS
UTBILDNINGSVERKSAMHET)

”Sen edra små”
Gordon B Hinckley, mar, 2

SION (se GUDS RIKE)
SISTA DAGARS HELIGA BERÄTTAR

Att göra det som Herren förväntar, feb, 30
”Ett vittnesbörd och en försäkran”, jun, 28
Förtrösta på Guds hjälp, apr, 26
”Glädjens budskap”, dec, 28
Guds sak och rike, aug, 42
Lärjungeskapets pris, sep, 42
”Ta vara på varje gynnsamt tillfälle”, nov, 40
Uppleva äventyret, okt, 44
”Vad än följderna bliva”, mar, 18
”Vänd er till honom för varje gåva”, maj, 26

SJÄLVAKTNING (se PERSONLIGT
VÄRDE)

SJÄLVBEHÄRSKNING
Att forma en karaktär: Välkända citat från

president David O McKay, sep, 40
Dödlighetens konflikt, sep, 30
Fienden inom oss, James E Faust, jan, 54
Hur får jag mina tankar att vändas mot 

Jesus Kristus i vardagen? dec, 25
Lärjungeskap, L Tom Perry, jan, 72

SJÄLVRESPEKT
Er största utmaning, mödrar, Gordon B

Hinckley, jan, 113
”Och stor frid skall dina barn då ha”,

Gordon B Hinckley, jan, 61
SJÄLVTILLIT

Den ständiga utbildningsfonden, Gordon B
Hinckley, jul, 60

Skallerormar är inte att leka med
David E Sorensen, jul, 48

SKAPELSEN
Särskilda vittnen om Kristus, apr, 2

Skattjakt på familjens hemafton
Jennifer Jensen, jun, LS10

SKILSMÄSSA
Hjälpas åt, Dane M Mullen, maj, 44
”Och stor frid skall dina barn då ha”,

Gordon B Hinckley, jan, 61
Stark för barnens skull, Eliza M Torres, 

maj, 29
SKRIFTSTUDIER

Ett vittnesbörd i den sista tiden om biblisk
sanning, Rex C Reeve jr, mar, 26

Förslag till skriftstudier, sep, 29
Hundra frågor, Lani Ricks, sep, 8
Kännetecken på ett lyckligt hem, Thomas S

Monson, okt, 2
Lev enligt skrifternas vägledning, Russell M

Nelson, jan, 19
Nutida profeter talar om skriftstudier, aug, 29
Nya drömmar ersatte de gamla, María Patricia

Rojas V, sep, 45
Påse för berättelser ur Läran och förbunden,

Corliss Clayton, nov, LS2
Särskilda vittnen om Kristus, apr, 2
Ta på Guds rustning, feb, 25
Vinna mitt krig, Trisha Swanson Dayton, 

aug, 26
Återställelsens rikedom, Neal A Maxwell, 

sep, 18
Skriv i mitt hjärta

Henry B Eyring, jan, 99
SKRYMTERI

Fienden inom oss, James E Faust, jan, 54
D E C E M B E R  2 0 0 1

61
SLOVENIEN
Albin Lotrihã: En själs värde, Marvin K

Gardner, apr, 42
SLÄKTFORSKNING (se också TEMPEL

OCH TEMPELTJÄNST)
Den gömda boken, Ruth Dorsett, nov, 42
Sanning från Elia, Vanja Y Watkins, 

okt, LS10
SMITH, JOSEPH (se KYRKANS

HISTORIA, DEN FÖRSTA SYNEN,
ÅTERSTÄLLELSEN)

SMITH, JOSEPH, SR OCH LUCY 
MACK (om)
Bland de första trofasta, Donald L Enders,

feb, 38
Smoot, Mary Ellen

Vi är medel i Guds händer, jan, 104
Sorensen, David E

Skallerormar är inte att leka med, jul, 48
SPEL

Jag har många talanger, Jennifer Cloward,
aug, LS13

Jag kan vara en missionär nu! Corliss Clayton,
okt, LS8

Påse för berättelser ur Läran och förbunden,
Corliss Clayton, nov, LS2

Stanley, F David
Det viktigaste steget, okt, 34

Stapley, Delbert L
En hyllning till ungdomen, nov, 25

Stark för barnens skull
Eliza M Torres, maj, 29

Stephens, Kathy H
Presentask, dec, LS10

STOLTHET (se ÖDMJUKHET)
STORBRITANNIEN

De finner evangeliets rötter i Storbritannien,
Janet Thomas, feb, 8

”Stor frid skall dina barn då ha”
Gordon B Hinckley, jan, 61

Stå emot frestelse
Darrin Lythgoe, nov, 7

Stå rakryggade och eniga
Sheri L Dew, jan, 110

”Stå såsom vittnen om mig”
Jeffrey R Holland, jul, 15

Stärka våra familjer genom familjens hemafton
aug, 25

Större uppskattning för Frälsarens offer
jun, 26

SVORDOMAR
Mickes nya ord, Patricia R Roper, 

mar, LS6
Swensen, Gordon

Ärlighetens arm, mar, 8



SYND (se också FÖRLÅTELSE,
OMVÄNDELSE)
Bevara syndernas förlåtelse, Keith Crockett,

jan, 91
Håll dig borta från stupet, maj, 24

SYSTERSKAP (se HJÄLPFÖRENINGEN)
”Så gjorde han några till apostlar”

Edward J Brandt, sep, 32
Så kan vi öka vår tro på Jesus Kristus

apr, 25
SÅNG

Den heliga lunden, Joan D och Hal K
Campbell, apr, LS9

Sanning från Elia, Vanja Y Watkins, 
okt, LS10

Särskilda vittnen om Kristus
apr, 2

Sök Guds Ande
Douglas L Callister, jan, 38

T
TACKSAMHET

”En profets råd till och förbön för ungdomar”,
Gordon B Hinckley, apr, 30

Tacksamhet och tjänande, David B Haight,
jul, 85

Verket går vidare, Gordon B Hinckley, jul, 4
Tacksamhet och tjänande

David B Haight, jul, 85
TALANGER

Ana Lucrecia Morales: En poets gåva, Don L
Searle, sep, 26

Jag har många talanger, Jennifer Cloward,
aug, LS13

Var till nytta, mar, 24
Talet

T S Hettinger, apr, LS14
Ta på Guds rustning

feb, 25
”Ta vara på varje gynnsamt tillfälle”

nov, 40
Taylor, Lindy

På spaning efter stjärnan, dec, 34
TELEVISION (se MEDIA)
TEMPEL OCH TEMPELTJÄNST (se också

SLÄKTFORSKNING)
Att förhöja vår upplevelse av templet, L Lionel

Kendrick, jul, 94
Bygga upp enigheten i familjen genom

tempeltjänst och släktforskning, sep, 25
De dödas återlösning och vittnesbördet om

Jesus, D Todd Christofferson, jan, 10
Det viktigaste steget, F David Stanley, 

okt, 34
Detta stora millennieår, Gordon B Hinckley,

jan, 80
En tuff cowboy, Allan L Noble, sep, 46
För evigt och tre dagar, Rebecca Armstrong

och Elyssa Renee Madsen, aug, 6
”Och stor frid skall dina barn då ha”, Gordon

B Hinckley, jan, 61
Personlig förberedelse för tempelvälsignelser,

Russell M Nelson, jul 37
Särskilda vittnen om Kristus, apr, 2
Tempeltjänst ger bönesvar, dec, 33
Trons under, Gordon B Hinckley, jul, 82
Var en stark länk, David B Haight, jan, 23
”Vem får gå upp på Herrens berg?” James E

Faust, aug, 2
Verket går vidare, Gordon B Hinckley, jul, 4
Vittnesbörd, Loren C Dunn, jan, 15
Överraskad, Wang Shu-chuan, okt, 46

Tempeltjänst ger bönesvar
dec, 33

Terry, Roger
Leva i tro i Filippinerna, dec, 38

Thomas, Carol B
Att utveckla vår förmåga till andlighet,

jul, 106
Offer — en evig investering, jul, 77

Thomas, Janet
De finner evangeliets rötter i Storbritannien,

feb, 8
Tidigt varje morgon, jun, 10

Tidigt varje morgon
Janet Thomas, jun, 10

Till undsättning
Thomas S Monson, jul, 57

TIONDE
Att leva inom sina tillgångar, maj, 25
”Det skall icke finnas plats nog att mottaga

den”, Gloria Olave, apr, 26
En inbjudan med ett löfte, Keith B McMullin,

jul, 75
Lära barnen betala tionde, C Elmer Black jr,

dec, 36
Varför ska jag bry mig om att betala tionde?

jun, 22
Tjänade på alla sätt jag kunde

Huang Syi-hua, aug, 44
TJÄNANDE

Fastelagen, Joseph B Wirthlin, jul, 88
Julens tolv dagar, Yasna Sánchez, dec, 31
”Kom och se”, Alexander B Morrison, jan, 14
Kärlek och cykloptårta, Nikki O Nelson, 

feb, 32
Medkänsla, Thomas S Monson, jul, 18
Missionärspar: En tid att tjäna, Robert D

Hales, jul, 28
Offer — en evig investering, Carol B Thomas,

jul, 77
”Stå såsom vittnen om mig”, Jeffrey R

Holland, jul, 15
L I A H O N A
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Särskilda vittnen om Kristus, apr, 2
Tacksamhet och tjänande, David B Haight,

jul, 85
Till undsättning, Thomas S Monson, jul, 57
Tjänade på alla sätt jag kunde, Huang 

Syi-hua, aug, 44
”Vaka med mig”, Henry B Eyring, jul, 44
Var till nytta, mar, 24
Vem tror du att du är? — Ett budskap till de

unga, James E Faust, jun, 2
Vi är medel i Guds händer, Mary Ellen Smoot,

jan, 104
Viljan att svinga sig upp, Jorge Flores, maj, 26
Äldste L Tom Perry, aug, LS4

Torres, Eliza M
Stark för barnens skull, maj, 29

TRADITIONER
Upprätta rättfärdiga traditioner, Donald L

Hallstrom, jan, 34
TRO (se också OMVÄNDELSE,

VITTNESBÖRD)
Bland de första trofasta, Donald L Enders,

feb, 38
Din mission — ett andligt äventyr, David B

Haight, okt, 12
Förankrad genom tro och hängivenhet, 

M Russell Ballard, aug, 30
Ge näring åt anden, Dallin H Oaks, aug, 10
Herrens fyrtorn: Ett budskap till kyrkans

ungdomar, Thomas S Monson, maj, 2
Jul varje dag, F Enzio Busche, dec, LS14
Kallelsen att tjäna, Thomas S Monson, 

jan, 57
Leva i tro i Filippinerna, Roger Terry, dec, 38
Läxor som jag lärt mig på livets resa, Joseph B

Wirthlin, maj, 34
Miyako Tashiro från Osaka i Japan, Melvin

Leavitt, sep, LS8
Pionjärer i Chyulu i Kenya, E Dale LeBaron,

nov, 32
”Plöja med hopp”, Neal A Maxwell, jul, 72
Så kan vi öka vår tro på Jesus Kristus, apr, 25
Trons under, Gordon B Hinckley, jul, 82
Återställelsens vagga, sep, 10
Äldste Duane B Gerrard, mar, LS4
Överlåt resten åt Herren, Rondie S Rudolph,

nov, 44
Trons under

Gordon B Hinckley, jul, 82
Trygghet i att hålla gudomliga förbund

okt, 25
Trygghet i råd

Henry B Eyring, nov, LS7
Törsta efter det levande vattnet

Victor Manuel Cabrera, aug, 43



U
UNDERVERK (se också

HELBRÄGDAGÖRELSE)
Arga människor i Nasaret, mar, LS14
En Gud som gör under, Sydney S Reynolds,

jul, 12
Gör sin Faders arbete på jorden, okt, LS4
Jesus ger mat till 5000 människor, okt, LS6
Jesus går på vattnet, nov, LS8
Livets bröd, nov, LS10
Trons under, Gordon B Hinckley, jul, 82

UNDERVISNING
”Anden tog över”, Jill Pulsipher Jones, 

nov, 39
Att bli våra barns bästa lärare, Ronald L

Knighton, jun, 36
Bergspredikan, maj, LS14
Besökaren, Ken Merrell, nov, 46
Ge näring åt anden, Dallin H Oaks, aug, 10
Hur man använder Liahona, feb, 48; mar, 48;

apr, 48; maj, 48; jun, 48; aug, 48; sep, 48;
okt, 48; nov, 48; dec, 48

Lära barnen betala tionde, C Elmer Black jr,
dec, 36

”Skriv i mitt hjärta”, Henry B Eyring, jan, 99
UNGDOMAR

En hyllning till ungdomen, Delbert L Stapley,
nov, 25

”En profets råd till och förbön för ungdomar”,
Gordon B Hinckley, apr, 30

Er största utmaning, mödrar, Gordon B
Hinckley, jan, 113

”Hans ord skolen I taga emot”, M Russell
Ballard, jul, 79

Hjälpande händer i Rio, Barbara Jean Jones,
maj, 10

”Ni är Guds tempel”, Boyd K Packer, jan, 85
”Och stor frid skall dina barn då ha”, Gordon

B Hinckley, jan, 61
Tidigt varje morgon, Janet Thomas, jun, 10

UPPENBARELSE (se också DEN HELIGE
ANDEN, PROFETER)
”För att vittna om min Enfödde”, L Aldin

Porter, jul, 34
Uppleva äventyret

okt, 44
Uppmaningen att bli något

Dallin H Oaks, jan, 40
Upprätta rättfärdiga traditioner

Donald L Hallstrom, jan, 34
UPPSTÅNDELSEN (se PÅSK, 

JESUS KRISTUS)
Uppvaknandet

Pascal Aucordier, dec, 32
UTBILDNING
Den ständiga utbildningsfonden, Gordon B

Hinckley, jul, 60
”En profets råd till och förbön för ungdomar”,

Gordon B Hinckley, apr, 30
Er största utmaning, mödrar, Gordon B

Hinckley, jan, 113
Invigningsdag, Thomas S Monson, jan, 77
Kännetecken på ett lyckligt hem, Thomas S

Monson, okt, 2
”Och stor frid skall dina barn då ha”,

Gordon B Hinckley, jan, 61
Vi bygger en gemenskap av heliga, L Tom

Perry, jul, 41
UTHÅLLIGHET (se också MOTGÅNGAR,

LYDNAD)
”Du får inte ge upp”, Charlene Germaine

Meyer, maj, LS7
En tuff cowboy, Allan L Noble, sep, 46
”Kom ihåg vem du är”, jun, 46
”Plöja med hopp”, Neal A Maxwell, jul, 72

Utlovade välsignelser
Diane S Nichols, okt, LS12

V
”Vad än följderna bliva”

mars, 18
”Vaka med mig”

Henry B Eyring, jul, 44
VAL (se HANDLINGSFRIHET)
Var ditt bästa jag

okt, 33
Var en stark länk

David B Haight, jan, 23
Varför ska jag bry mig om att betala tionde?

jun, 22
Varför tillåter vår kärleksfulle himmelske 

Fader att hemska saker händer oskyldiga
människor?
feb, 22

Var till nytta
mars, 24

”Vem får gå upp på Herrens berg?”
James E Faust, aug, 2

Vem tror du att du är? — Ett budskap till 
de unga
James E Faust, jun, 2

”Vem är den där profeten?”
Jane McBride Choate, sep, LS2

Vergara, Francisco Javier Loaiza
Bön hjälper, sep, LS16

Vergara, Gustavo Adolfo Loaiza
Lyder mina föräldrar, sep, LS16

Verket går vidare
Gordon B Hinckley, jul, 4

Vi bygger en gemenskap av heliga
L Tom Perry, jul, 41
D E C E M B E R  2 0 0 1

63
Viljan att svinga sig upp
Jorge Flores, maj, 26

Vilken glädjerik dag!
Diane S Nichols, dec, LS4

Vilken gåva ska jag ge honom?
dec, 24

Vinna mitt krig
Trisha Swanson Dayton, aug, 26

Visdom och ordning
Neal A Maxwell, dec, 18

VISDOMSORDET
Er största utmaning, mödrar, Gordon B

Hinckley, jan, 113
Fienden inom oss, James E Faust, jan, 54
Jag passade inte in, Jeni Willardson, nov, 31
”Och stor frid skall dina barn då ha”,

Gordon B Hinckley, jan, 61
VITTNEN

”Stå såsom vittnen om mig”, Jeffrey R
Holland, jul, 15

Särskilda vittnen om Kristus, apr, 2
VITTNESBÖRD (se också OMVÄNDELSE,

TRO)
Apostlarnas vittnesbörd om Kristus, dec, LS12
Att utveckla vår förmåga till andlighet, Carol B

Thomas, jul, 106
”Du får inte ge upp”, Charlene Germaine

Meyer, maj, LS7
En stor familj i vördnad och tillbedjan, 

Gordon B Hinckley, jan, 4
En tröstare, en vägledare och ett vittne,

Margaret D Nadauld, jul, 109
Ett växande vittnesbörd, James E Faust, 

jan, 69
Farväl till nästa gång, Gordon B Hinckley, 

jul, 102
”För att vittna om min Enfödde”, L Aldin

Porter, jul, 34
Förenade i kärlek och vittnesbörd, John K

Carmack, jul, 92
Försoningsoffret: Nutida profeter vittnar, 

dec, 8
Han tar hand om sin kyrka, Angie Bergstrom,

aug, LS10
”Kom och se”, Alexander B Morrison, jan, 14
Kännetecken på ett lyckligt hem, Thomas S

Monson, okt, 2
Särskilda vittnen om Kristus, apr, 2
Tacksamhet och tjänande, David B Haight,

jul, 85
Vittnesbörd, Loren C Dunn, jan, 15
Äkta vittnesbörd, Joseph B Wirthlin, jan, 27

Vi är medel i Guds händer
Mary Ellen Smoot, jan, 104

Vår himmelske Fader förbereder profeten
Diane S Nichols, mar, LS2



Vägen till frid och glädje
Richard G Scott, jan, 31

VÄGLEDNING
Levande profeter, siare och uppenbarare,

Dennis B Neuenschwander, jan, 49
Lev enligt skrifternas vägledning, Russell M

Nelson, jan, 19
Väktare på tornet

Diane S Nichols, aug, LS2
VÄLFÄRDSPROGRAMMET

Den ständiga utbildningsfonden, Gordon B
Hinckley, jul, 60

Fastelagen, Joseph B Wirthlin, jul, 88
Välsignelsen av att helga sabbatsdagen

H Aldridge Gillespie, jan, 93
VÄLSIGNELSER

I hans hand, Emma Ernestina Sánchez
Sánchez, mar, 21

Kristi ande: Ett ljus i mörkret, Daniel K Judd,
maj, 18

Lydnad ger välsignelser, Diane S Nichols, 
maj, LS2

Missionärspar: En tid att tjäna, Robert D
Hales, jul, 28

Utlovade välsignelser, Diane S Nichols, 
okt, LS12

Välsignelsen av att helga sabbatsdagen,
H Aldridge Gillespie, jan, 93

Välsignelser kommer då vi följer profeten
Diane S Nichols, jun, LS6

”Vänd er till honom för varje gåva”
maj, 26

VÄNNER EMELLAN
Äldste Duane B Gerrard, mar, LS4
Äldste L Tom Perry, aug, LS4
Äldste Lynn G Robbins, maj, LS10
Äldste Wayne M Hancock, okt, LS2

VÄNSKAP (se också
VÄNSKAPSKONTAKT)
Alltid min vän, Becky Prescott, maj, 47
Er största utmaning, mödrar, Gordon B

Hinckley, jan, 113
Herrens fyrtorn: Ett budskap till kyrkans

ungdomar, Thomas S Monson, maj, 2
Hur kan jag hjälpa mina vänner förstå varför

jag vill tjäna som missionär? okt, 17
Min mentor, Joaquín Fenollar Bataller, 

nov, 41
”Och stor frid skall dina barn då ha”,

Gordon B Hinckley, jan, 61
Tidigt varje morgon, Janet Thomas, jun, 10

VÄNSKAPSKONTAKT (se också
AKTIVERING, VÄNSKAP)
Hjälpande händer i Rio, Barbara Jean Jones,

maj, 10
Hur vi kan dela med oss av evangeliet, Robert
C Oaks, jan, 95

Medlemsmissionär, Monahra L de Q Freitas,
mar, LS9

Stå rakryggade och eniga, Sheri L Dew, 
jan, 110

”Vaka med mig”, Henry B Eyring, jul, 44
Världsliga lockelser

Neal A Maxwell, jan, 43
VÄRLDSLIGHET (se också SYND)

En inbjudan med ett löfte, Keith B McMullin,
jul, 75

Världsliga lockelser, Neal A Maxwell, jan, 43
VÖRDNAD

Att förhöja vår upplevelse av templet, L Lionel
Kendrick, jul, 94

”Dem som ärar mig vill också jag ära”, James E
Faust, jul, 53

W
Wang, Shu-chuan

Överraskad, okt, 46
Watkins, Vanja Y

Sanning från Elia, okt, LS10
Willardson, Jeni

Jag passade inte in, nov, 31
Wirthlin, Joseph B

Fastelagen, jul, 88
Läxor som jag lärt mig på livets resa, maj, 34
Särskilda vittnen om Kristus, apr, 2
Äkta vittnesbörd, jan, 27

Woodard, Francis M
Inga tjurar i diket, okt, LS14

Woodard, Sheila R
Dela med sig av evangeliet till pappa, feb, 26
Inga tjurar i diket, okt, LS14

Å
ÅTERSTÄLLELSEN (se också DEN

FÖRSTA SYNEN)
Bland de första trofasta, Donald L Enders,

feb, 38
”Frihet från” eller ”frihet till”, F Enzio Busche,

jan, 97
Oskiljaktiga vittnen om Jesus Kristus, John M

Madsen, feb, 14
Särskilda vittnen om Kristus, apr, 2
Återställelsens rikedom, Neal A Maxwell, 

sep, 18
Återställelsens vagga, sep, 10

Återställelsens rikedom
Neal A Maxwell, sep, 18

Återställelsens vagga
sep, 10
L I A H O N A
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Återvänd med heder
Robert D Hales, nov, 10

Ä
Äkta vittnesbörd

Joseph B Wirthlin, jan, 27
ÄKTENSKAP (se också FÖRBUND,

FAMILJERELATIONER, TEMPEL 
OCH TEMPELTJÄNST)
Den putsade vigselringen, Ke Te-kuang, 

nov, 45
ÄLDRE MISSIONÄRSPAR (se också

MISSIONÄRSARBETE)
Missionärspar: En tid att tjäna, Robert D

Hales, jul, 28
”Stå såsom vittnen om mig”, Jeffrey R

Holland, jul, 15
Tacksamhet och tjänande, David B Haight,

jul, 85
Äldste Duane B Gerrard

mar, LS4
Äldste L Tom Perry

aug, LS4
Äldste Lynn G Robbins

maj, LS10
Äldste Wayne M Hancock

okt, LS2
Ämbetsmannens son

mar, LS12
Ärlighetens arm

Gordon Swensen, mar, 8

Ö
ÖDMJUKHET

”Att vandra ödmjukt inför Gud”, Marlin K
Jensen, jul, 9

Bevara syndernas förlåtelse, Keith Crockett,
jan, 91

”Du som ödmjukt korset bar”, Gordon B
Hinckley, jan, 102

”En profets råd till och förbön för ungdomar”,
Gordon B Hinckley, apr, 30

Överlåt resten åt Herren
Rondie S Rudolph, nov, 44

Överraskad
Wang Shu-chuan, okt, 46
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Frälsarens
gåvor

Ett julbudskap från första presidentskapet 

till alla barn i världen
Julen är en underbar tid med vänlighet, 

omtanke och kärlek. Det är en tid när hela

världen gläder sig. Det är en tid att tjäna

varandra och ge gåvor.

Frälsarens gåvor var dyrbara och sällsynta. Han

välsignade de blinda så att de såg, de döva så att de

hörde och de lama så att de gick. Han skänkte ljus 

i stället för mörker, förlåtelse åt den ångerfulle och

hopp åt den som förtvivlade. 

Det här är en tid på året när vi kan ge andra

glädjens och lyckans gåvor. Liksom Frälsaren kan 

vi besöka de sjuka, ge åt de fattiga och trösta de 

ensamma.

I denna tid fylld av minnen och tacksamhet 

vittnar vi om att Jesus Kristus föddes till världen

som vår Frälsare och vän. Vi vittnar om att han 

lever. Må vår himmelske Fader välsigna barn 

överallt med den frid som hans Sons gåva ger.

Med hjärtliga hälsningar

Första presidentskapet 
L I L L A  S T J Ä R N A N
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”Han talade även om de många profeter, som

hade betygat detta angående denne

Messias … denne världens Återlösare” 

(1 Nephi 10:5).

Vilken glädjerik dag!

SAMLINGSSTUNDEN

Diane S Nichols
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§Tänk dig att du levde för över 2 000 år se-
dan i Zarahemla, en nephitisk stad omgiven
av en hög mur. Tänk dig att en dag när du

går genom staden med dina föräldrar hör du ett oväsen.
Du ser en man uppe på stadsmuren. Han profeterar om
Messias och berättar vad som kommer att hända i Zara-
hemla och Jerusalems land som tecken på hans födelse.

Du och dina föräldrar lyssnar på mannens budskap.
Han heter Samuel och är en lamanitisk profet. Lamani-
terna har varit era fiender i många år, men när ni lyssnar
på Samuel känner ni att hans ord är sanna. Om fem år,
säger han, kommer Messias att födas i Jerusalems land,
och när han föds kommer en ny stjärna att visa sig. I Zara-
hemla kommer det att vara en dag och en natt och en
dag utan mörker.

Många runt omkring er tror inte på Samuel och är ar-
ga. De kastar sten på honom och försöker skjuta honom
med pilbågar, men han lyckas undkomma.

Dina föräldrar säger att Samuel är en Guds profet. Du
och dina föräldrar döps och gör er beredda på Messias an-
komst (se Helaman 16:1–5). Ni studerar skrifterna till-
sammans, ber och lyder profeterna. Fem år senare visar sig
en ny stjärna och det är en natt utan mörker. Ni vet att
Frälsaren har blivit född. Vilken glädjerik dag!

Liksom profeterna vittnade om Frälsarens födelse, har
de profeterat att han ska komma tillbaka. Vid sin andra
ankomst kommer Jesus att råda och regera för alltid. 
Alla kommer att veta att han är Guds Son och världens
Återlösare.

Vi kan göra oss beredda på hans andra ankomst precis

L I L L A  S
som de rättfärdiga i Zarahemla gjorde sig beredda
på hans födelse. Vi kan studera skrifterna och be. Vi

kan hålla våra dopförbund och lyssna på den Helige An-
dens röst.

Om vi följer profeten kommer vi att vara beredda på
Kristi andra ankomst. Vilken glädjerik dag det kommer 
att bli!

Förslag till samlingsstunden

1. Fråga barnen hur de skulle skicka ett viktigt budskap till

världen i dag. Berätta att för 2 000 år sedan hände något under-

bart. Jesus Kristus föddes. Vår himmelske Fader ville att alla män-

niskor på jorden skulle få veta det, därför skickade han profeter till

dem för att säga vilka tecken som skulle visa sig vid Frälsarens fö-

delse. Berätta om lamaniten Samuel (se Helaman 13:1–16:8). Be

barnen ha ett rollspel och framföra berättelsen. Visa en världskar-

ta. Fråga dem var människorna såg den nya stjärnan den natt

Frälsaren föddes. Förklara för barnen att fastän Betlehem låg

långt från Zarahemla (som låg någonstans på den amerikanska

kontinenten) såg människor på båda platserna stjärnan. I öster

visste de vise männen att det var ett tecken på att Frälsaren hade

fötts. De färdades långt för att dyrka honom (se Matteus 2:1–12).

Förklara för dem att precis som människorna gjorde sig beredda på

Frälsarens födelse, måste också vi göra oss beredda på hans andra

ankomst. Be barnen skriva eller rita hur de kan göra sig beredda.

Be dem visa det för sin familj.

2. Gör ett pussel av en bild av Kristi födelse. Skriv en skrift-

hänvisning som profeterar om Frälsarens födelse på baksidan av

varje pusselbit. Förslag: Jesaja 7:14; 1 Nephi 11:13, 15, 18; 

2 Nephi 25:19; Helaman 14:2–5. Lägg pusselbitarna på golvet.

Be ett barn att välja en pusselbit. Be ett annat barn att läsa skrift-

stället högt. Diskutera vad profetian eller tecknet var, och var och

när det skulle ske. Be barnen pussla ihop bitarna. Sjung en sång

eller psalm om Jesu födelse. Bär vittnesbörd om att profeter har

sagt till oss att Frälsaren ska komma tillbaka. � 
T J Ä R N A N
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Jag kan studera 
skrifterna.

Jag kan följa profeten.Jag kan hålla 
mina dopförbund.

Jag kan be varje dag.

Del A

Del B

Jag kan vara
förberedd
när Jesus
kommer 
tillbaka

Fönster

Li
m

m
a

 f
li
k

Li
m

m
a
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k

Instruktioner

1. Klistra fast den här sidan på ett tjockt papper. 
2. Färglägg bilden av hur du kan göra dig beredd på

Kristi andra ankomst.
3. Klipp ut del A och B och fönstret i del A.
4. Forma del A och del B till ett rör genom att 
D E C E M
limma fast flikarna på baksidan av motsatt kant.
5. Placera del B inuti del A. När du vrider på del B

kommer du att se bilder i fönstret som påminner dig om
hur du kan göra dig beredd på Kristi andra ankomst.
Välj varje vecka något som du vill försöka göra bättre
för att hjälpa dig att bli förberedd.
B E R  2 0 0 1
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En jul 
på tempelplatsen
Rosalyn Collings

Maria och Josef i traditionell japansk klädsel

vakar över Jesusbarnet.

Ovan: De här träskulpturerna snidades av 

en polsk medlem. Vänster: verklighetstrogna

avbildningar av Jesusbarnet, Maria och Josef.

FOTO KELLY LARSEN OM EJ ANNAT ANGES; VÄNSTER: FOTO CRAIG DIMOND 

L I L L A  S T J Ä R N A N
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Figurer i färggranna tyger från Afrika dyrkar

Frälsaren vid hans födelse.
Barn i hela världen älskar Jesus Kristus. De vet att
han är deras Frälsare och att han älskar dem. Varje
år vid jul firar barn runtom i världen Kristi födelse. 

Förra julen ställde kyrkoarbetare upp vackra julgrupper
på tempelplatsen i Salt Lake City. De lade ner hundratals
timmar på att skapa verklighetstrogna avbildningar av Je-
susbarnet, Maria, Josef, herdarna och de vise männen, för
att ställa upp dem på gräsmattan nära templet. De här av-
bildningarna hjälpte besökare att minnas att Kristi födelse
i Betlehem var något som verkligen hände och att verkliga
människor, inte mycket annorlunda än vi, hyllade honom
efter hans födelse. 

Fyra mindre julgrupper ställdes upp runt spegeldammen
nära Salt Lake-templet. Var och en av dem kom från olika
delar av världen. Syftet med dem var att visa hur barn i
andra delar av världen föreställer sig Frälsarens födelse.

Hundratals lyktor hängdes upp på ett torg i närheten
av templet. Deras ljus påminde besökare om att Jesus
Kristus är världens ljus. Lyktorna bar orden glädje, frid,
hopp, ljus och kärlek på många olika språk. 

Fastän julgrupperna visade olika framställningar av
Kristus och lyktorna var smyckade med ord från olika na-
tioner, berättade de alla samma berättelse. Jesus Kristus
föddes för att bli världens Frälsare. Hans födelse, hans liv
och hans försoning skänker glädje, frid, hopp, ljus och kär-
lek till alla människor. � 
De här indianfigurerna är klädda som 

Tlinget-stammen i Alaska.

D E C E M B E R  2 0 0 1
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DET LACKAR
MOT JUL
Hilary Hendricks

L&F 19:38–39.
Jesus Kristus bad oss att
alltid be. Ha alltid en bön i
hjärtat och tacka din him-
melske Fader för 
dina välsignelser.

3 Nephi 18:6–7. Jesus 
Kristus bad sina efterföljare att
alltid minnas honom, särskilt
under sakramentet. Skriv i din
dagbok vad du tycker om 
Frälsaren. 

Matteus
22:34–40.
Jesus Kristus 
lärde oss att vi
ska älska vår

3 Nephi 12:9.
Jesus Kristus 
lovade att välsigna

fridstiftarna. Sjung en
vördnadsfull primärsång 

som gör ditt hem ännu mera
fridfullt.

L&F
33:11–
Jesus K
undervi
evangel
Lär dig fj

tros
ut

L&F 89:10–11, 18–20. Jesus Kristus 
uppenbarade visdomsordet. Tacka din 
himmelske Fader för mat som gör dig stark.

3 N
lov
Fad
bö
en 

L&F 35:26. Jesus Kristus
vill att vi ska vara lyckliga.
Gör en lista över välsig-
nelser som gör dig lycklig.

�

Instruktioner

Julen är en tid att minnas Jesus
Kristus. Sätt ihop den här julbilden och
lär dig hur du kan följa honom.

Ta ur de här två sidorna ur tidningen
och klistra fast dem på styvt papper.
Klipp ut instruktionerna. Klipp ut 
pusselbitarna på sidan 16 och lägg dem i
ett kuvert. Med början den 1 december
tar du ut en pusselbit ur kuvertet varje
morgon. Leta efter den plats där den
passar in i julbilden. Läs skriftstället och
gör aktiviteten. Klistra sedan fast den 
på sin plats. Den 25 december kommer
du att ha gjort många saker för att vara
som Jesus, och din julbild kommer att
vara färdig! � 
nästa. Gör 
något trevligt
tillsammans
med din familj
för en granne.

3 Nephi 17:21–24. Jesus Kristus
välsignade de små barnen därför
att han älskade dem. Visa din 
kärlek till en bror, syster eller 
kamrat genom att vara med 
honom eller henne.

L&F
bad
att v
et. B
någ

L I L L A  S T J Ä R N A N
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L&F
21:1, 4–5.

Vår profet berättar
för oss vad Frälsaren vill

att vi ska göra. Prata med
din mamma eller pappa om vad president Gordon B

Hinckley rådde oss att göra vid 
senaste generalkonferensen.

3 Nephi 12:16.
Jesus Kristus bad oss
vara exempel för 
andra runt omkring
oss. Var ett exempel
på att hjälpa till
genom att göra
sysslor i hemmet. 

L&F 76:22–24. Fastän Jesus Kristus
föddes för över 2 000 år sedan har
han uppenbarat sig för profeter i
den här tidsutdelningen. Läs som 
familj nutida skrifter och samtala 
om dem.

Markus 10:13–14. Barn betyder
mycket för Jesus Kristus. Berätta för
din himmelske Fader när du håller
bön vad du har gjort den dagen och
be om hans hjälp att lösa problem. 

Johannes 13:34–35. Vi 
visar att vi vill följa Jesus
Kristus när vi älskar varand-
ra. Visa dina föräldrar att du
älskar dem genom att hjälpa
till utan att du blivit 
ombedd.

L&F 1:37.
Jesus Kristus
rådde oss 
att studera

hans bud.
Tänk på ett

bud som du 
håller och på en 

välsignelse du har.

3 Nephi 25:5–6. Jesus Kristus
sade att barnens hjärtan skulle
vändas till deras föräldrar. Be 
dina föräldrar att berätta om hur
de firade jul när de var barn.

3 Nephi 27:7. Jesus Kristus sade till 
sina lärjungar att kyrkan skulle bära
hans namn. Samtala om kyrkans namn
och vad det innebär (se L&F 115:3–4).

3 Nephi 23:1. Jesus Kristus
befallde nephiterna att 
studera Jesajas ord. Be din
mamma eller pappa att 
läsa och samtala om 
Jesaja 53:3–5 med dig. 

Matteus 6:3–4. Jesus
Kristus lärde oss att vi
bör hjälpa andra i det
fördolda. Skriv något
vänligt till någon.

Lukas 17:11–19. Jesus
Kristus berömde den
spetälske som återvände för
att tacka honom. Skriv ett
kort brev eller rita en 
teckning för att tacka någon
som har hjälpt dig.

L&F 25:12. Sjung
julpsalmer eller 

julsånger 
om Frälsaren 

tillsammans 
med familjen eller

vänner.

3 Nephi 12:6.
Jesus Kristus sade att vi
blir välsignade om vi gör det
som är rätt. Läs skrifterna eller en 
berättelse ur skrifterna.

–12.
Kristus 
sade om
iets principer.
järde 
sartikeln 
tantill.

F 108:7. Jesus Kristus
d oss hjälpa varandra
vara starka i evangeli-
Bär vittnesbörd för 
gon.

Nephi 27:29. Jesus Kristus
vade att vår himmelske 
der kommer att besvara 
ner. Skriv i din dagbok om
bön som han besvarade.

3 Nephi 18:21.
Jesus Kristus 
lärde oss att be 
tillsammans som 
familj. Hjälp din 
familj att komma
ihåg att be i dag.

CKAR MOT JUL



JULPYSSEL

Presentask 
Kathy H Stephens 

ILLUSTRATIONER RANDALL J PIXTON 
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Flik 4
För att kunna göra den här presentasken behöver
du en blyertspenna, kalkerpapper, sax, kulört
papper eller omslagspapper, kartong, färgpennor,

lim eller tejp och pynt som du tycker om.
1. Kalkera mönstret och klipp ut det. Fyll i konturer-

na på det kulörta pappret eller omslagspappret. Klistra
fast det kulörta pappret eller omslagspappret
på kartongen och klipp ut presentasken.

2. Rita en bild på askens ena si-
da eller dekorera den som en
julgran med julpynt. 

3. Vik längs de strecka-
de linjerna och klipp en skåra vid Skåra A.

4. Tejpa eller limma fast utsidan av Flik 1, 2, 3
och 4 på insidan av din presentask (se 
illustrationen). 

5. Fyll asken med små presenter eller
överraskningar. Stäng den sedan genom
trycka in Flik A i Skåra A. � 
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JESUS BOTAR
EN DÖV MAN

BERÄTTELSER UR NYA TESTAMENTET

Några människor tog med sig en döv man till Jesus.
Mannen kunde inte höra och han kunde knappt prata.
Människorna ville att Jesus skulle bota honom.

Markus 7:32
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Jesus och mannen gick bort från de andra. Sedan stack
Jesus fingrarna i hans öron och rörde vid hans tunga
och välsignade honom.

Markus 7:33–34

Nu kunde mannen höra och tala och folket kunde
förstå vad han sade. Jesus bad dem att inte berätta 
för någon vad som hade hänt, men de berättade det 
för alla.

Markus 7:35–36 
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APOSTLARNAS
VITTNESBÖRD
OM KRISTUS

BERÄTTELSER UR NYA TESTAMENTET

Jesus var tillsammans med sina lärjungar i Caesarea
Filippi. Han frågade lärjungarna vem människorna
trodde han var. 

Matteus 16:13; Markus 8:27; Lukas 9:18

Lärjungarna sade att en del trodde att han var Johannes döparen. Andra trodde att han var Elia eller någon annan
profet i Gamla testamentet och att han hade återvänt från de döda.

Matteus 16:14; Markus 8:28; Lukas 9:19



Jesus förklarade att man inte får ett vittnesbörd genom
människors lärdomar. Ett vittnesbörd kommer genom
uppenbarelse från Gud. Genom uppenbarelse visste
Petrus vem Jesus var. 

Matteus 16:17

Jesus frågade sina lärjungar vem de trodde att han var.
Petrus sade: ”Du är Messias, den levande Gudens son.”

Matteus 16:15–16; Markus 8:29; Lukas 9:20

Jesus sade också att den sanna kyrkan skulle bygga på
honom och på hans lära. Han lovade sina lärjungar att
han skulle ge dem prästadömet, så att de skulle ha
myndighet att leda hans kyrka.

Matteus 16:18–19

Han bad dem att inte berätta för någon att han var
Kristus. Först måste han lida mycket, bli förkastad av
judarnas ledare, bli dödad och uppstå från de döda efter
tre dagar.

Matteus 16:20–21; Markus 8:30–31; Lukas 9:21–22.
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Äldste F Enzio Busche, emeritusmedlem i de sjuttios kvorum

JUL VARJE

IL
LU

ST
RA

TI
O

N
 N

 K
AY

 S
TE

VE
N

SO
N

; 
D

ET
AL

J 
FR

ÅN
 B

IL
D

 A
V 

KR
IS

TU
S,

 H
EI

N
RI

C
H

 H
O

FM
AN

N

När jag växte upp och lärde mig
om livet hade jag inte den trygghe-
ten att min far och mor kunde tala

om för mig vem jag var, hur jag skulle finna varaktig
lycka och vad som skulle hända med mig om jag dog.
Mina föräldrar hade inte Jesu Kristi evangelium,
så min barndom var otrygg på många sätt och
jag var ofta rädd.

Men jag minns åtminstone en tid på
året av frid och glädje: Julen. Julen fira-
des enligt de sedvänjor som finns i mitt
hemland Tyskland. Det var en högtid i
första hand för barnen. 

Fyra söndagar före juldagen kunde vi kän-
na att vi hade börjat förbereda oss för något heligt
och vackert. En liten krans med fyra ljusstakar ställdes
på familjebordet. 

Den första söndagen tändes det första ljuset. Hela fa-
miljen satt kring bordet och sjöng julsånger och gjorde i
ordning små julklappar som vi skulle ge till varandra.

Den fjärde söndagen tändes det sista ljuset och spän-
ningen steg med tanke på det glädjerika som väntade
oss. 

Julgranen dök inte upp förrän den 24 december. På
den dagen måste vi barn leka utomhus eller springa
ärenden. Jag minns än i dag hur tiden tycktes stå stilla.

Vi barn fick lära oss att den vackra julgranen och
julklapparna och maten och småkakorna kom från det
lilla Kristusbarnet.

Vi barn blev inte störda av den här bristen på logik.
Vi trodde att det fanns en övernaturlig person som kal-
lades Kristusbarnet, som brydde sig så mycket om oss

att han en gång om året kom själv för att
uppfylla alla våra önskemål. 

Vi förberedde oss för hans besök genom att
städa sovrummen. Vi satte på oss våra finaste kläder. Vi
hade våra julklappar i beredskap. När solen började gå
ner den dagen bad våra föräldrar oss att göra oss redo
för att gå in i vardagsrummet.

Enligt traditionen hade dörrarna till vardagsrummet
varit låsta, för vi barn fick inte gå in i det rum-

met. Det blev en mystisk plats. Ibland hörde
vi prasslet av papper därinifrån. Och 
ibland vågade sig de modigare av oss på
att försöka kika in genom nyckelhålet —
bara för att märka att nyckeln satt i 

låset och att dörren var låst.
När mor slutligen ansåg att vi såg rena

och prydliga ut, var välklädda och hade
kammat håret och hade städat våra rum, bad

hon oss att lyssna noga. Plötsligt hördes en liten klocka
ringa — vad våra hjärtan bankade! Det var dags! Nu
skulle dörrarna låsas upp och vi skulle få gå in i vardags-
rummet. Och där stod den — en julgran som gick från
golv till tak! Den doftade nyhuggen och lyste av
stearinljus. Vår far, som redan råkade vara i rummet när
vi kom in, vakade uppmärksamt över den så att det inte
skulle börja brinna. 

Julgranen hade många prydnader som vi bara såg vid
jul. Mitt i trädet hängde en vaxskulptur av Kristusbar-
net omgiven av lysande änglar av guld- och silkespap-
per.

Vår familj samlades kring granen och sjöng fyra eller
fem julsånger. Sedan inbjöds vi att leta efter vårt hörn
med julklappar under filten som låg under granen.

Den här julaftonstraditionen kom att utveckla starka
känslor hos oss: helighet, glädje, kärlek, tacksamhet och
trygghet. Dessa känslor, som den lilla vaxfiguren av
Kristusbarnet utstrålade, hade stort inflytande på oss 
alla.



DAG
Många år senare när jag var vuxen och hade en egen
familj, hörde vi Jesu Kristi evangeliums budskap när
missionärerna knackade på vår dörr. Någonting
hos de här missionärerna — tillitens ljus, hop-
pets ljus, trygghetens ljus och kärlekens ljus —
tycktes oss i början som en saga.

Kunde det vara sant? Kunde det verkligen vara
sant att vi alla är barn till en kärleksfull himmelsk
Fader och att jag genom Jesus Kristi ande kunde
förstå vad jag som barn hade känt vid julen?
Tack vare att den dörren öppnades, hjälpte in-
sikten som ledde till vår omvändelse
och vårt dop oss att förstå att vi kan
ha jul varje dag, om vi alltid inriktar
vår uppmärksamhet på honom,
lyssnar på honom och tar
emot honom med kärleks-

fullt och tacksamt hjär-
ta. Vilken glädje min fa-

milj fick när vi öppnade
våra själar för Jesu Kristi

evangeliums ljus!
Nu när det går mot jul, vet jag att genom att alltid

minnas Jesus Kristus och alltid vara trofast mot ho-
nom och alltid älska honom, kan det kännas som

om det är jul varenda dag i livet — precis så som
det kändes i min barndom på julafton. Det

är min förhoppning för alla barn: att ni
ska välsignas med samma känslor i er
familj den här jultiden. � 



DET LACKAR 
MOT JUL — 
URKLIPPSFIGURER
Hilary Hendricks

�

Se instruktionerna på 
sidan 8 i Lilla Stjärnan.
ILLUSTRATION MIKE EAGLE



Templet—
jag ska
komma 
dit en dag

”Ty se, mitt verk och min härlighet är att 
åvägabringa odödlighet och evigt liv för 
människan” (Moses 1:39). 

SEPTEMBER

Jag tänker vara värdig nu
att en dag besöka templet
och gå på mission.

”Den som har mina bud och håller dem,

han älskar mig” (Johannes 14:21).

AUGUSTI

Vi hjälper andra genom 
tempeltjänst.

”Och han skall vända fädernas hjärtan 

till barnen, och barnens hjärtan till deras

fäder” (Malaki 4:6).

JULI

Tempel är till välsignelse för
vår himmelske Faders barn
runtom i världen i dag.

”Många hednafolk skall gå ut och skall

säga: ’Upp, låt oss dra bort till Herrens

berg . . . för att han må undervisa oss om

sina vägar, så att vi kan vandra på hans 

stigar’” (Mika 4:2). 

JUNI

Tempel är tecken på den
sanna kyrkan.

”Dock befaller jag eder, mina heliga, att

bygga ett hus åt mig” (L&F 124:31). 

MAJ

Min kropp är ett tempel.

”Förstår ni inte att ni är Guds tempel och

att Guds ande bor i er? . . . Ty Guds tempel

är heligt, och ni är det templet” (Första

Korinthierbrevet 3:16–17).

APRIL

Templet för himmelens 
välsignelser till jorden.

”Och om du håller mina bud och är 

ståndaktig intill änden, skall du hava evigt

liv, vilken gåva är den största av alla Guds

gåvor” (L&F 14:7).

MARS

Templet är Herrens hus.

”Byggen ett hus, ja, ett hus för bön, 

för fasta, för tro, för lärdom, för 

härlighet, för ordning, ja, ett Guds

hus” (L&F 88:119).

FEBRUARI

Min familj kan vara tillsamm-
mans för evigt tack vare 
templets välsignelser.

”Jag skall ge dig nycklarna till himmelriket.

Allt du binder på jorden skall vara bundet 

i himlen, och allt du löser på jorden skall

vara löst i himlen” (Matteus 16:19).

JANUARI

Jag älskar att se på templet.

”Vem får träda in i hans helgedom?

Den som har oskyldiga händer och 

rent hjärta” (Psaltaren 24:3–4).

NOVEMBER

Jag är tacksam för templets
välsignelser.

”Mitt folks hjärtan fröjde sig, ty de 

hava . . . byggt detta hus åt mitt namn”

(L&F 110:6). 

DECEMBER

När Jesus återvänder,
kommer han till templet.

”Om du är trofast, se, då är jag med

dig, till dess jag kommer. Sannerligen,

sannerligen säger jag dig: Jag kommer

snart” (L&F 34:11–12).

OKTOBER

Jag förbereder mig för att
besöka templet när jag följer
Herrens plan för mig. 

”Vi tror att evangeliets första grundsatser

och förordningar är: (1) Tro på Herren

Jesus Kristus, (2) omvändelse, (3) ned-

sänkningsdop till syndernas förlåtelse, 

(4) handpåläggning för den Helige Andens

gåva” (Trosartiklarna 1:4).
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§De senaste åren har kyrkan byggt fler och fler tempel. Templen är platser där kärlek och
skönhet råder. Vår himmelske Fader vill att alla hans barn ska få möjlighet att komma till ett
tempel och få allt som krävs för att vi ska kunna vara tillsammans med våra familjer för evigt

och återvända för att en dag vara hos honom. I templen får vi undervisning om Herrens plan för oss. Där
kan vi beseglas som eviga familjer och utföra de förordningar som krävs för att våra förfäder ska få samma
välsignelser. 

Du kan börja förbereda dig nu för att besöka templet genom att öka din tro på Jesus Kristus, lära dig
att känna igen och följa Andens maningar och hålla buden. Ha en bön i hjärtat när du lär dig skriftställe-
na på affischen utantill och lär dig mer om dem. Din kärlek till templen och din önskan att leva värdigt
så att du kan gå dit en dag kommer att växa.

INSTRUKTIONER

1. Ta ut affischen ur tidningen. Klipp längs den prickade linjen ovanför namnet på varje månad.
2. Klipp ut bilderna bredvid affischen och lägg dem i ett kuvert.
3. Klipp ut och färglägg ett av de två barnen som har en resväska. Klipp ut fönstret på framsidan av
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resväskan. Skriv på baksidan av resväskan ditt namn och namnet på det tempel som du planerar att
besöka. Vik ihop resväskan och limma ihop sidan och undersidan. Lämna översidan öppen.

4. Klistra fast affischen på kartong. Se till att det inte kommer klister runt öppningarna i affischen där
resväskan ska sättas fast. Om du vill kan du klistra fast en bild av det tempel som ligger närmast ditt hem
på illustrationen av Salt Lake-templet. Häng upp affischen.

5. Börja i januari 2002 och läs temat i början av varje månad och lär dig skriftstället på vägen utantill.
Packa ner månadens bild i din resväska — bilden ska synas genom fönstret. Sätt resväskan i den måna-
dens öppning på vägen till templet. Allteftersom året går kommer din resväska att fyllas med saker som
lär dig mer om templet och hjälper dig förbereda dig för att komma dit en dag.

Fler exemplar av affischen finns på kyrkans distributionscenter. 

© 2001 Intellectual Reserve, Inc.



Joseph och Emma dansar, Douglas M Fryer
Beträffande julen 1843 skrev profeten Joseph Smith: ”Ett stort sällskap åt kvällsmat hemma hos mig och tillbringade kvällen med att sjunga, 

dansa och så vidare på ett synnerligen glättigt och vänskapligt sätt” (History of the Church, 6:134).
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