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LIAHONA
VILKA HÄRLIGA ARTIKLAR OM 

MISSIONSARBETE 

Det var härligt att läsa de många artik-
larna om missionsarbete i oktobernumret av
Liahona (spanska). De hjälpte mig att bättre
förstå hur viktigt det är att gå på mission och
vad det innebär att vara heltidsmissionär. Jag
tyckte om att läsa varje artikel. De stärkte
min önskan att verka som heltidsmissionär.

Christián Herrera Mejía, 
Framboyanes församling, 
Tapachula stav i Izapa, Mexico

FÖRSTA NUMRET AV LIAHONA GJORDE

STORT INTRYCK PÅ MIG

Jag hade redan en önskan att verka som
heltidsmissionär, men oktobernumret 2001
av Liahona (engelska) gjorde ett så starkt
intryck på mig att jag ville åka på en gång.
Oktobernumret var den första tidningen vi
fick efter att ha börjat prenumerera, och
jag tycker redan mycket om Liahona.

Allwyn Arokia Raj Kilbert, 
Coimbatore första gren, 
Bangalore distrikt, Indien

JAG BAD OM ETT EGET EXEMPLAR

När jag hade blivit medlem i kyrkan
hörde jag ofta talas om Le Liahona
(franska) men jag visste inte riktigt vad
den innehöll. En dag frågade jag en vän om
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jag kunde få ett eget exemplar. Efter att ha
läst tidningen fylldes jag av glädje och av
Anden. Tack vare tidningen förbereder jag
mig för att verka som heltidsmissionär.

Marc Henry Simon, 
Les Cayes gren, 
Les Cayes distrikt, Haiti

EN TROGEN LÄSARE I ALBANIEN

Jag läser regelbundet Liahona (albanska)
och jag tycker mycket om lärdomarna,
nyheterna, budskapen och berättelserna i
den. Jag är tacksam för att jag kan läsa den
på mitt eget språk.

Jag döptes i september 2001 då jag var
70 år gammal. Sju år tidigare hade jag bli-
vit förlamad i mitt vänstra ben och min
vänstra arm. Jag var sjuk när missionärerna
kom till mitt hem. Dessa unga män såg att
jag var sängliggande och gav mig en prästa-
dömsvälsignelse. De undervisade mig
också om Jesu Kristi evangelium. Jag hade
förlorat önskan och viljan att läsa tills de
gav mig en broschyr som handlade om
Joseph Smith. Jag bad att få allt tryckt
material de hade. Min fru döptes efter en
kort tid. Det tog längre tid för mig, men jag
är tacksam över att jag i dag är medlem i
Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga.

Agim Shehu, 
Tirana fjärde gren, 
Tirana distrikt, Albanien
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President James E Faust
andre rådgivare i första presidentskapet

Var inte 

RÄDDA

BUDSKAP FRÅN FÖRSTA PRESIDENTSKAPET
När vi begrundar profeten Joseph
Smiths liv inser vi att han var en man
med många goda egenskaper. Mod var
definitivt en av dessa. Till och med som
liten sjuåring lät han sig inte styras av
sin rädsla. Han hade fått tyfus och sjuk-

domen orsakade svullnad och infektion i hans vänstra
ben. För att rädda hans ben gjorde en läkare ett djupt
snitt och tog bort stora delar av det angripna benet. Det
fanns naturligtvis inga bedövningsmedel på den tiden.
Josephs storhet började redan visa sig när denna modige
unge man uthärdade en ytterst plågsam operation med
endast det stöd han fick av att hans far höll i honom.

RÄDD FÖR SMÄRTAN

Jag kan förstå vad profeten Joseph gick igenom på
grund av något som hände mig. När jag var ung älskade
jag att gå bland fälten och ängarna och att bada i bäck-
arna och dammarna. Min far lärde mig att jaga och fiska.
En sommar åkte hela familjen på utflykt i närheten av
Wanship i Utah. Vi tältade bland träden som växte längs
flodstranden. Några av mina föräldrars vänner hade följt
med tillsammans med sina familjer. De hade satt upp sina
tält i närheten av våra. En eftermiddag gick jag och några

Den modige unge Joseph Smith uthärdade en ytterst

plågsam operation med endast det stöd han fick av

att hans far höll i honom.
O K T O B
av mina unga vänner ut för att jaga skadedjur, djur som
åt det mjuka gräset som fåren behövde när de var ute på
bete. Vi använde ett gevär med kaliber 22, och jag blev
vådaskjuten i låret på nära håll. När kulan gick igenom
mitt ben kändes det som om en het stav kördes in i
musklerna. Sedan kände jag det varma blodet som rann
nerför mitt ben från hålet som uppstod när kulan kom ut.
Jag ropade på min far för att visa honom vad som hade
hänt. Han och de andra männen gav första hjälpen för
att få stopp på blödningen. Sedan hjälpte de mig in i vår
bil så att jag kunde åka till närmaste läkare, som fanns i
Coalville.

När läkaren hade lagt mig på operationsbordet och
noggrant undersökt såret, beslöt han att han först måste
sterilisera hålet som kulan skapat i mitt ben. När jag för-
stod hur han skulle sterilisera det blev jag rädd för två
saker: Jag var rädd för smärtan och jag var också rädd att
jag skulle börja gråta. Jag ville inte gråta eftersom jag inte
ville att min far skulle tycka att jag var barnslig. Jag bad
en tyst bön i mitt hjärta och bad min himmelske Fader att
hjälpa mig så att jag inte skulle börja gråta, oavsett hur
ont det gjorde.

Läkaren fattade en stav som liknade dem man
använder för att rengöra en gevärspipa. På ena änden
av staven fanns det ett hål där han satte fast en liten bit
gasbinda, som han sedan doppade i bakteriedödande
vätska. Läkaren körde sedan in staven i mitt ben. När
den visade sig på andra sidan bytte han ut gasbindan,
E R  2 0 0 2
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dränkte in den i antiseptiskt medel och drog tillbaka
den genom hålet. Detta gjorde han tre gånger. Det
gjorde mycket ont, särskilt när han kom ända in till
benet. Men min far höll min hand och jag bet ihop tän-
derna, blundade och försökte hålla mig stilla. Min him-
melske Fader hade hört min tysta bön, för det gjorde
inte så ont som jag hade trott att det skulle göra, och jag
grät inte. Såret läkte snabbt och helt. Jag hade aldrig
några fler problem med det benet, inte ens när jag idrot-
tade i high school och college. Jag har känt ett nära
samband med profeten Joseph sedan dess, eftersom jag
visste att han också hade haft ett smärtsamt sår i sitt
ben, blivit botad och sedan beskrivits som en frisk och
stark person.

RÄDSLAN BEHÖVER INTE KONTROLLERA VÅRA LIV

När jag har fått problem och svårigheter i mitt liv, har
jag alltsedan dess försökt att möta dem så bra som möj-
ligt och förtrösta mer på vår himmelske Faders hjälp än
på tröstande tårar. Jag hade lärt mig att livets bördor inte
känns så tunga, så länge vi undviker att paralyseras och
lamslås av vår sorg och smärta. Som barn till vår him-
melske Fader bör vi lära oss att vara lyckliga, att förtrösta
på honom och att inte vara rädda.

Förenta Staterna och större delen av världen har
kastats in i ett tillstånd av rädsla efter terrorattackerna
den 11 september 2001. Men det är inte första gången
något sådant har hänt i världshistorien. Gadiantons
rövare använde sig av en krigföring fylld med terrordåd
och död mot nephiterna. Terrorn som vi mött under
detta nya årtusende har på ett skickligt sätt utformats
för att skrämma oss, men rädslan behöver inte kontrol-
lera våra liv. Det påföljande mjältbrandshotet tros
främst ha orsakat psykologiska skador, eftersom det är
mindre påtagligt än en flygolycka. Ändå umgås vi med
faror, till exempel stafylokockinfektioner, som är mycket
mer omfattande och som inträffar dagligen. Det är lät-
tare att acceptera risker som vi är bekanta med, såsom
L I A
riskerna med att åka bil eller till och med att gå över
gatan.

Satan är vår största fiende och han arbetar dag och
natt för att tillintetgöra oss. Men vi behöver inte paraly-
seras av rädsla för Satans kraft. Han har ingen makt över
oss om vi inte ger honom den. Han är faktiskt en ynk-
rygg, och om vi är trofasta retirerar han.

I den klassiska barnboken Den hemlighetsfulla trädgår-
den, berättar författaren Frances Hodgson Burnett om en
föräldralös flicka, Mary Lennox. Hon kommer till sin
morbrors hem och möter där sin kusin Colin, som dragit
sig undan allt och alla. Trots att det inte är något fel på
honom lamslås han av sin rädsla för att få en puckelrygg
om han överlever. Han har övertygat sig själv om att han
snart skall dö.

Mary Lennox är en tillbakadragen flicka som har
bestämt sig för att inte intressera sig för någonting. En
dag när hon vandrar runt på sin morbrors ägor får hon
tag på en nyckel. Den öppnar dörren till en trädgård som
är omgiven av en hög mur. När hon går in i trädgården
händer det något med henne. Hon arbetar för att åter-
ställa trädgården till dess forna skönhet och känner hur
hennes livsvilja kommer tillbaka. Colin lockas från sitt
dystra rum ut i trädgården och författaren sammanfattar
det så här:

”Så länge Colin stängde in sig på sitt rum och bara
tänkte på sin ängslan och svaghet och sin avsky för att
någon skulle se honom, och ständigt grubblade på puckel-
rygg och tidig död, så var han en hysterisk, halvgalen liten
hypokondriker som ingenting visste om solen och våren,
och inte heller visste att han kunde bli bra och stå på sina
ben om han bara försökte. När nya vackra tankar började
tränga undan de gamla hemska tankarna, återvände livet
till honom, blodet strömmade friskt genom ådrorna och
han fick ny styrka ... Mycket märkvärdigare saker kan
hända vem som helst som har förstånd att i tid driva bort
en otrevlig och nedstämmande tanke med en trevlig och
beslutsam. Man kan inte tänka på två saker samtidigt.
H O N A

4



Genom att återställa trädgården till dess forna skönhet kände Mary Lennox, en person i boken Den 

hemlighetsfulla trädgården, hur hon fick sin livsvilja tillbaka. Hennes kusin Colin lockades från sitt dystra 

rum ut i trädgården och blev starkare för var dag som gick.
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’Där du odlar rosor,
där växer tisteln ej.’ ”1

VÅR HIMMELSKE FADER TRÖSTAR OSS

Kom ihåg att Herren har sagt: ”På er är till och med
alla hårstrån räknade” av er Fader. ”Var alltså inte rädda”
(Matt 10:30–31). Han känner oss, han älskar oss och han
vet vad vi behöver. Han tröstar oss om vi endast är villiga
att förtrösta på honom och på hans godhet och vishet.

Det finns mycket som vi inte kan påverka. Vi möter
alla svårigheter och besvikelser. Men dessa visar sig ofta
vara möjligheter. Herren mäter hur starka vi är genom att
se hur vi möter dessa svårigheter. Som Herren sade till
profeten Joseph Smith: ”Vet, min son, att allt detta skall
giva dig erfarenhet och tjäna dig till godo” (L&F 122:7).

Ibland låter Herren oss gå igenom prövningar för att
han ska kunna forma oss till dugliga tjänare. På grund av
vår önskan att prestera väl märker vi sällan att Herren för-
söker leda oss bort från falsk stolthet och fåfäng ambition
O K T O B
för att kunna undervisa oss om lärjungeskap. Hans allse-
ende öga vakar alltid över oss, eftersom han är vår evige
himmelske Förälder. När vi möter prövningar, vilket vi alla
måste under jordelivet, låt oss då inte sjunka ner i själv-
ömkans avgrund. Låt oss i stället komma ihåg vem som
står vid rodret, att han finns där för att leda oss genom
livets alla stormar.

VI BÖR INTE LÅTA VÅR RÄDSLA STYRA OSS

Låt mig få återge berättelsen om ett nödställt skepp
under en kraftig storm vid Hollands kust:

”En roddbåt skickades ut för att rädda manskapet på
fiskebåten. Vågorna var enorma, och varje man vid
årorna fick lov att använda all sin styrka och kraft för att
nå ut till de olycksdrabbade sjömännen under nattens
bistra mörker och kraftiga regn.

De kom fram till den olycksdrabbade fiskebåten, men
roddbåten var för liten för att kunna rädda hela besätt-
ningen på en gång. En man fick lov att stanna kvar
E R  2 0 0 2
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ombord, det fanns helt enkelt inte plats för honom i
roddbåten. Risken att räddningsbåten skulle välta var för
stor. När räddningsmanskapet närmade sig stranden vän-
tade hundratals människor på dem med facklor för att
vägleda dem i den dystra natten. Samma manskap kunde
inte gå ut en andra gång, de var alltför utmattade av
kampen mot stormen, vågorna och störtregnet.

Kustbevakningens kapten bad därför om frivilliga, så
att de kunde sända ut båten igen. Bland dem som utan
tvekan erbjöd sig att hjälpa till fanns en nittonårig yng-
ling som hette Hans. Han hade klätt sig i oljekläder och
gått till stranden tillsammans med sin mor för att följa
räddningsaktionen.

När Hans erbjöd sig att hjälpa till, fick hans mor panik
och sade: ’Snälla Hans, gör det inte. Din far dog till sjöss
när du var fyra år gammal och din äldre bror Pete rap-
porterades saknad till sjöss för över tre månader sedan.
Du är den ende sonen jag har kvar!’

Men Hans sade: ’Mamma, jag måste hjälpa till. Det är
min plikt.’ Och hans mor grät och började rastlöst gå
fram och tillbaka på stranden, medan Hans steg i rodd-
båten, fattade årorna och försvann i natten.

Efter att ha kämpat mot de höga vågorna i över en
timme (vilket kändes som en evighet för Hans mor) blev
roddbåten synlig igen. När räddningsmanskapet kom till-
räckligt nära stranden för att kunna höra när kustbevak-
ningens kapten ropade till dem, kupade han sina händer
och ropade kraftfullt för att överrösta stormen: ’Räddade
ni honom?’

Folket längs stranden som lyste upp havet med sina
facklor såg hur Hans reste sig upp i båten. Han ropade så
högt han kunde: ’Ja! Och tala om för min mor att det är
min bror Pete!’”2

Vid ett annat tillfälle och på annat vatten befann sig
de forna apostlarna i en båt ”många stadier från land och
var hårt ansatt av vågorna, eftersom vinden låg emot.

Vid fjärde nattväkten kom Jesus till dem, gående på
sjön.
L I A
När lärjungarna fick se honom gå på sjön, blev de för-
skräckta och sade: ’Det är en vålnad.’ Och de skrek, så
rädda var de.

Men genast sade Jesus till dem: ’Var lugna. Det är jag.
Var inte rädda’” (Matt 14:24–27).

Låt oss inte styras av vår rädsla. Må vi alltid komma
ihåg att vara vid gott mod, förtrösta på Gud och leva vär-
digt så att han kan leda oss. Vi äger alla rätten att få per-
sonlig inspiration så att den kan leda oss genom vår jor-
diska prövotid. Må vi så leva att våra hjärtan alltid
lyssnar efter Andens viskningar och tröst. � 

SLUTNOTER
1. Den hemlighetsfulla trädgården, s 223–224.
2. Jacob de Jager, “You Never Know Who You May Save”,

Ensign, november 1976, 56–57.

FÖRSLAG TILL HEMLÄRARE

Här följer några exempel på hur detta budskap kan
användas:

1. Be någon i familjen berätta om en modig person.
Be familjemedlemmar turas om att läsa berättelserna
från profeten Joseph Smiths och president Fausts 
unga år.

2. Visa en krukväxt för familjen och fråga dem vad
som krävs för att bli en duktig trädgårdsmästare. Hur kan
uttrycket ”där du odlar rosor, där växer tisteln ej” liknas
med vår förmåga att bemästra vår rädsla?

3. Visa familjen målningen på sidan 7 i detta nummer.
Be dem föreställa sig hur det kändes att vara ombord på
det skeppet. Läs Matteus 14:22–27 och diskutera hur vår
tillit till Gud kan hjälpa oss att vara vid gott mod. Famil-
jemedlemmarna kanske också vill dela med sig av lik-
nande erfarenheter.

De forntida apostlarna befann sig på en båt ”många

stadier från land och var hårt ansatt av vågorna,

eftersom vinden låg emot. Vid fjärde nattväkten kom

Jesus till dem, gående på sjön.”
H O N A
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Andliga

President Boyd K Packer
tillförordnad president för de tolv 

apostlarnas kvorum

Andliga

”Nonsens” sade jag. ”Det
finns inte några krokodiler
där.” Men helt plötsligt
såg jag dem!
Jag har alltid varit intresserad av
djur och fåglar. När jag blev
större och kunde läsa, skaffade

jag böcker om fåglar och djur, och jag
lärde mig en hel del om dem. När jag
var i tonåren kände jag igen de flesta
afrikanska djur. Jag kunde se skillnad
på en klippspringare och en impala, en
gemsbock och en gnu.

Jag ville resa till Afrika och se dju-
ren och fick slutligen tillfälle till detta.
Syster Packer och jag blev kallade att
göra en resa genom Sydafrika. Vi hade
ett ganska digert dagsprogram. Vi
hade invigt åtta kapell på sju dagar.

Missionspresidenten gav inga
detaljer om dagsprogrammet för den
L I A
10 september. (Det råkade vara min
födelsedag.) Jag trodde att vi plane-
rade att återvända till Johannesburg i
Sydafrika. Men han hade andra pla-
ner. ”Det finns ett storviltreservat inte
så långt härifrån”, förklarade han” och
jag har hyrt en bil, och i morgon på
din födelsedag ska vi åka runt och se
de afrikanska djuren”.

Jag kanske borde förklara att reser-
vaten är mycket speciella i Afrika.
Människorna sätts i burar och djuren
får springa runt i frihet. Det vill säga,
det finns ett inhägnat område eller
läger där besökarna får boka in för nat-
ten, där de är skyddade bakom höga
staket till morgonen. På morgonen får
H O N A
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Plötsligt förstod jag!

”Det finns krokodiler

över hela reservatet”,

sade han, ”inte bara

i floderna.”
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de köra ut igen, men ingen får gå ur
sina bilar.

På grund av att vi blev försenade
med vårt kvällsmål åkte vi inte mot
vår avskilda stuga förrän långt efter
kvällningen. Vi fann avtagsvägen och
hade börjat köra längs den när motorn
stannade. Vi plockade fram en
ficklampa och jag steg ur bilen för att
undersöka motorn. Då ljuset föll på
vägen fick jag se lejonspår.

Jag retirerade snabbt in i bilen och
vi beslutade att det nog var säkrast att
tillbringa natten i den. Som tur var
fick vi hjälp av en man som körde en
tankbil. Han hade haft problem och
lämnat lägret sent.
O K T O B
På morgonen fick vi skjuts tillbaka
till den inhägnade lägerplatsen. Vi
hade ingen bil och skulle inte få
en ny förrän långt fram på
eftermiddagen. Vår enda
dag i reservatet var helt
förstörd, och förverkli-
gandet av mitt livs dröm
hade gått om intet.

Jag samtalade med
en ung vakt i reserva-
tet. Han var förvånad
över att jag kände till
så många afrikanska
fåglar. Så han erbjöd
sig att ta oss med ut i
reservatet. ”Vi håller
E R  2 0 0 2
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Lyckligtvis finns det en

andlig första hjälp för

dem som blivit bitna.

Biskopen i en

församling är

vägvisaren

som har hand

om denna

första hjälp. Han

kan också behandla

dem som blivit 

allvarligt moraliskt

misshandlade av

dessa andliga kroko-

diler så att de blir 

fullständigt helade.
på och bygger en ny utkiksplats över
ett vattenhål cirka tre mil från läg-
ret”, sade han. ”Det är inte riktigt
färdigbyggt ännu, men man kan
vara säker där. Jag kan köra er
dit och ni kan ta lunch med
er. Där kommer ni att se lika
många djur som ni skulle
göra om ni körde omkring,
eller till och med fler.”

På vägen till utkiks-
platsen erbjöd han sig att
visa oss några lejon. Han
svängde av vägen och det
tog inte lång stund förrän vi såg
17 sovande lejon ligga utsträckta i
undervegetationen. Han körde ända
fram till dem. 

Vi stannade vid ett vattenhål för
att se när djuren kom för att dricka.
Det var en särskilt torr säsong och
det fanns inte mycket vatten —
egentligen bara dyiga gropar. När
elefanterna steg ner i dyn sipprade
dyvattnet ner i deras efterlämnade
fotavtryck och djuren drack sedan ur
elefanternas fotavtryck.

Antiloperna, i synnerhet, verkade
mycket skygga. De närmade sig dyhå-
let bara för att sedan vända om och
förskräckta fly därifrån. Jag kunde inte
se några lejon i närheten så jag frågade
vägvisaren varför antiloperna inte
stannade och drack. Han svarade, och
detta är viktigt: ”Krokodiler.”

Jag trodde att han skojade, men
jag frågade honom allvarligt: 
”Vad är den verkliga orsaken?”
Samma svar: ”Krokodiler.”
”Nonsens” sade jag. ”Det finns
inte några krokodiler där, det kan ju
alla se.”

Jag trodde att han drev med
den utländske storviltexperten
och till slut bad jag honom
att tala om hur det verkligen
låg till. Nu vill jag påminna
er om att jag inte var okun-
nig i ämnet. Jag hade läst
många böcker. Dessutom vet
ju alla att krokodiler inte kan
gömma sig i elefantspår.

Den unge vakten förstod att jag
inte trodde på honom och jag tror
att han beslutade sig för att ge mig
en läxa. Vi körde vidare till en
annan plats där vi parkerade bilen
uppe på en vall ovanför en annan
L I A H O N A
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dyig grop, så att vi hade en bra utsikts-
punkt. ”Där”, sade han, ”Se själv.”

Jag kunde inte se något annat än
dyn och lite vatten och några skygga
djur på avstånd. Men helt plötsligt såg

jag! — En stor krokodil låg där och
lurpassade på att något intet ont

anande djur skulle komma dit
för att dricka.

Plötsligt förstod jag!
När han såg att jag var
villig att lyssna, fortsatte
han sin undervisning.
”Det finns krokodiler



över hela reservatet”, sade han, ”inte
bara i floderna. Det finns inget vatten
utan att det också finns en krokodil i
närheten. Var förvissad om det.”

Mannen var snällare mot mig än
vad jag förtjänade. Den ”besserwisser-
attityd” som jag först visat när han
sade ”krokodiler”, kunde ha frestat
honom att svara: ”Nå, gå och titta
efter själv.”

Jag såg ju själv att där inte fanns
några krokodiler. Jag var faktiskt så
säker på mig själv att jag tror jag
kunde ha gått dit, bara för att se vad
som verkligen var där. En sådan över-
modig handling kunde ha varit ödes-
diger! Men han hade tålamod nog att
undervisa mig.

Jag hoppas att ni är förståndigare
när ni talar till era vägvisare än jag
var vid detta tillfälle. Den där idén
som jag hade fått i huvudet om att jag
förstod allt så bra, var en attityd som
inte anstod mig, och den anstår inte
er heller. Jag känner mig inte stolt
över vad som hände, och jag tror att
jag skulle ha skämts att tala om det
för er, om det inte vore för att ni kan
ta lärdom av det.

De som har gått före er genom
livet har vissa erfarenheter av vatten-
hål och höjer en varnande röst om
krokodiler. Inte bara dessa stora, grå
ödlor, som kan stympa er med sina
käftar, utan andliga krokodiler, som
är oerhört mycket farligare, mera för-
rädiska och mindre synliga än de 
väl kamouflerade reptilerna i Afrika.

Dessa andliga krokodiler kan döda
eller stympa era själar. De kan för-
störa er sinnesfrid, såväl som sin-
nesfriden hos dem som älskar er. Det
är den sortens krokodiler som vi
måste varna för, och det finns knap-
past ett ”vattenhål” i hela världen
som inte hemsöks av dem.

Vid en annan resa till Afrika dis-
kuterade jag den här episoden med
en vakt från ett annat reservat. Han
försäkrade mig om att en krokodil
visst kan gömma sig i ett elefantspår
— en krokodil stor nog att bita en
människa mitt itu.

Så visade han mig en plats där en
tragedi hade inträffat. En ung man
från England som arbetade på hotel-
let hade trots alla varningar gått
utanför inhägnaden för att titta på
någonting som låg på andra sidan en
vattensamling som var så grund 
att vattnet inte ens gick över hans
tennisskor.

”Han hade inte ens tagit två steg
förrän en krokodil tog honom”, sade
vakten, ”och det fanns ingenting som
vi kunde göra för att rädda honom.”

Det verkar som om det nästan
vore mot vår natur, speciellt när vi är
unga, att lyssna på någon annans råd.
Oavsett hur väl vi tror att vi känner
till en sak eller hur gärna vi än vill
göra en viss sak, så finns det tillfällen
då det kan vara livsfarligt att inte
lyssna på vägvisarna.

Det är hemskt att tänka på den
unge mannen, som blev uppäten av
en krokodil, men det är inte det
värsta som kan hända en människa.
O K T O B E R  2 0 0 2
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Det finns moraliska och andliga ting
som till och med är långt värre att
råka ut för än att bli söndertuggad av
en hemsk reptil.

Lyckligtvis finns det tillräckligt
många vägvisare här i livet för att för-
hindra att sådana saker händer, om vi
bara är villiga att ta emot råd då och
då. Om ni lyssnar på era föräldrars,
lärares och ledares råd medan ni är
unga, kommer ni att lära er att följa
den bästa undervisningen av alla —
den Helige Andens maning. Detta är
personlig uppenbarelse. Det finns ett
mönster varigenom vi kan vara
vakna för andliga faror. På samma
sätt som vägvisaren varnade mig, så
kan ni få varningssignaler för andliga
krokodiler som lurar på er väg.

Lyckligtvis finns det en andlig
första hjälp för dem som blivit bitna.
Biskopen i en församling är vägvisa-
ren som har hand om denna första
hjälp. Han kan också behandla dem
som blivit allvarligt moraliskt miss-
handlade av dessa andliga krokodiler
så att de blir fullständigt helade.

Erfarenheten i Afrika var ännu en
påminnelse för mig att följa Vägvisa-
ren. Jag följer honom därför att jag
vill göra det. Jag bär vittnesbörd om
att han lever, att Jesus är Kristus. Jag
vet att han har en kropp av kött och
ben, att han leder denna kyrka och
att hans avsikt är att se till att var och
en av oss blir ledd tillbaka i trygghet
till hans närhet. � 

Ur ett tal från generalkonferensen i april

1976.



VARNING! F
Går du ända fram till kanten på klippskrevan och riskerar
att ramla ner och inte kunna komma upp igen? Eller håller
du dig på avstånd från faran och får allt som en tillgiven
himmelsk Fader vill ge dig?

IL
LU

ST
RA

TI
O

N
ER

 P
AU

L 
M

AN
N

Hur man undviker pornografins fälla
Du har haft en underbar dag
på det snötäckta berget. Du
och dina vänner tar er upp

för den svåraste leden hittills. Inte så
långt från bergstoppen ser du en djup
klippskreva rakt framför dig — den sor-
tens skreva som kan sluka en bergsbesti-
gare utan att lämna spår efter sig. Går
du ända fram till kanten på den hala
sluttningen och riskerar att ramla ner?
Varnar du de som är bakom dig, eller
låter du dem själva finna ut?

Pornografi är som den klippskrevan.
En av dess farligaste snaror är att du
kanske inte ens inser hur förrädisk den
är förrän du fastnat i fällan. Tre unga
sista dagars heliga har anonymt delat
med sig av sina erfarenheter. Låt oss
kalla dem Mikael, Thomas och Fredrik.
De hoppas att deras erfarenheter kan
hjälpa andra att undvika denna fälla.
Och till dem som kämpar med liknande
problem ger de förslag på hur man kan
övervinna dem.

Mikael: Jag växte upp i kyrkan
och har ett vittnesbörd. Men det
finns en del av mitt liv som inte
många känner till. När jag var sju år
gammal såg jag ofta en pornografisk
affisch på väggen hemma hos en
granne i tonåren. Den lämnade en
bild i mitt medvetande som jag inte
kunde släppa. Ovärdiga tankar
gjorde att jag utvecklade en ovärdig
vana som jag trodde att jag inte
kunde bryta.

Thomas: När jag var omkring tolv
år gammal gick jag hem till en vän.
Han och ett gäng andra killar i kvar-
teret satt vid datorn. Jag sade skämt-
samt: ”Jaså, ni sitter och tittar på
pornografi?”

De sade: ”Hur kunde du veta det?
Titta på det här.”

Det var början på mitt problem.
Jag började snart använda vår dator
för att söka efter fler och fler bilder. 

Fredrik: Vanligtvis inser du inte
att det är ett problem förrän du har
sjunkit så djupt in i det att du inte
längre kan sluta. Det är vad som
hände mig. Jag var nyfiken och
urskuldade mig med att de andra kil-
larna i skolan också tittade på porno-
grafiska bilder och att det inte ver-
kade vara något problem för dem.



ARA!

TITTAR DU BARA ELLER BÖRJAR DU

BLI BEROENDE?

Pornografi väcker vår nyfikenhet. På
något sätt så verkar den inte så farlig.
Vi har alla gått in i en affär bara för att
titta — inte för att köpa. Men det här
är en mycket stor affär, och det finns
nästan ingen gräns på vad den säljer.
Väl inne i affären möts vi av otaliga
erbjudanden att stilla vår nyfikenhet. Så
många att vår nyfikenhet aldrig vilar.

Vi möter många saker — som skal-
lerormar eller övergivna gruvor eller
droger — som kan väcka vår nyfiken-
het. Men eftersom vi vet hur farliga de
är, så går vi därifrån eller lämnar festen
eller stänger av datorn.

När det gäller pornografi kan man
faktiskt inte bara ”titta”. Det är själva
tittandet som är problemet. Att se på
pornografi utlöser sexuella känslor. Vi
kan lätt bli slav under
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Det är både farligt och fel att

avsiktligt se på sådant som sti-

mulerar sexuella tankar. Det finns

mycket sådant i vår omgivning. Och

eftersom de ofta är lagliga och

offentliga kan det ibland vara svårt

att undvika att se dem.

Men du behöver inte låta dem

snärja dig. Om du tar på dig Guds

hela vapenrustning varje dag genom

att be, studera skrifterna och följa

buden efter bästa förmåga, utvecklar

du den styrka du behöver för att stå

emot denna och alla andra frestelser.

Här följer några andra förslag på

hur du kan undvika den livsfarliga

skreva som kallas pornografi och som

dödar dig andligen.

1. Känn igen den när du ser den.

Enkelt beskrivet är det så här:

Pornografi är all underhållning som

innehåller omoraliska eller

oanständiga bilder för att stimulera

sexuella känslor. Även konventionella

program på televisionen och reklam

kan vara pornografiska. Om bilderna

väcker sexuella känslor hos dig bör du

undvika dem.

2. Bryt det känslomässiga samban-

det. Det finns ett samband mellan allt

beroendeframkallande beteende och

känslor som stress, ångest och depres-

sion. Om du känner dig stressad eller

ängslig, försök att bearbeta dessa känslor

istället för att använda pornografi eller

andra destruktiva medel för att försöka

dämpa dem. Bön, skriftstudier, motion,
L I A H
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uppbyggande vänner och regelbunden

närvaro i kyrkan kan hjälpa dig. En

förälder, ledare i kyrkan eller annan på-

litlig vuxen person kan vara din livlina om

problemen känns för stora att reda ut på

egen hand.

3. Surfa rätt. Om du har tillgång till

Internet hemma, be dina föräldrar

installera ett filter. Men förlita dig inte

bara på filtret, det kanske inte är till-

räckligt. Det enda sättet att ha full

kontroll är att ha självkon-

troll. Placera inte datorn i

ditt sovrum, ställ den där

andra också kommer att

vara. 

4. Var en nutida

Josef. Kommer du ihåg

vad Josef gjorde när

Potifars hustru försökte

sätta honom i en omoralisk situa-

tion? Josef ”flydde därifrån” (1 Mos

39:12). Med andra ord så sprang han

sin väg. När du utsätts för pornografi,

gå genast därifrån — genom att klicka

på musen, byta kanal eller snabbt

lämna en väns hem.

5. Sök den bästa hjälpen. Låt inte

din ande försvagas av brist på andlig

föda. En fast föda av rättfärdiga ämnen

— som bön, skriftstudier, Unga mäns

och Unga kvinnors veckoträffar, semi-

nariet och en noggrann studie av

Vägledning för de unga — kan ge dig

den kraft du behöver för att navigera i

en värld som har andliga skrevor runt

varje hörn. � 
O N A
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Många försöker bemästra sitt

beroende av pornografi på egen

hand. Men precis som en

bergsklättrare i en farlig klipp-

skreva, behöver de alla hjälp.

Nyckeln till deras räddning

är att de talar med bisko-

pen eller grenspre-

sidenten.
dessa lustfyllda känslor, särskilt om de
tycks döva stress eller ängslan — och vi
kan utveckla ett beroende som är lika
svårt att övervinna som drog- eller alko-
holberoende.

Fredrik: Nyfikenheten blev ett
intresse, och intresset utvecklades
till en fast vana. Det dröjde inte
länge förrän jag var beroende. Jag
kom hem från skolan, gick direkt till
datorn och satt där i flera timmar.
Mitt sociala liv blev lidande. Det
blev också mitt skolarbete, min rela-
tion till min familj och — vad som är
ännu viktigare — min andlighet.

Samtidigt som jag behövde höra
Andens maningar mer än någonsin,
blev jag mindre och mindre förmö-
gen att känna något alls. Livet blev
en ständig kamp mot depression.

Min själ hungrade och det enda
som jag gav den innehöll ingen när-
ing. Jag blev besviken på mig själv
och hängav mig åt pornografi för att
må bättre. Men pornografin gjorde
det bara värre.

VILKA ÄR SKADEVERKNINGARNA?

Skuldkänslor, rädsla och depression
är vanliga känslor hos dem som håller
på med pornografi. Skuldkänslor efter-
som de vet att det de gör är fel. Rädsla
eftersom de är rädda att någon ska
komma på dem. Depression eftersom de
inte längre kan känna Anden. Porno-
grafin skadar deras förhållande till
familjen, vänner, ledare i kyrkan och
Herren.

Mikael: Mitt självförtroende
sjönk när jag var i kyrkan, på sko-
lan och överallt. Jag kände mig
ofta ensam, annorlunda och ovärdig.
Om en tjej tyckte om mig tänkte jag:
”Hon skulle inte tycka om mig om
hon verkligen kände mig.” Jag drog
mig undan andra människor.

Fredrik: Under alla dessa år gick
jag till kyrkan, men mentalt var jag
inte där. Jag fortsatte att gå till kyr-
kan för att mina föräldrar inte skulle
bli upprörda. Men jag visste att den
livsstil jag valt var fel. Jag såg hur jag
förändrades dag efter dag, år efter år.
Jag blev känslolös och förhärdad. Jag
började ljuga för mina föräldrar, min
biskop och alla jag kom i kontakt
med. Inuti mig härskade kaos och
andlig tortyr.

NYCKELN TILL FÖRÄNDRING

Dessa unga män kämpade med sitt
pornografiberoende och försökte över-
vinna det på egen hand. Men precis som

en bergsklättrare som fastnat i en
farlig klippskreva behövde de
alla hjälp. En intervju med biskopen
blev deras nyckel till att kunna förändra
sitt liv.

Mikael: Jag bad om styrka att
kunna stå emot dessa frestelser. Jag
gjorde upp en lista på saker som kunde
hjälpa mig komma närmare Gud, som
bön, skrifterna och rena tankar. Men
trots att jag arbetade hårt kunde jag
inte besegra mitt problem.

Bara tanken på att bekänna för
biskopen fick mig att rysa. Jag tyckte



En profets
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att det var bättre att berätta allt för
biskopen när jag hade tagit mig ige-
nom det. Men jag insåg slutligen att
jag aldrig skulle ta mig igenom det
om jag inte talade om det. Eftersom
Gud redan visste vad jag kämpade
med och jag kände att jag kunde be
till honom och diskutera mitt pro-
blem, vad gjorde det för skillnad om
jag talade med Guds tjänare ansikte
mot ansikte? När jag väl beslutat mig
för att bekänna mitt problem, fick
jag en uppmuntrande känsla av frid
som bekräftade att det var rätt
beslut.

Om du utsätter dig för pornografi är
du inte moraliskt ren, även om du inte
har gjort något annat som är omora-
liskt. Fredrik berättar om hur han insåg
att han inte var värdig att gå till templet
eller på mission.

Fredrik: Jag knäböjde ödmjukt
inför Herren med tårar i ögonen och
bad om en styrka större än min egen.
Jag bad kväll efter kväll, och jag visste
till slut att jag måste tala med min bis-
kop om det. Det var den svåraste
delen — att erkänna för någon annan
att jag hade ett problem. Jag sade till
mig själv att jag kunde klara av det
själv och att ingen annan någonsin
behövde veta. Jag ville att det skulle
vara någonting som bara var mellan
Gud och mig. Men jag insåg slutligen
att det var omöjligt. Jag talade med
min biskop och påbörjade en lång och
svår omvändelseprocess.

DU ÄR INTE ENSAM

Det kan vara svårt att omvända sig,
men det är också en tid av tröst och hopp.
En biskop talade om dem
som kämpar mot pornografi
och sade: ”Man kan få hjälp.
Omvändelse är en process. Det
tar tid att bryta negativa vanor
och varje liten seger måste uppmärksam-
mas, förstärkas och firas under processens
gång. En del av dem som jag har arbetet
med kämpar fortfarande med sitt pro-
blem, men de försöker i alla fall inte att
dölja det längre. De bygger upp ett sup-
portsystem. De har insett att de inte behö-
ver möta denna prövning på egen hand.”

En tidigare biskop förklarar: ”Föru-
tom min familj tror jag inte att jag äls-
kade någon i min församling mer än
dem som kom till mig med brustna hjär-
tan och som sökte förlåtelse och frid. De
brydde sig mer om vad Herren tyckte
om dem än vad andra människor ansåg.
Jag uppskattade deras mod och önskan
att ställa allt tillrätta. Jag grät för deras
skull. Jag gladde mig när de var rena
och hela igen. Och efteråt var de i mina
ögon aldrig före detta syndare — bara
älskade bröder och systrar.”

”Lita på Herren”, har äldste Richard
G Scott i de tolv apostlarnas kvorum
sagt. ”Han vet vad han gör. Han kän-
ner redan till era problem. Och han
väntar på att ni skall be om hjälp”
(”Förtrösta på Herren”, Nordstjärnan,
juli 1989, s 31).

HUR MÅR MIKAEL IDAG?

Jag kände mig lättad när jag slu-
tade att låtsas. När jag delade bördan
med min biskop och min familj
behövde jag inte längre klara av
detta beroende ensam. Nu använder
jag mig av detta supportsystem.
L I A H O N A
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Jag vädjar till er pojkar ... att hålla

er fria från världens onda. Ni får

inte hänge er åt ett vulgärt språk i

skolan. Ni får inte berätta oanständiga

skämt. Ni får inte söka efter

pornografiskt material på Internet. 

Ni får inte ringa betaltjänster för att

lyssna på oanständigheter. Ni får inte

hyra videofilmer med pornografi av

något slag. Sådant liderligt material 

är inte för er. Håll er borta från

pornografi på samma sätt som ni 

undviker en allvarlig sjukdom. Den 

är lika fördärvlig. Den kan bli en vana,

och de som ägnar sig åt den kan så

småningom inte vara utan. Den är

vanebildande.

Detta är en femmiljarderdol-

larindustri för dem som producerar

den. De gör den så ... attraktiv de

kan. Den förför och förgör sina offer.

Den finns överallt. Den finns omkring

oss. Jag vädjar till er unga män

att inte syssla med sådant. Ni

har helt enkelt inte råd att

göra det.” — President

Gordon B Hinckley (”Lev

så att du är värdig den

flicka du en gång ska gifta

dig med”, Nordstjärnan,

jul 1998, s 50). � 

”



Ännu en drog?
Ett problem som hade dominerat
mina ungdomsår kunde inte besegras
över en natt. Vägen har varit lång
och svår — och jag är inte framme
än. Det räcker inte längre med att
bara se lycklig ut. Jag vill vara lycklig.
Jag lär känna Kristus bättre och lär
mig att förstå vad försoningen inne-
bär. Frälsaren ger mig den styrka jag
behöver så att mitt självförtroende
och min självrespekt växer var dag.

OCH THOMAS?

Jag var ärlig mot min biskop. När
min far talade med mig var jag ärlig
mot honom också. Vi arbetade på
problemet tillsammans. Vi beslöt oss
för att koppla bort Internet under en
tid i vårt hem. Det var en stor hjälp.

Jag ska snart fylla 16 och jag är
glad över att jag beslutade mig för att
pornografin inte skulle få kontrollera
mitt liv. Jag har bättre självförtro-
ende och tänker på unga kvinnor på
ett annat sätt än tidigare. Med hjälp
av min biskop förbereder jag mig nu
för att gå till templet, verka som hel-
tidsmissionär och för ett underbart
äktenskap en dag.

OCH FREDRIK?

Det tog lång tid och en uppriktig
strävan att bryta dåliga vanor. Min
prästadömsledare bedömde till slut
att jag var värdig att gå ut på mission.

Det var underbart att kunna gå
till templet och veta att jag

var ren. Anden som jag
hade sökt under alla

dessa tonår flödade 
in i mitt hjärta och
O K T O
mitt liv. Jag är så tacksam för Jesu 
Kristi försoning.

Motståndaren försöker fortfarande
få mig på fall igen, men jag har lärt
mig att ta på mig Guds vapenrustning
varje dag. Jag vet att Jesus Kristus äls-
kar mig, och jag älskar honom.

HUR ÄR DET MED DIG?

Det bästa sättet att undvika att få
problem med pornografi är att hålla sig
B E R  2 0 0 2
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så långt borta från den som möjligt.
Men om du kämpar mot pornografi
eller en annan ovärdig vana, var snäll
och tala med din biskop eller grenspresi-
dent. Han älskar dig, han kommer att
vara diskret och han kan hjälpa dig att
tillämpa försoningens kraft i ditt liv.
Med Frälsarens och hans tjänares hjälp
kan du få den styrka som du behöver.
Du kan bli ren och trygg och värdig på
alla sätt. � 
Pornografi kan vara mycket beroende-

framkallande. Vetenskaplig forskning — däri-

bland ny teknik inom hjärnröntgen — visar på att

pornografi kan orsaka fysiska och kemikaliska

förändringar i hjärnan som påminner om dem

som orsakas av droger. Det enda säkra sättet att undvika faran är att hålla

sig borta från pornografi helt och hållet.

Om du har blivit beroende av den måste du söka hjälp. Den första du

måste tala med är din biskop eller grenspresident. Han kan hjälpa dig att

använda Frälsarens återlösande och helande kraft i ditt liv. Om det är nöd-

vändigt kan han också hjälpa dig finna professionell rådgiv-

ning. Försök inte att klara av det ensam!

Pornografi är inte bara tillgänglig, den framhålls och

marknadsförs. Ingen — ingen vuxen, ingen återvänd

missionär, ingen — är så mogen eller så stark att han

eller hon kan ta risken att medvetet utsätta sig för den.

Bestäm er för att vara på er vakt hela livet. Det är än vikti-

gare för dem som tidigare har haft

problem med pornografi. Det är

jämförbart med att ha övervunnit

ett drog- eller alkoholberoende.

Du får inte ens kasta en blick på

det igen eftersom det utan förvar-

ning kan bemästra dig. � 

FOTO AV HJÄRNRÖNTGEN, PHOTO DISC



JEREMIA: 
Som lera i krukmakarens hand

Herrens ömma formgivning av profeten 
Jeremias liv påminner oss om hur han kan forma våra liv.
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Äldste Jean A Tefan
Områdesauktoritetssjuttio

Hans namn betyder ”Jehova skall upp-
höja” och han tvekade inte att tjäna
Herren. Ändå upplevde profeten Jere-
mia mycken andlig vånda.

Någon gång under de första åren av Jeremias över 40 år
långa ämbetstid i Jerusalem befallde Herren honom att
besöka en krukmakares hus (se Jeremia 18:1–2). Jeremia
såg hur krukmakaren arbetade, hur denne med foten fick
den understa drejskivan att snurra samtidigt som han på
den övre skivan arbetade med sina händer på en klump fuk-
tig lera. Krukmakeri är ett av civilisationens äldsta hant-
verk. Jeremia såg hur krukmakaren upptäckte en brist i kär-
let han drejade. Jeremia tyckte att det var intressant att se
hur krukmakaren tryckte ihop leran i sina händer och bör-
jade skapa ett helt annat kärl (se Jeremia 18:3–4). Herren
ställde sedan en retorisk fråga: ”Skulle jag inte kunna göra
med er, ni av Israels hus, så som denne krukmakare gör?”
(Jeremia 18:6.) Han kunde lika gärna ha talat om Jeremia.

Han var en profet som såg många av Israels ogudak-
tighets mörkaste dagar. Ändå såg han i allt detta Mäster-
krukmakarens skickliga hand som formade Jeremias
karaktär till ett vackert konstverk. Det som hände
honom påminner oss om hur vi måste lägga våra liv, hur
svårt det än kan vara, i Herrens kärleksfulla händer.

HANS KALLELSE TILL VERKET

Jeremia föddes i staden Anatot. Den låg ungefär fem
kilometer nordost om Jerusalem. Hans far, Hilkia, var ”en
av prästerna i Anatot i Benjamins land” (Jeremia 1:1).
L I A
Medan Jeremia fortfarande var ung kallade Herren honom
som sin profet: ”Gå vart jag än sänder dig och tala vad jag
än befaller dig” (Jeremia 1:7). Jeremia opponerade sig först
mot Herrens förtroende för honom. ”Jag förstår inte att tala,
ty jag är för ung” (Jeremia 1:6). Men Herren kände till Jere-
mias förmåga: ”Innan jag formade dig i moderlivet utvalde
jag dig ... Jag satte dig till en profet för folken” (Jeremia 1:5).

På samma sätt känner Herren var och en av oss och har
utvalt oss att komma till jordelivet vid en tidpunkt och på
en plats som är bäst för oss. Han kan forma oss genom våra
kallelser att verka i hemmet eller kyrkan. Min hustru och
jag lärde oss att ännu mer uppskatta denna princip när vi
kallades att presidera över Fijimissionen Suva. Vi talade
inte flytande engelska och min fru i synnerhet kände sig
mycket överväldigad. När hon avskildes fick hon denna
gåva som en särskild välsignelse. Hon studerade flitigt och
övade på sin engelska hemma och med missionärerna.
Snart kunde hon tala engelska med missionärerna på zon-
konferenserna i Fiji, Vanuatu och Kiribati, samtidigt som
hon lärde missionärerna som verkade i Nya Caledonien att
tala franska. Hon ansåg att Herren hade kallat henne att
tjäna alla dessa människor, och eftersom de talade olika
språk behövde hon kunna tala båda språken. Denna erfa-
renhet har format och välsignat henne, vår familj och dem
som hon fick möjlighet att undervisa, även om hennes eng-
elska har en lätt fransk brytning.

HANS FORMBARHET

Den person Jeremia danades till berodde till stor del
på hans formbarhet, med andra ord hans beredvillighet
att lyda Guds befallningar, att flexibelt och utan tvekan
H O N A
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Profeten Jeremia

såg många av Isra-

els ogudaktighets

mörkaste dagar.

Ändå såg han i allt

detta Mästarkrukmaka-

rens skickliga hand.
gång på gång böja sig för Guds vilja. Ödmjukhet, lydnad
och tro samt att vara fri från stolthet är karaktärsegen-
skaper som förstärker formbarheten. Krukmakarmästa-
ren testade ofta Jeremias villighet att lyda.

Vid ett tillfälle sade Herren åt Jeremia att köpa en ler-
kruka, slå sönder den inför folkets ledare och sedan djärvt
profetera: ”Så säger HERREN Sebaot: Jag skall slå sönder
detta folk och denna stad på samma sätt som man slår
sönder ett lerkärl, så att det inte kan bli helt igen”
(Jeremia 19:11; se 19:1–15). För att Jere-
mia skulle kunna utföra detta upp-
drag och så dramatiskt förkasta
sina politiska ledare krävdes
det att han visade modig lydnad
och en fullständig likgiltighet
för sin personliga säkerhet.

Herrens ord kom sedan till
Jeremia och han befalldes att
använda sig själv i en impone-
rande åskådningsundervis-
ning. Jeremia fick befall-
ningen att göra ett ok med
remmar, liksom de som
djuren bar, sätta det på sin
hals och visa sig för sände-
buden från kung Sidkia och
Jerusalem. Vilken otrolig syn
Jeremia måste ha
varit för



dessa inflytelserika och mäktiga män! Jeremia sade till
dem att om de inte frivilligt böjde sig inför och tjänade
kungen i Babel, som oxar under oket, skulle Herren
utrota dem (se Jeremia 27:1–11).

Vid detta och många andra tillfällen var Jeremia form-
bar nog att göra det Herren befallde, oavsett hur egen-
domlig, impopulär eller dåraktig han kan ha tyckts i
andras ögon.

Medan jag verkade som missions-
president träffade jag många unga
människor som också visade denna
formbarhet. Den första gången jag
träffade Olivier Pecqueux var under
ett besök till Nya Caledonien. Han
var 24 år gammal och gjorde militär-
tjänsten. Han var inte aktiv i kyrkan
utan levde istället ett världsligt liv.
Men Herren hade andra planer för
honom. På hans begäran träffades vi
och pratade om hans patriarkaliska
välsignelse. Han beslöt sig för att
ödmjuka sig, omvända sig och låta
Herren forma hans liv. Han kallades
snart som heltidsmissionär och han
blev en av mina bästa äldster. I dag
går han på college och gifte sig nyligen i templet på Tahiti.

Våra beslut borde visa prov på samma formbarhet och
hopp i Kristus. Äldste Hugh W Pinnock (1934–2001) i
de sjuttios kvorum sade följande: ”Då vi handlar fel, som
det forna Israel gjorde, kan vi ta det vi misslyckats med
och börja på nytt. Krukmakaren gav inte upp och kastade
bort leran ... och vi skall inte känna hopplöshet och för-
kasta oss själva. Ja, vår uppgift är att övervinna våra svå-
righeter, ta vad vi har och är och börja på nytt.”1

DET HAN FICK UTSTÅ

Jeremia var en man som såg mycket elände (se Klag
3:1). Faktum är att redan då han kallades varnade Herren

Jeremia var for

göra det Herren b

vad det fick and

om hon
L I A
honom för att kungar, furstar, präster och folket skulle
strida mot honom. Men Herren lovade: ”De skall ... inte bli
dig övermäktiga. Jag är med dig ... för att rädda dig” (Jere-
mia 1:19). Här följer bara två av många svåra situationer
som Jeremia ombads uthärda.

När Pashur, prästen som var ansvarig för ordningen på
templets förgårdar, hörde den imponerande berättelsen om
hur Jeremia krossade lerkrukan och profeterade för folket,

lät han arrestera och misshandla Jere-
mia och satte honom i stocken. Dagen
därpå befallde Pashur att Jeremia
skulle föras fram inför honom. Jeremia
upprepade då utan fruktan Herrens
ord om annalkande undergång och
tillade: ”Och du själv, Pashur, skall gå i
fångenskap med alla som bor i ditt
hus” (Jeremia 20:6).

När den babyloniska armen beläg-
rade Jerusalem vidarebefordrade Jere-
mia Herrens ord till kung Sidkia och
hans folk och sade att de måste ge
upp. Detta upprörde vissa ämbetsmän
och de använde sig av Jeremias försök
att lämna Jerusalem som en förevänd-
ning till att anklaga honom för förrä-

deri och fängsla honom (se Jeremia 37:6–15).
Jeremia kastades ner i en fruktansvärd brunn för att dö

av svält. Brunnen bestod av en päronformad hålighet som
huggits ut ur klippan för att samla och förvara vatten.
Under årens lopp hade det samlats avlagringar i brunnen.
De var så djupa att Jeremia ”sjönk ner i dyn” (Jeremia
38:6). Ebed-Melek, kungens etiopiske tjänare, visade mod
och kristuslikt tjänande. Om det inte hade varit för honom
skulle Jeremia säkert ha dött (se Jeremia 38:7–13; se även
1 Nephi 7:14).

När den babyloniske kungen intog Jerusalem valde Jere-
mia att stanna hos sitt folk i Jerusalem för att fortsätta att
ge dem Herrens ord, trots deras ständiga vägran att följa

mbar nog att 

efallde, oavsett

ra att tänka 

om.
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tjänande, formbarhet och tålmodighet som vägleder de
heliga idag.

Våra liv kan också vara hedervärda kärl, konstverk 
i Mästerkrukmakarens hand, om vi lystrar till hans
kallelse, är formbara i hans händer och lär från det vi

måste utstå. � 

Äldste Jean A Tefan är områdesauktoritetssjuttio och

verkar i området Stillahavsöarna.

SLUTNOTER
1. ”Börja på nytt”, Nordstjärnan, okt 1982, s 23.

2. ”Ingen sade att det skulle vara lätt”, Nordstjärnan,
januari 1993, s 44.

3. History of the Church, 4:478.
hans råd. Man tror att Jeremia dog i Egypten strax efter det
att han ännu en gång vädjat till sitt folk att de skulle åter-
vända till Herren (se Jeremia 44).

Det som Jeremia utstod var några av Herrens mest kraft-
fulla redskap för att forma och rena Jeremias liv. På samma
sätt ger det som vi utstår och tålmodigt genomlider
oss erfarenhet och kan tjäna oss till godo (se
L&F 122:7–8). Äldste John B Dickson i de
sjuttios kvorum har sagt: ”Livet är inte
avsett att vara lätt. Jag lovar emellertid dem
som arbetar trofast ... och som med beslutsam-
het handskas med varje utmaning på rätt sätt ...
att de kommer att välsignas med en glädje ... som formar
och bygger upp oss och som aldrig kan tas ifrån oss.”2

ETT HEDERVÄRT KÄRL

Den 19 december år 1841 träffades de tolv apostlarnas
kvorum hemma hos profeten Joseph Smith.
Mötets protokoll, fört av Wilford Woodruff, säger
följande: ”Äldste Heber C Kimball undervisade ...
om leran i krukmakarens hand. När den 
missformades i krukmakarens hand skars den bort
från drejskivan och kastades tillbaka i kvarnen för
att användas i nästa omgång. Den var ett
vanhedrat kärl. Men den lera som 
formades väl under krukmakarens 
beröring ... var ett hedervärt kärl.”3

Jeremia var en profet som förvisso vittnade om
Kristus (se Helaman 8:20). Frälsaren citerade själv Jere-
mias ord för att undervisa och profetera under sin jordiska
verksamhet. Hans liv var ett hedervärt kärl, ett exempel på
Herren sade åt Jeremia att slå sönder en 

lerkruka inför folkets ledare och sedan

djärvt profetera om deras undergång. 

För att Jeremia skulle kunna utföra

detta uppdrag krävdes det att han visade

modig lydnad.



Frågor och 
svar
Jag känner mig ledsen större delen av tiden. Vad kan jag göra för
att känna mig lyckligare?

Svaren är avsedda att ge hjälp och perspektiv, inte att framställa kyrkans lära.
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LIAHONAS SVAR
Profeten Lehi lärde: ”Ty det måste

vara så, att det finnes en motsats 
till allting” (2 Nephi 2:11). För 
att Guds skapelser ska kunna upp-
fylla meningen med sitt liv måste det
finnas motsatser — hälsa och sjuk-
dom, gott och ont, ljus och mörker,
lycksalighet och elände. Därför är
sorgsenhet en nödvändig del av vårt
dödliga liv.
L I A H O N A
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Men om du blir ledsen ofta, eller
känner dig deprimerad under en
längre tid, bör du göra något åt det.
Om du kämpar med sådana ytterlig-
heter, tala genast med dina föräldrar
eller en ledare i kyrkan. Sök Herrens
hjälp genom bön och prästadömsväl-
signelser. Han hjälper dig alltid.

Om du fortsätter att vara olycklig
kanske dina föräldrar eller ledare i kyr-
kan rekommenderar att du söker
erkänd professionell hjälp, till exempel
från en läkare eller kurator. De kan
avgöra om du lider av en psykisk eller
känslomässig obalans. Rådgivning,
medicin och annan medicinsk hjälp
kan delvis vara lösningen för dig.

Det kan också hjälpa dig att
komma ihåg att det är Satan som för-
söker göra oss olyckliga. Lehi lärde:
”Emedan [Lucifer] fallit från himme-
len och blivit evigt olycklig, försökte
han att göra hela människosläktet
olyckligt” (2 Nephi 2:18). Satan och
hans följeslagare frestar oss att
synda, för synden gör oss olyckliga.
De viskar också tvivel och modfälld-



het i vårt öra, de frestar oss att ifrå-
gasätta vår förmåga, vårt vittnesbörd
och våra möjligheter som Guds barn.

Om din nedstämdhet orsakas av
synd bör du utöva tro på Jesus
Kristus och omvända dig. Det
kanske inte blir lätt, men det finns
ingen större glädje än den som kom-
mer av att veta att ens synder blivit
förlåtna genom omvändelse. Din
biskop eller grenspresident kan
hjälpa dig. Om din nedstämdhet
kommer av att du inte tror att du
duger eller av tvivel, sök den Helige
Andens sällskap så att han kan
stärka din tro på Frälsaren. I båda
fallen kan bön och prästadömsväl-
signelser hjälpa dig.

Ibland blir vi ledsna på grund av
yttre omständigheter. Nära och kära
kan avlida, vänner kan vända sig
emot dig, personer kan vara okäns-
liga och du kan råka ut för skador
eller bli sjuk. Upplevelser som hjäl-
per oss att växa är inte alltid ange-
näma. Ibland måste du helt enkelt
bara uthärda en situation och hämta
tröst i vetskapen om att Herren har
lovat att vi inte skall möta svårighe-
ter som vi inte har förmåga att
uthärda (se Alma 13:28).

Vi kommer alla att uppleva olika
saker i livet, men vi kan uthärda dem
med Herrens hjälp. ”Människorna
äro till för att hava glädje”, sade Lehi
(2 Nephi 2:25). Herren vill att vi ska
O K T O B
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vara lyckliga. Trots att vi kanske inte
alltid är lyckliga idag, har vi blivit
lovade att om vi lyder hans bud och
uthärdar intill änden, kommer vi en
dag att vara lyckliga för evigt i hans
närhet.

För mer information på engelska,
gå till www.ldsfamilyservices.org.

LÄSARNAS SVAR
När jag är ledsen tänker jag på

Frälsarens offer. Jag får då en varm
känsla inombords och tanken kom-
mer: ”Han gjorde det för min skull.”
Herren vill att vi ska vara lyckliga,
känna glädje och njuta av hans 
välsignelser.

Veronica Toledo Lazanas, 

19 år, 

Pasigs första församling, 

Pasigs stav, Filippinerna

För att känna dig lyckligare kan
du utveckla en större kärlek till Gud
och dina medmänniskor genom att
hjälpa dem som finns runt omkring
dig. Ödmjuka dig och ta dig tid att
tjäna andra.

Obioma Madumere, 17 år,

Old Umuahia gren, 

Umuahia stav, Nigeria

Herren har visat oss att vägen till
lycka är att leva efter evangeliet. Om
vi gör det välkomnar vi Guds Ande
E R  2 0 0 2
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”Resan till lycka”

De många timmar som jag har

ägnat åt att lyssna på mäns

och kvinnors problem har övertygat

mig om att både lycka och olycka

till stor del beror på oss själva. ...

Ingen är någonsin lycklig 24

timmar om dygnet, 7 dagar i

veckan. Istället för att tänka i

dagar, kanske vi behöver fånga

lyckan i små stycken, lära oss att

känna igen det som ger glädje och

sedan värdesätta det så länge det

varar ...

Resan till lycka ... gör man på

osjälviskhetens, visdomens,

förnöjsamhetens och trons språng-

bräda. Framåtskridandets och till-

fredsställelsens fiender är bland

annat tvivel på sig själv, dålig

självkänsla, självömkan, bitterhet

och förtvivlan.” — President James

E Faust, andre rådgivare i första

presidentskapet (”Vårt sökande

efter lycka”, Liahona, oktober 2000,

s 2–8) � 

”
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in i våra liv, och dåliga känslor får
inte plats i våra hjärtan.

Virginie Teihotaata, 23 år,

Uturoa församling, 

Raromatai stav, Tahiti

Om du vill vara glad, gör någon
annan en tjänst. Låt dem få del av
evangeliets ljus.

Jelena Gritsenko, 16 år, 

Vladivostoks andra gren,

Vladivostoks distrikt, Ryssland

En dag var jag så ledsen att det
kändes som om jag inte kunde fort-
sätta så längre. Jag öppnade skrif-
terna. När jag hade läst klart kände
jag frid i mitt hjärta. Jag visste att
min himmelske Fader vakade över
mig och att han skulle trösta mig.

Guadalupe Celeste Moo Dzul,

19 år, 

Calkini gren, 

Calkini distrikt, Mexico

Jag ber och läser skrifterna och
Liahona (indonesiska) för att få bukt
med sorgsna känslor. Skrifterna stär-
ker min tro, och Liahona hjälper mig
att komma ihåg att Gud älskar mig.

Susana Widya Yuliyanti, 

21 år, 

Banjarsari gren, 

Surakarta distrikt, Indonesien
För att bli fri från dåliga känslor
läser jag min patriarkaliska välsig-
nelse och begrundar dess ord. Jag går
till templet och försöker ta del av
anden som finns på denna heliga
plats. Och jag försöker använda mig
av den eviga kraften i Frälsarens
stora offer — försoningen.

Humberto Martins de Araújo

den yngre, 22 år, 

Caetes första församling,

Paulista stav i Olinda,

Brasilien

Jag tror att skriftstudier och bön
är de bästa hjälpmedel vi har när vi
försöker övervinna våra problem.

Äldste Atelea Moeata 

den yngre, 20 år, 

Tongamissionen Nuku’alofa

Nedstämdhet kommer inte av sig
själv. Den kommer inte heller plöts-
ligt eller utan orsak. För inte så länge
sedan kände jag mig nere och visste
inte varför. När jag bad insåg jag att
den Helige Anden försökte tala om
för mig att jag var inne på fel väg. Jag
beslöt mig för att öka min andlighet.
Jag började sätta upp mål, be oftare
och studera Mormons bok.

Juliana Lazzarotti dos Neves

Oliveira, 

17 år, Santa Clara gren,

Coimbra distrikt, Portugal
L I A H O N A
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När jag inte känner mig glad 
brukar jag gå på en grensaktivitet. Jag
läser O Le Liahona (samoanska) eller
skrifterna. Jag försöker också undvika
att vara overksam. Om vi inte använ-
der vår lediga tid väl ger vi motstån-
daren tillfällen att fresta oss.

Tofoi A Malaeti’a, 16 år, 
Fagasa gren, 
Pago stav i Pago, Samoa

FRÅGOR OCH SVAR riktar sig till
ungdomar. Vi hoppas kunna trycka ett
stort urval svar från ungdomar från olika
länder. Svaren ska vara oss tillhanda
senast den 15 november 2002. Adressen
är Questions and Answers 11/02, Lia-
hona, Floor 24, 50 East North Temple
Street, Salt Lake City, UT 84150-
3223, USA; eller skicka e-post till cur-
liahona-imag@ldschurch.org. Skriv på
maskin eller texta tydligt på ditt eget
språk. Du måste uppge fullständigt
namn, ålder, adress, församling och stav
(eller gren och distrikt). Bifoga om möjligt
ett foto av dig. Detta foto returneras inte.

FRÅGA: Jag fyller 19 nästa år och för-
bereder mig för att gå ut på mission,
men jag vet inte så mycket om det mel-
kisedekska prästadömet. På vad sätt
skiljer sig ansvaren och uppgifterna i
det melkisedekska prästadömet från
dem i det aronska prästadömet? Och
hur kan jag bäst förbereda mig för att
få det melkisedekska prästadömet? � 
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Välj ut under bön och läs från det
här budskapet de skriftställen
och lärdomar som tillgodoser de

systrars behov som du besöker. Berätta
om egna erfarenheter och bär vittnes-
börd. Inbjud också dem ni undervisar
att göra samma sak.

PÅ VAD SÄTT VÄLSIGNAS VI 

GENOM ATT PRÄSTADÖMET FINNS 

PÅ JORDEN?

L&F 84:19–21, 36: ”Detta större
prästadöme förvaltar evangeliet och
innehar nyckeln till rikets hemlighe-
ter, ja, nycklarna till kunskapen om
Gud. Därför är gudaktighetens kraft
uppenbar i dess heliga förordningar.
Utan dessa förordningar och prästa-
dömets myndighet är gudaktighetens
kraft icke uppenbar för människorna
i köttet ... ty den som mottager mina
tjänare, mottager mig.”

Äldste Robert D Hales i de tolv
apostlarnas kvorum: ”Om prästa-
dömets kraft inte fanns på jorden,
skulle motståndaren ha frihet att
röra sig och regera hur han ville. Vi
skulle inte ha haft den Helige
Andens gåva att leda och upplysa
oss. Inga profeter skulle tala i 
Herrens namn. Inga tempel skulle
finnas där vi kunde ingå heliga,
eviga förbund, och ingen myndighet
skulle finnas att välsigna eller döpa,
hela eller trösta. Utan prästadömets
makt ’skulle hela jorden läggas öde’
(se L&F 2:1–3). Det skulle inte 
finnas något ljus eller något hopp —
bara mörker” (”Välsignelser genom
prästadömet”, Nordstjärnan, jan
1996, s 33).

Mary Ellen W Smoot, föregå-
ende president för Hjälpföre-
ningen, sade: ”Vi ... erkänner de väl-
signelser som det återupprättade
prästadömet medför. Vi gläder oss
varje gång ett spädbarn välsignas,
varje gång ett barn döps, när vi tar
del av sakramentet, när vi avskiljs till
ämbeten i kyrkan och när vi ser våra
makar ge en fars välsignelse. Vi är
tacksamma för prästadömets välsig-
nelser som lyser upp vår väg och ger
oss ledning och hopp” (”Jubla och
gläd er, ni Sions döttrar”, Liahona,
jan 2000, s 113).

HUR KAN VI AKTIVT STÖDJA VÅRA

PRÄSTADÖMSLEDARE?

President Gordon B Hinckley:
”Jag ger er mitt vittnesbörd att de
sista dagars heligas lycka, de sista
dagars heligas frid, de sista dagars
heligas välstånd och detta folks
eviga frälsning och upphöjelse lig-
ger i att vandra i lydnad till Guds
prästadömes råd” (”Om ni är vil-
liga och lydiga”, Nordstjärnan,
nov 1972, s 455).

President Boyd K Packer, till-
förordnad president för de tolv
apostlarnas kvorum: ”Stöder du din
biskop? Stöder du din stavspresident
och kyrkans generalauktoriteter?
O K T O B E R  2 0 0 2
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Eller är du ibland de neutrala, eller de
kritiska, som talar illa eller som säger
nej till kallelser? Ställ gärna frågan:
’Herre, icke är det väl jag?’” (Follow
the Brethren, Brigham Young Univer-
sity Speeches of the Year [23 mars
1965], s 9).

Äldste David B Haight i de
tolvs apostlarnas kvorum: ”När vi
understödjer kyrkans president med
upplyft hand, betyder det inte
endast att vi erkänner inför Gud att
han är den som rättmätigt innehar
alla prästadömets nycklar. Det bety-
der också att vi ingår ett förbund
med Gud att vi ska följa de anvis-
ningar och råd som kommer genom
hans profet. Det är ett högtidligt
förbund” (”Högtidlig församling”,
Nordstjärnan, jan 1995, s 13).

L&F 108:7: ”Styrk nu dina bröder
i all din vandel, med alla dina böner,

med alla dina förma-
ningar och med allt
vad du gör.” � 



Områdesauktoritetssjuttio
”De skola bära vittnesbörd om mitt 

namn i hela världen”

I dag har områdesauktoritetssjuttio en central del 

i arbetet med att predika och betjäna i evangeliet

världen över — bland annat genom att ”bära 

vittnesbörd om [hans] namn i hela världen”.
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Äldste Earl C Tingey
i presidentskapet för de sjuttio

”Vi håller på att bli ett världsomspän-
nande samfund”, sade president 
Gordon B Hinckley (”Detta verk
handlar om människor”, Nordstjärnan,

jul 1995, s 55). Ja, kyrkan har nu över 11 miljoner med-
lemmar bland världens nationer, och den fortsätter att
utföra Frälsarens befallning att sprida evangeliet över
hela världen.

Under lördagsmorgonens session på generalkonferensen
i april 1997 tillkännagav president Hinckley ett nytt kall i
kyrkan för att möta de behov som ett ökande globalt med-
lemskap för med sig — områdesauktoritetssjuttio, som
skulle tillhöra de sjuttios tredje, fjärde och femte kvorum. I
dag spelar områdesauktoritetssjuttio en central roll i arbe-
tet med att predika och betjäna i evangeliet världen över.

Men vilken uppgift har områdesauktoritetssjuttio? För
att förstå det måste vi först förstå de sjuttios uppgift.

BYGGER UPP KYRKAN I ALLA NATIONER

Profeten Joseph Smith tillkännagav upprättandet av
de sjuttios ämbete den 8 februari 1835. Den 28 februari
organiserade han de sjuttios första kvorum (se History of
the Church, del 2, s 181, 201–204). En månad senare
L I A
uppenbarade Herren ytterligare instruktioner genom 
profeten Joseph som behandlade de sjuttios kallelse och
uppgift. Dessa instruktioner finns nedtecknade i vad som
i dag är Läran och förbunden 107:

”De sjuttio äro även kallade att predika evangeliet och
vara särskilda vittnen för icke-judarna och för hela världen,
och häri skilja de sig i sin
kallelses plikter från kyr-
kans andra ämbetsmän ...

De sjuttio skola handla
i Herrens namn under de
Tolvs ... ledning i uppbyg-
gandet av kyrkan och skö-
tandet av dess affärer
ibland alla folk, först bland
icke-judarna och därefter
bland judarna ...

Det är [de Tolvs] plikt
att vända sig till de sjuttio i
stället för till några andra,
H O N A
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Den 28 februari 1835 organiserade profeten Joseph

Smith de sjuttios första kvorum. De kallades att 

”predika evangeliet och vara särskilda vittnen för

icke-judarna och för hela världen”.
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när [de] behöver hjälp till att predika och betjäna i evan-
geliet ...

Enligt synen, vari de sjuttios ordning visades, skola
dessa hava sju presidenter att presidera över sig, valda av
de sjuttios tal.

Den sjunde av dessa presidenter skall presidera över
de sex.

Dessa sju presidenter skola utvälja andra sjuttio, utö-
ver de första som de själv tillhöra, och skola presidera
över dem.

Likaså skola de välja andra sjuttio, till dess de hava valt
sju gånger sjuttio, om arbetet i vingården fordrar så många.

Dessa sjuttio skola vara resande tjänare, först bland
icke-judarna och därnäst bland judarna” (L&F 107:25,
34, 38, 93–97).

De sjuttios uppgift är sålunda att under ledning av de
tolv apostlarnas kvorum bygga upp kyrkan och sköta dess
affärer ibland alla nationer. De tolv ska vända sig till de
sjuttio när de behöver hjälp att predika och betjäna i
evangeliet.

Medlemmar i de sjuttios kvorum innehar inte prästadö-
mets nycklar som en del av kallelsen som sjuttio. Men när
de får ett uppdrag från första presidentskapet eller de tolv
L I A
apostlarnas kvorum delegeras de nycklar de behöver för
att utföra den uppgift de fått. President Brigham Young
(1801–1877) förklarade för de sjuttio: ”När vi skickar ut er
för att bygga upp riket ger vi er nycklarna, kraften och
myndigheten” (History of the Church, del 7, s 308). När de
ordineras får medlemmarna i de sjuttio den apostoliska
myndigheten att bära vittne om att Jesus är Kristus och att
gå ut i världen, dit de tolv sänder dem.

NÅR UT TILL FLER

Behovet av områdesauktoritetssjuttio förutsågs av Her-
ren när han gjorde det möjligt att kalla ”andra sjuttio, till
dess de hava valt sju gånger sjuttio, om arbetet i vingården
fordrar så många” (L&F 107:96). Fram till 1997 fylldes
behovet av hjälp i betjäningen av kyrkan över hela världen
av två andra ämbeten — från 1967 till 1995 av de tolvs
regionrepresentanter och från 1995 till 1997 av områ-
desauktoriteter. (För vidare information, se äldste L Aldin
Porter, ”A History of the Latter-day Seventy”, Ensign,
augusti 2000, s 14–20.)

Kyrkan började växa kraftigt år 1967. Den första sta-
ven utanför Nordamerika skapades i Auckland, Nya Zee-
land 1958. Nio år senare, då 69 bröder kallades som de
tolvs regionrepresentanter, fanns det 29 stavar utanför
Förenta staterna och Canada och kyrkan hade 2,6 miljo-
ner medlemmar. Dessa regionrepresentanter bodde i sina
hem, fortsatte sin yrkesverksamhet och verkade under de
tolvs ledning för att utbilda och stärka ledarna i staven.
När detta ämbete avvecklades år 1995 fanns det 284 regi-
onrepresentanter som verkade runt om i världen.

När president Hinckley år 1995 tillkännagav att områ-
desauktoriteter skulle kallas hade kyrkan över nio miljo-
ner medlemmar. President Hinckley förklarade: ”[Områ-
desauktoriteterna] kommer att vara högpräster valda
bland erfarna tidigare och nuvarande ledare i kyrkan. De
H O N A
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kommer att fortsätta i sitt nuvarande förvärvsarbete, bo
kvar i sitt hem och verka utan betalning. Deras ämbetstid
blir flexibel, i allmänhet en period på omkring sex år. De
skall ha ett nära samarbete med områdespresidentskapen.
De blir färre till antalet än vad regionrepresentanterna
har varit” (Nordstjärnan, jul 1995, s 55).

1997, när områdesauktoriteterna blev områdesaukto-
ritetssjuttio och ytterligare tre kvorum av de sjuttio bil-
dades, hade kyrkans medlemsantal vuxit till tio miljoner.
O K T O B

Områdesauktoritetssjuttios profeti
Kyrkan hade då över 2 400 stavar, 318 missioner, nästan
25 000 församlingar och grenar samt 56 000 heltidsmis-
sionärer. Tempel fanns spridda över stora delar av värl-
den. Det fanns 51 tempel i bruk — ett antal som skulle
fördubblas de följande tre åren.

Sedan 1997 har områdesauktoritetssjuttio delat det
tunga ansvar som en växande kyrka ger första president-
skapet, de tolv apostlarnas kvorum och de sjuttios första
och andra kvorum. Den tillväxten kommer alltid att 
ska kallelse
”Vi [har] två kvorum med sjuttio som
verkar som generalauktoriteter för hela
kyrkan ...

Vi har också en trofast kärna av bröder
som verkar som områdesauktoriteter. Dessa har kallats överallt
där kyrkan finns organiserad. De är trofasta och hängivna män.
De är män som älskar kyrkan och som har haft många uppgifter.
På våra färder hemma och utomlands har vi arbetat tillsammans
med många av dem och har blivit djupt imponerade av deras
enastående förmåga ...

Vi har beslutat oss för att för konferensen förelägga att dessa
områdesauktoriteter ordineras till sjuttio. De kommer då att ingå i
kvorum och verka under presidenterna för de sjuttio. De ska kallas
för områdesauktoritetssjuttio, och ska under ett antal år verka på sin
fritid i det område där de bor. De kallas av första presidentskapet
och verkar under ledning av de tolvs kvorum, de sjuttios presidenter
och områdespresidentskapet i den del av världen där de bor ...

I överensstämmelse med deras ordination till sjuttio får de
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om ämbetsmän i kyrkan en specifik anknytning till ett kvorum.
ven om de endast får begränsade tillfällen att komma samman

ill kvorummöten så kommer de sjuttios presidenter att kommu-
icera med dem, utbilda dem, ta emot rapporter och göra annat
om hör ihop med detta. De får nu en samhörighetskänsla som de
ittills inte haft ...

Vi hälsar dessa bröder varmt välkomna i kvorumets medlem-
kap och verksamhet. De har vårt förtroende, vår kärlek och vår
ögaktning.

Med dessa respektive kvorum på plats har vi skapat en
truktur varmed kyrkan kan växa obegränsat med en organisa-
ion av områdespresidentskap och områdesauktoritetssjuttio,
tvalda att arbeta på olika platser i världen enligt de behov
om uppstår.

Herren vakar över sitt rike. Han inspirerar dess ledarskap att
a hand om ett ständigt växande antal medlemmar.”— President
ordon B Hinckley (”Må vi vara trofasta och sanna”, Nordstjär-
an, jul 1997, s 4–6) � 
E R  2 0 0 2
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fortsätta, för såväl forntida som nutida profeter har profete-
rat om vår tid:

”Men ... himmelens Gud [skall] upprätta ett rike, som
aldrig i evighet skall förstöras ... men … skall ... bestå för
evigt” (Daniel 2:44).

”Guds rikes nycklar äro överlämnade åt människan på
jorden, och från och med nu skall evangeliet utgå till jor-
dens ändar, liksom den utan händer lösrivna stenen skall
rulla fram och uppfylla hela världen” (L&F 65:2).

DELAR ANSVARET

Områdesauktoritetssjuttio kan utföra många av de
L I A

1830 1850 1900

1967: De tolvs reg

1975, 1976: De sjuttio

1989

1997: Om

L

1835: Första gången sjuttio kallas (se L&F 107
plikter som åligger de sjuttio i första och andra kvorumet,
då de tilldelas uppdraget. Och alla sjuttio verkar för att
bygga upp kyrkan. Vad är då skillnaden mellan en områ-
desauktoritetssjuttio och en medlem i de sjuttios första
och andra kvorum?

För det första kommer områdesauktoritetssjuttio att fort-
sätta i sitt nuvarande förvärvsarbete och verka utan betalning
i det område där de bor. Medlemmar i det första och andra
kvorumet försakar sitt förvärvsarbete för att resa och
verka på heltid varhelst de skickas.

För det andra tillhör områdesauktoritetssjuttio det kvorum
som verkar i deras geografiska område. De som bor i Europa,
H O N A
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1950 2000

ionrepresentanter kallas

s första kvorum omorganiseras

: De sjuttios andra kvorum organiseras

1995: Områdesauktoriteter kallas

rådesauktoritetssjuttio kallas och de sjuttios
tredje, fjärde och femte kvorum organiseras
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De sjuttios 

tredje kvorum

Europa, Afrika, Asien, Australien, 

Nya Zeeland, Filippinerna och Stillahavsöarna

De sjuttios 

fjärde kvorum

Mexico, Centralamerika 

och Sydamerika

De sjuttios 

femte kvorum

Förenta Staterna 

och Canada
Afrika, Asien, Australien, Nya Zeeland, Filippinerna och
Stillahavsöarna tillhör det tredje kvorumet. De som bor i
Mexico, Centralamerika och Sydamerika tillhör det fjärde
kvorumet, och de som bor i Förenta staterna och Canada
tillhör det femte kvorumet. Det första och andra kvoru-
met har inga geografiska gränser.

För det tredje är medlemmarna i första och andra kvoru-
met generalauktoriteter, medlemmarna i tredje, fjärde och
femte kvorumet är områdesauktoritetssjuttio.

Vad gör då en områdesauktoritetssjuttio? När presi-
dent Hinckley tillkännagav deras kall i april 1997 räk-
nade han upp några av deras viktigaste uppgifter:

■ Presidera vid stavskonferenser och utbilda stavspre-
sidentskap.

■ Organisera eller omorganisera stavar och avskilja
stavspresidentskap.

■ Vara ordförande i planeringskommittéer för region-
konferenser.

■ Verka i områdesråd.
■ Resa runt i missioner och utbilda missionspresidenter.
■ Verka i områdespresidentskap. (Se ”Må vi vara tro-

fasta och sanna”, Nordstjärnan, jul 1997, s 6.)
Tre medlemmar av de sjuttio verkar som ett områdes-

presidentskap inom vart och ett av kyrkans 29 områdes-
kontor över hela världen. Tidigare gjorde detta uppdrag att
medlemmar av de sjuttios första och andra kvorum och
deras hustrur fick ett tungt ansvar, då de ofta bodde långt
O K T O B
ifrån sina familjer under många år. Nu växer antalet områ-
desauktoritetssjuttio som verkar som medlemmar i områ-
despresidentskap i de områden där de bor.

Områdesauktoritetssjuttio har verkat i områdespresi-
dentskap sedan 1997. Men 2001 utvidgades områdesauk-
toritetssjuttios uppgift inom områdespresidentskapen. Två
av kyrkans områdespresidentskap består nu enbart av
områdesauktoritetssjuttio.

Tre områdesauktoritetssjuttio, födda och bosatta i Gua-
temala, presiderar till exempel över området Centrala
Amerika. Dessa män, äldste Enrique R Falabella, äldste
Julio E Alvarado och äldste E Israel Pérez, presiderar över
ett område som täcker Guatemala, El Salvador, Honduras,
Nicaragua och Belize. I området finns det 403 000 med-
lemmar, 78 stavar och 10 missioner.

Över det nyligen upprättade området Idaho i Förenta
staterna presiderar tre områdesauktoritetssjuttio som bor i
Idaho: Äldste C Scott Grow, äldste D Rex Gerratt och
äldste Ronald L Loveland. Dessa bröder presiderar över ett
område i södra Idaho som har nära 317 000 medlemmar, 96
stavar och 2 missioner.

De första sjuttio som kallades 1835 var män som hade
visat sin trofasthet till och lojalitet mot kyrkan under
Sions läger. Vi ser ett liknande mönster idag. Områ-
desauktoritetssjuttio är män med stor andlig styrka. De är
ansvarsfulla och lydiga. Många har tidigare verkat som
stavs- eller missionspresidenter. De är föredömliga äkta
E R  2 0 0 2
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män och fäder. De undervisar om evangeliet.
När de blir avlösta som områdesauktoritets-
sjuttio verkar de återigen i den församling
och stav (eller gren och distrikt) de tillhör.
De fortsätter att verka i Herrens rike — i vil-
ken kallelse eller vilket uppdrag de än får.

FORTSATT UPPENBARELSE FÖR EN VÄXANDE

KYRKA

Vad kommer att ske i framtiden? Kyrkan kommer att
fortsätta att växa. I dag finns det över 11 miljoner med-
lemmar. Några som inte tillhör vår kyrka tror att vårt
medlemsantal kommer att överstiga 200 miljoner vid slu-
tet av detta århundrade.

Antalet sjuttios kvorum och antalet medlemmar i de
sjuttios kvorum kan växa och mångfaldigas för att möta
kyrkans behov. President John Taylor (1808–1887) mot-
tog följande uppenbarelse den 14 april 1883, i samband
med att han sökte Herrens vilja beträffande de sjuttios
organisation:

”Så säger Herren till det första presidentskapet, till de
Tolv, till de sjuttio och till alla som bär mitt heliga prästa-
döme: Låt inte era hjärtan oroas. Var inte bekymrade över
hur min kyrka och mitt prästadöme skall förvaltas och
organiseras, eller över hur mitt verk skall utföras. Frukta
mig och iaktta mina bud och jag skall uppenbara för eder,
från tid efter annan, genom de medel jag därtill utfäst, allt
som är nödvändigt för min kyrkas framtida utveckling och
fullkomnad, för mitt rikes ordning och utveckling och för
mitt Sions uppbyggande och etablering. Ni är mitt prästa-
döme och jag är eder Gud. Ske alltså. Amen” (Messages of
the First Presidency of the Church of Jesus Christ of Latter-
day Saints, 6 delar, sammanst av James R Clark,
[1965–1975], del 2, s 354).

Vi är välsignade i våra dagar som får ständiga 

Genom fo

uppenbarels

profeter tillha

Herren den or

som behövs f

ska kunna g

sina avs
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uppenbarelser från Herren gällande de sjut-
tios organisation. Att områdesauktoritets-
sjuttio kallades och antalet sjuttios kvorum
utökades till fem stycken — och antalet
kvorum kommer sannolikt att öka — visar
att kyrkan får fortsatt uppenbarelse. Utan
att göra några grundläggande organisato-
riska förändringar kan kyrkan, enbart

genom att när så behövs kalla ytterligare områdesauktori-
tetssjuttio, ta hand om framtida tillväxt.

Genom fortsatt uppenbarelse till sina profeter tillhan-
dahåller Herren den fullständiga organisation som behövs
för att han ska kunna genomföra sina avsikter. Kyrkan är
i säker hand under ledning av första presidentskapet och
de tolv apostlarnas kvorum — de 15 män som vi
understödjer som profeter, siare och uppenbarare.

Jag har både iakttagit och deltagit i tillväxten och
utvecklingen av kyrkans ledarskap under de senaste 35
åren. Jag har verkat som regionrepresentant. Jag var med-
lem i presidentskapet för de sjuttio när områdesauktorite-
ter kallades 1995. Jag bevittnade den minnesvärda hän-
delsen 1997 då områdesauktoriteterna informerades av
första presidentskapet att de skulle ordineras som sjuttio
och tillhöra ett av de tre nyligen etablerade sjuttios kvo-
rum. Jag vittnar om att uppenbarelser mottogs vid detta
tillfälle. Och jag har sett hur en stark känsla av brödra-
skap har utvecklats bland de sjuttios kvorum.

De som är kallade som områdesauktoritetssjuttio och
som verkar i de sjuttios tredje, fjärde och femte kvorum är
män som delar på bördan och ansvaret att bära ett fast vitt-
nesbörd om Jesus Kristus i hela världen. De hjälper verkli-
gen till att uppfylla Herrens befallning till de ursprungliga
sjuttio: ”[De] skola bära vittnesbörd om mitt namn i hela
världen varhelst ... mina apostlar … sänder dem för att
bereda vägen för mitt ansikte” (L&F 124:139). � 
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Valeria TelloHan hör min bön
Några dagar innan mitt sista år i semi-
nariet började kom broder Fernández,
vår nye lärare, till mitt hem. Han ville att

min syster och jag under ett sakramentsmöte skulle
sjunga en psalm om den första synen tillsammans med
honom och hans hustru. Jag hade aldrig sjungit offentligt
tidigare. Jag hade alltid tyckt att jag inte sjöng tillräckligt
bra. Men det kändes inte som om jag kunde vägra, så jag
gick med på att försöka.

Jag hade aldrig hört psalmen förut. Några dagar före
vårt framträdande fick jag och min syster låna ett band av
broder Fernández, så att vi kunde lära oss våra stämmor.
Fredagen innan vi skulle framföra sången
började jag få ont i halsen. Jag gick och lade mig

tidigt den kvällen, men jag kunde inte sova och hade
svårt att andas. Hela kroppen värkte.

Morgonen därpå klagade jag över att det gjorde ont,
och min mor rådde mig att gå till doktorn. Doktorn gav
mig medicin och sade åt mig att vila.

Jag stannade i sängen resten av dagen. Min familj blev
orolig eftersom min feber inte gav med sig. Jag bad mycket
och bad min himmelske Fader hjälpa mig att bli frisk.

När jag vaknade på söndagsmorgonen kände jag mig
mycket bättre och jag gick till kyrkan. När jag hade burit
mitt vittnesbörd om hur jag blivit välsignad genom semi-
nariet var det dags att sjunga. Jag kände mig inte förbe-
redd, men jag visste att min himmelske Fader visste vad
jag stod inför och att han skulle hjälpa mig.

Min seminarielärare, hans hustru, min syster och jag
sjöng om då profeten Joseph Smith såg Gud Fadern och
hans Son Jesus Kristus i en syn och hur vi alla är kal-
lade att verka för dem. Medlemmarna berömde oss

efteråt, men min största tillfredsställelse kom
av att jag hade sjungit för Herren av alla

krafter.
Jag är så tacksam för evangeliet. Jag

vet att när jag ber så talar jag med min
Fader i himlen. Han hör min bön. Han äls-

kar mig och vet vad jag behöver. � 

Valeria Tello är medlem i Plumerillo andra församling, 

Mendoza stav, Argentina.
Jag gick med på att delta i ett musiknummer

men fick ont i halsen några dagar senare. Till 

all lycka kände min himmelske Fader till min

belägenhet.
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Filipe S Zavale
Filipe S Zavale fick kännedom om

kyrkan medan han bodde i Tyskland.

När han återvände till Moçambique

vägledde Liahona honom under de

åtta år som det tog för evangeliet att

finna honom igen.

Å r 1988 reste jag från mitt hem i Moçambique i
sydöstra Afrika för att söka utbildning och
arbete i det som då var Tyska demokratiska

republiken. Vid ett tillfälle mötte jag två missionärer i en
affär. De undrade om jag hade hört talats om Jesus

Kristus. Jag svarade att jag hade hört talats om honom,
men att jag inte riktigt visste vem han var. Faktum

är att jag aldrig tidigare hade trott på Gud. Mis-
sionärerna gav mig en Mormons bok på tyska
och bad mig läsa den och att fråga Gud i bön
om den var sann. Eftersom jag aldrig hade sett
någon be, förklarade de hur man gör.

När de hade gått läste jag och bad så som
de hade föreslagit. En underbar känsla av frid
kom in i mitt hjärta. ”Vad är detta?”, und-
rade jag.

När missionärerna besökte mig nästa
gång förklarade de att den frid jag kände i
mitt hjärta var svaret på min bön. Då visste
jag att boken kom från Gud. Men jag tve-
kade fortfarande inför att låta döpa mig,
eftersom jag trodde att min far skulle

förskjuta mig om jag gjorde det.
År 1991, när mitt arbetskontrakt i
L I A H O N A
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Filipe S Zavale är medlem i Maputo gren, Sydafrikamissionen

Johannesburg.

Medlemmar och missionärer samlas inför Filipes dop 

i januari 2000.
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Tyskland gick ut, återvände jag till Moçambique. Mitt
land låg i krig och kyrkan hade ännu inte etablerats där.
Men jag kände glädje i mitt hopp om att kyrkan en dag
skulle komma till mitt hemland och att jag då skulle
kunna bli döpt. Närhelst någon inbjöd mig att komma till
deras kyrka berättade jag för dem att jag tillhörde en
annan.

”Vilken då?”, brukade de fråga.
”Den har inte kommit hit än”, brukade jag svara.

”Men den kommer.” Det tvivlade jag inte på.
Det tog åtta år innan jag kunde gå till kyrkan igen, men

under alla dessa år hade jag något som vägledde mig. När
jag lämnade Tyskland ordnade min grenspresident med
en prenumeration på A Liahona (portugisiska) åt mig.
Varje månad under åtta år fick jag A Liahona med posten.
Och varje månad under åtta år uppmuntrade den mig och
gav mig hopp. När jag läste den kändes det som om jag
var tillsammans med andra sista dagars heliga. Tidskriften
ledde mig att göra det rätta, fyllde mig med underbara
känslor, gav mig ödmjuka ord och födde min ande. Jag
fann ofta svaren på mina egna frågor i Frågor och svar.
Under åtta år var det A Liahona som vägledde mig.

Så en dag år 1999 kom heltidsmissionärer in på post-
kontoret som min bror arbetade på — samma postkontor
som mina nummer av A Liahona kommer till. När min
bror såg äldste Patrick Tedjamulias namnbricka, kände
han igen kyrkans namn från mina tidningar och han frå-
gade äldsten vem han var. Min bror förklarade att en i
hans familj var medlem i samma kyrka, och äldste Tedja-
mulia bad att få träffa mig.

När min bror berättade hur han mött missionärerna

O K T O B
kunde jag knappt tro det var sant.
Fanns kyrkan verkligen här i Moçambique?

Jag fick snart höra att det var sant. Vår regering hade
erkänt kyrkan 1996.

Det var underbart att få träffa missionärerna igen. Jag
kom ihåg det som missionärerna hade undervisat mig om
i Tyskland, och jag kände samma frid i mitt hjärta.

I januari 2000 döptes jag till slut och konfirmerades
som medlem i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga.
Det har varit till stor välsignelse för mig. Jag känner att
Herrens ande finns i allt arbete som kyrkan utför.

Jag är så tacksam för A Liahona. Jag är tacksam över
att min himmelske Fader gav mig en vägledare, så att jag
kunde fortsätta tro och behålla hoppet tills jag fann hans
kyrka igen. � 
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ENIGHET
i äktenskapet

Själva förrättandet av en ceremoni ger inte ett lyckligt och framgångsrikt äktenskap.
För att uppnå detta krävs att man glömmer sig själv, fortsätter att uppvakta varandra
och lyder Herrens bud.

LIAHONA-KLASSIKER
President Spencer W Kimball

(1895–1985)

Ett hedervärt, lyckligt och framgångs-
rikt äktenskap är givetvis varje normal
människas stora mål. Äktenskapet är
kanske det allra viktigaste beslutet

med de mest långtgående följderna, ty det har inte bara
att göra med lycka för stunden, utan också med evig
lycka. Det påverkar inte bara de två berörda parterna
utan även deras familjer och i synnerhet deras barn och
deras barnbarn under många generationer.

EN FÖRENING AV TANKAR OCH KÄNSLOR

Vid valet av en livskamrat för tid och evighet bör man
förbereda sig ytterst noga, fundera, be och fasta för att
vara säker på att detta, av alla beslut i livet, inte blir fel-
aktigt. I ett riktigt äktenskap måste det finnas en förening
av såväl tankar som känslor. Känslorna får inte helt styra
besluten, men tankar och känslor, stärkta av fasta och bön
och allvarlig begrundan, gör att äktenskapet får högsta
möjliga chans att bli lyckligt. Det innebär uppoffring, att
man måste dela med sig, och kräver stor osjälviskhet.

Många TV-filmer och noveller slutar med äktenskap.
”De levde lyckliga i alla sina dagar.” Vi inser att själva 
L I A
förrättandet av en ceremoni inte ger ett lyckligt och
framgångsrikt äktenskap. Lycka kommer inte genom att
man trycker på en knapp, som när man tänder lyset.
Lycka är ett sinnestillstånd och den kommer inifrån. Den
måste förtjänas. Den kan inte köpas för pengar, inte hel-
ler kan den fås gratis.

En del tänker sig lycka som ett liv fyllt av bekvämlig-
het, lyx och oavbruten spänning. Det sanna äktenskapet
bygger emellertid på en lycka som består av mer än detta,
som kommer av att man ger, tjänar, delar med sig, upp-
offrar och utövar osjälviskhet.

FÖRSTÅENDE HJÄRTAN

Två människor med olika bakgrund upptäcker mycket
snart efter vigselceremonin att de måste möta den bistra
verkligheten. Det är inte längre ett fantasiliv eller ett låt-
sasspel. De måste komma ner på jorden igen och återgå till
verkligheten. De måste ta på sig ansvar och acceptera nya
förpliktelser. De måste avstå från en del personliga förmå-
ner och göra många anpassningar, osjälviska anpassningar.

Man kommer mycket snart efter vigseln underfund med
att den andre parten har svagheter som inte tidigare avslö-
jats eller upptäckts. De dygder som ständigt förstorades upp
under uppvaktningstiden blir nu förhållandevis mindre,
H O N A
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och de svagheter som tidigare verkade så små och obetyd-
liga får nu ansenliga proportioner. Tiden har kommit då
båda parterna behöver ha förstående hjärtan och sunt för-
nuft, rannsaka sig själva, resonera med varandra och göra
upp planer. Tidigare vanor gör sig nu påminda. Den ena
partnern kan vara snål eller slösaktig, lat eller företagsam,
hängiven eller ogudaktig. Han kan vara vänlig och samar-
betsvillig eller retlig och tvär, krävande eller generös,
självupptagen eller blyg. Det blir viktigare att komma över-
ens med svärföräldrar och makens eller makans förhållande
till dem får större betydelse.

Det förekommer ofta en ovillighet att stadga sig och
att axla de tunga ansvar som genast uppkommer. Slösak-
tigt leverne ersätts motvilligt av sparsamhet, och ungdo-
mar verkar ofta alltför ivriga att ha allt som grannen har.
Det finns ofta en ovillighet att göra de nödvändiga eko-
nomiska anpassningarna. Unga hustrur kräver ofta att all
den bekvämlighet som de tidigare tagit del av hemma hos
sina framgångsrika fäder skall finnas i deras egna hem. En
del är mycket villiga att hjälpa till med att underhålla en
sådan flott livsstil genom att fortsätta att arbeta efter vig-
seln. De lämnar därför sina hem, där de har sitt främsta
ansvar, för att ägna sig åt sitt yrke eller affärsverksamhet.
Detta skapar en privatekonomi som blir så fast rotad att
det blir mycket svårt att avstå från den för att vara
hemma hos barnen. Genom att båda makarna arbetar
uppstår det konkurrens istället för samarbete i familjen.
Båda kommer hem trötta från arbetet med spända ner-
ver, personlig stolthet, ökat oberoende, och så uppstår
det missförstånd. Små konflikter blir enorma problem. 

ETT OFELBART RECEPT

Även om det inte är lätt att vara gift, och disharmo-
niska och söndrade äktenskap är vanliga, är varaktig
lycka möjlig, och äktenskapet kan vara mer fascinerande
och mer underbart än någon människa kan föreställa sig.
Det finns inom räckhåll för varje par, för varje person.
Uttrycket ”själsfränder” är ett påhitt och en illusion. Och
även om varje ung man och ung kvinna med all iver och
med en ständig bön i sitt hjärta ska söka efter någon som
han eller hon kan passa ihop med och som kan göra livet
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ackert, är det onekligen så att nästan varje god man och
arje god kvinna kan ha ett lyckligt och framgångsrikt
ktenskap om båda är villiga att betala priset.

Det finns ett ofelbart recept som garanterar varje par
tt lyckligt och evigt äktenskap. Men i likhet med alla
ecept får inte huvudingredienserna utelämnas, minskas
ller begränsas. Valet av vem man vill uppvakta är
ycket viktigt, och den fortsatta uppvaktningen efter

igseln likaså, men ingetdera är viktigare än äktenskapet
jälvt. Framgången i äktenskapet beror på båda parter —
nte bara på den ena, utan på båda.

Ett äktenskap som inleds och grundas på sådana rim-
iga normer som ovan nämnts, kan inte förgöras av någon
raft utom den kraft som finns inom antingen den ena
ller båda makarna, och de måste gemensamt axla ansva-
et för sitt äktenskap. Andra människor och annan inver-
an kan påverka det på ett positivt eller negativt sätt.
konomiska, sociala, politiska och andra förhållanden
an nog ha sin betydelse, men framgången i äktenskapet
eror först och främst alltid på de två makarna. De kan
lltid skapa ett lyckligt och framgångsrikt äktenskap om
e är beslutsamma, osjälviska och rättfärdiga.

Receptet är enkelt, det innehåller endast några få ingre-
ienser, men varje ingrediens kan verka på många sätt.

För det första måste det finnas en riktig inställning till
ktenskapet, en inställning som påverkar valet av en
artner som är så fullkomlig som möjligt i alla de avseen-
en som är av betydelse för personerna i fråga. Sedan
åste dessa två personer tillsammans komma inför alta-

et i templet med en förvissning om att de måste arbeta
årt för att få ett framgångsrikt liv tillsammans.

För det andra måste det finnas ett stort mått av osjäl-
iskhet. Det gäller för båda att glömma sig själv och pla-
era familjelivet och allt som hör därtill efter vad som är
äst för familjen, att undertrycka själviskheten.

För det tredje måste kärleken hållas levande och tillå-
as växa genom ständig uppvaktning och fortsatta
ttryck för tillgivenhet, vänlighet och omtanke.

För det fjärde måste makarna helt och fullt leva efter
errens bud, såsom de fastställts i Jesu Kristi evangelium.
Om dessa ingredienser alltid finns med och blandas
H O N A
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Kärleken är som en blomma och behöver regelbunden

näring. Vi kan inte förvänta oss att kärleken ska bestå

för evigt om den inte ständigt får näring genom små

portioner av kärlek, uttryck för uppskattning, beundran

och tacksamhet samt av osjälviskt tänkande.
ordentligt, är det ganska osannolikt att lyckan ger vika, att
missförstånd fortsätter och att brytningar inträffar. Skils-
mässoadvokater skulle tvingas söka sig till andra områden
och skilsmässodomstolarna skulle vara igenbommade.

FRÅN ”JAG” TILL ”VI”

Två personer som funderar på att gifta sig måste för-
stå att om de ska få det lyckliga äktenskap som de
O K T O B
drömmer om, får de inte betrakta äktenskapet som
någon juridisk helförsäkring, utan inse att det innebär
uppoffringar, att ge av sig själv och till och med att
avstå från vissa personliga friheter. Det innebär att hus-
hålla ordentligt med pengar. Det innebär barn som
medför ekonomiska bördor, arbete, omvårdnad och
bekymmer. Men det innebär också de allra ljuvaste och
underbaraste känslor.

Varje person är före äktenskapet ganska fri att
komma och gå som han vill, att inrätta och planera sitt
liv som han finner bäst, att fatta alla beslut med
utgångspunkt i sig själv. Fästfolk bör, innan de ger några
löften, vara på det klara med att de båda bokstavligen
helt och fullt måste acceptera att den nya, lilla familjens
bästa alltid måste få företräde framför de enskilda
makarnas egenintressen. Varje partner måste ersätta
”jag” och ”min” med ”vi” och ”vår”. När de fattar ett
beslut måste de alltid ta med i beräkningen att två eller
flera påverkas av det. När nu hustrun ska fatta större
beslut måste hon tänka på vilken inverkan det får på
föräldrarna, barnen, hemmet och deras andliga liv.
Mannens val av yrke, hans umgängesliv, hans vänner
och hans intressen måste nu anpassas till det förhållan-
det att han är en del av en familj och att han måste ta
hänsyn till alla i den.

Ett äktenskap kanske inte alltid är jämlikt och fritt från
motsättningar, men det kan skänka stor frid. Ett par kan
uppleva fattigdom, sjukdom, besvikelser, misslyckanden
och till och med dödsfall inom familjen utan att detta
berövar dem den frid de känner. Äktenskapet kan vara
framgångsrikt så länge inte själviskhet inträder. Svårighe-
ter och problem för föräldrarna närmare varandra och
svetsar dem samman om det råder fullkomlig osjälviskhet.
Under depressionen på 1930-talet minskade antalet skils-
mässor markant. Fattigdomen, missräkningarna, besvikel-
serna svetsade föräldrarna samman. Motgångar kan
stärka ett förhållande som välmåga kan förstöra.

SKÄNK VARANDRA LYCKA

Ett äktenskap som grundar sig på själviskhet är 
nästan dömt att misslyckas. Den som gifter sig för att 
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få välstånd, och den som gifter sig för att öka sitt 
anseende eller sin sociala ställning, kommer att bli
besviken. Den som gifter sig för att tillfredsställa sin
fåfänga och stolthet, och den som gifter sig för att reta
någon eller såra en annan människa, lurar bara sig
själv. Men den som gifter sig för att både skänka och ta
emot lycka, för att ta hand om någon och själv bli
omhändertagen, och som ser till bådas och sedan också
till barnens intressen har goda utsikter att få ett lyck-
ligt äktenskap.

Kärleken är som en blomma och liksom kroppen
behöver den regelbunden näring. Den fysiska kroppen
skulle snart utmärglas och dö om den inte fick regel-
bunden näring. Den ömtåliga blomman vissnar och dör
utan näring och vatten. På samma sätt kan inte kärle-
ken förväntas bestå för evigt om den inte ständigt får
L I A H
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Då en man och hans hustru regelbundet besöker templ

i hand till kyrkans möten, håller sina liv fullständigt kys

når lyckan sin höjdpunkt.
näring genom små portioner av kärlek, uttryck för upp-
skattning, beundran och tacksamhet samt av osjälviska
tankar.

Total osjälviskhet åstadkommer med all säkerhet
också något som är ännu en viktig faktor för ett fram-
gångsrikt äktenskap. Om man alltid söker att befrämja
den andres intressen, välbefinnande och lycka kommer
den kärlek som finns under uppvaktningstiden och som
stärks genom äktenskapet att anta väldiga proportioner.
Många par tillåter att deras äktenskap stagnerar och att
deras kärlek torkar likt gammalt bröd, slitna skämt eller
kall sås. Den näring som kärleken behöver mest är utan
tvekan omtanke, vänlighet, hänsynsfullhet, omsorg,
uttryck för tillgivenhet, ömsinta kramar, beundran, stolt-
het, kamratskap, tillit, tro, gemenskap, jämställdhet och
ömsesidigt beroende.
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et tillsammans, knäböjer i bön tillsammans, går hand 

ka och arbetar tillsammans för att bygga upp Guds rike,



LYCKANS HÖJDPUNKT 

För att bli riktigt lycklig i äktenskapet måste man
fortsätta att troget hålla Herrens bud. Ingen människa,
gift eller ogift, har någonsin varit verkligt lycklig om
hon inte varit rättfärdig. Det finns tillfällig tillfredsstäl-
lelse och man kan luras för stunden, men varaktig, full-
ständig lycka kan endast komma av renhet och värdig-
het. Den som har ett mönster för ett religiöst liv och
som har en djup andlig övertygelse kan aldrig vara
lycklig om hon lever ett inaktivt liv. Om inte samvetet
bedövats, kommer det att fortsätta göra sig påmint.
Om samvetet bedövats är äktenskapet redan i fara. Ett
svidande samvete kan göra livet nästan outhärdligt.
Inaktivitet verkar nedbrytande på äktenskapet, särskilt
om parternas inaktivitet är av olika grad.

Att ha olika trosuppfattningar är den mest prövande
och mest olösliga av alla meningsskiljaktigheter.

Äktenskapet är instiftat av Gud. Det är inte bara en
samhällelig sed. Utan ett regelrätt och framgångsrikt
äktenskap kan man aldrig bli upphöjd. Läs Herrens ord
som säger att det är rätt och riktigt att gifta sig.

Eftersom detta är sant bör en eftertänksam och
intelligent sista dagars helig planera sitt liv noggrant,
för att försäkra sig om att det inte står några hinder 
i vägen. Genom att begå ett enda allvarligt misstag, 
kan vi sätta hinder i vår väg som kanske aldrig kan tas
bort och som kan hindra oss från att uppnå evigt liv
och gudaskap — vår slutliga bestämmelse. Om två
människor älskar Herren mer än sina egna liv och
sedan älskar varandra mer än sig själva och arbetar till-
sammans i fullständig harmoni med evangeliets pro-
gram som grund, kommer de utan tvivel att erfara
denna stora lycka. Då en man och hans hustru regel-
bundet besöker templet tillsammans, knäböjer i bön 
i hemmet tillsammans med sin familj, går hand i 
hand till kyrkans möten, håller sina liv fullständigt
kyska — mentalt och fysiskt — så att alla deras tankar
och önskningar och all deras kärlek koncentreras på 
en person, deras livsledsagare, och båda arbetar till-
sammans för att bygga upp Guds rike, når lyckan sin
höjdpunkt.
O K T O B
”OCH INGEN ANNAN”

Ibland uppstår det klyftor i ett äktenskap trots att
Herren har sagt: ”Du skall älska din hustru av allt ditt
hjärta och hålla dig till henne och ingen annan” (L&F
42:22).

Detta innebär lika mycket att ”du skall älska din man
av allt ditt hjärta och hålla dig till honom och ingen
annan”. Människor fortsätter ofta att hålla sig till sina
mödrar och fäder och sina vänner. Ibland vill mödrar hålla
kvar sitt grepp om sina barn, och såväl män som hustrur
återvänder till sina mödrar och fäder för att få råd och väg-
ledning och anförtro sig åt dem, då de i de flesta fall borde
hålla sig till sin äkta hälft. Alla intima saker bör hållas
strängt konfidentiella och inte diskuteras med andra.

Det är bäst om äkta makar genast skapar ett eget hem,
avskilt och på avstånd från bådas svärföräldrar. Hemmet
kanske är mycket enkelt och anspråkslöst, men det är
ändå ett eget hem. Ert liv som gifta bör vara självständigt
och inte påverkas av hans eller hennes föräldrar. Ni äls-
kar dem mer än någonsin, ni uppskattar deras råd och att
umgås med dem, men ni lever ert eget liv, och styrs av era
egna beslut, av era egna allvarliga överväganden efter att
ni fått råd av dem som bör ge det. Att hålla sig till
varandra innebär inte bara att bo under samma tak. Det
innebär att troget hålla sig till varandra, i vått och torrt:

”Därför är det lagligt ... att ... de tu skola vara ett kött,
på det att jorden må uppfylla ändamålet med sin skapelse,
och på det den må uppfyllas med det antal människor, som
voro till innan jorden skapades” (L&F 49:16–17).

Bröder och systrar, jag säger er att detta är Herrens
ord. De är mycket, mycket allvarliga och ingen bör argu-
mentera med Herren. Han skapade jorden och han ska-
pade människorna. Han känner till villkoren. Han har
fastställt programmet, och vi är inte tillräckligt intelli-
genta eller smarta för att argumentera med honom om så
viktiga ting. Han vet vad som är rätt och sant.

Vi ber er att begrunda allt detta. Se till att ert äkten-
skap är som det ska. Se till att era liv är i ordning. Se till
att ni fullföljer er del i äktenskapet helt och fullt. � 

Från ett tal hållet den 7 september 1976 på Brigham Young-

universitetet.
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Ett levande
bevis
Helen Sturdevant
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S ISTA  DAGARS  HEL IGA  BERÄTTAR
M in man och jag blev minst
sagt överraskade av att få

reda på att jag, 40 år gammal, var
gravid. Komplikationer under gravi-
diteten gjorde att läkarna mycket
tidigt ordinerade mig sängläge. Min
man gav mig en prästadömsvälsig-
nelse vari jag blev lovad, att om jag
följde mina läkares råd så skulle allt
gå bra.

Men det visade sig vara svårt att
stanna kvar i sängen och samtidigt
försöka fylla våra två små barns
behov och hålla mig själv sysselsatt.

När medlemmarna i vår försam-
ling insåg att jag skulle bli sänglig-
gande under en längre tid, började
de regelbundet komma med färdigla-
gade måltider. De kom ofta och häm-
tade min treårige son så att han
kunde tillbringa dagen med sina vän-
ner. När min sexårige son kom hem
från skolan verkade det alltid finnas
någon som kom förbi och såg till att
han hade det bra. Det kom ofta syst-

Vid ett tillfälle då vi kunde ta med

oss John till kyrkan kom en mor

fram till oss med sin åttaårige son.

Han hade fastat och bett för vår

son. Han ville se hur hans tro och

böner hade besvarats.
rar för att städa huset och ta hand
om tvätten. Innan de gick satt de
ofta på min sängkant och talade med
mig.

Mina värkar kom över två måna-
der för tidigt och vår lille, bräcklige
son föddes. Han var så svag att
läkarna sade att vi måste vara redo
att ordna med hans begravning. Vi
gick in till vår lille son. Han var täckt
av slangar och rör och låg i en kuvös.
Tårarna rann på min man och två
andra bröder när de smorde och 
välsignade vår lille nyfödde John.
John svarade med att börja kämpa
för sitt liv.

Under tiden som min man och jag
tillbringade många dagar och nätter på
sjukhuset fortsatte våra församlings-
medlemmar att tjäna och älska vår
familj. Mer än en gång under gravidi-
teten, och minst två gånger efter det
att vår lille son föddes, fastade och bad
hela församlingen för vår skull.

Vid ett tillfälle då vi fick tillåtelse
att ta med oss John till kyrkan fastän
han fortfarande behövde syrgas, kom
en mor fram till oss med sin åttaårige
son. Hon bad tyst, nästan vördnads-
fullt, om tillåtelse att låta hennes son
få titta på babyn. Hon förklarade att
hennes son hade fått ett vittnesbörd
om att vi kan tjäna och älska andra
genom att fasta och be. Han ville se
hur hans tro och böner hade besva-
rats. Han tittade på den lille och
grät. Han sade till sin mor att han
var glad att han kunde fasta och be.
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”För titta”, sade han, ”titta vad vår
himmelske Fader har gjort!”

I dag är John en livfull, energisk
och kärleksfull sjuttonåring. Han är
ett levande bevis på församlingsmed-
lemmarnas storsinthet och deras
hängivna tro och tjänande. Ord kan
inte ge uttryck för hur tacksamma vi
är för dem och för vår himmelske
Fader.

Helen Sturdevant är medlem i Parkwoods

församling, Oak Hills stav i Austin, Texas.

Jag har tagit
på mig hans
namn
Raúl García

Vid ett tillfälle då jag verkade i
Texasmissionen Fort Worth

hade min kamrat och jag just besökt
några undersökare när vi insåg att vi
inte hade blivit inbjudna någonstans
till middag. Vi beslöt oss för att äta
på en av de många snabbmatsrestau-
rangerna i närheten.

När jag kom fram till kassan tog
en anställd emot min beställning och
frågade efter mitt namn så att hon
skulle kunna ropa på mig i högta-
larna när min mat var klar. ”Äldste
García”, svarade jag.

Det verkade inte som om kvinnan
förstod min engelska. Hon frågade
återigen vad jag hette. För att und-
vika fler missförstånd pekade jag på



Kassörskan verkade inte förstå min engelska när jag berättade vad jag

hette. För att undvika fler missförstånd pekade jag på min namnbricka.

Där fanns både mitt namn och kyrkans namn på spanska.
min namnbricka. Där fanns både
mitt namn och kyrkans namn på
spanska.

När jag vände mig om för att
sätta mig bredvid min kamrat och
vänta på min beställning, råkade jag
se vad hon hade skrivit ner. Istället
för mitt namn hade hon skrivit
”Jesucristo”. Kanske tog hon fel
eftersom Frälsarens namn är det som
är mest framträdande i kyrkans logo-
typ. Eller så var hon helt enkelt dis-
traherad.

Varje gång jag tänker på den hän-
delsen får jag en stark önskan att
människor ska tänka på Jesus Kristus
när de ser mig — inte på grund av en
namnbricka utan på grund av att jag
har tagit på mig hans namn genom
att göra det han lärt oss att göra.

Raúl García är medlem i Pomona tredje

(spanska) församling, Covina stav i 

Kalifornien.
Helt vanliga
människor
Maria Mabilia

För några år sedan var min man
och jag på väg hem till Italien.

Vi hade varit i templet i Frankfurt,
Tyskland. Vi reste tillsammans med
ett annat par och en ung man som
just skulle gå ut på mission. Vi hade
haft en underbar vecka i templet,
men när vi var på hemväg kände jag
mig orolig och jag kunde inte förstå
varför.

Vi var fortfarande i Tyskland då
jag märkte att Angelo, min man,
körde fel. Men eftersom jag inte ville
oroa de andra passagerarna sade jag
ingenting. Plötsligt kom en stor last-
bil från andra hållet och körde rakt
på oss. Krocken var så kraftig att vår
bil snurrade runt och inte gick att
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styra. Angelo var maktlös, det enda
vi kunde göra var att be.

Bilen kolliderade slutligen med
ett träd och stannade. Alla fönstren
var sönder och det var krossat glas
överallt. Till och med mina glasögon
var sönder. Jag upptäckte snart att
sex andra bilar var inblandade i
olyckan och att en del av offren var
svårt skadade.

Ambulanserna kom snabbt dit
och förde min man, paret som reste
med oss och några av de andra offren
till sjukhuset. Den unge, blivande
missionären och jag lämnades kvar
på olycksplatsen. Jag var förvirrad
och vilse eftersom jag var i ett främ-
mande land utan min man och utan
att veta vad som skulle hända. Så jag
utgöt genast min själ i bön till min
himmelske Fader. Hans svar kom
nästan på en gång.

En man kom gående emot mig.
Han var från Tyskland, men talade
engelska med mig. Trots att jag inte
kunde tala vare sig engelska eller
tyska förstod jag att han erbjöd sig
att skjutsa oss till sjukhuset. Efter-
som han bara hade cykeln med sig
sade han att han skulle cykla hem
och hämta bilen.

Vi var ensamma igen. Men bara
några minuter senare kom en annan
man fram till oss. Han talade itali-
enska! Jag blev så glad att jag kra-
made om honom och började gråta.
Han ville också hjälpa oss, men även
han behövde hämta sin bil.



Efter olyckan förde ambulanserna de skadade till sjukhuset. Jag lämnades kvar utan min man i ett land där

jag inte förstod språket, så jag fortsatte att vända mig till min himmelske Fader i bön.
Båda männen kom snart tillbaka.
De lyfte in våra resväskor i sina bilar
och skjutsade oss till sjukhuset. Den
andre mannen åkte därifrån, men
den förste stannade hos mig under
hela dagen. Han hjälpte mig hitta
min man, köpa nya glasögon och
hitta ett hotellrum för natten. Fram-
för allt uppmuntrade han mig och
gav mig moraliskt stöd.

När han kom tillbaka följande dag
kunde jag inte låta bli att tänka på
liknelsen om den barmhärtige sama-
riten. Trots att den här mannen inte
kände min man eller mig, hjälpte
han oss igenom en mycket svår tid.
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Samma dag fann jag och tog kon-
takt med några lokala medlemmar i
kyrkan. Missionspresidenten och bis-
kopen kom nästan med en gång. Vi
kände dem inte, men vi kunde se Jesu
Kristi sanna kärlek återspeglas i deras
ansikten. Under den tid som min man
och våra reskamrater återhämtade sig
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Där stod vi — en ryss och en amerikan — ansikte mot ansikte och 

visslade i två stämmor en av återställelsens vackraste psalmer.
fick vi hjälp av medlemmar i kyrkan.
Vi kände deras kärlek varje gång de
kom på besök.

Den viktigaste välsignelsen vi fick
under denna svåra tid var att vi blev
påminda om hur mycket Gud älskar
sina barn. Nu vet jag genom egen
erfarenhet att om vi förlitar oss på
honom kommer han aldrig att lämna
oss ensamma. Han är vid vår sida i
helt vanliga människors skepnad.

Maria Mabilia är medlem i Como gren,

Como distrikt, Italien.

Rysk duett
Swen Nielsen

Jag verkade som tempeltjänare i
templet i Stockholm och efter en

ansträngande vecka gick jag till gäst-
hemmets tvättstuga för att tvätta lite
kläder. Jag visslade förstrött en av
mina favoritpsalmer, ”Se, högt på
bergets krön” (Psalmer, nr 4), medan
jag stoppade in tvätten i maskinen.
Den psalmen, och dess budskap om
hur folk i olika länder ska få ta del av
evangeliet och tjäna Herren, har all-
tid betytt mycket för mig. Jag har all-
tid känt att jag är en av dem som
psalmen talar om eftersom jag föddes
i Danmark. Jag tog emot evangeliet
där och flyttade till Utah med min
familj när jag var 14 år gammal.

Medan jag höll på att tvätta kom
en rysk broder in i tvättstugan. Han
hade varit i templet under veckan.
Jag slutade vissla när han kom in.
Han började genast vissla på samma
psalm som jag börjat på. Han slutade
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och pekade på mig. Då tog jag vid
där han hade slutat.

Sedan började han om från början
igen, pekade på mig, och slutade
vissla. Ingen av oss talade den andres
språk, så det var därför vi pekade på
varandra. Men jag förstod vad han
menade och jag gjorde som han och
började vissla från psalmens början.
Han visslade en vacker andra-
stämma.

Där stod vi — en ryss och en ame-
rikan — ansikte mot ansikte och
visslade tvåstämmigt en av återstäl-
lelsens vackraste psalmer. Vi hann
inte vissla oss igenom hela versen
innan vi fick tårar i ögonen. Till slut
kunde vi inte fortsätta. Vi kramade
om varandra och han yttrade de
enda två engelska ord jag hörde
honom säga: ”Rysk duett.”

Jag tror att vi båda kände en över-
väldigande tacksamhet för Jesu Kristi
evangelium, som bryter ned kulturella
och geografiska hinder. Vår tro och
vår hängivenhet gjorde det möjligt för
oss, som båda kom från ”jordens
hörn”, att som bröder i evangeliet i ett
tredje land dela en stunds glädje, och
tillsammans förkunna hymnens ord:
”Se, högt på bergets krön står sanning-
ens standar! O värld, höj tacksam
bön, Gud åter talat har.” � 

Swen Nielsen och hans hustru Shirlene

återvände i juni 2001 från sin mission 

i templet i Stockholm. De är medlemmar i

Slate Canyons fjärde församling, Provo 

stav i Utah.



V i s s t e  d u  d e t t a ?
DEN FÖRSTA BISKOPEN

Edward Partridge var
den återställda kyrkans
första biskop. Sedan 1850

har han dessutom betraktats som
kyrkans första presiderande biskop.
Han föddes 1793 och när han var i
20-årsåldern blev han missnöjd med
sin tids religion. Han döptes 1830 av
profeten Joseph Smith efter att ha
undersökt kyrkan. Profeten sade föl-
jande om biskop Partridge: ”Han var
ett exempel på fromhet och var en
av Herrens stora män, känd för sin
trofasthet och sitt sätt att tålmodigt
hålla ut intill änden” (”History of
Joseph Smith”, Times and Seasons, 15
september 1843, s 320).

Edward avskildes som biskop
mindre än två månader efter sitt dop
(se L&F 41:9), och han behövde
verkligen, som profeten Joseph sade,
”tålmodigt hålla ut”. Han och hans
familj utstod svår förföljelse. Vid ett
tillfälle släpade pöbeln ut honom
från hans hem och de täckte honom
med tjära och fjädrar.

Efter en allvarlig sjukdom dog
biskop Partridge i Nauvoo i maj
1840. Han blev bara 46 år. Herren
sade följande om Edward Partridge:
”Hans hjärta är rent för mig, ty han
är utan svek såsom Natanael for-
dom” (L&F 41:11). Läran och för-
bunden lär oss att Herren tog biskop
Edward Partridge till sig (se L&F
124:19).
FÖRSLAG TILL LEDARE

Effektiva ledare är också bra
lärare. En regeringstjänsteman frå-
gade vid ett tillfälle profeten Joseph
Smith hur han kunde ”styra så
många” och ”bibehålla en sådan
perfekt ordning”. Profeten svarade:
”Jag lär dem rätta principer, och
sedan styr de sig själva” (citerad av
John Taylor, ”The Organization of
the Church,” Millennial Star, 15
november 1851, s 339). Äldste Dal-
lin H Oaks i de tolvs apostlarnas
kvorum förklarade: ”Väl under-
visade lärosatser och principer
har ett större inflytande på uppträ-
dandet än vad regler har” (”Under-
visa om evangeliet”, Liahona, janu-
ari 2000, s 94). Goda ledare
motiverar sina elever genom att
dela med sig av sin kunskap och
genom att vara trofasta exempel. De
inspirerar sina efterföljare att göra
det rätta.
DET HÄNDE I OKTOBER

Här följer några viktiga händelser ur kyrkans historia som hände under
oktober månad.

17 oktober 1830: Parley P Pratt, Oliver Cowdery, Peter Whit-
mer den yngre och Ziba Peterson påbörjade sin mission till lama-
niterna (se L&F 32). På vägen dit undervisade de och döpte

Sidney Rigdon och en samling av hans efterföljare i områ-
det kring Kirtland, Ohio.

2 oktober 1917: Kyrkans administrationsbyggnad i Salt
Lake City blev klar. I dag har första presidentskapet, de

tolv apostlarnas kvorum och andra generalauktorite-
ter sina kontor där.
1 oktober 2000: President Gordon B Hinckley

invigde templet i Boston, Massachusetts — kyrkans 100:e
tempel i verksamhet. � 
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FÖRSLAG TILL SAMTALSÄMNEN

■ ”Var inte rädda”, sidan 2: President James E Faust berättar om
Hans, en ung man som hjälpte till att rädda sin bror. Vad skulle ha hänt
om Hans och de andra räddningsmännen hade låtit deras rädsla styra
deras handlingar? På vilka sätt kan du hindra rädslan att styra ditt liv?

■ ”Andliga krokodiler”, sidan 8: President Boyd K Packer säger att
andliga rovdjur är som krokodiler. Vad kan dessa ”andliga krokodiler”

vara? Hur kan du undvika dem?
■ ”Enighet i äktenskapet”, sidan 36: Vilka ingredienser

ingår i president Spencer W Kimballs recept för ett lyck-
ligt äktenskap? Hur kan dessa ingredienser hindra oss från
att bli olyckliga eller missförstå varandra i ett äktenskap?

■ ”’Tiden skall komma’”, sidan LS6: Är du villig
att fasta och be för att missionärer ska sändas till
de länder som ännu inte fått ta del av evangeliet?
Hur tror du att det skulle kännas när missionä-
rerna kom?
kyrka ................................26, 42, LS6
Äktenskap ..........................................36
Ödmjukhet ........................................18

.
.

.
.

.
.

KAN DU DET HÄR?

Koppla samman de sjuttios kvorum med det område de verkar inom.

1. Första och andra kvorumet
2. Tredje kvorumet
3. Fjärde kvorumet
4. Femte kvorumet

a. Mexico, Centralamerika och Sydamerika
b. Europa, Afrika, Asien, Australien, 

Nya Zeeland, Filippinerna och 
Stillahavsöarna

c. Förenta staterna och Canada
d. Världen över

Du hittar svaren på sidan 31 i detta nummer.

____
____
____
____
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KOM, LYSSNA TILL PROFETENS RÖST

Vi får alla uppleva oro och sorg och göra 

svåra val. Men vi möter dem inte ensamma.

Den visaste och starkaste av alla i universum

har erbjudit sig att råda och trösta oss 

både dag och natt. Medlemmarna i första 

presidentskapet, liksom alla andra profeter, 

har uppmanat oss att be.
President Gordon B Hinckley

”En kraft som är större än din kan hjälpa dig. Du
behöver aldrig skämmas för att du ber. Gå ner på dina
knän på morgonen. Gå ner på dina knän när dagen är
slut och uppsänd din bön till Herren. Be honom att 
välsigna dig när du tar hand om dina problem, att 
välsigna dig i ditt skolarbete, att välsigna dig i allt 
vad du gör. Be för dem som inte har det lika bra som 
du, de som är i fara och som behöver och söker hans 
välsignelser. Var bedjande! Det är något underbart,
Bö
något ädelt, något hederligt och gediget med en person
som ber. Glöm inte bort att be” (Möte i Winnipeg, 
Manitoba, Canada, 4 augusti 1998).

President Thomas S Monson
förste rådgivare i första presidentskapet

”När vår äldsta son var omkring tre år, brukade han
knäböja med sin mamma och mig när vi höll vår kvälls-
bön. Jag var biskop i församlingen på den tiden, och en
förtjusande dam i församlingen, Margaret Lister, låg
mycket sjuk i cancer. Varje kväll brukade vi be för syster
Lister. En kväll uppsände vår lille son bönen och blan-
dade ihop orden med en berättelse i en barnbok. Han
började: ’Himmelske Fader, var snäll och välsigna Sister
Lister, Henny Penny, Chicken Licken, Turkey Lurkey
och alla de andra små.’ Vi höll tillbaka skrattet den
kvällen. Det gjorde oss ödmjuka att efteråt få höra att
Margaret Lister tillfrisknat helt och hållet. Vi förringar
inte ett barns bön. När allt kommer omkring är det 
inte lika länge sedan våra barn bodde hos vår 
n
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himmelske Fader som när vi gjorde det” (”Hur du 
bygger ditt eviga hem”, Liahona, okt 1999, s 4).

President James E Faust
andre rådgivare i första presidentskapet

”En innerlig, uppriktig bön är en tvåvägskommuni-
kation som i hög grad bidrar till att Anden strömmar
till oss som helande vatten för att hjälpa oss med de
prövningar, svårigheter, smärtor och lidanden vi alla
utsätts för ... När vi ber bör vi tänka på vår himmelske
Fader som om han vore nära, full av kunskap,
förståelse, kärlek och medlidande, den inre
kraften, och att han har stora 
förväntningar på var och en av oss”
(”Att de känner dig, den ende
sanne Guden, och Jesus Kristus”,
Liahona, feb 1999, s 4). � 



VÅR TRO HJÄLPER OSS 
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Vicki F Matsumori
”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).

§En pojke räcker ut tungan åt dig.
Vad borde du göra? Det hände äldste
Wayne S Peterson i de sjuttios kvorum

medan han satt och väntade i sin bil. Vad tror du att
han gjorde? Äldste Peterson kom ihåg hur viktigt det
var att välja det rätta. Han förklarar: ”Jag vinkade till
den lilla pojken. Han räckte ut tungan åt mig igen. Jag
log och vinkade igen. Den här gången vinkade han till-
baka. Snart smittade hans entusiastiska vinkningar av
sig på en liten bror och syster. [När deras bil] körde iväg
fortsatte mina nya vänner att vinka tills jag inte kunde
se dem mer” (”Våra handlingar formar vår karaktär”,
Liahona, januari 2002, s 96).

Äldste Peterson visade tro på Jesus Kristus genom att
följa hans lärdomar. Frälsaren lärde: ”Därför, allt vad I
viljen att människorna skola göra eder, det skolen I ock
göra dem; ty detta är lagen och profeterna” (3 Nephi
14:12). Äldste Peterson var glad att han hade valt det
rätta. När vi väljer det rätta visar vi att vi älskar vår
himmelske Fader och vi förbereder oss för att ingå för-
bund i templet.

Om vi väljer att göra någonting som är fel känns det
inte bra och vi vet att vi behöver omvända oss. Vår
himmelske Fader har gjort det möjligt för oss att få för-
låtelse så att vi kan vara värdiga att återvända till
honom.
L I L L A  S
Om vi visar vår tro på Jesus Kristus
genom att välja det rätta och omvända
oss när vi gör det som är fel, kan den
Helige Anden vägleda oss. När vi tar del
av sakramentet varje vecka förnyar vi

våra dopförbund och lovar återigen att
minnas Frälsaren och att hålla hans bud. Om

vi håller dessa bud är vi värdiga att sluta förbund
i templet när vi är gamla nog. Att sluta förbund i temp-
let är ett viktigt steg vi måste ta för att kunna leva hos
vår himmelske Fader igen.

Förslag till samlingsstunden

1. Be fyra vuxna hålla korta tal som handlar om tro på

Jesus Kristus, omvändelse, dop och den Helige Andens gåva.

Be barnen att före varje tal sjunga en sång eller en psalm som

handlar om samma princip som talet. Dela upp den fjärde tros-

artikeln i flera delar och skriv ner dem på papper. Ge varje

klass en del och be dem lära sig den utantill. Låt varje klass

välja vem av dem som ska presentera deras del. Be alla i Pri-

mär att läsa upp den fjärde trosartikeln och be klassernas

representanter att under tiden ställa sig i rätt ordning. Upprepa

detta tills barnen har lärt sig den fjärde trosartikeln utantill.

2. Berätta om Alma den yngres omvändelse (se Mosiah

27; Alma 36). Välj ut delar i berättelsen som beskriver och

förklarar omvändelseprocessen och skriv ner dem på papper.

Låt varje barn välja ett avsnitt och illustrera det med en teck-

ning. Gå igenom omvändelseprocessen: ångra sig, be om förlå-

telse, ställa allt till rätta och inte göra det som var fel igen.

Sjung en sång eller psalm som handlar om omvändelse.

Använd barnens bilder för att återigen berätta om Alma den

yngre. Hjälp barnen förstå hur Alma och Mosiahs söner

omvände sig. � 
T J Ä R N A N
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JAG HAR VISAT

TRO GENOM 

ATT VÄLJA 

DET RÄTTA

I DAG SKA JAG

VÄLJA DET

RÄTTA

Instruktioner: Klipp ut dörrhängaren, vik den längst den streckade linjen och limma ihop den. Häng den synligt så att
den kan påminna dig om att välja det rätta. När du gör ett bra val, vänd på hängaren så att den visar att du utövade tro
genom att välja det rätta.



”EN
Shauna Gibby En sann berättelse
ILLUSTRATIONER SHAUNA MOONEY KAWASAKI
1978 var Isaac åtta år gammal. Han bodde i en liten
afrikansk by i Cross River State i Nigeria. Hans hus var
byggt av bamburör som var tätade med lera, och taket
var gjort av palmblad. Isaac älskade sin by och alla som
bodde där.

Byn omgavs av en frodig, grön skog som bestod av
palmer, bananträd, ormbunkar och bambu. För att ta sig
till grannbyn gick Isaac på en landsväg genom skogen,
eller så lånade han sin kusins gamla cykel.

Hans familj hade ett litet jordbruk där de odlade sin
egen mat. De åt soppa och gari, en maträtt som liknar
havregrynsgröt och som består av kokta rötter. Isaac
och hans systrar hade alla sysslor att utföra. En av
Isaacs sysslor var att gå ner till floden och hämta vatten
till sin familj.

På söndagarna gick Isaac och hans familj till kyrkan.
Deras möteshus var också byggt av bambu och lera. På
ytterväggen satt en ren, vit skylt: JESU KRISTI KYRKA
AV SISTA DAGARS HELIGA. Det hängde en stor
mässingsklocka på framsidan.

I kyrkan undervisade broder Ekong dem om Jesus
Kristus. Han läste för dem ur de få böcker de hade fått
från Salt Lake City och de sjöng psalmer. Isaacs favorit-
psalm var ”Kom, kom Guds folk” (Psalmer, nr 19).

Precis som många andra i Isaacs by hade han ett
starkt vittnesbörd om att kyrkan var sann. De väntade

på att missionärer skulle komma och lära dem mer



DAG”

om det återställda evangeliet. Broder Ekong bar inte
prästadömet, så han kunde inte döpa dem. Över allt
annat ville Isaac bli döpt och bli medlem i kyrkan.
Hans far sade till honom: ”En dag kommer vi att bli
döpta.”

När Isaac och hans systrar var i skogen för att skaffa
ved bad Isaac att missionärerna skulle komma. Han sjöng
psalmer medan han satt vid flodstranden och såg hur de
färgglada fiskarna simmade fram och tillbaka. Han låtsa-
des ofta att han sjöng tillsammans med Tabernakelkören.

En dag berättade hans far för sin familj att det skulle
vara ett särskilt möte på lördagen. Innan mötet började
skulle de fasta i ett dygn. På mötet skulle de be för att
missionärerna skulle komma.

På lördagen tog Isaac och hans familj på sig sina
bästa kläder. Isaacs mage kurrade, men han tänkte näs-
tan inte på det för att han var så ivrig.

Snart ljöd klockan och byns folk samlades i det lilla
möteshuset. Huset var fullt av folk. Broder Ekong ledde
dem i en psalm och i en bön. Han bad att Herren skulle
sända missionärer till dem. Många turades om att be.
Tårarna rann nerför Isaacs mors kinder. De sjöng igen
och sedan var det dags att gå hem.

När människorna började gå hem rullade en bil fram
till möteshuset. Två män och två kvinnor steg ur. Isaac
hade aldrig tidigare sett någon så blek i hyn. Broder
Ekong talade ivrigt med dem. Sedan gick han fram till



klockan och ringde i den av alla krafter. Alla
återvände snabbt till möteshuset.

Broder Ekong välkomnade de fyra främlingarna och
berättade för dem att byn hade väntat på denna lyckliga
dag under många år. En av männen, äldste Rendell
Mabey, berättade att han var missionär och hade skick-
ats till dem av profeten, president Spencer W Kimball.

Äldste Mabey bar sitt vittnesbörd om det återställda
evangeliet. Sedan bar äldste Cannon sitt vittnesbörd,
följd av syster Mabey och syster Cannon. Det var
mycket varmt ute, men ingen ville gå därifrån. Byfolket
ställde många frågor. Äldste Mabey lovade att komma
tillbaka och undervisa dem igen. Han sade till byborna
att deras tid hade kommit och att de snart skulle kunna
bli döpta.

Den sista december 1978 samlades Isaacs familj och
många andra vid ett ställe vid floden där vattnet var

djupt och stilla. När det var Isaacs tur vadade
han ut i floden. Äldste Mabey fattade
L I L L A  
honom vid handleden, uttalade dopbönen och sänkte
ner honom i vattnet. Det varma solskenet glittrade på
vattenytan när Isaac vadade mot stranden. Det kändes
varmt och glittrigt inombords också.

Tjugoett år senare stod Isaac i samma djupa vatten
tillsammans med sin åttaårige son Raymond. Isaac bar
det heliga prästadömet och kunde döpa sin son. Hans
hjärta fylldes av glädje när han tänkte på den vackra
dag han hade blivit döpt i samma flod. Han var mycket
tacksam för att den dagen hade kommit. � 
S T

8

”Genom missionärer och 

medlemmar går budskapet om 

det återställda evangeliet ut till

hela världen ...

Jesu Kristi kyrka av Sista Dagars

Heliga erbjuder alla Guds barn

möjligheten att få del av Jesu Kristi evangeliums

fullhet som återställts i dessa sista dagar. Vi erbju-

der alla förmånen att få ta emot alla frälsningens

och upphöjelsens förordningar.” — Äldste Dallin H

Oaks i de tolv apostlarnas kvorum (”Är du frälst?”,

Nordstjärnan, jul 1998, s 63) � 
J Ä R N A N
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FRÄLSAREN
GÅR TILL
JERUSALEM

BERÄTTELSER UR NYA TESTAMENTET

Några människor gick till fariseerna och berättade att
Jesus hade uppväckt Lasarus från de döda. Fariseerna
trodde att alla skulle tro på Jesus och att ingen längre
skulle lyssna på dem.

Johannes 11:46–48

De planerade att döda Jesus. De hoppades att Jesus skulle komma till Jerusalem under påskhögtiden.
Johannes 11:50–51, 56–57
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Jesus kom från Betania till Jerusalem. Många hade hört att han skulle komma och gick ut för att möta honom. Jesus
red på en ung åsna. En profet hade skrivit att Guds Son skulle rida in i Jerusalem på en ung åsna. Många människor
hade sett Jesu under och trodde att han var Guds Son. De lade sina kläder på marken så att åsnan skulle kunna gå
på dem. De vinkade med palmblad och sade att Jesus var Frälsaren.

Sakarja 9:9; Matteus 21:4–9; Johannes 12:1, 12–15
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Fariseerna var arga eftersom många människor trodde
på Frälsaren. Jesus visste att fariseerna ville döda
honom.

Johannes 11:53; 12:19, 23

Alla människor i Jerusalem kom för att se vad som stod
på. De frågade vem Jesus var. Lärjungarna sade att han
var en profet från Nasaret.

Matteus 21:10–11

Jesus berättade för lärjungarna att han snart skulle dö. Han visste att han skulle lida för allas synder och dö på
korset. Han skulle bli världens Frälsare. Det var därför han hade kommit till världen.

Johannes 12:23–25, 27, 32–33, 47
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ÄNKANS
OFFERGÅVA

BERÄTTELSER UR NYA TESTAMENTET

Jesus stod vid templet i Jerusalem. Han såg på när
människor gav pengar till kyrkan och lade dem i en
stor kista. Många rika människor lade mycket pengar 
i kistan.

Markus 12:41

En fattig änka, en kvinna vars man var död, gick fram till kistan och lade ner två små kopparmynt i den. Det var
inte mycket pengar, men det var allt hon hade.

Markus 12:42, 44
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Jesus berättade också för dem om de rika människorna
som skänkt mycket pengar. De rika människorna hade
mer pengar hemma.

Markus 12:43–44

Jesus såg änkan. Jesus ville undervisa sina lärjungar, så
han berättade för dem om henne.

Markus 12:43

Änkan hade inte mer pengar hemma. På sätt och vis hade hon givit mer till kyrkan än alla rika människor, eftersom
hon hade givit allt hon hade.

Markus 12:43–44
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DET JAG GÖR
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Text:
Musik:
          L Clair Likes, 1908–1998. © 1975 IRI
           Vanja Y Watkins, född 1938. © 1975 IRI

Denna sång får kopieras för tillfällig, icke kommersiell användning i kyrkan eller hemmet.

Första Timoteusbrevet 4:12
Ordspråksboken 20:11
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Frågesport
om tempel
Ann Woodbury Moore

ROLIGA SIDAN
Vet du vilka tempel som kom

först?
1. Vilket var det första templet

som byggdes efter det att

kyrkan återupprättats?

a. Templet i Kirtland

b. Templet i Salt Lake City

c. Templet i Nauvoo

2. Vilket var det första templet

som blev färdigt i Utah?

a. Templet i Manti

b. Templet i S:t George

c. Templet i Logan

3. Vilket vad det första templet

som blev klart i Europa?

a. Templet i London, England

b. Templet i Freiberg, Tyskland

c. Templet i Bern, Schweiz
ILLUSTRATION AV STATYN AV 
SHAUNA MOONEY KAWASAK
4. Vilket var det första templet i

Asien?

a. Templet i Tokyo, Japan

b. Templet i Taipei, Taiwan

c. Templet i Seoul, Korea

5. Vilket var det första templet i

Sydamerika?

a. Templet i Buenos Aires, Argentina

b. Templet i Santiago, Chile

c. Templet i São Paulo, Brasilien

6. Vilket var det första templet

som byggdes utanför Förenta

staterna och dess territorier?

a. Templet i Cardston, Alberta

(Canada)

b. Templet i Hamilton, Nya Zeeland

c. Templet i Johannesburg, Sydafrika

7. Vilket var det första templet

som president Gordon B

Hinckley invigde?

a. Templet i Las Vegas, Nevada

b. Templet i Atlanta, Georgia

c. Templet i Frankfurt, Tyskland
Svar: 1a, 2b, 3c, 4a, 5c, 6a, 7b
Josefs livklädnad
Mariam Grisham

I Gamla testamentet kan vi läsa om Jakob. Han 
älskade sin son Josef mycket. Han lät göra en färggrann
livklädnad åt Josef (se 1 Mos 37:3). Kan du måla 
livklädnaden till höger så att den blir lika färggrann? � 
ÄNGELN MORONI, DENISE KIRBY; ILLUSTRATION AV JOSEF, 
I; RAM, RANDALL J PIXTON



Nebukadnessars dröm, Robert T Barrett
”Daniel svarade kungen: ’Den hemlighet som konungen vill veta, kan inga vise män, besvärjare, spåmän eller 

stjärntydare meddela konungen. Men det finns en Gud i himlen som kan uppenbara hemligheter, och han 
har låtit konung Nebukadnessar veta vad som skall ske i kommande dagar’” (Daniel 2:27–28).
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”Ibland låter Herren

oss gå igenom prövningar

för att han ska kunna forma oss

till dugliga tjänare. På grund av

vår önskan att prestera väl

märker vi sällan att Herren

försöker leda oss bort från falsk

stolthet och fåfäng ambition för

att kunna undervisa oss om 

lärjungeskap.” Se president

James E Faust, ”Var inte rädda”,

sidan 2.
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