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20 nya tempel i  
11 nationer tillkännagivna

Nya generalauktoritetssjuttio 
och Primärs nya 

presidentskap inröstade

President Nelson uppmanar  
heliga att stärka sin tro 

på Jesus Kristus



”Mina kära bröder och systrar, kyrkans styrka ligger i dess medlemmars ansträngningar och ständigt 
växande vittnesbörd. Vittnesbörd odlas bäst i hemmet. Under det senaste året har många av er 

avsevärt ökat studierna av evangeliet i era hem. Jag tackar er, och era barn kommer att tacka er.” 
– President Russell M. Nelson, ”Välkomstbudskap”

Fotografier från Mongoliet och Nigeria (infällt).
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Lördagens förmiddagsmöte, 3 april 2021
Mötesledare: president Dallin H. Oaks
Inledningsbön: äldste Robert C. Gay
Avslutningsbön: äldste James B. Martino
Musik av The Tabernacle Choir at Temple 
Square*; Mack Wilberg och Ryan Murphy, 
körledare; olika organister: ”Se, dagen gryr och 
mörkret flyr”, Psalmer, nr 1; ”Arise, O God, and 
Shine”, Hymns, nr 265, arr. Wilberg; ”Gör rätt 
val”, Psalmer, nr 162, arr. Wilberg; ”Se, högt på 
bergets krön”, Psalmer, nr 4; ”Lär mig att vandra 
i ljuset”, Psalmer, nr 196, arr. Wilberg; ”Den him-
melska elden”, Psalmer, nr 2, arr. Wilberg.

Lördagens eftermiddagsmöte, 3 april 2021
Mötesledare: president Henry B. Eyring
Inledningsbön: äldste Carl B. Cook
Avslutningsbön: Mark L. Pace
Musik av The Tabernacle Choir at Temple Square; 
Mack Wilberg och Ryan Murphy, körledare; 
olika organister: ”Led oss fram, o himlens Herre”, 
Psalmer, nr 45, arr. Wilberg; ”Om jag lyssnar med 
mitt hjärta”, DeFord, arr. Wilberg; ”Kom, Guds 
barn, från land och stad”, Psalmer, nr 28; ”O fröjda 
dig, du jord” Psalmer, nr 37, arr. Murphy.

Prästadömets möte, 3 april 2021
Mötesledare: president Dallin H. Oaks
Inledningsbön: biskop L. Todd Budge
Avslutningsbön: äldste LeGrand R. Curtis jr
Musik av olika körer, körledare och organister: 
”In Hymns of Praise”, Hymns, nr 75, arr. Christi-
ansen; ”Av kärlek sände Gud sin Son”, Psalmer, 
nr 122, arr. McDavitt; ”Folk och nationer, hör 
himlens röst” Psalmer, nr 181; ”Israels hopp”, 
Psalmer, nr 169, arr. Kasen.

Söndagens förmiddagsmöte, 4 april 2021
Mötesledare: president Dallin H. Oaks
Inledningsbön: äldste Terence M. Vinson.
Avslutningsbön: äldste Arnulfo Valenzuela.
Musik av olika körer, körledare och organister: 
”Denna dag av fröjd och glädje”, Psalmer, nr 34; 
”Han kommer, Förlossar’n för Israels hus”, 
Psalmer, nr 5; ”Jag längtar så till templet”, Barnens 
sångbok, s. 99, arr. Zabriskie; ”Jag är Guds lilla 
barn”, Psalmer, nr 194, arr. DeFord; ”Han som dog 
är nu uppstånden” Psalmer, nr 130, arr. Wilberg.

Söndagens eftermiddagsmöte, 4 april 2021
Mötesledare: president Henry B. Eyring
Inledningsbön: äldste Randy D. Funk.

Avslutningsbön: Sharon Eubank
Musik av The Tabernacle Choir at Temple 
Square; Mack Wilberg och Ryan Murphy, kör-
ledare; olika organister: ”Frälsaren uppstånden 
är”, Psalmer, nr 131, arr. Wilberg; ”Han sände sin 
Son”, Barnens sångbok, s. 20–21, arr. Hofheins; 
”En grundval blev lagd”, Psalmer, nr 38; ”Låt oss 
sträva fram”, Psalmer, nr 166, arr. Elliott.
*Musiken för varje möte hade spelats in i förväg.

Konferenstal finns tillgängliga
För att få tillgång till konferenstal på internet på 
många språk, gå till conference.ChurchofJesus 
Christ.org och välj ett språk. Talen finns också 
i mobilappen Evangeliebiblioteket. Video-  och 
ljudinspelningar på engelska finns i allmänhet 
på distributionscentren inom sex veckor efter 
konferensen. Information om tillgängliga format 
av generalkonferenstalen för medlemmar med 
funktionsnedsättning finns på disability.Church 
ofJesusChrist.org.

 

På omslaget
Framsidan: fotografi av trädgårdsgraven (åter-

skapad på filminspelningsplats) av Matt Reier
Baksidan: foto Leslie Nilsson

Konferensfoton
Fotografierna i Salt Lake City tagna av Cody Bell, 
Mason Coberly, John Lloyd, Leslie Nilsson och 
Dave Ward. Ytterligare fotografier: David Aguayo, 
Janae Bingham, Chinedum Chimezie, Weston 
Colton, Neil Crisp, Daniel Dornelles, Maria 
Espinosa, Katerina Gracheva, Robyn Jones, Niel 
Kabiling, Julian Klemm, Ashlee Larson, Barbara 
Leite, Munkhbayar Magvandorj, Daniel Martinez, 
Lord Mbambu, Melanie Miza, Sayaka Okubo, 
Rosa Carmina Alvarez Pedraza, Christy Powell, 
Alice Priya, Valiosa Rakotomanana, Helen Rose, 
Niko Serey, Amanda Steed, Camila Tau, Nte-
baleng Twala och Kau’i Wihongi.

191:a årliga generalkonferensen

Uruguay.
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Fokuset under generalkonferensen, som 
hölls under påskhelgen, var på Frälsaren 
Jesus Kristus, på att stärka medlemmar 
och på kyrkans globala natur.

• Sidan 6: I sina inledande ord sa 
president Russell M. Nelson: ”Vi 
samlas som en stor global familj 
med en önskan att dyrka vår Herre 
och Frälsare Jesus Kristus.” Han 
betonade att ”kyrkans styrka ligger 
i dess medlemmars ansträngningar 
och ständigt växande vittnes-
börd”. Under hela konferensen var 
kyrkans ledares ansträngningar 
att stärka enskilda medlemmar 
uppenbara.

• Sidan 78: Under prästadömsmötet 
undervisade president Nelson om 

hur vi kan göra våra hem till heliga 
platser, ”centrum för lärande och 
efterlevnad av evangeliet”, även när 
pandemin är över.

• Sidan 101: I sitt tal på söndags-
morgonen tydliggjorde president 
Nelson att det här är en global 
kyrka med ett evangelium som är 
ämnat för alla människor: ”Den här 
morgonen har vi hört från ledare 
i kyrkan som kommer från varje 
befolkad kontinent på jorden. 
Evangeliets välsignelser är verk-
ligen till för alla raser, språk och 
folk. Jesu Kristi kyrka är en global 
kyrka. Jesus Kristus är vår ledare.”

• Sidan 127: Dessutom visade 
sig ansträngningarna att stärka 
medlemmar i tillkännagivandet 

av 20 nya tempel. ”Vi vill föra 
Herrens hus ännu närmare våra 
medlemmar”, sa president Nelson 
i sina avslutande ord. Det var det 
största antal tempel som tillkänna-
getts sedan 1998 när Gordon B. 
Hinckley tillkännagav 32 tempel 
och därigenom inledde en ny era av 
tempelexpansion.

• Sidan 139: För fler exempel på 
hur kyrkan försöker stärka alla 
Guds barn, se höjdpunkter i de 
många humanitära projekt som 
slutfördes under 2020.

Höjdpunkter från den 191:a årliga 
generalkonferensen
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Japan.
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kontor kan jag på nära håll 
se arbetet som äger rum på 
tempelområdet.

När jag har sett arbetare 
gräva upp gamla trädrötter, 
rör, elledningar och en 
läckande fontän har jag 
tänkt på behovet vi var och 
en har av att med Frälsarens 
hjälp ta bort gammalt skräp 
i våra liv.

Mina kära bröder och systrar, kyrk-
ans styrka ligger i dess medlemmars 
ansträngningar och ständigt växande 
vittnesbörd. Vittnesbörd odlas bäst i 
hemmet. Under det senaste året har 
många av er avsevärt ökat evange-
liestudierna i era hem. Jag tackar er, 
och era barn kommer att tacka er.

Det enorma projektet att renovera 
Salt Lake- templet fortsätter. Från mitt 

President Russell M. Nelson
president för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga

Lördagens förmiddagsmöte | 3 april 2021

Kära bröder och systrar och vänner 
över hela världen, jag vill personligen 
välkomna er till denna generalkon-
ferens. Vi samlas som en stor global 
familj med en önskan att dyrka vår 
Herre och Frälsare Jesus Kristus. Tack 
för att ni är med oss!

Det senaste året har varit ett som går 
till historien. Det råder ingen tvekan 
om att vi var och en har lärt oss något 
som vi inte visste tidigare. 
Några lärdomar som jag sedan 
tidigare kände till har inristats i 
mitt hjärta på nya och instrukt-
iva sätt.

Till exempel så vet jag 
med säkerhet att Herren leder 
denna kyrkas angelägenheter. 
Han sa: ”Jag ska visa [er] att jag 
kan utföra mitt eget verk.”1

Ofta har mina rådgivare och 
jag genom tårfyllda ögon sett 
när han har medlat i ytterst 
svåra omständigheter efter att 
vi har gjort vårt bästa och inte 
kunde göra mera. Vi är verk-
ligen helt förundrade.

Jag förstår också bättre nu 
vad han menade när han sa: 
”Se, jag ska påskynda mitt verk 
i dess tid.”2 Om och om igen 
har jag glatt mig när han har 
väglett och verkställt påskynd-
andet av sitt verk – även under 
en global pandemi.

Välkomstbudskap
Välkomna till generalkonferensen och till förmånen 
att få höra Herrens röst.
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Jesu Kristi evangelium är ett 
omvändelsens evangelium.3 Tack 
vare Frälsarens försoning ger hans 
evangelium en inbjudan att fortsätta 
förändras, växa och bli renare. Det är 
ett evangelium av hopp, helande och 
utveckling. Därför är evangeliet ett 
budskap om glädje! Våra andar gläds 
åt varje litet steg vi tar framåt.

En del av Israels insamling, och en 
mycket viktig del, är vårt åläggande att 

som folk vara värdiga och villiga att 
hjälpa till med att förbereda världen 
för Herrens andra ankomst.

När vi lyssnar till budskapen, som 
noggrant har förberetts av våra ledare 
under ledning av den Helige Anden, 
uppmanar jag er att be om att få veta 
vilket skräp ni ska ta bort från livet så 
att ni kan bli mer värdiga.

Jag älskar er, mina kära bröder 
och systrar, och jag vittnar om att vår 

himmelske Fader och hans älskade 
Son känner och älskar er individuellt. 
De står redo att hjälpa er i varje steg 
ni tar framåt. Välkomna till general-
konferensen och till förmånen att få 
höra Herrens röst. I Jesu Kristi namn, 
amen. ◼

SLUTNOTER
 1. 2 Ne. 27:21.
 2. L&F 88:73.
 3. Se L&F 13:1.
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Det är häpnadsväckande vad vi 
kan lära oss när vi tittar lite närmare 
på vår himmelske Faders plan för 
frälsning och upphöjelse – lycksal-
ighetsplanen – för sina barn. När vi 
känner oss obetydliga, avvisade och 
bortglömda, lär vi oss att vi kan vara 
förvissade om att Gud inte har glömt 
oss. Faktum är att han erbjuder sina 
barn något ofattbart: att få bli ”Guds 
arvingar och Kristi medarvingar”2.

Vad betyder det?
Att vi får leva för evigt, ta emot 

glädjens fullhet3 och har potential att 
”ärva troner, riken, furstendömen och 
makter”4.

Det är så ödmjukande att veta att 
den här storslagna och gudomliga 
framtiden är möjlig – inte på grund 
av vilka vi är, utan på grund av vem 
Gud är.

Hur kan vi med den vetskapen 
någonsin klaga eller förbli förbittrade? 
Hur kan vi någonsin hålla ögonen 
fästa på marken när kungarnas Kung 
uppmanar oss att höja oss mot en 
framtid av gudomlig lycka vi inte ens 
kan föreställa oss?5

Frälsning mitt ibland oss
Tack vare Guds fullkomliga kärlek 

till oss och Jesu Kristi eviga offer kan 
våra synder – både stora och små 
– utplånas och inte längre bli ihåg-
komna.6 Vi kan stå inför honom rena, 
värdiga och heliggjorda.

Mitt hjärta flödar över av tacksam-
het för min himmelske Fader. Jag inser 
att han inte har dömt sina barn till att 
stappla genom jordelivet utan något 
hopp om en ljus och evig framtid. Han 
har gett anvisningar som visar vägen 
tillbaka till honom. Och i centrum av 
allt detta står hans älskade Son, Jesus 
Kristus7, och hans offer för oss.

Frälsarens obegränsade försoning 
förändrar fullständigt vårt sätt att se 

hem en halv värld bort och rest till 
Tyskland – nyligen deras fiende – för 
att ge gudomligt hopp till vårt folk. 
De kom inte för att beskylla, läxa upp 
eller skambelägga. De gav villigt av 
sina unga liv utan någon tanke på 
jordisk vinning – de ville bara hjälpa 
andra att finna den glädje och frid de 
själva upplevt.

I mina ögon var dessa unga män 
och kvinnor fullkomliga. De hade 
säkert brister, men inte i min värld. Jag 
kommer alltid att tänka på dem som 
övermänskliga – änglar av ljus och 
härlighet, förmedlare av barmhärtig-
het, godhet och sanning.

När världen drunknade i cyn-
ism, bitterhet, hat och rädsla, fyllde 
dessa unga människors exempel och 
undervisning mig med hopp. Evange-
liebudskapet de gav gick långt bortom 
politik, historia, agg, oförrätter och 
själviska motiv. Det gav gudomliga 
svar på viktiga frågor som vi hade 
under den här svåra tiden.

Budskapet var att Gud levde och 
brydde sig om oss, även i de där 
tiderna av tumult, förvirring och 
kaos. Att han faktiskt visade sig i vår 
tid för att återupprätta sanning och 
ljus – sitt evangelium och sin kyrka. 
Att han återigen talar till profeter, att 
Gud finns mitt ibland oss – och han är 
personligen engagerad i våra liv och 
vägleder aktivt sina barn.

Äldste Dieter F. Uchtdorf
i de tolv apostlarnas kvorum

I alla tider har Gud talat genom sina 
tjänare profeterna.1 Denna morgon 
har vi haft privilegiet att höra Guds 
profet tala till hela världen. Vi älskar 
dig, president Nelson, och jag upp-
manar alla överallt att studera och ge 
akt på dina ord.

Innan jag fyllde tolv år hade vår 
familj tvingats fly två gånger från vårt 
hem för att börja om mitt i kaoset, 
rädslan och osäkerheten som krig 
och politisk söndring hade orsakat. 
Det var en orolig tid för mig, men det 
måste ha varit mycket skrämmande 
för mina kära föräldrar.

Min mor och far berättade inte 
mycket om den bördan för oss fyra 
barn. De bar påfrestningen och 
lidandet så gott de kunde. Rädslan 
måste ha varit tryckande, ha slukat 
deras timmar och dämpat deras 
hopp.

Denna tid av dysterhet efter andra 
världskriget satte sina spår i världen. 
Den satte sina spår i mig.

På den tiden, i mina ensammaste 
stunders enslighet, undrade jag ofta: 
Finns det något hopp kvar i världen?

Änglar mitt ibland oss
När jag begrundade den här 

frågan kom jag att tänka på våra unga 
amerikanska missionärer som tjänade 
mitt ibland oss under de där åren. De 
hade lämnat tryggheten i sina egna 

Gud mitt ibland oss
Gud finns mitt ibland oss – och han är personligen 
engagerad i våra liv och vägleder aktivt sina barn.
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på våra överträdelser och ofullkom-
ligheter. I stället för att älta dem och 
känna oss oförbätterliga eller hopp-
lösa kan vi lära oss av dem och känna 
oss hoppfulla.8 Genom omvändels-
ens renande gåva kan vi lämna våra 
synder bakom oss och komma fram 
som en ny skapelse.9

Tack vare Jesus Kristus behöver 
våra misslyckanden inte definiera oss. 
De kan förfina oss.

I likhet med en musiker som övar 
skalor kan vi se på våra felsteg, brister 
och synder som tillfällen till att få 
större självinsikt, djupare och upprikt-
igare kärlek till andra, och att förfinas 
genom omvändelse.

Om vi omvänder oss diskvalificeras 
vi inte av våra misstag. De är en del av 
vårt framåtskridande.

Vi är alla spädbarn i jämförelse 
med de härliga och storslagna varelser 
vi är avsedda att bli. Ingen dödlig 
varelse avancerar från att krypa till att 
gå till att springa utan att ofta snubbla 
och få bulor och blåmärken. Det är så 
vi lär oss.

Om vi flitigt fortsätter att öva, 
alltid strävar efter att hålla Guds bud 
och ägnar våra ansträngningar åt att 
omvända oss, hålla ut och tillämpa 
det vi lär oss, rad på rad, så samlar vi 

ljus i våra själar.10 Och även om vi inte 
helt förstår vår fulla potential nu, ”vet 
vi att när [Frälsaren] uppenbaras” ska 
vi se hans ansikte i oss och ”får … se 
honom sådan han är”11.

Vilket härligt löfte!
Ja, det råder tumult i världen. Och 

ja, vi har svagheter. Men vi behöver 
inte hänga med huvudet i förtvivlan, 
för vi kan lita på Gud, vi kan lita på 
hans Son Jesus Kristus och vi kan ta 
emot Andens gåva till vägledning på 
vägen mot ett liv fyllt av glädje och 
gudomlig lycka.12

Jesus mitt ibland oss
Jag har ofta undrat: Vad skulle 

Jesus undervisa om och göra om han 
var mitt ibland oss i dag?

Efter sin uppståndelse infriade 
Jesus Kristus sitt löfte om att besöka 
sina ”andra får”13.

Mormons bok: Ännu ett testamente 
om Jesus Kristus talar om ett sådant 
besök hos folket på den amerikanska 
kontinenten. Vi har den här värdefulla 

uppteckningen som ett påtagligt vittne 
om Frälsarens arbete.

Folket i Mormons bok levde på 
andra sidan jordklotet. Deras historia, 
kultur och politiska klimat skilde sig 
oerhört från det folk som Jesus under-
visade under sin jordiska verksamhet. 
Och ändå undervisade han dem om 
mycket av detsamma som han hade 
undervisat om i det heliga landet.

Varför gjorde han det?
Frälsaren undervisar alltid om tid-

lösa sanningar. De gäller människor i 
alla åldrar och i alla omständigheter.

Hans budskap var och är ett hopp-
ets och tillhörighetens budskap – ett 
vittnesbörd om att Gud vår himmelske 
Fader inte har övergett sina barn.

Att Gud är mitt ibland oss!
För två hundra år sedan återvände 

Frälsaren till jorden. Tillsammans 
med Gud Fadern visade han sig för 
en 14 år gammal Joseph Smith och 
inledde återställelsen av Jesu Kristi 
evangelium och kyrka. Från och med 
den dagen öppnades himlarna och 

Brasilien.

Panama.
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himmelska budbärare steg ner från 
den odödliga härlighetens salar. Ljus 
och kunskap strömmade från den 
celestiala tronen.

Herren Jesus Kristus talade återigen 
till världen.

Vad sa han?
Till glädje för oss finns många av 

hans ord upptecknade i Läran och 
förbunden – tillgängliga för alla i 
världen som önskar läsa och studera 
dem. Hur ovärderliga är inte dessa 
ord för oss i dag!

Och vi ska inte bli förvånade över 
att finna att Frälsaren återigen under-
visar om sitt evangeliums kärnbud-
skap: ”Du ska älska Herren din Gud 
av allt ditt hjärta, med all din förmåga, 
allt ditt förstånd och all din styrka, 
och i Jesu Kristi namn ska du tjäna 
honom.”14 Han inspirerar oss att söka 
Gud15 och leva efter de lärdomar 

han har uppenbarat för sina tjänare 
profeterna16.

Han lär oss att älska varandra17 
och att vara ”fyllda av kärlek till alla 
människor”18.

Han ber oss att vara hans händer, 
att gå omkring och göra gott.19 ”Låt 
oss inte älska med ord … utan i hand-
ling och sanning.”20

Han uppmanar oss att ge akt på 
hans stora uppdrag till oss: att älska, 
att dela med oss, att inbjuda alla till 
hans evangelium och hans kyrka.21

Han befaller oss att bygga heliga 
tempel och att träda in i dem och 
tjäna där.22

Han lär oss att bli hans lärjungar 
– att våra hjärtan inte ska sträva efter 
personlig makt, rikedom, uppskattning 
eller ställning. Han lär oss att ”lägga åt 
sidan det som hör världen till och söka 
det som hör till en bättre värld"23.

Han manar oss att söka lycka, 
upplysning, frid, sanning, glädje24 och 
löftet om odödlighet och evigt liv25.

Låt oss ta detta ett steg vidare. 
Föreställ dig att Jesus kom till din för-
samling, till din gren eller till ditt hem 
i dag. Hur skulle det vara?

Han skulle se rakt in i ditt hjärta. 
Det yttre skulle inte längre vara vikt-
igt. Han skulle känna dig sådan du 
är. Han skulle känna till ditt hjärtas 
önskningar.

De saktmodiga och ödmjuka skulle 
han lyfta upp.

De sjuka skulle han bota.
De som tvivlar skulle han fylla med 

förtröstan och mod att tro.
Han skulle lära oss att öppna hjärtat 

för Gud och räcka ut en hand till andra.
Han skulle uppmärksamma och 

hedra ärlighet, ödmjukhet, integritet, 
trofasthet, medkänsla och kristlig kärlek.

Japan.
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En blick in i hans ögon och vi 
skulle aldrig bli desamma igen. Vi 
skulle bli förändrade för alltid. För-
vandlade genom den djupa insikten 
att Gud verkligen finns mitt ibland oss.

Vad ska vi göra?26

Jag ser tillbaka med vänlighet på 
den unge man jag var under mina 
uppväxtår. Om jag kunde gå tillbaka 
i tiden skulle jag trösta honom och 
säga åt honom att hålla sig på rätt stig 
och fortsätta söka. Och jag skulle be 
honom att bjuda in Jesus Kristus i sitt 
liv, för Gud finns mitt ibland oss!

Till er, mina kära bröder och syst-
rar, mina kära vänner, och till alla som 
söker efter svar, sanning och lycka, 
ger jag samma råd: fortsätt söka i tro 
och tålamod.27

Be och ni ska få. Bulta och det ska 
öppnas för er.28 Förtrösta på Herren.29

I vårt dagliga liv är det vår viktig-
aste uppgift och välsignade möjlighet 
att få möta Gud.

När vi lägger stoltheten åt sidan 
och närmar oss hans tron med ett för-
krossat hjärta och en botfärdig ande30 
så närmar han sig oss31.

När vi försöker följa Jesus Kristus och 
gå på lärjungeskapets stig, rad på rad, 
kommer dagen då vi får uppleva den 
ofattbara gåvan av att få glädjens fullhet.

Mina kära vänner, er himmelske 
Fader älskar er med fullkomlig kärlek. 
Han har bevisat sin kärlek på oändliga 
sätt, men framför allt genom att ge 
sin enfödde Son till ett offer och som 
en gåva till sina barn för att göra det 
möjligt för oss att återvända till våra 
himmelska föräldrar.

Jag vittnar om att vår himmelske 
Fader lever, att Jesus Kristus leder sin 
kyrka, att president Russell M. Nelson 
är hans profet.

Jag ger er min kärlek och välsign-
else vid denna glädjerika påskhögtid. 

Öppna era hjärtan för vår Frälsare och 
Återlösare, oavsett era omständigheter, 
prövningar, lidanden eller misstag, så 
kan ni veta att han lever, att han älskar 
er, och att ni tack vare honom aldrig 
är ensamma.

Gud finns mitt ibland oss.
Om detta vittnar jag i Jesu Kristi 

namn, amen. ◼

SLUTNOTER
 1. Se Amos 3:7.
 2. Rom. 8:17; se även L&F 84:38.
 3. Se 3 Ne. 28:10.
 4. L&F 132:19.
 5. Se Alma 28:12; Morm. 7:7.
 6. Orden i Läran och förbunden 58:42 är 
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Vilken glädje det ger mig att veta att om 
jag fortsätter omvända mig så kommer min 
Frälsare och Återlösare, en dag i framtiden 
när jag faller på knä inför honom, att lyfta 
upp mig och omfamna mig. Mina synder 
kommer inte bara att förlåtas, de kommer 
inte ens att bli ihågkomna.

 7. Se Luk. 9:35; JS–H 1:17.
 8. Se Alma 36:17–20.
 9. Se 2 Kor. 5:17.

 10. Se L&F 50:24.
 11. 1 Joh. 3:2.
 12. Se Morm. 7:7.
 13. Joh. 10:16.
 14. L&F 59:5.
 15. Se L&F 88:62–63.
 16. Se L&F 14:7; 41:5.
 17. Se L&F 12:8; 59:6.
 18. Se L&F 121:45. Processen att bry sig om 

andra ger både rik och fattig en väg mot 
att förfina sin karaktär, och leder dem 
båda mot upphöjelse (se L&F 104:15–18).

 19. Se L&F 81:5.
 20. 1 Joh. 3:18.
 21. Vad kvalificerar någon för att predika 

evangeliet? Frälsaren svarar: ”Den som 
svingar sin skära och skördar, han är kallad 
av Gud” (L&F 11:4). I slutändan är det våra 
önskningar som kvalificerar oss för arbetet 
med att förkunna Guds ord (se L&F 4:3).

 22. Se L&F 124:39.
 23. L&F 25:10.
 24. Se Mosiah 16:11.
 25. Se L&F 82:9.
 26. Det här var frågan som mängden ställde 

till Jesus på stranden vid Galileiska sjön. 
Det är en inledande fråga för oss när vi 
har för avsikt att bli Jesu Kristi lärjungar. 
(Se Joh. 6:28.)

 27. Se Alma 41:4–5, 10–11.
 28. Se L&F 88:63.
 29. Se Ords. 3:5.
 30. Se 3 Ne. 9:20; L&F 20:37.
 31. Se L&F 88:63.

Tonga.
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Joy D. Jones
nyligen avlöst generalpresident för Primär

golvet bredvid sängen. Modern lyfte 
upp den lille pojken och frågade 
honom vad som hade hänt.

Han sa: ”Jag föll ur sängen.”
Hon sa: ”Varför föll du ur sängen?”
Han ryckte på axlarna och svarade: 

”Jag vet inte. Jag tror bara att jag inte 
kom tillräckligt långt in.”

Det är om detta, ”att inte komma 
tillräckligt långt in”, som jag skulle 
vilja tala den här morgonen. Det är 
vår förmån och vårt ansvar att hjälpa 
barnen ”komma tillräckligt långt in” 
i Jesu Kristi evangelium. Och vi kan 
aldrig börja för tidigt.

Det finns en särskilt unik tid i 
barns liv då de är beskyddade från 
Satans inflytande. Det är en tid då de 
är oskyldiga och syndfria.3 Det är en 
helig tid för förälder och barn. Barn 
ska undervisas genom ord och före-
döme, före och efter att de har ”upp-
nått ansvarighetsåldern inför Gud”4.

President Henry B. Eyring lärde följ-
ande: ”Vi har flest möjligheter med de 
små. Det bästa är att börja undervisa 
tidigt, medan barnen fortfarande är 
immuna mot sin dödsfiendes frestelser, 
och långt innan sanningens ord kan 
bli svårare för dem att urskilja i larmet 
av deras egna problem.”5 En sådan 
undervisning hjälper dem att inse sin 
gudomliga identitet, sitt syfte och de 
rika välsignelser som väntar dem när 
de sluter heliga förbund och tar emot 
förrättningar längs förbundsstigen.

Vi kan inte vänta på att omvänd-
elsen ska äga rum av sig själv i våra 
barn. Slumpartad omvändelse är inte 
en princip i Jesu Kristi evangelium. 
Vi blir inte som vår Frälsare av en 
tillfällighet. Genom att vara avsiktlig 
när man älskar, undervisar och vittnar 
kan man hjälpa barnen att redan i ung 
ålder börja känna den Helige Andens 
inflytande. Den Helige Anden är livs-
viktig för våra barns vittnesbörd om 

när läget är spänt och stressnivån hög. 
I stället värdesätter vi barnen, och vi 
gör allt vi kan för att bekämpa ondska 
i form av övergrepp. Deras omvård-
nad är primär för oss – liksom den är 
för honom.2

En ung mor och far satt vid köks-
bordet och gick igenom sin dag. 
Nerifrån hallen hörde de en duns. 
Modern frågade: ”Vad var det?”

Sedan hörde de ett litet skrik från 
den fyraårige sonens sovrum. De 
rusade nerför hallen. Där låg han, på 

Har du någonsin undrat varför Primär 
heter ”Primär”? Samtidigt som namnet 
syftar på andlig kunskap som barn 
får under sina första år, är det för mig 
även en påminnelse om en mäktig 
sanning. I vår himmelske Faders ögon 
har barnen aldrig varit sekundära – 
de har alltid varit "primära"1.

Han litar på att vi värdesätter, 
respekterar och beskyddar dem 
som barn till Gud. Det innebär att vi 
aldrig skadar dem fysiskt, verbalt eller 
känslomässigt på något sätt, inte ens 

Livsviktiga samtal
Vi kan inte vänta på att omvändelsen ska äga rum 
av sig själv i våra barn. Slumpartad omvändelse är 
inte en princip i Jesu Kristi evangelium.

Argentina.



13MAJ 2021

och omvändelse till Jesus Kristus. Vi 
vill att de ”alltid minns honom, så att 
de kan ha hans Ande hos sig”6.

Tänk på värdet av samtal i familjen 
om Jesu Kristi evangelium, livsviktiga 
samtal, som kan bjuda in Anden. När 
vi har sådana samtal med våra barn 
hjälper vi dem att lägga en grund 
”som är en säker grundval, och om 
[de] bygger på denna grundval kan 
de inte falla”7. När vi stärker ett barn 
stärker vi familjen.

De här avgörande diskussionerna 
kan leda barnen till att

• förstå omvändelsens princip
• ha tro på Kristus, den levande 

Gudens Son
• välja dop och den Helige Andens 

gåva när de är åtta år8

• och be och ”vandra rättrådigt inför 
Herren”9.

Frälsaren manade oss: ”Därför ger 
jag dig en befallning att oförbehåll-
samt undervisa dina barn om detta.”10 
Och vad ville han att vi så oförbehåll-
samt skulle undervisa om?

 1. Adams fall
 2. Jesu Kristi försoning
 3. Vikten av att födas på nytt11

Äldste D. Todd Christofferson har 
sagt: ”Motståndaren är förstås nöjd när 
föräldrar underlåter att undervisa och 
lära sina barn att tro på Kristus och bli 
andligt födda på nytt.”12

I kontrast till det vill Frälsaren 
att vi ska hjälpa barnen att ”förlita 

[sig] på den Ande som leder till att 
göra gott”13. För att göra det kan vi 
hjälpa barnen att förstå när de känner 
Anden och urskilja vilka handlingar 
som får Anden att lämna oss. På så 
sätt lär de sig att omvända sig och 
återvända till ljuset genom Jesu Kristi 
försoning. Detta ökar deras andliga 
motståndskraft.

Vi kan ha roligt när vi hjälper våra 
barn bygga upp andlig motstånds-
kraft i alla åldrar. Det måste inte 
vara komplicerat eller tidskrävande. 
Enkla, omtänksamma samtal kan leda 
barnen till att inte bara veta vad de 
tror på utan, vad viktigare är, varför 
de tror på det. Omtänksamma samtal, 
som sker naturligt och konsekvent, 
kan leda till bättre insikter och svar. 
Låt oss inte tillåta att bekvämligheten 
med elektroniska enheter håller oss 
från att undervisa och lyssna på våra 
barn och se in i deras ögon.

Fler chanser till livsviktiga sam-
tal kan uppstå genom att vi spelar 
rollspel. Familjemedlemmarna kan 
spela upp situationer där de blir 
frestade eller pressade till att göra 
dåliga val. En sådan övning kan stärka 
barnen så att de kan vara beredda i 
en utmanande situation. Till exempel 
kan vi spela upp den och sedan prata 
igenom den när vi frågar barnen vad 
de skulle kunna göra

• om de blir frestade att bryta mot 
Visdomsordet

• om de får se pornografi
• om de blir frestade att ljuga, stjäla 

eller fuska
• om de hör något från en vän eller 

lärare i skolan som strider mot 
deras tro eller värderingar.

När de spelar upp det och sedan 
pratar igenom det kan barnen, i stället 
för att stå oförberedda i en situation 

England.
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med en fientligt inställd kamratgrupp, 
vara beväpnade med ”trons sköld, 
med vilken [de] ska kunna släcka de 
ogudaktigas alla brinnande pilar”14.

En nära vän till mig lärde sig den 
här avgörande läxan som 18- åring. 
Han tog värvning i USA:s armé under 
konflikten mellan USA och Vietnam. 
Han fick sin grundutbildning vid 
infanteriet för att bli fotsoldat. Han 
berättade att utbildningen var mycket 
hård. Han beskrev exercisinstruktören 
som grym och omänsklig.

En dag var hans grupp iförd full 
stridsmundering medan de vandrade 
i den olidliga hettan. Exercisinstrukt-
ören skrek plötsligt ut order om att 
de skulle kasta sig ner på marken och 
inte röra sig. Instruktören höll utkik 
efter minsta lilla tecken på rörelse. 
Minsta rörelse fick allvarliga kon-
sekvenser senare. Gruppen led i över 
två timmar i hettan, med växande 
ilska och förbittring mot sin ledare.

Många månader senare var det 
vår vän som ledde sin grupp genom 

djungeln i Vietnam. Det här var på 
riktigt, inte någon övning. Skottloss-
ning började höras högt uppifrån de 
omgivande träden. Hela gruppen kast-
ade sig genast ner på marken.

Vad var det fienden tittade efter? 
Rörelse. Minsta rörelse skulle dra till 
sig skottsalvor. Min vän sa att när 
han låg och svettades helt orörlig 
på marken i djungeln och väntade 
på att det skulle bli mörkt i flera 
långa timmar, tänkte han tillbaka 
på grundutbildningen. Han kom 
ihåg hur intensivt han hade ogillat 
sin exercisinstruktör. Nu kände han 
intensiv tacksamhet för vad denne 
hade lärt honom och hur han hade 
förberett honom för den här kritiska 
situationen. Exercisinstruktören hade 
med visdom utrustat vår vän och hans 
grupp med förmågan att veta vad man 
skulle göra när striden rasade. Han 
hade faktiskt räddat vår väns liv.

Hur kan vi göra detsamma för våra 
barn andligt sett? Hur kan vi, långt 
innan de kliver ut på livets slagfält, 

mer fullständigt sträva efter att under-
visa, stärka och förbereda dem?15 
Hur kan vi inbjuda dem att ”komma 
tillräckligt långt in”? Föredrar vi inte 
att de får ”svettas” i hemmets trygga 
inlärningsmiljö, än att de blöder på 
livets slagfält?

När jag ser tillbaka fanns det 
stunder då min make och jag kände 
oss som exercisinstruktörer i vår 
innerliga iver att hjälpa våra barn leva 
efter Jesu Kristi evangelium. Profeten 
Jakob verkade ge uttryck för samma 
känslor när han sa: ”Jag är angelägen 
om era själars välfärd. Ja, min ängslan 
för er är stor, och ni vet själva att det 
har den alltid varit.”16

Allteftersom barnen växer och 
utvecklas kommer det som de tror på 
att ifrågasättas. Men när de är lämpligt 
rustade kan de växa i tro, mod och 
självförtroende, även när de möter 
starkt motstånd.

Alma lärde oss att ”bereda [våra] 
barns sinnen”17. Vi förbereder det 
uppväxande släktet för att bli framtida 

Guatemala.
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försvarare av tron, för att förstå ”att 
[de] är fria att handla av [sig] själva – 
att välja vägen till evig död eller vägen 
till evigt liv”18. Barn förtjänar att förstå 
den här viktiga sanningen: evigheten 
är fel sak att ha fel om.

Må våra enkla men livsviktiga 
samtal med våra barn hjälpa dem att 
”åtnjuta det eviga livets ord” nu så att 
de kan åtnjuta ”evigt liv i den kom-
mande världen, ja, odödlig härlighet”19.

När vi vårdar och förbereder våra 
barn ger vi utrymme för deras hand-
lingsfrihet, vi älskar dem av hela vårt 
hjärta, vi lär dem om Guds bud och 
om omvändelsens gåva, och vi ger 
aldrig, aldrig upp hoppet om dem. 
När allt kommer omkring, är det inte 
så Herren gör med var och en av oss?

Låt oss ”sträva framåt med stånd-
aktighet i Kristus”, i vetskapen om att 
vi kan ha ett ”fullkomligt klart hopp”20 
genom vår kärleksfulle Frälsare.

Jag vittnar om att han alltid är svaret. 
I Jesu Kristi heliga namn, amen. ◼

SLUTNOTER
 1. Se 3 Ne. 17:23–24.
 2. Se Michaelene P. Grassli, ”Sen edra små”, 

Nordstjärnan, jan. 1993, s. 91: ”För mig 
är ordet se betydelsefullt. Det innebär 
mer än att bara hastigt titta. När Herren 
befallde nephiterna: ’Se era små’, tror 
jag att han uppmanade dem att ägna 
barnen uppmärksamhet, att betrakta och 
begrunda dem och se bortom nuet och 
inse deras eviga möjligheter.”

Se även Russell M. Nelson, ”Lyssna för 
att lära”, Nordstjärnan, juli 1991, s. 22: 

”Att härska över barn med tvång är Satans 
sätt, inte Frälsarens. Nej, vi äger inte våra 
barn. Vårt privilegium som föräldrar är att 
älska dem, leda dem och släppa taget om 
dem.”

 3. Se L&F 29:46–47.
 4. L&F 20:71.
 5. Se Henry B. Eyring, ”Kraften i att undervisa 

om läran”, Liahona, juli 1999, s 87.
 6. L&F 20:79.
 7. Hel. 5:12.
 8. Se L&F 68:25; se även TA 1:4.
 9. L&F 68:28.
 10. Mose 6:58; betoning tillagd.
 11. Se Mose 6:59; se även L&F 20:29–31.
 12. D. Todd Christofferson, ”Varför gifta sig? 

Varför bilda familj?” Liahona, maj 2015, 
s. 52.

 13. Se L&F 11:12–13; se även L&F 93.
 14. L&F 27:17; betoning tillagd; se även 

Marion G. Romney, ”Home Teaching and 
Family Home Evening”, Improvement 
Era, juni 1969, s. 97: ”Satan, vår fiende, 
går till anfall mot rättfärdigheten med 
full kraft. Hans välorganiserade styrkor 
är oräkneliga. Våra barn och ungdomar 
utgör måltavlor för hans främsta angrepp. 
Överallt blir de utsatta för ogudaktig och 
illvillig propaganda. Vart de än går blir 
de slagna av ondskan, listigt planerad för 
att bedra och förstöra varje helig sak och 
varje rättfärdig princip. … Om våra barn 
ska kunna bli tillräckligt stärkta för att 
stå emot det här sataniska, våldsamma 
angreppet, måste de undervisas och tränas 
upp i hemmet, som Herren har sagt.”

 15. Se Russell M. Nelson, ”Förbundets barn”, 
Liahona, maj 1995, s. 32.

”För många år sedan som ung 
läkarstudent såg jag många patienter lida 
av sjukdomar som i dag kan förebyggas. 
Nu är det möjligt att göra människor 
immuna mot sådant som en gång 
medförde handikapp – eller ledde till 
döden. Ett medicinskt sätt att framkalla 
immunitet är inokulation. Termen 
inokulera är fascinerande. Den kommer 
av två latinska ord: in, som betyder ”inuti”, 
och oculus, som betyder ”ett öga”. Verbet 
att inokulera betyder därför bokstavligen 
att ”sätta ett öga inuti” – för att övervaka 
så att ingen skada sker.

En sjukdom som polio kan förlama 
eller förgöra kroppen. En sjukdom som 
synden kan förlama eller förgöra anden. 
Polions härjningar går nu att förhindra 
genom vaccination, men syndens 
härjningar kräver andra förebyggande 
åtgärder. Läkare kan inte vaccinera 
mot ondska. Andligt skydd kommer 
bara från Herren – och på hans eget 
sätt. Jesus väljer att inte inokulera, utan 
att undervisa om läran. Hans metod 
begagnar sig inte av vaccin. Den innebär 
undervisning om gudomlig lära – ett 
vakande ’öga inuti’ för att ge skydd åt 
hans barns eviga andar.”

 16. 2 Ne. 6:3.
 17. Alma 39:16.
 18. 2 Ne. 10:23.
 19. Mose 6:59; betoning tillagd.
 20. 2 Ne. 31:20.

Chile.

Tyskland.
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”Syftet med allt lärande av och all 
undervisning om evangeliet är att för-
djupa vår omvändelse till Jesus Kristus 
och hjälpa oss bli mer lika honom. ... 
Men det slags lärande av evange-
liet som stärker vår tro och leder till 
omvändelsens underverk sker inte 
på en gång. Det sträcker sig bortom 
klassrummet till människors hjärtan 
och hem.”1

Skrifterna antyder att Frälsarens 
verksamhet i det forntida Amerika 
hade en sådan inverkan och var så 
vidsträckt att ”allt folket blev omvänt 
till Herren i hela landet, både nephiter 
och lamaniter, och det fanns inga strid-
igheter eller ordstrider bland dem, och 
alla behandlade varandra rättvist”.2

Hur kan vår undervisning ha en 
liknande inverkan på dem vi älskar? 
Hur kan vi undervisa mer som Fräls-
aren och hjälpa andra få en djupare 
omvändelse? Låt mig erbjuda några 
förslag.

lära. Den upplevelsen förändrade mig 
för alltid. Tack, broder Hammond, för 
att du undervisade på Frälsarens sätt.

Bröder och systrar, alla förtjänar att 
ha den här sortens lärandeupplevelse 
både hemma och i kyrkan.

Inledningen till Kom och följ mig 
ger oss en inblick i vad kristuslik 
undervisning kan uppnå. Det står: 

Jan E. Newman
andre rådgivare i Söndagsskolans generalpresidentskap

Enastående lärare
För några månader sedan före-

slog en gammal klasskamrat från 
min hemstad Overton i Nevada att 
vi skulle ordna en julklapp till vår 
älskade dagisfröken som nyligen 
hade fyllt 98 år. Hon lärde oss att 
vara snälla, vikten av en bra tupplur, 
glädjen över mjölk och grahamskex 
och att älska varandra. Tack, syster 
Davis för att du var en sådan underbar 
lärare.

Jag hade en annan enastående 
lärare när jag gick på Ricks college 
för många år sedan. Jag förberedde 
mig för att gå på mission och tänkte 
att det skulle vara bra att gå en kurs 
i  missionsförberedelse. Det jag fick 
uppleva förändrade mitt liv.

Från den första dagen insåg jag att 
jag befann mig i en läromästares när-
varo. Läraren hette broder F. Melvin 
Hammond. Jag visste att broder Ham-
mond älskade Herren och älskade 
mig. Jag kunde se det i hans ansikte 
och höra det i hans röst. När han 
undervisade upplyste Anden mitt för-
stånd. Han undervisade om läran men 
han uppmanade mig också att lära på 
egen hand. Den uppmaningen hjälpte 
mig att tydligt se det ansvar jag själv 
hade att komma till insikt om Herrens 

Undervisa på  
Frälsarens sätt
Ansvaret att följa Mästarens exempel och undervisa 
som han ligger på var och en av oss.

Nigeria.
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Efterlikna Frälsaren
För det första bör vi alla sträva 

efter att lära oss allt vi kan om den 
store läromästaren själv. Hur visade 
han kärlek till andra? Vad kände de 
när han undervisade? Vad undervis-
ade han om? Vad förväntade han sig 
av dem han undervisade? När ni har 
begrundat frågor som dessa kan ni 
utvärdera och justera er undervisning 
så att den mer liknar hans.

Kyrkan tillhandahåller många 
undervisningsresurser i appen 
Evangeliebiblioteket och på 
 JesuKristiKyrka.org. En sådan resurs 
heter Undervisa på Frälsarens sätt. Jag 
uppmanar er att läsa och studera varje 

ord i den. Dess principer kommer att 
vara till hjälp när ni försöker bli mer 
kristuslika i er undervisning.

Släpp loss familjernas kraft
Nästa förslag kan åskådliggöras 

genom en upplevelse jag hade för 
några månader sedan när jag besökte 
en kär vän. Jag kunde höra hur hans 
fru pratade med någon i bakgrunden, 
så jag sa snabbt adjö så att han kunde 
återvända till sin familj.

Ungefär en timme senare fick 
jag ett sms från hans goda hustru: 
”Broder Newman, tack för att du kom 
förbi. Vi borde ha bjudit in dig, men 
jag vill berätta vad vi höll på med. 

Sedan pandemin har vi samtalat om 
Kom och följ mig med våra vuxna 
barn varje söndag via Zoom. Det har 
bokstavligen lett till underverk. Jag 
tror att det här är första gången som 
vår dotter har läst Mormons bok på 
egen hand. I dag hade vi den sista 
lektionen om Mormons bok och 
vi skulle just avsluta när du kom 
förbi. … Jag tänkte att du skulle vilja 
veta hur Kom och följ mig, Zoom och 
en pandemi har lett till möjligheten 
att i rätt tid förvandla ett hjärta. … 
Det får mig att undra hur många små 
underverk som har inträffat under 
den här underliga tiden.”

För mig låter det här som ett 
uppfyllande av löftet som president 
Russell M. Nelson gav i oktober 2018. 
Han sa att hemcentrerad evangelie-
undervisning som stöds av kyrkan 
”har potential att släppa loss familjer-
nas kraft när varje familj samvetsgrant 
och med omsorg tillämpar det för att 
förvandla sitt hem till en trons helge-
dom. Jag lovar att när ni flitigt arbetar 
för att göra ert hem till ett centrum för 
evangelieundervisning, kommer med 
tiden era sabbatsdagar verkligen att 
vara en fröjd. Era barn kommer att 
tycka att det är spännande att lära sig 
om och leva efter Frälsarens lärdomar. 
… Förändringarna i er familj blir dra-
matiska och stärkande.”3 Vilket härligt 
löfte!

För att bli verkligt livsavgörande 
måste en omvändelse till Jesus Kristus 
omfatta hela vår själ och genomsyra 
varje del av våra liv. Det är därför den 
måste fokusera på det centrala i våra 
liv – våra familjer och hem.

Kom ihåg att omvändelse är något 
personligt

Mitt sista förslag är att vi minns att 
omvändelse måste komma inifrån. 
Som det visas i liknelsen om de tio 

Utah, USA.
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jungfrurna kan vi inte ge någon annan 
vår omvändelses olja, hur mycket 
vi än vill det. Som äldste David A. 
Bednar har sagt: ”Den här dyrbara 
oljan skaffar man en droppe i taget … 
tålmodigt och ihärdigt. Det finns ingen 
genväg, man kan inte förbereda sig i 
sista minuten.”4

Kom och följ mig baseras på den 
sanningen. Jag jämför den med 
ängeln som hjälpte Nephi lära sig om 
Jesus Kristus genom att säga: ”Se!”5 
Liksom den ängeln uppmanar Kom 
och följ mig oss att söka i skrifterna 
och nutida profeters ord för att hitta 
Frälsaren och höra honom. Liksom 
Nephi kommer vi att få personlig 
undervisning av Anden när vi läser 
och begrundar Guds ord. Kom och 
följ mig är språngbrädan som hjälper 
var och en av oss att dyka djupt ner i 
Kristi läras levande vatten.

En förälders ansvar liknar detta på 
många sätt. Barn ärver många saker 

från sina föräldrar, men ett vittnes-
börd är inte en av dem. Vi kan inte 
ge våra barn ett vittnesbörd eller 
tvinga ett frö att växa. Men vi kan 
ge dem en gynnsam miljö med god 
jord utan törne som ”kväver ordet”. 
Vi kan sträva efter att skapa perfekta 
omständigheter så att våra barn – och 
andra vi älskar – kan hitta plats för 
fröet, ”hör ordet och förstår”6 och 
själva upptäcker att ”fröet är gott”.7

För flera år sedan fick jag och min 
son Jack möjlighet att spela golf på 
Old Course i St Andrews i Skottland, 
där den moderna golfen uppfanns. 
Det var helt fantastiskt! När jag 
återvände hem försökte jag förklara 
vidden av upplevelsen för andra. 
Men jag kunde inte. Foton, videor 
och mina bästa beskrivningar var helt 
otillräckliga. Jag insåg till slut att det 
enda sättet att förstå hur storslaget 
St Andrews är, är att uppleva det – se 
dess oändliga fairwayer, andas luften, 

känna vinden i ansiktet och slå ner 
några vilsna bollar i de djupa bunk-
rarna och täta ärttörnebuskarna, vilket 
vi gjorde med stor effektivitet.

Det är likadant med Guds ord. Vi 
kan undervisa om det, vi kan predika 
det, vi kan förklara det. Vi kan prata 
om det, vi kan beskriva det, vi kan till 
och med vittna om det. Men tills man 
har känt Guds heliga ord falla över 
sin själ liksom himlens dagg genom 
Andens kraft8 kommer det att kännas 
som att titta på ett vykort eller någon 
annans semesterfoton. Man måste 
själv resa dit. Omvändelse är en per-
sonlig resa – en insamlingens resa.

Alla som undervisar i hemmet och i 
kyrkan kan erbjuda andra möjligheten 
att få sin egen andliga upplevelse. 

Kanada.

Uruguay.
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Genom dessa upplevelser kommer 
de att ”få veta sanningen om allting” 
själva.9 President Nelson har sagt: 
”Om du har uppriktiga frågor om 
evangeliet eller kyrkan så blir du, när 
du väljer att låta Gud råda, ledd till 
att hitta och förstå de absoluta, eviga 
sanningar som vägleder dig i livet 
och hjälper dig att hålla dig stadigt 
kvar på förbundsstigen.”10

Förbättra undervisningen dramatiskt
Jag uppmanar ledare och lär-

are i varje organisation i kyrkan att 
rådgöra tillsammans med föräldrar 
och ungdomar för att dramatiskt 
förbättra undervisningen på varje 
nivå – i stavar, i församlingar och 
i hem. Detta uppnås genom att vi 
undervisar om läran och inbjuder till 
andliga samtal om de sanningar som 
den Helige Anden har lärt oss under 
våra personliga studiers tysta stunder.

Mina kära vänner i Kristus, 
ansvaret att följa Mästarens exempel 
och undervisa som han ligger på var 
och en av oss. Hans sätt är det rätta 
sättet! När vi följer honom ska ”vi, 
när han visar sig, … bli som han, för 
vi ska se honom sådan han är, så att 
vi kan ha detta hopp och så att vi 
kan bli renade alldeles som han är 
ren”.11 I den uppståndne läromäst-
aren Jesu Kristi namn, amen. ◼

SLUTNOTER
 1. Kom och följ mig – för enskilda och 

familjer: Läran och förbunden 2021, s. vi.
 2. 4 Ne. 1:2.
 3. Russell M. Nelson, ”Bli exemplariska sista 

dagars heliga”, Liahona, nov. 2018, s. 113.
 4. David A. Bednar, ”Omvänd till Herren”, 

Liahona, nov. 2012, s. 109.
 5. Se 1 Ne. 11:8–36.
 6. Matt. 13:18–23.
 7. Alma 32:30.
 8. Se L&F 121:45.
 9. Moro. 10:5.
 10. Se Russell M. Nelson, ”Låt Gud råda”, 

Liahona, nov. 2020, s. 94.
 11. Moro. 7:48.

månader gav de en kontrollgrupp 
med kaniner mat med hög fetthalt 
och övervakade deras blodtryck, puls 
och kolesterol.

Som väntat påvisades hos många 
av kaninerna en ansamling av fett-
depåer i artärerna. Men det var inte 
allt! Forskarna hade upptäckt något 
som var ganska obegripligt. Fastän 
alla kaniner hade fettansamlingar 
så fanns det en grupp som hade så 

Äldste Gary E. Stevenson
i de tolv apostlarnas kvorum

Inledning
Är det inte fascinerande att betyd-

ande vetenskapliga upptäckter ibland 
inspireras av så enkla händelser som 
ett äpple som faller från ett träd?

Låt mig i dag berätta om en upp-
täckt som skedde på grund av en 
grupp försökskaniner.

På 1970- talet organiserade forskare 
ett experiment för att undersöka diet-
ers effekt på hjärthälsan. Under flera 

Hjärtan förenade i 
enighet och kärlek
När ni visar andra vänlighet, omtanke och 
medkänsla lovar jag att ni kommer att lyfta 
kraftlösa armar och hela hjärtan.

Chile.
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mycket som 60 procent mindre än de 
andra. Det verkade som att de hade 
två olika grupper av kaniner.

För vetenskapsmän kan sådana här 
resultat orsaka sömnbrist. Hur kunde 
det vara så? Kaninerna var av samma 
ras från Nya Zeeland, från en praktiskt 
taget identisk genpool. Alla hade fått 
lika mycket av samma mat.

Vad kunde det betyda?
Gjorde resultaten studien ogiltig? 

Fanns det brister i hur studien var 
uppbyggd?

Vetenskapsmännen kämpade med 
att förstå det här oväntade resultatet!

Så småningom vändes deras upp-
märksamhet till forskningspersonalen. 
Var det möjligt att forskarna hade gjort 
något för att påverka resultaten? När 
de fortsatte granskningen upptäckte 
de att varje kanin med färre fettde-
påer hade skötts av samma forskare. 
Hon gav kaninerna samma mat som 
alla andra fick. Men som en veten- 
skapsman rapporterade: "Hon var 
en ovanligt vänlig och omtänksam 
person." När hon matade kaninerna 
”pratade hon med dem, gosade med 
och klappade dem. … Hon kunde 
inte hjälpa det. Det var bara sådan 
hon var.”1

Hon gjorde mer än bara matade 
kaninerna. Hon gav dem kärlek!

Vid första anblicken verkade det 
osannolikt att det var orsaken till 
den dramatiska skillnaden, men 
forskarlaget kunde inte se någon 
annan möjlighet.

Så de upprepade experimentet – 
och den här gången kontrollerade de 
noggrant alla andra variabler. När de 
analyserade resultaten hade samma 
sak hänt! Kaninerna som sköttes av 
den kärleksfulla forskaren hade påtag-
ligt bättre hälsoresultat.

Vetenskapsmännen publicer-
ade resultatet av sin studie i den 

prestigefyllda tidskriften Science.2
Åratal senare tycks resultaten 

från detta experiment fortfarande ha 
inflytande i den medicinska världen. 
Dr Kelli Harding har de senaste åren 
publicerat en bok som heter The 
Rabbit Effect, som hämtat sin titel från 
experimentet. Hennes slutsats: ”Ta en 
kanin med ohälsosam livsstil. Prata 
med den. Håll den. Ge den kärlek. 
… Relationen gjorde skillnad. … I 
slutändan”, sammanfattar hon, ”har 
det som påverkar vår hälsa i allra 
högsta grad lika mycket att göra med 
hur vi behandlar varandra, hur vi lever 
och hur vi tänker om vad det innebär 
att vara människa.”3

I en sekulär värld tycks broarna 
som sammankopplar vetenskap med 
evangeliesanningar ibland vara väldigt 
få. Men som kristna, Jesu Kristi följare, 
sista dagars heliga, kanske de här 
forskningsresultaten känns mer natur-
liga än förvånande. För mig bygger det 
här vidare på uppfattningen att vän-
lighet är en grundläggande, helande 

evangelieprincip – en som kan hela 
hjärtan känslomässigt, andligt och, 
som det visats här, även fysiskt.

Hjärtan förenade i enighet och kärlek
När Frälsaren fick frågan ”Mästare, 

vilket är det största budet i lagen?” 
svarare han: ”Älska Herren din Gud av 
hela ditt hjärta”, följt av ”du ska älska 
din nästa som dig själv.”4 Frälsarens 
svar understryker vår himmelska plikt. 
En forntida profet befallde att ”det inte 
skulle finnas några stridigheter bland 
[oss], utan [att vi] skulle se framåt … 
med [våra] hjärtan förenade i enighet 
och i kärlek till varandra”.5 Vi lär oss 
vidare att ”makt … [eller] inflytande … 
bör göra sig gällande … genom mild-
het och ödmjukhet … genom välvilja 
… utan svek”.6

Jag tror att denna princip universellt 
kan tillämpas på alla sista dagars hel-
iga: vuxna, ungdomar och barn.

Med det sagt, låt mig tala direkt till 
er som är primärbarn en stund.

Ni förstår redan hur viktigt det är 
att vara vänlig. Refrängen i en av era 
primärsånger, ”Jag vill gärna likna 
Jesus”, lär oss:

Älska varandra, som Jesus har sagt.
Han har sin kärlek i människan lagt.
Var vänlig och hjälpsam i handling 

och ord,
bad Jesus här nere på jord.7

Men ni kanske ändå har det jobbigt 
ibland. Här följer en berättelse som 
kan hjälpa er, om en primärpojke som 
heter Minchan Kim från Sydkorea. 
Hans familj gick med i kyrkan för 
ungefär sex år sedan.

”En dag i skolan retade några av 
mina klasskamrater en annan elev 
genom att kalla honom olika saker. 
Det såg kul ut, så under några veckor 
gjorde jag det också.Guatemala.
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Flera veckor senare berättade 
pojken för mig att han blev sårad av 
våra ord fastän han låtsades som om 
han inte brydde sig, och han grät 
varje kväll. Jag började nästan gråta 
när han berättade det. Jag kände 
mig väldigt ledsen och ville hjälpa 
honom. Dagen därpå gick jag fram 
till honom och lade armen om hans 
axlar, bad om förlåtelse och sa: ’Jag 
är verkligen ledsen för att jag retade 
dig.’ Han nickade och ögonen fylldes 
av tårar.

Men de andra barnen fortsatte att 
reta honom. Då kom jag att tänka 
på det jag hade lärt mig i min pri-
märklass: välj det rätta. Så jag bad 
mina klasskamrater att sluta. De flesta 
bestämde sig för att inte sluta, och de 
blev arga på mig. Men en av de andra 
pojkarna bad om förlåtelse och vi tre 
blev goda vänner.

Trots att några fortfarande retade 
honom kändes det bättre för honom 
eftersom han hade oss.

Jag valde det rätta genom att hjälpa 
en vän i nöd.”8

Är inte det här ett bra exempel för 
er på att bli som Jesus?

Nu till er unga män och unga 
kvinnor: När ni blir äldre kan detta att 
reta någon utvecklas på ett mycket 
farligt sätt. Ångest, depression och 
värre saker åtföljer ofta mobbning. 
”Mobbning är inte ett nytt koncept, 
men sociala medier och teknik har 
fört mobbning till en ny nivå. Det 
blir ett mer konstant, ständigt hot 
– nätmobbning.”9

Det är tydligt att motståndaren 
använder det här för att skada er 
generation. Det finns inget utrymme 
för det här i er cyberrymd, i era grann-
skap, skolor, kvorum eller klasser. 
Gör allt ni kan för att dessa platser ska 
vara vänligare och tryggare. Om ni är 
passiva åskådare eller deltar i något av 
detta så har jag inget bättre råd än det 
som tidigare har getts av äldste Dieter 
F. Uchtdorf:

”När det gäller att hata, skvallra, 
ignorera, förlöjliga, vägra förlåta eller 
vilja någon illa – så tillämpa följande:

Sluta!”10

Hörde ni det? Sluta! När ni visar 
andra vänlighet, omtanke och med-
känsla, även digitalt, så lovar jag att ni 
kommer att lyfta kraftlösa armar och 
hela hjärtan.

Efter att ha talat till primärbarn 
och ungdomar så riktar jag mig nu till 
de vuxna i kyrkan. Vi har ett prim-
ärt ansvar att ange tonen och vara 
förebilder i vänlighet, i att inkludera 
andra samt i artighet – att undervisa 
det uppväxande släktet om kristuslikt 
beteende genom det vi säger och det 
vi gör. Det är särskilt viktigt efter-
som vi ser en markant förändring i 
samhället mot splittring inom politik, 
samhällsklasser och nästan alla andra 
särskillnader som människor skapat.

President M. Russell Ballard 
har också sagt att sista dagars hel-
iga måste vara vänliga, inte bara 

Filippinerna.
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mot varandra, utan också mot alla 
omkring oss. Han sa: ”Ibland hör jag 
talas om medlemmar som sårar dem 
som har en annan tro genom att igno-
rera dem och utestänga dem. Detta 
kan särskilt vara fallet i samhällen där 
våra medlemmar är i majoritet. Jag 
har hört talas om trångsynta föräldrar 
som säger till sina barn att de inte kan 
leka med ett visst barn i grannskapet, 
bara därför att hans eller hennes 
familj inte tillhör vår kyrka. Ett sådant 
beteende är inte i överensstämmelse 
med Herren Jesu Kristi lärdomar. Jag 
kan inte förstå hur någon medlem i 
vår kyrka kan tillåta sig något sådant. 
… Jag har aldrig hört någon upp-
mana medlemmarna i denna kyrka att 
vara någonting annat än kärleksfulla, 
vänliga, toleranta och välvilliga mot 
våra vänner och grannar som har en 
annan tro.”11

Herren förväntar sig att vi under-
visar om att inkludering är ett positivt 
verktyg för enighet och att exkluder-
ing leder till splittring.

Som Jesu Kristi efterföljare blir vi 
förskräckta när vi hör hur Guds barn 
behandlas illa på grund av sin ras. 
Vi har blivit förtvivlade över att höra 
talas om överfallen den senaste tiden 
på människor som är mörkhyade, 
asiater, latinamerikaner eller tillhör 
andra grupper. Fördomar, rasrelater-
ade spänningar eller våldsamheter bör 
aldrig få utrymme i våra grannskap, 
samhällen eller inom kyrkan.

Låt oss alla, oavsett ålder, sträva 
efter att vara vårt bästa jag.

Älska dina fiender
När ni strävar efter att visa andra 

kärlek, respekt och vänlighet kom-
mer ni utan tvivel att bli sårade eller 

negativt påverkade av andras dåliga 
beslut. Vad gör vi då? Vi följer Herrens 
förmaning ”älska era fiender … och 
be för dem som förolämpar er”.12

Vi gör allt vi kan för att övervinna 
de motgångar som ställs i vår väg. 
Vi strävar efter att hålla ut till änden, 
hela tiden med en bön om att Herrens 
hand ska ändra våra omständigheter. 
Vi tackar för dem som han för in på 
vår väg för att hjälpa oss.

Jag berörs av ett exempel på detta 
från vår tidiga historia i kyrkan. Under 
vintern 1838 satt Joseph Smith och 
andra ledare i kyrkan fängslade i 
fängelset i Liberty när de sista dag-
ars heliga med våld drevs från sina 
hem i delstaten Missouri. De heliga 
var utblottade, utan vänner och led 
djupt av kylan och bristen på resurser. 
Invånarna i Quincy i Illinois såg deras 
desperata omständigheter och sträckte 
sig ut i medkänsla och vänskap.

Wandle Mace, en invånare i 
Quincy, erinrade sig senare när han 
först såg de heliga längs Mississippi-
floden i provisoriska tält: ”Några 
hade sträckt ut lakan för att skapa lite 
skydd från vinden, … barnen huttrade 
runt en eld som vinden blåste runt i, 
så den gjorde inte mycket nytta. De 
stackars heliga led förskräckligt.”13

När invånarna i Quincy såg de 
heligas omständigheter samlades de 
för att hjälpa till, och några hjälpte till 
och med sina nya vänner över floden. 
Mace fortsatte: ”[De] gav generöst, 
köpmännen tävlade med varandra om 
vilka som var mest generösa … med 
mjöl, fläsk, … socker, stövlar, skor 
och kläder, allt som dessa stackars 
utstötta behövde så väl.”14 Inom kort 
var flyktingarna fler än Quincyborna. 
Invånarna öppnade sina hem och 
delade med sig av sina knappa till-
gångar, vilket innebar stora personliga 
uppoffringar.15Puerto Rico.
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Många av de heliga överlevde den 
svåra vintern endast tack vare Quin-
cybornas medkänsla och generositet. 
Dessa jordiska änglar öppnade sina 
hjärtan och hem, skänkte livrädd-
ande näring, värme, och – kanske 
viktigast av allt – en vänskapens 
hand till de lidande heliga. Även 
om de heligas vistelse i Quincy var 
relativt kort glömde de aldrig sin 
tacksamhetsskuld till sina älskade 
grannar och Quincy blev känd som 
”tillflyktsstaden”16.

När motgångar och lidanden kom-
mer till oss genom kritiska, negativa 
eller elaka handlingar kan vi välja att 
hoppas på Kristus. Detta hopp kom-
mer från hans inbjudan ”var dock vid 
gott mod, för jag ska leda er”17, och 
från hans löfte att han ska helga våra 
lidanden till vårt bästa.18

Den gode herden
Låt oss sluta där vi började: med en 

medkännande vårdgivare som visade 
vänlighet med sitt omtänksamma 
sinnelag, samt ett oväntat resultat – 
hon helade hjärtat hos de kaniner hon 

hade förvaltarskap över. Varför? För 
att det bara var sådan hon var!

När vi ser genom evangeliets lins 
inser vi att också vi blir omskötta 
av en barmhärtig vårdgivare, som 
visar vänlighet och ett omtänksamt 
sinnelag. Den gode herden känner 
oss var och en vid namn och har ett 
personligt intresse för oss.19 Herren 
Jesus Kristus själv sa: ”Jag är den gode 
herden, och jag känner mina får. … 
Och jag ger mitt liv för fåren.”20

Denna heliga påskhelg finner jag 
bestående frid i vetskapen om att 
”Herren är min herde”21 och att han 
känner oss var och en och att han 
vänligt vakar över oss. När vi tacklar 
livets vindar och regnoväder, sjuk-
domar och skador, kommer Herren 
– vår herde, vår vårdare – att nära oss 

med kärlek och vänlighet. Han kom-
mer att hela våra hjärtan och återställa 
våra själar.

Om detta vittnar jag – och om att 
Jesus Kristus är vår Frälsare och vår 
Återlösare – i Jesu Kristi namn, amen. ◼
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sina kängor. Jag kan fortfarande 
se den unga kvinnan på knä på 
gatan, där hon försökte rädda kross-
ade våffelbitar med tårar av ångest 
strömmande nerför ansiktet. Bilden 
av henne hemsöker mina minnen – 
en påminnelse om den ovänlighet, 
likgiltighet och de missuppfattningar 
vi alltför ofta utsätter andra för.

En annan eftermiddag i närheten 
av Paris besökte min far och jag den 
stora katedralen i Chartres. Malcolm 
Miller1, världsexpert på katedralen, 
visade oss tre av katedralens fönster 
med målat glas. Han sa att de återger 
en berättelse.

Det första fönstret visar Adam och 
Eva när de lämnar Edens lustgård.

Det andra återger liknelsen om den 
barmhärtige samariern.

Det tredje skildrar Herrens andra 
ankomst.

Tillsammans beskriver de här fönst-
ren med målat glas vår eviga resa. De 
inbjuder oss att välkomna alla och 
erbjuda dem plats i hans värdshus.2

I likhet med Adam och Eva kommer 
vi till en värld full att törnen och tistlar.3

På våra dammiga vägar till Jeriko 
blir vi ansatta, sårade och lämnade i 
plågor.4

Även om vi borde hjälpa varandra, 
går vi alltför ofta förbi på andra sidan 
vägen, av en eller annan anledning.

Men full av medlidande stannar 
den barmhärtige samariern och 
förbinder våra sår med vin och olja. 
Som symboler för sakramentet och 
andra förrättningar visar vinet och 
oljan på läkedomen i Jesus Kristus.5 
Den barmhärtige samariern sätter oss 
på sin åsna eller, i vissa skildringar i 
målat glas, bär oss på sina axlar. Han 
tar oss till värdshuset, som kan repre-
sentera hans kyrka. I värdshuset säger 
den barmhärtige samariern: ”Sköt om 
honom. …[ Jag] ska … betala när jag 

En kväll när utryckningsfordon med 
högljudda sirener störtade fram genom 
Paris, sa han: ”Gerrit, de där skriken är 
en stads skador.”

På den resan upplevde jag andra 
skrik och skador. En ung kvinna sålde 
glass från en liten vagn. Hennes våffel- 
strutar rymde precis en glasskula. Av 
någon anledning konfronterade en 
storvuxen man den unga kvinnan. 
Under rop och knuffar välte han hen-
nes lilla vagn och stjälpte ut hennes 
glasstrutar. Det fanns inget jag kunde 
göra när han krossade strutarna med 

Äldste Gerrit W. Gong
i de tolv apostlarnas kvorum

Kära bröder och systrar, även om det 
är 20 år sedan han gick bort, finns det 
stunder då jag saknar min far. Påsken 
ger löfte om att jag får träffa honom 
igen.

När jag gick min forskarutbildning i 
England kom min far på besök. Hans 
fadershjärta visste att jag längtade hem.

Min far älskade äventyr, förutom när 
det gällde mat. Till och med i Frankrike, 
som är känt för sin kokkonst, kunde 
han säga: ”Vi kan väl äta kinamat.” Som 
patriark i kyrkan sedan många år till-
baka var min far andlig och empatisk. 

Plats i värdshuset
Den här påsken uppmanar Jesus Kristus oss att 
liksom han bli en barmhärtig samarier, att göra hans 
värdshus (hans kyrka) till en tillflykt för alla.

Utah, USA.
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kommer tillbaka.”6 Den barmhärtige 
samariern, en symbol för vår Fräls-
are, lovar att komma tillbaka, den här 
gången i majestät och härlighet.

Under påsken uppmanar Jesus 
Kristus oss att liksom han bli en barm-
härtig samarier, att göra hans värdshus 
(hans kyrka) till en tillflykt för alla 
undan livets blåmärken och stormar.7 
Vi förbereder oss för hans utlovade 
andra ankomst genom att varje dag 
handla mot ”dessa mina minsta”8 som 
vi skulle handla mot honom. ”Dessa 
mina minsta” är var och en av oss.

När vi kommer med den barmhärt-
ige samariern till värdshuset lär vi oss 
fem saker om Jesus Kristus och oss 
själva.

För det första kommer vi till värds-
huset som vi är, med de svagheter 
och ofullkomligheter vi alla har. Men 
vi har alla något att bidra med som 
behövs. Vår väg tillbaka till Gud hittar 
vi ofta tillsammans. Vi har tillhörighet 
i en enad gemenskap – vare sig vi 
möter pandemier, stormar, skogs-
bränder, torka eller i tysthet tillgodo-
ser dagliga behov. Vi får inspiration 
när vi rådgör tillsammans, lyssnar på 
varje person – varje syster inräknad – 
och till Anden.

När våra hjärtan förändras och 
hans bild återspeglas i våra ansikten9 
ser vi honom och oss själva i hans 
kyrka. I honom finner vi klarhet, inte 
dissonans. I honom finner vi orsak 
att göra gott, anledning att vara goda, 
och ökande förmåga att bli bättre. 
I honom upptäcker vi varaktig tro, 
befriande osjälviskhet, omtänksam 
förändring samt förtröstan på Gud. I 
hans värdshus finner och fördjupar 
vi vår personliga relation till Gud, vår 
Fader, och Jesus Kristus.

Han litar på att vi hjälper till att 
göra värdshuset till den plats han 
behöver att det ska vara. När vi 
erbjuder våra talanger och bästa 
insatser, är också hans andliga gåvor 
till styrka och välsignelse.10

En tolk i spanska berättade för mig: 
”Äldste Gong, jag visste genom Anden 
vad du skulle säga så att jag kunde 
översätta”, sa denne trofaste broder, 

”genom tungomålsgåvan.”
Trons och tillförsiktens gåvor 

kommer, och manifesteras olika i 
olika situationer. En god syster fick 
andlig tröst när hennes make gick 
bort i covid- 19. Hon sa: ”Jag vet att 
min käre make och jag kommer att 
få vara tillsammans igen.” I en annan 
covid- situation sa en annan god 
syster: ”Jag kände att jag skulle vädja 
till Herren och läkarna om att ge min 
make lite mer tid.”

För det andra ber han oss enträget 
att göra hans värdshus till en plats för 
välvilja och utrymme, där var och en 
kan samlas, med plats för alla. Som 
Jesu Kristi lärjungar är alla jämbördiga, 
utan några andra klassens grupper.

Alla är välkomna att närvara vid 
sakramentsmötena, andra söndags-
möten och sociala sammankomster.11 
Vi tillber vördnadsfullt vår Frälsare och 
är omtänksamma och hänsynsfulla 

Norge.

Uruguay.
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mot varandra. Vi ser och uppmärk-
sammar var och en. Vi ler, sitter med 
dem som är ensamma, lär oss namn 
– även på nyomvända, återvändande 
bröder och systrar, unga kvinnor och 
unga män, varje kärt primärbarn.

Vi tänker oss in i deras situation, vi 
välkomnar vänner, besökare, nyinflytt-
ade, upptagna personer som dras åt 
för många håll. Vi sörjer med, gläds 
med och finns där för varandra. När 
vi inte lever upp till våra ideal och 
är stressade, omedvetna, dömande 
eller fördomsfulla ber vi varandra om 
förlåtelse och bättrar oss.

En familj från Afrika som nu bor 
i USA sa: ”Från dag ett var kyrkans 
medlemmar vänliga och välkom-
nande. Alla fick oss att känna oss 
som hemma. Ingen såg ner på oss.” 
Pappan sa: ”Bibeln lär att evangelie-
frukter kommer från evangelierötter.” 
”Och missionärerna”, sa pappan och 
mamman, ”vi vill att vår son och dot-
ter ska växa upp och bli som de där 
missionärerna.” Bröder och systrar, må 
vi var och en varmt välkomna alla till 
hans värdshus.

För det tredje, i hans värdshus lär 
vi oss att fullkomlighet finns i Jesus 
Kristus, inte i världens perfektionism. 
Overklig och orealistisk som den är 
kan världens ”insta- perfekta” filtrerade 
perfektionism få oss att känna oss 
otillräckliga, som slavar under svajpar, 
lajkar och dubbeltryck. I kontrast till 
det vet vår Frälsare, Jesus Kristus, allt 
det om oss som vi inte vill att någon 
annan ska veta, och han älskar oss 
ändå. Hans evangelium ger en andra 
och tredje chans, som möjliggjorts av 
hans försoningsoffer.12 Han ber var 
och en av oss att vara en barmhärtig 
samarier, mindre dömande och mer 
förlåtande mot oss själva och var-
andra, samtidigt som vi strävar efter 
att mer fullständigt hålla hans bud.

Vi hjälper oss själva när vi hjälper 
varandra. En familj jag känner bodde 
nära en vältrafikerad väg. Trafikanter 
stannade ofta för att be om hjälp. 
Tidigt en morgon hörde familjen ett 
högljutt bankande på dörren. Trötta 
och oroliga över vem det kunde vara 
klockan två på morgonen undrade de 
om inte någon annan kunde hjälpa 
till, bara den här gången. Medan de 
ihärdiga knackningarna fortsatte, 
hörde de: ”Det brinner – det brinner 
på baksidan av ert hus!” Barmhärtiga 
samarier hjälper varandra.

För det fjärde, i hans värdshus blir 
vi en del av en evangeliegemenskap 
som är centrerad på Jesus Kristus, 
förankrad i återställd sanning, levande 
profeter och apostlar och ännu ett tes-
tamente om Jesus Kristus – Mormons 
bok. Han för oss till sitt värdshus och 
även till sitt hus – det heliga templet. 
Herrens hus är en plats där, i likhet 
med den sårade mannen på vägen till 
Jeriko, den barmhärtige samariern kan 
rena och klä oss, förbereda oss för att 
återvända till Guds närhet och förena 
oss för evigt i Guds familj. Hans tem-
pel är öppna för alla som lever efter 
hans evangelium med tro och lydnad.

Tempelglädje inkluderar enighet i 
evangeliet mitt ibland mångskiftande 
fädernearv, kulturer, språk och gener-
ationer. Vid första spadtagsceremonin 
för Taylorsville tempel i Utah berätt-
ade 17- årige Max Harker om ett arv 
av tro i sin släkt som påbörjades sex 

generationer tidigare av hans farfars 
farfars far Joseph Harker och dennes 
hustru Susannah Sneath. I Jesu Kristi 
återställda evangelium kan vi alla bli 
en stark länk i vår släkts generationer.

Slutligen, för det femte gläds vi över 
att Gud älskar sina barn, med våra 
olika bakgrunder och omständigheter, 
i varje nation, släkte och tungomål, 
med plats för alla i hans värdshus.

Under de senaste 40 åren har kyrk-
ans medlemmar blivit alltmer interna-
tionella. Sedan 1998 har det funnits 
fler medlemmar utanför än inom USA 
och Kanada. År 2025 beräknar vi 
att lika många medlemmar i kyrkan 
kommer att bo i Latinamerika som 
i USA och Kanada. Insamlingen av 
fader Lehis trofasta efterkommande 
uppfyller profetior. Trofasta heliga, 
däribland de som bor i ”pionjärkorri-
doren” [Utah, Idaho, Arizona, ö.a.], 
förblir en reservoar av hängivenhet 
och tjänande för den världsomfatt-
ande kyrkan.

En majoritet av kyrkans vuxna 
medlemmar är dessutom ogifta, 
änkor/änklingar eller frånskilda. Det 
här är en betydande förändring. Den 
omfattar mer än hälften av våra systrar 
i Hjälpföreningen och mer än hälften 
av våra vuxna bröder i prästadömet. 
Det här demografiska mönstret har 
varit fallet i den världsomfattande 
kyrkan sedan 1992, och i kyrkan i 
USA och Kanada sedan 2019.

Vår ställning inför Herren och hans 
kyrka handlar inte om vårt civilstånd 
utan om att vi blir trofasta och tappra 
lärjungar till Jesus Kristus.13 Vuxna 
vill ses som vuxna och vara ansvar-
iga och bidra som vuxna. Jesu Kristi 
lärjungar kommer från alla håll, i alla 
former, storlekar, nyanser och åldrar 
– var och en med talanger, rättfärd-
iga önskningar och enorm kapacitet 
att välsigna och tjäna. Vi försöker 

Brasilien.
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dagligen att följa Jesus Kristus med tro 
till omvändelse14 och varaktig lycka.

I det här livet väntar vi ibland på 
Herren. Vi är kanske ännu inte där vi 
hoppas och önskar att vi ska vara i 
framtiden. En hängiven syster sa: ”Att 
trofast vänta på Herren för att få hans 
välsignelser är ett heligt tillstånd. Det 
ska inte bemötas med ömkan, ned-
låtenhet eller dömande, utan i stället 
med helig heder.”15 Under tiden är det 

nu vi lever; vi väntar inte på att livet 
ska börja.

Jesaja lovar följande: ”De som 
hoppas på Herren får ny kraft, de 
lyfter med vingar som örnar. De 
springer utan att mattas, de vandrar 
utan att bli trötta.”16

Vår barmhärtige samarier lovar att 
han ska komma tillbaka. Underverk 
sker när vi tar hand om varandra 
så som han skulle göra det. När vi 

kommer med ett förkrossat hjärta och 
en botfärdig ande17 kan vi finna en 
röst i Jesus Kristus och bli omfamnade 
av hans trygga, förstående armar18. 
Heliga förrättningar erbjuder för-
bundstillhörighet och ”gudaktighetens 
kraft”19 att helga inre avsikt och yttre 
handling. Med hans kärleksfulla god-
het och långmodighet blir hans kyrka 
vårt värdshus.

När vi gör plats i hans värdshus 
och välkomnar alla kan vår barmhärt-
ige samarier läka oss på våra damm-
iga vägar i jordelivet. Med fullkomlig 
kärlek lovar vår Fader och hans 
Son, Jesus Kristus, oss ”frid i den här 
världen och evigt liv i den kommande 
världen”20 – ”för att ni också ska vara 
där jag är”21. Det vittnar jag tacksamt 
om i Jesu Kristi heliga och helgade 
namn, amen. ◼

SLUTNOTER
 1. Malcolm Miller har föreläst i katedralen 

i Chartres och över hela världen i över 
60 år.

 2. Se Luk. 10:34; som motsats, se Luk. 2:7.
 3. Se 1 Mos. 3:18.
 4. Se liknelsen om den barmhärtige 

samariern i Luk. 10:30–37.
 5. Se Hugh Nibley, Since Cumorah, 2:a uppl., 

vol. 7 av The Collected Works of Hugh 
Nibley (1988), s. 100, i John W. Welch, 
”The Good Samaritan: A Type and Shadow 
of the Plan of Salvation”, BYU Studies, 
vol. 38, nr 2 (1999), s. 54.

 6. Luk. 10:35.
 7. Se L&F 115:6.
 8. Matt. 25:40.
 9. Se Alma 5:14.
 10. Se Moro. 10:8–18; L&F 46:11–26.
 11. Se Allmän handbok: Tjäna i Jesu Kristi 

Kyrka av Sista Dagars Heliga, 38.1.1, 
JesuKristiKyrka.org.

 12. Se Alma 34:14–16.
 13. Se L&F 138:12: ”trofasta i vittnesbördet om 

Jesus”; se även L&F 76:79.
 14. Se Alma 34:16–17.
 15. Privat samtal, används med tillstånd.
 16. Jes. 40:31; se även KJV Isa. 40:31.
 17. Se 2 Ne. 2:7; 3 Ne. 9:20; L&F 59:8.
 18. Se Alma 34:16.
 19. L&F 84:20.
 20. L&F 59:23.
 21. L&F 132:23.Zambia.
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om våra hjärtan är öppna för det och 
om vi är värdiga det.

Senare den där första dagen kände 
jag samma Ande igen. Tempelcere-
monin innefattar några ord som förde 
med sig en brinnande känsla till mitt 
hjärta, vilket bekräftade att det som 
skildrades var sant. Det jag kände 
var personligt för mig och gällde min 
framtid, och det blev till verklighet 
40 år senare genom en kallelse från 
Herren att tjäna.

Jag upplevde samma känsla när 
jag gifte mig i Logans tempel i Utah. 
President Spencer W. Kimball förrätt-
ade beseglingen. Med de få ord han 
uttalade, gav han det här rådet: ”Hal 
och Kathy, lev så att ni kan lämna allt 
med lätthet när kallelsen kommer.”

När han sa de få orden såg jag 
tydligt för mitt inre, i fullfärg, en 
brant backe och en väg som ledde 
till toppen. Ett vitt staket löpte längs 

med min egen röst: ”Nej, du har aldrig 
varit här förut. Du minns ett tillfälle 
innan du föddes. Du befann dig på en 
helig plats som denna.”

På utsidan av våra tempel placerar 
vi orden: ”Helgat åt Herren.” Jag vet 
för egen del att de orden är sanna. 
Templet är en helig plats där uppen-
barelse med lätthet kommer till oss 

President Henry B. Eyring
andre rådgivare i första presidentskapet

Mina kära bröder och systrar, jag är 
tacksam över att få vara med er på 
det här första mötet av generalkonfe-
rensen. Talarna, musiken och bönen 
har fört med sig Anden – såväl som en 
känsla av ljus och hopp.

Den känslan har påmint mig om 
första gången jag gick in i Salt Lake- 
templet. Jag var en ung man. Mina 
föräldrar var mina enda följeslagare 
den dagen. Väl inne stannade de till 
en stund för att bli välkomnade av 
en tempeltjänare. Jag gick vidare före 
dem, ensam för ett ögonblick.

Jag välkomnades av en liten vit-
hårig dam klädd i en vacker vit tem-
pelklänning. Hon tittade upp på mig 
och log och sa sedan mycket mjukt: 
”Välkommen till templet, broder 
Eyring.” Ett ögonblick trodde jag att 
hon var en ängel eftersom hon visste 
vad jag hette. Jag hade inte insett att 
ett litet kort med mitt namn hade fästs 
på slaget till min kavaj.

Jag gick förbi henne och stannade 
till. Jag tittade upp mot ett högt vitt 
tak som gjorde rummet så ljust att 
det nästan verkade vara öppet mot 
himlen. Och i det ögonblicket kom 
en tanke till mig med dessa tydliga 
ord: Jag har varit på den här upplysta 
platsen förut. Men så kom genast till 
mitt sinne följande ord, som inte var 

Jag längtar så till templet
Det är i templet som vi kan få en försäkran om 
kärleksfulla familjeband som fortsätter efter döden 
och varar i evighet.

Uruguay.
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sidan av vägen och försvann mellan 
en rad träd på toppen av kullen. Ett 
vitt hus var knappt synligt bakom 
träden.

Ett år senare kände jag igen den 
kullen när min svärfar körde oss upp-
för den vägen. Det var i detalj vad jag 
hade sett när president Kimball gav 
sitt råd i templet.

När vi kom till toppen av kullen 
stannade min svärfar till vid det vita 
huset. Han berättade att han och 
hans hustru skulle köpa fastigheten, 
och att han ville att hans dotter och 

jag skulle bo i gäststugan. De skulle 
bo i huvudbyggnaden, bara några 
meter bort. Så under de tio år vi 
bodde i denna underbara familjeom-
givning sa min hustru och jag nästan 
varje dag: ”Det är bäst vi njuter så 
länge det varar, för vi kommer inte 
att stanna här länge.”

En kallelse kom från kyrkans 
utbildningschef, Neal A. Maxwell. 
Rådet vi hade fått av president Kim-
ball att kunna ”lämna allt med lätthet” 
blev till verklighet. Det var ett kall 
att lämna vad som verkade vara en 

idyllisk familjesituation för att tjäna 
i en uppgift på en plats som vi inte 
visste något om. Vår familj var redo att 
lämna den där välsignade tiden och 
platsen på grund av att en profet, i ett 
heligt tempel – en plats för uppenbar-
else – såg en framtida händelse som 
vi därefter förberedde oss för.

Jag vet att Herrens tempel är heliga 
platser. Mitt syfte i dag med att tala om 
tempel är att öka er önskan och min 
att vara värdiga och redo för de ökade 
möjligheterna till tempelupplevelser 
som vi kommer att få.

Utah, USA.
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För mig är den största motivationen 
till att vara värdig att få tempelupplev-
elser det som Herren har sagt om sina 
heliga hus:

”Och om mitt folk uppför ett hus 
åt mig i Herrens namn och inte tillåter 
något orent att komma dit in så att 
det förorenas, ska min härlighet vila 
däröver,

ja, och min närvaro ska vara där 
för jag ska komma dit in, och alla de 
renhjärtade som kommer dit in ska se 
Gud.

Men om det förorenas ska jag inte 
komma dit in och min härlighet ska 
inte vara där, för jag kommer inte in i 
oheliga tempel.”1

President Russell M. Nelson gjorde 
det klart för oss att vi kan ”se” Frälsaren 
i templet i den bemärkelsen att han 
inte längre blir okänd för oss. President 
Nelson sa så här: ”Vi förstår honom. Vi 
förstår hans verk och hans härlighet. 
Och vi börjar känna vilken oändlig 
inverkan hans enastående liv har.”2

Om ni eller jag skulle besöka 
templet men inte var tillräckligt rena, 

skulle vi inte kunna se, genom den 
Helige Andens kraft, den andliga 
undervisning om Frälsaren som vi kan 
få i templet.

När vi är värdiga att ta emot sådan 
undervisning kan hopp, glädje och 
optimism växa genom vår tempel-
upplevelse under hela vårt liv. Det 
hoppet, den glädjen och optimismen 
blir bara tillgängliga om vi tar emot de 
förrättningar som utförs i heliga tem-
pel. Det är i templet som vi kan få en 
försäkran om kärleksfulla familjeband 
som fortsätter efter döden och varar i 
evighet.

För flera år sedan när jag verkade 
som biskop motsatte sig en stilig ung 
man min uppmaning att bli värdig för 
att kunna bo hos Gud i en familj för 
evigt. På ett stridslystet sätt berättade 
han hur roligt han hade med sina 
vänner. Jag lät honom prata. Sedan 
berättade han för mig om ett ögon-
blick på en av sina fester då han, mitt i 
skränet och oväsendet, plötsligt insåg 
att han kände sig ensam. Jag frågade 
honom vad som hade hänt. Han sa att 

han hade kommit ihåg ett tillfälle då 
han som liten pojke suttit i sin mors 
knä med hennes armar omkring sig. I 
det ögonblicket när han berättade om 
det fick han tårar i ögonen. Jag sa till 
honom det jag vet är sant: ”Det enda 
sättet för dig att få behålla känslan 
av den där familjekramen för alltid 
är genom att du själv blir värdig och 
hjälper andra att ta emot templets 
beseglande förrättningar.”

Vi känner inte till detaljerna om 
familjebanden i andevärlden eller vad 
som kan komma när vi har uppstått. 
Men vi vet att profeten Elia kom som 
utlovat, för att vända fädernas hjärtan 
till barnen och barnens hjärtan till 
fäderna.3 Och vi vet att vår eviga lycka 
är beroende av att vi gör vårt bästa 
för att erbjuda samma varaktiga lycka 
till så många av våra släktingar som 
vi kan.

Jag känner samma längtan efter att 
jag har lyckats uppmuntra levande 
släktingar att få en önskan om att bli 
värdiga att ta emot och hedra templets 
beseglande förrättningar. Det här är en 
del av den utlovade insamlingen av 
Israel i de sista dagarna, på båda sidor 
om slöjan.

En av våra bästa möjligheter är när 
våra familjemedlemmar är unga. De 
föds med Kristi ljus som gåva. Det gör 
det möjligt för dem att känna vad som 
är gott och vad som är ont. Av den 
anledningen kan barn, bara genom 
att se ett tempel eller en bild av ett 
tempel, utveckla en längtan efter att 
vara värdiga och få förmånen att en 
dag gå in i det.

Den dagen kan sedan komma då 
de som ungdomar får en tempelre-
kommendation för att utföra ställföre-
trädande dop i templet. Genom den 
upplevelsen kan deras känsla för att 
templets förrättningar alltid pekar mot 
Frälsaren och hans försoning växa. 

Chile.
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När de upplever att de ger en person i 
andevärlden möjligheten att bli renad 
från synd växer deras känsla av att 
hjälpa Frälsaren i hans heliga arbete 
med att välsigna ett barn till vår him-
melske Fader.

Jag har sett kraften i den upplev-
elsen förändra livet för en ung männ-
iska. För många år sedan gick jag 
med en dotter till ett tempel sent på 
eftermiddagen. Hon var den sista som 
tjänade som ställföreträdare i dopavdel-
ningen. Min dotter blev tillfrågad om 
hon kunde stanna längre för att slutföra 
förrättningarna för alla de personer vars 
namn hade förberetts. Hon sa ja.

Jag såg på när min lilla dotter steg 
ner i dopbassängen. Dopen började. 
Min lilla dotter hade vatten ström-
mande nerför ansiktet varje gång hon 
lyftes upp ur vattnet. Hon blev till-
frågad gång på gång: ”Kan du utföra 
fler?” Varje gång svarade hon ja.

Som bekymrad far började jag 
hoppas att hon skulle få slippa utföra 
fler. Men jag minns fortfarande hennes 
beslutsamhet när hon blev tillfrågad 
om hon kunde utföra fler, och bestämt 
svarade ”ja” med sin späda stämma. 
Hon stannade tills den sista personen 

på listan för dagen hade fått dopets 
välsignelse i Jesu Kristi namn.

När jag lämnade templet med henne 
den kvällen förundrades jag över vad 
jag hade sett. Ett barn hade blivit lyft 
och förändrat inför mina ögon genom 
att tjäna Herren i hans hus. Jag minns 
fortfarande känslan av ljus och frid när 
vi gick tillsammans från templet.

Många år har gått. Hon svarar fort-
farande ja på frågan från Herren om 
hon vill göra mer för honom när det är 
väldigt svårt. Det är vad tempeltjänst 
kan göra för att förändra och lyfta oss. 
Det är därför mitt hopp för er, och för 
alla era älskade familjer, är att ni ska 
växa i er önskan och beslutsamhet att 
vara värdiga att inträda i Herrens hus 
så ofta som era omständigheter tillåter.

Han vill välkomna er dit. Jag ber att 
ni ska försöka bygga upp en längtan i 
vår himmelske Faders barns hjärtan att 
komma dit, där de kan känna sig nära 
honom, och att ni också inbjuder era 
förfäder att kvalificera sig för att vara 
med honom och med er för alltid.

Dessa ord kan vara våra egna:

Jag längtar så till templet,
att komma dit en dag,

få känna Andens maning
och lyda Herrens lag.
För templet är Guds eget hus,
där frid och kärlek råder.
Jag vill förbereda mig var dag,
och alltid lyda Guds lag.4

Jag bär högtidligt vittnesbörd om 
att vi är barn till en kärleksfull him-
melsk Fader. Han utvalde sin älskade 
Son Jesus Kristus till att vara vår Fräls-
are och Återlösare. Vårt enda sätt att 
återvända för att leva med dem och 
med vår familj är genom det heliga 
templets förrättningar. Jag vittnar om 
att president Russell M. Nelson inne-
har och använder alla de prästadöms-
nycklar som möjliggör evigt liv för alla 
Guds barn. Jag vittnar om detta i Jesu 
Kristi heliga namn, amen. ◼

SLUTNOTER
 1. L&F 97:15–17.
 2. Teachings of Russell M. Nelson (2018), 

s. 369.
 3. Se L&F 110:13–16.
 4. ”Jag längtar så till templet”, Barnens 

sångbok, s. 99.

Madagaskar.

Puerto Rico.
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generalpresidentskap enligt  följande: 
Joy D. Jones som president, Lisa L. 
Harkness som första rådgivare 
och Cristina B. Franco som andra 
rådgivare.

Alla som vill instämma i vårt tack 
till dessa systrar för deras hängivna 
tjänande, var vänliga visa det.

Det är föreslaget att vi stöder 
äldsterna Paul V. Johnson och S. Mark 
Palmer som medlemmar i de sjuttios 
presidentskap, gällande från och med 
den 1 augusti 2021.

Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. 
Andersen, Ronald A. Rasband, Gary E. 
Stevenson, Dale G. Renlund, Gerrit W. 
Gong och Ulisses Soares.

Alla som instämmer kan visa det.
Om någon är emot kan det visas.
Det är föreslaget att vi stöder 

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

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

samma sätt.
Vi vill informera er om att äldsterna 

Robert C. Gay och Terence M. Vinson 
kommer att avlösas från sitt tjänande 
som medlemmar i de sjuttios presid-
entskap, gällande från och med den 
1 augusti 2021.

De som vill tacka dessa bröder för 
deras hängivna arbete kan visa det 
genom att räcka upp handen.

Följande områdessjuttio har avlösts: 
äldsterna Sean Douglas, Michael A. 
Dunn, Clark G. Gilbert, Alfred Kyungu, 
Carlos G. Revillo jr och Vaiangina 
Sikahema.

De som med oss vill visa sin upp-
skattning för deras utmärkta tjänande 
kan visa det.

Vi har avlöst Primärs 

Framläggs av president Dallin H. Oaks
förste rådgivare i första presidentskapet

Lördagens eftermiddagsmöte | 3 april 2021

Bröder och systrar, jag framlägger nu 
kyrkans generalauktoriteter, områdes-
sjuttio och generalämbetsmän för ert 
stöd genom röstning.

Vi ber er visa hur ni röstar på det 
vanliga sättet oavsett var ni befinner er. 
Om någon är emot något av förslagen 
ber vi er kontakta er stavspresident.

Det är föreslaget att vi stöder 
Russell Marion Nelson som profet, 
siare och uppenbarare och president 
för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars 
Heliga; Dallin Harris Oaks som förste 
rådgivare i första presidentskapet och 
Henry Bennion Eyring som andre 
rådgivare i första presidentskapet.

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

visa det.
Det är föreslaget att vi stöder 

Dallin H. Oaks som president för de 
tolv apostlarnas kvorum och M. Russell 
Ballard som tillförordnad president för 
de tolv apostlarnas kvorum.

De som instämmer kan visa det.
Om någon är emot visas det.
Det är föreslaget att vi stöder 

följande som medlemmar i de tolv 
apostlarnas kvorum: M. Russell 
Ballard, Jeffrey R. Holland, Dieter F. 
Uchtdorf, David A. Bednar, Quentin L. 

Röstning på kyrkans 
generalauktoriteter, 
områdessjuttio och 
generalämbetsmän

Japan.
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De som instämmer kan visa det.
Om någon är däremot, visa det 

med samma tecken.
Det är föreslaget att vi stöder 

 följande som generalauktoritets - 
sjuttio: Sean Douglas, Michael A. 
Dunn, Clark G. Gilbert, Patricio M. 
Giuffra, Alfred Kyungu, Alvin F. 
Meredith III, Carlos G. Revillo jr och 
Vaiangina Sikahema.

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

på samma sätt.

Det är föreslaget att vi stöder de 
nya områdessjuttio som tillkännagavs 
av kyrkan tidigare i veckan.

Alla som instämmer kan visa det.
Om någon är däremot, visa det 

med samma tecken.
Det är föreslaget att vi som Primärs 

nya generalpresidentskap stöder 
Camille N. Johnson som president, 
Susan H. Porter som första rådgiv-
are och Amy A. Wright som andra 
rådgivare.

De som instämmer visar det.

Om någon är emot, visa det.
Det är föreslaget att vi stöder  

övriga generalauktoriteter, områdes-
sjuttio och generalämbetsmän som de 
nu är insatta.

Alla som instämmer kan visa det.
Om någon är emot, visa det.
Återigen, de som är emot något av 

förslagen uppmanas att kontakta sina 
stavspresidenter.

Tack för er fortsatta tro och 
era böner till förmån för kyrkans 
ledare. ◼

Japan.
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Kära bröder: Som föreskrivet genom 
uppenbarelse och upptecknat i kapitel 
120 i Läran och förbunden, auktoris-
eras utbetalningar ur kyrkans fonder av 
rådet för tiondemedlens användning, 

vilket utgörs av första presidentskapet, 
de tolv apostlarnas kvorum och presid-
erande biskopsrådet. Kyrkans enheter 
fördelar medel enligt godkända bud-
getar, riktlinjer och praxis.

Kyrkans revisionsavdelning, som 
består av auktoriserade yrkesmän och 
är fristående från alla andra avdel-
ningar i kyrkan, har ansvaret att utföra 
revisioner för att uppnå godtagbar 
säkerhet beträffande inkomna bidrag, 
utförda utbetalningar och skyddande 
av kyrkans medel.

På grundval av genomförda 
revisioner anser kyrkans revisionsav-
delning att intäkter och utgifter samt 
kyrkans tillgångar för året 2020 i allt 
väsentligt har bokförts och förvaltats 
enligt kyrkans godkända budgetar, 
riktlinjer, och revisionspraxis. Kyrkan 
följer själv de råd som ges till medlem-
mar om att leva inom sina tillgångar, 
undvika skulder och spara för fram-
tida behov.

Högaktningsfullt,
Kyrkans revisionsavdelning
Jared B. Larson
Verkställande direktör

Rapport från kyrkans 
revisionsavdelning för 
år 2020
Till första presidentskapet för Jesu Kristi Kyrka av 
Sista Dagars Heliga
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ekonomisk krasch som den 1929 som 
ledde till den stora depressionen. Men 
vi står inför ett slags tredje världskrig 
som inte är ett krig där vi ska krossa 
våra fiender, utan en rekrytering av 
Guds barn som ska bry sig mer om 
varandra och hjälpa till att hela såren 
vi finner i en konfliktfylld värld. Den 
stora depression vi nu står inför har 
mindre att göra med den externa 
förlusten av våra besparingar och mer 
att göra med den interna förlusten 
av vårt självförtroende, med verkliga 
underskott av tro och hopp och kärlek 
runt omkring oss. Men de verktyg vi 
behöver för att skapa en ljusare dag 
och främja en ekonomi av genuin god-
het i samhället finns i överflöd i Jesu 
Kristi evangelium. Vi har inte råd – och 
den här världen har inte råd – med att 
vi låter bli att till fullo använda dessa 
evangelieprinciper och stärkande för-
bund, personligen och offentligt.

Så i en värld ”drabbad av stormar 
utan att få någon tröst”, som Jehova 
sa att den skulle bli, hur finner vi det 
han kallar ”fridsförbund”? Vi finner det 
genom att vända oss till honom som 
sa att han skulle förbarma sig över oss 
och ”med evig godhet” ge våra barn 
frid.8 Trots skrämmande profetior och 
oroande skriftställen som förkunnar 
att friden ska tas bort från jorden i all-
mänhet har profeterna, däribland vår 
egen älskade Russell M. Nelson, sagt 
att den inte måste tas bort från oss 
individuellt!9 Så låt oss den här påsken 
utöva frid på ett personligt sätt, och 
tillämpa nåden och det helande bal-
samet i Herren Jesu Kristi försoning 
på oss själva och på våra familjer och 
på alla som vi kan nå runt omkring 
oss. Lyckligtvis, och förbluffande nog, 
görs denna lindrande salva tillgänglig 
för oss ”utan pengar och för intet”10.

Sådan hjälp och sådant hopp 
behövs innerligt, för i denna 

Mormons bok som ägnats åt konflikt er 
av ett eller annat slag, från Laman 
och Lemuels evigt irriterande bete-
ende fram till de sista striderna med 
hundratusentals soldater inblandade. 
En av de uppenbara orsakerna till 
denna betoning är att eftersom Mor-
mons bok skrevs för vår tids läsare, 
ger författarna (som själva deltog i så 
många strider) härigenom en profet-
isk varning om att våld och konflikter 
kommer att vara ett utmärkande drag 
hos vår tids relationer.

Min teori om nutida stridigheter är 
förstås inte så originell. För två tusen 
år sedan sa Frälsaren att det i vår tid 
skulle komma ”krig och rykten om 
krig”4, och senare sa han att ”friden 
[skulle] tas bort från jorden”.5 Säker-
ligen måste denne Fridsfurste, som 
eftertryckligen lärde att stridslystenhet 
är av djävulen6, gråta tillsammans 
med sin gudomlige Fader över dem i 
den mänskliga familjen i vår tid som 
är ”kärlekslösa”, står det i skrifterna, 
och som inte förstår hur de ska leva 
tillsammans i kärlek.7

Bröder och systrar, vi ser alltför 
mycket av konflikter, ilska och allmän 
ohövlighet omkring oss. Som väl är 
har den nuvarande generationen inte 
haft ett tredje världskrig att utkämpa. 
Inte heller har vi upplevt en global 

Äldste Jeffrey R. Holland
i de tolv apostlarnas kvorum

Före den första påsken, när Jesus 
avslutade den nya sakramentsför-
rättning som han utförde för de 
tolv, påbörjade han sin majestätiska 
avskedspredikan och gick vidare mot 
Getsemane, förräderi och korsfästelse. 
Men Jesus anade oron och kanske även 
rädslan som några av männen måste ha 
visat och sa till dem (och till oss):

”Låt inte era hjärtan oroas. Tro på 
Gud och tro på mig. … 

Jag ska inte lämna er faderlösa, jag 
ska komma till er. … 

Frid lämnar jag åt er. Min frid ger 
jag er. Jag ger er inte det som världen 
ger. Låt inte era hjärtan oroas och 
tappa inte modet.”1

Svåra tider kommer i denna död-
liga värld, även till de trofasta, men 
Kristi hoppingivande budskap är att 
fastän han, påskalammet, skulle gå 
som ett ”får … inför dem som klipper 
det”2, skulle han ändå uppstå, som 
psalmisten sa, för att vara vår tillflykt 
och styrka, en hjälp i nödens stund.3

Med insikten om de svåra timmar 
som låg framför Kristus när han gick 
mot korset, och framför hans lärjungar 
som skulle ta evangeliet till världen 
i tidens mitt, gå nu med mig till ett 
liknande budskap för medlemmarna 
i Frälsarens nutida kyrka. Det består 
i det häpnadsväckande antal verser i 

Inte det som världen ger
De verktyg vi behöver för att skapa en ljusare dag 
och främja en ekonomi av genuin godhet finns i 
överflöd i Jesu Kristi evangelium.



36 LÖRDAGENS EFTERMIDDAGSMÖTE



37MAJ 2021

världsomfattande samling i dag finns 
det många som kämpar med ett antal 
utmaningar – fysiska eller känslo-
mässiga, sociala eller ekonomiska, 
eller ett dussin andra problem. Men 
många av dem är vi inte starka nog att 
hantera själva, för hjälpen och friden 
vi behöver är inte av den sort ”som 
världen ger”11. Nej, för de verkligt 
svåra problemen behöver vi det som 
skrifterna kallar ”himlens krafter”, 
och för att få tillgång till dessa krafter 
måste vi leva efter det som samma 
skriftställe kallar ”rättfärdighetens 
principer”12. Detta samband mellan 
princip och kraft är den enda läxa 
som människosläktet aldrig tycks 
kunna lära sig, så säger himlens och 
jordens Gud!13

Och vilka är dessa principer? Tja, 
de räknas upprepade gånger upp i 
skrifterna, de tas upp gång på gång i 
konferenstal som detta, och i vår tids-
utdelning blev profeten Joseph Smith 
undervisad om dem som svar på sin 
egen version av ropet: ”Min Gud, min 
Gud, varför har du övergett mig?”14 
I den kalla, likgiltiga fångenskapen 
i fängelset i Liberty fick han veta att 
rättfärdighetens principer inbegriper 
sådana dygder som tålamod, lång-
modighet, mildhet och uppriktig 
kärlek.15 Utan dessa principer var det 
absolut säkert att vi så småningom 
skulle ställas inför oenighet och 
fientlighet.

I det avseendet vill jag för ett 
ögonblick tala om frånvaron på 
vissa platser av dessa rättfärdighet-
ens principer i vår tid. Som regel är 
jag en optimistisk och munter kille, 
och det finns så mycket som är gott 
och vackert i världen. Vi har helt 
visst fler materiella välsignelser än 
någon annan generation i historien, 
men i 2000- talets kultur i allmän-
het, och alltför ofta i kyrkan, ser vi 

ändå människor som råkar illa ut, 
med kompromisser som resulterar 
i alltför många brutna förbund och 
alltför många brustna hjärtan. Tänk 
på det råa språk som åtföljer sexuella 
överträdelser, vilka båda förekom-
mer överallt i filmer eller på tv, eller 
notera de sexuella trakasserier och 
andra former av oanständighet på 
arbetsplatsen som vi läser så mycket 
om numera. När det gäller förbunds-
enlig renhet får man alltför ofta det 
som är heligt att se ordinärt ut, och 
det behandlas alltför ofta vanvördigt. 
Till den som frestas att i dessa tider 
gå eller prata eller bete sig – ”som 
världen ger”, så att säga – förvänta dig 
inte att det ska leda till en fridfull upp-
levelse. Jag lovar dig i Herrens namn 
att det inte gör det. ”Ogudaktighet har 
aldrig inneburit lycka”16, sa en forntida 
profet en gång. När kalaset är över 
måste notan alltid betalas, och oftast 
är valutan i form av tårar och ånger.17

Eller så kanske vi ser andra former 
av övergrepp eller kränkningar. Vi 
behöver vara dubbelt så försiktiga 
som lärjungar till Herren Jesus Kristus 
så att vi inte hemfaller åt något sådant 
beteende. Vi får inte på några villkor 
göra oss skyldiga till några former av 
övergrepp eller orättfärdigt herravälde 
eller omoraliskt tvång – inte fysiskt 
eller känslomässigt eller i egenskap 
av ledare i kyrkan, eller på något 
annat sätt. Jag minns hur jag kände 
president Gordon B. Hinckleys glöd 
för några år sedan när han talade till 

kyrkans män om dem som han kall-
ade tyranner i sitt eget hem:18

”Vilken tragisk och avskyvärd före-
teelse hustrumisshandeln är”, sa han. 
”Den man i denna kyrka som begår 
övergrepp mot sin hustru, som för-
nedrar henne, som förolämpar henne, 
som utövar orättfärdigt herravälde 
över henne, är ovärdig att bära prästa-
dömet. … [Han] är ovärdig att inneha 
en tempelrekommendation.”19 Lika 
avskyvärda, sa han, var alla former av 
övergrepp mot barn – och alla andra 
slags övergrepp.20

I alltför många fall kan i övrigt 
trofasta män, kvinnor och barn vara 
skyldiga till att säga ovänliga och 
även destruktiva ord till dem som de 
mycket väl kan vara beseglade till 
genom en helig förrättning i Herrens 
tempel. Alla har rätt att bli älskade, 
att känna frid och att finna trygghet 
hemma. Jag ber att vi må uppehålla 
en sådan atmosfär där. Löftet ni får 
som fridstiftare är att ni har den Hel-
ige Anden som ständig ledsagare och 
att välsignelser strömmar till er ”utan 
tvångsmedel” för evigt.21 Ingen kan 
använda en vass tunga eller ovänliga 
ord och fortfarande ”sjunga sången 
om den återlösande kärleken”.22

Jag vill sluta där jag började. I mor-
gon är det påsk, en tid då Jesu Kristi 
evangeliums rättfärdiga principer och 
hans försoning får konflikter, motsätt-
ningar, förtvivlan, överträdelse, och 
slutligen döden, att gå oss förbi. Det 
är en tid då vi förbinder oss att vara 

Utah, USA.
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är bekymrade över sin framtid och sin 
familj” (se Predika mitt evangelium: 
Vägledning för missionärer [2004], s. 1).

Under mina år av tjänande i kyrkan 
har jag försökt söka efter dem som 
behöver hjälp i livet, både andligt och 
timligt. Jag hörde ofta min fars röst 
säga ”pobrecito”, stackars liten.

I Bibeln finns det ett underbart 
exempel på hur någon tar hand om 
en sådan person:

Äldste Jorge T. Becerra
i de sjuttio

Jag minns att jag som pojke åkte i 
bilen med min far och såg personer 
vid vägkanten som hade hamnat i 
svåra situationer eller som behövde 
hjälp. Far brukade alltid säga ”pobre-
cito”, som betyder ”stackars liten”.

Vid olika tillfällen såg jag med 
intresse på när far hjälpte många av 
de här personerna, särskilt när vi 
åkte till Mexiko för att träffa mina 
farföräldrar. Han brukade se någon 
med ett behov och sedan i det tysta 
ge den hjälp de behövde. Senare fick 
jag veta att han hjälpte dem ansöka 
till en skola, köpa lite mat eller på 
ett eller annat sätt bidra till deras 
välmående. Han tjänade en ”stackars 
liten” som kom i hans väg. Faktum 
är att under min uppväxt kan jag 
inte minnas en enda gång när vi inte 
hade någon som bodde hos oss som 
behövde någonstans att bo medan 
de blev oberoende. När jag hade de 
här upplevelserna väcktes en anda av 
medlidande inom mig gentemot män 
och kvinnor och de behövande.

I Predika mitt evangelium står det: 
”Du är omgiven av människor. Du 
går förbi dem på gatan, besöker dem 
i deras hem och reser bland dem. 
Samtliga är Guds barn, dina bröder 
och systrar. … Många av dessa männ-
iskor söker efter en mening i livet. De 

De stackars små
I varje församling och gren behövs alla – de som 
kanske är starka och de som kanske kämpar. Vi är 
nödvändiga.

helt lojala i ord och handling mot 
Guds lamm som bar våra sjukdomar 
och tog på sig våra smärtor23 i sin 
beslutsamhet att avsluta frälsnings-
verket för vår skull.

Trots att han fick utstå förräderi 
och smärta, misshandel och grymhet, 
och bar alla människosläktets sam-
mantagna synder och bedrövelser, 
tittade den levande Gudens levande 
Son ner längs jordelivets långa resa, 
såg oss den här helgen och sa: ”Frid 
lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. 
Jag ger er inte det som världen ger. 
Låt inte era hjärtan oroas och tappa 
inte modet.”24 Ha en välsignad, 
glädjerik, fridfull påsk. Dess otaliga 
möjligheter har redan betalats av 
Fridsfursten som jag älskar av hela 
mitt hjärta, vars kyrka detta är, och 
som jag otvetydigt vittnar om, ja, 
Herren Jesus Kristus, amen. ◼
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”Petrus och Johannes var på väg 
upp till templet vid bönetimmen, den 
nionde timmen.

Då bar man dit en man som hade 
varit förlamad från födseln. Varje dag 
sattes han vid den tempelport som 
kallas Sköna porten för att tigga av 
dem som gick in i templet.

När han nu såg att Petrus och 
Johannes skulle gå in i templet, bad 
han om en gåva.

Då fäste de blicken på honom, och 
Petrus sade: ’Se på oss!’

Mannen såg uppmärksamt på dem 
och väntade sig att få något.

Men Petrus sade: ’Silver och guld 
har jag inte, men vad jag har, det ger 
jag dig. I Jesu Kristi nasaréns namn: 
res dig och gå!’

Han grep honom i högra handen 
och reste honom upp, och genast fick 
mannen styrka i fötter och vrister” 
(Apg. 3:1–7; betoning tillagd).

När jag läste det här fångades jag 
av hur ordet fäste används. Ordet 
fästa innebär här att man riktar blick 
eller tankar mot, eller tittar intensivt 
på något (se engelskans ”fasten”, 
 Dictionary.com). När Petrus tittade 
på den här mannen såg han honom 

på ett annat sätt än vad andra gjorde. 
Han såg förbi mannens oförmåga att 
gå och hans svagheter och kunde se 
att hans tro var tillräcklig för att bli 
botad och gå in i templet för att ta 
emot välsignelserna han sökte.

Jag noterade att han tog honom i 
högra handen och reste honom upp. 
När han hjälpte mannen på det här 
sättet botade Herren mannen genom 
ett underverk och han fick ”styrka i 
fötter och vrister” (Apg. 3:7). Hans 
kärlek till den här mannen och en 
önskan att hjälpa honom gjorde att 
den svage mannen fick större förmåga 
och styrka.

När jag verkade som områdessjut-
tio avsatte jag varje tisdagskväll åt att 
besöka personer tillsammans med 
stavspresidenterna i mitt ansvarsom-
råde. Jag bad dem bestämma tid med 
personer som behövde en av Jesu 
Kristi evangeliums förrättningar eller 
som för tillfället inte höll förbunden de 
hade ingått. Genom vårt ihärdiga och 
avsiktliga tjänande förstorade Herren 
våra ansträngningar, och vi kunde hitta 
enskilda och familjer som hade behov. 
Det här var de ”stackars små” som 
bodde i stavarna där vi tjänade.

Vid ett tillfälle var jag ute med 
president Bill Whitworth, president 
för Canyon Views stav i Sandy, Utah, 
och besökte personer. Han bad om 
vilka vi skulle besöka och försökte få 
samma upplevelse som Nephi när han 
”leddes av Anden utan att på förhand 
veta vad [han] skulle göra” (1 Ne. 4:6). 
Han visade att när vi tjänar så ska vi 
låta oss ledas av uppenbarelse till dem 
som har störst behov, till skillnad från 
att bara gå efter en lista eller besöka 
personer på ett metodiskt sätt. Vi ska 
låta oss ledas av inspirationens kraft.

Jag minns när jag kom hem till 
ett ungt par, Jeff och Heather, och 
deras lilla pojke Kai. Jeff växte upp 
som aktiv medlem i kyrkan. Han var 
en mycket begåvad idrottsman och 
hade en lovande karriär. Han började 
glida iväg från kyrkan under tonåren. 
Senare råkade han ut för en bilolycka 
som förändrade riktningen i hans liv. 
När vi kom hem till dem och bekant-
ade oss, frågade Jeff varför vi hade 
kommit för att besöka deras familj. Vi 
svarade att det fanns omkring 3 000 
medlemmar som bodde inom stavens 
gränser. Sedan frågade jag honom: 
”Jeff, av alla hem vi kunde ha besökt 

Chile.
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i kväll, tala om för oss varför Herren 
sände oss hit.”

Jeff blev känslosam och började 
berätta om några av sina bekymmer 
och några problem som de ställts inför 
som familj. Vi började prata om olika 
principer i Jesu Kristi evangelium. Vi 
uppmanade dem att göra några saker 
som kanske verkar svåra först, men 
som med tiden skulle ge stor lycka 
och glädje. Sedan gav president Whit-
worth Jeff en prästadömsvälsignelse 
för att hjälpa honom övervinna sina 
svårigheter. Jeff och Heather gick med 
på att göra det vi hade uppmanat dem 
att göra.

Omkring ett år senare hade jag 
förmånen att få se Jeff döpa sin fru 
Heather som medlem i Jesu Kristi 
Kyrka av Sista Dagars Heliga. De för-
bereder sig nu för att besöka templet 
och beseglas som familj för tid och 
all evighet. Vårt besök förändrade 

kursen i deras liv, både timligt och 
andligt.

Herren har sagt:
”Var därför trofast. Verka i det 

ämbete vartill jag har utsett dig. Hjälp 
de svaga, lyft upp händerna som 
hänger ned och styrk de matta knäna” 
(L&F 81:5).

”Och genom att göra detta gör du 
den största nyttan för dina medmänn-
iskor och bidrar till hans ära som är 
din Herre” (L&F 81:4).

Bröder och systrar, aposteln Paulus 
undervisade om ett nyckelelement 
i vårt tjänande. Han sa att vi alla är 
”Kristi kropp och var för sig delar av 
den” (1 Kor. 12:27) och att varje del av 
kroppen behövs för att hela kroppen 
ska bli uppbyggd. Sedan uttalade 
han en mäktig sanning som trängde 
djupt in i mitt hjärta när jag läste den. 
Han sa: ”De delar av kroppen som 
verkar svagast [är] så mycket mer 

nödvändiga. Och de delar av kroppen 
som vi tycker är värda mindre heder, 
klär vi med så mycket större heder” 
(1 Kor. 12:22–23; betoning tillagd).

I varje församling och gren behövs 
därför alla – de som kanske är starka 
och de som kanske kämpar. Alla 
är nödvändiga för den viktiga upp-
byggelsen av hela ”Kristi kropp”. Jag 
undrar ofta vilka vi saknar i våra olika 
enheter som skulle kunna stärka oss 
och göra oss hela.

Äldste D. Todd Christofferson har 
sagt: ”I kyrkan lär vi oss inte bara den 
gudomliga läran, vi upplever också 
dess tillämpning. Som Kristi kropp 
tjänar kyrkans medlemmar varandra 
i vardagens verklighet. Vi är alla 
ofullkomliga. … I Kristi kropp måste 
vi nå bortom begrepp och upphöjda 
ord och verkligen vara engagerade 
medan vi lär oss att ’leva tillsammans 
i kärlek’ [L&F 42:45]” (”Varför kyrkan?” 
Liahona, nov. 2015, s. 108–109).

År 1849 hade Brigham Young en 
dröm i vilken han såg profeten Joseph 
Smith i färd med att leda en stor hjord 
får och getter. Några av djuren var 
stora och vackra, andra var små och 
smutsiga. Brigham Young mindes att 
han tittade profeten Joseph Smith i 
ögonen och sa: ”Joseph, du har då 
den märkligaste flock … jag har sett 
i hela mitt liv. Vad ska du göra med 
dem?” Profeten, som verkade obekym-
rad över sin brokiga flock, sa bara: 
”[Brigham,] alla är bra på sin plats.”

När president Young vaknade 
förstod han att eftersom kyrkan 
samlar en variationsrik flock ”får och 
getter” så var det hans ansvar att ta 
in alla och låta var och en nå sin 
fulla potential allteftersom de intog 
sina platser i kyrkan. (Anpassad från 
Ronald W. Walker, ”Brigham Young: 
Student of the Prophet”, Ensign, feb. 
1998, s. 56–57.)Ryssland.
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År 1994 ägde ett folkmord rum i 
det östafrikanska landet Rwanda 
som delvis kom sig av djupt rotade 
stammotsättningar. Det har uppskatt-
ats att över en halv miljon människor 
dödades.1 Anmärkningsvärt nog 
har det rwandiska folket till stor del 
försonats2, men de här händelserna 
fortsätter att genljuda.

För snart tio år sedan, under ett 
besök i Rwanda, började min fru 
och jag konversera med en annan 
passagerare på Kigalis flygplats. Han 
beklagade sig över det orättvisa med 
folkmordet och frågade skarpt: ”Om 

Bröder och systrar, ursprungsidén 
till mitt tal kom när jag var djupt för-
sjunken i tankar på en av dem som 
för närvarande inte är engagerad 
i Jesu Kristi kyrka. Jag vill för ett 
ögonblick tala till var och en av dem. 
Äldste Neal A. Maxwell sa att ”sådana 
personer håller sig ofta nära kyrkan, 
men deltar inte fullt i dess verksam-
het. De vill inte komma innanför 
kapellet, men inte heller lämnar de 
dess port. Det är dessa som behöver 
kyrkan, och behövs i den, men som 
till viss del ’lever utan Gud i världen’ 
[Mosiah 27:31]” (”Varför inte nu?” 
Nordstjärnan, maj 1975, s. 40).

Jag vill upprepa uppmaningen 
från vår älskade president Russell M. 
Nelson när han första gången talade 
till kyrkans medlemmar. Han sa: ”Nu 
säger jag till varje medlem i kyrkan: 
Stanna kvar på förbundsstigen. 
Din beslutsamhet att följa Frälsaren 
genom att ingå förbund med honom 
och sedan hålla dessa förbund öpp-
nar dörren för varje andlig välsign-
else och förmån som är tillgänglig 
för män, kvinnor och barn överallt.”

Sedan vädjade han: ”Om du har 
klivit av stigen ber jag dig nu hopp-
fullt och av hela mitt hjärta att komma 
tillbaka. Oavsett dina frågor, oavsett 
dina utmaningar, så finns det en 
plats för dig i denna Herrens kyrka. 
Du och ännu ofödda generationer 
välsignas av det du gör nu för att 
återvända till förbundsstigen” (”När 
vi går framåt tillsammans”, Liahona, 
april 2018, s. 7; betoning tillagd).

Jag vittnar om honom, ja, Jesus 
Kristus, vår Mästare i fråga om 
tjänande och allas vår Frälsare. Jag 
uppmanar var och en av oss att söka 
efter ”pobrecitos”, de ”stackars små” 
bland oss som har ett behov. Det är 
mitt hopp och min bön i Jesu Kristi 
namn, amen. ◼

det fanns en Gud, skulle han då inte 
ha gjort något åt det?” För den här 
mannen – och för många av oss – kan 
lidande och brutal orättvisa verka 
oförenligt med det faktum att det finns 
en god, kärleksfull himmelsk Fader. 
Likväl är han verklig, han är god och 
han älskar vart och ett av sina barn 
fullkomligt. Den här dikotomin är lika 
gammal som mänskligheten och kan 
inte förklaras i enkla ordalag eller på 
ett klistermärke till bilen.

För att börja reda ut den, låt oss 
utforska olika slags orättvisor. Tänk 
er en familj i vilken vart och ett av 

Äldste Dale G. Renlund
i de tolv apostlarnas kvorum

Upprörande orättvisor 
Jesus Kristus både förstår orättvisa och har makten 
att erbjuda ett botemedel.

Sydafrika.
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barnen får veckopeng om de utför 
vanliga hushållssysslor. En son, John, 
köper godis. En dotter, Anna, sparar 
sina pengar. Så småningom köper 
Anna sig en cykel. John tycker att det 
är så orättvist att Anna får en cykel när 
han inte får det. Men det var Johns val 
som skapade orättvisan, inte föräldrar-
nas handlingar. Annas beslut att avstå 
från den omedelbara tillfredsställelsen 
av att äta godis påförde inte John 
någon orättvisa eftersom han fick 
samma möjlighet som sin syster.

Våra beslut kan på liknande sätt 
inbringa långsiktiga fördelar eller 
ofördelaktigheter. Som Herren har 
uppenbarat: ”Om en person genom 
sin flit och lydnad förvärvar mer kun-
skap och intelligens i detta liv än en 
annan, kommer han att ha motsvar-
ande större fördelar i den kommande 
världen.”3 När andra får fördelar på 
grund av sina flitiga val, är det inte 
rätt av oss att dra slutsatsen att vi har 
behandlats orättvist när vi har haft 
samma möjlighet.

Ett annat exempel på orättvisa 
härrör från en situation som min fru 
Ruth var med om som barn. En dag 
fick Ruth veta att hennes mamma 
skulle ta en av hennes yngre systrar, 
Merla, för att köpa nya skor. Ruth klag-
ade: ”Mamma, det är så orättvist! Merla 
var den som fick nya skor senast.”

Ruths mamma frågade: ”Ruth, 
passar dina skor?”

”Det gör de väl”, svarade Ruth.
Ruths mamma sa då: ”Merlas skor 

passar inte längre.”
Ruth höll med om att varje barn i 

familjen borde ha skor som passade. 
Även om Ruth hade velat ha nya skor, 
försvann hennes känsla av att bli orätt-
vist behandlad när hon såg omständ-
igheterna genom mammans ögon.

En del orättvisor kan inte förklaras 
– oförklarliga orättvisor är upprör-
ande. Orättvisor kommer av att vi 
lever med en kropp som är ofullkom-
lig, skadad eller sjukdomsdrabbad. 
Jordelivet är orättvist till sin natur. 
En del människor föds in i välstånd, 

andra inte. En del har kärleksfulla 
föräldrar, andra har det inte. En del 
lever i många år, andra bara några få 
år. Och så vidare och så vidare. En del 
personer begår skadliga misstag till 
och med när de försöker göra gott. En 
del väljer att inte lindra orättvisor fast 
de kan göra det. Beklämmande nog 
väljer en del individer att använda sin 
gudagivna handlingsfrihet till att skada 
andra fastän de aldrig bör göra det.

Olika typer av orättvisor kan gå 
in i varandra och skapa en tsunami 
av överväldigande orättvisa. Covid- 
19- pandemin, till exempel, drabbar 
oproportionellt ofta personer som 
redan är utsatta för mångfaktoriella, 
underliggande ofördelaktigheter. Mitt 
hjärta värker för dem som ställs inför 
sådana orättvisor, men jag förkunnar 

Tonga (till vänster), Sydafrika (till höger).
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av hela mitt värkande hjärta att Jesus 
Kristus både förstår orättvisa och har 
makten att erbjuda ett botemedel. Ing-
enting kan jämföras med den orättvisa 
han uthärdade. Det var inte rättvist att 
han fick uppleva mänsklighetens alla 
smärtor och lidanden. Det var inte 
rättvist att han led för mina synder och 
misstag och för dina. Men han valde 
att göra det på grund av sin kärlek till 
oss och till sin himmelske Fader. Han 
förstår fullkomligt väl vad vi upplever.4 

I skrifterna står det att forntida isra-
eliter klagade över att Gud behandlade 
dem orättvist. Som svar frågade Jehova: 
”Kan en mor glömma sitt dibarn så 
att hon inte har medlidande med sitt 
skötes son?” Hur osannolikt det än är 
att en kärleksfull mor skulle glömma 
sitt lilla barn, förkunnade Jehova att 
hans hängivenhet till och med var ännu 
mer orubblig. Han intygade: ”Ja, de kan 
glömma, men jag ska inte glömma dig 
… Se, jag har inristat dig på mina hand-
flator. Dina murar står alltid inför mina 
ögon.”5 Eftersom Jesus Kristus genom-
led det oändliga, försonande offret har 
han fullkomlig medkänsla med oss.6 
Han är alltid medveten om oss och våra 
omständigheter.

Under jordelivet kan vi ”frimodigt 
gå fram” till Frälsaren och ta emot 
förbarmande, helande och hjälp.7 Även 
när vi lider oförklarligt kan Gud väl-
signa oss på enkla, vanliga och betyd-
elsefulla sätt. När vi lär oss att se de här 
välsignelserna växer vår tillit till Gud. 
I evigheten kommer vår himmelske 
Fader och Jesus Kristus att skingra alla 
orättvisor. Förståeligt nog vill vi veta 
hur och när. Hur ska de göra det? När 
ska de göra det? Vad jag vet har de inte 
uppenbarat hur eller när.8 Men det jag 
vet är att de kommer att göra det.

I orättvisa situationer är en av våra 
uppgifter att lita på att ”allt som är 
orättvist i livet kan bli rätt igen genom 

Jesu Kristi försoning”.9 Jesus Kristus 
övervann världen och ”absorberade” 
all orättvisa. Tack vare honom kan vi 
känna frid i den här världen och vara 
vid gott mod.10 Om vi låter honom 
göra det kommer Jesus Kristus att 
helga orättvisorna till vår nytta.11 Han 
kommer inte bara att trösta oss och 
återställa det som gått förlorat12 – han 
kommer att använda orättvisorna till 
vår nytta. När det gäller hur och när 
behöver vi liksom Alma inse och 
acceptera att det ”betyder inget, för 
Gud vet allt detta, och det räcker för 
mig att veta att det är så”.13 

Vi kan försöka vänta med våra 
frågor om hur och när tills senare 
och fokusera på att utveckla tro på 
Jesus Kristus, att han både har makt 
att ställa allt till rätta och längtar efter 
att göra det.14 Att vi insisterar på att få 
veta hur och när är improduktivt och, 
trots allt, myopiskt15.

Under det att vi utvecklar tro på 
Jesus Kristus bör vi också sträva efter 
att bli som han. När vi närmar oss 
andra med medkänsla och försöker 
minska orättvisor där vi finner dem16 
kan vi försöka ställa saker till rätta 
inom vår egen inflytelsesfär. Vår 
Frälsare föreskrev i sanning att vi 
”ska verka med iver för en god sak 

och göra mycket av egen fri vilja och 
åstadkomma mycket rättfärdighet”.17

Någon som verkat med iver för 
att bekämpa orättvisor är advokaten 
Bryan Stevenson. Han har vigt sin 
juridiska verksamhet i USA åt att 
försvara falskt anklagade, få bort för 
höga straff och skydda grundläggande 
mänskliga rättigheter. För några år 
sedan försvarade Stevenson en man 
som blivit falskt anklagad för mord 
och hade dömts till döden. Stevenson 
bad mannens lokala kristna kyrka 
om stöd, trots att mannen inte var 
aktiv i sin kyrka och föraktades på 
sin hemort på grund av en beryktad 
utomäktenskaplig relation.

För att få församlingen att fokus-
era på det som verkligen betydde 
något, talade Stevenson med dem om 
kvinnan som anklagades för äkten-
skapsbrott och fördes fram inför Jesus. 
De som anklagade henne ville stena 
henne till döds, men Jesus sa: ”Den 
… som är utan synd kan kasta första 
stenen på henne.”18 De som anklag-
ade kvinnan drog sig undan. Jesus 
dömde inte kvinnan, utan förmanade 
henne att inte synda mer.19

Efter att ha återgett den här händ-
elsen konstaterade Stevenson att 
självrättfärdighet, rädsla och vrede till 
och med hade fått kristna att slunga 
iväg stenar på människor som snavar. 
Sedan sa han: ”Vi kan inte bara se på”, 
och han uppmuntrade församlingen 
att bli ”stenfångare”20. Bröder och 
systrar, att inte kasta sten är det första 
steget mot att behandla andra med 
medkänsla. Det andra steget är att för-
söka fånga stenar som andra kastar.

Vårt sätt att hantera fördelar och 
ofördelaktigheter är en del av livets 
prov. Vi kommer att dömas, inte så 
mycket på grund av det vi säger utan 
för vårt sätt att behandla de sårbara 
och mindre privilegierade.21 Som sista 

Zambia.
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dagars heliga strävar vi efter att följa 
Frälsarens exempel, att gå omkring 
och göra gott.22 Vi visar vår kärlek 
till vår nästa genom att arbeta på att 
tillförsäkra alla vår himmelske Faders 
barns värdighet.

Med våra egna fördelar och 
ofördelaktigheter i åtanke är det 
nyttigt med reflektion. Det var en 
ögonöppnare för John att förstå varför 
Anna fick cykeln. Det var upplys-
ande för Ruth att se Merlas behov av 
skor genom sin mammas ögon. Att 
försöka se saker och ting ur ett evigt 
perspektiv kan vara klargörande. 
Under det att vi blir alltmer lika Fräls-
aren utvecklar vi mer empati, förstå-
else och kärlek till vår nästa.

Jag återgår till frågan som ställdes 
av vår medpassagerare i Kigali när 
han beklagade sig över det rwandiska 
folkmordets orättvisor: ”Om det fanns 
en Gud, skulle han då inte ha gjort 
något åt det?”

Utan att förminska det lidande som 
orsakades av folkmordet, och efter att 
ha erkänt vår oförmåga att förstå sådant 
lidande, svarade vi att Jesus Kristus har 
gjort något åt upprörande orättvisor.23 
Vi förklarade många av evangeliets 
lärosatser gällande Jesus Kristus och 
återställelsen av hans kyrka.24

Efteråt frågade vår bekant med 
tårar i ögonen: ”Menar ni att det finns 
något som jag kan göra för mina döda 
föräldrar och min morbror?”

Vi svarade: ”Ja!” Vi vittnade sedan 
om att allt som är orättvist i livet kan 
ställas till rätta genom Jesu Kristi 
försoning och att familjer genom hans 
myndighet kan förenas för evigheten.

När vi drabbas av orättvisor kan 
vi dra oss undan Gud eller så kan vi 
närma oss honom för att få hjälp och 
stöd. Det mycket långa kriget mellan 
nephiterna och lamaniterna, till exem-
pel, påverkade folket på olika sätt. 

Mormon lade märke till att ”många 
[hade] blivit förhärdade” medan andra 
”hade veknat till följd av sina lidanden 
så att de ödmjukade sig inför Gud”.25 

Låt inte orättvisor förhärda dig 
eller fräta bort din tro på Gud. Be i 
stället Gud om hjälp. Öka din upp-
skattning för och din förtröstan på 
Frälsaren. I stället för att bli bitter, 
låt honom hjälpa dig bli bättre.26. Låt 
honom hjälpa dig att hålla dig kvar, 
att låta dina bedrövelser ”[uppslukas] 
av glädjen i Kristus”27. Förena dig med 
honom i hans mission ”att förbinda 
dem som har förkrossade hjärtan”28, 
sträva efter att mildra orättvisor och att 
bli en stenfångare.29 

Jag vittnar om att Frälsaren lever. 
Han förstår orättvisor. Märkena i hans 
handflator påminner honom ständigt 
om dig och dina omständigheter. Han 
betjänar dig i all din bedrövelse. För 
dem som kommer till honom ska en 
skönhetskrona ersätta sorgens aska 
– fröjd och glädje ska ersätta smärta 
och bedrövelse, uppskattning och 
hyllningar ska ersätta missmod och 
förtvivlan.30 Din tro på din himmelske 
Fader och Jesus Kristus kommer att 
belönas mer än du kan föreställa dig. 
Alla orättvisor – speciellt upprörande 
orättvisor – kommer att helgas till din 
nytta. Det vittnar jag om i Jesu Kristi 
namn, amen. ◼
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Äldste Neil L. Andersen
i de tolv apostlarnas kvorum

Var och en av oss har påverkats av den 
världsomfattande pandemin då familje-
medlemmar och vänner oväntat har 
gått bortom jordelivet. Låt mig visa på 
tre av dem som vi innerligt saknar, som 
får representera dem vi älskar så djupt.

Det här är broder Philippe och 
syster Germaine Nsondi. Broder 
Nsondi tjänade som patriark i Brazza-
villes stav i Kongo när han gick bort. 
Han var läkare och gav generöst av 
sina talanger till andra.1

Det här är syster Clara Elisa Ruano 
de Villareal från Tulcán i Ecuador. Hon 
tog till sig det återställda evangeliet vid 
34 års ålder och var en älskad ledare. 
Hennes familj tog farväl av henne 
genom att sjunga hennes favoritpsalm, 
”Han lever, min Förlossare”2.

Det här är broder Ray Tuineau från 
Utah med sin fina familj. Hans fru 
Juliet säger: ”Jag vill att [mina pojkar] 
ska [minnas att deras pappa] alltid 
försökte sätta Gud främst.”3

Frälsaren har sagt: ”[Ni] ska så leva 
tillsammans i kärlek att [ni] gråter över 
förlusten av dem som dör.”4

Även om vi gråter gläds vi också 
åt vår Frälsares härliga uppståndelse. 
Tack vare honom kommer våra kära 

Ett Guds barns  
personliga resa
Som Guds förbundsbarn älskar, ärar, vårdar, 
beskyddar och välkomnar vi dessa andar som 
kommer från den förjordiska världen.

Philippe och Germaine Nsondi.

Clara Elisa Ruano de Villareal.

Ray Tuineau med familj.
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och våra vänner att fortsätta på sin 
eviga resa. Som president Joseph F. 
Smith sa: ”Vi kan inte glömma dem. 
Vi slutar inte att älska dem. … De 
har gått framåt, vi går framåt – vi 
växer som de har vuxit.”5 President 
Russell M. Nelson har sagt: ”Våra tårar 
av sorg vänds till tårar av förväntan.”6

Vi känner till livet före födelsen
Vårt eviga perspektiv vidgar inte 

bara vår förståelse av dem som fort-
sätter sin resa bortom jordelivet, utan 
öppnar även vår förståelse när det 
gäller dem som är i ett tidigare skede av 
sin resa och först nu går in i jordelivet.

Varje person som kommer till 
jorden är en unik son eller dotter till 
Gud.7 Vår personliga resa började inte 
vid födelsen. Innan vi föddes var vi till-
sammans i en förberedelsens värld där 
vi ”fick … [vår] första undervisning i 
andarnas värld”8. Jehova sa till Jeremia: 
”Innan jag formade dig i moderlivet 
utvalde jag dig, och innan du kom 
fram ur modersskötet helgade jag dig.”9

En del kanske ställer frågan om 
livet börjar då ett embryo bildas, när 
hjärtat börjar slå eller när barnet kan 
leva utanför livmodern, men för oss är 
det inget tvivel om att Guds andedött-
rar och andesöner är på sina person-
liga resor och kommer till jorden för 
att få en kropp och uppleva jordelivet.

Som Guds förbundsbarn älskar, 
ärar, vårdar, beskyddar och välkomnar 
vi dessa andar som kommer från den 
förjordiska världen.

Kvinnors ofattbara insats
För en kvinna kan det vara en 

stor fysisk, känslomässig och eko-
nomisk uppoffring att få ett barn. Vi 
älskar och hedrar kyrkans fantastiska 
kvinnor! Med intelligens och visdom 
bär ni bördorna i er familj. Ni älskar. 
Ni tjänar. Ni offrar. Ni stärker tro, 
betjänar de behövande och bidrar 
storligen till samhället.

Det heliga ansvaret att beskydda liv
För många år sedan, då president 

Gordon B. Hinckley kände djup oro 
över antalet aborter i världen, talade 
han till kyrkans kvinnor. Hans ord är 
relevanta än i dag. Han sa: ”Ni som 
är hustrur och mödrar är familjens 
ankare. Det är ni som föder barnen. 
Vilket enormt och heligt ansvar det 
är. … Vad är det som händer med vår 
känsla för det mänskliga livets helgd? 
Abort är något ont, obönhörligt och 
verkligt och motbjudande, som sveper 
över jorden. Jag vädjar till kvinnorna 
i denna kyrka att sky det, att höja er 
över det, att hålla er borta från sådana 
komprometterande situationer som 
kan få det att verka önskvärt. Det 
kan finnas några få omständigheter 
där det får äga rum, men de är ytterst 
begränsade.10 … Ni är mödrar till 
Guds söner och döttrar, vars liv är 
heliga. Att beskydda dem är ett guda-
givet ansvar som vi inte lättvindigt kan 
åsidosätta.”11

Äldste Marcus B. Nash berättade 
för mig om en älskad 84- årig kvinna 

som, under sin dopintervju, ”erkände 
en abort [många år tidigare].” Med 
innerlig känsla sa hon: ”Jag har burit 
bördan av att ha aborterat ett barn 
varenda dag i mitt liv i 46 år. … 
Inget jag gjorde tog bort smärtan och 
skulden. Jag saknade hopp tills jag 
undervisades om Jesu Kristi sanna 
evangelium. Jag lärde mig hur man 
omvänder sig … och fylldes plöts-
ligt av hopp. Jag kom till slut att veta 
att jag kunde bli förlåten om jag 
verkligen omvände mig från mina 
synder.”12

Vi är så tacksamma för de gudom-
liga gåvorna omvändelse och 
förlåtelse.

Vad kan vi göra?
Vad är vårt ansvar som fridfulla 

lärjungar till Jesus Kristus? Låt oss 
leva efter Guds bud, undervisa våra 
barn om dem och dela dem med 
andra som är villiga att lyssna.13 Låt 
oss berätta om våra djupa känslor för 
livets helgd för dem som fattar beslut 
i samhället. De kanske inte helt förstår 
vad vi tror, men vi ber om att de tyd-
ligare ska förstå varför dessa beslut, 
för oss, går långt bortom enbart vad 
en person vill med sitt eget liv.

Om ett oväntat barn är på väg, låt 
oss då nå ut i kärlek och uppmuntran 
och, där det behövs, med ekonomisk 
hjälp så att vi stärker en mor så att 
hon låter sitt barn födas och fortsätta 
på sin resa i jordelivet.14

Adoptionens skönhet
I vår familj har vi välsignats 

omåttligt av att en ung 16- åring för 
två decennier sedan fick veta att hon 
väntade ett barn. Hon och barnets far 
var inte gifta, och de kunde inte se 
en väg framåt tillsammans. Den unga 
kvinnan ansåg att det liv hon bar på 
var dyrbart. Hon födde en liten flicka 

"Den som tar emot ett [av dessa] barn i mitt namn", sa Frälsaren, "tar emot mig."
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och lät en rättfärdig familj adoptera 
henne som sin egen. För Bryce och 
Jolinne var hon ett bönesvar. De gav 
henne namnet Emily och lärde henne 
att lita på sin himmelske Fader och 
hans Son, Jesus Kristus.

Emily blev vuxen. Vad tacksamma 
vi är att Emily och vårt barnbarn 
Christian blev kära och gifte sig i 
Herrens hus. Emily och Christian har 
nu sin egen lilla flicka.

Emily skrev nyligen: ”Under de 
senaste nio månaderna när jag har 
varit gravid har jag haft tid att fund-
era på händelserna [kring] min egen 
födelse. Jag tänkte på min biologiska 
mamma, som bara var 16 år gammal. 
När jag fick uppleva den värk och 
de förändringar en graviditet medför 
kunde jag inte låta bli att tänka mig 
hur svårt det måste ha varit vid bara 
16 års ålder. … Tårarna rinner även 
nu när jag tänker på min biologiska 
mamma som visste att hon inte kunde 
ge mig det liv [hon önskade för mig 
och osjälviskt] adopterade bort mig. 
Jag kan inte föreställa mig vad hon 
kan ha gått igenom under dessa nio 
månader: att bli sedd med dömande 

ögon när hennes kropp förändrades, 
de tonårserfarenheter hon missade 
med vetskap om att hon i slutet av 
detta moderliga kärleksarbete skulle 
lägga sitt barn i någon annans armar. 
Jag är så tacksam för hennes osjälv-
iska val, att hon inte valde att använda 
sin handlingsfrihet på ett sätt som 
skulle ta bort min.” Emily avslutar: 
”Jag är så tacksam för vår himmel-
ske Faders gudomliga plan, för mina 
fantastiska föräldrar som [älskade och 
tog hand om] mig, och för tempel där 
vi kan beseglas till våra familjer för 
evigheten.”15

Frälsaren ”tog … ett litet barn 
och ställde det mitt ibland dem, 
omfamnade det och sade till dem: 
’Den som tar emot ett sådant barn 
i mitt namn tar emot mig.’”16

När rättfärdiga önskningar ännu inte 
uppfyllts

Jag uttrycker min kärlek och 
medkänsla för rättfärdiga par som 
gifter sig och som inte kan få de barn 
de så ivrigt ser fram emot, och för de 
kvinnor och män som inte har fått 
möjlighet att gifta sig i enlighet med 

Guds lag. Livets ouppfyllda drömmar 
är svåra att förstå om de ses enbart ur 
jordelivets perspektiv. Som Herrens 
tjänare lovar jag er att när ni är trofasta 
mot Jesus Kristus och era förbund får 
ni kompenserande välsignelser i detta 
liv, och era rättfärdiga önskningar 
uppfyllda enligt Herrens eviga tids-
schema.17 Vi kan finna lycka i jordeliv-
ets resa även när alla våra rättfärdiga 
förhoppningar inte besannas.18

Efter att de fötts fortsätter barn att 
behöva vår hjälp. Några är i desperat 
behov av det. Varje år, genom 
omsorgsfulla biskopar och era gene-
rösa fasteoffer och humanitära bidrag, 
välsignas miljoner och åter miljoner 
barn. Första presidentskapet tillkänna-
gav nyligen att ytterligare 20 miljoner 
dollar i bidrag getts till UNICEF:s 
globala insatser för att distribuera två 
miljarder doser vaccin.19 Gud älskar 
barn.

Det heliga beslutet att få barn
Det är oroväckande att det även i 

några av världens rikaste länder föds 
färre barn.20 ”Guds bud till sina barn 
att föröka sig och uppfylla jorden 
[gäller] fortfarande.”21 Tidpunkten 
för att skaffa barn och hur många 
barn man ska ha är personliga beslut 
som fattas av mannen, hustrun och 
Herren. Med tro och bön kan sådana 
heliga beslut bli vackra upplevelser av 
uppenbarelse.22

Låt mig berätta om familjen Laing 
från södra Kalifornien. Syster Rebecca 
Laing skriver:

”Sommaren 2011 verkade livet i vår 
familj vara perfekt. Vi var lyckligt gifta 
och hade fyra barn i åldrarna 9, 7, 5 
och 3 år. …

Mina graviditeter och förlossningar 
[hade varit] riskfyllda … [och] vi kände 
oss [mycket] välsignade att ha fått fyra 
barn, och [trodde] att vår familj var Emily och Christian. Emily med sin lilla flicka Haven.
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fulltalig. I oktober medan jag lyssnade 
på generalkonferensen fick jag en 
tydlig känsla av att vi skulle få ett till 
barn. När LeGrand och jag funderade 
och bad … visste vi att Gud hade en 
annan plan för oss än vi själva hade.

Efter ytterligare en svår graviditet 
och förlossning välsignades vi med 
en vacker liten flicka. Vi gav henne 
namnet Brielle. Hon var ett underverk. 
Bara en kort stund efter hennes föd-
else, medan jag fortfarande var i [för-
lossningsrummet], hörde jag Andens 
omisskännliga röst: ’Det finns en till.’

Tre år senare kom ytterligare ett 
underverk, Mia. Brielle och Mia är till 
mycket stor glädje för vår familj.” Hon 
avslutar: ”Att vara öppna för Herrens 
vägledning och följa hans plan för oss 
kommer alltid att ge större lycka än att 
… lita till vårt eget förstånd.”23

Frälsaren älskar varje dyrbart barn.
”Han tog deras små barn ett efter 

ett och välsignade dem. …
Och … de … upplyfte … sina 

ögon mot himlen, och de såg him-
larna öppna, och de såg änglar stiga 
ner ur himlen … mitt i eld. Och [äng-
larna] omslöt de små … och änglarna 
betjänade dem.”24

Jag vittnar om att din personliga 
resa som ett Guds barn inte började 
för dig när jordens luft först rusade in 
i dina lungor, och den kommer inte 

att sluta när du tar ditt sista jord-
iska andetag.

Må vi alltid minnas att varje ande-
barn till Gud kommer till jorden på 
sin egen personliga resa.25 Må vi väl-
komna dem, beskydda dem och all-
tid älska dem. När du tar emot dessa 
dyrbara barn i Frälsarens namn och 
hjälper dem under deras eviga resa 
lovar jag att Herren välsignar dig 
och överöser dig med sin kärlek och 
sitt godkännande. I Jesu Kristi namn, 
amen. ◼

SLUTNOTER
 1. Personlig korrespondens.
 2. Personlig korrespondens. Se ”Han lever, 

min Förlossare”, Psalmer, nr 83.
 3. Personlig korrespondens.
 4. Se L&F 42:45.
 5. Joseph F. Smith, i Conference Report, 

april 1916, s. 3.
 6. I Trent Toone, ”’A Fulness of Joy’: 

President Nelson Shares Message 
of Eternal Life at His Daughter’s 
Funeral”, Church News, 19 jan. 2019, 
thechurchnews.com.

 7. Se ”Familjen: Ett tillkännagivande för 
världen”, JesuKristiKyrka.org.

 8. L&F 138:56.
 9. Jer. 1:5. Nya testamentet berättar att den 

ofödde Johannes Döparen spratt till i 
moderlivet när Elisabet mötte Maria, som 
väntade Jesusbarnet (se Luk. 1:41).

 10. Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heligas 
officiella ståndpunkt:

”Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars 
Heliga tror på det mänskliga livets helgd. 
Därför motsätter sig kyrkan frivilliga 
aborter av personliga eller sociala 
bekvämlighetsskäl, och råder dess 

medlemmar att inte utsätta sig för, utföra, 
uppmuntra till, betala för eller anordna 
sådana aborter.

Kyrkan ger utrymme för eventuella 
undantag för dess medlemmar då

- havandeskapet orsakats av våldtäkt 
eller incest

- medicinsk expertis fastställt att 
moderns liv eller hälsa allvarligt hotas

- en kompetent läkare fastställt att 
fostret har så svåra defekter att det inte 
kommer att överleva födseln.

Kyrkan lär sina medlemmar att även 
dessa sällsynta undantag inte automatiskt 
rättfärdigar en abort. Abort är en ytterst 
allvarlig fråga och bör endast övervägas 
efter det att berörda personer rådfrågat 
sina lokala ledare i kyrkan och genom 
personliga böner känt att de har fattat 
rätt beslut.

Kyrkan har inte förordat eller motsatt 
sig lagförslag eller offentliga aktioner 
angående abort” (”Abort”, Nyhetsrum, 
Nyheter.JesuKristiKyrka.org; se även 
Allmän handbok: Tjäna i Jesu Kristi 
Kyrka av Sista Dagars Heliga, 38.6.1, 
JesuKristiKyrka.org).

 11. Se Gordon B. Hinckley, ”Vandra i Herrens 
ljus”, Liahona, jan. 1999, s. 117.

President Gordon B. Hinckley sa:
”Abort är någonting fult och fördärvligt 

som oundvikligen leder till samvetskval, 
sorg och ånger.

Samtidigt med vårt fördömande tillåter 
vi det under sådana omständigheter som 
när graviditeten är en följd av incest eller 
våldtäkt, när moderns liv eller hälsa av 
kompetent medicinsk personal bedöms 
vara i allvarlig fara, eller när kompetent 
medicinsk personal känner till så 
allvarliga skador att det inte är möjligt 
för babyn att överleva födelsen.

Familjen Laing.

Brielle och Mia.



49MAJ 2021
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I september 2019, när vi verk-
ade som ledare för Marylandmiss-
ionen Baltimore, hade jag och syster 
Mutombo förmånen att besöka några 
av kyrkans historiska platser i Palmyra 
i New York i samband med att vi 

Äldste Thierry K. Mutombo
i de sjuttios kvorum

Mina älskade bröder och systrar, jag är 
så tacksam för förmånen att få tala till 
er från Afrika. Det är en välsignelse att 
ha dagens teknik och kunna använda 
den så effektivt för att nå ut till er, var 
ni än befinner er.

Ni ska bli fria
Jesus Kristus är ljuset som vi ska hålla upp även 
under de mörka stunderna i jordelivet.

deltog i ett missionsledarseminarium. 
Vi avslutade vårt besök i den heliga 
lunden. Vår avsikt med att besöka den 
heliga lunden var inte att få en sär-
skild uppenbarelse eller syn, men vi 
kände Guds närvaro på denna heliga 
plats. Våra hjärtan fylldes av tacksam-
het för profeten Joseph Smith.

På vägen tillbaka lade syster 
Mutombo märke till att jag log brett 
medan jag körde, så hon frågade: 
”Varför är du så glad?”

Jag svarade: ”Min kära Nathalie, 
sanning kommer alltid att segra över 
villfarelse, och mörkret kommer inte 
att vara kvar på jorden tack vare Jesu 
Kristi återställda evangelium.”

Gud Fadern och Jesus Kristus 
besökte den unge Joseph Smith för att 
bringa i ljuset det som var gömt, så att 
vi kan få ”kunskapen om tingen som 
de är, … som de var och som de kom-
mer att vara” (L&F 93:24).

Efter nästan 200 år söker många fort-
farande efter de sanningar som behövs 
för att befrias från många av de tradi-
tioner och lögner som motståndaren 
sprider i världen. Många är ”förblindade 
av människors utstuderade list” (L&F 
123:12). I sitt brev till efesierna säger 
Paulus: ”Vakna, du som sover. Stå upp 
från de döda, och Kristus ska lysa över 
dig” (Ef. 5:14). Frälsaren lovade att han 
ska vara ljuset för alla som hör hans ord 
(se 2 Ne. 10:14).

För 35 år sedan var även mina 
föräldrar förblindade och sökte 
desperat efter sanningen och bekym-
rade sig för vart de skulle vända 
sig för att finna den. Mina föräldrar 
föddes båda i små byar där traditioner 
var djupt förankrade i enskildas och 
familjers liv. De lämnade båda sina 
byar i unga år och kom till staden för 
att söka efter ett bättre liv.

De gifte sig och startade sin familj 
under mycket ringa omständigheter. Mexiko.
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Vi var nästan åtta personer i ett litet 
hus – mina föräldrar, två av mina 
systrar och jag samt en kusin som 
brukade bo hos oss. Jag undrade om 
vi verkligen var en familj eftersom vi 
inte tilläts äta middag vid samma bord 
som våra föräldrar. När vår pappa 
kom hem från sitt arbete ombads 
vi att lämna huset och gå ut så fort 
han kom in. Våra nätter var mycket 
korta eftersom vi inte kunde sova på 
grund av bristen på harmoni och sann 
kärlek i våra föräldrars äktenskap. 
Vårt hem var inte bara litet, det var 
också en mörk plats. Innan vi träffade 
missionärerna gick vi till olika kyrkor 
varje söndag. Det var uppenbart att 
våra föräldrar sökte efter något som 
världen inte kunde ge dem.

Detta pågick tills vi träffade äld-
ste och syster Hutchings, de första 
seniormissionärerna som kallades 
att verka i Zaire (i dag känt som DR 
Kongo eller Kongo- Kinshasa). När vi 
började träffa dessa underbara miss-
ionärer, som var som änglar från Gud, 
lade jag märke till att något började 

förändras i vår familj. Efter våra 
dop började vi verkligen stegvis 
få en ny livsstil tack vare det 
återställda evangeliet. Kristi ord 
började utvidga våra själar. De 

började upplysa vårt förstånd och 
bli välbehagliga för oss eftersom de 
sanningar vi fick gick att urskilja och 
vi kunde se ljuset, och det ljuset blev 
klarare och klarare för varje dag.

Denna förståelse av evangeliets 
syfte hjälpte oss bli mer som Frälsaren. 
Vårt hems storlek ändrades inte, inte 
heller våra sociala omständigheter. 
Men jag såg en hjärtats förändring 
hos mina föräldrar när vi bad morgon 
och kväll, varje dag. Vi studerade 
Mormons bok, vi höll hemafton – vi 
blev verkligen en familj. Varje söndag 
vaknade vi klockan sex för att göra 
oss klara för kyrkan och vi reste i 
timmar varje vecka utan klagan för 
att kunna delta i kyrkans möten. Det 
var underbart att se det hända. Vi som 
tidigare hade vandrat i mörker jagade 
bort mörkret från oss (se L&F 50:25) 
och såg ett ”stort ljus” (2 Ne. 19:2).

Jag minns en dag när jag inte 
ville vakna tidigt på morgonen för 
vår familjebön och jag muttrade till 
mina systrar: ”Det finns sannerligen 
inget annat som vi kan göra i det här 

hemmet än att be, be, be.” Min pappa 
hörde vad jag sa. Jag minns hur han 
reagerade och kärleksfullt men tydligt 
lärde mig: ”Så länge du är i det här 
huset kommer du att be, be, be.”

Min pappas ord ringde i mina 
öron dagligen. Vad tror ni att syster 
Mutombo och jag gör med våra barn i 
dag? Vi ber, ber och ber. Det är vårt arv.

Mannen som föddes blind och 
botades av Jesus Kristus sa efter att ha 
pressats av sina grannar och fariseerna:

”Mannen som kallas Jesus gjorde 
en deg och smorde mina ögon och 
sade till mig: Gå till Siloam och tvätta 
dig där. Jag gick dit, och när jag hade 
tvättat mig kunde jag se. …

Ett vet jag, att jag som var blind nu 
kan se” ( Joh. 9:11, 25).

Vi var också blinda och kan nu se. 
Det återställda evangeliet har haft en 
stor inverkan på vår familj sedan dess. 
Kunskapen om evangeliets syfte har 
välsignat tre generationer i min familj 
och kommer att fortsätta att välsigna 
många kommande generationer.

Jesus Kristus är ljuset som lyser i 
mörkret. De som följer honom ”ska 
inte vandra i mörkret utan ha livets 
ljus” ( Joh 8:12).

Under nästan ett års tid, mellan 
2016 och 2017, drabbades folket i pro-
vinsen Kasaï av en fruktansvärd trag-
edi. Det var en mycket mörk period 
för folket på grund av en konflikt 
mellan väpnade grupper och reger-
ingsstyrkor. Våldet spreds från städer 
i centrala provinsen Kasaï till den 
större Kasaï- regionen. Många männ-
iskor flydde från sina hem för att vara 
trygga och gömde sig i vildmarken. 
De hade varken mat eller vatten eller 
någonting alls egentligen, och bland 
dessa fanns några medlemmar i Jesu 
Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga i 
Kanangaområdet. Några medlemmar 
i kyrkan dödades av milisen.

Uruguay.

Puerto Rico.
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Broder Honoré Mulumba i Ngan-
zas församling i Kananga och hans 
familj var några av de få som gömde 
sig i sina hem utan att veta vart de 
skulle bege sig eftersom gatorna 
hade förvandlats till skjutbanor. En 
dag upptäckte några miliskrigare i 
grannskapet att broder Mulumba och 
hans familj var där, eftersom de en 
kväll gick ut för att försöka hitta några 
grönsaker att äta i sin familjeträdgård. 
En milisgrupp kom till deras hem 
och drog sedan ut dem och sa att de 
kunde välja mellan att stödja milisens 
handlingar eller bli dödade.

Broder Mulumba sa modigt till 
dem: ”Jag är medlem i Jesu Kristi 
Kyrka av Sista Dagars Heliga. Min 

familj och jag har tagit emot Jesus 
Kristus och har tro på honom. Vi kom-
mer att förbli trofasta till våra förbund 
och går med på att dö.”

Milisen sa till dem: ”Eftersom ni har 
valt Jesus Kristus kommer era kroppar 
att ätas upp av hundar”, och de lovade 
att komma tillbaka. Men de kom aldrig 
tillbaka och familjen stannade kvar där 
i två månader utan att se dem igen. 
Broder Mulumba och hans familj höll 
sin tros lykta brinnande. De kom ihåg 
sina förbund och blev beskyddade.

Jesus Kristus är ljuset som vi ska 
hålla upp även under de mörka stund-
erna i jordelivet (se 3 Ne. 18:24). När 
vi väljer att följa Kristus väljer vi att för-
ändras. En man eller kvinna som har 

förändrats för Kristus kommer att ledas 
av Kristus och vi kommer att fråga 
liksom Paulus gjorde: ”Herre, vad vill 
du att jag ska göra?” (KJV Acts 9:6). Vi 
ska ”följa i hans fotspår” (1 Petr. 2:21). 
Vi ska ”leva så som han levde” (1 Joh. 
2:6). (Se Ezra Taft Benson, ”Födda av 
Gud”, Nordstjärnan, okt. 1989, s. 2, 6.)

Jag vittnar om honom som dog, 
begravdes och uppstod igen på tredje 
dagen och uppsteg till himlen så att 
du och jag kan ta emot välsignelserna 
odödlighet och upphöjelse. Han är 
”ljus och liv och sanning” (Eth. 4:12). 
Han är motgiftet och botemedlet mot 
världens förvirring. Han är fullkomlig-
hetsnormen för upphöjelse, ja, Jesus 
Kristus. I Jesu Kristi namn, amen. ◼

England.
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viktigt. … Nästan alla aspekter av våra 
liv är organiserade kring att vi tillhör 
något.” Den här rapporten tillägger: 
”Vi kan inte separera vikten av att 
känna tillhörighet från vår fysiska och 
mentala hälsa”3 – och jag skulle också 
tillägga, vår andliga hälsa.

På kvällen före Frälsarens lidande i 
Getsemane och död på korset träffade 
han sina lärjungar för att inta den sista 
måltiden. Han sa till dem: ”I världen 
får ni lida, men var frimodiga: jag har 
övervunnit världen.”4 Före solned-
gången följande dag led Jesus Kristus 
och ”dog [på korset] för våra synder.”5

Jag undrar hur ensamma de 
trofasta kvinnor och män som följde 
honom måste ha känt sig i Jerusalem 
när solen gick ner och mörkret och 
rädslan omslöt dem.6

Likt dessa forna lärjungar för nästan 
2 000 år sedan känner många av er sig 
ensamma då och då. Jag har upplevt 
den ensamheten efter min kära hustru 
Barbaras död för mer än två och ett 
halvt år sedan. Jag vet hur det är att 
vara omgiven av familjemedlemmar, 
vänner och bekanta men ändå känna 
sig ensam – för mitt livs kärlek finns 
inte längre här vid min sida.

Covid- 19- pandemin har framhävt 
den här känslan av isolering och 
ensamhet för många. Likväl kan vi, 
trots de utmaningar vi ställs inför i 
livet, som på den där första påskmor-
gonen, vakna till ett nytt liv i Kristus 
med nya och underbara möjligheter 
och nya realiteter genom att vända oss 
till Herren för att kunna känna hopp 
och tillhörighet.

Jag känner personligen smärtan 
som de som saknar en känsla av 
tillhörighet känner. När jag tittar på 
nyheter från hela världen ser jag 
många som verkar uppleva den här 
ensamheten. Jag tror att det för många 
beror på att de kanske inte vet att de 

I versen före denna kärleksfulla 
inbjudan lär Jesus att detta görs genom 
att vi försöker följa honom. Han för-
kunnade: ”Ingen känner Sonen utom 
Fadern, inte heller känner någon Fad-
ern utom Sonen och den som Sonen 
vill uppenbara honom för.”2

Jesus vill att vi ska veta att Gud är 
en kärleksfull himmelsk Fader.

Vetskapen om att vi är älskade av 
vår himmelske Fader hjälper oss veta 
vilka vi är och att vi tillhör hans stora, 
eviga familj.

Mayokliniken framhöll nyligen: 
”Att ha en känsla av tillhörighet är så 

President M. Russell Ballard
tillförordnad president för de tolv apostlarnas kvorum

Bröder och systrar, under påsken 
fokuserar vi på vår Herre och Frälsare 
Jesu Kristi härliga uppståndelse. Vi 
minns hans kärleksfulla inbjudan: ”Kom 
till mig alla ni som arbetar och bär på 
tunga bördor, så ska jag ge er vila.

Ta på er mitt ok och lär av mig, för 
jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då 
ska ni finna ro för era själar,

för mitt ok är milt och min börda 
är lätt.”1

Frälsarens inbjudan att komma till 
honom är en inbjudan till alla att inte 
bara komma till honom utan också att 
tillhöra hans kyrka.

Hopp i Kristus
Vi längtar efter att hjälpa alla som känner sig 
ensamma eller som inte känner tillhörighet. Jag vill 
särskilt nämna dem som just nu är ensamstående.

Portugal.
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är älskade av sin himmelske Fader 
och att vi alla tillhör hans eviga familj. 
Att tro på att Gud älskar oss och 
att vi är hans barn är trösterikt och 
betryggande.

Eftersom vi alla är andebarn till 
Gud har vi alla ett ursprung, en natur 
och en potential som är gudomlig. Var 
och en av oss är ”en älskad son eller 
dotter till himmelska föräldrar”.7 Det är 
vår identitet! Det är vilka vi faktiskt är!

Vår andliga identitet förstärks när vi 
förstår våra många jordiska identiteter, 

såsom vårt etniska, vårt kulturella eller 
vårt nationella ursprung.

Den här känslan av andlig och 
kulturell identitet, kärlek och tillhörig-
het kan inspirera till hopp i och kärlek 
till Jesus Kristus.

Jag talar inte om hopp i Kristus 
som ett önsketänkande. Jag talar i 
stället om hopp som en förväntan 
som kommer att infrias. Ett sådant 
hopp är nödvändigt för att vi ska 
kunna övervinna motstånd, utveckla 
andlig motståndskraft och styrka och 
komma till insikt om att vi är älskade 
av vår evige Fader och att vi är hans 
barn som tillhör hans familj.

När vi har hopp i Kristus inser 
vi att i och med att vi behöver ingå 
och hålla heliga förbund kan våra 
innerligaste önskningar och drömmar 
uppfyllas genom honom.

De tolv apostlarnas kvorum har 
rådgjort tillsammans i en anda av 
bön och med en önskan att förstå 

Norge.

Tyskland.
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hur vi kan hjälpa alla som känner 
sig ensamma eller känner att de 
saknar tillhörighet. Vi längtar efter 
att hjälpa alla som känner så. Jag vill 
särskilt nämna dem som just nu är 
ensamstående.

Bröder och systrar, mer än hälften 
av alla vuxna i kyrkan i dag är änk-
lingar eller änkor, frånskilda eller 
ännu ogifta. Det finns de som undrar 
över sina möjligheter och sin plats i 
Guds plan och i kyrkan. Vi bör förstå 
att evigt liv inte bara handlar om 
nuvarande civilstånd utan om lär-
jungeskap och att vi är ”tappra i vitt-
nesbördet om Jesus”8. Hoppet för alla 
som är ensamstående är detsamma 
som för alla medlemmar i Herrens 
återställda kyrka – tillgång till Kristi 
nåd genom ”lydnad mot evangeliets 
lagar och förrättningar”.9

Låt mig påstå att det finns några 
viktiga principer som vi behöver 
förstå.

För det första bekräftar skrifterna 
och nutida profeter att alla som trofast 
håller evangeliets förbund kommer 
att kunna nå upphöjelse. President 
Russell M. Nelson har sagt att ”Herren 
enligt sin egen tid och sitt eget till-
vägagångssätt inte undanhåller några 
välsignelser från sina trofasta heliga. 
Herren dömer och belönar var och en 
enligt hjärtats önskningar såväl som 
gärningar”10.

För det andra har den exakta 
tidpunkten för när och sättet varpå 
upphöjelsens välsignelser förlänas 
inte helt uppenbarats, men de är 
inte desto mindre säkerställda.11 
President Dallin H. Oaks förklarade 
att några av omständigheterna ”i 
jordelivet kommer att gottgöras i 
tusenårsriket, då allt som är ofull-
ständigt i den stora lycksalighets-
planen ska uppfyllas för alla vår 
Faders värdiga barn”12.

Det betyder inte att varje välsign-
else kommer att dröja till tusenårs-
riket. Vissa har redan mottagits och 
andra kommer att fortsätta mottas 
fram till den dagen.13

För det tredje innebär detta att 
vänta på Herren fortsatt lydnad 
och andlig utveckling i riktning mot 
honom. Att vänta på Herren innebär 
med andra ord inte att man bidar sin 
tid. Det ska aldrig kännas som att man 
är i ett väntrum.

Att vänta på Herren innebär att 
man handlar. Jag har lärt mig under 
årens lopp att vårt hopp i Kristus ökar 
när vi tjänar andra. När vi tjänar som 
Jesus tjänade får vi naturligt större 
hopp i honom.

Den personliga tillväxt vi kan 
uppnå nu medan vi väntar på Herren 
och hans löften är en ovärderlig, helig 
del av hans plan för var och en av oss. 
Det vi kan bidra med nu för att hjälpa 
till att bygga upp kyrkan på jorden 
och att samla in Israel är välbehövligt. 
Civilstånd har inget att göra med en 
persons förmåga att tjäna. Herren ärar 
dem som tjänar och väntar på honom 
med tålamod och tro.14

För det fjärde erbjuder Gud evigt 
liv till alla sina barn. Alla de som 
tar emot Frälsarens nåderika gåva 
av omvändelse och lever efter hans 
bud kommer att få evigt liv, även om 
de inte uppnår alla dess egenskaper 
och fulländningar under jordelivet. 
De som omvänder sig får uppleva 
hur snar Herren är att förlåta. Han 
försäkrar: ”Ja, och närhelst mitt folk 
omvänder sig ska jag förlåta dem 
deras överträdelser mot mig.”15

När allt kommer omkring är en 
persons förmåga, önskningar och möj-
ligheter gällande handlingsfrihet och 
val, inklusive kvalificering för eviga 
välsignelser, sådant som bara Herren 
kan bedöma.

För det femte är vår tillit till dessa 
bestämda löften förankrad i vår tro på 
Jesus Kristus, vars nåd lägger allt som 
rör jordelivet till rätta.16 Alla utlovade 
välsignelser möjliggörs genom honom 
som genom sin försoning ”steg ner 
under allt”17 och som har ”övervunnit 
världen”18. Han ”har … satt sig på 
Guds högra sida för att av Fadern 
utkräva sin rätt att vara barmhärtig 
mot människobarnen … Därför för 
han alla människobarnens talan.”19 I 
slutändan ”ska … de heliga … fyllas 
med hans härlighet”20 som ”Kristi 
medarvingar”21.

Vår önskan är att dessa principer 
ska hjälpa alla att få ett större hopp i 
Kristus och känna tillhörighet.

Glöm aldrig att ni är ett Guds, vår 
evige Faders, barn, nu och för alltid. 
Han älskar er och kyrkan vill ha 
och behöver er. Ja, vi behöver er! Vi 
behöver era röster, talanger, förmågor, 
er godhet och rättfärdighet.

Vi har i många år talat om ”unga 
ensamstående vuxna”, ”ensamstående 
vuxna” och ”vuxna”. Dessa beteck-
ningar kan vara till administrativ hjälp 
ibland men kan oavsiktligt förändra 
vårt sätt att se på andra.

Finns det ett sätt att undvika den 
här mänskliga tendensen som kan 
skilja oss åt från varandra?

President Nelson bad oss att kalla 
oss själva medlemmar i Jesu Kristi 
Kyrka av Sista Dagars Heliga. Det 
tycks gälla oss alla, eller hur?

Jesu Kristi evangelium har kraften 
att förena oss. Vi är i slutändan mer 
lika än olika. Som medlemmar i Guds 
familj är vi verkligen bröder och syst-
rar. Paulus sa: ”Av en enda människa 
har [Gud] skapat alla människor och 
folk till att bo över hela jorden.”22

Jag ber er stavspresidenter, 
biskopar samt kvorum-  och syster- 
ledare att tänka på varje medlem i er 
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Eyre gav mig en särskild inbjudan att 
delta tillsammans med honom. Han 

Äldste Quentin L. Cook
i de tolv apostlarnas kvorum

Prästadömets möte | 3 april 2021

Mina kära bröder i prästadömet, en 
av de mest minnesvärda raderna i en 
älskad psalm lyder: ”Skall väl Sions 
ungdom vackla?”1 Mitt hjärtliga och 
rungande svar på den frågan är: ”Nej!”

För att försäkra mig om att det 
svaret står fast vittnar jag i dag om att 
det är föräldrarnas och biskopsrådens 
oumbärliga ansvar från vår himmel-
ske Fader att stödja det uppväxande 
släktet i en tid av ovanliga utmaningar 
och frestelser.2 Låt mig åskådliggöra 
vikten av ett biskopsråd med en per-
sonlig upplevelse.

När jag var diakon flyttade min 
familj till en ny plats i en annan 
församling. Jag skulle börja på junior 
high school så jag fick också börja i 
en ny skola. Det fanns en fantastisk 
grupp unga män i diakonernas kvo-
rum där. De flesta av deras föräldrar 
var aktiva medlemmar. Min mamma 
var helt aktiv, min pappa var enastå-
ende på alla vis men var inte aktiv.

Andre rådgivaren i biskopsrådet3, 
broder Dean Eyre, var en hängiven 
ledare. Medan jag fortfarande höll 
på att vänja mig vid den nya försam-
lingen påannonserades en far och 
son- aktivitet vid Bear Lake – omkring 
6,5 mil därifrån. Jag trodde inte att jag 
skulle delta utan min far. Men broder 

Biskopar – herdar för 
Herrens flock
Biskopen har en ytterst viktig roll i att som herde 
vägleda det uppväxande släktet till Jesus Kristus.

Madagaskar.

stav, församling, kvorum eller org-
anisation som en medlem som kan 
bidra och tjäna i ämbeten och delta 
på många sätt.

Varje medlem i era kvorum, org-
anisationer, församlingar och stavar 
har gudagivna gåvor och talanger 
som kan hjälpa till att bygga upp 
hans rike nu.

Låt oss uppmana våra medlem-
mar som är ensamstående att tjäna, 
upplyfta och undervisa. Bortse från 
gamla uppfattningar och tankar som 
ibland oavsiktligt har bidragit till att 
de har känt sig ensamma och att de 
inte tillhör gemenskapen eller inte 
kan tjäna.

Jag bär mitt vittnesbörd denna 
påskhelg om vår Frälsare Jesus Kristus 
och det eviga hopp han ger mig och 
alla som tror på hans namn. Och jag 
bär detta vittnesbörd i hans heliga 
namn, ja, Jesu Kristi namn, amen. ◼

SLUTNOTER
 1. Matt 11:28–30.
 2. Matt. 11:27.
 3. Jennifer Wickham, ”Is Having a Sense of 

Belonging Important?” Speaking of Health 
(blogg), Mayo Clinic Health System, 8 
mars 2019, mayoclinichealthsystem.org.

 4. Joh. 16:33; betoning tillagd.
 5. 1 Kor. 15:3.
 6. Se Joh. 20:19.
 7. ”Familjen: Ett tillkännagivande för 

världen”, JesuKristiKyrka.org.
 8. L&F 76:79; se även L&F 121:29.
 9. TA 1:3.
 10. Se Russell M. Nelson, ”Celestialt 

äktenskap”, Liahona, nov. 2008, s. 94.
 11. Se Mosiah 2:41.
 12. Dallin H. Oaks, ”Den stora 

lycksalighetsplanen”, Nordstjärnan, jan. 
1994, s. 72.

 13. Se Hebr. 11:13; 2 Ne. 26:33; Alma 32:21; 
Eth. 12:6; TA 1:3.

 14. Se Jes. 64:4; L&F 133:45.
 15. Mosiah 26:30.
 16. Se Alma 7:11–13.
 17. L&F 88:6.
 18. Joh. 16:33; se även L&F 19:3.
 19. Moro. 7:27–28.
 20. L&F 88:107.
 21. Rom. 8:17.
 22. Apg. 17:26.
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talade berömmande och respektfullt 
om min far och framhöll vikten av 
att kunna vara med de andra med-
lemmarna i diakonernas kvorum. Så 
jag bestämde mig för att delta med 
broder Eyre och det var en underbar 
upplevelse.

Broder Eyre var ett underbart före-
döme i fråga om kristuslik kärlek när 
han uppfyllde biskopsrådets ansvar att 
stödja föräldrarna genom att vaka över 
och ta hand om ungdomarna. Han 
gav mig en utmärkt start i den nya 
församlingen och var min mentor.

Några månader innan jag åkte på 
mission 1960 dog broder Eyre till 
följd av cancer vid 39 års ålder. Han 

lämnade efter sig sin hustru och deras 
fem barn, alla under 16 år. Hans äldsta 
söner Richard och Chris Eyre har för-
säkrat mig om att biskopsråden, i från-
varon av deras far, stöttade och tog 
hand om dem och deras yngre bröder 
och syster med kristuslik kärlek, och 
det är jag tacksam för.

Föräldrar kommer alltid att ha 
huvudansvaret för sina familjer.4 Kvo-
rumpresidentskap ger också viktigt 
stöd och vägledning till kvorum-
medlemmarna genom att hjälpa dem 
upphöja aronska prästadömets plikter 
och kraft till ett fokus i deras liv.5

Mitt syfte i dag är att fokusera på 
biskopar och deras rådgivare som 

lämpligen kan kallas ”herdar över 
Herrens flock” – med tonvikt på 
att vara herdar för det uppväxande 
släktet.6 Det är intressant att aposteln 
Petrus hänvisade till Jesus Kristus som 
”era själars herde och vårdare”.7

Biskopen har fem huvudansvar 
som den presiderande i församlingen:

 1. Han är presiderande högpräst i 
församlingen.8

 2. Han är president för aronska 
prästadömet.9

 3. Han är allmän domare.10

 4. Han samordnar frälsningens och 
upphöjelsens arbete, vilket omfattar 
att ta hand om de behövande.11

Madagaskar.
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 5. Och han har tillsyn över uppteck-
ningar, ekonomi och möteshusets 
användning.12

I sin roll som presiderande hög-
präst är biskopen församlingens 
”andlige ledare”13. Han är en ”trofast 
lärjunge till Jesus Kristus”14.

Utöver detta ”samordnar biskopen 
frälsningens och upphöjelsens arbete i 
församlingen”15. Biskopen bör fördela 
det dagliga ansvaret för att berätta om 
evangeliet, stärka nya och återvänd-
ande medlemmar, stödverksamhet 
samt tempeltjänst och släktforsk-
ningsarbete till presidentskapen för 
äldstekvorumet och Hjälpföreningen.16 
Biskopen samordnar detta arbete i 
församlingsrådet och församlingens 
ungdomsråd.

Biskopen har en ytterst viktig roll 
i att som herde vägleda det uppväx-
ande släktet, inklusive unga ensam-
stående vuxna, till Jesus Kristus.17 
President Russell M. Nelson har 
betonat den oerhört viktiga rollen 
som biskopen och hans rådgivare har. 
Han har lärt oss att deras ”första och 

främsta ansvar är att ha omsorg om de 
unga männen och de unga kvinnorna 
i sin församling”.18 Biskopsrådet stöder 
föräldrarna i att vaka över och ta hand 
om barnen och ungdomarna i försam-
lingen. Biskopen och Unga kvinn-
ors president i församlingen rådgör 
tillsammans. De strävar efter att hjälpa 
ungdomarna leva efter normerna i 
Vägledning för de unga, bli kvalifice-
rade för att motta förrättningar samt 
ingå och hålla heliga förbund.

Ni undrar kanske: Varför ska 
biskopen tillbringa så mycket tid med 
ungdomarna? Herren har organis-
erat sin kyrka för att uppnå viktiga 
prioriteringar. Följaktligen har hans 
kyrka en organisation där biskopen 
har ett tvåfaldigt ansvar. Han har ett 
doktrinärt ansvar för församlingen 
som helhet men han har också det 
särskilda doktrinära ansvaret för präst-
ernas kvorum.19

De unga män som är präster och 
de unga kvinnor som är i samma ålder 
befinner sig i ett mycket viktigt skede 
i sina liv och sin utveckling. Under en 
kort tidsperiod fattar de beslut som 

får betydande och livslånga kon-
sekvenser. De avgör om de kommer 
att kvalificera sig för templet, tjäna 
som missionär20, sträva efter att gifta 
sig i templet och förbereda sig för 
sitt livsverk. Dessa beslut får, när de 
har fattats, djupgående andliga och 
praktiska följder för resten av deras 
liv. Biskopar, jag ber er tänka på att 
en relativt kort stund tillsammans med 
en ung präst, ung kvinna eller ung 
vuxen kan hjälpa dem förstå den kraft 
som finns tillgänglig för dem genom 
Jesu Kristi försoning. Det kan skapa 
en vision som får en djupgående 
inverkan på hela deras liv.

Ett av de bästa exemplen jag har 
sett på en biskop som hjälpte till att 
skapa den här slags visionen för sina 
ungdomar var biskop Moa Mahe. Han 
kallades att vara den första biskopen i 
San Franciscos tonganska församling.21 
Han var en invandrare från  Vava’u i 
Tonga. Hans församling låg nära San 
Franciscos flygplats i  Kalifornien, där 
han arbetade.22

Församlingen hade många ung-
domar, de flesta från familjer som 

Kanada.



59MAJ 2021

nyligen hade invandrat till USA. 
Biskop Mahe lärde dem inte endast i 
ord och handling hur de skulle vara 
rättfärdiga Jesu Kristi lärjungar, han 
hjälpte dem också att få en vision av 
vad de kunde bli och hjälpte dem 
förbereda sig för templet, mission, 
utbildning och arbete. Han tjänade 
i nästan åtta år och hans drömmar 
och önskningar för ungdomarna 
besannades.

Nästan 90 procent av de unga män-
nen i aronska prästadömets kvorum 
tjänade som missionärer. 15 unga 
män och kvinnor var de första i sin 
familj som gick på universitetet.23 Han 
träffade rektorn för deras lokala high 
school (som inte tillhörde vår tro) och 
de blev vänner och samarbetade för 
att hjälpa var och en av ungdomarna 
att uppnå värdiga mål och övervinna 
problem. Rektorn berättade för mig att 
biskop Mahe hjälpte honom att arbeta 
med invandrare från alla trosåskåd-
ningar som hade problem. Ungdom-
arna visste att biskopen älskade dem.

Sorgligt nog dog biskop Mahe 
medan han tjänade som biskop. 
Jag kommer aldrig att glömma hans 
rörande och inspirerande begrav-
ning. En enorm folksamling var där. 
Kören utgjordes av fler än 35 trofasta 
unga medlemmar som hade tjänat 
som missionärer eller gick på univer-
sitetet och som hade varit ungdomar 
under hans tid som biskop. En talare 
uttryckte den innerliga uppskatt-
ningen från ungdomarna och de unga 
vuxna i hans församling. Han hyllade 
biskop Mahe för den vision han hade 
gett dem när de förberedde sig för 
livet och rättfärdigt tjänande. Men vikt-
igast av allt: biskop Mahe hade hjälpt 
dem att bygga en tro på Herren Jesus 
Kristus som grundvalen i deras liv.

Biskopar, var ni än tjänar, i era 
intervjuer eller i annat samröre, så 

kan ni ge den visionen och bygga tro 
på Jesus Kristus. Ni kan ge kraftfulla 
uppmaningar för att ändra beteen-
den, förbereda dem för livet och 
inspirera dem att stanna kvar på 
förbundsstigen.

Ni kan också hjälpa en del ung-
domar som är osams med sina 
föräldrar om saker som är ganska 
oviktiga.24 I en tid då unga männ-
iskor verkar ha flest konflikter med 
sina föräldrar är den person som 
presiderar över deras kvorum och 
som de svarar inför i kyrkan också 
den person som deras föräldrar går 
till för att få tempelrekommend-
ationer. Det gör att biskopen har den 
unika möjligheten att ge råd både till 
ungdomar och deras föräldrar när 
osämja har skapat splittring. Biskopar 
kan hjälpa bägge parter att se saker 
ur ett evigt perspektiv och lösa frågor 
av större eller mindre vikt. Vi rekom-
menderar att biskopar inte tilldelas 
stödfamiljer så att de kan fokusera 

sin tid och energi på att tjäna ung-
domar och deras familjer i dessa slags 
situationer.25

Jag känner till en biskop som lyck-
ades lösa en extrem konflikt mellan 
en son och hans föräldrar, vilket 
medförde harmoni till det hemmet 
och ett förstärkt åtagande gentemot 
evangeliet. Biskopen hjälpte föräld-
rarna förstå att en strävan efter att vara 
en Jesu Kristi lärjunge var viktigare än 
exakt hur och när sysslor utfördes.

För att kunna tillbringa mer tid 
med ungdomar, var de än är, vare 
sig i skolan eller på aktiviteter, har 
biskopsråden fått rådet att delegera 
vissa möten och rådgivningstid med 
vuxna. Biskopar kan ge råd gällande 
akuta och brådskande frågor men 
vi rekommenderar att ni delegerar 
fortlöpande rådgivning gällande lång-
variga, mindre brådskande frågor som 
inte involverar bedömning av värdig-
het till medlemmar i äldstekvorumet 
eller Hjälpföreningen – vanligen 

Tonga.
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presidentskapen eller stödbröder och 
stödsystrar. Anden kommer att väg-
leda ledarna26 att välja rätt medlemmar 
för rådgivningen. De som mottar det 
här delegerade rådgivningsuppdraget 
har rätt till uppenbarelse. De måste 
så klart alltid upprätthålla en strikt 
sekretess.

Omtänksamma ledare har alltid 
gjort uppoffringar för det uppväxande 
släktet. Det är åt detta biskopsrådets 
medlemmar ägnar större delen av sitt 
tjänande i kyrkan.

Jag vill nu säga några saker direkt 
till ungdomarna och sedan till våra 
biskopar.

Många av er, dyrbara ungdomar, 
kanske inte helt förstår vilka ni är och 
vilka ni kan bli. Och ändå står ni på 
tröskeln till de viktigaste besluten ni 
kommer att fatta i era liv. Jag ber er att 
rådgöra med både era föräldrar och 
er biskop om viktiga beslut som ligger 
framför er. Låt biskopen bli er vän och 
rådgivare.

Vi är medvetna om att ni får pröv-
ningar och frestelser från alla håll. Vi 
behöver alla omvända oss dagligen, 
som president Nelson har lärt oss. Jag 
ber er prata med er biskop om allt 
som en allmän domare kan hjälpa 
er med för att sätta ert liv i ordning 
för Herren i förberedelse för det 
stora verk han har åt er i denna sista 
tidsutdelning.27 Se till att kvalificera er 
för att vara en del av Herrens ung-
domskår som president Nelson har 
inbjudit er till!28

Nu några ord till er, dyrbara 
biskopar, å kyrkans ledarskaps och 
medlemmars vägnar. Vi uttrycker 
vår djupa tacksamhet för er. Med de 
justeringar som ni har ombetts göra 
de senaste åren vill vi att ni, kära 
biskopar, ska veta hur mycket vi 
älskar och uppskattar er. Era bidrag 
till riket går nästan inte att beskriva. 

Kyrkan har 30 900 biskopar och 
grenspresidenter som tjänar runt om i 
världen.29 Vi hedrar var och en av er.

Vissa ord och de heliga kallelser 
de beskriver genomsyras av en nästan 
andlig, överjordisk innebörd. Kallelsen 
till biskop är definitivt bland de högst 
rankade av de orden. Att tjäna Herren 
i den befattningen är anmärkningsvärt 
på så många sätt. Kallelsen, inröst-
ningen och avskiljningen av en biskop 
är en oförglömlig upplevelse. För mig 
utgör den en av några få storslagna 
händelser tack vare de omfattande 
och djupa känslor den framkallar. 
Den placeras stadigt i en hierarki av 
dyrbara händelser såsom äktenskap 
och faderskap som inte kan beskrivas 
med bara några få ord.30

Biskopar, vi stöder er! Biskopar, 
vi älskar er! Ni är verkligen Herrens 
herdar över hans flock. Frälsaren kom-
mer inte att glömma er i dessa heliga 
ämbeten. Om detta vittnar jag, denna 
påskhelg, i Jesu Kristi namn, amen. ◼
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Jag var 17 år när jag bestämde mig 
för att ingå ett varaktigt förbund om 
att följa Jesus Kristus. Men gissa vad 
jag mer bestämde mig för. Att jag inte 
skulle tjäna som heltidsmissionär. Det 
var för mycket. Och det kunde inte 
förväntas av mig, eller hur? Jag var 
helt ny medlem i kyrkan. Jag hade 
inga pengar. Och även om jag nyss 
hade tagit high school- examen från 
den tuffaste skolan i närliggande West 
Philadelphia och övervunnit några 
farliga utmaningar, var jag i smyg 
skräckslagen över att lämna mitt hem 
i hela två år.

Din sanna identitet
Men jag hade precis fått veta att 

jag och hela mänskligheten hade bott 
tillsammans med vår himmelske Fader 
som hans andebarn innan vi föddes. 
Andra behövde få veta, precis som 
jag visste, att vår himmelske Fader 
längtade efter att alla hans barn skulle 
få glädjen av evigt liv med honom. Så, 
innan någon levde på jorden pre-
senterade han för alla sin fullkomliga 
frälsnings-  och lycksalighetsplan, med 
Jesus Kristus som vår Frälsare. Tragiskt 
nog motsatte sig Satan Guds plan.3 
Enligt Uppenbarelseboken blev det en 
”strid i himlen”!4 Satan bedrog med list 
en tredjedel av vår himmelske Faders 
andebarn för att de skulle låta honom 
råda i stället för Gud.5 Men inte er! 
Aposteln Johannes såg att ni övervann 
Satan ”genom [ert] vittnesbörds ord”.6

Med kunskap om min sanna ident-
itet, och med hjälp av min patriark-
aliska välsignelse, fick jag modet och 
tron att anta president Spencer W. 
Kimballs uppmaning att samla Israel.7 
Det kommer att vara detsamma för 
er, kära vänner. Vetskapen om att 
ni tidigare övervunnit Satan genom 
ert vittnesbörd hjälper er att älska, 
dela med er och bjuda in8 i dag och 

något visst med er identitet och 2) en 
enorm kraft inom er.

För 41 år sedan kände två miss-
ionärer från vår kyrka att de blev 
ledda till ett hus i New Jersey i USA. 
Med tiden blev mirakulöst nog båda 
föräldrarna och alla de tio barnen 
döpta. Med profetens ord: De ”lät 
Gud råda”2 i sina liv. Jag borde säga 
”våra liv”. Jag var barn nummer tre. 

Ahmad S. Corbitt
förste rådgivare i Unga mäns generalpresidentskap

För snart tre år sedan uppmanade 
president Russell M. Nelson alla 
ungdomar i Jesu Kristi Kyrka av Sista 
Dagars Heliga att gå med i ”Herrens 
ungdomskår för att samla in Israel” 
på båda sidor av slöjan. Han sa: ”Den 
insamlingen är det viktigaste som sker 
på jorden i dag.”1 Jag är fullkomligt 
säker på att ni ungdomar kan göra det 
här – och göra det bra – tack vare 1) 

Ni kan samla Israel!
Jag är fullkomligt säker på att ni ungdomar kan göra 
det här för det är något visst med er identitet och ni 
har en enorm kraft inom er.

Zambia.
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alltid – att bjuda andra att komma och 
se, komma och hjälpa, och komma 
och känna sig hemma, under det att 
samma strid om Guds barns själar 
rasar vidare.

Den mäktiga tron inom er
Och vad sägs om den enorma 

kraften inom er? Tänk på det här: Ni 
ropade av glädje9 över att få komma 
till en fallen värld där vi alla skulle 
möta fysisk och andlig död. Vi skulle 
aldrig kunna övervinna någon av 
dessa på egen hand. Vi skulle inte 
bara lida för våra egna synder, utan 
även för andras synder. Mänskligheten 
skulle få erfara i stort sett varje tänkbar 
form av trasighet och besvikelse10 – allt 
med en slöja av glömska över våra 
sinnen och världens värsta fiende som 
hela tiden inriktar sig på och frestar 
oss. Allt hopp om att kunna återvända, 
uppståndna och rena, till Guds heliga 
närhet hängde helt och hållet på att en 
särskild person höll sitt löfte.11

Vad gav er kraft att gå framåt? 
President Henry B. Eyring lärde att 
”det krävdes tro på Jesus Kristus för 
att stödja lycksalighetsplanen och 
den plats Jesus Kristus har i den när 
vi visste så lite om de svårigheter vi 
skulle möta under jordelivet”.12 När 
Jesus Kristus lovade att han skulle 
födas till jorden och ge sitt liv för att 
samla13 och frälsa oss, var det inte 
bara så att ni trodde på honom. Ni 
”ädla andar”14 hade en ”mycket stor 
tro”, så att ni kunde se hans löfte som 
säkert.15 Han kunde inte ljuga, så ni 
såg på honom som om han redan 
hade utgjutit sitt blod för er, långt 
innan han var född.16

Med Johannes symboliska ord: Ni 
”övervann [Satan] genom Lammets 
blod”.17 President Dallin H. Oaks lärde 
att ni i den världen ”såg slutet redan 
från början”18.

Tänk dig att en av dina föräldrar 
en dag innan du ger dig av till skolan 
ger ett fast löfte att du ska få din 
favoritmat när du kommer hem! Du 
ser fram emot det! I skolan förestäl-
ler du dig hur du äter maten och du 
kan redan känna smaken av den. Du 
berättar även den glada nyheten för 
andra. Det gör dig så glad att få se 
fram emot att åka hem igen, att pro-
ven och utmaningarna i skolan verkar 
lätta. Inget kan rubba din glädje eller 
få dig att tvivla, eftersom löftet är så 
säkert! På liknande sätt lärde ni ädla 
andar er, innan ni var födda, att se 
Kristi löften på det här säkra sättet, 
och ni fick smaka hans frälsning.19 
Er stora tro är som muskler som blir 
starkare och större ju mer ni tränar 
dem, men de finns redan inom er.

Hur kan ni väcka er jättelika tro på 
Kristus och använda den till att samla 
Israel nu och segra över Satan igen? 
Genom att på nytt lära er se framåt 
och att med samma visshet se på 
Herrens löfte att insamla och frälsa i 
dag. Han använder främst Mormons 
bok och sina profeter till att lära 
oss hur vi ska göra det. Långt före 

Kristi tid övertalade de nephitiska 
”profeterna, prästerna och lärarna … 
[folket] att se fram emot Messias och 
tro på hans ankomst som om han 
redan kommit”.20 Profeten Abinadi 
lärde: ”Och om nu Kristus inte hade 
kommit till världen, nu talar jag 
om det som ska komma som om 
det redan hade skett, kunde ingen 
återlösning ha skett.”21 Liksom Alma 
såg Abinadi ”framåt med trons öga”22 
och såg Guds löfte om frälsning 
som om det redan var uppfyllt. De 
övervann Satan genom Lammets blod 
och genom sitt vittnesbörds ord långt 
innan Kristus var född, precis som ni 
gjorde. Och Herren gav dem makt 
att bjuda in och samla Israel. Han 
kommer att göra detsamma för er när 
ni ser framåt i tro, ser Israel insamlat 
– globalt och i era egna ”cirklar”23 – 
och inbjuder alla!

Hundratals missionärer har byggt 
på sin mäktiga förjordiska tro på 
Kristus genom att föreställa sig dem 
de kontaktar eller undervisar iklädda 
dop-  och tempelkläder. I ett tal med 
titeln ”Börja med målet i sikte”24 
gav president Nelson ett personligt 
exempel på det här och gav miss-
ionsledarna anvisningar om att lära 
våra missionärer att göra detsamma. 
Vetskapen om att de utövade den här 
stora tron på Jesus Kristus i föruttill-
varon har hjälpt våra kära missionärer 
enormt mycket att ”höra honom”25 
och aktivera sin stora tro för att kunna 
samla Israel som Herren lovat.

Naturligtvis tar tron skada när man 
inbillar sig lögner.26 Mina vänner, 
att avsiktligt föreställa sig eller se på 
sådant som står i konflikt med vem 
ni egentligen är – särskilt pornografi 
– försvagar er tro på Kristus, och utan 
omvändelse kan den förstöras. Jag ber 
er att använda er fantasi till att öka er 
tro på Kristus, inte förstöra den.Utah, USA.
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Programmet för barn och ungdomar
Programmet för barn och ung-

domar är ett profetiskt verktyg till att 
hjälpa er ladda er stora tro. President 
Oaks lärde att ”det här programmet 
är utformat för att hjälpa er bli mer 
som vår Frälsare på fyra områden: 
andligt, socialt, fysiskt och intellektu-
ellt”.27 När ni ungdomar tar led-
ningen – tar ledningen – i att leva 
efter evangeliet, ta hand om andra, 
inbjuda alla att ta emot evangeliet, 
förena familjer för evigheten och 
organisera roliga aktiviteter,28 kom-
mer den stora tro på Kristus ni hade 
i föruttillvaron till ytan igen och ge 
er kraft att utföra Herrens verk i det 
här livet!

Dessutom kan personliga mål – 
”särskilt kortsiktiga mål”29 – på nytt 
väcka liv i er mäktiga tro. När ni sätter 
upp goda mål ser ni framåt, som 
ni gjorde förut, och ser vad er him-
melske Fader vill att ni eller någon 
annan ska bli.30 Sedan planerar ni 
och arbetar flitigt för att uppnå det. 
Äldste Quentin L. Cook lärde följ-
ande: ”Underskatta aldrig vikten av att 
planera, sätta mål … och att [bjuda in 
andra] – allt med trons öga.”31

Valet är ditt! Herren har sagt om er: 
”Inom dem finns kraften” att välja.32 
Äldste Neil L. Andersen förklarade: 
”Er tro växer inte av tillfälligheter, utan 
genom val.”33 Han sa också: ”[Alla] 
uppriktiga frågor [ni kan tänkas ha] 

… kommer att besvaras med tålamod 
och med trons öga.”34

Jag vittnar om att 1) er sanna ident-
itet och 2) den enorma kraften inom 
er i er tro på Kristus gör det möjligt för 
er att ”bidra till att förbereda världen 
för Frälsarens återkomst genom att 
inbjuda alla att komma till Kristus 
och ta del av hans försonings välsign-
elser”.35 Må vi alla dela med oss av 
glädjen i Mormons boks säkra löfte:

”De rättfärdiga som hörsammar 
profeternas ord och … ståndaktigt ser 
fram emot Kristus … trots all förfölj-
else … ska inte förgås.

Men [Kristus] … ska hela dem, och 
de ska ha frid i honom.”36

I Jesu Kristi namn, amen. ◼
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tidigare. I det ögonblicket, liggandes 
under en hög av enorma idrottsmän, 
undrade jag vad jag gjorde där. Jag 
behövde fatta ett beslut. Skulle jag 
låta mina tvivel överväldiga mig, eller 
skulle jag finna mod och styrka att 
resa mig upp och att fortsätta kämpa?

Jag insåg inte just då hur den här 
upplevelsen skulle förbereda mig för 
framtida möjligheter. Jag behövde 
lära mig att jag kunde vara stark och 
modig i svåra situationer.

En fotbollsmatch är kanske inte alls 
så viktig som de utmaningar du möter. 

Äldste S. Gifford Nielsen
i de sjuttio

År 1978 stod jag på en amerikansk 
fotbollsplan i en arena som fyllts av 
65 000 supportrar. Framför mig fanns 
ett flertal väldigt stora motståndare 
som såg ut som om de ville slita mig i 
stycken. Det var min första match som 
ny quarterback i National Football 
League, och vi spelade mot de reg-
erande Super Bowl- mästarna. Ärligt 
talat tvivlade jag på om jag var bra 
nog för att vara på planen. Jag sträckte 
mig bakåt för att kasta iväg min första 
boll, och när jag släppte den anfölls 
jag hårdare än jag någonsin anfallits 

Det här är vår tid!
Gud har sänt oss just hit, just nu, i denna  
avgörande tid i historien.

Zambia.
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I de flesta fall finns det inte en arena 
full av åskådare. Men dina tappra 
beslut får evig betydelse.

Vi känner kanske inte alltid att vi 
kan klara av utmaningen. Men vår 
himmelske Fader ser oss som oför-
skräckta uppbyggare av hans rike. Det 
var därför han sände oss hit under 
den mest avgörande tiden i världshist-
orien. Det här är vår tid!

Lyssna på vad president Russell M. 
Nelson sa efter att ha blivit kyrkans 
president: ”Vår Frälsare och Återlös-
are Jesus Kristus utför några av sina 
mäktigaste kraftgärningar under tiden 
från nu och fram till sin återkomst. Vi 
kommer att se mirakulösa tecken på 
att Gud Fadern och hans Son Jesus 
Kristus presiderar över den här kyrkan 
i majestät och härlighet” (”Uppenbar-
else för kyrkan, uppenbarelse för våra 
liv”, Liahona, maj 2018, s. 96).

Mäktigaste kraftgärningar? Mirakul-
ösa tecken? Hur kommer det att se 
ut? Vilka roller kommer vi att spela 
och hur ska vi förstå vad vi ska göra? 
Jag har inte alla svaren, men jag vet 
att Herren vill att vi ska vara redo! Att 
värdigt utöva prästadömet har aldrig 
varit mer avgörande.

Tror vi på Guds profet? Kan vi 
finna och uppfylla vår bestämmelse? 

Ja det kan vi, och ja, det måste vi, 
eftersom det här är vår tid!

När vi hör berättelser om Guds 
mäktiga tjänare som kom före oss – 
såsom Mose, Maria, Moroni, Alma, 
Ester, Josef och många andra – verkar 
de så exceptionella. Men de var inte 
helt olika oss. De var vanliga männ-
iskor som stötte på utmaningar. De 
förtröstade på Herren. De gjorde rätt 
val när det verkligen gällde. Och de 
utförde, med tro på Jesus Kristus, de 
gärningar som krävdes på deras tid.

Tänk bara på den gammaltesta-
mentlige hjälten Josua. Han var en 
hängiven följare till Mose – en av 
historiens största ledare. Efter Moses 
bortgång var det Josuas tid. Han skulle 
leda Israels barn in i det utlovade 
landet. Hur skulle han göra det? Josua 
hade fötts och växt upp i slaveri i 
Egypten. Han hade varken handbok 
eller instruktionsvideor till hjälp. Han 
hade inte ens någon smarttelefon! Men 
han hade det här löftet från Herren:

”Så som jag var med Mose, så ska 
jag också vara med dig. Jag ska inte 
lämna dig eller överge dig.

Var stark och frimodig” ( Jos. 1:5–6).
När jag var ny och oerfaren sjuttio 

fick jag ett brådskande telefonsamtal 
från första presidentskapets kontor 

och ombads att som representant 
för profeten besöka en ung man 
på sjukhuset – genast. Den unge 
mann en hette Zach. Han förberedde 
sig för sin mission men hade råkat ut 
för en olycka och led av en allvarlig 
skallskada.

När jag körde till sjukhuset rusade 
tankarna. Ett ärende åt profeten – på 
allvar? Vad är det som väntar mig? Hur 
ska jag hjälpa den här unge mannen? 
Har jag tro nog? Innerliga böner och 
vetskapen om att jag hade det heliga 
prästadömets myndighet blev mina 
ankare.

När jag kom fram låg Zach i en 
sjukhussäng. En sjukvårdare stod redo 
att snabbt föra honom till operations-
salen så att läkarna kunde lätta på 
trycket i hans hjärna. Jag såg på hans 
snyftande mamma och en skrämd 
ung vän som stod i närheten, och 
jag bara visste att Zach behövde en 
prästadömsvälsignelse. Hans vän hade 
nyligen tagit emot melkisedekska 
prästadömet, så jag bad honom att 
hjälpa mig. Jag kände prästadömets 
kraft när vi ödmjukt gav Zach en väl-
signelse. Sedan fördes han i hast bort 
för operation och en fridfull känsla 
bekräftade att Frälsaren skulle hantera 
det hela enligt sin visdom.

Utah, USA.
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Sjukvårdspersonalen tog en sista 
röntgenbild innan de skulle lägga 
det första snittet. De upptäckte till 
sin häpnad att en operation inte 
behövdes.

Efter en hel del terapi lärde sig 
Zach att gå och tala igen. Han utförde 
en framgångsrik mission och har nu 
en fin egen familj.

Självklart slutar det inte alltid så 
här. Jag har gett andra prästadömsväl-
signelser med lika mycket tro, utan 
att Herren gav fullständigt helande i 
det här livet. Vi litar på hans avsikter 
och låter resultatet bero på honom. Vi 
kan inte alltid välja resultatet av våra 
handlingar, men vi kan välja att vara 
redo att agera.

Du kanske aldrig ombes av första 
presidentskapet att representera dem 
i en livshotande situation. Men vi 
har alla ombetts att utföra livsföränd-
rande gärningar som Herrens repre-
sentanter. Han överger oss inte. Det 
här är vår tid!

Petrus, Frälsarens främste apostel, 
satt i en båt på sjön när han fick se 
Jesus komma gående på vattnet. Han 

ville gå till honom, och Frälsaren sa: 
”Kom!” Modigt och mirakulöst nog 
lämnade Petrus tryggheten på båten 
och började gå mot Frälsaren. Men 
när Petrus fokuserade på stormvind-
arna sviktade hans tro. ”Han [blev] 
rädd. Han började sjunka och ropade: 
’Herre, rädda mig!’ Genast räckte Jesus 
ut handen och grep tag i honom.” (Se 
Matt. 14:22–33.)

När vindarna blåser i våra liv, var 
är då vårt fokus? Kom ihåg att det 
alltid finns en pålitlig källa till styrka 
och mod. Jesus räcker ut sina händer 
efter oss, precis som han gjorde med 
Petrus. När vi räcker ut handen mot 
honom räddar han oss kärleksfullt. 
Vi är hans. Han sa: ”Var inte rädd, 
för jag har återlöst dig, jag har kallat 
dig vid namn, du är min” ( Jes. 43:1). 
Han kommer att råda i ditt liv om du 
låter honom göra det. Valet är ditt. 
(Se Russell M. Nelson, ”Låt Gud råda”, 
Liahona, nov. 2020, s. 92–95.)

Mot slutet av sitt liv vädjade Josua 
till sitt folk: ”Välj i dag vem ni vill tjäna 
… Men jag och mitt hus, vi vill tjäna 
Herren” ( Jos. 24:15). Tack vare de 
val Josua gjorde att tjäna Herren blev 
han en stor ledare på sin tid. Mina 
kära vänner, det här är vår tid! Och 
de val vi gör avgör vår bestämmelse 
(se Thomas S. Monson, ”Decisions 
Determine Destiny” [andakt vid Brig-
ham Young University, 6 nov. 2005], 
speeches.byu.edu).

När jag verkade som biskop hade 
vi ett motto i vår församling: Goda 
val är lika med lycka – för evigt. När 
ungdomarna gick förbi mig i korrid-
oren brukade de säga: ”Biskopen, jag 
gör goda val!” Det är en dröm för en 
biskop!

Vad menar vi med ”goda val”? 
Någon frågade en gång Jesus: ”Mäst-
are, vilket är det största budet i lagen?” 
Han svarade:

”Du ska älska Herren din Gud av 
hela ditt hjärta och av hela din själ och 
av hela ditt förstånd.

Det är det största och första budet.
Sedan kommer ett som liknar det: 

Du ska älska din nästa som dig själv” 
(Matt. 22:36–39).

Jag vet inte om du gör det, men 
när jag läste de här två stora buden 
upptäckte jag ett tredje, underförstått 
bud: att älska sig själv.

Har du någonsin tänkt på det som 
ett bud, att älska sig själv? Kan vi verk-
ligen älska Gud och älska hans barn 
om vi inte älskar oss själva?

En vis ledare gav nyligen råd till 
en man som försökte övervinna år av 
destruktiva val. Mannen skämdes och 
tvivlade på att han var värd någons 
kärlek.

Hans ledare sa till honom: ”Herren 
känner dig, älskar dig och är nöjd 
[med] dig och de modiga steg du 
håller på att ta.” Men så tillade han: 
”[Du] behöver lyssna till budet att 
älska dig själv så att du kan känna 
[Guds] kärlek och älska andra.”

När den här brodern hörde det 
rådet såg han livet med nya ögon. 
Han sa senare: ”Jag har tillbringat hela 
livet med att försöka finna frid och 
erkännande. Jag har sökt efter detta 
på så många felaktiga platser. Endast 
i min himmelske Fader och Frälsaren 
kan jag finna tröst. Jag vet att de vill 
att jag ska älska mig själv; det är verk-
ligen det enda sättet för mig att känna 
deras kärlek för mig.”

Vår himmelske Fader vill att vi ska 
älska oss själva – inte att vi ska bli 
högmodiga eller självcentrerade, utan 
att vi ska se oss själva så som han ser 
oss: vi är hans dyrt aktade barn. När 
den här sanningen sjunker djupt in i 
våra hjärtan växer vår kärlek till Gud. 
När vi ser på oss själva med djup 
respekt öppnas våra hjärtan för att Uruguay.
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behandla andra på det sättet också. Ju 
mer vi erkänner vårt gudomliga värde, 
desto bättre förstår vi den här gudom-
liga sanningen: att Gud har sänt oss 
just hit, just nu, i denna avgörande tid 
i historien, så att vi kan göra det mesta 
möjliga goda med de talanger och 
gåvor vi har. Det här är vår tid! (Se 
Russell M. Nelson, ”Att verkligen till-
höra millenniegenerationen” [världs-
omfattande andakt för unga vuxna, 
10 jan. 2016], broadcasts.ChurchofJe-
susChrist.org.)

Joseph Smith lärde att alla pro-
feter i alla tidsåldrar ”har sett framåt 
med glädjefull förväntan till den dag 
vi lever i, och … de [har] sjungit och 
skrivit och profeterat om denna vår 
dag. … Vi är det gynnade folk som 
Gud har utvalt till att förverkliga de 
sista dagarnas härlighet” (se Kyrkans 
presidenters lärdomar: Joseph Smith 
[2007], s. 184).

När ni ställs inför era dagliga 
utmaningar, kom då ihåg dessa ord av 
tillförsikt från äldste Jeffrey R. Holland: 
”Så mycket åvilar oss, men det blir 
en härlig upplevelse. … Segraren i 
den här slutliga striden [har] redan … 
utsetts. Segern är redan inskriven i 
uppteckningarna – [skrifterna]!” (”Var 
inte rädd, tro endast” [tal till KUV:s lär-
are, 6 feb. 2015], broadcasts.Church-
ofJesusChrist.org.)

Låt mig denna vackra påskhelg för-
medla en inbjudan till oss alla att be 
om att vi ska kunna inse och ta till oss 
våra individuella roller i vår förbered-
else för den härliga dag då Frälsaren 
kommer tillbaka. Herren älskar oss 
mer än vi kan förstå, och han kommer 
att besvara våra böner! Vare sig vi 
befinner oss på en fotbollsplan, i en 
sjukhussal eller någon annanstans kan 
vi vara en viktig del av dessa anmärk-
ningsvärda händelser – för det här är 
vår tid! I Jesu Kristi namn, amen. ◼ Sydafrika.
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första sakramentsmöte där betraktade 
jag diakonerna – en hel armé, verk-
ade det som – som med noggrann 
precision delade ut sakramentet som 
ett väloljat maskineri.

Jag var så rädd att jag nästa söndag 
gick tidigare till församlingens mötes-
hus för att få vara ensam där ingen 
kunde se mig. Jag minns att det var 
Yalecrests församling i Salt Lake City, 
och det fanns en staty på tomten. Jag 
ställde mig bakom statyn och bad 
innerligt om hjälp att veta hur jag 
skulle undvika misstag när jag intog 
min plats för att dela ut sakramentet. 
Den bönen besvarades.

Men jag vet nu att det finns ett 
bättre sätt att be och tänka i vår 
strävan att växa i vårt tjänande i 
prästadömet. Detta har kommit av att 
jag fått insikt om varför prästadömet 
ges till enskilda individer. Syftet med 
att vi tar emot prästadömet är att vi 
ska få välsigna människor å Herrens 
vägnar, och göra det i hans namn.2

En lång tid hade gått sedan jag 
var diakon när jag fick veta vad detta 
innebär rent praktiskt. Till exempel 

Jag ordinerades till diakon i en 
gren som var så liten att jag var den 
ende diakonen och min bror Ted 
den ende läraren. Vi var den enda 
familjen i grenen. Hela grenen hade 
sina möten hemma hos oss. Prästa-
dömsledaren för min bror och mig 
var en ny medlem som själv just hade 
fått prästadömet. Jag trodde då att min 
enda prästadömsplikt var att dela ut 
sakramentet i min egen matsal.

När min familj flyttade till Utah 
fann jag mig plötsligt i en stor försam-
ling med många diakoner. Under mitt 

President Henry B. Eyring
andre rådgivare i första presidentskapet

Mina kära bröder, medtjänare i Guds 
prästadöme, det är en ära för mig 
att få tala till er i kväll. Ni har min 
djupaste respekt och tacksamhet. När 
jag pratar med er och får höra om er 
stora tro övertygas jag om att det finns 
en ständigt växande prästadömskraft i 
världen, med kvorum som är starkare 
och prästadömsbärare som är mer 
trofasta än någonsin.

Under mina få minuter i kväll 
ska jag tala till dem av er som vill 
bli ännu effektivare i ert personliga 
tjänande i prästadömet. Ni vet att ert 
uppdrag är att ära er kallelse att tjäna.1 
Men ni undrar kanske vad detta att 
ära er kallelse kan innebära för er.

Jag börjar med de nyaste diakon-
erna eftersom det sannolikt är de som 
känner sig mest osäkra på vad det kan 
innebära att ära sitt tjänande i prästa-
dömet. Nyligen ordinerade äldster bör 
kanske också lyssna. Och den biskop 
som bara har verkat i några veckor är 
kanske också intresserad.

Det är lärorikt för mig att se till-
baka på min första tid som diakon. 
Jag önskar att någon då hade talat om 
för mig det jag nu ska vittna om. Det 
hade varit till hjälp i alla de upp-
drag i prästadömet som jag har fått 
sedan dess – även de jag har fått den 
senaste tiden.

Välsigna i hans namn
Syftet med att vi tar emot prästadömet är att vi ska 
kunna välsigna människor å Herrens vägnar, och 
göra det i hans namn.

Uruguay.
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fick jag som högpräst uppdraget att 
besöka ett sakramentsmöte på ett 
vårdhem. Jag ombads dela ut sak-
ramentet. I stället för att tänka på 
tillvägagångssättet eller hur noggrant 
jag skulle dela ut sakramentet, såg jag 
på var och en av de äldre. Jag såg att 
många av dem grät. En dam tog tag i 
min ärm, såg upp på mig och sa högt: 
”Åh, tack, tack.”

Herren hade välsignat mitt tjän-
ande som utfördes i hans namn. Den 
dagen hade jag bett om att ett sådant 
underverk skulle ske, i stället för att 
be om hur väl jag skulle göra min del. 
Jag bad att människorna skulle känna 
Herrens kärlek genom mitt kärleks-
fulla tjänande. Jag har lärt mig att detta 
är nyckeln till att tjäna och välsigna 
andra i hans namn.

Jag hörde om en upplevelse 
nyligen som påminde mig om sådan 
kärlek. När kyrkan upphörde med 
alla möten på grund av covid- 19- 
pandemin tackade en stödbroder ja 
till ett uppdrag från äldstekvorumets 
president att förrätta sakramentet åt 
en syster som han var stödbroder för. 
När han ringde för att erbjuda henne 
sakramentet tackade hon motvilligt ja, 
för hon ville inte tvinga ut honom från 
sitt hem i sådana riskfyllda tider och 
hon trodde också att allt snabbt skulle 
bli som vanligt igen.

När han kom hem till henne den 
söndagsmorgonen hade hon ett 
önskemål. Skulle de kunna gå till huset 
bredvid och även låta hennes 87- åriga 
granne ta del av sakramentet? Med god-
kännande från biskopen gjorde de det.

I många, många veckor, och med 
mycket noggrann social distansering 
och andra säkerhetsåtgärder, träff-
ades denna lilla grupp av heliga varje 
söndag för ett enkelt sakramentsmöte. 
Bara några bitar brutet bröd och bägare 
med vatten – men många tårar fälldes 
tack vare en kärleksfull Guds godhet.

Så småningom kunde stödbrodern, 
hans familj och systern han tjänade 
återvända till kyrkan. Men för att vara 
extra försiktig behövde den 87- åriga 
änkan, grannen, fortfarande hålla sig 
hemma. Stödbrodern – kom ihåg att 
hans uppdrag gällde hennes granne 
och inte denna äldre syster själv – fort-
sätter än i dag att i tysthet komma hem 
till henne varje söndag med skrifterna 
och en liten bit bröd i handen för att 
förrätta Herrens nattvards sakrament.

Hans tjänande i prästadömet, precis 
som mitt den gången på vårdhemmet, 
utförs av kärlek. Faktum är att stöd-
brodern nyligen frågade sin biskop 
om det fanns andra i församlingen 
han kunde tjäna. Hans önskan att ära 
sitt tjänande i prästadömet har växt 
genom hans tjänande i Herrens namn 
och på ett sätt som nästan ingen 
annan än han själv känner till. Jag vet 
inte om stödbrodern har bett, som 
jag gjorde, om att de han tjänar ska få 
känna Herrens kärlek, men tack vare 
att hans tjänande har utförts i Herrens 
namn har resultatet blivit detsamma.

Samma underbara resultat kom-
mer när jag ber om det innan jag ger 
en prästadömsvälsignelse till någon 
som är sjuk eller befinner sig i nöd. 
Det hände en gång på ett sjukhus där 
otåliga läkare uppmanade mig – mer 
än uppmanade mig – beordrade mig 
– att skynda mig och flytta på mig så 
att de kunde göra sitt jobb, snarare än 
att ge mig möjlighet att ge en prästa-
dömsvälsignelse. Jag stannade, och 
jag gav välsignelsen. Och den lilla 
flickan jag välsignade den dagen, som 
läkarna trodde skulle dö, överlevde. 
Jag är tacksam i denna stund att jag 
den dagen inte lät mina egna känslor 
komma i vägen utan kände att Herren 
ville att den här lilla flickan skulle 
få en välsignelse. Och jag visste vad 
välsignelsen var: Jag välsignade henne 
med att bli helad. Och det blev hon.

Det har hänt många gånger när jag 
har gett en välsignelse till någon som 
uppenbarligen är döende, med familje-
medlemmar runt sängen som hoppas 
på en helande välsignelse. Även om jag 
bara har ett ögonblick på mig ber jag 
alltid för att få veta vilken välsignelse 
Herren har förberett som jag kan ge i 
hans namn. Och jag ber om att få veta 
hur han vill välsigna den personen och 
inte vad jag eller de som står i närheten 
vill. Min erfarenhet är att även när väl-
signelsen inte blir det andra önskar för 
egen del eller för sina närstående, vid-
rör Anden hjärtan så att de kan känna 
att de accepterar den och får uppleva 
tröst i stället för besvikelse.

Samma inspiration infinner sig när 
patriarker fastar och ber om vägledning 
för att kunna ge den välsignelse som 
Herren vill att personen i fråga ska få. 
Å andra sidan har jag hört välsignelser 
ges som överraskade mig och även 
överraskade personen som mottog väl-
signelsen. Uppenbarligen var välsign-
elsen från Herren – både varningarna 

Japan.

Argentina.
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den innehöll såväl som löftena som 
gavs i hans namn. Patriarkens bön och 
fasta belönades av Herren.

Som biskop lärde jag mig, när jag 
utförde värdighetsintervjuer, att be om 
att Herren skulle låta mig känna hans 
vilja för personen i fråga, att eventu-
ell inspiration han ville ge inte skulle 
grumlas av mitt eget omdöme. Det är 
svårt om Herren, i kärlek, kanske vill 
välsigna någon med tillrättavisning. Det 
krävs ansträngning för att skilja mellan 
det som Herren vill och det som du vill 
eller det som personen i fråga vill.

Jag är övertygad om att vi kan ära 
vårt tjänande i prästadömet hela livet 
och kanske även i nästa liv. Det beror 
på hur flitigt vi försöker få veta Herr-
ens vilja och på våra ansträngningar 
att höra hans röst så att vi bättre kan 
få veta hans vilja för personen som vi 
tjänar åt honom. Att ära på det sättet 

är något som görs med små steg. Det 
sker kanske långsamt, men det sker. 
Herren lovar oss detta:

”För de som är trofasta och får 
dessa båda prästadömen varom jag 
talat, och som ärar sin kallelse, blir 
heliggjorda genom Anden till sina 
kroppars förnyelse.

De blir Moses och Arons söner och 
Abrahams avkomlingar och kyrkan 
och riket och Guds utvalda.

Och vidare: Alla de som tar emot 
detta prästadöme tar emot mig, säger 
Herren.”3

Det är mitt vittnesbörd att prästa-
dömets nycklar återställdes till profeten 
Joseph Smith. Herrens tjänare kom från 
himlen för att återställa prästadömet 
inför de storslagna händelser som har 
ägt rum en efter en, och de som ännu 
ligger framför oss. Israel ska insamlas. 
Herrens folk kommer att förberedas för 

hans härliga andra ankomst. Återställ-
elsen kommer att fortsätta. Herren 
kommer att uppenbara mer av sin vilja 
för sina profeter och sina tjänare.

Du känner dig kanske liten i jäm-
förelse med omfattningen av det som 
Herren ska göra. Om du gör det ber 
jag dig att i bön fråga hur Herren ser 
på dig. Han känner dig personligen, 
han har förlänat dig prästadömet, och 
detta att du reser dig och ärar prästa-
dömet är betydelsefullt för honom, för 
han älskar dig och har förtroende för 
att du välsignar människor han älskar 
i hans namn.

Jag välsignar er nu med förmågan 
att känna hans kärlek och hans tillit, 
i Herren Jesu Kristi namn, amen. ◼

SLUTNOTER
 1. Se L&F 84:33.
 2. Se L&F 132:47.
 3. L&F 84:33–35.
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någonsin har levt på den här jorden.1 
Som Jesus lärde: "För jag lever och 
ni ska leva” ( Joh. 14:19). Och hans 
apostlar lärde att ”de döda ska uppstå 
odödliga” och ”det dödliga [kläs] i 
odödlighet” (1 Kor. 15:52, 54).

Men uppståndelsen ger oss mer än 
denna försäkran om odödlighet. Den 
förändrar vårt sätt att se på jordelivet.

Uppståndelsen ger oss perspektivet 
och styrkan att kunna uthärda jorde-
livets svårigheter som vi alla och de vi 
älskar drabbas av. Den ger oss ett nytt 
sätt att se på de fysiska, mentala eller 
känslomässiga brister vi har vid födseln 
eller får under jordelivet. Den ger oss 
styrkan att uthärda sorger, misslyck-
anden och frustration. Eftersom upp-
ståndelsen är säkerställd för var och en 
av oss, vet vi att dessa jordiska brister 
och motsättningar bara är tillfälliga.

Uppståndelsen ger oss också en 
kraftig motivation att hålla Guds bud 
under jordelivet. När vi uppstår från 
de döda och går vidare mot vår pro-
feterade slutliga dom vill vi vara kva-
lificerade för de största välsignelserna 
som utlovats uppståndna varelser.2

uppståndelse. Uppståndelsen från 
de döda är den försäkrande, person-
liga grundpelaren i vår tro. Den ger 
mening till vår lära, motivation för vårt 
beteende och hopp för vår framtid.

Eftersom vi tror på Bibelns och 
Mormons boks beskrivningar av 
Jesu Kristi bokstavliga uppståndelse, 
erkänner vi också de många lärdom-
arna i skrifterna om att en liknande 
uppståndelse väntar alla dödliga som 

President Dallin H. Oaks
förste rådgivare i första presidentskapet

Under lördagens kvällsmöte på en 
stavskonferens för många år sedan 
träffade jag en kvinna som sa att hen-
nes vänner hade bett henne komma 
tillbaka till kyrkan efter många års 
inaktivitet, men hon kunde inte se en 
anledning till att göra det. För att upp-
muntra henne sa jag: ”När du tänker på 
allt det som Frälsaren har gjort för dig, 
finner du många orsaker till att komma 
tillbaka till kyrkan för att tillbe och 
tjäna honom.” Jag häpnade när hon 
svarade: ”Vad har han gjort för mig?”

Vad har Jesus Kristus gjort för var 
och en av oss? Han har gjort allt som 
är nödvändigt för vår resa genom 
jordelivet mot den bestämmelse som 
fastställts i vår himmelske Faders 
plan. Jag kommer att tala om fyra 
av de huvudsakliga aspekterna av 
den planen. I var och en av dem är 
hans enfödde Son, Jesus Kristus, den 
 centrala figuren. Drivkraften i allt detta 
är ”Guds kärlek som utgjuts i männ-
iskobarnens hjärtan. Därför är den det 
mest begärliga av allt” (1 Ne. 11:22).

I.
Precis innan påskdagen är det 

lägligt att först tala om Jesu Kristi 

Vad har vår Frälsare  
gjort för oss?
Jesus Kristus har gjort allt som är nödvändigt för vår 
resa genom jordelivet mot den bestämmelse som 
fastställts i vår himmelske Faders plan.
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Dessutom är löftet om att upp-
ståndelsen kan innebära en möjlig-
het att få vara tillsammans med våra 
familjemedlemmar – make eller maka, 
barn, föräldrar och avkomlingar – 
något som med kraft uppmuntrar oss 
att uppfylla våra familjeansvar i jorde-
livet. Det hjälper oss också att leva 
tillsammans i kärlek i det här livet och 
det tröstar oss när våra nära och kära 
dör. Vi vet att dessa avsked i jordelivet 
bara är tillfälliga och vi ser fram emot 
framtida glädjefyllda återföreningar 
och umgänge. Uppståndelsen ger oss 
hopp och styrka att vara tålmodiga 
medan vi väntar. Den förbereder oss 
också med modet och värdigheten att 
möta vår egen död – till och med en 
död som kan kallas för tidig.

Alla dessa resultat av uppstånd-
elsen är en del av det första svaret 
på frågan ”Vad har Jesus Kristus gjort 
för mig?”

II.
För de flesta av oss är möjligheten 

att få förlåtelse för våra synder den 
främsta innebörden av Jesu Kristi 
försoning. I vår gudsdyrkan sjunger 
vi med vördnad:

Han hånad, pinad, korsfäst var –
en syndfri offergärd.
Han villigt korsets börda bar
att frälsa fallen värld.3

Vår Frälsare och Förlossare uthärd-
ade ett ofattbart lidande för att bli 
ett offer för alla botfärdiga dödligas 
synder. Detta försoningsoffer erbjöd 
det yttersta goda, det rena och felfria 
lammet, mot det yttersta onda, hela 
världens synder. Det öppnade dörren 
för var och en av oss att bli renad från 
sina personliga synder och få återin-
träda i Guds, vår evige Faders närhet. 
Denna öppna dörr är tillgänglig för 

alla Guds barn. I vår gudsdyrkan 
sjunger vi:

Förundrad jag är, att han nedsteg 
från himlens sfär,

att rädda min själ, som så stolt och så 
självisk är,

och skänka mig kärlek, jag ovärdig ej 
förstod.4

Det magnifika och ofattbara re- 
sultatet av Jesu Kristi försoning bas-
eras på Guds kärlek till var och en 
av oss. Den bekräftar hans förkunn-
else att ”själarna” – alla – ”är mycket 
värdefulla i Guds ögon” (L&F 18:10). 
I Bibeln förklarade Jesus Kristus detta 
vad gäller vår himmelske Faders 
kärlek: ”Så älskade Gud världen att 
han utgav sin enfödde Son, för att var 
och en som tror på honom inte ska gå 
förlorad utan ha evigt liv” ( Joh. 3:16). 
I nutida uppenbarelser förkunnade 
vår Återlösare Jesus Kristus att han ”så 
älskade världen att han gav sitt eget 
liv, för att alla som tror ska kunna bli 
Guds söner” (L&F 34:3).

Är det då att undra på att Mor-
mons bok: Ännu ett testamente om 
Jesus Kristus avslutas med lärdomen 
att för att vi ska bli ”fullkomliga” och 
”heliggjorda i Kristus" krävs det att 
vi ”älskar Gud av all [vår] förmåga, 
allt [vårt] sinne och all [vår] styrka” 
(Moro. 10:32–33). Hans plan som är 
motiverad av kärlek måste mottas 
med kärlek.

III.
Vad mer har vår Frälsare Jesus 

Kristus gjort för oss? Genom sina 
profeters undervisning och genom 
sin personliga verksamhet lärde Jesus 
oss om frälsningsplanen. Den här 
planen omfattar skapelsen, men-
ingen med livet, nödvändigheten 
av motsatser och handlingsfrihetens 
gåva. Han lärde oss också om de bud 
och förbund vi måste lyda och de 
förrättningar vi måste uppleva för att 
kunna återvända till våra himmelska 
föräldrar.

I Bibeln läser vi hans lära: ”Jag 
är världens ljus. Den som följer mig 
ska inte vandra i mörkret utan ha 
livets ljus” ( Joh. 8:12). Och i nutida 
uppenbarelser läser vi: ”Se, jag är 
Jesus Kristus, … ett ljus som inte 
kan döljas i mörkret” (L&F 14:9). 
Om vi följer hans lärdomar lyser 
han upp vår stig i det här livet 
och säkerställer vår bestämmelse 
i nästa liv.

Eftersom han älskar oss uppmanar 
han oss att fästa blicken på honom 
i stället för på det som hör till den 
här dödliga världen. I sin storslagna 
predikan om livets bröd lärde Jesus att 
vi inte ska vara bland dem som dras 
mest till världens ting – de ting som 
uppehåller livet på jorden men inte 
ger någon näring för evigt liv.5 Som 
Jesus uppmanade oss om och om 
igen: ”Följ mig.”6Utah, USA.
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IV.
Slutligen lär Mormons bok oss att 

som en del av sin försoning skulle Jesus 
Kristus ”lida smärta och bedrövelser 
och frestelser av alla slag, och detta för 
att det ord ska kunna uppfyllas som 
säger att han ska ta på sig sitt folks 
smärta och sjukdomar” (Alma 7:11).

Varför genomled vår Frälsare dessa 
jordiska prövningar ”av alla slag”? 
Alma förklarade: ”Och han ska ta på 
sig deras skröpligheter så att hans inre 
kan fyllas av barmhärtighet i köttet, så 
att han i köttet kan veta hur han ska 
bistå [eller hjälpa] sitt folk i enlighet 
med deras skröpligheter” (Alma 7:12).

Vår Frälsare känner och förstår 
våra frestelser, våra svårigheter, våra 
hjärtesorger och våra lidanden, för 
han upplevde dem alla villigt som en 
del av sin försoning. Andra skrifter 
bekräftar detta. Nya testamentet för-
kunnar: ”Genom att han själv har fått 
lida och blivit frestad kan han hjälpa 
dem som frestas” (Hebr. 2:18). Jesaja 
lär: ”Var inte rädd, för jag är med dig 
… Jag styrker dig, jag hjälper dig” 
( Jes. 41:10). Alla som lider av någon 

form av jordiska svagheter bör minnas 
att även vår Frälsare upplevde denna 
slags smärta, och att han genom sin 
försoning erbjuder var och en av oss 
styrkan att kunna bära den.

Profeten Joseph Smith summerade 
allt detta i tredje trosartikeln: ”Vi tror 
att hela människosläktet kan frälsas 
genom Kristi försoning och genom 
lydnad mot evangeliets lagar och 
förrättningar.”

”Vad har Jesus Kristus gjort för 
mig?” frågade denna syster. Under 
vår himmelske Faders plan ”skap-
ade [han] himlarna och jorden” (L&F 
14:9) så att var och en av oss kunde 
få den jordiska upplevelse som är 
nödvändig i vår strävan efter vår 
gudomliga bestämmelse. Som en del 
av Faderns plan övervann Jesu Kristi 
uppståndelse döden för att tillförsäkra 
oss var och en odödlighet. Jesu Kristi 
försoningsoffer ger oss var och en 
möjligheten att omvända oss från våra 
synder och återvända rena till vårt 
himmelska hem. Hans bud och för-
bund visar oss vägen och hans prästa-
döme ger myndigheten att utföra de 

förrättningar som är nödvändiga för 
att vi ska kunna nå denna bestämm-
else. Och vår Frälsare upplevde villigt 
alla jordiska smärtor och svagheter så 
att han skulle kunna veta hur han kan 
stärka oss i våra bedrövelser.

Jesus Kristus gjorde allt detta 
eftersom han älskar alla Guds barn. 
Kärlek är drivkraften i allt detta, och 
så har det varit från begynnelsen. Gud 
har sagt till oss i nutida uppenbarelser 
att ”han skapade … man och kvinna, 
till sin egen avbild … och han gav 
dem bud att de skulle älska och tjäna 
honom” (L&F 20:18–19).

Jag bär vittne om allt detta och ber 
att vi alla ska minnas vad vår Frälsare 
har gjort för oss var och en och att vi 
alla ska älska och tjäna honom, i Jesu 
Kristi namn, amen. ◼
SLUTNOTER
 1. Se till exempel 1 Kor. 15:19–22; Hel. 

14:17; Morm. 9:13.
 2. Se Alma 41.
 3. ”O visdom stor, o kärleks nåd”, Psalmer, 

nr 124, v. 2.
 4. ”Oändlig är kärleken”, Psalmer, nr 125, 

v. 2.
 5. Se Joh. 6:58.
 6. Se Topical Guide, ”Follow”.

Brasilien.



78 PRÄSTADÖMETS MÖTE

Herren ska trösta er. När ni fortsätter 
låta Gud råda i era liv vet jag att han 
är precis lika optimistisk angående er 
framtid som han någonsin har varit.

Bland de förluster vi har fått upp-
leva finns det också vissa saker vi 
har funnit. Några har funnit djup-
are tro på vår himmelske Fader och 
hans Son Jesus Kristus. Många har 
fått ett nytt perspektiv på livet – ett 
evigt perspektiv. Ni har kanske funnit 
starkare relationer med dem ni älskar 
och med Herren. Jag hoppas att ni 
har funnit en ökad förmåga att höra 
honom och ta emot personlig upp-
enbarelse. Svåra prövningar ger ofta 
möjligheter att växa som inte skulle ha 
kommit på något annat sätt.

Tänk tillbaka på de senaste två 
åren. Hur har du vuxit? Vad har du 
lärt dig? Först önskar du kanske att du 
kunde gå tillbaka till 2019 och stanna 
där! Men om du tar en titt på ditt liv 
med en bön i hjärtat tror jag du ser 
hur Herren på många sätt har väglett 
dig genom den här svåra tiden och 
har hjälpt dig bli en mer hängiven, 
mer fullständigt omvänd man – en 
sann Guds man.

Jag vet att Herren har stora och 
underbara planer för oss – som 
enskilda och som grupp. Med med-
känsla och tålamod säger han:

”Ni är små barn, och ni har ännu 
inte förstått hur stora välsignelser Fad-
ern … har berett åt er.

Och ni kan inte bära allt nu. Var 
dock vid gott mod, för jag ska leda er.”1

Mina kära bröder, jag vittnar om 
att han har lett oss, och även nu 
leder oss vidare i vår strävan att höra 
honom. Han vill att vi ska växa och 
lära oss, även genom – kanske särskilt 
genom – motgångar.

Motgångar är en stor lärare. Vad 
har du lärt dig under de senaste två 
åren som du alltid vill minnas? Dina 

kära. Andra har förlorat jobb, försörj-
ning eller hälsa. Åter andra har för-
lorat känslan av frid eller hopp inför 
framtiden. Mitt hjärta blöder för var 
och en av er som har lidit dessa eller 
andra förluster. Jag ber ständigt om att 

President Russell M. Nelson
President för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga

Min kära bröder, jag har sett fram 
emot detta distansmöte med er. Senast 
vi höll prästadömets möte på gene-
ralkonferensen var i april 2019. Det 
har hänt mycket under de senaste två 
åren! Vissa av er har förlorat nära och 

Det vi lär oss och aldrig 
kommer att glömma
Om du tar en titt på ditt liv med en bön i hjärtat tror 
jag du ser hur Herren på många sätt har väglett dig 
genom den här svåra tiden.

Montana, USA.
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svar är unika för dig, men jag vill före-
slå fyra lärdomar som jag hoppas att 
vi alla har lärt oss och aldrig kommer 
att glömma.

Lärdom 1: Hemmet är centrum för tro 
och gudsdyrkan

Ofta när Herren varnar oss för 
farorna i den sista tiden råder han oss: 
”Stå därför på heliga platser och låt er 
inte rubbas.”2 Dessa ”heliga platser” 
innefattar förvisso Herrens tempel och 
möteshus. Men i och med att våra möj-
ligheter att samlas på dessa platser har 
begränsats i varierande grad har vi lärt 
oss att en av de heligaste platserna på 
jorden är hemmet – ja, även ditt hem.

Bröder, ni bär Guds prästadöme. 
”Prästadömets rättigheter står i 
oskiljaktig förbindelse med him-
lens krafter.”3 Du och din familj har 
mottagit prästadömets förrättningar. 
”Gudaktighetens kraft [är] uppenbar 
i [prästadömets] förrättningar.”4 Den 
kraften är tillgänglig för dig och din 
familj i ert eget hem när ni håller de 
förbund ni har ingått.5

För 185 år sedan på precis denna 
dag, den 3 april 1836, återställde Elia 
prästadömets nycklar som låter våra 
familjer beseglas för evigt. Det var 
därför det kändes så bra att välsigna 
och dela ut sakramentet hemma. Hur 
tror du det påverkade dina familje-
medlemmar att se dig – sin far, farfar 
eller morfar, make, son eller bror – 
utföra denna heliga förrättning? Vad 
ska du göra för att behålla denna 
heliga känsla i din familj?

Du känner kanske att det fortfar-
ande finns mer du behöver göra för 
att verkligen göra ditt hem till en trons 
helgedom. I så fall, gör det! Om du är 
gift, rådgör då med din maka som din 
likvärdiga partner i detta avgörande 
arbete. Få strävanden är viktigare än 
detta. Mellan nu och tiden för Herrens 

återkomst behöver vi alla ha hem som 
är platser för lugn och trygghet.6

Inställningar och handlingar som 
inbjuder Anden ökar heligheten i ert 
hem. Lika säkert är det att heligheten 
försvinner om det finns något i ditt 
beteende eller din omgivning som för-
törnar den Helige Anden, för då ”drar 
sig himlarna tillbaka”7.

Har du någonsin undrat varför 
Herren vill att vi gör våra hem till 
centrum för lärande och efterlevnad 
av evangeliet? Det är inte bara för 
att förbereda oss för och hjälpa oss 
igenom en pandemi. Nuvarande 
restriktioner mot att samlas kommer 
så småningom att upphöra. Men din 
beslutsamhet att göra ditt hem till din 
tros främsta helgedom bör aldrig 
upphöra. Allteftersom tro och helighet 
minskar i denna fallna värld kommer 
ditt behov av heliga platser att öka. 
Jag uppmanar dig att fortsätta göra ditt 
hem till en verkligt helig plats ”och 
… inte [låta dig] rubbas”8 från detta 
viktiga mål.

Lärdom 2: Vi behöver varandra
Gud vill att vi ska arbeta tillsam-

mans och hjälpa varandra. Det är där-
för han sänder oss till jorden i familjer 
och organiserar oss i församlingar och 

stavar. Det är därför han ber oss att 
tjäna och hjälpa varandra. Det är där-
för han ber oss att leva i världen men 
inte vara av världen.9 Vi kan åstad-
komma så mycket mer tillsammans än 
vi kan ensamma.10 Guds lycksalighets-
plan skulle gå om intet om hans barn 
förblev isolerade från varandra.

Den här pandemin har varit unik 
i och med att den har påverkat alla i 
världen vid i stort sett samma tillfälle. 
Även om vissa har lidit mer än andra 
har vi alla utmanats på något sätt. På 
grund av det har vår gemensamma 
prövning potentialen att bidra till att 
förena Guds barn som aldrig förr. 
Jag frågar därför: Har denna gemen-
samma prövning fört dig närmare 
dina grannar – dina bröder och 
systrar tvärs över gatan och runt om 
i världen?

I det här hänseendet kan de två 
största buden vägleda oss: för det 
första att älska Gud och för det andra 
att älska vår nästa.11 Vi visar vår kärlek 
genom att tjäna.

Om du känner till någon som är 
ensam, så räck ut en hand – även 
om du också känner dig ensam! Du 
behöver inte ha en anledning eller ett 
budskap eller något att avhandla. Säg 
bara hej och visa din kärlek. Tekniken 

Sydafrika.
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kan hjälpa dig. Pandemi eller inte, 
varje dyrbart barn till Gud behöver få 
veta att han eller hon inte är ensam!

Lärdom 3: Ert prästadömskvorum är 
ämnat för mer än bara ett möte

Under pandemin ställdes söndag-
ens kvorummöten in ett tag. Vissa 
kvorum kan nu träffas på distans. Men 
det arbete Herren har gett prästa-
dömets kvorum var aldrig tänkt att 
begränsas till ett möte. Möten är bara 
en liten del av vad ett kvorum är till 
för och vad det kan göra.

Mina bröder i aronska prästa-
dömets kvorum och äldstekvorumet, 
bredda er vision av syftet med att vi 
har kvorum. Hur vill Herren att ni 
använder ert kvorum för att åstad-
komma hans verk – nu? Sök upp-
enbarelse från Herren. Ödmjuka er! 
Fråga! Lyssna! Om du har kallats att 
leda, rådgör då med presidentskapet 
och med kvorummedlemmarna. 
Oavsett vilket ämbete du har i prästa-
dömet, låt Gud råda i din förpliktelse 
som medlem i ditt kvorum och i ditt 

tjänande. Upplev med glädje den 
rättfärdighet du åstadkommer när du 
”verkar med iver för en god sak”12. 
Kvorum har en enastående möjlighet 
att öka takten i Israels insamling på 
båda sidor om slöjan.

Lärdom 4: Vi hör Jesus Kristus bättre 
när vi är stilla

Vi lever i en tid som förutsas för 
länge sedan, då ”allt ska vara i uppror 
och människors hjärtan … förvisso 
[ska] försmäkta, för fruktan ska komma 
över alla människor”.13 Det var sant 
före pandemin, och det kommer att 
vara sant efter den. Oron i världen 
kommer att fortsätta öka. I motsats till 
det är Herrens röst inte ”rösten av ett 
våldsamt dån, men … en stilla röst med 
fullkomlig mildhet, liksom en viskning, 
och den [tränger] ända in i själens 
innersta”.14 För att kunna höra den här 
stilla rösten måste du också vara stilla!15

Under en tid har pandemin ställt 
in aktiviteter som vanligen fyller 
våra liv. Snart kanske vi åter kan 
välja att fylla den tiden med världens 

larm och ståhej. 
Eller så kan vi 
använda vår tid 
till att höra Herr-
ens röst viska 
hans vägledning, 
tröst och frid. Tid 
i tysthet är helig 
tid – tid som 
underlättar per-
sonlig uppenbar-
else och ger frid.

Ha själv-
disciplin till att 
ägna tid åt att 
vara ensam och 
tillsammans med 
dem du älskar. 
Öppna hjärtat för 
Gud i bön. Ta dig 

tid att fördjupa dig i skrifterna och att 
dyrka Herren i templet.

Mina kära bröder, det finns mycket 
som Herren vill att vi lär oss av våra 
upplevelser under denna pandemi. 
Jag har bara räknat upp fyra. Jag 
uppmanar er att göra er egen lista, 
noggrant beakta den, och dela den 
med dem ni älskar.

Framtiden är ljus för Guds förbunds- 
trogna folk.16 Herren kommer alltmer 
att kalla sina tjänare som värdigt bär 
prästadömet att välsigna, trösta och 
stärka mänskligheten och att hjälpa 
till att förbereda världen och dess folk 
för hans andra ankomst. Det åligger 
var och en av oss att vara värdiga den 
heliga ordination vi har mottagit. Det 
här klarar vi! Det vittnar jag om och 
uttrycker min kärlek till er alla, mina 
älskade bröder, i Jesu Kristi heliga 
namn, amen. ◼

SLUTNOTER
 1. L&F 78:17–18.
 2. L&F 87:8; se även Matt. 24:15; L&F 

45:31–33; 101:21–22.
 3. L&F 121:36.
 4. L&F 84:20.
 5. Se Joh. 4:20–23; Alma 32:9–16.
 6. Se Alma 50:4.
 7. L&F 121:37.
 8. L&F 87:8; betoning tillagd.
 9. Se Joh. 17:15–16.
 10. Exempel på detta är att kyrkan under 

2020 gjorde donationer till stöd för över 
1 000 hjälpprojekt för covid- 19 runt om 
i världen. Dessa insatser blev mycket 
mer effektiva eftersom vi gick ihop med 
andra humanitära organisationer, bland 
annat Convoy of Hope, Feeding America, 
Partnership with Native Americans, 
Frälsningsarmén, United Way samt 
Världslivsmedelsprogrammet (se ”2020 
Year in Review”, Newsroom, 21 dec. 2020, 
newsroom.ChurchofJesusChrist.org). Vi 
når längre och vårt positiva inflytande 
breddas av att vi arbetar tillsammans.

 11. Se Mark. 12:30–31.
 12. Se L&F 58:27–28.
 13. L&F 88:91.
 14. Hel. 5:30; se även 1 Kung. 19:12; 3 Ne. 

11:3.
 15. Se Ps. 46:11; L&F 101:16.
 16. Se L&F 82:14.Chile.
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sitt eget liv och ta tillbaka det igen.13 
Dessutom levde Kristus ett fullkom-
ligt liv som var felfritt, och var därför 
undantagen kraven på gudomlig rätt-
visa.14 Vid några tillfällen sa profeten 
Joseph Smith:

”Frälsning kunde inte komma till 
världen utan Jesu Kristi medling.

Gud … beredde sin egen Son till 
offergåva, vilken i sinom tid skulle 
sändas för att … öppna dörren så att 
människan kunde träda inför Herrens 
ansikte.”15

Även om Frälsaren genom sitt 
offer ovillkorligt tog bort följderna 
av fysisk död,16 tog han inte bort vårt 
personliga ansvar att omvända oss 
från de synder vi begår.17 Snarare gav 
han oss en kärleksfull uppmaning att 
förlikas med vår evige Fader. Genom 
Jesus Kristus och hans försoningsoffer 
kan vi uppleva en mäktig förändring 

påskhögtid.5 Genom att göra det 
upplevde Kristus fysiskt och andligt 
lidande bortom mänsklig fattningsför-
måga. Frälsaren själv sa:

”För se, jag, Gud, har lidit detta för 
alla …

Detta lidande fick mig, ja, Gud, den 
störste av alla, att skälva av smärta och 
blöda ur varje por samt lida till både 
kropp och ande – och jag önskade 
att jag inte skulle behöva dricka den 
bittra kalken och rygga –

dock, ära vare Fadern, och jag 
drack och fullbordade mina förbered-
elser för människobarnen.”6

Kristus uppfyllde barmhärtigt 
Faderns vilja7 genom sitt oändliga och 
nåderika offer. Han övervann udden 
av den fysiska och andliga döden8 
som introducerades till världen genom 
fallet9 och erbjöd oss därmed den för-
underliga möjligheten att uppnå evig 
frälsning.10

Jesus var den ende som hade 
förmågan att förverkliga det här eviga 
och fullkomliga offret för oss alla.11 
Han utvaldes och förutordinerades i 
det stora rådet i himlen innan världen 
formades.12 När han sedan föddes av 
en dödlig mor ärvde han den fysiska 
döden, men av Gud, som Faderns 
enfödde Son, ärvde han kraften att ge 

Äldste Ulisses Soares
i de tolv apostlarnas kvorum

Söndagens förmiddagsmöte | 4 april 2021

Mina kära syskon, den här strålande 
påskmorgonen jublar mitt hjärta vid 
minnet av den underbaraste, mest 
storslagna, mest omätbara gärning 
som någonsin har utförts i hela 
mänsklighetens historia – vår Herre 
Jesu Kristi försonande offer. De kända 
orden från profeten Jesaja upphöjer 
storheten och osjälviskheten i Fräls-
arens välvilja och offer å alla Guds 
barns vägnar:

”Men det var våra sjukdomar han 
bar, våra smärtor tog han på sig, 
medan vi såg honom som hemsökt, 
slagen av Gud och pinad.

Han blev genomborrad för våra 
brott, slagen för våra synder. Straffet 
blev lagt på honom för att vi skulle 
få frid, och genom hans sår är vi 
helade.”1

Genom att frivilligt ta på sig hela 
mänsklighetens synder, på det grym-
maste sätt låta sig fastspikas på korset 
och segerrikt övervinna döden den 
tredje dagen,2 gav Jesus en heligare 
innebörd åt den påskförrättning som 
hade förlänats Israel i forna dagar.3 I 
uppfyllelse av profetia erbjöd han sin 
kropp och sitt dyrbara blod som detta 
stora och sista offer4 och giltigförklar-
ade därmed de traditionella symboler 
som används i firandet av Herrens 

Jesus Kristus: vår själs 
vårdgivare
När vi uppriktigt omvänder oss från våra synder kan 
Kristi försoningsoffer få fullständig verkan i vårt liv.
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i sinne och hjärta, och därigenom få 
en ny inställning till både Gud och 
livet i allmänhet.18 När vi upprikt-
igt omvänder oss från våra synder 
och vänder hjärta och sinne till Gud 
och hans bud, kan vi ta emot hans 
förlåtelse och känna inflytandet från 
hans helige Ande i större överflöd. 
Barmhärtigt nog slipper vi uppleva 
det djupa lidande som Frälsaren 
genomled.19

Omvändelsens gåva är ett uttryck 
för Guds godhet mot sina barn och 
visar på hans ojämförliga kraft att 
hjälpa oss att övervinna de synder vi 
begår. Den är också ett tecken på det 
tålamod och den fördragsamhet som 
vår kärleksfulle Fader har med våra 
svagheter och bräckligheter. President 
Russell M. Nelson, vår käre profet, 
kallade den här gåvan ”nyckeln till 
lycka och sinnesfrid”.20

Mina kära vänner, jag vittnar för 
er att när vi uppriktigt omvänder oss 
från våra synder21 så låter vi Kristi 
försoningsoffer få fullständig verkan 
i vårt liv.22 Vi blir fria från syndens 
bojor, finner glädje på vår jordiska 
resa och blir berättigade att ta emot 
evig frälsning, som förbereddes från 
världens grundläggning för alla som 
tror på Jesus Kristus och kommer till 
honom.23

Förutom att Frälsaren har tillhanda-
hållit frälsningens storslagna gåva 
erbjuder han oss lindring och tröst i 
våra jordiska lidanden, frestelser och 
svagheter, vilka även innefattar de 
omständigheter vi nyligen upplevt 
under den pågående pandemin. Jag 
kan betyga för er att Kristus alltid 
är medveten om de motgångar vi 
upplever i jordelivet. Han förstår all 
bitterhet, vånda och fysisk smärta 

såväl som de känslomässiga och and-
liga svårigheter vi ställs inför. Frälsar-
ens inre är fyllt av barmhärtighet, och 
han är alltid redo att hjälpa oss. Det 
här är möjligt eftersom han person-
ligen i köttet upplevde och tog på 
sig smärtan av vår svaghet och våra 
skröpligheter.24

Med saktmod och ödmjukhet i 
hjärtat nedsteg han under allt och gick 
med på att bli föraktad, övergiven och 
förödmjukad av människor, efter att 
ha blivit genomborrad för våra över-
trädelser och synder. Han genomled 
detta för alla i det att han tog på sig 
världens synder25 och blir således vår 
fullkomliga andliga vårdgivare.

När vi närmar oss honom och 
andligen överlämnar oss i hans vård, 
kan vi ta på oss hans ok, som är milt, 
och hans börda, som är lätt, och på 
så sätt upptäcka denna utlovade tröst 
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och vila. Dessutom får vi den styrka 
vi alla behöver för att övervinna livets 
svårigheter, svagheter och sorger, 
som är synnerligen svåra att uthärda 
utan hans hjälp och helande kraft.26 
Skrifterna lär oss: ”Kasta din börda på 
Herren, han ska ta hand om dig.”27 
”Och må Gud sedan låta [våra] bördor 
lättas genom glädjen i hans Son.”28

I slutet av förra året fick jag veta 
att ett kärt par, Mario och Regina 
Emerick, som var mycket trofasta 
mot Herren, båda hade gått bort 
inom loppet av fyra dagar på grund 
av komplikationer i samband med 
covid- 19.

En av deras söner, som för närvar-
ande verkar som biskop i Brasilien, 
berättade följande för mig: ”Det var 
så svårt att se mina föräldrar lämna 
den här världen i det tillståndet, men 
jag kunde tydligt känna Herrens 
hand i mitt liv mitt i denna tragedi, 
eftersom jag fick styrka och frid som 
övergick mitt förstånd. Genom min tro 
på Jesus Kristus och hans försoning 
fick jag gudomlig hjälp att stärka och 
trösta mina familjemedlemmar och 
alla dem som hjälpte oss under den 
här prövande upplevelsen. Även om 
det underverk som alla hoppades på 
inte skedde är jag personligen vittne 
till många andra underverk som har 
ägt rum i mitt eget liv och i mina 
familjemedlemmars liv. Jag kände en 
oförklarlig frid som trängde in i djupet 
av mitt hjärta och gav mig hopp och 
tillit till Frälsarens kärlek till mig och 
Guds plan för sina barns lycka. Jag 
upptäckte att under de allra mest 
sorgbetyngda dagarna är Frälsarens 
kärleksfulla armar alltid uträckta om 
vi söker honom av allt vårt hjärta, vår 
kraft, vårt förstånd och vår styrka.”

Mina kära syskon, den här påsk-
dagen vittnar jag högtidligt om att 
Jesus uppstod från de döda och att 

han lever. Jag vittnar för er att Fräls-
aren genom sin försoning har berett 
vägen för oss att övervinna döden, 
både fysiskt och andligt. Förutom 
dessa stora välsignelser ger han oss 
också tröst och försäkran i svåra 
stunder. Jag betygar för er att när vi 
förtröstar på Jesus Kristus och på 
hans gudomliga försoningsoffer och 
uthärdar i vår tro till änden så får vi 
åtnjuta löftena från vår himmelske 
Fader, som gör allt i sin makt för att 
hjälpa oss att en dag återvända till 
hans närhet. Det här är hans verk och 
hans härlighet!29 Jag vittnar för er att 
Jesus är Kristus, världens Återlösare, 
den utlovade Messias, uppståndelsen 
och livet.30 Och jag delar med mig av 
dessa sanningar till er i hans heliga 
namn, Faderns Enfödde, vår Herre 
Jesus Kristus, amen. ◼
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bedrövelse och undrat hur de skulle 
kunna fortsätta utan sin Herre. Ändå 
fortsatte de att tjäna honom också 
efter hans död.

Josef från Arimatea vädjade till 
Pilatus att ge honom 
Jesu kropp. Han tog ner 
kroppen, svepte den i 
fint linnetyg, lade den i 
sin egen nya grav och 
rullade en stor sten för 
ingången till graven.7

Nikodemus tog med 
sig myrra och aloe. 
Han hjälpte Josef att ta 
kroppen och svepa den 
i linne tillsammans med 
kryddorna.8

Maria Magdalena och 
andra kvinnor följde 
Josef och Nikodemus, 
såg var de lade Jesu 
kropp och förberedde 
väldoftande kryddor och 
oljor för att smörja den.9 
Enligt den tidens strikta 
lagar väntade de med 
att ytterligare förbereda 
och smörja kroppen 
eftersom lördagen var 
sabbaten.10 Sedan, tidigt 
på söndagsmorgonen, 
gick de till graven. När 

de förstod att Frälsarens kropp inte 
var där gick de för att berätta det för 
de lärjungar som var Jesu apostlar. 
Apostlarna följde med dem till graven 
och såg att den var tom. Alla utom 
Maria Magdalena gick så småningom 
därifrån, och undrade vad som hade 
hänt med Frälsarens kropp.11

Maria Magdalena stannade ensam 
kvar vid graven. Bara några dagar tid-
igare hade hon bevittnat sin vän och 
Mästares tragiska död. Nu var hans 
grav tom och hon visste inte var han 
var. Det var för mycket för henne att 
hantera och hon grät. I den stunden 
kom den uppståndne Frälsaren till 
henne och frågade varför hon grät och 
vem hon sökte. I tron att det var träd-
gårdsmästaren som talade till henne 

Denna strålande påskdag sjunger 
våra barn glatt ”På en härlig vårdag 
uppstod ur sin grav vår Mästare, vår 
Frälsare; han livet åt oss gav”.1

Vi är tacksamma för vår kunskap 
om Jesu Kristi uppståndelse. Och 
ändå kommer vi någon gång i våra liv 
att känna oss förkrossade efter att ha 
förlorat någon vi älskar djupt. Under 
den nuvarande globala pandemin 
har många av oss förlorat närstående 
– antingen familjemedlemmar eller 
vänner.2 Vi ber för dem som sörjer en 
sådan förlust.

President Russell M. Nelson har sagt:
”Oavsett ålder sörjer vi dem som 

vi älskat och mist. Sorgen är ett av de 
innerligaste uttrycken för ren kärlek. 
…

Dessutom kan vi inte till fullo upp-
skatta lyckliga återföreningar längre 
fram utan nuvarande tårfyllda skils-
mässor. Enda sättet att hålla sorgen 
borta från döden är att ta bort kär-
leken från livet.”3

Vi kan föreställa oss hur Jesu 
vänner, som hade följt honom och 
tjänat honom4, kände när de bevitt-
nade hans död.5 Vi vet att de ”sörjde 
och grät”6. Dagen för korsfästelsen, 
utan vetskap om vad som skulle 
hända på söndagen, måste de ha 
känt sig överväldigade av rädsla och 

Graven har ingen seger
Genom den återlösande försoningen och Jesu Kristi 
härliga uppståndelse kan krossade hjärtan helas, 
vånda kan bli till frid och förtvivlan till hopp.

Panama.
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bad hon honom berätta var hennes 
Herres kropp var, om det var han som 
hade tagit bort den, så att hon kunde 
hämta den.12

Jag föreställer mig att Herren kan 
ha låtit Maria Magdalena sörja och ge 
uttryck för sin smärta.13 Han kallade 
henne sedan vid namn och hon 
vände sig mot honom och kände igen 
honom. Hon såg den uppståndne 
Kristus och blev ett vittne om hans 
härliga uppståndelse.14

Precis som ni kan jag relatera till 
den vånda som Maria Magdalena och 
hennes vänner kände när de sörjde 
sin Herres död. När jag var nio år 
gammal förlorade jag min äldre bror 
i en förödande jordbävning. Eftersom 
det hände så oväntat tog det ett tag 
för mig att förstå vad som faktiskt 
hade hänt. Jag var förkrossad av sorg 
och brukade fråga mig: ”Vad hände 
med min bror? Var är han? Vart tog 
han vägen? Kommer jag någonsin att 
få se honom igen?”

Vid den tiden visste jag ännu inget 
om Guds frälsningsplan och jag ville 
veta varifrån vi kom, vad meningen 
med livet var och vad som händer 
med oss när vi dör. Känner vi inte alla 
denna längtan när vi förlorar någon vi 
älskar eller när vi går igenom svårig-
heter i våra liv?

Några år senare började jag tänka 
mer specifikt på min bror. Jag brukade 
föreställa mig att han knackade på vår 
dörr. Jag öppnade dörren, han stod 
där och han sa till mig: ”Jag är inte 
död. Jag lever. Jag kunde inte komma 
till dig, men nu tänker jag stanna hos 
dig och tänker aldrig lämna dig igen.” 
Den här fantasin, nästan som en dröm, 
hjälpte mig att hantera smärtan som 
jag kände efter att ha förlorat honom. 
Tanken att han skulle vara med mig 
kom till mitt sinne hela tiden. Ibland 
stirrade jag till och med på dörren i 

hopp om att han skulle knacka och att 
jag skulle få se honom igen.

Omkring 40 år senare, vid påsk-
tiden, begrundade jag Jesu Kristi upp-
ståndelse och började tänka på min 
bror. I den stunden fick jag en insikt. 
Jag mindes hur jag hade föreställt mig 
att han kom för att träffa mig.

Den dagen insåg jag att Anden 
hade gett mig tröst i en svår tid. Jag 
hade fått ett vittnesbörd om att min 
brors ande inte är död; han lever. 
Han utvecklas fortfarande i sin eviga 
tillvaro. Jag vet att ”[min] bror ska 
uppstå”15 vid det storartade tillfälle då 
vi alla, tack vare Jesu Kristi uppstånd-
else, ska uppstå. Dessutom har han 
gjort det möjligt för oss alla att förenas 
som familjer och ha evig lycka i Guds 
närhet om vi väljer att ingå och hålla 
heliga förbund med honom.

President Nelson har sagt:
”Döden är en nödvändig del av 

vår eviga tillvaro. Ingen vet när den 
kommer, men den är nödvändig i 
Guds stora lycksalighetsplan. Tack 
vare Herrens försoning är slutlig upp-
ståndelse en realitet och evigt liv en 
möjlighet för hela människosläktet. …

För sörjande nära och kära som 
lämnats kvar … lindras dödens udd 
av en ståndaktig tro på Kristus, ett 
fullkomligt klart hopp, kärlek till 
Gud och alla människor och en stark 
önskan att tjäna dem. Den tron, det 
hoppet, den kärleken kommer att 
berättiga oss till att få komma in i 
Guds heliga närvaro och tillsammans 
med vår eviga livskamrat och familj 
vara hos honom för evigt.”16

Jag vittnar om att ”om Kristus inte 
hade uppstått från de döda, eller 
inte hade brutit dödens band för att 
graven inte skulle få någon seger 
och döden inte skulle ha någon udd, 
kunde det inte ha funnits någon 
uppståndelse.

Men det finns en uppståndelse, 
och därför har graven ingen seger och 
dödens udd är uppslukad i Kristus.

Han är världens ljus och liv, ja, ett 
ljus som är oändligt, som aldrig kan 
förmörkas, ja, och även ett liv som 
är oändligt så att det inte längre kan 
finnas någon död.”17

Jesus förkunnade själv: ”Jag är upp-
ståndelsen och livet. Den som tror på 
mig ska leva om han än dör.”18

Jag vittnar att genom den åter-
lösande försoningen och Jesu Kristi 
härliga uppståndelse kan krossade 
hjärtan helas, vånda kan bli till frid och 
förtvivlan till hopp. Han kan omfamna 
oss i barmhärtighetens armar och 
trösta, bemyndiga och hela oss var och 
en. I Jesu Kristi namn, amen. ◼
SLUTNOTER
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Äldste S. Mark Palmer
i de sjuttio

För flera år sedan, när jag närvarade vid 
möten i Salt Lake City, välkomnades jag 
av vår käre profet. På sitt typiska varma 
och personliga sätt frågade han: ”Mark, 
hur är det med din mamma?” 

Jag berättade att jag hade träffat 
henne tidigare den veckan hemma 
hos henne i Nya Zeeland och att hon 
höll på att bli gammal, men att hon 
var full av tro och var en källa till 
inspiration för alla som kände henne.

Han sa sedan: ”Hälsa till henne 
från mig … och säg till henne att jag 
ser fram emot att träffa henne igen.”

Jag blev ganska överraskad och 
frågade: ”Har du planerat att resa till 
Nya Zeeland snart?” 

Med eftertänksam uppriktighet 
svarade han: ”Åh, nej, jag kommer att 
träffa henne i nästa liv.” 

Det fanns inget lättsinnigt i hans 
svar. Det var ett fullkomligt naturligt 
uttryck för ett faktum. I detta privata, 
rättframma ögonblick hörde och 
kände jag ett rent vittnesbörd från en 
levande profet om att livet fortsätter 
efter döden.

Den här konferenshelgen får ni 
höra levande apostlar och profeter 
vittna om Jesu Kristi uppståndelse. 
”De fundamentala principerna i vår 
religion är apostlarnas och profeternas 

vittnesbörd om Jesus Kristus, att han 
dog, begravdes och uppstod på den 
tredje dagen. … Allt annat som tillhör 
vår religion är endast tillägg till [denna 
sanning].”1 Jag lovar att om ni lyssnar 
med ärligt uppsåt så bekräftar Anden 
sanningen i dessa vittnesbörd för ert 
förstånd och ert hjärta.2

Jesu forntida apostlar förändrades 
för evigt när han hade visat sig för 
dem efter sin död. Tio av dem såg 
själva att han hade uppstått. Tomas, 
som inte var närvarande från början, 
utbrast: ”Om jag inte får se … så 
kan jag inte tro.”3 Senare förmanade 
Jesus Tomas: ”Tvivla inte, utan tro!”4 
Sedan undervisade Herren om trons 

oumbärliga roll: ”Saliga är de som inte 
har sett men ändå tror.”5

Den uppståndne Herren gav sina 
apostlar uppdraget att vittna om 
honom. Precis som våra levande apost-
lar i dag lämnade de sina världsliga 
yrken bakom sig och ägnade resten 
av sina liv åt att frimodigt förkunna 
att Gud hade uppväckt denne Jesus. 
Deras mäktiga vittnesbörd fick tusen-
tals att följa uppmaningen att döpas.6

Påskdagens härliga budskap är 
centralt för hela kristenheten. Jesus 
Kristus har uppstått från de döda, 
och tack vare detta kommer också 
vi att leva igen efter döden. Den här 
kunskapen ger mening och syfte åt 
våra liv. Om vi går framåt i tro blir vi 
för evigt förändrade, precis som de 
forntida apostlarna. Vi, liksom de, kan 
uthärda vilka svårigheter som helst 
med tro på Jesus Kristus. Denna tro 
ger oss också hopp om en tid när vår 
”sorg ska vändas i glädje”7.

Min egen tro har sitt ursprung i en 
tid av sorg.

Min mamma och pappa var fårfar-
mare i Nya Zeeland.8 De njöt av livet. 
När de var unga och nygifta välsign-
ades de med tre små flickor. Den 
yngsta av dem hette Ann. En dag när 
de var på semester tillsammans vid 

Vår sorg ska vändas 
i glädje
Jag uppmanar alla som känner sorg, alla som undrar 
vad som händer efter att vi dör, att utöva tro på Kristus.

Filippinerna.
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en sjö, tultade den 17 månader gamla 
Ann iväg. Efter minuter av desperat 
letande hittades hon livlös i vattnet.

Den här mardrömmen orsakade 
outsäglig sorg. Pappa skrev många år 
senare att en del av skrattet försvann 
från deras liv för evigt. Det här ledde 
också till en längtan efter svar på liv-
ets allra viktigaste frågor: Vad kommer 
det att bli av vår dyrbara Ann? Kom-
mer vi någonsin att få träffa henne 
igen? Hur kan vår familj någonsin bli 
lycklig igen?

Några år efter den här tragedin 
kom två unga missionärer från Jesu 
Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga till 
vår farm. De började undervisa om 
sanningarna som återfinns i Mormons 
bok och Bibeln. De här sanningarna 
innefattar förvissningen om att Ann 
nu lever i andevärlden. Tack vare Jesu 
Kristi uppståndelse kommer också 
hon att uppstå. De lärde att Jesu Kristi 
kyrka har återställts till jorden med en 
levande profet och tolv apostlar. Och 
de framlade den unika och anmärk-
ningsvärda lärosatsen att familjer kan 
höra samman för evigt genom samma 
prästadömsmyndighet som Jesus gav 
sin främste apostel, Petrus.9

Mamma kände genast igen sann-
ingen och fick Andens vittnesbörd. 
Pappa däremot slets under året som 
följde mellan tvivel och andliga 
impulser. Dessutom var han ovillig att 
ändra sitt sätt att leva. En morgon efter 
en sömnlös natt, medan han gick fram 
och tillbaka på golvet, vände han sig 
till mamma och sa: ”Ska jag döpa mig 
blir det i dag eller aldrig.”

Mamma berättade för missionär-
erna vad som hade hänt, och de insåg 
genast att det fanns en trons gnista 
hos min pappa som nu antingen 
skulle tändas eller släckas.

Samma morgon reste vår familj till 
närmaste strand. Omedvetna om vad 

som skulle hända hade vi barn pick-
nick i sanddynerna medan äldsterna 
Boyd Green och Gary Sheffield ledde 
ner mina föräldrar i havet och döpte 
dem. Som en ytterligare trosgärning 
lovade pappa personligen Herren att 
oavsett vad som hände skulle han hålla 
fast hela livet vid de löften han ingick.

Ett år senare invigdes ett tempel i 
Hamilton i Nya Zeeland. Strax därpå 
knäböjde vår familj, tillsammans med 
någon som representerade Ann, runt 
altaret i detta heliga Herrens hus. 
Där, genom prästadömets myndighet, 
förenades vi som en evig familj i en 
enkel och vacker förrättning. Det gav 
stor frid och glädje.

Många år senare sa pappa till mig 
att om det inte hade varit för Anns 
tragiska död skulle han aldrig ha varit 
ödmjuk nog att ta emot det återställda 
evangeliet. Men Herrens Ande ingöt 
hopp om att det som missionärerna 
undervisade om var sant. Mina föräld-
rars tro fortsatte växa tills de var för 
sig brann med en vittnesbördets eld 
som tyst och ödmjukt vägledde varje 
beslut i deras liv.

Jag kommer alltid att vara tack-
sam för mina föräldrars föredöme för 
framtida generationer. Det är omöjligt 
att mäta det antal liv som för evigt har 
förändrats tack vare deras gärningar 
av tro som svar på djup sorg.

Jag uppmanar alla som känner 
sorg, alla som brottas med tvivel, alla 

som undrar vad som händer efter 
att vi dör att utöva tro på Kristus. Jag 
lovar att om ni önskar att tro, och 
sedan agerar i tro och följer Andens 
viskningar, så finner ni glädje i det här 
livet och i den kommande världen.

Jag ser så mycket fram emot dagen 
när jag får träffa min syster Ann. Jag 
ser fram emot en glädjerik återfören-
ing med min pappa, som dog för över 
30 år sedan. Jag vittnar om den glädje 
som kommer av att leva i tro, att tro 
utan att se, men att veta genom den 
Helige Andens kraft att Jesus Kristus 
lever. Av hela mitt hjärta och förstånd 
väljer jag att följa Jesus Kristus och 
hans återställda evangelium. Detta 
välsignar varje aspekt av mitt liv. Jag 
vet att Jesus är Kristus, Guds Son, vår 
Frälsare och Återlösare. I Jesu Kristi 
namn, amen. ◼

SLUTNOTER
 1. Kyrkans presidenters lärdomar: Joseph 
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 2. Se L&F 8:2.
 3. Joh. 20:25. ”Det är vanligt i vår 

sekulariserade värld att säga ’att se är att 
tro’. … Herrens väg skulle snarare kunna 
beskrivas med orden ’att tro är att se’. 
Tro på Herren är förutsättningen, inte 
slutsatsen” (Lance B. Wickman, ”Men om 
inte”, Liahona, nov. 2002, s. 31).

 4. Joh. 20:27.
 5. Joh. 20:29; betoning tillagd.
 6. Se Apg. 2.
 7. Joh. 16:20.
 8. Kenneth Molony Palmer och Jill Garlick 

Palmer.
 9. Se Matt. 16:19.

Chile.
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motiverade Paulus att tjäna? ”[ Jag] 
jagar mot målet för att vinna seger-
priset, Guds kallelse till himlen i 
Kristus Jesus.”1

Att jaga mot målet är att trofast 
fortsätta på ”den trånga och smala 
stigen som leder till evigt liv”2 med vår 
Frälsare och vår Fader i himlen. Paulus 
ansåg att hans lidanden ”inte kan 
jämföras med den härlighet som ska 
uppenbaras och bli vår”.3 Paulus brev 
till filipperna, som han skrev när han 
var bunden i fängelse, är ett brev av 
överväldigande glädje och jubelfröjd, 
och en uppmuntran till oss alla, särskilt 
i den här svåra tiden av ovisshet. Vi 
behöver alla fatta mod av Paulus: ”Jag 
räknar allt som förlust, för jag har funnit 
det som är långt mer värt: kunskapen 
om Kristus Jesus, min Herre. För hans 
skull har jag förlorat allt och räknar det 
som skräp, för att vinna Kristus.”4

När vi ser på Paulus tjänande 
känner vi oss inspirerade och upplyfta 
av våra egna Paulus- figurer i vår tid, 
som också tjänar, undervisar och vitt-
nar med kärlek och tacksamhet under 
de svårigheter de möter i sina egna och 
i sina närståendes liv. En upplevelse jag 
hade för nio år sedan hjälpte mig att 
inse vikten av att jaga mot målet.

År 2012, när jag för första gången 
gick in på generalkonferensens ledar-
skapsmöte, kunde jag inte låta bli att 
känna mig överväldigad och otillräck-
lig. Inom mig fanns en röst som envist 
upprepade: ”Du hör inte hemma här! 
Ett allvarligt misstag har begåtts!” Just 
som jag försökte hitta någonstans att 
sitta fick äldste Jeffrey R. Holland syn 
på mig. Han kom fram till mig och sa: 
”Edward, det är gott att se dig här”, och 
strök mig ömt över kinden. Jag kände 
mig som ett litet barn! Hans kärlek och 
mottagande värmde mig och hjälpte 
mig att känna en anda av tillhörighet, 
en anda av broderskap. Följande dag 

vittnade om Jesus Kristus. Hur kan 
en sådan person tjäna med sådan 
kärlek och tacksamhet, speciellt med 
tanke på hans stora lidanden? Vad 

Edward Dube
i de sjuttios kvorum

När jag läser Apostlagärningarna och 
Paulus brev förundras jag över hur 
Paulus drevs av kärlek och tacksam-
het när han tjänade, undervisade och 

Jaga mot målet
Det handlar inte så mycket om vad vi genomgår 
i livet, utan om vad vi håller på att bli.

Portugal.
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såg jag äldste Holland göra samma sak 
som han hade gjort mot mig dagen 
innan. Han strök varmt äldste Dallin H. 
Oaks, som är över honom i senioritets-
ordning, över kinden!

I det ögonblicket kände jag Herr-
ens kärlek genom dessa män som vi 
understödjer som profeter, siare och 
uppenbarare. Genom sina vänliga, 
naturliga gester hjälpte äldste Holland 
mig att övervinna min självupptagen-
het och mina känslor av otillräcklig-
het. Han hjälpte mig att fokusera på 
det heliga och glädjerika verk som 
jag har kallats till – att föra själar till 
Kristus. Han, liksom Paulus i Bibeln, 
inspirerade mig att jaga mot målet.

Det är intressant att Paulus upp-
manar oss att sträva framåt samtidigt 
som han ber oss att glömma det som 
är bakom oss – våra tidigare rädslor, 
vårt tidigare fokus, våra tidigare miss-
lyckanden och vår tidigare sorg. Han 
uppmanar oss, precis som vår käre 
profet president Russell M. Nelson, 
att tjäna på ”ett nytt, heligare sätt”.5 
Frälsarens löfte är verkligt: ”Den som 
vill rädda sitt liv ska mista det, men 
den som mister sitt liv för min skull 
ska vinna det.”6

I mitt första generalkonferenstal 
berättade jag hur min mamma lärde 
mig att arbeta på vår åker. ”Se aldrig 
tillbaka”, sa hon. ”Se framåt och se 
vad vi har kvar att göra.”7

Mot slutet av mammas liv, när hon 
kämpade mot cancer, bodde hon 
hos Naume och mig. En natt hörde 
jag henne gråta i sitt sovrum. Hennes 
smärtor var intensiva, till och med 
efter att hon tagit sin sista dagliga dos 
av morfin två timmar tidigare.

Jag gick in till henne och grät 
tillsammans med henne. Jag bad för 
henne med hörbara ord att hennes 
smärtor genast skulle lindras. Och då 
gjorde hon detsamma som hon gjort på 

åkern för så många år sedan: Hon tog 
sig tid att ge mig en lärdom. Jag kom-
mer aldrig att glömma hennes ansikte 
i det ögonblicket: skört, härjat, fyllt av 
smärta, med medlidande i blicken när 
hon såg på sin sörjande son. Hon log 
genom tårarna, såg mig rakt i ögonen 
och sa: ”Det kommer inte an på någon 
annan än Gud att avgöra om den här 
smärtan ska upphöra eller inte.”

Jag satte mig tyst upp. Hon satt 
också tyst. Fortfarande minns jag det 
så tydligt. Genom min mor gav Herren 
mig den natten en lärdom som kom-
mer att finnas kvar hos mig för evigt. 
När min mor uttryckte sitt erkännande 
av Guds vilja, mindes jag orsaken till 
att Jesus Kristus led i Getsemane träd-
gård och på korset på Golgata. Han 
sa: ”Se, jag har gett er mitt evange-
lium, och detta är det evangelium som 
jag har gett er – att jag kom till världen 
för att göra min Faders vilja, därför att 
min Fader sände mig.”8

Jag tänker på vår käre profet 
president Nelsons profetiska frågor 
till oss under den senaste generalkon-
ferensen. President Nelson frågade: 
”Är du villig att låta Gud råda i ditt 
liv? Är du villig att låta Gud vara det 
viktigaste inflytandet i ditt liv? … Är 
du villig att låta det som han vill … få 
företräde framför alla andra ambi-
tioner? Är du villig att låta din vilja 
införlivas i hans?”9 Min mamma skulle 
ha svarat med ett känslosamt men 
bestämt ”ja”, och andra trofasta med-
lemmar i kyrkan runt om i världen 
skulle också svara med ett känslosamt 
men bestämt ”ja”. President Nelson, 
tack för att du inspirerat och lyft oss 
med de här profetiska frågorna.

Nyligen hade jag ett samtal i 
Pretoria i Sydafrika med en biskop 
som begravde sin fru och sin vuxna 
dotter på samma dag. Deras liv togs 
av coronavirus- pandemin. Jag frågade 

hur han mådde. Biskop Teddy Tha-
bethes svar stärkte min beslutsamhet 
att följa orden och maningarna från 
Herrens profeter, siare och uppenbar-
are. Biskop Thabethe svarade att det 
alltid finns hopp och tröst i vetskapen 
om att Frälsaren har tagit på sig sitt 
folks smärta, så att han kan veta hur 
han ska hjälpa oss.10 Med djup tro 
vittnade han: ”Jag är tacksam för fräls-
ningsplanen, planen för vår lycka.” 
Sedan ställde han en fråga till mig: 
”Är det inte det här som vår profet 
försökte lära oss förra konferensen?”

Jordelivets svårigheter kommer 
förvisso till oss alla på ett eller annat 
sätt, men låt oss fokusera på att ”[jaga] 
mot målet”, som är ”segerpriset, Guds 
kallelse till himlen”.11

Min ödmjuka uppmaning till oss 
alla är att aldrig ge upp! Vi är kallade 
att ”lägga bort allt som tynger och 
särskilt synden som snärjer oss så 
hårt, och löpa uthålligt i det lopp vi 
har framför oss. Och låt oss ha blicken 
fäst på Jesus, trons upphovsman och 
fullkomnare.”12

Det handlar inte så mycket om 
vad vi genomgår i livet, utan om vad 
vi håller på att bli. Det finns glädje i 
att jaga mot målet. Jag vittnar om att 
han som övervann allt hjälper oss när 
vi ser upp mot honom. I Jesu Kristi 
namn, amen. ◼

SLUTNOTER
 1. Fil. 3:14.
 2. 2 Ne. 31:18.
 3. Rom. 8:18; se även 2 Kor. 1:3–7.
 4. Fil. 3:8.
 5. Russell M. Nelson, ”Stödverksamhet”, 

Liahona, maj 2018, s. 100.
 6. Matt. 16:25.
 7. Se Edward Dube, ”Se framåt med tro”, 

Liahona, nov. 2013, s. 15.
 8. 3 Ne. 27:13.
 9. Russell M. Nelson, ”Låt Gud råda”, 

Liahona, nov. 2020, s. 94.
 10. Se Alma 7:11–12.
 11. Fil. 3:14.
 12. Hebr. 12:1–2.
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till Gud och att han vill att vi ska 
återvända till hans närhet är ett av de 
första stegen tillbaka till vårt himmel-
ska hem.

Påminn dig själv om det här arvet. 
Ta dig regelbundet tid till att boosta 
ditt andliga immunsystem genom att 
minnas de välsignelser du har fått 
av Herren. Lita på de vägvisare du 
har fått av honom i stället för att helt 
förlita dig på världen för att mäta ditt 
personliga värde och för att ta dig 
fram.

Nyligen besökte jag en nära 
anhörig efter att hon varit inlagd på 
sjukhus. Hon berättade för mig att 
när hon låg i sjukhussängen var allt 
hon önskade att någon skulle sjunga 
sången ”Jag är Guds lilla barn” för 
henne. Denna enda tanke, sa hon, gav 
henne den frid hon behövde i den 
stunden av lidande.

Vetskapen om vem du är förändrar 
det du känner och det du gör.

När du förstår vem du egentligen är 
blir du bättre förberedd att känna igen 
och komma ihåg din väg tillbaka till 
ditt himmelska hem och längta efter 
att få vara där.

Den här redogörelsen fick mig att 
tänka på att något av det allra viktig-
aste vi kan göra i det här livet är att 
känna igen och minnas stigen tillbaka 
till vår himmelske Fader och trofast 
och glatt hålla ut under färden.

Jag tänkte på fyra påminnelser, 
som när de ständigt används och 
tillämpas i våra liv, kan väcka känslor 
för vårt himmelska hem.

För det första kan vi minnas att vi är 
barn till Gud

Vi har ett gudomligt arv. Att 
komma till insikt om att vi är barn 

José A. Teixeira
i de sjuttios presidentskap

År 1946 var den unge forskaren 
Arthur Hasler ute och vandrade längs 
en bergsbäck i närheten av sitt barn-
domshem när han var med om en 
upplevelse som ledde till den viktiga 
upptäckten av hur fiskar hittar tillbaka 
till vattendragen där de kläcktes.

När Hasler var på väg uppför ett 
berg, fortfarande med sitt barndoms 
favoritvattenfall utom synhåll, dök 
plötsligt ett minne upp som han hade 
glömt. Han sa: ”När en svalkande 
vindil förde med sig dofterna av 
mossan och aklejan som växte kring 
den steniga slänten, dök en detaljerad 
bild av det här vattenfallet och dess 
omgivning på bergssidan plötsligt upp 
för min inre syn.”1

De här dofterna väckte liv i hans 
barndomsminnen och påminde 
honom om hans hem.

Om dofter kan aktivera sådana 
minnen för honom, tänkte han att 
dofter kanske kunde vara lika utlös-
ande för laxar som, efter åratal i 
öppna havet, återvänder till exakt 
samma vattendrag som de kläcktes i.

Med utgångspunkt i den här upp-
levelsen kunde Hasler, tillsammans 
med andra forskare, visa att laxar 
minns just de dofter som kan hjälpa 
dem att navigera hundratals mil för att 
hitta hem igen från havet.

Kom ihåg din väg hem
Vi har Jesu Kristi fullkomliga exempel att följa, och 
färden mot vårt eviga hem är möjlig endast tack vare 
hans lärdomar, hans liv och hans försoningsoffer.

Puerto Rico.
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För det andra kan vi komma ihåg 
grundvalen som skyddar oss

Styrka kommer när vi förblir rätt-
färdiga, sanna och trofasta mot vår 
himmelske Fader och Jesus Kristus, 
även när andra på ett överväldigande 
sätt bortser från frälsningens bud och 
principer.2

I Mormons bok lärde Helaman sina 
söner att komma ihåg att de måste 
bygga sin grundval på Jesus Kristus 
för att kunna ha styrkan att stå emot 
motståndarens frestelser. Satans mäkt-
iga vindar och stormar piskar oss, 
men de har ingen kraft att dra ner oss 
om vi sätter vår lit till den pålitligaste 
av alla – vår Återlösare.3

Jag vet av egen erfarenhet att när 
vi väljer att höra hans röst och följa 
honom så får vi hans hjälp. Vi får 
då ett bredare perspektiv på våra 
omständigheter och en djupare insikt 
om livets mening. Vi uppfattar då de 
andliga maningar som leder oss till 
vårt himmelska hem.

För det tredje kan vi komma ihåg att 
vara bedjande

Vi lever i en tid när vi genom ett 
enda tryck eller ett enda röstkom-
mando kan börja söka efter svar 
inom nästan alla ämnen bland de 
enorma mängder data som lagras 
och organiseras i ett vidsträckt och 

komplext nätverk av datorer.
Å andra sidan har vi enkelheten i 

uppmaningen att börja söka svar från 
himlen. ”Be alltid, och jag ska utgjuta 
min Ande över dig.” Sedan lovar 
Herren: ”Och stor ska din välsignelse 
bli – ja, större än om du skulle få jord-
ens skatter.”4

Gud är fullt medveten om var och 
en av oss och är redo att lyssna på 
våra böner. När vi kommer ihåg att 
be, finner vi hans kärlek som bär upp 
oss, och ju mer vi ber till vår Fader i 
himlen i Kristi namn, desto mer tar vi 
in Frälsaren i vårt liv och desto mer 
kan vi känna igen den stig som han 
utstakat till vårt himmelska hem.

För det fjärde kan vi komma ihåg att 
tjäna andra

I vår strävan att följa Jesus Kristus 
genom att tjäna och visa vänlighet 
mot andra gör vi världen till en bättre 
plats.

Våra handlingar kan vara till 
avsevärd välsignelse för dem vi har 
omkring oss och även för oss själva. 
Kärleksfullt tjänande tillför mening till 
både givaren och mottagaren.

Underskatta inte den potential du 
har att utöva gott inflytande på andra, 
både genom dina tjänande handlingar 
och genom ditt tjänande exempel.

När vi kärleksfullt tjänar andra leds 
vi längs vägen till vårt himmelska hem 
– stigen mot att bli som vår Frälsare.

År 1975 var Arnaldo och Euge-
nia Teles Grilo och deras barn, till 
följd av ett inbördeskrig, tvungna att 
lämna bakom sig sitt hem och allt de 
hade byggt upp under årtionden av 
hårt arbete. Tillbaka i sitt hemland 
Portugal ställdes broder och syster 
Teles Grilo inför utmaningen att 
börja om från början. Men många år 
senare, efter att ha slutit sig till Jesu 
Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, sa 

Guatemala.
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de: ”Vi förlorade allt vi hade, men 
det var bra eftersom det tvingade 
oss att fundera över vikten av eviga 
välsignelser.”5

De förlorade sitt jordiska hem, 
men de fann vägen tillbaka till sitt 
himmelska hem.

Vad det än är som man måste 
lämna bakom sig för att följa stigen 
till sitt himmelska hem, kommer det 
en dag inte alls att framstå som en 
uppoffring.

Vi har Jesu Kristi fullkomliga 
exempel att följa, och färden mot 
vårt eviga hem är möjlig endast tack 
vare hans lärdomar, hans liv och 
hans försoningsoffer – inklusive hans 
död och härliga uppståndelse.

Jag uppmanar dig att uppleva 
glädjen av att minnas att vi är barn 
till Gud och att han så älskade 
världen att han utgav sin Son6 för 
att visa oss vägen. Jag uppmanar 
dig att komma ihåg att vara trofast, 
att vända ditt liv mot Frälsaren och 
bygga din grundval på honom. Kom 
ihåg att vara bedjande på din färd 
och att tjäna andra längs vägen.

Kära bröder och systrar, den 
här påskdagen vittnar jag att Jesus 
Kristus är världens Återlösare och 
Frälsare. Han är den som kan visa 
oss till bordet som står dukat med 
glädje och leda oss på vår resa. Må 
vi minnas och följa honom hem. I 
Jesu Kristi namn, amen. ◼

SLUTNOTER
 1. Arthur Davis Hasler, i Gene E. Likens, 

”Arthur Davis Hasler: January 5, 1908–
March 23, 2001”, i National Academy of 
Sciences, Biographical Memoirs, vol. 82 
(2003), s. 174–175.

 2. Se Mormons bok – Elevens lektionsbok 
(2009), s. 263–268.

 3. Se Hel. 5:6–12.
 4. L&F 19:38.
 5. Se Don L. Searle, ”Discovering Gospel 

Riches in Portugal”, Ensign, okt. 1987, s. 15.
 6. Se Joh. 3:16.

älskade Gud världen att han utgav sin 
enfödde Son” ( Joh. 3:16).

När profeten Nephi tillfrågades av 
en ängel om sin kunskap om Gud, 
svarade han helt enkelt: ”Jag vet 
att han älskar sina barn” (se 1 Ne. 
11:16–17).

En vers i Mormons bok: Ännu ett 
testamente om Jesus Kristus beskriver 
kraftfullt Frälsarens fullkomliga 
kärlek: ”Och världen ska, på grund 
av sin ondska, akta honom för intet. 
… Och de slår honom, … de spottar 

Äldste Taniela B. Wakolo
i de sjuttios kvorum

Bröder och systrar, jag gläds med er 
i Jesu Kristi evangelium. Jag har med 
mig kärlek från de härdiga medlem-
marna i Filippinerna och säger å deras 
vägnar: Mabuhay!

Den här påskmorgonen vittnar jag 
om den levande Kristus, att han upp-
stod från de döda och att hans kärlek 
till oss och till sin himmelske Fader är 
ren och evig. I dag vill jag fokusera på 
den kärlek som vår himmelske Fader 
och Jesus Kristus har för alla, som är 
uppenbar i Jesu Kristi försoning. ”Så 

Gud älskar sina barn
Jag skulle vilja dela med mig av tre specifika sätt 
varpå vår himmelske Fader visar sin kärlek till oss, 
sina barn.

Utah, USA.
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på honom, och han låter det ske på 
grund av sin kärleksfulla godhet och 
sitt tålamod med människobarnen” 
(1 Ne. 19:9). Frälsarens allomfattande 
kärlek är den motiverande kraften 
bakom allt han gör. Vi vet att det är 
samma kärlek som vår himmelske 
Fader har till oss, eftersom Frälsaren 
ödmjukt lärde att han och Fadern ”är 
ett” (se Joh. 10:30; 17:20–23).

Hur ger vi då tillbaka och visar vår 
tacksamhet för deras allomfattande 
kärlek? Frälsaren undervisade oss med 
den här alltomspännande uppman-
ingen: ”Om ni älskar mig håller ni fast 
vid mina bud” ( Joh. 14:15).

President Dallin H. Oaks har sagt: 
”Guds allomfattande och fullkomliga 
kärlek visar sig i alla hans evangeli-
ums välsignelser, inklusive det faktum 
att hans rikaste välsignelser reserveras 
för dem som lyder hans lagar.”1

Jag skulle vilja dela med mig av 
tre specifika sätt varpå vår himmelske 
Fader visar sin kärlek till oss, sina barn.

För det första visas hans kärlek i 
relationerna med Gud och familjen

Våra allra värdefullaste relationer 
har vi med Fadern och Sonen och 
med vår familj, eftersom våra band 
till dem är eviga. Den stora planen 
för vår lycka är ett underbart uttryck 
för Guds kärlek till oss. Med ögonen 
fästa på Guds plan väljer vi villigt att 
karva bort jord och grus inom oss 
som stöder själviska begär, och ersätta 
dem med grundvalar som bygger upp 
eviga relationer. I den bemärkelsen 
kan det här kallas ”andlig utgrävning”. 
När vi utför vår andliga utgrävning 
måste vi först söka Gud och kalla på 
honom (se Jer. 29:12–13).

Genom att söka honom och kalla 
på honom inleder vi processen och 
skapar rum för att bygga upp och 
stärka våra eviga relationer. Detta 

breddar vårt andliga synfält och 
hjälper oss fokusera på att förändra 
det vi kan kontrollera, i stället för på 
rädslor bortom vår kontroll. Genom 
att studera vår Frälsares liv och verk-
samhet får vi förmågan att se på andra 
bekymmer ur ett evigt perspektiv.

Distraktioner kan ibland hindra oss 
från att uppleva Guds kärlek i våra 
familjerelationer och aktiviteter. En 
mamma som kände att prylar höll på 
att ta över hennes familjerelationer 
kom på en lösning. Vid middagsbordet 
och vid andra familjestunder ropar hon 
bara: ”Lägg ner telefonerna. Låt oss ha 
facetime!” Hon säger att det här är den 
nya riktlinjen för deras familj och att 
det stärker deras relation som familj när 
de har äkta facetime. Numera upplever 
de kvalitet i sina Kom och följ mig- 
diskussioner tillsammans som familj.

För det andra visar han sin kärlek till 
sina barn genom att kalla profeter

Vår värld i dag genomsyras av 
”ordstrid och … åsiktstumult” ( JS–H 
1:10). Paulus påminner oss om att det 
finns så många slags röster i världen 
(se KJV 1 Cor. 14:10). Vilken av alla 
rösterna ljuder tydligt och menings-
fullt genom de långvariga striderna? 
Det gör Guds profeters, siares och 
uppenbarares röst.

Jag minns tydligt hur jag, efter att 
ha opererats 2018 och återvänt till 
jobbet, befann mig i parkeringshuset 
vid kyrkans huvudkontor. Plötsligt 
hörde jag president Russell M. Nel-
sons röst ropa ”Taniela, Taniela!”. Jag 
sprang mot honom och han frågade 
hur jag mådde.

Jag svarade: ”Jag återhämtar mig 
riktigt bra, president Nelson.”

Nya Zeeland.
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Han gav mig några råd och en 
kram. Jag fick verkligen känna hur en 
profet betjänar ”den enskilde”.

President Nelson har rest till 
många nationer på jorden. Som jag 
ser det betjänar han inte bara tusen-
tals, utan han betjänar tusentals 
”enskilda”. Genom att göra så delar 
han med sig av den kärlek Gud har 
till alla sina barn.

Nyligen var president Nelsons ord 
en källa till styrka och inspiration för 
det filippinska folket. Precis som alla 
världens länder drabbades Filippinerna 
2020 allvarligt av covid- 19- pandemin, 
men också av ett vulkanutbrott, jord-
bävningar, starka tyfoner och föröd-
ande översvämningar.

Men, likt en pelare av ljus som 
strålar genom mörka moln av rädsla, 
ensamhet och förtvivlan, kom profet-
ens ord. De innefattade uppmaningen 
till världsomfattande fasta och bön 
och rådet att gå framåt trots pande-
min. Han uppmanade oss att göra 
våra hem till personliga fristäder av 
tro. Han uppmanade sista dagars 
heliga överallt att respektera alla Guds 
barn och att låta Gud råda i våra liv.2

Lika medryckande var president 
Nelsons video nyligen med hans 
vittnesbörd om tacksamhetens kraft, 
och hans avslutningsbön som genljöd 
över Filippinerna.3 I provinsen Leyte 
spelades videon upp på ett ekumen-
iskt event, och den togs även upp i 
en prästs predikan. Filippinerna, och 
resten av världen, har verkligen väl-
signats med att få känna Guds kärlek 
genom hans utvalda profets ord.

För det tredje kan tuktan vara ett 
uttryck för Guds kärlek till sina barn

Ibland visar Gud sin kärlek 
genom att tukta oss. Det är ett sätt 
att påminna oss om att han älskar 
oss och att han vet vilka vi är. Hans 

utlovade välsignelse av frid är till-
gänglig för alla som modigt vandrar 
på förbundsstigen och är villiga att ta 
emot tillrättavisningar.

När vi uppfattar tillrättavisningen 
och är villiga mottagare, blir den en 
andlig operation. Vem tycker förresten 
om operationer? Men för dem som 
behöver dem och är villiga att ta emot 
dem, kan de rädda liv. Herren tuktar 
dem han älskar. Det står så i skrifterna 
(se Hebr. 12:5–11; Hel. 12:3; L&F 1:27; 
95:1). Denna tuktan, eller andliga 
operation, frambringar nödvändiga 
förändringar i våra liv. Vi inser då, 
syskon, att den förfinar och renar våra 
inre kärl.

Joseph Smith, återställelsens profet, 
blev tuktad. Efter att ha förlorat de 116 
sidorna av manuskriptet till Mormons 
bok blev han både tuktad och visad 
kärlek av Herren, som sa: ”Du skulle 
inte ha fruktat människor mer än Gud. 
… Du [borde] ändå ha varit trofast. 
… Se, du är Joseph, och du utvaldes. 
… Kom ihåg: Gud är barmhärtig. 
Omvänd dig därför” (se L&F 3:7–10).

År 2016, när jag utförde en mission 
i Little Rock i Arkansas, bad jag broder 
Cava att lämna ett paket till min äldre 
syster som bodde på en ö i Fiji. Jag 
hade inte kunnat förutse hans svar. 
”President Wakolo”, jämrade han sig, 
”din syster gick bort och begravdes 
för 10 dagar sedan.” Jag drabbades av 
självömkan och kände mig också lite 
upprörd över att min familj inte ens 
hade underrättat mig.

Nästa dag, när min fru höll på att 
undervisa missionärerna, genom-
borrades min själ av den här tanken: 
”Taniela, alla de här erfarenheterna 
är för ditt eget bästa och din utveck-
ling. Du har undervisat och burit ditt 
vittnesbörd om Jesu Kristi försoning; 
se nu till att leva i enlighet med det.” 
Jag påmindes om att ”salig är den 

människa som Gud tuktar. Förkasta 
inte den Allsmäktiges fostran” ( Job 
5:17). Det var en andlig operation för 
mig, med omedelbart resultat.

Just som jag höll på att begrunda 
upplevelsen kallades jag att bidra 
med några avslutande tankar till 
diskussionen. Bland annat delade jag 
med mig av de lärdomar jag precis 
hade fått: 1) Jag hade precis blivit 
tuktad av den Helige Anden och 
jag älskade det eftersom jag var den 
ende som hade hört det; 2) tack vare 
Frälsarens offer och lösen kommer 
jag inte längre att se mina svårigheter 
och prövningar som bedrövelser, utan 
som mina ”lärotillfällen”, och 3) tack 
vare hans fullkomliga och syndfria liv 
kommer jag inte längre att se mina 
tillkortakommanden och bristande 
förmågor som svagheter, utan som 
utvecklingsmöjligheter. Den här 
upplevelsen hjälpte mig förstå att Gud 
tuktar oss eftersom han älskar oss.

Avslutningsvis: Vår evige Fader 
och hans Son Jesus Kristus visar sin 
kärlek genom att göra det möjligt för 
oss att ha eviga relationer med dem 
och våra familjemedlemmar, genom 
att kalla nutida profeter att under-
visa och betjäna oss, och att genom 
tuktan hjälpa oss lära och växa. ”Gud 
vare tack för den oförlikneliga gåvan 
– hans gudomlige Son”4, vår upp-
ståndne Herre, den levande Kristus. I 
Jesu Kristi namn, amen. ◼

SLUTNOTER
 1. Dallin H. Oaks, ”Kärleken och lagen”, 

Liahona, nov. 2009, s. 26.
 2. Se Russell M. Nelson, ”Öppna himlarna för 

att få hjälp”, Liahona, maj 2020, s. 72–74; 
”Välkomna framtiden med tro”, Liahona, 
nov. 2020, s. 73–76; ”Låt Gud råda”, 
Liahona, nov. 2020, s. 92–95.

 3. Se ”Profeten framför ett budskap om 
tacksamhetens helande kraft” (video), 
JesuKristiKyrka.org.

 4. ”Den levande Kristus: Apostlarnas 
vittnesbörd”, JesuKristiKyrka.org.
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och att använda vår energi till att 
samla Israel.”1

När vi tänker på profetens uppman-
ing att vi ska lära oss höra Guds röst, 
är våra hjärtan då beslutsamma eller 
förhärdade? Låt oss minnas rådet som 
ges i Jakob 6:6: ”Ja, förhärda inte era 
hjärtan om ni hör hans röst i dag, för 
varför skulle ni vilja dö?” Låt oss vara 
beslutsamma att låta Gud råda i våra liv.

Hur gör vi för att låta Gud och inte 
motståndaren råda i våra liv? I Läran 
och förbunden 6:34 läser vi: ”Frukta 
därför inte, du lilla hjord. Gör gott! Låt 
jord och helvete förena sig mot er, för 
om ni är byggda på min klippa kan de 
inte få överhand.” Det är ett betydelse-
fullt löfte. Även om jord och helvete 
kan förena sig mot oss, kan de inte 
segra om vi låter Gud råda genom att 
vi grundar våra liv på hans klippa.

När Jesus talade till sina lärjungar 
undervisade han om en klok man och 
en dåre, vilket nedtecknats i Matteus 
kapitel 7 i Nya testamentet. Många 
av er har hört primärsången ”Den 
vise och den dumme mannen”2. Om 
ni har tagit er tid att jämföra de fyra 
verserna i sången har ni märkt att vers 
1 respektive 2 är mycket lika vers 3 
respektive 4. Både den vise mannen 
och den dumme mannen byggde ett 
hus. De ville ge sin familj ett tryggt och 
bekvämt hem. De ville leva lyckligt 
tillsammans som familj, precis som 
ni och jag. Omständigheterna var 
desamma: regnet kom, och med det 
översvämningar. Vi sjunger om det sex 
gånger när vi sjunger den sången. Den 
enda skillnaden är att den vise man-
nen byggde sitt hus på klippan och 
huset stod kvar, medan den dumme 
mannen byggde sitt hus på sanden 
och hans hus sveptes bort. Därför är 
det verkligen viktigt var vår grund står, 
och det har en avgörande inverkan på 
det slutgiltiga och eviga resultatet.

sina angrepp mot Guds plan. Ondska 
främjas i överflöd. Det enda sättet för 
oss att överleva andligt är därför att 
vara fast beslutna att låta Gud råda 
i våra liv, att lära oss höra hans röst 

Äldste Chi Hong (Sam) Wong
i de sjuttios kvorum

Vår käre profet, president Russel M. 
Nelson, sa under vår senaste general-
konferens: ”Under dessa svåra tider, 
som aposteln Paulus profeterade om, 
försöker Satan inte ens längre att dölja 

De kan inte få överhand, 
vi kan inte falla
Om vi bygger vår grund på Jesus Kristus kan  
vi inte falla!

Japan.
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Jag hoppas och ber att vi alla ska 
finna och hålla oss på den säkra 
grunden när vi etablerar vårt fram-
tida liv. I Helaman 5:12 får vi denna 
påminnelse: ”Och kom ihåg, mina 
söner, kom ihåg att det är på klippan, 
vår Återlösare, som är Kristus, Guds 
Son, som ni måste bygga er grundval, 
så att när djävulen sänder sina mäkt-
iga vindar, ja, sina pilar i virvelvinden, 
ja, när allt hans hagel och hans mäkt-
iga storm piskar er, ska detta inte ha 
någon makt att dra er ner till eländets 
och det oändliga lidandets avgrund, 
tack vare den klippa som ni är byggda 
på och som är en säker grundval, och 
om människorna bygger på denna 
grundval kan de inte falla.” 

Det är löftet från Gud! Om vi 
bygger vår grund på Jesus Kristus kan 
vi inte falla! När vi trofast håller ut 
till änden hjälper Gud oss att bygga 
våra liv på hans klippa, ”och helvetets 
portar ska inte få överhand över [oss]” 
(L&F 10:69). Vi kan kanske inte ändra 
på allt som ska hända, men vi kan 
välja hur vi förbereder oss för det som 
ska komma.

En del av oss tänker kanske: 
Evangeliet är bra, så vi behöver få in 
det i livet, kanske en gång i veckan. 
Att bara gå i kyrkan en gång i veckan 
räcker inte för att bygga på klippan. 

Hela livet bör vara fyllt av Jesu Kristi 
evangelium. Evangeliet är inte en 
del av vårt liv, utan vårt liv är i själva 
verket en del av Jesu Kristi evange-
lium. Tänk på det. Är inte det sant? 
Vårt jordiska liv är bara en del av hela 
planen för frälsning och upphöjelse.

Gud är vår himmelske Fader. Han 
älskar oss alla. Han känner till vår 
potential mycket mer än vi känner oss 
själva. Han har inte bara kunskap om 
detaljerna i våra liv. Gud har kunskap 
om detaljerna i detaljerna i detaljerna 
i våra liv.

Jag ber er att följa vår levande profet 
president Nelsons kloka råd. Som det 
står i Läran och förbunden 21:5–6:

”För hans ord ska ni ta emot som 
från min egen mun, med största tåla-
mod och tro.

För om ni gör detta ska helvetets 
portar inte få överhand över er, ja, 
och Herren Gud ska skingra mörkrets 
makter framför er och låta himlarna 
skälva för er skull och sitt namns 
förhärligande.”

Av den anledningen kan de inte 
få överhand, och vi kan inte falla!

Jag vittnar för er att Kristus ska 
komma igen en andra gång som han 
gjorde den första gången, men den 
här gången kommer han i stor här-
lighet och majestät. Jag hoppas och 
ber att jag kan vara redo att ta emot 
honom, vare sig på den här sidan om 
slöjan eller på den andra sidan. När vi 
nu firar den här härliga påskhögtiden 
hoppas jag att jag, genom Jesu Kristi 
försoning och hans uppståndelses 
kraft (se Moro. 7:41), kan gå fram till 
min Skapare och säga ”tack”. I Jesu 
Kristi namn, amen. ◼

SLUTNOTER
 1. Russell M. Nelson, ”Låt Gud råda”, 

Liahona, nov. 2020, s. 95.
 2. ”Den vise och den dumme mannen”, 

Barnens sångbok, s. 132.Chile.

Ryssland.
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Michael John U. Teh
i de sjuttio

Jag är tacksam över att vara här med 
er denna underbara påskdagsmorgon. 
När jag tänker på påsken älskar jag att 
upprepa orden som talades av änglar 
till dem som var vid hans grav: ”Varför 
söker ni den levande bland de döda? 
Han är inte här, han har uppstått!”1 Jag 
vittnar om att Jesus av Nasaret uppstod 
och att han lever.

Vad tänker ni om Messias?
För 34 år sedan träffade och under-

visade min missionskamrat och jag en 
väldigt intellektuell man som var fril-
ansskribent på en lokal tidning i Davao 
City i Filippinerna. Vi tyckte om att 
undervisa honom för han hade många 
frågor och visade stor respekt för vår 
tro. Den mest minnesvärda frågan han 
ställde till oss var: ”Vad tänker ni om 
Messias?”2 Naturligtvis berättade vi med 
glädje om våra känslor för och vittnade 
om Jesus Kristus. Han publicerade 
senare en artikel om detta ämne som 
innehöll underbara ord och uttryck om 
Frälsaren. Jag minns att jag blev imp-
onerad men inte särskilt upplyft. Den 
innehöll bra information men kändes 
ihålig och saknade andlig kraft.

Att lära känna honom undan för undan
”Vad tänker ni om Messias?” 

Jag inser att det är hur förtroligt 
jag känner Frälsaren som påtagligt 
påverkar min förmåga att höra honom 

och hur jag reagerar. För några år 
sedan ställde äldste David A. Bednar 
följande frågor som en del av sitt tal: 
”Känner vi bara till Frälsaren, eller lär 
vi undan för undan känna honom? 
Hur lär vi känna Herren?”3

När jag studerade och begrundade 
fick jag den kraftfulla insikten att jag 
vet mycket mer om Frälsaren än jag 
faktiskt känner honom. Jag bestämde 
mig då för att anstränga mig mer att 
lära känna honom. Jag är väldigt tack-
sam för skrifterna och vittnesbörden 
från trofasta manliga och kvinnliga 
lärjungar till Jesus Kristus. Mina egna 
ansträngningar de senaste åren har 
fört mig till många olika studier och 
upptäckter. Min bön är att den Helige 
Anden ska förmedla ett budskap till 
er i dag som är mycket större än de 
otillräckliga ord jag har skrivit.

För det första behöver vi förstå att 
vårt livs viktigaste strävan är att lära 
känna Frälsaren. Det bör prioriteras 
över allt annat.

”Och detta är det eviga livet: att de 
känner dig, den ende sanne Guden, 
och den som du har sänt, Jesus 
Kristus.”4

”Jesus sade till honom: ’Jag är vägen, 
sanningen och livet. Ingen kommer till 
Fadern utom genom mig.’”5

”Jag är världens ljus. Den som följer 
mig ska inte vandra i mörkret utan ha 
livets ljus.”6

För det andra: När vi lär känna 
Frälsaren alltmer får skriftställen och 
profeternas ord en sådan förtrolig 
innebörd för oss att de blir våra egna 
ord. Det handlar inte så mycket om att 
kopiera andras ord, känslor eller upp-
levelser som att själva få veta, på vårt 
eget sätt, genom att pröva ordet7 och få 
ett vittnesbörd från den Helige Anden. 
Som profeten Alma förkunnade:

”Tror ni inte att jag själv känner till 
detta? Se, jag vittnar för er att jag vet att 
detta som jag har talat om är sant. Och 
hur tror ni jag vet att det är sant?

Se, jag säger er att det har tillkänna-
getts för mig genom Guds Helige 
Ande. Se, jag har fastat och bett i 
många dagar för att jag själv skulle 
kunna få vetskap om detta. Och nu vet 
jag själv att det är sant, för Herren Gud 
har uppenbarat det för mig genom sin 
Helige Ande, och detta är uppenbar-
elsens ande som är i mig.”8

För det tredje: En ökad förståelse 
av att Jesu Kristi försoning gäller oss 
alla personligen och enskilt hjälper 
oss att lära känna honom. Det är ofta 
lättare för oss att tänka och tala om 
Kristi försoning i allmänna termer än att 
förstå dess personliga betydelse i våra 
liv. Jesu Kristi försoning är oändlig, evig 
och allomfattande i sin bredd och sitt 
djup men helt och hållet personlig och 
individuell i sin innebörd. Tack vare sitt 
försoningsoffer har Frälsaren makten 
att rena, bota och stärka oss, en i taget.

Frälsarens enda önskan, hans enda 
syfte från allra första början, var att 
göra Faderns vilja. Faderns vilja för 
honom var att hjälpa till att ”åstad-
komma odödlighet och evigt liv för 
människan”9 genom att ”[föra] vår talan 
inför Fadern”10. Följaktligen: ”Trots att 
han var Son fick han lära sig lydnad 
genom sitt lidande. När han sedan var 
fullkomnad blev han källan till evig 
frälsning för alla som lyder honom.”11

Vår personlige Frälsare
Tack vare sitt försoningsoffer har Frälsaren makten 
att rena, bota och stärka oss, en i taget.
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”Och han ska gå ut och lida smärta 
och bedrövelser och frestelser av alla 
slag. …

Och han ska ta på sig döden så 
att han kan lossa … dödens band. … 
Och han ska ta på sig deras skröp-
ligheter så att hans inre kan fyllas 
av barmhärtighet i köttet, så att 
han i köttet kan veta hur han ska 
bistå sitt folk i enlighet med deras 
skröpligheter. …

Guds Son [lider] i köttet för att han 
ska kunna ta på sig sitt folks synder, 
så att han kan utplåna deras överträd-
elser genom sin befrielses kraft.”12

Jag skulle vilja berätta om en 
enkel upplevelse som illustrerar 
hur vi ibland har svårt att ta till oss 
den personliga aspekten av Herrens 
försoning.

För ett antal år sedan läste jag, på 
uppmaning av min ledare, Mormons 
bok från pärm till pärm och marker-
ade de verser som hänvisade till Herr-
ens försoning. Min ledare uppmanade 
mig också att sammanfatta det jag 
hade lärt mig på en enda sida. Jag sa 
till mig själv: ”En sida? Visst, det är 
lätt.” Till min överraskning upptäckte 
jag dock att det var väldigt svårt, och 
jag misslyckades.

Jag har sedan dess förstått att jag 
misslyckades eftersom jag inte förstod 
syftet och drog felaktiga slutsatser. 
För det första förväntade jag mig att 
sammanfattningen skulle vara inspir-
erande för alla. Sammanfattningen 
var till för min skull och inte för alla 
andra. Den skulle fånga mina käns-
lor och tankar om Frälsaren och vad 
han har gjort för mig så att den, varje 
gång jag läser den, för upp underbara, 
starka och personliga andliga upplev-
elser till ytan.

För det andra förväntade jag mig 
att sammanfattningen skulle vara stor-
slagen och detaljerad och innehålla 

komplicerade ord och uttryck. Det 
handlade aldrig om komplicerade 
ord. Den skulle vara ett tydligt och 
enkelt uttryck för övertygelse. ”Ja, 
min själ gläds åt tydlighet, för på 
det sättet verkar Herren Gud bland 
människobarnen. För Herren Gud ger 
förståndet ljus.”13

För det tredje förväntade jag mig att 
den skulle vara perfekt, en samman-
fattning som överträffade alla andra 
– en slutgiltig sammanfattning som 
ingen kan eller bör lägga något till – i 
stället för ett pågående arbete där 

jag kan lägga till ett ord här och ett 
uttryck där allt eftersom min förståelse 
av Jesu Kristi försoning ökar.

Vittnesbörd och uppmaning
Som ung man lärde jag mig mycket 

av mina samtal med min biskop. 
Under dessa unga år lärde jag mig 
älska dessa ord från en favoritpsalm:

Oändlig är kärleken Jesus förunnar 
mig.

Jag kan ej förstå all den nåd han 
förkunnar mig.

Tyskland.
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Jag bävar vid tanken att korsfäst för 
mig han var,

att en gång på korset han oskyldig 
bördan bar.

O vilken kärlek stor att han till jord 
kom ned

och för mig döden led!
O vilken kärlek stor, himmelsk kärlek 

stor!14

Profeten Moronis budskap till oss 
löd: ”Och nu vill jag uppmana er att 
söka denne Jesus om vilken profet-
erna och apostlarna har skrivit.”15

President Russell M. Nelson lov-
ade att ”om [vi] lär oss allt [vi] kan 
om Jesus Kristus … kommer [vår] 
förmåga att vända [oss] bort från 
synden att öka. [Vår] önskan att hålla 
buden kommer att stiga kraftigt.”16

Må vi denna påskdag, i likhet 
med hur Frälsaren kom fram ur sin 
stengrav, vakna från vår andliga 
slummer och höja oss ovan tvivlets 
moln, den förlamande rädslan, det 
berusande högmodet och självgod-
hetens stiltje. Jesus Kristus och vår 
himmelske Fader lever. Jag vittnar 
om deras fullkomliga kärlek till oss. I 
Jesu Kristi namn, amen. ◼

SLUTNOTER
 1. Luk. 24:5–6.
 2. Matt. 22:42.
 3. David A. Bednar, ”Om ni har lärt känna 

mig”, Liahona, nov. 2016, s. 103.
 4. Joh. 17:3.
 5. Joh. 14:6.
 6. Joh. 8:12.
 7. Se Alma 32:27.
 8. Alma 5:45–46.
 9. Mose 1:39.
 10. 1 Joh. 2:1.
 11. Hebr. 5:8–9.
 12. Alma 7:11–13.
 13. 2 Ne. 31:3.
 14. ”Oändlig är kärleken”, Psalmer, nr 125.
 15. Eth. 12:41.
 16. Se Russell M. Nelson, ”Profeter, ledarskap 

och gudomlig lag” (världsomfattande 
andakt för unga vuxna, 8 jan. 2017), 
broadcasts.ChurchofJesusChrist.org.

känna Herrens osvikliga kärlek till er. 
Om ni har bemött era prövningar med 
ett starkare lärjungeskap så har det 
senaste året inte varit förgäves.

Den här morgonen har vi hört från 
ledare i kyrkan som kommer från 
varje befolkad kontinent på jorden. 
Evangeliets välsignelser är verkligen 
till för alla raser, språk och folk. Jesu 
Kristi kyrka är en global kyrka. Jesus 
Kristus är vår ledare.

Tack och lov har inte ens en pan-
demi lyckats sakta ner hans sannings 

President Russell M. Nelson
president för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga

Mina kära bröder och systrar, jag är 
tacksam för privilegiet att få tala till 
er den här påskdagen.1 Jesu Kristi 
försoningsoffer och uppståndelse 
förändrade allas liv för evigt. Vi älskar 
honom och tillber tacksamt honom 
och vår himmelske Fader.

Under de senaste sex månaderna 
har vi fortsatt att brottas med en 
global pandemi. Jag förundras över 
er motståndskraft och andliga styrka 
trots sjukdom, förlust och isolering. 
Jag ber ständigt att ni i allt detta ska 

Kristus har uppstått – tro 
på honom förflyttar berg
En tro på Jesus Kristus är den största kraft som är 
tillgänglig för oss i det här livet. Allt är möjligt för 
den som tror.
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fortsatta frammarsch. Jesu Kristi evan-
gelium är precis det som behövs i den 
här förvirrade, stridslystna och trötta 
världen.

Vart och ett av Guds barn för-
tjänar möjligheten att få höra och ta 
emot Jesu Kristi helande, återlösande 
budskap. Inget annat budskap är mer 
avgörande för vår lycka – nu och för 
alltid.2 Inget annat budskap inne-
håller mer hopp. Inget annat budskap 
kan göra slut på stridigheter i vårt 
samhälle.

Tro på Jesus Kristus är grunden för 
all tro och det som leder till gudomlig 

kraft. Som aposteln Paulus säger: 
”Utan tro är det omöjligt att behaga 
Gud, för den som kommer till Gud 
måste tro att han finns och att han 
lönar dem som söker honom.”3

Allt gott i livet – varje potentiell 
välsignelse av evig betydelse – börjar 
med tro. Att låta Gud råda i våra liv 
börjar med tro på att han är villig 
att vägleda oss. Sann omvändelse 
börjar med tro på att Jesus Kristus har 
makten att rena, hela och stärka oss.4

”Förneka [inte] Guds makt”, 
förkunnade profeten Moroni, 
”för han verkar med makt enligt 

människobarnens tro.”5 Det är vår tro 
som frigör Guds kraft i våra liv.

Men att utöva tro kan kännas 
överväldigande. Ibland undrar vi 
kanske om vi verkligen kan uppbåda 
tillräckligt med tro för att ta emot de 
välsignelser vi så innerligt behöver. 
Men Herren har tagit udden av dessa 
rädslor genom profeten Almas ord i 
Mormons bok.

Alma ber oss helt enkelt att pröva 
ordet och ”utöva en smula tro, ja, 
även om [vi] inte kan göra mera än 
önska att tro.”6 Orden ”en smula tro” 
påminner mig om Herrens bibliska 
löfte att om vi ”har tro, bara som ett 
senapskorn”, ska vi kunna ”säga till 
det här berget: Flytta dig dit bort, och 
det kommer att flytta sig. Ingenting 
kommer att vara omöjligt för [oss].”7

Herren förstår vår jordiska svag-
het. Vi vacklar alla ibland. Men han 
känner också till vår stora potential. 
Senapskornet är litet från början men 
växer till ett träd som är tillräckligt 
stort för att fåglar ska kunna bygga bo 
bland dess grenar. Senapskornet repre-
senterar en liten men växande tro.8

Herren kräver inte fullkomlig tro för 
att ge oss tillgång till hans fullkomliga 
kraft. Men han ber oss dock att tro.

Mina kära bröder och systrar, min 
uppmaning till er denna påskmorgon 
är: Börja i dag med att öka er tro. 
Genom er tro kommer Jesus Kristus 
att öka er förmåga att flytta bergen i 
ert liv9, trots att era personliga utman-
ingar kan tyckas vara lika stora som 
Mount Everest.

Era berg är kanske ensamhet, 
tvivel, sjukdom eller andra personliga 
problem. Era berg ser olika ut, och 
ändå är svaret på var och en av era 
utmaningar att öka er tro. Det kräver 
arbete. Lata elever och slappa lär-
jungar kommer alltid att ha svårt att 
uppbåda ens en smula tro.

Puerto Rico.
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Att göra något väl kräver ansträng-
ning. Att bli en sann Jesu Kristi 
lärjunge är inget undantag. Att öka sin 
tro och lita på honom kräver ansträng-
ningar. Jag vill ge er fem olika förslag 
för att hjälpa er utveckla denna tro 
och tillit.

För det första, studera. Bli en 
engagerad elev. Fördjupa dig i skrift-
erna för att bättre förstå Kristi mission 
och verksamhet. Ha kunskap om 
Kristi lära så att du förstår dess kraft 
för ditt liv. Införliva sanningen att 
Jesu Kristi försoning gäller dig. Han 
tog på sig ditt lidande, dina misstag, 
dina svagheter och dina synder. Han 
betalade det kompenserande priset 
och ombesörjde kraften så att du 
kan flytta vartenda berg du någonsin 
kommer att ställas inför. Du uppnår 
den kraften genom din tro, tillit och 
villighet att följa honom.

Att flytta dina berg kan kräva ett 
underverk. Lär dig om underverk. 
Underverk kommer enligt din tro på 
Herren. Det viktiga i den tron är att 
lita på hans vilja och tidsplan – hur 

och när han välsignar dig med den 
mirakulösa hjälp du önskar. Bara din 
otro kan hindra Gud från att välsigna 
dig med underverk till att flytta bergen 
i ditt liv.10

Ju mer du lär dig om Frälsaren, 
desto lättare blir det att lita på hans 
barmhärtighet, hans oändliga kärlek 
och hans stärkande, helande och 
återlösande makt. Frälsaren är aldrig 
närmare dig än när du ställs inför eller 
klättrar upp för ett berg med tro.

För det andra, välj att tro på Jesus 
Kristus. Om du tvivlar på Gud Fadern 
och hans älskade Son, eller på åter-
ställelsens äkthet eller sanningshalten 
i Joseph Smiths gudomliga kall som 
profet, välj då att tro11 och förbli tro-
fast. Ta dina frågor till Herren och till 
andra trofasta källor. Studera med en 
önskan att tro hellre än att hoppas på 
att du kan finna en brist i en profets 
livsväv eller en motsägelse i skrift-
erna. Sluta spä på dina tvivel genom 
att ständigt diskutera dem med andra 
tvivlare. Låt Herren leda dig på din 
färd till andliga upptäckter.

För det tredje, handla i tro. Vad 
skulle du göra om du hade mer tro? 
Tänk på det. Skriv om det. Ta sedan 
emot mer tro genom att göra något 
som kräver mer tro.

För det fjärde, ta värdigt del av 
heliga förrättningar. Förrättningar 
frigör Guds kraft för ditt liv.12

Och för det femte, be din him-
melske Fader, i Jesu Kristi namn, om 
hjälp.

Tro kräver arbete. Att få uppenbar-
else kräver arbete. Men ”var och en 
som ber, han får, och den som söker, 
han finner, och för den som bultar ska 
dörren öppnas”.13 Gud vet vad som 
får din tro att växa. Fråga, och fråga 
sedan igen.

Någon som inte tror säger kanske 
att tro är till för de svaga. Men detta 
påstående bortser från trons kraft. 
Skulle Frälsarens apostlar ha fortsatt 
predika hans lära efter hans död, med 
risk för sina liv, om de hade tvivlat på 
honom?14 Skulle Joseph och Hyrum 
Smith ha lidit martyrdöden under 
det att de försvarade återställelsen av 
Herrens kyrka om de inte hade ett 
fast vittnesbörd om att den var sann? 
Skulle nästan 2 000 heliga ha dött 
under pionjärvandringen15 om de inte 

Brasilien.
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hade tro på att Jesu Kristi evangelium 
hade återställts? Tro är i sanning den 
kraft som gör det möjligt för det osan-
nolika att uppnå det omöjliga.

Förminska inte den tro du redan 
har. Det krävs tro att gå med i kyrkan 
och förbli trofast. Det krävs tro att följa 
profeter snarare än experter och popu-
lära åsikter. Det krävs tro att tjäna som 
missionär under en pandemi. Det krävs 
tro att leva ett kyskt liv när världen 
skriker att Guds kyskhetslag nu är 
omodern. Det krävs tro att undervisa 
barn om evangeliet i en sekulär värld. 
Det krävs tro att vädja om en när-
ståendes liv och ännu mer tro för att 
acceptera ett nedslående svar.

För två år sedan besökte syster 
Nelson och jag Samoa, Tonga, Fiji och 
Tahiti. Vart och ett av dessa öriken hade 
haft kraftiga regn i flera dagar. Medlem-
mar hade fastat och bett att deras utom-
husmöten skulle skyddas från regnet.

I Samoa, Fiji och Tahiti slutade 
det regna precis när mötena började. 
Men i Tonga slutade det inte regna. 
Ändå kom 13 000 trofasta heliga flera 
timmar i förväg för att få en plats, 
väntade tålmodigt under ett stadigt 
hällregn och satt sedan igenom ett 
väldigt blött tvåtimmarsmöte.

Vi såg en stark tro verka bland var 
och en av dessa öbor – tro stark nog 
att stoppa regnet och tro att härda ut 
när regnet inte upphörde.

Bergen i våra liv rör sig inte alltid 
som vi vill eller när vi vill det. Men vår 

tro kommer alltid att driva oss framåt. 
Tro ökar alltid vår tillgång till gudom-
lig kraft.

Var förvissad om detta: Om allt 
annat och alla andra i världen som du 
litar på sviker, så sviker Jesus Kristus 
och hans kyrka dig aldrig. Herren 
slumrar aldrig; han sover aldrig.16 
Han ”är densamme i går, i dag och 
[i morgon]”17. Han sviker inte sina 
förbund18, sina löften, eller sin kärlek 
till sitt folk. Han utför underverk i dag 
och han kommer att utföra underverk 
i morgon.19

En tro på Jesus Kristus är den 
största kraft som är tillgänglig för oss 
i det här livet. Allt är möjligt för den 
som tror.20

Er växande tro på honom kommer 
att förflytta berg – inte de berg av sten 
som förskönar jorden, utan bedröv-
elsens berg i era liv. Er blomstrande 
tro kommer att hjälpa er att vända 
utmaningar till oförliknelig utveckling 
och möjligheter.

Denna påskdag, med djupa känslor 
av kärlek och tacksamhet, vittnar jag 
om att Kristus verkligen har uppstått. 
Han har uppstått för att leda sin kyrka. 
Han har uppstått för att välsigna alla 
Guds barn, var de än bor. Med tro på 
honom kan vi förflytta bergen i våra 
liv. Jag vittnar om detta i Jesu Kristi 
heliga namn, amen. ◼

SLUTNOTER
 1. I några delar av världen har man ett unikt 

och särskilt sätt att hälsa på varandra på 

påskdagens morgon. På sitt språk säger 
den som hälsar: ”Kristus har uppstått!” 
Och den som hälsas svarar: ”I sanning! 
Han har uppstått!" Ett exempel är utbytet 
av påskhälsningar mellan rysktalande 
som börjar med ”Христос воскрес” 
(Kristus har uppstått!), och besvaras med 
”Воистину! воскрес!” (I sanning! Han har 
uppstått!).

 2. Se Mosiah 2:41.
 3. Hebr. 11:6. Lectures on Faith nämner att 

tro ”är den första stora styrande principen 
som har makt, herravälde och myndighet 
över allt” ([1985], s. 5).

 4. Se Matt. 11:28–30; Alma 7:12–13; Eth. 
12:27.

 5. Moro. 10:7; betoning tillagd.
 6. Alma 32:27; betoning tillagd.
 7. Matt. 17:20; betoning tillagd; se även Hel. 

12:9, 13.
 8. Se L&F 78:17–18. Belöningen för att lägga 

av den naturliga människan är att bli ”en 
helig genom Herren Kristi försoning” 
(Mosiah 3:19).

 9. Se 1 Ne. 7:12.
 10. Se Morm. 9:19–21; Eth. 12:30.
 11. Se 2 Ne. 33:10–11.
 12. Se L&F 84:20.
 13. Matt. 7:8.
 14. Skulle Abinadi utan trons kraft ha lidit 

döden genom eld för att han vägrade 
att förneka det han visste var sant? (Se 
Mosiah 17:7–20.) Skulle Ether utan den 
kraften ha gömt sig i en hålighet i en 
klippa (se Eth. 13:13–14) och Moroni 
ha uthärdat åratal i ensamhet (se Moro. 
1:1–3) när deras liv kunde ha varit mycket 
mer bekväma om de bara hade avsagt sig 
sin tro?

 15. Se Melvin L. Bashore, H. Dennis Tolley 
och BYU Pioneer Mortality Team, 
”Mortality on the Mormon Trail, 1847–
1868”, BYU Studies, vol. 53, nr 4 (2014), 
s. 115.

 16. Se Ps. 121:4.
 17. Morm. 9:9.
 18. Se Jes. 54:10; 3 Ne. 22:10.
 19. Se Morm. 9:10–11, 15.
 20. Se Mark. 9:23.

England.
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om den ursprungligen bara antogs av 
ett litet antal kolonier, blev den snart 
ett mönster för hela världen. I dag har 
alla nationer utom tre tagit skrivna 
konstitutioner i bruk.1

I det här talet talar jag inte för 
något politiskt parti eller någon annan 
grupp. Jag talar för USA:s konstitution 
som jag har studerat i över 60 år. Jag 
talar utifrån min erfarenhet som nota-
rie åt överdomaren vid USA:s högsta 
domstol. Jag talar utifrån mina 15 år 
som juridikprofessor och mina tre och 
ett halvt år som justitieråd vid Utahs 
högsta domstol. Framför allt talar 
jag utifrån 37 år som en Jesu Kristi 
apostel, som har ansvaret att studera 
innebörden av den gudomligt inspir-
erade amerikanska konstitutionen för 
verket i hans återställda kyrka.

USA:s konstitution är unik eftersom 
Gud uppenbarade att han hade låtit 
den ”upprättas … för allt kötts rättig-
heter och beskydd” (L&F 101:77; se 

I.
En konstitution är grunden för hur 

ett land ska styras. Den ger struktur 
och sätter gränser för utövandet av 
statsmakterna. USA:s konstitution är 
den äldsta nedskrivna konstitutionen 
som fortfarande äger kraft i dag. Även 

President Dallin H. Oaks
förste rådgivare i första presidentskapet

I dessa orostider har jag känt att 
jag ska tala om USA:s inspirerade 
konstitution. Konstitutionen är 
särskilt viktig för våra medlemmar 
i USA, men den utgör även ett 
gemensamt arv för konstitutioner 
runt om i världen.

Försvara vår gudomligt 
inspirerade konstitution
Vår tro på gudomlig inspiration ger sista dagars 
heliga ett unikt ansvar att upprätthålla och försvara 
USA:s konstitution och konstitutionella principer.

Söndagens eftermiddagsmöte | 4 april 2021
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även v. 80). Det är därför som den här 
konstitutionen är av särskilt intresse för 
Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga 
över hela världen. Om eller hur dess 
principer ska tillämpas i andra nationer 
i världen är upp till dem att avgöra.

Vad var Guds syfte med att upprätta 
USA:s konstitution? Vi ser det i läran 
om moralisk handlingsfrihet. Under 
den återställda kyrkans första decen-
nium genomled dess medlemmar i 
gränslandet västerut både privat och 
offentlig förföljelse. Delvis berodde 
detta på deras motstånd mot männ-
iskoslaveriet som då fanns i USA. 
Under dessa olyckliga omständigheter 
uppenbarade Gud eviga sanningar om 
sin lära genom profeten Joseph Smith.

Gud har gett sina barn moralisk 
handlingsfrihet – förmågan att fatta 
beslut och att handla. Den mest önsk-
värda förutsättningen för utövandet av 
den här handlingsfriheten är maximal 
frihet för män och kvinnor att handla 
enligt sina egna val. Då, förklarar 
uppenbarelsen, kan ”var och en … 
stå ansvarig för sina egna synder på 
domens dag” (L&F 101:78). ”Därför”, 
uppenbarade Herren, ”är det inte rätt 
att någon människa ska vara i träldom 
under någon annan” (L&F 101:79). 
Det betyder uppenbarligen att männ-
iskoslaveri är fel. Och enligt samma 
princip är det fel att medborgare inte 
får ha en röst när deras ledare ska 
väljas eller deras lagar stiftas.

II.
Vår tro på att USA:s konstitution 

är gudomligt inspirerad innebär inte 
att gudomlig uppenbarelse dikterade 
varje ord eller mening, som till exem-
pel föreskrifterna för fördelningen av 
antal representanter från varje delstat 
eller deras minimiålder.2 Konstitutionen 
var inte ”ett fullvuxet dokument”, sa 
president J. Reuben Clark. ”Tvärtom”, 

sa han, ”tror vi att den måste växa 
och utvecklas för att kunna möta de 
skiftande behoven i en framryckande 
värld.”3 Exempelvis upphävde inspirer-
ade tillägg slaveriet och gav kvinnorna 
rösträtt. Men vi ser inte inspiration i 
vartenda beslut från högsta domstolen 
som tolkar konstitutionen.

Jag tror att USA:s konstitution 
innehåller åtminstone fem gudomligt 
inspirerade principer.4

Först har vi principen om att den 
styrande makten utgår från folket. I 
en tid då regeringsmakten universellt 
antogs komma från kungars gudom-
liga rätt eller från militär makt var 
det revolutionerande att tillerkänna 
folket regeringsmakten. Filosofer hade 
förespråkat detta, men USA:s konsti-
tution var den första att tillämpa det. 
Regeringsmakt hos folket innebär inte 
att pöbelhopar eller andra grupper av 
människor får ingripa för att skrämma 
eller tvinga fram myndigheternas age-
rande. Konstitutionen grundlade en 
konstitutionell demokratisk republik 
där folket utövar sin makt genom sina 
valda representanter.

En annan inspirerad princip är 
uppdelningen av delegerad makt 
mellan nationen och dess underord-
nade delstater. I vårt federala system 
har den här exempellösa principen 
ibland förändrats genom inspirerade 
tillägg, som till exempel de tillägg som 

avskaffade slaveriet och gav kvinnor 
rösträtt, som jag nämnde tidigare. 
Betecknande nog begränsar USA:s 
konstitution nationens regering till att 
bara utöva den makt som den uttryck-
ligen eller underförstått beviljats, och 
förbehåller ”respektive delstat, eller 
folket” all annan regeringsmakt.5

En annan inspirerad princip är 
maktdelningsprincipen. Långt över 
ett århundrade före vårt författ-
ningskonvent 1787 var det engelska 
parlamentet först med att separera 
lagstiftande och verkställande myndig-
heter när de avtvingade kungen vissa 
maktbefogenheter. Vid det amerikan-
ska konventet låg inspirationen i att 
man delegerade fristående verkställ-
ande, lagstiftande och dömande makt-
befogenheter så att dessa tre grenar 
kunde kontrollera varandra.

En fjärde inspirerad princip finns 
i klustret av viktiga garantier för 
individuella rättigheter och specifika 
begränsningar av statsmakten i rättig-
hetsförklaringen, som antogs genom 
ett tillägg bara tre år efter att konsti-
tutionen trädde i kraft. Rättighetsför-
klaringen var inte ny. Här visade sig 
inspirationen i den praktiska imple-
menteringen av principer som hade 
introducerats i England, först i Magna 
Charta. Konstitutionens författare var 
välbekanta med dessa eftersom några 
av de koloniala privilegiebreven inne-
höll sådana garantier.

Utan en rättighetsförklaring kunde 
Amerika inte ha blivit värdnation för 
evangeliets återställelse, som inleddes 
bara tre årtionden senare. Det fanns 
gudomlig inspiration i den ursprungliga 
stadgan om att det inte skulle finnas 
något religiöst kriterium för att inneha 
ett offentligt ämbete6, men utökningen i 
första författningstillägget med garant-
erad religionsfrihet och garantin att 
landet inte ska ha en statsreligion 

Montana, USA.
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var avgörande. Vi ser även gudomlig 
inspiration i första tillägget gällande ytt-
rande- och pressfriheten samt individ-
ens beskydd i andra författningstillägg, 
exempelvis vid rättsliga åtgärder.

Och till sist, för det femte, ser jag 
gudomlig inspiration i det centrala 
syftet med hela konstitutionen. Vi styrs 
av lagen och inte av individer, och 
vår lojalitet är mot konstitutionen och 
dess principer och processer, inte mot 
någon ämbetsinnehavare. På detta 
sätt ska alla människor vara lika inför 
lagen. De här principerna stoppar de 
autokratiska ambitioner som har kor-
rumperat demokratin i vissa länder. De 
innebär också att ingen av statsmakt-
ens tre grenar ska dominera över de 
andra eller förhindra de andra från att 
utföra sina rätta konstitutionella funk-
tioner i att kontrollera varandra.

III.
Trots de gudomligt inspirerade 

principerna i USA:s konstitution har 
de, när de utövats av ofullkomliga 
dödliga, inte alltid fått den avsedda 
effekten. Viktiga ämnen för lagstift-
ning, såsom vissa lagar som styr 
familjerelationer, har tagits ifrån 
delstaterna av den federala reger-
ingen. Första tilläggets garanti för 
yttrandefrihet har ibland spätts ut 
genom undertryckande av impopulära 
yttranden. Principen om maktdel-
ning har alltid utsatts för tryck från 
tidvattenströmningar av den gren av 
statsmakten som utövar eller hindrar 
makt som delegerats till en annan.

Det finns andra hot som undermin-
erar de inspirerade principerna i USA:s 
konstitution. Konstitutionens betydelse 
förminskas genom försök att använda 
aktuella samhällstrender som orsak till 
dess grundläggande, i stället för frihet 
och självstyre. Konstitutionens aukt-
oritet trivialiseras när kandidater eller 

ämbetsmän ignorerar dess principer. 
Värdigheten och styrkan hos konstitu-
tionen reduceras av dem som talar om 
den som om den vore ett lojalitetsprov 
eller en politisk slogan, i stället för 
att tala om dess upphöjda status som 
en källa till bemyndigande för och 
begränsningar av statsmakten.

IV.
Vår tro på gudomlig inspiration 

ger sista dagars heliga ett unikt ansvar 
att upprätthålla och försvara USA:s 
konstitution och konstitutionella 
principer var vi än bor. Vi ska lita på 
Herren och ha en positiv inställning 
till den här nationens framtid.

Vad mer ska trofasta sista dagars hel-
iga göra? Vi måste be Herren vägleda 
och välsigna alla nationer och deras 
ledare. Det här utgör en del av vår 

trosartikel. Att vi underordnar oss pre-
sidenter eller styresmän7 utgör natur-
ligtvis inget hinder för att vi motsätter 
oss enskilda lagar eller riktlinjer. Dock 
kräver det att vi utövar vårt inflytande 
civiliserat och fredligt inom ramen 
för våra konstitutioner och tillämpliga 
lagar. I omtvistade frågor bör vi sträva 
efter att moderera och ena.

Det finns andra plikter som utgör 
en del av att upprätthålla den inspirer-
ade konstitutionen. Vi bör lära oss och 
förespråka konstitutionens inspirerade 
principer. Vi bör välja fram och stödja 
visa och goda människor som stöder 
de här principerna i sin offentliga 
gärning.8 Vi bör vara välinformerade 
medborgare som aktivt låter vårt 
inflytande märkas i samhällsfrågor.

I USA och i andra demokratier 
utövas politiskt inflytande genom att 

Guatemala.



108 SÖNDAGENS EFTERMIDDAGSMÖTE

man ställer upp i val (vilket vi upp-
muntrar till), röstar, ger ekonomiskt 
stöd, blir medlem i och verkar i polit-
iska partier, samt genom fortgående 
kommunikation med befattningshavare, 
partier och valkandidater. För att en 
demokrati ska fungera väl behövs allt 
detta, men en plikttrogen medborgare 
behöver inte bidra på alla dessa sätt.

Det finns många politiska frågor 
och inget parti, ingen politisk platt-
form eller enskild kandidat kan 
tillfredsställa alla personliga prefer-
enser. Varje medborgare måste därför 
avgöra vilka frågor som är viktigast 
för honom eller henne vid varje given 
tidpunkt. Sedan bör medlemmar söka 
inspiration för hur de ska utöva sitt 
inflytande enligt sina individuella 
prioriteringar. Den här processen är 
inte lätt. Det kan kräva att man ändrar 
sitt partistöd eller val av kandidat – till 
och med från val till val.

Sådana oberoende handlingar 
kräver ibland att de röstande stöder 
kandidater eller politiska partier eller 
plattformar vars övriga ståndpunkter 
de inte kan godta.9 Det är en av 
anledningarna till att vi uppmuntrar 
våra medlemmar att avstå från att 
döma varandra i politiska frågor. Vi 
ska aldrig hävda att en trofast sista 

dagars helig inte kan tillhöra ett visst 
parti eller rösta på en viss kandidat. Vi 
lär ut rätta principer och låter sedan 
våra medlemmar välja hur de ska 
prioritera och tillämpa dessa principer 
på de frågor som läggs fram tid efter 
annan. Vi insisterar också på, och vi 
ber våra lokala ledare att insistera 
på, att politiska ståndpunkter och 
tillhörigheter inte ska vara föremål för 
undervisning eller förespråkande på 
något av kyrkans möten.

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars 
Heliga utövar självklart sin rätt att 
stödja eller opponera sig mot speci-
fika lagförslag som vi tror kommer att 
påverka den fria religionsutövningen 
eller kyrkans organisationers grund-
läggande intressen.

Jag vittnar om USA:s gudomligt 
inspirerade konstitution och ber 
att vi som erkänner den gudomliga 
varelse som gav inspirationen till den 
alltid ska upprätthålla och försvara 
dess storslagna principer. I Jesu Kristi 
namn, amen. ◼

SLUTNOTER
 1. Se Mark Tushnet, ”Constitution”, i 

Michel Rosenfeld och András Sajó, red., 
The Oxford Handbook of Comparative 
Constitutional Law (2012), s. 222. De 
tre länder som har oskrivna kodifierade 
konstitutioner är Storbritannien, Nya 

Zeeland och Israel. Var och en av dem har 
starka konstitutionella traditioner, även 
om de styrande stadgarna inte är samlade 
i ett enskilt dokument.

 2. Se United States Constitution [USA:s 
konstitution], artikel 1, sektion 2.

 3. J. Reuben Clark jr, ”Constitutional 
Government: Our Birthright Threatened”, 
Vital Speeches of the Day, 1 jan. 1939, 
s. 177, citeras i Martin B. Hickman, 
”J. Reuben Clark, Jr.: The Constitution and 
the Great Fundamentals”, i Ray C. Hillam, 
red., By the Hands of Wise Men: Essays 
on the U.S. Constitution (1979), s. 53. 
Brigham Young hade en liknande utveck-
lingsinriktad syn på konstitutionen och 
lärde att upphovsmännen ”lade grunden 
och det kom an på de efterföljande gene-
rationerna att bygga överbyggnaden på 
den” (Discourses of Brigham Young, urval 
av John A. Widtsoe [1954], s. 359).

 4. Dessa fem liknar, men är inte identiska 
med, dem som föreslås i J. Reuben Clark 
jr, Stand Fast by Our Constitution (1973), 
s. 7; Ezra Taft Benson, ”Vår gudomliga 
konstitution”, Nordstjärnan, jan. 1988, 
s. 3–5; och Ezra Taft Benson, ”The Consti-
tution—A Glorious Standard”, Ensign, 
sep. 1987, s. 6–11. Om ämnet i allmänhet, 
se Noel B. Reynolds, ”The Doctrine of an 
Inspired Constitution”, i By the Hands of 
Wise Men, s. 1–28.

 5. United States Constitution [USA:s 
konstitution], tillägg 10.

 6. Se United States Constitution [USA:s 
konstitution], artikel 6.

 7. Se TA 1:12.
 8. Se L&F 98:10.
 9. Se David B. Magleby, ”The Necessity of 

Political Parties and the Importance of 
Compromise”, BYU Studies, vol. 54, nr 4 
(2015), s. 7–23.

Nya Zeeland.
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Efter korsfästelsen visade sig en 
Herrens ängel för Maria och några 
andra kvinnor som hade begett sig 
till graven för att smörja Jesu kropp. 
Ängeln sa:

”Varför söker ni den levande bland 
de döda?”6

”Han är inte här, han har uppstått!”7

Abinadi, en profet i Mormons bok, 
förkunnade om detta underverk:

”Om Kristus inte hade uppstått från 
de döda, … kunde det inte ha funnits 
någon uppståndelse.

Men det finns en uppståndelse, 
och därför har graven ingen seger och 
dödens udd är uppslukad i Kristus.”8

De underverk som Jesus Kristus 
utförde fick de tidiga lärjungarna att 
utbrista: ”Vem är han? Till och med 
vindarna och vattnet befaller han, och 
de lyder honom!”9

Under det att de tidiga apostlarna 
följde Jesus Kristus och hörde honom 
undervisa om evangeliet, fick de 
bevittna många underverk. De fick 
se att ”blinda ser, lama går, spetälska 
blir rena, döva hör, döda uppstår och 
fattiga får höra glädjens budskap”.10

Mirakel, tecken och underverk 
förekommer i överflöd bland Jesu 
Kristi följare i dag, i era liv och i mitt. 
Underverk är gudomliga gärningar, 
manifestationer och uttryck för Guds 
gränslösa makt, och en bekräftelse på 
att han är ”densamme i går, i dag och i 
evighet”11. Jesus Kristus, som skapade 
haven, kan stilla dem; han som gav 
de blinda synen åter kan lyfta våra 
blickar mot himlen; han som renade 
de spetälska kan bota våra sjukdomar; 
han som helade den lame mannen 
kan kalla oss att resa oss med: ”Kom 
… och följ mig”.12

Många av er har bevittnat under-
verk, fler än ni inser. De kan ha sett 
små ut i jämförelse med att Jesus 
uppväckte döda. Men det är inte 

kulminerade i hans uppståndelse efter 
tre dagar i en lånad grav, är det största 
underverket i människans historia. 
”För se”, sa han, ”jag är Gud, och jag 
är en undrens Gud.”3

”Har … underverken upphört 
eftersom Kristus har uppstigit till 
himlen och satt sig på Guds högra 
sida?”4 frågar profeten Mormon i 
Mormons bok. Han svarar ”Nej. Inte 
heller har änglar upphört att betjäna 
människobarnen.”5

Äldste Ronald A. Rasband
i de tolv apostlarnas kvorum

Mina kära syskon, vilket privilegium 
det är att få stå inför er i dag. Tillsam-
mans med dem som redan har talat 
under den här konferensen vittnar 
jag för er att Jesus Kristus lever. Han 
leder sin kyrka, han talar till sin profet, 
president Russell M. Nelson, och han 
älskar alla sin himmelske Faders barn.

Den här påskdagen firar vi Jesu 
Kristi, vår Frälsares och Återlösares1, 
den mäktige Gudens, Fridsfurstens2, 
uppståndelse. Hans försoning, som 

”För se, jag är  
en undrens Gud”
Mirakel, tecken och underverk förekommer i överflöd 
bland Jesu Kristi följare i dag, i era liv och i mitt.

Madagaskar.
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storleken som utmärker ett under-
verk, utan att det kommer från Gud. 
Somliga menar att underverk bara är 
sammanträffanden eller ren tur. Men 
profeten Nephi fördömde dem som 
”föraktar … Guds makt och under-
verk och prisar sin egen visdom och 
sin egen lärdom för att kunna skaffa 
sig vinning”13.

Underverk utförs genom gudomlig 
makt, genom honom som är ”mäktig 
att frälsa”14. Underverk är förläng-
ningar av Guds eviga plan; underverk 
är en livlina från himlen till jorden.

Förra hösten var syster Rasband 
och jag på väg till Goshen i Utah för 
ett världsomspännande ”Personligt”-
evenemang som skulle sändas ut till 
över 600 000 människor på 16 olika 
språk.15 Programmet skulle fokusera 
på händelserna kring återställelsen av 
Jesu Kristi evangelium, och frågor hade 
skickats in av unga vuxna runt om i 
världen. Syster Rasband och jag hade 
personligen gått igenom frågorna. 
De gav oss möjlighet att vittna om 
Joseph Smith som en Guds profet, om 
uppenbarelsens kraft i våra liv, om den 
pågående återställelsen av Jesu Kristi 
evangelium, samt om sanningarna och 
buden som betyder mycket för oss. 
Många som lyssnar i dag var med på 
det här mirakulösa evenemanget.

Först var det tänkt att evene-
manget skulle sändas ut från den 

heliga lunden i delstaten New York 
där Joseph Smith, som han vittnade 
om, såg ”två personer, vilkas glans 
och härlighet trotsar all beskrivning, 
stående över mig i luften. En av dem 
talade till mig och nämnde mig vid 
namn och sa, medan han pekade på 
den andre: Denne är min älskade 
Son. Hör honom!”16 Detta, bröder och 
systrar, var ett under.

Den världsomfattande pandemin 
tvingade oss att flytta utsändningen till 
Goshen i Utah, där Jesu Kristi Kyrka 
av Sista Dagars Heliga har återskapat 
en del av det gamla Jerusalem för 
filminspelningar. Syster Rasband och 
jag befann oss någon mil från Goshen 
den söndagskvällen när vi såg tät rök 
från den riktning där vår destination 
låg. Bränder härjade i området och vi 
blev oroliga att utsändningen kanske 
var i fara. Mycket riktigt – 20 minuter 
innan klockan 18, tiden för vår 
utsändning, gick strömmen till hela 
anläggningen. Ingen ström! Ingen 
utsändning. Det fanns en generator 
som en del trodde att vi kanske kunde 
få igång, men det var inte säkert att 
den skulle kunna förse den avancer-
ade utrustningen med ström.

Alla vi i programmet – presentatör-
erna, musikerna och teknikerna, till 
och med 20 unga vuxna från vår egen 
utökade familj – var fullt engagerade 
i det som skulle ske. Jag gick undan 
från deras tårar och förvirring och 
vädjade till Herren om ett underverk. 
”Himmelske Fader”, bad jag, ”jag har 
sällan bett om ett underverk, men jag 
gör det nu. Det här mötet måste få 
hållas för alla unga vuxna runt om i 
världen. Vi behöver få tillbaka ström-
men om det är din vilja.”

7 minuter över 18:00, lika snabbt 
som den hade försvunnit, kom ström-
men tillbaka. Allt började fungera, från 
musiken och mikrofonerna till vide-
orna och all sändningsutrustning. Det 
var klart för sändning. Vi hade upplevt 
ett underverk.

När syster Rasband och jag satt 
i bilen på vägen hem senare den 
kvällen fick vi ett sms från president 
och syster Nelson med det här med-
delandet: ”Ron, vi vill att ni ska veta 
att så snart vi fick veta att strömmen 
hade gått bad vi om ett underverk.”

I nutida skrifter står det skrivet: 
”För jag, Herren, har sträckt ut min 
hand för att sätta himlens krafter i 

Guatemala.

Underverk kan komma som bönesvar, som det vi fick uppleva vid det världsomspännande evenemanget 
"Personligt" i Goshen, Utah, USA.
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rörelse. Ni kan inte se det nu, men 
ännu en liten tid och ni ska se det och 
veta att jag är, och att jag ska komma 
och regera med mitt folk.”17

Det var precis det som hände. 
Herren hade sträckt ut sin hand och 
strömmen hade slagits på.

Underverk utförs genom trons kraft, 
som president Nelson så kraftfullt 
undervisade oss om under det senaste 
mötet. Profeten Moroni lärde folket att 
”om det inte finns tro bland människo-
barnen kan Gud inte göra underverk 
bland dem. Därför visade han sig inte 
förrän efter det att de hade tro.”

Han fortsatte:
”Se, det var Almas och Amuleks tro 

som fick fängelset att falla till marken.
Se, det var Nephis och Lehis tro 

som åstadkom förändringen bland 
lamaniterna så att de döptes med eld 
och med den Helige Anden.

Se, det var Ammons och hans 
bröders tro som åstadkom ett så stort 
underverk bland lamaniterna. …

Och inte heller har någon någonsin 
utfört underverk förrän efter det att 
de haft tro, varför de först trodde på 
Guds Son.”18

Jag kan tillägga till den här raden 
av skriftställen att ”det var tron hos de 
unga vuxna deltagarna, sändnings-
personalen, ledare och medlemmar 
i kyrkan, en apostel och en Guds 
profet som åstadkom ett så stort 
underverk att strömmen kom tillbaka 
till en avlägsen filminspelningsplats i 
Goshen i Utah”.

Underverk kan komma som svar 
på böner. De blir inte alltid vad vi ber 
om eller förväntar oss, men när vi 
förtröstar på Herren så finns han där, 
och han ser till att det blir rätt. Han 
får undret att passa ögonblicket då vi 
behöver det.

Herren utför underverk för att 
påminna oss om sin makt, sin kärlek 

till oss, sitt räckhåll från himlen till vår 
jordiska upplevelse och sin önskan 
att lära oss det som är av störst värde. 
”Den som har tro på mig till att bli 
botad”, sa han till de heliga år 1831, 
och löftet gäller än i dag, ”och inte är 
bestämd till att dö, ska bli botad”.19 
Det finns lagar som fastställts i himlen, 
och vi är alltid underkastade dem.

Det finns stunder då vi hoppas 
att ett underverk ska bota någon vi 
älskar, återkalla en orättvis gärning 
eller uppmjuka hjärtat hos en bitter 
eller desillusionerad själ. När vi ser 
på saker och ting med jordiska ögon 
vill vi att Herren ska ingripa, att han 
ska laga det som är trasigt. Genom 
tro kommer underverket, men inte 
nödvändigtvis enligt vår tidsplan 
eller med det utslag som vi ville ha. 
Betyder det att vi brister i trofasthet 
eller inte förtjänar hans ingripande? 
Nej. Vi är älskade av Herren. Han gav 
sitt liv för oss, och hans försoning 
fortsätter att lätta våra bördor av synd 
under det att vi omvänder oss och 
närmar oss honom.

Herren har gett oss påminnelsen: 
”Era vägar är inte mina vägar.”20 Hans 

inbjudan lyder: ”Kom till mig, alla ni 
som arbetar och är tyngda av bördor, 
så ska jag ge er vila”21 – vila från oro, 
besvikelser, rädsla, olydnad, bekym-
mer för närstående, från förlorade 
eller krossade drömmar. Frid mitt i 
förvirring och sorg är ett under. Kom 
ihåg Herrens ord: ”Talade jag inte frid 
till ditt sinne om detta? Vilket större 
vittnesbörd kan du få än det som 
kommer från Gud?”22 Underverket är 
att Jesus Kristus, den store Jehova, 
den Högstes Son, svarar med frid.

Precis som han visade sig för Maria 
i trädgården och kallade henne vid 
namn, kallar han oss att utöva vår tro. 
Maria var där för att tjäna honom och 
ta hand om honom. Hans uppstånd-
else var inte vad hon förväntat sig, 
men den skedde enligt den stora 
planen för vår lycka.

”Kom ner från korset!”23 ropade 
skaran av icke-troende hånfullt åt 
honom på Golgata. Han hade kunnat 
utföra ett sådant underverk. Men han 
såg änden från begynnelsen, och 
hans avsikt var att vara trogen sin 
Faders plan. Detta exempel får inte 
gå oss förbi.

Norge.
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Kristi ande ”finns i allting, [och] ger liv 
åt allting”.2 Den besegrar det mörker 
som annars skulle omge oss.

För flera år sedan, i jakt på äventyr, 
följde jag och mina två söner med en 
grupp unga män till Moaning Cavern 
[jämrande grottan]. Namnet kom av 
ett ljud som en gång ekade ur dess 
mynning. Grottan är skorstensformad 

Äldste Timothy J. Dyches
i de sjuttio

Mina kära bröder och systrar, jag gläds 
med er denna välsignade påskdag 
medan vi begrundar det strålande ljus 
som grydde på jorden när Jesus Kristus, 
vår Herre och Frälsare, uppstod.

Under sin jordiska verksamhet 
förkunnade Jesus: ”Jag är världens 
ljus. Den som följer mig ska inte 
vandra i mörkret utan ha livets ljus.”1 

Ljus håller sig till ljus
När vi stärker vår tro på Kristus mottar vi ljus i ett 
stegrande mått tills det skingrar allt mörker.

Till oss, i prövningens stunder, 
har han sagt: ”Se såren som stacks 
i min sida, och även märkena efter 
spikarna i mina händer och fötter.”24 
Detta, bröder och systrar, är under-
verket som utlovats till alla.

Den här påskdagen när vi firar 
Herrens uppståndelses under ber jag, 
som en Jesu Kristi apostel, ödmjukt om 
att du ska kunna känna Återlösarens 
kraft i ditt liv, att dina vädjanden till vår 
himmelske Fader ska besvaras med 
den kärlek och förpliktelse som Jesus 
Kristus visade under hela sin verksam-
het. Det är min bön att du ska kunna 
stå stadigt och trofast i allt som ska 
komma. Och jag välsignar dig med att 
underverk ska åtfölja dig så som vi fick 
uppleva i Goshen – om det är Herrens 
vilja. Titta efter dessa välsignelser från 
himlen i din strävan att ”söka denne 
Jesus om vilken profeterna och apost-
larna har skrivit, så att nåden från Gud 
Fadern och likaså Herren Jesus Kristus 
och den Helige Anden, som vittnar 
om dem, må vara och förbli i er för 
evigt”25. I Jesu Kristi namn, amen. ◼
SLUTNOTER
 1. Se Job 19:25.
 2. Se Jes. 9:6.
 3. 2 Ne. 27:23.
 4. Moro. 7:27.
 5. Moro. 7:29.
 6. Luk. 24:5.
 7. Matt. 28:6.
 8. Mosiah 16:7–8.
 9. Luk. 8:25.
 10. Matt. 11:5.
 11. Moro. 10:19.
 12. Luk. 18:22.
 13. 2 Ne. 26:20.
 14. L&F 133:47.
 15. Per Michael Madsen, 11 jan. 2021.
 16. JS–H 1:17.
 17. L&F 84:119.
 18. Eth. 12:12–15, 18.
 19. L&F 42:48.
 20. Jes. 55:8.
 21. Matt. 11:28.
 22. L&F 6:23.
 23. Matt. 27:40.
 24. L&F 6:37.
 25. Eth. 12:41. Argentina.
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och öppnar upp till en 55 meter djup 
vertikal kammare, den största grott-
kammaren i Kalifornien.

Det finns bara två sätt att komma 
ner: att ta den säkra spiraltrappan eller 
fira sig ner till botten. Mina söner och 
jag valde att fira oss ner. Min äldre son 
började medan min yngre son och 
jag avsiktligt väntade till sist så att vi 
kunde fira oss ner tillsammans.

Efter att våra guider instruerat 
och fäst oss med säkerhetssele och 
ankare vid ett starkt rep flyttade vi 
oss långsamt bakåt tills vi stod på en 
liten klippavsats och samlade mod, 
för det här var sista chansen att vända 
om och sista platsen där vi kunde se 
solljuset från grottans mynning.

Vårt nästa steg bakåt slungade ner 
oss i en kammare så hög och bred 
att den hade kunnat svälja Frihets-
gudinnan. Vi hängde där, långsamt 
snurrande medan våra ögon anpass-
ade sig till halvmörkret. Medan vi 
fortsatte nedåt upplyste elljus en 
fantastisk vägg av glittrande stalag-
miter och stalaktiter.

Utan varning slocknade de plötsligt 
helt. Hängande över avgrunden upp-
slukades vi av ett sådant totalt mörker 
att vi inte ens kunde se våra händer 

på repen framför oss. En röst ropade 
genast: ”Pappa, pappa, är du där?”

”Jag är här, min pojke, jag är här”, 
svarade jag.

Den oväntade förlusten av ljus 
avsåg att demonstrera att utan elekt-
ricitet var grottans mörker ogenom-
trängligt. Det lyckades; vi ”kände” 
mörkret. När ljuset återvände kapitul-
erade mörkret omedelbart, eftersom 
mörker alltid måste kapitulera också 
inför det svagaste ljus. Mina söner 
och jag har fått ett minne av ett 
mörker som vi aldrig förr upplevt, 
en större uppskattning för ljus som 
vi aldrig kommer att glömma och 
en försäkran om att vi aldrig är helt 
ensamma i mörkret.

Vår nedfirning ner i grottan kan 
på vissa sätt jämföras med vår resa 
genom jordelivet. Vi lämnade himlens 
strålande ljus och nedsteg genom en 
glömskans slöja till en mörknad värld. 
Vår himmelske Fader överlämnade 
oss inte till mörkret utan lovade oss 
ljus för vår resa genom sin älskade 
Son, Jesus Kristus.

Vi vet att solljus är livsviktigt för allt 
liv på jorden. Lika livsviktigt för vårt 
andliga liv är det ljus som kommer 
från vår Frälsare. I sin fullkomliga 

kärlek skänker Gud Kristi ljus till varje 
person ”som kommer till världen”3 så 
att han eller hon kan ”skilja gott från 
ont”4 och manas ”att ständigt göra 
gott”5. Det ljuset, som avslöjar sig 
genom det vi ofta kallar vårt samvete, 
manar oss att alltid göra och vara 
bättre, att vara vårt bästa jag.

När vi stärker vår tro på Kristus 
mottar vi ljus i ett stegrande mått tills 
det skingrar allt mörker som kan sam-
las runtom oss. ”Det som är av Gud 
är ljus, och den som tar emot ljus och 
förblir i Gud får mer ljus, och detta 
ljus växer sig klarare och klarare fram 
till den fullkomliga dagen.”6

Kristi ljus förbereder oss för att ta 
emot den Helige Andens tjänande 
inflytande, vilket är ”Guds övertygande 
kraft … om evangeliets sanning”7. 
Den tredje medlemmen i gudomen, 
den Helige Anden ”är en person som 
består av ande”8. Den största källan till 
ljus som vår himmelske Fader skänker 
till er under jordelivet kommer genom 
den Helige Anden, vars inflytande ”ska 
upplysa ditt förstånd [och] fylla din själ 
med glädje”9.

I Jesu Kristi Kyrka av Sista Dag-
ars Heliga döps du genom återställd 
prästadömsmyndighet och genom 

Nigeria.
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nedsänkning till syndernas förlåtelse. 
Sedan läggs händer på ditt huvud och 
denna underbara, ”outsägliga gåva”10 
från den Helige Anden förlänas dig.

Därefter, när dina önskningar 
och handlingar är fokuserade på 
förbundsstigen, kommer den Hel-
ige Anden, som ett ljus inom dig, att 
avslöja och vittna om sanning,11 varna 
för fara, trösta12 och rena13 och ge 
frid14 till din själ.

Eftersom ”ljus håller sig till ljus”15 
leder den Helige Andens ständiga säll-
skap dig till att fatta beslut som kan 
hålla dig i ljuset. Däremot kan beslut 
som fattas utan den Helige Andens 
inflytande leda dig in i skuggor och 
mörker. Äldste Robert D. Hales har 
sagt: ”När det finns ljus övervinns 
mörkret och måste försvinna. … När 
den Helige Andens andliga ljus är när-
varande försvinner Satans mörker.”16

Får jag föreslå att det kanske är 
dags att fråga dig själv: Har jag det 
där ljuset i mitt liv? Om inte, när var 
senaste gången jag hade det?

Precis som solljus dagligen sveper 
över jorden för att förnya och uppe-
hålla liv kan ni varje dag skärpa ljuset 
inom er när ni väljer att följa honom – 
Jesus Kristus.

En droppe solsken läggs till varje 
gång ni söker Gud i bön, studerar 
skrifterna för att ”höra honom”17, 
handlar enligt vägledning och upp-
enbarelse från våra levande profeter 
samt lyder och håller buden för att 
kunna ”vandra enligt Herrens alla 
förordningar”18.

Ni inbjuder andligt solsken till era 
själar och frid i era liv varje gång ni 
omvänder er. När ni tar del av sak-
ramentet varje vecka för att ta på er 
Frälsarens namn, för att alltid minnas 

honom och hålla hans bud, så lyser 
hans ljus inom er.

Det är solsken i era själar varje 
gång ni berättar om evangeliet och 
bär era vittnesbörd. Varje gång ni 
tjänar varandra som Frälsaren gjorde 
känns hans värme i era hjärtan. Vår 
himmelske Faders ljus finns alltid i 
hans heliga tempel och på alla som 
visar sig i Herrens hus. Hans ljus inom 
er förstärks när ni är vänliga, tålmod-
iga, förlåtande och kärleksfulla, och 
visar sig i era glada ansikten. Å andra 
sidan vandrar vi i skuggor när vi är 
snara till vrede eller är för långsamma 
med att förlåta. ”När du håller upp ditt 
ansikte mot solskenet måste skugg-
orna falla bakom dig.”19

När ni lever för att vara värdiga den 
Helige Andens sällskap ”ökar sanner-
ligen er andliga kapacitet att ta emot 
uppenbarelse”20.

Livet erbjuder utmaningar och 
motgångar och vi måste alla ställas 
inför en del mörka dagar och stormar. 
Om vi genom allt detta kan ”låta Gud 
råda i våra liv”21 visar den Helige 
Andens ljus att det finns ett syfte och 
mening med våra prövningar, att de 
i slutändan förvandlar oss till bättre, 
mer fullständiga personer med en fast-
are tro och ett klarare hopp i Kristus, 
med vetskapen om att Gud fanns där 
med oss i mörkret hela tiden. Som 
president Russell M. Nelson har sagt: 
”Det ökande mörker som följer på 
svårigheter gör att Jesu Kristi ljus lyser 
ständigt klarare.”22

Olika tider i livet kan föra oss till 
platser som är både oväntade och 
oönskade. Om synden har lett er dit 
kan ni dra ifrån mörkrets ridå och nu 
börja med att ödmjukt närma er vår 
himmelske Fader med ett förkrossat 
hjärta och en botfärdig ande och 
omvända er. Han hör er uppriktiga 
bön. Fatta mod i dag och närma er 

Nya Zeeland.
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honom och han ska närma sig er.23 Ni 
befinner er aldrig bortom Jesu Kristi 
försonings helande kraft.

Jag är född av goda föräldrar 
och trofasta förfäder som uppmärk-
sammade Jesu Kristi ljus och hans 
evangelium, och det välsignade deras 
liv, och de generationer som följde, 
med andlig motståndskraft. Min 
pappa pratade ofta om sin far Milo T. 
Dyches och berättade hur hans tro på 
Gud var ett ljus för honom dag och 
natt. Farfar var skogvaktare och red 
ofta ensam i bergen. Han anförtrodde 
utan tvivel sitt liv åt Guds vägledning 
och omsorg.

En senhöst var farfar ensam uppe 
bland de höga bergen. Vintern hade 
redan börjat visa sitt ansikte när han 
sadlade en av sina favorithästar, gamla 
Prince, och red till ett sågverk för 
att avbarka och mäta timmerstockar 
innan de kunde sågas till virke.

Vid skymningen slutade han jobba 
och satte sig i sadeln igen. Vid det 

laget hade temperaturen sjunkit och 
en häftig snöstorm omgav bergen. 
Med varken ljus eller stig till vägled-
ning vände han Prince i en riktning 
han trodde skulle leda dem tillbaka till 
skogvaktarbyggnaden.

Efter att ha färdats flera kilometer 
i mörkret saktade Prince in och 
stannade sedan. Farfar försökte gång 
på gång mana på Prince, men hästen 
vägrade. Med den förblindande snön 
virvlande omkring dem insåg farfar 
att han behövde Guds hjälp. Som 
han hade gjort hela sitt liv bad han 
ödmjukt ”i tro, utan att tvivla”24. En 
stilla, låg röst svarade: ”Milo, lossa 
Princes tyglar.” Farfar lydde och när 
han släppte efter på tyglarna vände 
Prince om och lunkade i väg i en 
annan riktning. Flera timmar senare 
stannade Prince igen och sänkte 
huvudet. Genom den tätt fallande 
snön såg farfar att de kommit väl-
behållna fram till grinden framför 
skogvaktarbyggnaden.

Med hjälp av morgonsolen följde 
farfar Prince svaga spår i snön. Han 
drog ett djupt andetag när han insåg 
att platsen där han hade lossat Prin-
ces tyglar var kanten precis ovanför 
en hög klippa, och ett enda steg 
framåt skulle ha störtat både häst och 
ryttare till sin död på de skarpa sten-
arna nedanför.

Med den upplevelsen och många 
andra i åtanke gav farfar rådet: ”Den 
allra bästa partner du någonsin 
kommer att ha är din Fader i himlen.” 
När pappa återgav farfars berättelse 
minns jag att han citerade följande i 
skrifterna:

”Förtrösta på Herren av hela ditt 
hjärta, förlita dig inte på ditt förstånd.

Räkna med honom på alla dina 
vägar, så ska han jämna dina stigar.”25

Jag vittnar om att Jesus Kristus 
är det eviga ljuset som ”lyser i 

mörkret”26. Det finns inget mörker 
som någonsin kan kuva, släcka, över-
manna eller besegra det ljuset. Vår 
himmelske Fader erbjuder beredvilligt 
det ljuset till er. Ni är aldrig ensamma. 
Han hör och besvarar varje bön. 
Han har ”kallat er från mörkret till 
sitt underbara ljus”.27 När ni frågar: 
”Fader, Fader, är du där?” kommer 
han alltid att svara: ”Jag är här, mitt 
barn, jag är här.”

Jag bär vittne om att Jesus Kristus 
uppfyllde vår himmelske Faders plan 
som vår Frälsare och Återlösare.28 Han 
är vårt ljus, vårt liv och vår väg. Hans 
ljus kommer aldrig att försvagas,29 
hans ära aldrig upphöra. Hans kärlek 
till er är evig – i går, i dag och för all-
tid. I Jesu Kristi namn, amen. ◼
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”Din beslutsamhet att följa Fräls-
aren genom att ingå förbund med 
honom och sedan hålla dessa förbund 
öppnar dörren för varje andlig väl-
signelse och förmån som är tillgänglig 
för män, kvinnor och barn överallt. …

Templets förrättningar och de 
förbund du ingår där är nyckeln till att 
stärka ditt liv, ditt äktenskap, din familj 
och din förmåga att motstå motstånd-
arens angrepp. Din gudsdyrkan i 
templet och det tjänande du utför där 
för dina förfäder välsignar dig med 
ökad personlig uppenbarelse och frid 
och stärker ditt beslut att hålla dig 
kvar på förbundsstigen.”1

Vad är förbundsstigen? Det är den 
enda stigen som leder till Guds celes-
tiala rike. Vi börjar vandra på stigen 
vid dopets port för att sedan ”sträva 
framåt med ståndaktighet i Kristus, 
med fullkomligt klart hopp och kärlek 
till Gud och till alla människor [de två 
största buden] … intill änden”2. Längs 
vandringen på stigen (som för övrigt 
sträcker sig bortom jordelivet), tar vi 
emot alla de förrättningar och förbund 
som rör frälsning och upphöjelse.

Vår allomfattande förbundsförplikt-
else är att utföra Guds vilja ”och att 
lyda hans befallningar i allt som han 
ska befalla oss”3. Att följa principerna 
och buden i Jesu Kristi evangelium 
dag efter dag är den mest glädjande 
och mest tillfredsställande kursen 
i livet. Man undviker bland annat 
många stora problem och grämelser. 
Låt mig göra en jämförelse med 
idrottsvärlden. I tennis finns det något 
som kallas otvingade fel. De uppstår 
till exempel när man slår in en spelbar 
boll i nätet eller gör ett dubbelfel när 
man servar. Otvingade fel anses vara 
resultatet av spelarens egna tabbar 
snarare än motståndarens skicklighet.

Alltför ofta är våra problem eller 
svårigheter självförvållade, resultatet 

exempel på någon som vandrar på 
förbundsstigen. I sitt första budskap 
som kyrkans president sa president 
Nelson:

Äldste D. Todd Christofferson
i de tolv apostlarnas kvorum

Under hela sin verksamhet har pre-
sident Russell M. Nelson studerat och 
undervisat om Guds förbund med 
sina barn. Han är själv ett strålande 

Varför förbundsstigen?
Det som är utmärkande för just förbundsstigen 
är unikt och evigt avgörande.

Guatemala.
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av dåliga val, eller så kan vi kalla dem 
resultatet av ”otvingade fel”. När vi 
flitigt försöker följa förbundsstigen 
undviker vi ganska naturligt många 
”otvingade fel”. Vi viker undan från 
olika slags beroenden. Vi faller inte 
ner i diken av oärligt beteende. Vi 
tar oss över avgrunden av omoral 
och otrohet. Vi undviker människor 
och företeelser som, även om de är 
populära, skulle kunna äventyra vårt 
fysiska och andliga välbefinnande. Vi 
undviker de val som skadar eller miss-
gynnar andra och tillägnar oss i stället 
vanor som självdisciplin och tjänande.4

J. Golden Kimball ska ha sagt: ”Jag 
har kanske inte [alltid] vandrat på den 
raka och smala, men jag [försöker] 
korsa den så ofta jag kan.”5 I ett mer 
allvarligt ögonblick är jag säker på 
att broder Kimball skulle hålla med 
om att vårt största hopp om att å ena 
sidan undvika undvikbara bedröv-
elser, och å andra sidan framgångsrikt 
hantera livets oundvikliga våndor, 
består i att vi håller oss på, och inte 
bara korsar, förbundsstigen.

Vissa säger kanske: ”Jag kan 
göra bra val med eller utan dop. Jag 
behöver inga förbund för att vara en 
hedervärd och framgångsrik person.” 
Faktum är att det finns många som, 
även om de inte själva befinner sig 
på förbundsstigen, agerar på sätt som 
avspeglar det som de som befinner sig 
på stigen väljer och bidrar med. Man 
kan säga att de skördar välsignelserna 
av att vandra på en ”förbundsförenlig” 
stig. Vad är då utmärkande för just 
förbundsstigen?

Faktiskt är skillnaden unikt och 
evigt avgörande. Den innefattar sättet 
varpå vi lyder, Guds förpliktelse mot 
oss, den gudomliga hjälp vi får, de 
välsignelser som är förbundna med 
insamlingen som ett förbundsfolk, och 
viktigast av allt – vårt eviga arv.

Hängiven lydnad
Först kommer sättet varpå vi lyder 

Gud. Det är mer än bara goda inten-
tioner; vi förbinder oss högtidligen att 
leva enligt varje ord som utgår från 
Guds mun. I detta följer vi Jesu Kristi 
exempel, han som genom att låta 
döpa sig ”visar … människobarnen 
att han i köttet ödmjukar sig inför 
Fadern och betygar för Fadern att han 
vill vara honom lydig genom att hålla 
hans bud”.6

När det gäller förbunden är vi 
inriktade på mer än att bara undvika 
misstag eller vara förståndiga i våra 
beslut. Vi känner oss ansvariga inför 
Gud för våra val och våra liv. Vi tar på 
oss Kristi namn. Vi är fokuserade på 
Kristus – på att vara tappra i vittnes-
bördet om Jesus och på att utveckla 
en kristuslik personlighet.

Med förbund blir lydnad mot 
evangelieprinciper rotad i själva 
själen. Jag känner till ett par där 
hustrun, vid tiden för deras bröllop, 
inte var aktiv i kyrkan och mannen 
aldrig hade varit medlem i kyrkan. Jag 
kallar dem Mary och John, som inte är 
deras riktiga namn. När barn började 
komma in i bilden kände Mary ett 
ivrigt behov av att, med skriftens ord, 
”fostra och förmana dem i Herren”7. 
John var stöttande. Mary gjorde en 
del betydande uppoffringar för att 
kunna vara hemma och regelbundet 
undervisa om evangeliet. Hon såg till 

att familjen drog full nytta av kyrkans 
möten och aktiviteter. Mary och John 
blev exemplariska föräldrar och deras 
barn (alla energiska pojkar) växte upp 
i tro och hängivenhet till evangeliets 
normer och principer.

Johns föräldrar, pojkarnas far-
föräldrar, tyckte om sina barnbarns 
sunda liv och prestationer, men på 
grund av ett visst agg mot kyrkan ville 
de helt och hållet tillskriva de här 
framgångarna Johns och Marys goda 
föräldraskap. John var visserligen 
inte medlem i kyrkan, men han lät 
inte den bedömningen förbli oemot-
sagd. Han insisterade på att det de 
bevittnade var frukterna av evange-
lieundervisning – det som hans söner 
upplevde i kyrkan såväl som det som 
hände i hemmet.

John själv påverkades av Anden, av 
sin frus kärlek och föredöme och av 
signaler från sina söner. Så småningom 
döptes han, till församlingsmedlem-
marnas och vännernas förtjusning.

Även om livet inte har varit utan 
svårigheter för Mary och John och 
deras söner, betygar de helhjärtat 
att det i själva verket är evangeli-
ets förbund som är roten till deras 
välsignelser. De har sett Herrens ord 
till Jeremia uppfyllas i sina söners liv 
såväl som i sina egna: ”Jag ska lägga 
min lag i deras inre och skriva den i 
deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud, 
och de ska vara mitt folk.”8

Nya Zeeland.
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Förenade med Gud
En annan unik aspekt av för-

bundsstigen är vår relation med 
gudomen. De förbund som Gud 
erbjuder sina barn gör mer än väg-
leder oss. De binder oss till honom, 
och när vi är bundna till honom kan 
vi övervinna allt.9

Jag läste en gång en artikel av 
en illa informerad tidningsreporter 
som förklarade att vårt sätt att utföra 
dop för de döda är att sänka ner 
rullar med mikrofilm i vatten. Sedan 
anses alla de vars namn som visas på 
mikrofilmen vara döpta. Den metoden 
skulle vara effektiv, men den ignorerar 
varje själs oändliga värde och den 
livsviktiga betydelsen av ett personligt 
förbund med Gud.

Jesus sa: ”Gå in genom den trånga 
porten, för trång är porten och smal 
är vägen som leder till liv, och få är 
de som finner den.”10 Bildligt talat är 
den här porten så smal att bara en i 
taget kan komma igenom den. Var 
och en ingår en personlig förpliktelse 
mot Gud och mottar från honom ett 
personligt förbund som vi fullkomligt 
kan förlita oss på i tid och evighet. 
Med förrättningarna och förbunden 
görs ”gudaktighetens kraft uppenbar” 
i våra liv.11

Gudomlig hjälp
Det här leder oss till att ta i beaktan 

en tredje speciell välsignelse på för-
bundsstigen. Gud erbjuder en nästan 
ofattbar gåva för att hjälpa dem som 
ingår förbund att hålla sina förbund: 
den Helige Andens gåva. Den här 
gåvan är rätten till den Helige Andens 
ständiga sällskap, skydd och vägled-
ning.12 Den Helige Anden, även kallad 
Hjälparen, ”fyller oss med hopp och 
fullkomlig kärlek”13. Han ”vet allt och 
bär vittne om Fadern och Sonen”14, 
vars vittnen vi förpliktar oss att vara15.

På förbundsstigen finner vi också 
de nödvändiga välsignelserna av 
förlåtelse och rening från synd. Det 
här är hjälp som endast kan komma 
genom gudomlig nåd, förmedlad 
genom den Helige Anden. ”Och 
detta är befallningen”, säger Herren: 
”Omvänd er, alla jordens ändar, och 
kom till mig och bli döpta i mitt namn 
så att ni kan bli heliggjorda genom att 
ta emot den Helige Anden, så att ni 
kan stå obefläckade inför mig på den 
yttersta dagen.”16

Samlas med förbundsfolket
För det fjärde får de som följer för-

bundsstigen även unika välsignelser 
i olika gudomligt utsedda samlingar. 
Profetior om en bokstavlig insamling 
av de sedan länge skingrade Israels 
stammar till deras arveländer finns 
överallt i skrifterna.17 Uppfyllelsen av 
de här profetiorna och löftena är nu 
på gång i och med insamlingen av 
förbundsfolket till kyrkan, Guds rike 
på jorden. President Nelson förklarar: 
”När vi talar om insamlingen säger vi 
helt enkelt den här enkla fundament-
ala sanningen: Alla vår himmelske 
Faders barn … förtjänar att få höra 
budskapet om Jesu Kristi återställda 
evangelium.”18

Herren befaller medlemmarna 
i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars 
Heliga att ”stå upp och stråla, så att ert 
ljus kan vara ett baner för nationerna, 
och så att insamlingen till Sions land 
och till hennes stavar kan bli till för-
svar och till en tillflykt undan stormen 
och undan vreden när den oblandad 
ska utgjutas över hela jorden”.19

Det finns också en samling varje 
vecka för förbundsfolket i ett hus för 
bön på Herrens dag, så att vi ”mera 
fullständigt ska kunna hålla [oss 
obefläckade] av världen”20. Det är en 
samling där vi tar del av sakramentets 

bröd och vatten till minne av Jesu 
Kristi försoning och en tid när vi fastar 
och ber, och ”[talar] med varandra om 
[våra] själars välfärd”21. Som tonår-
ing var jag den enda medlemmen i 
kyrkan i min klass på high school. Jag 
njöt av att umgås med så många goda 
vänner i skolan, men ändå kände 
jag att jag verkligen behövde den 
här samlingen på sabbatsdagen varje 
vecka för att få andlig och även fysisk 
kraft och förnyelse. Hur intensivt har 
vi inte känt förlusten av den här regel-
bundna förbundssamlingen under den 
nuvarande pandemin, och hur ivrigt 
ser vi inte fram emot den tid då vi kan 
samlas igen som förut.

Förbundsfolket samlas också i 
templet, Herrens hus, för att få de 
förrättningar, välsignelser och uppen-
barelser som endast är tillgängliga där. 
Profeten Joseph Smith lärde: ”Vad var 
syftet med insamling av … Guds folk 
under någon tidsålder? … Huvudsyftet 
var att bygga ett hus åt Herren, vari 
han kunde uppenbara för sitt folk för-
rättningarna, som tillhör hans hus och 
hans rikes härligheter, samt undervisa 
folket om frälsningens väg, för det 
finns vissa förrättningar och principer, 
som, då de lärs ut och tillämpas, 
måste utföras på en plats eller i ett hus 
uppfört för det ändamålet.”22

Ärva förbundslöftena
Slutligen är det endast genom att 

följa förbundsstigen som vi ärver 
Abrahams, Isaks och Jakobs välsign-
elser – de yttersta välsignelser som 
kommer genom frälsning och upphöj-
else och som endast Gud kan ge.23

Andliga hänsyftningar på förbunds-
folket har ofta betydelsen av bokstav-
liga ättlingar till Abraham, eller ”Israels 
hus”. Men förbundsfolket innefattar 
också alla som tar emot Jesu Kristi 
evangelium.24 Paulus förklarade:
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”Alla ni som blivit döpta till Kristus 
har iklätt er Kristus. …

Och om ni tillhör Kristus är ni 
avkomlingar till Abraham, arvingar 
efter löftet.”25

De som är lojala mot sina förbund 
”ska komma fram i de rättfärdigas 
uppståndelse”26. De är ”fullkomlig-
gjorda genom Jesus, det nya för-
bundets medlare. … Det är dessa 
vilkas kroppar är celestiala, vilkas 
härlighet är som solens, ja, som Guds 
härlighet, den högsta av alla.”27 ”Där-
för är allting deras, både vad gäller 
liv eller död, eller det nuvarande 
eller det tillkommande, allt är deras 
och de hör Kristus till, och Kristus 
hör Gud till.”28

Låt oss hörsamma profetens 
uppmaning att hålla oss på för-
bundsstigen. Nephi såg oss och vår 
tid och skrev: ”Jag, Nephi, såg att 
Guds Lamms kraft föll över de heliga 
i Lammets kyrka och över Herrens 
förbundsfolk som var spritt över hela 
jordens yta, och de var beväpnade 
med rättfärdighet och med Guds kraft 
i stor härlighet.”29

Liksom Nephi gläds ”min själ … 
över Herrens förbund”30. Den här 
påskdagen vittnar jag om Jesus Kristus, 

vars uppståndelse är vårt hopp och 
bekräftelsen på allt som är utlovat på 
och i slutet av förbundsstigen. I Jesu 
Kristi namn, amen. ◼
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Det tog 117 år – ända till 1947 
– innan kyrkan hade växt från de 
första sex medlemmarna till en miljon 
medlemmar. Missionärer var en del av 
kyrkan från första början. De tog sig till 
de amerikanska urinvånarnas områden, 
till Kanada och år 1837 bortom den 
nordamerikanska kontinenten till 
England. Inte långt därefter fanns det 
missionärer i Europa och så långt bort 
som i Indien och Stillahavsöarna.

Tvåmiljonerstrecket nåddes endast 
16 år senare, år 1963, och tremiljoner-
strecket åtta år senare.”8

För att understryka kyrkans snabba 
tillväxt sa president Russell M. Nelson 
nyligen: ”I dag går Herrens verk i Jesu 
Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga 
framåt i allt snabbare takt. Kyrkan 
har en aldrig förut skådad, ojämförlig 
framtid.”9

Återställelsen av Jesu Kristi evange-
liums fullhet, grundandet av Herrens 
levande kyrka på jorden igen och 
dess anmärkningsvärda tillväxt sedan 
dess har gjort prästadömets välsign-
elser tillgängliga över hela jorden. I 
heliga förrättningar och förbund som 
binder oss till Gud och sätter oss på 
förbundsstigen uppenbaras tydligt 
”gudaktighetens kraft”10. När vi deltar 
i dessa heliga förrättningar för levande 
och döda samlar vi Israel på båda 
sidor om slöjan och förbereder jorden 
för Frälsarens andra ankomst.

I april 1973 reste jag och mina 
föräldrar från vårt hemland Argentina 
för att beseglas i templet. Eftersom det 
inte fanns några tempel i hela Latin-
amerika på den tiden flög vi närmare 
1 000 mil enkel resa för att beseglas i 
Salt Lake-templet. Även om jag bara 
var två år gammal då och inte minns 
hela denna speciella upplevelse, fick 
tre mycket tydliga bilder från denna 
resa fäste i mitt sinne, och har funnits 
kvar sedan dess.

hela jorden. Profeten Joseph fick år 
1820 veta det som miljoner människor 
sedan dess erfarit – att Gud ”ger åt 
alla villigt och utan att kritisera”.5

Kort efter att kyrkan organiserats i 
denna sista evangelieutdelning talade 
Herren till Joseph Smith och visade 
sin överflödande kärlek till oss med 
orden:

”Därför kallade jag, Herren, på 
min tjänare Joseph Smith den yngre 
och talade till honom från himlen och 
gav honom befallningar, eftersom 
jag kände till det elände som skulle 
drabba jordens invånare …

så att mitt eviga förbund ska kunna 
upprättas,

så att mitt evangeliums fullhet ska 
kunna förkunnas av de svaga och 
ringa till världens ändar och inför 
kungar och styresmän.”6

Strax efter att denna uppenbarelse 
hade mottagits började missionärer 
kallas och sändas till många nationer 
i världen. Precis som profeten Nephi 
förutsåg började det återställda evan-
geliets budskap predikas ”bland alla 
nationer, släkter, tungomål och folk”7.

”Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars 
Heliga organiserades formellt i en 
liten timmerstuga i delstaten New 
York 1830.

Äldste Alan R. Walker
i de sjuttio

Den vackra sista dagars heliga 
psalmen ”Folk och nationer, hör 
himlens röst” fångar omisskänneligt 
upprymdheten över att evangeliets 
fullhet går ut över hela världen. I 
denna psalm sjunger vi:

Folk och nationer, hör himlens röst!
Budet skall nå vart människobröst.
Kunskap och ljus och sanningens ord
finns åter på vår jord.1

Louis F. Mönch, författaren till 
denna jublande sångtext, var en tysk 
nyomvänd som skrev den inspirerade 
texten till psalmen när han bodde i 
Schweiz under sin verksamhet som 
heltidsmissionär i Europa.2 Den glädje 
som kommer av att bevittna åter-
ställelsens globala inverkan uttrycks 
tydligt i följande ord i psalmen:

Mörkret har skingrats. Tystnaden 
bröts.

Nu i hans kärlek glada vi möts.
Väntan är slut, vi törstar ej mer.
Sanningens ljus vi ser.3

Tack vare att den pågående 
återställelsen inleddes för lite mer än 
200 år sedan strålar nu ”kunskap och 
ljus och sanningens ord”4 klart över 

Kunskap och ljus och 
sanningens ord
Jag vittnar om att kunskap och ljus och sanningens 
ord lyser klart över jorden i dag.
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För det första minns jag att jag 
sattes nära flygplansfönstret och 
kunde se de vita molnen under oss.

Dessa vackra, ljusa moln lever 
kvar i mitt minne som gigantiska 
bomullstussar.

En annan bild som har stannat 
kvar i minnet är några figurer i en 
nöjespark i Los Angeles-området som 
såg lustiga ut. De figurerna är svåra att 
glömma.

Men mycket viktigare är denna 
strålande och oförglömliga bild:

Jag minns tydligt att jag var i ett 
heligt rum i Salt Lake-templet där 
beseglingar av par och familjer utförs 
för tid och för all evighet. Jag minns 
det vackra altaret i templet och det 
klara solskenet som lyste in genom 
rummets yttre fönster. Jag kände då, 
och har sedan dess fortsatt att känna, 
värmen, tryggheten och trösten från 
evangeliets ljus av sanning och kärlek.

Liknande känslor bekräftades 
åter i mitt hjärta 20 år senare, när jag 
inträdde i templet för att än en gång 
beseglas – den här gången när min 
fästmö och jag beseglades för tid och 

för all evighet. Men vid detta till-
fälle behövde vi inte resa hundratals 
mil eftersom Buenos Aires tempel i 
Argentina hade hunnit byggas och 
invigas, och det låg bara en kort bil-
resa från vårt hem.

22 år efter vårt bröllop och vår 
besegling fick vi välsignelsen att åter-
vända till samma tempel, men den här 
gången tillsammans med vår vackra 
dotter, för att beseglas som familj för 
tid och för all evighet.

När jag har tänkt på dessa mycket 
heliga stunder i mitt liv har jag över-
väldigats av djup, varaktig glädje. 
Jag har känt och känner alltjämt en 
medkännande himmelsk Faders kär-
lek, han som känner våra personliga 
behov och våra hjärtans önskningar.

Om insamlingen av Israel i de sista 
dagarna säger Herren Jehova: ”Jag ska 

lägga min lag i deras inre och skriva 
den i deras hjärtan. Jag ska vara deras 
Gud, och de ska vara mitt folk.”11 
Jag känner mig evigt tacksam för att 
Herrens lag började skrivas i mitt 
hjärta då jag var mycket ung genom 
de heliga förrättningarna i hans heliga 
hus. Så grundläggande det är att veta 
att han är vår Gud, att vi är hans folk 
och att oavsett vilka omständigheter vi 
befinner oss i kan vi, om vi är trofasta 
och lyder de förbund vi har ingått, bli 
”för evigt [omslutna] av hans kärleks 
armar”12.

Vid kvinnornas möte under gene-
ralkonferensen i oktober 2019 sa 
president Nelson: ”Alla våra ansträng-
ningar att betjäna varandra, förkunna 
evangeliet, fullkomliggöra de heliga 
och återlösa de döda strålar samman i 
det heliga templet.”13

Madagaskar.

Norge.
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Under samma generalkonferens 
sa president Nelson: ”Återställelsens 
kronjuvel är förstås det heliga templet. 
Dess heliga förrättningar och förbund 
är avgörande när det gäller att förbe-
reda ett folk som är redo att välkomna 
Frälsaren vid hans andra ankomst.”14

Den pågående återställelsen har 
utmärkts av byggandet och invig-
ningen av tempel i ökande takt. När vi 
samlas på båda sidor om slöjan, när vi 
gör uppoffringar för att tjäna och ger 
templet hög prioritet i våra liv, bygger 
Herren verkligen upp oss – han 
bygger upp sitt förbundsfolk.

Kristi rena evangelium
lyser klart igenom tid och rum.
Kunskap från höjden når oss idag.
Herre, vårt tack mottag.15

Jag vittnar om att kunskap och 
ljus och sanningens ord lyser klart 
över jorden i dag. De ”underbara och 
förunderliga” ting som förutsades 
av profeten Jesaja16 och som sågs av 
Nephi17 äger rum i ökande takt, även 
i dessa svåra tider. Som Joseph Smith 
profetiskt förkunnade: ”Sanningens 

banér har upprests. Ingen gudlös 
hand kan hindra verkets framgång 
… tills Guds avsikter har utförts och 
den store Jehova säger att verket är 
fullbordat.”18

Bröder och systrar, må vi vara 
villiga och besluta oss i dag för att 
engagera oss och våra familjer i att 
höra himlens röst, rösten av vår Fräls-
are. Må vi ingå och hålla förbund med 
Gud, vilket säkert och stadigt placerar 
oss på stigen som leder tillbaka till 
hans närhet, och må vi glädjas åt de 
välsignelser som evangeliets härliga 
ljus och sanning ger oss. I Jesu Kristi 
namn, amen. ◼
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och Evas fall i andra trosartikeln och 
de välsignelser som möjliggjordes 
genom Jesu Kristi försoning i tredje 
trosartikeln.4 Och fjärde trosartikeln 
framlägger de första principerna – 
riktlinjerna för utövandet av tro på 
Jesus Kristus och omvändelse – och 
den första prästadömsförrättningen 
som gör det möjligt för Jesu Kristi för-
soning att vara verksam i våra liv.5

Visdomsordet är ännu ett exempel 
på en princip som riktlinje. Jag ber 
er lägga märke till de här inledande 
verserna i kapitel 89 i Läran och 
förbunden:

”Givet som en princip med ett 
löfte, anpassat efter förmågan hos de 
svaga och de svagaste av alla heliga 
som är eller kan kallas heliga.

”Se, sannerligen så säger Herren till 
er: Som följd av den ondska och de 
onda avsikter som finns och kom-
mer att finnas i ränkfulla människors 
hjärtan i de sista dagarna, har jag 
varnat er, och förvarnar jag er, genom 
att ge er detta visdomsord genom 
uppenbarelse.”6

Den inspirerade undervisning som 
följer på den här inledningen ger 
varaktiga riktlinjer för både fysiskt och 
andligt välbefinnande och vittnar om 
specifika välsignelser som beror på 
vår trofasthet mot principen.

När vi lär oss, förstår och efter-
lever evangelieprinciper stärks vår 
tro på Frälsaren, vår hängivenhet till 
honom fördjupas och det inbjuder 
till en mängd välsignelser och and-
liga gåvor i våra liv. Principer för 
rättfärdighet hjälper oss också att se 
bortom våra personliga böjelser och 
självcentrerade önskningar genom 
att ge oss det dyrbara perspektivet 
av evig sanning när vi försöker finna 
vår väg genom jordelivets olika 
omständigheter, svårigheter, beslut 
och upplevelser.

var och en av oss allteftersom jag 
betonar den viktiga roll principer har i 
Jesu Kristi återställda evangelium.

Principer
Herren uppenbarade för profeten 

Joseph Smith att ”denna kyrkas äld-
ster, präster och lärare ska undervisa 
om mitt evangeliums principer, vilka 
finns i Bibeln och Mormons bok, 
vari evangeliets fullhet finns”.2 Han 
förkunnade också att de sista dagars 
heliga skulle ”bli mera fullkomligt 
undervisade i teori, i princip, i lära, 
i evangeliets lag, i allting som rör 
Guds rike, som är viktigt för er att 
förstå”.3

Kortfattat uttryckt är en evangelie-
princip en doktrinärt grundad riktlinje 
för rättfärdigt utövande av moralisk 
handlingsfrihet. Principer har sitt 
ursprung i mer omfattande evan-
geliesanningar och ger vägledning 
och normer för vår strävan framåt på 
förbundsstigen.

Till exempel pekar de tre första 
trosartiklarna ut grundläggande 
aspekter av läran i Jesu Kristi åter-
ställda evangelium: gudomens natur i 
första trosartikeln, följderna av Adams 

Äldste David A. Bednar
i de tolv apostlarnas kvorum

Under Jesu Kristi Kyrka av Sista Dag-
ars Heligas generalkonferens i okto-
ber 1849 kallades äldste John Taylor i 
de tolv apostlarnas kvorum att öppna 
Frankrike för predikandet av Jesu 
Kristi evangelium. Hans verksamhet 
innebar också att han skulle redigera 
kyrkans första officiella tidskrift i det 
landet. Äldste Taylor utarbetade och 
publicerade en artikel år 1851 som 
svar på frågor som han ofta hade 
fått om kyrkan. Och nära slutet av 
denna essä erinrade sig äldste Taylor 
följande incident:

”För några år sedan i Nauvoo 
hörde jag hur en herre, en medlem i 
den lagstiftande församlingen, frågade 
Joseph Smith hur det kom sig att han 
kunde styra så många människor och 
bevara en sådan fullkomlig ordning, 
och påpekade samtidigt att det var 
omöjligt för dem att göra det någon 
annanstans. Herr Smith svarade att det 
var mycket enkelt att göra det. ’Hur?’ 
undrade den här gentlemannen, ’för 
oss är det mycket svårt’. Herr Smith 
svarade: ’Jag lär dem rätta principer, 
sedan styr de sig själva.’”1

Det är min bön att den Helige 
Anden ska undervisa och uppbygga 

”Mitt evangeliums 
principer”
(L&F 42:12)

En evangelieprincip är en doktrinärt grundad riktlinje 
för rättfärdigt utövande av moralisk handlingsfrihet.
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Nutida exempel på undervisning av 
rätta principer

Joseph Smiths uttalande om att 
lära ut rätta principer är kanske en av 
hans oftast citerade lärdomar. Och vi 
finner kraftfulla exempel på det här 
inspirerade mönstret för undervisning 
i Herrens bemyndigade tjänares för-
kunnelse i dag.

Principen om icke-distraktion
President Dallin H. Oaks talade på 

generalkonferensen 1998 om aronska 
prästadömsbärares plikter vad gäller 
att förbereda, välsigna och dela ut 
sakramentet. Han förklarade prin-
cipen om icke-distraktion och menade 
att en bärare av aronska prästadömet 
aldrig skulle vilja att något med hans 
yttre eller hans uppförande tog någon 
medlems uppmärksamhet ifrån hans 
eller hennes tillbedjan och förnyelse 
av förbund. President Oaks betonade 
också de närliggande principerna om 
ordningssamhet, renlighet, vördnad 
och värdighet.

Det är intressant att notera att pre-
sident Oaks inte gav de unga männen 

en lång lista över saker att göra och 
att inte göra. I stället förklarade han 
principen med förväntningen att de 
unga männen och deras föräldrar och 
lärare skulle och borde använda sitt 
eget omdöme och sin egen inspiration 
för att följa riktlinjen.

Han förklarade: ”Jag tänker inte före-
slå detaljerade regler, eftersom omständ-
igheterna i olika församlingar och 
grenar i vår världsomfattande kyrka är 
så skiftande att en viss regel som verkar 
nödvändig i en omgivning kan vara 
mycket olämplig i en annan. Jag vill 
hellre föreslå en princip som grundar 
sig på lärosatserna. Om alla förstod 
denna princip, och handlade i enlighet 
med den, skulle det inte behövas så 
många regler. Om regler eller rådgiv-
ning behövs i enskilda fall, kan lokala 
ledare ordna med detta, i överensstäm-
melse med lärosatserna och principerna 
som hänför sig till dem.”7

Principen om sabbaten som ett tecken
Under generalkonferensen i april 

2015 sa president Russell M. Nel-
son att ”sabbaten är en lust och en 

glädje”.8 Han förklarade också hur han 
personligen hade kommit att förstå en 
grundläggande princip om att helga 
sabbatsdagen:

”Hur kan vi helga sabbatsdagen? 
När jag var mycket yngre än i dag 
studerade jag andras texter där de 
hade listat saker man skulle göra och 
saker man inte skulle göra på sab-
baten. Det var inte förrän senare som 
jag lärde mig genom skrifterna att det 
jag valde att göra och min inställning 
till sabbaten var ett tecken mellan 
mig och min himmelske Fader. Med 
den insikten behövde jag inte längre 
listor med ’gör’ och ’gör inte’. När jag 
behövde bestämma mig för om en akt-
ivitet var lämplig att göra på sabbats-
dagen eller inte, ställde jag helt enkelt 
frågan: ’Vilket tecken vill jag ge Gud?’ 
Den frågan gjorde de val jag fattade 
om sabbatsdagen kristallklara.”9

Ryssland.

Filippinerna.
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President Nelsons enkla men 
kraftfulla fråga betonar en princip 
som undanröjer alla tvivel om vad den 
innebär och om vad vi bör göra för att 
helga sabbaten. Hans fråga samman-
fattar en riktlinje och norm som kan 
vara till välsignelse för oss alla i våra 
olika omständigheter.

Principen om att vara villig att låta 
Gud råda

På generalkonferensen för sex 
månader sedan beskrev president 
Nelson sin glädje när han leddes till 
en ny insikt om innebörden av ordet 
Israel. Han berättade för oss att han 
rördes i sitt innersta när han fick veta 
att ”självaste namnet Israel [avser] 
en person som är villig att låta Gud 
råda i hans eller hennes liv.”10 Pre-
sident Nelson angav sedan ett antal 
viktiga slutsatser som kommer av 
denna insikt.

Hans tal om att vara villig att låta 
Gud råda är ett minnesvärt exempel 
på undervisning av rätta principer så 
att vi kan styra oss själva. Och precis 
som han gjorde i sitt tal om att göra 
sabbaten till en lust och en glädje, 
ställde president Nelson principbaser-
ade frågor som tjänar som vägvisare 
och normer för var och en av oss.

”Är du villig att låta Gud råda i ditt 
liv? Är du villig att låta Gud vara det 
viktigaste inflytandet i ditt liv?”

Han fortsatte:
”Betänk hur en sådan villighet kan 

välsigna dig. Om du är ogift och söker 
en evig livskamrat kan din önskan att 
vara ’av Israel’ hjälpa dig att avgöra 
vem du ska dejta och hur.

Om du är gift med en person 
som har brutit sina förbund gör din 
villighet att låta Gud råda i ditt liv att 
dina förbund med Gud förblir intakta. 
Frälsaren helar ditt brustna hjärta. 
Himlarna öppnas när du försöker få 

veta hur du ska gå framåt. Du behöver 
varken irra eller undra.

Om du har uppriktiga frågor om 
evangeliet eller kyrkan och väljer att 
låta Gud råda så blir du ledd till att 
hitta och förstå de absoluta, eviga 
sanningar som vägleder dig i livet och 
hjälper dig att hålla dig stadigt kvar på 
förbundsstigen.

När du ställs inför frestelser – även 
om frestelserna kommer när du är 
utmattad eller känner dig ensam eller 
missförstådd – föreställ dig modet du 
kan uppbåda när du väljer att låta 
Gud råda i ditt liv och när du vädjar 
till honom att stärka dig.

När vår största önskan är att låta 
Gud råda, att vara en del av Israel, 
blir så många beslut lättare. Så många 
problem blir icke-problem! Du vet hur 
du bäst vårdar ditt yttre. Du vet vad 
du ska titta på och läsa, var du ska 
tillbringa din tid och med vilka du ska 
umgås. Du vet vad du vill uppnå. Du 

vet vilket slags person du verkligen 
vill bli.”11

Notera hur många livsavgörande 
beslut och livserfarenheter som kan 
påverkas av principen om att vara 
villig att låta Gud råda: dejting och 
äktenskap, frågor och bekymmer 
angående evangeliet, frestelser, hur 
vi vårdar vårt yttre, vad vi ser på och 
läser, var vi tillbringar vår tid, vilka vi 
umgås med och mycket, mycket mer. 
President Nelsons inspirerade frågor 
betonar en enkel princip som ger 
vägledning i alla aspekter av livet och 
får oss att kunna styra oss själva.

Ett mycket litet roder
När Joseph Smith satt inlåst i 

fängelset i Liberty skrev han brev med 
undervisning till kyrkans medlemmar 
och ledare och påminde dem om att 
”ett mycket stort skepp i storm har stor 
nytta av ett mycket litet roder som håller 
det upp mot vinden och vågorna”.12

Mexiko.
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Ett ”roder” är en ratt eller en 
rorpinne – ett redskap som används 
för att styra ett skepp eller en båt. Att 
det ”håller det upp mot vinden och 
vågorna” betyder att rodret vänder ett 
skepp så att det behåller balansen och 
inte kantrar när det stormar.

Evangelieprinciperna är för mig 
och er vad rodret är för skeppet. Rätta 
principer gör att vi kan finna vår väg 
och stå stadigt, fast och orubbligt så 
att vi inte tappar balansen och faller 
i vår tids rasande stormar av mörker 
och förvirring.

Vi har blivit rikligt välsignade 
under den här generalkonferensen 
med att få kunskap om eviga prin-
ciper av Herrens bemyndigade tjän-
are. Det är nu vårt personliga ansvar 
att styra oss själva enligt de sanningar 
som de har vittnat om.13

Vittnesbörd
President Ezra Taft Benson sa 

en gång: ”Under de kommande 
sex månaderna bör ert konfer-
ensnummer av [Liahona] stå 
närmast era standardverk och ofta 
användas.”14

Med all den kraft jag har i min själ 
uppmanar jag oss alla att lära, leva och 
älska rättfärdighetens principer. Endast 
evangeliets sanningar kan förmå oss 
att ”med glädje göra allt det som står i 
vår makt” för att sträva framåt på för-
bundsstigen och att ”se Guds frälsning 
och hans arm uppenbaras”.15

Jag vet att läran och principerna i 
Jesu Kristi evangelium är grunden till 
vägledning för våra liv och till varaktig 
glädje under jordelivet och i evig-
heten. Och denna underbara påskdag 
vittnar jag glatt om att vår levande 
Frälsare är den källa som alla dessa 
sanningar strömmar från. Det vittnar 
jag om i Herrens, Jesu Kristi heliga 
namn, amen. ◼
SLUTNOTER
 1. John Taylor, i Kyrkans presidenters 

lärdomar: Joseph Smith (2007), s. 229.
 2. L&F 42:12.
 3. L&F 88:78.
 4. Se TA 1:1–3.
 5. Se TA 1:4.
 6. L&F 89:3–4.
 7. Dallin H. Oaks, ”Aronska prästadömet och 

sakramentet”, Liahona, jan. 1999, s. 45.
 8. Se Russell M. Nelson, ”Sabbatsdagen är en 

lust och en glädje”, Liahona, maj 2015, s. 
129–132.

 9. Russell M. Nelson, ”Sabbaten är en lust 

och en glädje”, s. 130; betoning tillagd.
 10. Se Russell M. Nelson, ”Låt Gud råda”, 

Liahona, nov. 2020, s. 92.
 11. Se Russell M. Nelson, ”Låt Gud råda”, s. 

94–95.
 12. L&F 123:16.
 13. President Harold B. Lee (1899–1973) 

manade medlemmarna att låta 
konferenstalen ”vägleda dem i deras 
vandring och tal under de kommande 
sex månaderna”. Han sa: ”Detta är de 
viktiga angelägenheter som Herren anser 
lämpliga att uppenbara för sitt folk i vår 
tid” (Conference Report, april 1946, s. 68).

President Spencer W. Kimball (1895–
1985) betonade också hur viktiga general-
konferenstalen är. Han sa: ”Ingen text eller 
skrift vid sidan av kyrkans standardverk 
bör ha en sådan framträdande plats i våra 
personliga bokhyllor – inte på grund av 
deras förträffliga retorik eller vältaliga fram-
föranden, utan på grund av undervisningen 
som visar vägen mot evigt liv” (In the World 
but Not of It, Brigham Young University 
Speeches of the Year [14 maj 1968], s. 3).

President Thomas S. Monson 
(1927–2018) bekräftade vikten av att 
studera konferenstal. Han sa: ”Må vi 
länge minnas det vi hört under den här 
generalkonferensen. Talen som hållits 
kommer ut i nästa månads Ensign och 
Liahona. Jag uppmanar er att studera dem 
och begrunda lärdomarna i dem” (”Tills vi 
möts igen”, Liahona, nov. 2008, s. 106).

 14. Ezra Taft Benson, ”Kommen till Kristus 
och varden fullkomnade i honom”, 
Nordstjärnan, juli 1988, s. 76.

 15. L&F 123:17.

Ryssland.
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som helgat sina liv åt att göra detta 
möjligt. Ett nytt tempel ska byggas 
på var och en av de följande plats-
erna: Oslo, Norge; Bryssel, Belgien; 
Wien, Österrike; Kumasi, Ghana; 
Beira, Moçambique; Kapstaden, 
Sydafrika; Singapore, Republiken 
Singapore; Belo Horizonte, Brasilien; 
Cali, Colombia; Querétaro, Mexiko; 
Torreón, Mexiko; Helena, Montana, 
USA; Casper, Wyoming, USA; Grand 
Junction, Colorado, USA; Farmington, 
New Mexico, USA; Burley, Idaho, 
USA; Eugene, Oregon, USA; Elko, 
Nevada, USA; Yorba Linda, Kalifor-
nien, USA samt Smithfield, Utah, USA.

Tempel är en nödvändig del i 
återställelsen av Jesu Kristi evangelium 
i dess fullhet. Templets förrättningar 
fyller våra liv med kraft och styrka – 
som inte kan fås på något annat sätt. 
Vi tackar Gud för dessa välsignelser.

När vi avslutar denna konferens 
uttrycker vi åter vår kärlek till er. Vi 
ber att Gud må överösa var och en 
av er med sina välsignelser och sin 
vakande omsorg. Tillsammans är vi 
engagerade i hans heliga tjänst. Låt 
oss med mod sträva fram i Herrens 
härliga verk! Detta ber jag om i Jesu 
Kristi heliga namn, amen. ◼

Fas 4 innebär en återgång till full-
ständig, regelbunden tempelaktivitet.

Vi är tacksamma för ert tålamod 
och hängivna tjänande under denna 
föränderliga och utmanande tid. Jag 
ber att er önskan att dyrka och tjäna 
i templet må brinna klarare nu än 
någonsin.

Ni undrar kanske när ni ska kunna 
återvända till templet. Svar: Ert tempel 
öppnas när lokala myndigheters för-
ordningar tillåter det. När förekomsten 
av covid-19 i ert område är inom säkra 
gränser öppnas ert tempel igen. Gör 
allt ni kan för att få ner antalet covid-
smittade i ert område så att era möjlig-
heter att delta i tempeltjänst kan öka.

Håll under tiden templets förbund 
och välsignelser främst i ert sinne och 
hjärta. Var trogna de förbund ni har 
slutit.

Nu bygger vi för framtiden! 41 tem-
pel är för närvarande under uppbygg-
nad eller renovering. Enbart förra året 
togs, trots pandemin, första spadtaget 
till 21 nya tempel!

Vi vill föra Herrens hus ännu 
närmare våra medlemmar, så att de 
kan få det heliga privilegiet att besöka 
templet så ofta deras omständigheter 
tillåter.

När jag tillkännager våra planer 
på att bygga ytterligare 20 tempel 
får det mig att i tacksamhet tänka på 
våra pionjärer, forntida och nutida, 

President Russell M. Nelson
president för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga

Mina älskade bröder och systrar, vi 
har verkligen haft en andlig festmåltid. 
Vad tacksam jag är för alla böner, alla 
tal och all musik under hela konfer-
ensen. Tack till var och en av er för att 
ni varit med oss, var ni än befinner er.

I början av förra året fattade vi, på 
grund av covid-19 och vår önskan att 
vara goda globala medborgare, det 
svåra beslutet att tillfälligt stänga alla 
tempel. Under de påföljande månad-
erna har vi känt oss inspirerade att 
åter öppna templen stegvis med ett 
mycket försiktigt tillvägagångssätt. 
Templen öppnas nu i fyra faser med 
strikt åtföljande av myndigheters reg-
ler och säkerhetsprotokoll.

För tempel i fas 1 kan värdiga par 
som tidigare tagit emot sin egen begåv-
ning beseglas som man och hustru.

För tempel i fas 2 utförs alla förrätt-
ningar för levande, bland annat mot-
tagande av egen begåvning, besegling 
av man och hustru och besegling 
av barn till föräldrar. Vi har nyligen 
ändrat föreskrifterna för fas 2 och våra 
ungdomar, nya medlemmar och andra 
som har en rekommendation med 
begränsad användning får delta i ställ-
företrädande dop för sina förfäder.

För tempel i fas 3 kan de som 
bokat tid för att delta i förrättningar 
för levande också delta i alla ställ-
företrädande förrättningar för avlidna 
förfäder.

Covid-19 och tempel
Håll templets förbund och välsignelser främst i ert 
sinne och hjärta. Var trogna de förbund ni har slutit.

USA.
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Till vänster:  Takfönster i konferenscentret i Salt Lake City, Utah.

Statistisk rapport för år 
2020
Första presidentskapet har som information för kyrkans medlemmar 
utfärdat följande statistiska rapport om kyrkans tillväxt och ställning för 
året som avslutades den 31 december 2020.

ENHETER I KYRKAN

Stavar 3 463

Missioner 405

Distrikt 537

Församlingar och grenar 31 136

KYRKANS MEDLEMSANTAL

Medlemmar totalt 16 663 663

Nytillkomna barn med matrikelkort 65 440

Döpta nyomvända 125 930

MISSIONÄRER

Heltidsmissionärer 51 819

Kyrkservicemissionärer 30 527

TEMPEL

Tempel invigda under 2020  
(Durbans tempel, Sydafrika)

1

Tempel återinvigda under 2020 0

Tempel i verksamhet vid årets slut 168
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Äldste Paul V. Johnson
presidentskapet för de sjuttio

S. Mark Palmer
presidentskapet för de sjuttio

Nyligen kallade

En av de värdefulla lärdomar äldste Paul V. Johnson har fått 
av sina många års arbete med kyrkans utbildning är att för 
dem som håller sina förbund håller Herren sina löften – 
oavsett livets svårigheter.

”Även om vi ställs inför ovisshet i vissa aspekter av livet 
har vi fasta löften”, sa han nyligen. ”Vi kan inte tillåta ovissa 
utsikter att rycka oss från Herrens vissa löften.”1

I dag står Guds barn inför en global pandemi, polariser-
ing i samhället och en störtvåg av sociala medier. Men när 
vi lever enligt våra förbund, säger äldste Johnson, erbjuder 
Herren oss vägledning, kraft och tröst.

Den 3 april 2021 inröstades äldste Johnson som med-
lem i de sjuttios presidentskap, och ämbetet träder i kraft 
den 1 augusti 2021. Äldste Johnson verkade som den 16:e 
utbildningschefen för Kyrkans utbildningsverksamhet från 
2008 till 2015 och återinsattes i den ställningen 2019.

Paul Vere Johnson föddes den 24 juni 1954 i Gainesville 
i Florida som son till Vere och Winefred Johnson. Efter sin 
uppväxt i Logan i Utah tjänade han i Norgemissionen Oslo. 
Efter sin mission gifte han sig med Leslie Jill Washburn i 
Logans tempel i Utah 1976. De har 9 barn och 40 barnbarn.

Äldste Johnson tog en kandidatexamen i zoologi/bot-
anik vid Brigham Young University 1978, en masterexamen 
i pedagogik vid BYU 1982 och en doktorsexamen i utbild-
ningsteknik vid Utah State University 1989.

Han undervisade i seminariet i 12 år i Arizona och Utah 
innan han arbetade i en rad befattningar inom läroplansut-
veckling och administration i kyrkans utbildningsverksam-
het i Salt Lake City.

Äldste Johnson inröstades som medlem i de sjuttios 
första kvorum den 2 april 2005. Han har också verkat som 
områdessjuttio, rådgivare i ett stavspresidentskap, hög-
rådsmedlem i staven, biskop och Unga mäns president i 
församlingen. ◼
SLUTNOT
 1. Se Paul V. Johnson, ”Forward with Hope and Faith” (examenstal, 

Brigham Young University–Hawaii, 11 dec. 2020), speeches.byuh.
edu.

Äldste S. Mark Palmer är för evigt tacksam för glädjen och 
hoppet som återfinns i tempeltjänst och templets förrätt-
ningar. En kallelse att tjäna varje vecka i Dallas tempel i 
Texas med sin hustru Jacqueline under en av de mest hekt-
iska tiderna i deras liv hjälpte äldste Palmer att ställa om 
sina prioriteringar. Hans tjänande i templet lärde honom 
om uppoffringar, planering och balans, och hjälpte honom 
att minnas sina förbund och bli en bättre make och far. 
Hans tjänande i templet påminde honom om familjens 
eviga natur och om en glädjerik framtida återförening med 
avlidna nära och kära, inklusive en syster som gick bort 
vid ett års ålder.

Äldste Palmers tjänande i templet hjälpte honom också 
att andligt förbereda sig för framtida prästadömsämbeten, 
inte minst som medlem i de sjuttios presidentskap. Äldste 
Palmer, som inröstades den 3 april 2021, kommer att börja 
verka i sina nya ansvar den 1 augusti 2021.

Stanley Mark Palmer föddes den 11 februari 1956 i Te 
Puke, Bay of Plenty, Nya Zeeland som son till Kenneth och 
Jill Palmer. Hans familj blev medlemmar i kyrkan när han 
var barn.

Efter att ha utfört en heltidsmission i Nya Zeelandmiss–
ionen Wellington tog han en kandidatexamen i handel 
vid University of Auckland 1979 och en masterexamen 
i företagsadministration vid Brigham Young University 
1982. Medan han bodde i Provo träffade han en hemkom-
men missionär vid namn Jacqueline Wood. De gifte sig 
1981 i Salt Lake- templet. Paret Palmer har sex barn och 
16 barnbarn.

Äldste Palmer är chef på SMP Ventures, ett fastighets-
bolag som han grundade i Austin i Texas. Han har verkat 
som biskop, stavspresident, president för Washington-
missionen Spokane (2009–2012), tillfällig president för 
Australienmissionen Sydney Syd (2014) och områdessjuttio.

Han inröstades som generalauktoritetssjuttio den 2 april 
2016 och verkar för närvarande som president för området 
Afrika Syd. ◼
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Äldste Sean Douglas
generalauktoritetssjuttio

Äldste Michael A. Dunn
generalauktoritetssjuttio

Som ung missionär i Chilemissionen Concepción påbörj-
ade Sean Douglas sitt tjänande i det lantliga inlandet. Hans 
”underbara första chilenska kamrat och tränare pratade 
spanska med ljusets hastighet”. Efter tre månader i detta 
sydamerikanska land hade äldste Douglas fortfarande svår-
igheter med spanskan.

Missmod och hemlängtan fick honom att tvivla och drev 
ner honom på knä. ”Jag gör ingen nytta”, bad han. ”Det 
verkar inte som att jag påverkar någon.”

Hans hjärta fylldes av en brinnande fråga från ovan: ”Är 
du här för min skull eller för din egen?”

I det ögonblicket lät han Gud veta att han skulle 
glömma sig själv och fortsätta försöka. ”Samma kväll 
drömde jag på spanska”, säger han.

Följande dag var allting lättare. ”Jag kunde prata lite 
bättre. Jag kunde förstå lite mer”, säger han. ”Missionen var 
en katalysator för mitt vittnesbörd om bönens kraft och om 
att när man går och gör det som Herren befaller, bereder 
han alltid vägen för en.”

Denna filosofi har sedan dess varit vägledande i hans liv.
Sean Douglas föddes den 1 maj 1964 i Salt Lake City 

i Utah, som son till Barbara och Leo Douglas. Han växte 
upp på östsidan av Saltsjödalen och gifte sig med Patricia 
Ann Dickson – sin flickvän sedan high school – i Salt Lake- 
templet i juni 1985. De har fyra barn.

Äldste Douglas tog examen i redovisning vid University 
of Utah och arbetade som revisor innan han tillbringade 
tre årtionden hos Huntsman Corporation, där han slutligen 
blev vice verkställande direktör och ekonomichef.

Hans tro och tillit till Herren cementerades under hans 
ungdom och mission och vägledde honom när hans 
yrke förde honom till England, där han verkade som ung 
biskop, och till Houston i Texas i USA. Han verkade som 
president för Perumissionen Lima Syd från 2012 till 2015. 
Äldste Douglas verkade som områdessjuttio innan han 
nyligen kallades. ◼

Äldste Michael A. Dunns föräldrar skilde sig när han var 
liten, men hans mamma ingöt under hans uppfostran stark 
tro och starka värderingar i honom. Efter att ha gått på en 
privat episkopal skola i Salt Lake City i Utah, bytte han till 
en kommunal high school där han träffade medlemmar i 
Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga.

I och med att hans nya vänner och deras föräldrar 
välkomnade honom med öppna armar ville Michael veta 
mer om kyrkan. Så småningom bestämde han sig för att 
träffa missionärerna. Deras undervisning om gudomen och 
Joseph Smiths första syn ”gjorde riktigt starkt intryck på 
mig”, säger han.

Genom bön fick han veta att evangeliet var sant och 
han döptes under sitt sista år på high school. Sedan dess 
har äldste Dunn ”fostrats av en rad otroliga ledare”.

Han uttrycker också tacksamhet för vår himmelske Fad-
ers och Frälsarens försyn under hela hans liv. ”Jag utövar 
tro”, säger äldste Dunn. ”Jag är välsignad med att vara ett 
vittne om Jesus Kristus och förkunna hans liv, hans godhet, 
hans återställda evangelium i dag.”

Michael Austin Dunn föddes den 5 mars 1958 som son 
till Patricia och James R. Dunn i Tuscon i Arizona. Han 
växte upp i Salt Lake City. Efter att ha utfört en heltids-
mission i Hawaiimissionen Honolulu gifte han sig med 
Linda Virginia Poulson 1980 i templet i Salt Lake City. De 
har tre barn.

Äldste Dunn tog en kandidatexamen i masskommunik-
ation 1981 och en masterexamen i kommunikation 2008, 
båda vid University of Utah. Han var administrativ chef 
för KUED (PBS, Utah), ordförande för Dunn Communica-
tions Inc., och senast verkställande direktör på BYUtv 
och BYU Radio.

Äldste Dunn, som verkade som områdessjuttio vid 
tiden för sin kallelse, har verkat som biskop, rådgivare i ett 
biskopsråd, stavspresident, Unga mäns president i församl-
ingen, högrådsmedlem och missionspresident för Syd- 
afrikamissionen Johannesburg från 2014 till 2017. ◼
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Äldste Clark G. Gilbert
generalauktoritetssjuttio

Äldste Patricio M. Giuffra
generalauktoritetssjuttio

Många känner äldste Clark G. Gilbert som rektor på BYU–
Pathway Worldwide och som tidigare rektor på Brigham 
Young University–Idaho. Många känner också till honom 
för hans innovativa utveckling av distansprogram för högre 
utbildning vid båda institutionerna.

Äldste Clark ger sitt erkännande till meningsfullt tjän-
ande i kyrkan – att hjälpa unga män i centrala Boston 
i Massachusetts – som förberett honom för att erbjuda 
utbildningsmöjligheter till större målgrupper. Denna möj-
lighet att tjäna kom när han hade fullt upp med sina sista 
studieår och med småbarn.

”Dessa unga män hade inte alltid så mycket stöd. De 
blev en del av våra liv, och vi kom att älska dem”, säger 
han. ”Jag lärde mig att lyssna på Herren och visste att han 
fanns i deras liv. Jag kunde höra honom tala om för mig 
vad jag behövde göra för dem.”

Äldste Gilbert säger att Herren undervisade honom om 
andra människors behov. ”Det var inte bara det att han 
förberedde mig för utbildning, utan han visade mig också 
vad han kunde göra i människors liv på en djup, person-
lig nivå.”

Clark Gordon Gilbert föddes i Oakland i Kalifornien den 
18 juni 1970 som son till Paul och Susan Gilbert. Han växte 
upp i Phoenix i Arizona. Efter att ha verkat i Japanmiss-
ionen Kobe gifte han sig med Christine Calder 1994 i Salt 
Lake- templet. De har åtta barn.

Äldste Gilbert tog en kandidatexamen i internationella 
relationer 1994 vid Brigham Young University, en masterex-
amen i asiatiska studier 1995 vid Stanford University och en 
doktorsexamen i företagsadministration 2001 vid Harvard 
University. Han har arbetat som universitetslektor på 
Harvard Business School, biträdande akademisk vicerektor 
på BYU–Idaho samt chef och verkställande direktör på 
Deseret News och Deseret Digital Media.

Äldste Gilbert var områdessjuttio vid tiden för sin kall-
else och har verkat som äldstekvorumets president, rådgiv-
are i Unga mäns presidentskap i staven samt biskop. ◼

Äldste Patricio M. Giuffra var fyra år gammal när hans far 
dog i cancer. Under sin barndom ifrågasatte han Gud och 
undrade varför livet var så orättvist.

Min far var en god make, far och försörjare, minns äld-
ste Giuffra att han tänkte. Varför behövde han dö?

Svar och insikter kom ungefär tio år senare när Patricio 
och hans mamma träffade heltidsmissionärerna och tog 
emot evangeliet.

Frälsningsplanen gav honom hopp, för den hjälpte 
honom förstå sin familjs förlust. ”Min far förberedde vägen 
för oss att bli medlemmar i kyrkan”, säger han.

Alltsedan äldste Giuffra döptes har Jesu Kristi evangel-
ium förankrat hans liv. ”Kyrkan har varit mitt liv”, säger 
han. ”Det känns som om jag alltid har tillhört kyrkan.”

Det var ett speciellt ögonblick 1989 när äldste Giuffra 
beseglades till sina föräldrar och avlidna syskon i Ogdens 
tempel i Utah. Efter förrättningen viskade hans mor: ”Jag 
kände din fars närvaro.”

Patricio Mauricio Giuffra Vargas föddes i Valparaíso i 
Chile den 6 april 1962 som son till Lazaro Dante Giuffra 
Riffo och Olga Rosa Vargas Canales. Han växte upp i Valp-
araíso och gifte sig med Maria Eugenia Gonzalez Olmos i 
Santiago tempel i Chile 1992. De har fyra barn.

Äldste Giuffra tog en kandidatexamen i marknadsföring 
och översättning/tolkning vid Brigham Young University 
1990 och en masterexamen i företagsadministration vid 
BYU 1994.

Han har arbetat som inköpschef på Woodgrain Mill-
work (1994–1996), försäljningschef och verksamhetschef 
på Alvenius Chilena (1996–1998), verkställande direktör 
på Carbotech Chile (1998–1999) samt på Arcotex SA (2000 
fram till nu).

Äldste Giuffra har verkat som heltidsmissionär i Chile-
missionen Osorno, stavens verkställande sekreterare, Unga 
mäns president i staven, biskop och stavspresident. Innan 
han kallades till generalauktoritetssjuttio verkade han som 
områdessjuttio i Sydamerika. ◼
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Äldste Alfred Kyungu
generalauktoritetssjuttio

Äldste Alvin F. Meredith III
generalauktoritetssjuttio

År 1991 var Alfred Kyungu en 24- årig student vid Univer-
sity of Lubumbashi i Demokratiska republiken Kongo och 
bodde hos sin morbror Polydor Ngoy. En dag berättade 
hans morbror för honom om en avtalad tid med några 
missionärer från Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga.

”Missa inte det här fina tillfället” sa hans morbror till 
honom.

Snart började både han och hans morbror regelbundet 
träffa ett par seniormissionärer från Utah. Först ställde 
Alfred sig tveksam till att sluta sig till en ny, utländsk 
religion. Men efter sex månader av diskussioner och svar 
på många frågor döpte sig Alfred och hans morbror den 
21 september 1991.

Att sluta sig till kyrkan var på sätt och vis ingen enkel 
övergång. Många på orten där de bodde var misstänk-
samma mot kyrkan och undrade om sista dagars heliga var 
mystiker eller ens sanna kristna. Lyckligtvis var medlem-
marna i deras lilla gren vänliga och välkomnande. Äldste 
Kyungu och hans morbror fick styrka ”genom att under-
visas om de principer som Jesus Kristus lärde ut”.

Äldste Kyungu gifte sig med Lucie Kabulo Malale år 
1998. De beseglades i Johannesburgs tempel i Sydafrika år 
2004. De har två döttrar och en son.

Alfred Kyungu Kibamba föddes i Kamina i Demokrat-
iska republiken Kongo den 31 oktober 1966 som son till 
Domitien Kyungu Nkimba och Celestine Ngoy Mbuyu.

Äldste Kyungu tog både en kandidatexamen och en 
masterexamen i samhällsvetenskap och internationella rela-
tioner vid University of Lubumbashi. Han har arbetat i flera 
statliga ämbeten för Demokratiska republiken Kongo och 
för kyrkan som koordinator för seminariet och institutet 
och som verksamhetschef för släktforskning.

Han var områdessjuttio vid tiden för sin kallelse, 
och har också verkat som institutlärare, församlingens 
söndagsskollärare, rådgivare i biskopsrådet, högrådsmed-
lem, rådgivare i ett stavspresidentskap och president för 
Demokratiska republiken Kongomissionen Mbuji- Mayi 
från 2016 till 2019. ◼

Under Alvin F. Merediths sista år på high school i 
Tennessee i USA utsågs han till årets idrottsman i sin skola 
av en grupp kristna idrottsutövande elever.

Strax därpå underrättade hans tränare honom om att 
statens ledarskap i gruppen hade diskvalificerat honom 
eftersom de inte erkände Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars 
Heliga som ett kristet samfund.

Hans tränare, ”en riktigt god kristen man”, bad organ-
isationen att skicka någon till skolan för att träffa den 
unge idrottsmannen. Representanten för organisationen 
kom till skolan och framlade tio lärosatser som han kände 
rättfärdigade deras beslut att diskvalificera den sista dagars 
heliga idrottsmannen. När äldste Meredith såg en Bibel i 
mannens väska frågade han om de tillsammans kunde titta 
på några verser.

”Vi gick igenom var och en av de där tio lärosatserna 
och slog upp Krönikeboken, Jakobs bok och Uppenbar-
elseboken”, säger äldste Meredith. ”Min tro utmanades och 
genom denna eld av utmaning stärktes den och har aldrig 
sviktat sedan dess.”

Alvin Frazier ”Trip” Meredith III föddes i Chattanooga 
i Tennessee den 22 juli 1970 som son till Alvin och Mary 
Meredith. Han gifte sig med Jennifer Denise Edgin år 1998 i 
Salt Lake- templet. De har sex barn.

Äldste Meredith tog en kandidatexamen i psykologi vid 
Brigham Young University år 1994 och en masterexamen 
i företagsadministration vid University of Chicago år 2001. 
Han har arbetat hos GE Capital, Boston Consulting Group 
och Asurion.

Som ung man verkade äldste Meredith i Utahmissionen 
Salt Lake City. Vid tiden för sin kallelse till generalauktor-
itetssjuttio verkade han som president för Utahmissionen 
Salt Lake City Syd. Han har också verkat som områdessjut-
tio, stavspresident, rådgivare i ett missionspresidentskap, 
biskop och söndagsskollärare. ◼
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Äldste Carlos G. Revillo jr
generalauktoritetssjuttio

Äldste Vaiangina Sikahema
generalauktoritetssjuttio

Redan som liten ville äldste Carlos G. Revillo jr utföra en 
heltidsmission. Men på college bestämde han sig för att 
skjuta upp sin mission ett år för att avsluta en femårig 
utbildning till kemiingenjör och bli godkänd i den nation-
ella certifieringsexamen. Han hamnade bland de fem bästa 
i certifieringsexamen och fick flera bra jobberbjudanden på 
multinationella företag.

”Under den tiden var jag tvungen att fråga mig själv: Vill 
jag verkligen gå på mission? Vet jag verkligen att Joseph 
Smith var en sann profet och att Mormons bok är sann?” 
säger äldste Revillo. ”Jag behövde be och verkligen fundera 
över vad jag trodde på.”

Senare fick han veta att hans mamma hade fastat och 
bett för honom. Äldste Revillo säger att Anden rörde vid 
hans hjärta.

”Mitt vittnesbörd galvaniserades totalt när jag verkade 
som heltidsmissionär”, säger han. ”Alla de välsignelser jag 
har nu tillskriver jag det där avgörande beslutet.”

Carlos Garcia Revillo jr föddes i General Santos City i 
Filippinerna den 8 november 1965 som son till Carlos G. 
Revillo sr och Amparo Revillo. Han växte upp i General 
Santos, verkade som heltidsmissionär i Filippinernamiss-
ionen Bacolod och gifte sig med Marites Enriquez Fer-
nando Revillo i templet i Manila i Filippinerna 1989. De har 
fyra barn.

Äldste Revillo tog sin kandidatexamen i kemiteknik vid 
University of Santo Tomas i Manila 1986. I 22 år arbet-
ade han i olika ledarpositioner för Procter & Gamble i 
Filippinerna, Asien- Stillahavsregionen och på företagets 
huvudkontor i USA. Han har också arbetat som ansvarig 
för kvalitet, livsmedelssäkerhet och regelverksfrågor för 
Kellogg Company.

Äldste Revillo, som var chef för kyrkans välfärds-  och 
oberoendeservice i Filippinerna vid tiden för sin kallelse, 
har verkat som biskop, stavspresident, seminarielärare, 
högrådsmedlem och president för Filippinernamissionen 
Quezon City från 2013 till 2016. ◼

Alltsedan Vaiangina (Vai) Sikahema började dra till sig 
uppmärksamhet från collegerekryterare som high school- 
stjärna i amerikansk fotboll i Arizona har han levt i 
strålkastarljuset.

Han utmärkte sig som fotbollsspelare på Brigham 
Young University, där han tävlade för Cougars nationella 
mästerskapslag 1984. Han spelade professionellt i flera lag 
i National Football League och nominerades två gånger till 
Pro Bowl innan han gick över till en framgångsrik karriär 
som nyhetsuppläsare.

Men ”fotbollsspelare” eller ”nyhetsankare på TV” var 
inte vad den geniala 58- åringen var.

”Jag lutade mig aldrig mot en identitet som professionell 
idrottsman eller nyhetsuppläsare”, säger äldste Sikahema, 
som inröstades som generalauktoritetssjuttio den 3 april 
2021. ”Jag identifierar mig främst som en Guds son och 
som sista dagars helig.”

Han är också make, far och prästadömsbärare – som 
alla är eviga identiteter.

Äldste Sikahema föddes den 29 augusti 1962 i Nuku’a-
lofa i Tonga som son till Sione och Ruby Sikahema. Äldste 
Sikahema föddes i ett hushåll som definierades av familj 
och tro. Hans förfäder var bland de första i Tonga att sluta 
sig till kyrkan.

Under sin uppväxt i Mesa i Arizona lade han sina för-
beredelser för att bli professionell boxare åt sidan när han 
upptäckte sina fotbollstalanger. När han tackade ja till ett 
stipendium för att spela på BYU, hade han inte planerat att 
utföra en heltidsmission.

”Men plötsligt befann jag mig bland unga män som 
djupt förpliktat sig att efterleva evangeliet, och jag ville 
vara mer som dem”, säger äldste Sikahema.

År 1982 lade han amerikansk collegefotboll åt sidan 
för att verka i South Dakotamissionen Rapid City. När 
han återvände till BYU efter sin mission träffade han den 
infödda hawaiianskan Keala Heder. De vigdes i templet i 
Mesa i Arizona 1984. Paret Sikahema har fyra barn.

Innan äldste Sikahema blev generalauktoritet verkade 
han som Unga mäns president i församlingen, biskop, reg-
ional chef för kyrkans informationstjänst, rådgivare i miss-
ionspresidentskap, stavspresident och områdessjuttio. ◼



134 191:A ÅRLIGA GENERALKONFERENSEN

Camille N. Johnson
Primärs generalpresident

Susan H. Porter
första rådgivare i Primärs  
generalpresidentskap

Camille N. Johnson har ägnat livet åt att studera ord, forma 
dem och använda dem för att hjälpa människor att lösa 
problem under sin dryga 30- åriga yrkesbana som jurist. 
Och hon har alltid funnit stor frid i skriftens ord. Hon räk-
nar personer i skrifterna bland sina närmaste vänner.

Men när hon och hennes make flyttade till Sydamerika 
för att leda Perumissionen Arequipa från 2016 till 2019, 
längtade hon efter ord. Hon hade aldrig studerat spanska 
så hon bad om förmåga att kommunicera med sina miss-
ionärer och med folket så att de skulle kunna känna hen-
nes kärlek till dem och hennes vittnesbörd om Mormons 
bok.

”Jag förtröstade på Herren och förlitade mig på Anden 
för att kunna kommunicera min kärlek och mitt vittnesbörd 
när orden svek mig. Vilken ljuv och rörande lärdom jag 
fick att inte förlita mig på mitt förstånd [se Ords. 3:5] utan 
lämna över allt till min Frälsare.”

Längs vägen lärde hon sig åter igen en enkel evange-
liesanning: ”Det handlar om att älska Frälsaren, älska som 
Frälsaren och låta Jesu Kristi kärlek och försoning verka i 
våra liv.”

Syster Johnson välsignades med kärlek för missionens 
552 missionärer och känner nu hur hennes hjärta vidgas för 
att älska den miljon barn hon har under sitt förvaltarskap.

”Jag gläder mig åt den här möjligheten att lära mig av 
barnen som är en avspegling av Jesu Kristi rena kärlek”, 
säger hon.

Camille Neddo Johnson föddes den 12 september 1963 
som dotter till Hal och Dorothy Neddo i Pocatello i Idaho 
i USA. Hon gifte sig med Douglas R. Johnson år 1987 i 
templet i Salt Lake City. De har tre barn. Hon tog examen i 
engelska vid University of Utah 1985 och vid University of 
Utah S. J. Quinney College of Law 1989.

Syster Johnson har verkat som Unga kvinnors presid-
ent i församlingen och i Hjälpföreningens och Primärs 
presidentskap på församlingsnivå, samt som lärare i Evan-
geliets lära. ◼

Efter att ha förlorat sin make, äldste Bruce D. Porter, 
generalauktoritetssjuttio, på grund av en lunginfektion i 
december 2016, var syster Susan Porter ensam i deras hem i 
Bountiful i Utah.

Under de nästan två åren före hans bortgång reste och 
tjänade hon vid hans sida när han verkade som president i 
området Europa Öst.

Som nybliven änka bad hon om vägledning. En dag såg 
hon en målning av Frälsaren som talade med den samariska 
kvinnan vid Jakobs brunn (se Joh. 4:6–26). Hon kände And-
ens maningar att också ”sitta vid Frälsarens fötter och lära, 
och han ska undervisa dig”.

Syster Porter strävade efter att komma närmare Frälsaren 
och den Helige Anden tröstade henne och ledde henne 
framåt.

”Jag vet att jag blev buren”, säger hon. ”Jag fick styrka 
och frid bortom min egen.”

Allteftersom primärbarn runtom i världen möter mot-
gångar vill syster Porter att de ska veta att Gud älskar dem.

”Om Jesus var tillsammans med den nu skulle han ta 
dem en och en och välsigna och be för dem, precis som 
han gjorde för de nephitiska barnen för länge sedan [se 
3 Ne. 17:21]. Jag hoppas att varje barn ber om hans hjälp 
och ber om att få se hans kärleksfulla hand i sitt eget liv.”

Susan Holland Porter föddes den 31 juli 1955 i Ponca 
City i Oklahoma som dotter till Hans och Charlene Holland. 
Syster Porter tog examen från Brigham Young University 
med en kandidatexamen i kemi. Hon har arbetat som 
laboratorieassistent och matematiklärare.

Hon gifte sig med äldste Porter 1977 i Washington D.C. 
tempel, USA. De har fyra barn.

Syster Porter har verkat i Hjälpföreningens rådgivande råd 
på generalnivå sedan 2017. Hon har tidigare verkat i ämbeten 
som rådgivare i Hjälpföreningens presidentskap i staven, 
Hjälpförenings-  och Unga kvinnors president i församlingen, 
lärare i Evangeliets lära och musikledare i Primär. ◼
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andra rådgivare i Primärs  
generalpresidentskap
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För fem år sedan diagnostiserades syster Amy A. Wright 
med äggstockscancer i stadium IV. Det enda sättet som 
hennes familj kunde ta sig igenom de aggressiva behand-
lingarna, säger hon, var genom att fokusera på Frälsaren 
Jesus Kristus.

”När det bara handlade om mig blev världen en riktigt 
mörk plats”, minns hon. ”Men när mitt fokus vändes utåt, 
när jag strävade efter att tjäna andra och vandra den väg 
som Kristus vandrade, fanns det ljus och glädje, till och 
med när smärtan och lidandet var som störst.”

Syster Wright beskrev sin kamp mot cancern som en 
”polerande och förfinande erfarenhet” – en ”unikt skrädd-
arsydd” sådan för att hjälpa henne lära känna Frälsaren 
på ett djupt personligt sätt. Den lärde henne också att 
ytterligare styrka erhålls i en strävan att få vetskap om och 
förståelse för varandras olika svårigheter.

”Vi tjänar alla i olika delar av Herrens vingård vid olika 
tider i vårt liv. Men det är samma vingård med samma 
Mästare”, säger hon.

”Vårt hopp är också detsamma, med andra ord evigt liv 
och upphöjelse. Det är vad vi önskar för alla dessa dyrbara 
små barn, att Frälsaren ska vara en del av deras resa, och 
att de ska återvända hem till honom.”

Amy Eileen Andersson Wright föddes den 6 januari i Salt 
Lake City i Utah som dotter till Robert och Joy Anderson. 
Hon gifte sig med James McConkie Wright år 1994 i temp-
let i Salt Lake City. De har tre barn.

Syster Wright tog en kandidatexamen i utvecklings-
psykologi och familjestudier vid University of Utah år 1998. 
Hon har arbetat som hjälplärare i läsning och kontorschef 
och arbetat frivilligt med föreningen Hem och skola. 
Nyligen var hon med om att marknadsföra och göra reklam 
för en tandläkarmottagning.

Syster Wright har verkat i Unga kvinnors rådgivande 
råd på generalnivå sedan 2018. Hennes tidigare ämbeten 
har bland annat varit Primärs president på stavs-  och 
församlingsnivå, rådgivare i Primärs presidentskap på 
församlingsnivå, lärare i Evangeliets lära och scoutledare 
för små barn. ◼

I sina avslutande ord på generalkonferensen tillkänna-
gav president Russell M. Nelson planer på att bygga 
20 nya tempel runt om i världen (se s. 127). Det tidig-
are högsta antalet för specifikt tillkännagivna tempel 
på samma gång var de 12 tempel som tillkännagavs av 
president Nelson den 7 oktober 2018.

President Gordon B. Hinckley tillkännagav under 
aprilkonferensen 1998 planer på att bygga så många 
som 32 nya tempel, men han uppgav inga specifika 
platser.

Sedan han blev kyrkans president 2018 har presid-
ent Nelson tillkännagett uppförandet av 69 tempel. Han 
tillkännagav 19 tempel det året, 16 år 2019 och 14 år 
2020. Det finns för närvarande 43 tempel under upp-
förande eller renovering, och trots pandemin har första 
spadtaget tagits för 21 nya tempel under 2020. Kyrkan 
har nu 251 tempel som antingen tillkännagivits, håller 
på att byggas eller är i verksamhet.

Förutom tillkännagivandet om templen samman-
fattade president Nelson de fyra faserna för att öppna 
upp templen igen allteftersom pandemin går över. ◼

Projektet att renovera Salt Lake-templet fortsätter, som ses i det här 
fotot. Renoveringen innefattar skydd vid jordbävningar, mekaniska och 
elektriska uppgraderingar samt justeringar i arkitekturen för att fler 
sessioner ska kunna hållas. Ytterligare ett tempel från pionjärtiden, 
Manti tempel i Utah, USA genomgår en liknande renovering.

Kyrkonytt

Tempel fortsätter att byggas
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Nya områdessjuttio inröstades indivi-
duellt under ett ledarutbildningsmöte 
som hölls som en del av generalkon-
ferensen och de inröstades som grupp 
under lördagens eftermiddagsmöte på 
generalkonferensen. De är följande:

Tredje kvorumet
Områdena Centrala Afrika, Afrika 
Syd och Afrika Väst
Samuel Annan- Simons
Patrick Appianti- Sarpong
Frederick M. Kamya
Gaëtan Kelounou
Enefiok Ntem
Charles O. Oide

Fjärde kvorumet
Områdena Asien och Asien Nord
Ross A. Chiles
John Gutty
Yuichi Imai
Dong Hwan Jeong

Femte kvorumet
Området Brasilien
Marcelo Andrezzo
Moroni Costa
Odair José Castro de Lira
Alexandre Ret

Sjätte kvorumet
Områdena Karibien, Centralamerika 
och Mexiko
Gregorio E. Casillas
Ranulfo Cervantes
Félix Conde
Tomás Familia
Bruce H. Ixcot
Paul H. Jean Baptiste
Julio E. Lee
R. Darío Lorenzana
Héctor Méndez
Russell A. Robinson

Raul Tapia
Carlos Torres
Bruno E. Vásquez

Sjunde kvorumet 
Områdena Europa, Europa Öst och 
Mellanöstern/Afrika Nord
Erik Bernskov
Oleksiy H. Hakalenko
Franck A. Poznanski

Åttonde kvorumet
Områdena Stilla havet och 
Filippinerna
Eduardo M. Argana
Benjamin Cinco
Ernesto A. Deyro jr
Bartolome Madriaga

Damon Page
Frédéric T. Riemer
Robert H. Simpson
Martiniano S. Soquila jr

Nionde kvorumet
Områdena Sydamerika Nordväst och 
Sydamerika Syd
Juan P. Casco
Leandro J. Curaba
Enrique M. Loo
Hernán D. Lucero
Ricardo J. Nieves
Lorenzo E. Norambuena
Juan L. Orquera
Roberto C. Pacheco
Leonardo S. Rojas
Victor H. Suazo

Nya områdessjuttio inröstade
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Nytt ämbete:  
internationell områdesrådgivande för organisationer

Första presidentskapet godkände nyligen ett nytt ämbete som benämns internationell områdesrådgiv-
ande för organisationer. Kvinnor som verkar i den här positionen kallas att stötta ledare i Hjälpfören-

ingen, Unga kvinnor och Primär i områden där de bor runtom i världen. De ska hjälpa till med utbildning 
och mentorskap för lokala ledare utanför USA och Kanada.

Behovet av områdesrådgivande avgörs av de tolv apostlarnas kvorum, de sjuttios presidentskap och 
områdespresidentskapen. I de områden där de kallas ska dessa frivilliga rådgivanden också delta i råd 
inom området i sitt samarbete med kyrkans män och kvinnor i dessas respektive områden. De ska verka 
under ledning av områdespresidentskapen i tre till fem år. ◼

Tionde kvorumet
Områdena Centrala Nordame-
rika, Nordamerika Nordöst och 
Nordamerika Sydöst
Daniel P. Amato
Rodney A. Ames
Fernando R. Castro
Corbin E. Coombs
Michael D. Groll
David S. Kinard
Quinn S. Millington
T. Michael Price
Richard G. Youngblood

Elfte kvorumet
Områdena Nordamerika Sydväst 
och Nordamerika Väst
Jonathan G. Cannon
David C. Clark
Jorge A. Contreras
B. Corey Cuvelier
Tommy D. Haws
Levi W. Heath
Brian J. Holmes
Hal C. Hunsaker
Douglas P. Maxfield
Steven C. Merrell
Siegfried A. Naumann
Douglas A. Rozsa
Lee M. Shumway
M. Travis Wolsey

Tolfte kvorumet
Området Utah
Steven C. Barlow
Mark E. Bonham
K. Bruce Boucher
Thomas K. Checketts
J. Kimo Esplin
Vance K. Smith

Generalpresidentskap höll nyligen ett videomöte för 50 systrar som kallats till internationella områdes-
rådgivande för organisationer. 
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Kyrkans tidskrifter har nyligen konfigurerats som tre globala 
publikationer från och med januari 2021 och förmedlar 
budskap från ledare i kyrkan som är ”relevanta och ligger 
rätt i tiden” enligt äldste Quentin L. Cook i de tolv apost-
larnas kvorum. De nya tidskrifterna för barn, ungdomar 
och vuxna ”har en andlig och doktrinär kraft”, säger han. 
Ämnena stöder läroplanen för Kom och följ mig och andra 
viktiga frågor.

”Kyrkans tidskrifter är värdefulla resurser för oss för 
att vi ska lära oss om Jesu Kristi evangelium och känna 
tillhörighet i hans kyrka”, skrev första presidentskapet i ett 
brev som tillkännagav de nya tidskrifterna. ”Vår önskan är 
att medlemmar överallt ska prenumerera på och välkomna 
detta trosstärkande inflytande i sina hjärtan och hem.”

Liahona för vuxna, Vägledning för de unga för tonår-
ingar och Vännen för barn möjliggör nu för

• familjer i cirka 150 länder att få möjlighet att prenumer-
era på särskilda tidskrifter för barn och ungdomar 

• tidskrifter att bli tillgängliga oftare i vissa områden och 
på vissa språk

• medlemmar att få liknande förenande budskap genom 
de världsomfattande tidskrifterna

• tidskriftsartiklar att bli alltmer tillgängliga i både digitalt 
och tryckt format.

Lokala ledare uppmuntras att förse nya medlemmar med 
en ettårs- prenumeration på den tidskrift som passar deras 
ålder och att förse barn och ungdomar som går i kyrkan 
utan sina föräldrar med prenumerationer på Vännen eller 
Vägledning för de unga.1 ◼
SLUTNOT
 1. Se Allmän handbok: Tjäna i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars 

Heliga, 38.8.8, JesuKristiKyrka.org.

Tidskrifter möter globala behov



Humanitära insatser ger hjälp

Kyrkan fortsätter med insatser för att bistå nödställda i hela världen och ge 
humanitär hjälp i kristider.
I den största humanitära hjälpinsatsen i kyrkans historia har Latter- day 

Saint Charities (kyrkans humanitära arm) hjälpt många människor under 
covid- 19- pandemin genom att ge ekonomiska medel och förnödenheter 
för att hjälpa till att förhindra och behandla sjukdomen. Insatsen har också 
tillhandahållit materiel och utbildning för vårdpersonal, såsom vägledning för 
hur man erbjuder fysiskt, mentalt och känslomässigt stöd.

Kyrkans konservfabriker och anläggningar för livsmedelsbearbetning har 
anpassats efter ökade behov för att efter behov göra produkter och varor 
tillgängliga för kyrkans ledare, aktörer i samhället, program för skolmat, 
matbanker och andra organisationer som samarbetar med kyrkan, såsom 
regeringar, internationella icke- statliga organisationer och andra humani-
tära grupper. Till dags dato har Latter- day Saint Charities gett stöd till 1 050 
projekt för att avhjälpa covid- 19 i 152 länder.

Sedan förra generalkonferensen har Latter- day Saint Charities och regio-
nala och lokala ledare i kyrkan

• organiserat Helping Hands- volontärer och hjälpinsatser efter att tre 
orkaner drabbat området kring Mexikanska golfen från sydöstra Texas till 
nordvästra Florida

• arbetat med partners och koordinerat med lokala ledare i kyrkan för  
att ge hjälp efter att tyfoner drabbat Filippinerna använt 40 möteshus 
som evakueringscenter

• ryckt in för att hjälpa offer för skogsbränder i 23 stavar i Kalifornien, 
Idaho, Oregon och Washington i USA

• arbetat med en partner för att skänka 180 ton mat för att hjälpa 
nödställda i Wyoming, Maryland, Michigan, Nebraska, South Carolina, 
Massachusetts och North Carolina i USA

• skänkt 1 miljon dollar till Frälsningsarmén för att stötta distributionen av 
mat på fler än 150 platser runtom i USA

• donerat mat till 200 lokala soppkök i New York i USA
• levererat 17 ton kläder och närmare 78 ton mat till Honduras i samarbete 

med ledare i regeringen och samhällen för att ge hjälp till överlevare efter 
två orkaner

• hjälpt till att bekosta program som ska ge 30 miljoner måltider till skolor i 
nio länder i Afrika

• sponsrat 200 blodgivarkampanjer i 14 delstater i kyrkans område Norda-
merika Central

• donerat mer än 200 000 dollar till personlig skyddsutrustning för vårdper-
sonal och munskydd för skolbarn i Botswana – elva lokala församlingar i 
kyrkan sydde tillsammans 8 000 munskydd för att hjälpa till med insatsen

• överlämnat ett stipendium på 20 miljoner dollar till stöd för UNICEF:s glo-
bala insatser mot covid- 19, som ska bidra till vaccinationer i 196 länder

• levererat nästan 360 ton mat; 17 000 vattenbehållare; madrasser och 
andra förnödenheter till nödställda i Texas och Oklahoma efter svåra 
vinterstormar. ◼
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Flyktingar i Rom, Italien, närvarar vid en matlagningskurs som erbjuds genom ett samarbete mellan Latter-day Saints Charities och katolska kyrkan.
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För att stötta evangeliestudier i hemmet och uppmuntra till daglig skrift-
läsning har kraven för seminarieexamen ändrats. Under sina fyra år av 

studier kommer eleverna nu inte längre att rapportera om de läst ut skrift-
böcker (Gamla testamentet, Nya testamentet, Mormons bok samt Läran och 
förbunden och Den kostbara pärlan); i stället ska de rapportera om de läser 
skrifterna varje dag åtminstone 75 procent av tiden.

I och med detta flyttas fokus från att kryssa i en ruta till att skapa en rätt-
färdig vana av lärjungeskap som kommer att vara till välsignelse för eleverna 
under hela deras liv. Det här gör att seminariet, som tidigare lades om för 
att följa det föreslagna lässchemat för 12 månader för Kom och följ mig, kan 
samarbeta med alla kyrkans organisationer för att understödja hemcentrer-
ade evangeliestudier med stöd av kyrkan.1

Ytterligare examenskrav för seminariet är till exempel 75 procents närvaro 
på lektionerna och ett resultat på minst 75 procent rätt på kunskapsutvärder-
ingen. Diplom för genomgången kurs, vilka accepteras mer i vissa områden, 
har ersatt de tidigare kursdiplomen. ◼
SLUTNOT
 1. Se president Russell M. Nelson, ”Inledande ord”, Liahona, nov. 2018, 

s. 7–8.

Ändrade krav för seminarieexamen
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Virtuella evenemang har skapat en 
rad möjligheter för kyrkans medlem-
mar att känna sig enade i evangeliets 
syften och insikter.

Vänner emellan
En pojke och flicka som talade sina 
modersmål engelska, spanska eller 
portugisiska var värdar för det här 
evenemanget för barn, föräldrar och 
ledare som sponsrades av Primärs 
generalpresidentskap. Andra barn rap-
porterade på plats runtom i världen. 
Presentationen innehöll videoberätt-
elser om Jesus Kristus, ett budskap för 
barn från president Russell M. Nelson 
och en intervju om dopförbund med 
äldste Ulisses Soares i de tolv apostlar-
nas kvorum samt en diskussion med 
Primärs generalpresidentskap. Den 
innehöll också teckningslektioner, 
konstaktiviteter och sång. Det här 
evenemanget har översatts och kan nu 
ses på flera språk. Det blir också till-
gängligt i kortare segment för använd-
ning i hemstudier av evangeliet.

Unga kvinnors firande
Unga kvinnors generalpresidentskap 
stod värd för ett virtuellt evenemang 
som uppmärksammade 150- årsjubileet 
av Unga kvinnors organisation. Det 
sändes ut på 11 språk. President Nel-
son bidrog med ett inspelat budskap, 
och Unga kvinnors ledare besvarade 
frågorna på engelska, spanska och 
portugisiska. Unga kvinnor i Norge 
och Thailand uppsände bönerna. År 
2020 uppmuntrades unga kvinnor 
världen över att utföra 150 tjänande 
handlingar.

Uppifrån: evenemang på distans som nyligen avhållits inkluderar en utsändning av Vänner emellan för 
primärbarn, 150-årsfirandet av organisationen Unga kvinnor samt tal av äldste Jeffrey R. Holland och 
Patricia Holland vid RootsTech Connect.

Virtuella evenemang skapar enighet
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RootsTech Connect
Mer än en miljon släktforsknings-
entusiaster var med på det virtuella 
RootsTech- evenemanget i februari 
2021. Det var det högsta antal deltag-
are någonsin på det som blivit värld-
ens största firande av släktforskning. 
RootsTech har underlättat utvecklan-
det av ett bibliotek för virtuellt lärande 
som ska vara tillgängligt hela året. 
Äldste Jeffrey R. Holland i de tolv 
apostlarnas kvorum och hans hustru 
Patricia var huvudtalarna på Släktupp-
täckardagen, som är ett inslag varje år 
på evenemanget.

Musikfestival för ungdomar
Den globala musikfestivalen för 
ungdomar i mars visade upp musikal-
iska talanger och vittnesbörd. Ung-
domar från Nya Zeeland, Brasilien, 
Dominikanska republiken, Tyskland, 
Sydafrika och Filippinerna var värdar 
för programmet som baserades på 
ungdomarnas tema 2021: ”Ett stort 
verk” (se L&F 64:33–34). Förutom 
musik och kristuscentrerade bud-
skap från jämnåriga fick ungdomarna 

också höra från president Nelson, 
president Bonnie H. Cordon, Unga 
kvinnors generalpresident, samt 
president Steven J. Lund, Unga mäns 
generalpresident.

Möjligheter för kvinnor
President Jean B. Bingham, Hjälp-
föreningens generalpresident, var 
inledande talare på det femte årliga 
internationella symposiet Women- in- 
Diplomacy. Det virtuella eveneman-
get, som sponsrades av Republiken 
Senegals honorära generalkonsul, 
har sitt ursprung i Los Angeles i 
Kalifornien. President Bingham sa 
till de deltagande internationella 

företagsledarna och diplomaterna att 
utbildning är nyckeln till framgång för 
kvinnor och flickor överallt i världen. 
Hon gav exempel på kvinnor som 
hade blivit välsignade genom kyrkans 
satsning på läs-  och skrivkunnighet i 
evangeliet.

Julkonserter
Kyrkans medlemmar och vänner i 
andra samfund världen över skickade 
in videor med juluppträdanden som 
redigerades in i konserter och utsänd-
ningar på JesuKristiKyrka.org under 
hela julen som en del av den årliga 
julkampanjen Ett ljus för världen. ◼

Uppifrån: ungdomar delar med sig av sina musikaliska talanger vid en global festival för ungdomsmusik, och 
kyrkans medlemmar skickade in inspelade framföranden av julmusik till en serie konsertvideor.
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Kyrkans levande profeters och andra generalledares undervis-
ning kan ge inspirerad vägledning när vi strävar efter att delta 
i Herr ens verk. Under andra och fjärde söndagen varje månad 
väljer kvorum-  och hjälpföreningspresidentskap ett konfer enstal 
att samtala om, baserat på medlemmarnas behov och vägledning från Anden. Ibland kan biskopen 
eller stavspresidenten också föreslå ett tal. Tonvikt bör i allmänhet läggas på tal av medlemmarna i 
första presidentskapet och de tolv apostlarnas kvorum. Vilket tal som helst från den senaste konfer-
ensen kan dock användas.

Ledare och lärare bör försöka uppmuntra medlemmarna att läsa det utvalda talet före mötet.
För mer information om äldstekvorumets och Hjälpföreningens möten, se Allmän handbok: Tjäna 

i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, 8.2.1.2, 9.2.1.2, JesuKristiKyrka.org. 

Kom och följ mig
Hämta lärdom från 
generalkonferenstal

Planering inför undervisningen
Följande frågor kan hjälpa lärare när de planerar att använda ett generalkonferenstal i sin undervisning.

 1. Vad vill talaren att vi ska förstå? Vilka evangelie-
principer undervisar han eller hon om? Hur kan de 
här principerna tillämpas på vårt kvorum eller i vår 
hjälpförening?

 2. Vilka skriftställen använde talaren för att ge stöd åt 
sitt budskap? Finns det andra skriftställen vi kan läsa 
som kan öka vår förståelse? (Du kan hitta några i 
talets slutnoter eller i Handledning för skriftstudier.)

 3. Vilka frågor kan jag ställa som kan hjälpa medlem-
marna att begrunda talet? Vilka frågor kan hjälpa 
dem förstå talets relevans för dem, deras familjer 
och Herrens verk?

 4. Vad kan jag göra för att bjuda in Anden till vårt 
möte? Vad kan jag använda för att förbättra sam-
talet; till exempel berättelser, liknelser, musik och 
konst? Vad använde talaren sig av?

 5. Gav talaren någon uppmaning? Hur kan jag hjälpa 
medlemmarna att känna en önskan att handla efter 
de här uppmaningarna?

 Puerto Rico.
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Aktivitetsförslag
Det finns många sätt att hjälpa medlemmarna 
hämta lärdom från generalkonferenstal. Här är 
några exempel. Du kanske har andra förslag som 
fungerar bättre i ditt kvorum eller i Hjälpföreningen.

• Samtala i grupper.  
Dela in medlemmarna i små grupper och ge varje 
grupp var sin del av konferenstalet att läsa och sam-
tala om. Be sedan varje grupp berätta om en sanning 
de har lärt sig. Alternativt kan du bilda grupper med 
medlemmar som har studerat olika delar och låta 
dem berätta för varandra vad de har lärt sig.

• Svara på frågor.  
Be medlemmarna svara på frågor som dessa om 
konferenstalet: Vilka evangeliesanningar kan vi hitta i 
det här talet? Hur kan vi tillämpa de här sanningarna? 
Vilka uppmaningar och utlovade välsignelser gavs? 
Vad lär det här talet oss om det arbete Gud vill att vi 
ska utföra?

• Återge citat.  
Ge medlemmarna möjlighet att läsa upp citat ur 
konferenstalet som inspirerar dem att fullgöra sina 
ansvar i frälsningsarbetet. Be dem fundera över hur 
de kan dela med sig av citaten för att hjälpa någon, 
däribland närstående och någon de är stödbroder 
eller stödsyster till.

• Använda åskådningsundervisning.  
Be i förväg några medlemmar att ta med sig föremål 
hemifrån som de kan använda för att undervisa om 
konferenstalet. Under mötet ber du medlemmarna 
förklara hur föremålen har med talet att göra.

• Förbereda en lektion att hålla hemma.  
Be medlemmarna dela upp sig i par och planera en 
hemaftonslektion utifrån konferenstalet. Hur kan vi 
göra talet relevant för våra familjer? Hur kan vi dela 
med oss av det här talet till dem vi är stödbroder eller 
stödsyster för?

• Berätta om upplevelser.  
Läs tillsammans flera meningar ur konferenstalet. Be 
medlemmarna berätta om exempel ur skrifterna och 
sina liv som förklarar eller förstärker den lära som de 
här meningarna undervisar om.

• Lär er om ett skriftställe.  
Be medlemmarna läsa ett skriftställe som det hänvisas 
till i konferenstalet. Be dem samtala om hur undervis-
ningen i talet hjälper dem att bättre förstå skriftstället.

• Hitta ett svar.  
Innan lektionen skriver du ner några frågor som 
kan besvaras med hjälp av konferenstalet. Fokusera 
på frågor som manar till eftertanke eller tillämpar 
evangelieprinciper (se Undervisa på Frälsarens sätt, 
s. 31–32). Ge sedan medlemmarna möjlighet att välja 
en fråga och sedan hitta svar i talet. Be dem samtala 
om sina svar i mindre grupper.

• Hitta ett budskap.  
Be medlemmarna att söka i konferenstalet och titta 
efter budskap som är betydelsefulla för dem. Be dem 
återge budskapen och berätta vad de kan lära sig av 
dem. Hur kan de här lärdomarna hjälpa oss att utföra 
Herrens verk?

• Skapa något.  
Be medlemmarna göra en affisch eller ett bokmärke 
som innehåller ett kort, inspirerande budskap från 
konferenstalet. Ge dem möjligheten att visa vad de 
har gjort. ◼

För fler förslag om hur man kan studera och undervisa ur tal från generalkonferensen, se ”Ideas for Learning  
and Teaching from General Conference” under General Conference i Gospel Library, ChurchofJesusChrist.org.

Zambia.



”Vi har blivit rikligt välsignade under den här generalkonferensen med att få kunskap om eviga 
principer av Herrens bemyndigade tjänare. Det är nu vårt personliga ansvar att styra oss själva enligt 

de sanningar som de har vittnat om.” – Äldste David A. Bednar, ”Mitt evangeliums principer”

Fotografier från Chile (infällt) och Tyskland.
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”Tro är … den kraft som gör det möjligt för det osannolika 
att uppnå det omöjliga”, sa president Russell M. Nelson under 
kyrkans 191:a generalkonferens. ”Förminska inte den tro du 
redan har. Det krävs tro att gå med i kyrkan och förbli trofast. 
Det krävs tro att följa profeter snarare än experter och populära 
åsikter. Det krävs tro att tjäna som missionär under en pandemi. 
Det krävs tro att leva ett kyskt liv när världen skriker att Guds 
kyskhetslag nu är omodern. Det krävs tro att undervisa barn 
om evangeliet i en sekulär värld. Det krävs tro att vädja om 
en närståendes liv och ännu mer tro för att acceptera ett 
nedslående svar.”


