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”Det är mitt vittnesbörd att klippan som vi står på är vårt 
vittnesbörd om att Jesus är Kristus, att det här är hans kyrka 
som han själv leder, och att president Russell M. Nelson är hans 
levande profet i dag.

President Nelson söker och får vägledning av Herren. Han är 
ett föredöme för mig när det gäller att söka den vägledningen 
och vara fast besluten att följa den. Samma beslutsamhet att åtlyda Herrens vägledning finns djupt 
inom alla dem som har talat eller kommer att tala, be eller sjunga under den här generalkonferensen 
i hans kyrka.

Jag ber att alla över hela jorden som tittar eller lyssnar på den här konferensen ska få känna 
Herrens kärlek till dem.” – President Henry B. Eyring, ”Tro till att fråga och sedan handla”

Fotografier från Norge och Madagaskar (infällda).
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Lördagens förmiddagsmöte, 2 oktober 2021
Mötesledare: president Henry B. Eyring
Inledningsbön: äldste Jeremy R. Jaggi
Avslutningsbön: Amy A. Wright 
Musik av The Tabernacle Choir at Temple Square; 
Mack Wilberg och Ryan Murphy, dirigenter; 
Andrew Unsworth och Joseph Peeples, organister: 
”From All That Dwell below the Skies”, Hymns, 
nr 90; ”Kom, Guds barn, från land och stad”, 
Psalmer, nr 28, arr. Wilberg; ”Jesus, när tanken flyr 
till dig”, Psalmer, nr 88, arr. Wilberg; ”Låt oss sträva 
fram”, Psalmer, nr 166; ”Jag kan följa Guds plan”, 
Barnens sångbok, s. 86–87, arr. Hofheins; ”Jag vet 
min Herre lever än”, Psalmer, nr 82, arr. Wilberg.

Lördagens eftermiddagsmöte, 2 oktober 2021
Mötesledare: president Dallin H. Oaks
Inledningsbön: äldste William K. Jackson
Avslutningsbön: Rebecca L. Craven 
Musik av multikulturell kör från stavar i norra 
Utah; Jamie Kalama Wood, dirigent; Linda 
Margetts, organist: ”Folk och nationer, hör himlens 
röst”, Psalmer, nr 181, arr. Ashton; ”Consider the 
Lilies”, Hoffman, arr. Lyon; ”Han kommer, Förloss
ar’n för Israels hus”, Psalmer, nr 5; ”Han är Guds 
Son”, Faust, Pinborough, och Moody, arr. Wolford.

Lördagens kvällsmöte, 2 oktober 2021
Mötesledare: president Dallin H. Oaks
Inledningsbön: Steven J. Lund
Avslutningsbön: biskop Gérald Caussé
Musik av en kombinerad studentkör från Brigham 
Young University; Brent Wells, Andrew Crane och 
Sonja Poulter, dirigenter; Joseph Peeples, organist: 
”Lova och prisa din Herre och Konung”, Psalmer, 
nr 40, arr. Wilberg; ”Av kärlek sände Gud sin 
Son”, Psalmer, nr 122, arr. Kasen; ”Led oss fram, 
o himlens Herre”, Psalmer, nr 45; ”Lär mig att följa 
dig”, Psalmer, nr 150, arr. Murphy; ”Behold, the 
Wounds in Jesus’ Hands”, Naylor och Pearson.

Söndagens förmiddagsmöte, 3 oktober 2021
Mötesledare: president Henry B. Eyring
Inledningsbön: äldste David F. Evans
Avslutningsbön: Jean B. Bingham 
Musik av The Tabernacle Choir at Temple Square; 
Mack Wilberg och Ryan Murphy, dirigenter; 
Richard Elliott och Andrew Unsworth, organister: 
”Come, Rejoice”, Hymns, nr 9; ”Sing Praise to 
Him”, Hymns, nr 70, arr. Wilberg; ”Där Gud är”, 
Barnens sångbok, s. 76–77, arr. Cardon; ”Jag är 
Guds lilla barn”, Psalmer, nr 194; ”En grundval 

blev lagd”, Psalmer, nr 38, arr. Wilberg; ”Let the 
Mountains Shout for Joy”, Stephens, arr. Wilberg.

Söndagens eftermiddagsmöte,  
3 oktober 2021
Mötesledare: president Dallin H. Oaks
Inledningsbön: äldste Matthew S. Holland
Avslutningsbön: äldste Kelly R. Johnson
Musik av The Tabernacle Choir at Temple 
Square; Mack Wilberg och Ryan Murphy, dir
igenter; Richard Elliott och Andrew Unsworth, 
organister: ”Ära ske Gud i höjd”, Psalmer, nr 43, 
arr. Longhurst; ”Var skall jag finna frid?” Psalmer, 
nr 75, arr. Wilberg; ”Jag går trofast i hans spår”, 
Perry, arr. Murphy; ”O fröjda dig, du jord”, 
Psalmer, nr 37; ”Vi till avsked sjunga”, Psalmer, 
nr 105, arr. Wilberg.

Konferenstal finns tillgängliga
Generalkonferenstal finns tillgängliga digitalt 
i appen Evangeliebiblioteket och på confer
ence.ChurchofJesusChrist.org. Information om 

tillgängliga format av generalkonferenstalen för 
medlemmar med funktionsnedsättning finns på 
disability.ChurchofJesusChrist.org.

På omslaget
Framsida: Foto: Jeffrey D. Allred, Deseret News 
Baksida: Kristus, av Heinrich Hofmann

Konferensfoton
Fotografierna i Salt Lake City togs av Cody Bell, 
Mason Coberly, John Lloyd, Leslie Nilsson och 
Cristy Powell. Övriga fotografier togs av Mark 
Anthony, Benson Arudo, Janae Bingham, Fern
ando J. Calderón, Chimezie Chinedum, Randy 
Collier, Carmira de González, Alvaro O. De La 
Quintana S., Katerina Gracheva, Niel Kabiling, 
David Lagos, Ashlee Larsen, Bárbara Leite, 
Melissa Mae, Daniel Martinez, Thola Mhlongo, 
Melanie Miza, Carla Nacario, Sayaka Okubo, 
Yvonne O’Riordan, Valisoa Rakotomanana, 
Helen Rose, Stéphane Sayeb, Thatayamodimo 
Thekiso och Olexandra Vishnyova.

Trädgårdsvy utanför konferenscentret i Salt Lake City.

Den 191:a halvårskonferensen
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Vi förändras när vi tillämpar de evan
geliesanningar som vi lär oss. President 
Russell M. Nelson gav detta enkla men 
betydelsefulla budskap i början och 
slutet av generalkonferensen.

”Kristi rena lära är mäktig”, sa 
han under sina inledande ord. ”Den 
förändrar livet för var och en som 
förstår den och försöker införliva den 
i sitt liv.” Dagen därpå sa han i sina 
avslutande ord: ”Vi har fått god under
visning. … Nu är frågan: Hur kommer 
vi att förändras på grund av det vi hört 
och känt?”

Här är några av de många viktiga 
lärdomar som gavs under den här 
generalkonferensen:

• Vi lärde oss att det är dags att vidta 
extraordinära åtgärder för att stärka 

våra personliga andliga grunder  
(se president Nelson på sidan 93).

• Vi lärde oss om vikten av lär
jungeskap och dess enkelhet (se 
president M. Russell Ballard på 
sidan 51, äldste Dieter F. Uchtdorf 
på sidan 77 och äldste Gary E. 
Stevenson på sidan 47).

• Vi lärde oss om varför vi behöver 
kyrkan och att vi kan göra 
mycket för att vara till välsign
else för andra när vi samarbetar 
(se president Dallin H. Oaks på 
sidan 24, biskop L. Todd Budge 
på sidan 100, Bonnie H. Cordon 
på sidan 10 och Sharon Eubank 
på sidan 53).

• Vi lärde oss att när vi älskar Gud 
kan det hjälpa oss övervinna de 
uppdelningar som hindrar oss 

från att bli ett (se äldste Jeffrey R. 
Holland på sidan 8, äldste D. Todd 
Christofferson på sidan 16 och äld
ste Dale G. Renlund på sidan 83).

• Vi lärde oss att vi kan inbjuda 
uppenbarelse i våra liv genom att 
underkasta oss Herrens vilja och 
att det är godtagbart att ha och 
ställa frågor som vi inte har svar på 
(se president Henry B. Eyring på 
sidan 74, Camille N. Johnson på 
sidan 80 och Susan H. Porter på 
sidan 33).

Vad hörde du? Vad kände du? 
Hur kommer du att tillämpa den 
rena sanning, rena lära och rena 
uppenbarelse som du finner när du 
fortsätter att studera budskapen från 
generalkonferensen? ◼

Höjdpunkter från den 191:a 
halvårskonferensen
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Vi sammankallar till varje general
konferens enligt Herrens vägledning.1 
Formatet har varierat under åren. När 
jag var mycket yngre varade konfe
rensen i tre eller fyra dagar. Senare 
förkortades konferensen till två dagar. 
Varje tal – då och nu – är en följd av 
uppriktiga böner och mycket andlig 
förberedelse.

De kyrkans generalauktoriteter och 
generalämbetsmän som talar fokus
erar sina budskap på vår Frälsare 
Jesus Kristus, hans nåd och hans 
oändliga återlösande kraft. Det har 
aldrig funnits en tid i världshistorien 
då kunskapen om vår Frälsare har 
varit viktigare för oss personligen och 
mer relevant för varje mänsklig själ. 
Föreställ er hur snabbt de förödande 
konflikterna i hela världen – och i 
våra egna liv – skulle kunna lösas om 
vi alla valde att följa Jesus Kristus och 
vägledas av hans lärdomar.

I denna anda uppmanar jag er att 
lyssna efter tre saker under den här 
konferensen: ren sanning, Kristi rena 
lära och ren uppenbarelse. Tvärt
emot vissas tvivel finns det verkligen 
något sådant som rätt och fel. Det 
finns verkligen absolut sanning – evig 
sanning. En av farsoterna i vår tid är 
att alltför få människor vet var de ska 
finna sanningen.2 Jag kan försäkra er 
om att det ni kommer att höra i dag 
och i morgon utgör ren sanning.

Kristi rena lära är mäktig. Den 
förändrar livet för var och en som 
förstår den och försöker införliva den 
i sitt liv. Kristi lära hjälper oss att hitta 
och stanna kvar på förbundsstigen. 
Genom att stanna kvar på denna 
smala men välavgränsade stig blir vi 
i slutändan meriterade att ta emot allt 
som Gud har.3 Inget skulle kunna vara 
värt mer än allt som vår Fader har!

Avslutningsvis kommer ren uppen
barelse för frågorna i ditt hjärta att 

stolarna är fortfarande tomma, men 
närvaron av några medlemmar i The 
Tabernacle Choir är ett härligt steg 
framåt. Vi välkomnar er alla till den 
här konferensen mestadels på distans, 
var ni än är.

Vi tampas fortfarande med härj
ningarna av covid 19 och dess vari
anter. Vi tackar er för att ni följer våra 
rekommendationer och råden från 
medicinska experter och myndigheter 
i era egna länder.

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

Mina kära bröder och systrar, väl
komna till generalkonferensen! Vilken 
fröjd det är att få vara med er! Jag har 
tänkt på er nästan oupphörligt under 
de senaste sex månaderna. Jag har bett 
om er och för er. Under de senaste 
veckorna har jag bett ivrigt om att den 
här konferensen ska kunna vara en 
tid för uppenbarelse och reflektion för 
alla som söker de välsignelserna.

Vi gläds åt att återigen tala till 
er från konferenscentret. De flesta 

Ren sanning, ren lära och 
ren uppenbarelse
Jag ber dig att göra den här konferensen till ett 
tillfälle att mätta dig med budskap från Herren 
genom hans tjänare.

Lördagens förmiddagsmöte | 2 Oktober 2021
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göra den här konferensen givande 
och oförglömlig. Om du ännu inte har 
sökt den Helige Andens hjälp med att 
höra det som Herren vill att du ska 
höra under de här två dagarna, upp
manar jag dig att göra det nu. Jag ber 
dig att göra den här konferensen till 
ett tillfälle att mätta dig med budskap 
från Herren genom hans tjänare. Lär 

dig hur du ska tillämpa dem i ditt liv.
Detta är Jesu Kristi Kyrka av Sista 

Dagars Heliga. Vi är hans förbunds
folk. Herren har förkunnat att han ska 
påskynda sitt verk i dess tid4, och han 
gör det i ständigt ökande takt. Vi har 
förmånen att få delta i hans heliga verk.

Jag nedkallar en välsignelse över 
alla som söker mer ljus, kunskap och 

sanning. Jag uttrycker min kärlek 
till er var och en, i Jesu Kristi heliga 
namn, amen. ◼

SLUTNOTER
 1. Se Läran och förbunden 20:61, 64, 67; 

26:1.
 2. Se Läran och förbunden 123:12.
 3. Se Ether 4:14; Läran och förbunden 

78:17–18; 84:38.
 4. Se Läran och förbunden 88:73.
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som] jag [bara] vill ha dig. [Det där 
trädet du beskär.] Jag har ingen lust att 
skära bort en gren här och en där: hela 
trädet ska ner. [Och den där tanden.] 
Jag tänker inte borra i [den] eller … 
fylla den: ut ska den. [Faktum är att 
jag säger:] Hit med hela ditt naturliga 
jag. … [Och] jag ska ge dig ett nytt 
jag i stället. Jag ska rent av ge dig mig 
själv: [min vilja ska bli din vilja].”3

Alla som talar under den här gene
ralkonferensen kommer på ett eller 
annat sätt att säga det som Kristus sa 
till den här rike unge mannen: ”Kom 
till din Frälsare. Kom fullständigt och 
helhjärtat. Ta upp ditt kors, oavsett hur 
tungt det kanske är, och följ honom.”4 
De kommer att säga det här med vet
skap om att det i Guds rike inte kan 
finnas några halvhjärtade steg, inget 
start och stopp, ingen återvändo. Till 
dem som bad om tillåtelse att begrava 
en avliden förälder eller åtminstone ta 
farväl av andra familjemedlemmar var 
Jesu svar krävande och entydigt. ”Låt 
andra göra det”, sa han. ”Den som 
sätter handen till plogen och sedan 
blickar bakåt passar inte för Guds 

rikedomar och om de fattigas behov. 
Men i slutändan är det en berättelse 
om en helhjärtad oförbehållsam 
hängivenhet mot gudomligt ansvar. 
Med eller utan rikedomar är var och 
en av oss ämnad att komma till Kristus 
med samma resoluta hängivenhet till 
hans evangelium som förväntades av 
den här unge mannen. Med dagens 
ungdomars jargong ska vi förkunna 
att vi är ”på”.2

På sin karaktäristiska minnesvärda 
prosa föreställer sig C. S. Lewis att 
Herren säger ungefär så här till oss: 
”Jag vill inte ha … din tid [eller] dina 
pengar [eller] ditt arbete [så mycket 

Äldste Jeffrey R. Holland
i de tolv apostlarnas kvorum

Skrifterna berättar om en rik ung man 
som sprang fram till Jesus, föll på knä 
för honom och med verklig uppriktig
het frågade Mästaren: ”Vad ska jag 
göra för att få evigt liv?” Efter att ha 
gått igenom en lång lista av bud som 
den här ynglingen trofast hade hållit, 
sa Jesus åt honom att sälja allt han 
ägde, ge till de fattiga och följa honom. 
Djärvheten i den här anvisningen fick 
den unge mannen att – trots sina dyra 
sandaler – få kalla fötter, och han gick 
bedrövad bort, för, som skriften säger, 
”han ägde mycket”.1

Uppenbarligen är det här en varn
ande berättelse om användning av 

Den dyrbaraste ägodelen
Var och en av oss ska komma till Kristus med 
kompromisslös hängivenhet till hans evangelium.

Ryssland.
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rike.”5 När vi blir ombedda att göra 
svåra saker, till och med sådant som 
går emot vårt hjärtas längtan, får vi 
komma ihåg att den lojalitet vi svär till 
Kristi sak ska vara vårt livs största hän
givenhet. Även om Jesaja betygar för 
oss att den är tillgänglig för oss ”utan 
pengar och … för ingenting”6 – och 
det är den – måste vi vara förberedda 
på att den, med T. S. Eliots ord, kostar 
”inte mindre än allting”7.

Självklart har vi alla vissa ovanor, 
brister eller en personlig historia som 
kan hindra oss från att fullkomligt 
andligen fördjupas i det här verket. 
Men Gud är vår Fader och är excep
tionellt bra på att förlåta och glömma 
synder som vi har lämnat bakom oss, 
kanske för att vi ger honom så mycket 
övning i att göra det. I vilket fall som 
helst finns det gudomlig hjälp för var 
och en av oss närhelst vi känner att vi 
behöver förändra vårt beteende. Gud 
”förvandlade [Sauls] hjärta”.8 Hesekiel 
uppmanade hela det forntida Israel att 
kasta bort ifrån sig sitt förflutna och 
”skaffa [sig] ett nytt hjärta och en ny 
ande”9. Alma påkallade en ”mäktig 
förändring”10 som skulle få själen att 
utvidgas, och Jesus själv lärde att ”den 
som inte blir född på nytt kan inte 
se Guds rike”.11 Det är uppenbart att 
möjligheten till förändring och ett liv 
på en högre nivå alltid har varit en av 
Guds gåvor till dem som söker den.

Mina vänner, i vår tid finner vi 
alla sorters uppdelningar och under
uppdelningar, grupperingar och 
undergrupperingar, digitala stammar 
och politiska identiteter, med mer än 
tillräcklig fientlighet för alla. Vi kanske 
kan fråga oss om ett ”högre och helig
are”12 liv, för att använda president 
Russell M. Nelsons uttryck, är något 
vi kan söka? När vi gör det bör vi 
minnas den där förbluffande perioden 
i Mormons bok under vilken folket så 

bejakande ställde och besvarade den 
frågan:

”Och det hände sig att det inte 
förekom några stridigheter bland allt 
folket i hela landet, … tack vare Guds 
kärlek som bodde i folkets hjärtan.

Och det fanns ingen avund, ingen 
missämja, … eller något slag av lös
aktighet. Och det kunde förvisso inte 
finnas något lyckligare folk bland alla 
de folk som skapats av Guds hand.

Det fanns inga rövare, inga mörd
are, inte heller fanns det lamaniter eller 
något annat slags  iter, utan de var ett, 
Kristi barn och arvingar till Guds rike.

Och hur välsignade var de inte!”13

Vad är nyckeln till detta genom
brott i förnöjsamt, lyckligt leverne? 
Den finns inbäddad där i texten i 
en enda mening: ”Tack vare Guds 
kärlek som bodde i folkets hjärtan”14. 
När Guds kärlek anger tonen i våra 
liv, i våra relationer med varandra 
och i slutändan våra känslor för 
hela mänskligheten, så kan gamla 
särskiljningar, begränsande etiketter 
och konstgjorda uppdelningar börja 
försvinna och friden ökar. Det är 
precis vad som hände i vårt exempel 
från Mormons bok. Det fanns inte 
längre lamaniter, jakobiter, josefiter 
eller zoramiter. Det fanns inga ” iter” 
överhuvudtaget. Folket hade tagit till 
sig endast en enda överjordisk identi
tet. De skulle alla, står det, vara kända 
som ”Kristi barn”15.

Självklart talar vi här om det 
främsta stora budet som gavs till den 

mänskliga familjen – att älska Gud 
helhjärtat, utan förbehåll eller komp
romisser, det vill säga med hela vårt 
hjärta, av hela vår själ, av hela vårt 
förstånd och av hela vår kraft.16 Den 
här kärleken till Gud är det första stora 
budet i universum. Men den första 
stora sanningen i universum är att 
Gud älskar oss på precis det sättet – 
helhjärtat, utan förbehåll eller kompro
misser, med hela sitt hjärta, sin själ, sitt 
förstånd och sin kraft. Och när dessa 
majestätiska krafter från hans hjärta 
och vårt möts utan återhållsamhet, 
sker en veritabel explosion av andlig 
moralisk kraft. Sedan, som Teilhard de 
Chardin skrev, ”kommer människan 
för andra gången i världshistorien att 
ha upptäckt elden”17.

Det är då, och egentligen bara 
då, som vi effektivt kan hålla det 
andra stora budet på sätt som inte är 
ytliga eller triviala. Om vi älskar Gud 
tillräckligt för att försöka vara full
komligt trofasta mot honom, ger han 
oss förmågan, kapaciteten, viljan och 
möjligheten att älska vår nästa och oss 
själva. Kanske kan vi då återigen säga: 
”Det kunde förvisso inte finnas något 
lyckligare folk bland alla de folk som 
skapats av Guds hand.”18

Bröder och systrar, jag ber att vi 
ska lyckas där den rike unge mannen 
misslyckades, att vi ska ta upp Kristi 
kors, oavsett hur krävande det kan
ske är, oavsett problem och oavsett 
kostnad. Jag vittnar om att när vi lovar 
att följa honom kommer stigen på ett 

Tahiti.
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”Bonnie, vad är det viktigaste som 
våra [ungdomar] behöver veta?”

Jag funderade ett ögonblick och sa: 
”De behöver veta vilka de är.”

”JA!” utropade han, ”och de 
behöver känna till sitt syfte.”

Vår gudomliga identitet
Du är ett dyrbart, älskat barn till 

din himmelske Fader. Han älskar dig 
så fullkomligt att han sände sin Son, 
Jesus Kristus, att försona för dig och 
för mig.1 Frälsarens kärlek till oss är 
osviklig – även när vi gör misstag. 
Inget kan skilja oss från Guds kär
lek.2 Genom att minnas den kärleken 
kan du mota bort världens förvirring 
som försöker försvaga din tillit till din 
gudomliga identitet och göra dig blind 
för din potential.

På en FSY konferens träffade jag 
två unga kvinnor som hade haft 
det svårt. De båda unga kvinnorna 
nämnde att de vänt sig till sin patriark
aliska välsignelse för att återupptäcka 
Herrens kärlek till och vägledning 
för dem personligen. Ta fram din 
patriarkaliska välsignelse, blås av 
dammet om du måste, men studera 
den ofta. Om du inte har en så skaffa 

Bonnie H. Cordon
Unga kvinnors generalpresident

Jag fick nyligen ett brev från en vet
girig ung kvinna. Hon skrev: ”Jag har 
kört fast. … Jag vet inte riktigt vem jag 
är, men det känns som att jag är här 
för något storslaget.”

Har du någon gång haft den där 
sökande känslan och undrat om din 
himmelske Fader vet vem du är och 
om han behöver dig? Mina kära ung
domar, och alla andra, jag vittnar om 
att svaret är ja! Herren har en plan för 
dig. Han har förberett er för den här 
tiden, just nu, för att vara en styrka 
och en kraft för det goda i hans mäkt
iga verk. Vi behöver er! Det kommer 
inte att bli lika storslaget utan er!

Under heliga omständigheter 
påminde vår älskade profet president 
Russell M. Nelson mig om två enkla 
sanningar som är grundläggande för 
ert storslagna och strålande arbete.

När jag satt i soffan med min make 
drog vår profet sin stol närmare och 
satt nästan knä mot knä med oss, och 
såg på mig med sina genomträngande 
blå ögon. Jag vet inte om mitt hjärta 
rusade eller hade stannat helt när 
han kallade mig att tjäna som Unga 
kvinnors generalpresident. Han ställde 
en fråga som fortfarande ekar i hjärtat: 

Kom till Kristus och kom 
inte ensam
Det bästa sättet ni kan förbättra världen på är att 
förbereda världen för Kristus genom att inbjuda alla 
att följa honom.

eller annat sätt att gå via en törne
krona och ett obönhörligt romerskt 
kors. Oavsett hur rik vår unge man 
var så var han inte rik nog att köpa 
sig en utväg från mötet med de här 
symbolerna, och det är inte vi heller. 
För välsignelsen att få ta emot den 
största av alla ägodelar – det eviga 
livets gåva – är det en liten sak att 
vi ombeds att hålla kursen i att följa 
den högpräst vi bekänner oss till, 
vår morgonstjärna, förespråkare och 
Kung. Jag vittnar med den forntide 
och ganska okände Amaleki om att 
var och en av oss ska frambära ”hela 
[sin själ] som ett offer åt honom”19. 
Om sådan beslutsam, ståndaktig 
hängivenhet sjunger vi:

Prisa Gud, min fasta klippa:
din försoning är mitt berg. … 
Ta mitt hjärta och försegla
det som ditt i evighet.20

I Jesu Kristi heliga namn, amen. ◼

SLUTNOTER
 1. Se Markus 10:17–22.
 2. Se Omni 1:26.
 3. C. S. Lewis, Kan man vara kristen? 

(2003), s. 222, övers. Felix Larsson.
 4. Se Markus 10:21.
 5. Se Lukas 9:62.
 6. Jesaja 55:1.
 7. ”Little Gidding”, i T. S. Eliot: Collected 

Poems, 1909–1962 (1963), s. 209.
 8. 1 Samuelsboken 10:9.
 9. Hesekiel 18:31.
 10. Se Alma 5:9–14.
 11. Johannes 3:3.
 12. Russell M. Nelson, ”Avslutande ord”, 

Liahona, nov. 2019, s. 121.
 13. 4 Nephi 1:13, 15–18; betoning tillagd.
 14. 4 Nephi 1:15.
 15. 4 Nephi 1:17.
 16. Se Markus 12:30.
 17. Pierre Teilhard de Chardin, Toward the 

Future (1975), s. 87.
 18. 4 Nephi 1:16.
 19. Omni 1:26.
 20. ”Come, Thou Fount of Every Blessing”, 

Hymns (1948), nr 70. Texten skrevs av 
Robert Robinson.
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en – snart. Dröj inte med att ta reda 
på vad Herren vill berätta för dig nu 
om vem du är.

Vårt eviga syfte
President Nelsons andra sanning – 

som han nämnde för oss den dagen – 
är att vi ska känna till vårt syfte. Detta 
är vårt stora och ädla uppdrag.

För många år sedan var min son 
Tanner bara omkring fem år gammal 
när han spelade sin första fotbolls
match. Han var så exalterad!

När vi kom till matchen upptäckte 
vi att hans lag skulle ha ett fotbolls
mål i standardstorlek – inte något litet 
uppfällbart mål, utan ett väldigt stort 
nät som såg alldeles för stort ut för 
femåringar.

Matchen fick legendariska pro
portioner när jag såg Tanner inta 
positionen som målvakt. Jag var så 
förvånad. Visste han verkligen vad 
hans syfte med att vakta nätet var?

Domaren blåste i visselpipan och 
vi blev så upptagna av matchen att vi 
glömde bort Tanner. Plötsligt tog en av 
motståndarlagets medlemmar bollen 
och dribblade den snabbt mot honom. 
Jag tittade i Tanners riktning för att för
säkra mig om att han var redo att stå 
emot anfallen och försvara målet. Jag 
såg något som jag inte väntade mig.

Någon gång under matchen hade 
Tanner blivit distraherad och börjat trä 
sin vänstra arm genom hålen i nätet. 
Sedan gjorde han samma sak med 
höger arm. Därefter vänster fot. Och till 
sist höger fot. Tanner var helt intrasslad 
i nätet. Han hade glömt sitt syfte och 
vad han hade anförtrotts att göra.

Även om Tanners fotbollskarriär 
inte varade så länge kommer det han 
lärde mig den dagen aldrig att blekna 
bort. Vi blir alla distraherade ibland 
från anledningen till att vi är här och 
lägger vår energi på annat. Ett av Sa
tans mäktigaste vapen är att distrahera 
oss med goda och bättre ändamål 
som i svåra tider kan förblinda och 
binda oss bort från den bästa saken – 
just det verk som kallade oss till den 
här världen.3 

Vårt eviga syfte är att komma till 
Kristus och aktivt förena oss med 
honom i hans stora verk. Det är så 
enkelt som att göra det som president 
Nelson sa: ”Varje gång vi gör någon
ting som hjälper någon … att ingå och 
hålla sina förbund med Gud, hjälper 
vi till att samla Israel.”4 Och när vi 
utför hans verk tillsammans med 
honom lär vi känna honom och älskar 
honom mer.

Vi strävar ständigt efter att komma 
närmare Frälsaren genom tro, genom 

innerlig omvändelse och genom att 
hålla buden. När vi förenar oss med 
honom genom förbund och förrätt
ningar fylls våra liv med självtillit5, 
beskydd6 samt djup och varaktig 
glädje7.

När vi kommer till honom ser 
vi andra genom hans ögon.8 Kom 
till Kristus. Kom nu, men kom inte 
ensam!9

Jesu Kristi evangelium är inte bara 
trevligt, det är livsviktigt för alla. ”Det 
… finns [inte] någon annan väg eller 
något annat sätt för [oss] att bli [frälsta] 
än i och genom Kristus.”10 Vi behöver 
Jesus Kristus! Världen behöver Jesus 
Kristus.11

Kom ihåg att det bästa sättet ni kan 
förbättra världen på är att förbereda 
världen för Kristus genom att inbjuda 
alla att följa honom.

Det finns en berättelse i Mormons 
bok som kraftfullt talar om när den 
uppståndne Kristus tillbringade tid 
med nephiterna. Kan ni föreställa er 
hur det skulle vara?

När Kristus tillkännagav att han 
måste återvända till Fadern ”såg han 
sig åter om igen”12. Han såg tårar i 
folkets ögon och visste att de ville att 
han skulle dröja sig kvar.

Han frågade: ”Har ni några som 
är sjuka bland er? För dem hit. Har ni 

Honduras.
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några som är lama eller blinda … eller 
som är döva eller som lider på något 
sätt? För dem hit så ska jag bota dem.”13

Med sin stora medkänsla satte han 
inga gränser utan kallade på alla som 
led på något sätt. Jag älskar att inget är 
för stort eller för litet för Jesus Kristus 
att bota.

Han känner till vårt lidande 
och kallar: För fram de oroliga och 
deprimerade, de trötta, de stolta och 
missförstådda, de ensamma, eller de 
som ”lider på något sätt”.

Och alla ”gick … fram. … Och han 
botade dem var och en. … 

Både de som hade blivit botade 
och de som var friska föll ner för hans 
fötter och tillbad honom.”14

Varje gång jag läser det här frågar 
jag mig själv: Vem ska jag föra till 
Kristus? Vem ska du föra till honom?

Kan vi åter se oss om, som han 
gjorde, och se till att ingen glöms  
bort, och att alla inbjuds att lära  
känna honom?

Låt mig ge ett exempel på hur 
enkelt det kan vara. Min 15 åriga vän 
Peyton hade som mål att läsa fem 
verser i skrifterna vid frukosten varje 
dag, men hon gjorde det inte ensam. 
Hon såg sig åter om och bad sina 
föräldrar och syskon – till och med 
sin femårige bror – att göra det också. 
Den här till synes lilla handlingen är 
vad Kristus undervisade om när han 
gav uppmaningen: ”För dem hit.”

Den här uppmaningen från Herren 
gäller än i dag. Unga kvinnor och unga 
män: börja nu, i ert eget hem. Vill ni be 
och fråga er himmelske Fader hur ni 
kan stödja era föräldrar i deras strävan 
att komma till Kristus? De behöver er 

lika mycket som ni behöver dem.
Se er sedan åter om på era syskon, 

vänner och grannar. Vem ska ni föra 
till Kristus?

Frälsaren förkunnade: ”Se, jag är 
ljuset. Jag har gett er ett föredöme.”15 
Vi får känna Frälsarens kärlek och 
frid när vi tillsammans med honom 
räddar Guds familj, för han har lovat: 
”Den som följer mig ska inte vandra i 
mörkret utan ha livets ljus.”16

Vilken underbar tid att vara enga
gerad i Kristi sak!

Ja, ni är här för något storslaget. Jag 
förenar mig med president Nelson som 
sa: ”Herren behöver dig för att förändra 
världen. När du accepterar och följer 
hans vilja för dig kommer du att märka 
att du åstadkommer det omöjliga!”17

Jag vittnar djärvt om att Herren vet 
vem du är, och han älskar dig! Till
sammans hjälper vi hans syfte framåt 
mot den stora dag då Kristus själv 
återvänder till jorden och ber var och 
en av oss att komma ”hit”. Vi samlas 
med glädje, för vi är de som kom
mer till Kristus, och vi kommer inte 
ensamma. I Jesu Kristi namn, amen. ◼

SLUTNOTER
 1. Se Johannes 3:16.
 2. Se Romarbrevet 8:32, 35–36.
 3. Se 1 Petrusbrevet 5:8; Jeffrey R. Holland, 

”Helga er”, Liahona, jan. 2001, s. 46–49.
 4. Se Russell M. Nelson, ”Låt Gud råda”, 

Liahona, nov. 2020, s. 92–93.
 5. Se Läran och förbunden 121:45.
 6. Se 3 Nephi 4:10.
 7. Se Läran och förbunden 18:13, 15.
 8. Se W. Craig Zwick, ”Herre, öppna våra 

ögon!” Liahona, nov. 2017, s. 97–99.
 9. Se Russell M. Nelson, ”Låt Gud råda”, 

s. 92–95.
 10. Alma 38:9.
 11. Se Läran och förbunden 123:12–14.
 12. 3 Nephi 17:5; betoning tillagd.
 13. 3 Nephi 17:7.
 14. 3 Nephi 17:9–10.
 15. 3 Nephi 18:16.
 16. Johannes 8:12.
 17. Russell M. Nelson, Accomplishing the 

Impossible: What God Does, What We Can 
Do (2015), s. 147.Kenya.
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ånger och vördnadsfulla kärlek 
som kvinnan visade Jesus var bevis 
på hennes uppriktiga omvändelse 
och önskan om att få förlåtelse för 
sina synder. Men Simons känsla av 
överlägsenhet, tillsammans med hans 
hårda hjärta4, hindrade honom från 
att visa empati för den ångerfulla 
kvinnan, och han talade till och med 
till världens Frälsare med likgiltighet 
och förakt. Hans attityd visade att 
hans sätt att leva inte var något mer 
än strikt och ihålig efterlevnad av re
gler och yttre manifestationer av hans 
övertygelse genom självförhärligande 
och falsk helighet.5

Jesu medkännande och personliga 
tjänande i den här skildringen visar 
ett fullkomligt exempel på hur vi bör 
umgås med vår nästa. I skrifterna 
finns oräkneliga exempel på hur Fräls
aren, rörd av sin djupa och varaktiga 
medkänsla, umgicks med sin tids 
människor och hjälpte dem som led 
och de som ”var härjade och hjälplösa 
som får utan herde”6. Han räckte ut 
sin barmhärtiga hand mot dem som 
behövde befrielse från sina bördor, 
både fysiskt och andligt.7

Jesu medkännande inställning är 
rotad i kärlek8, det vill säga i hans 
rena och fullkomliga kärlek, vilken är 
kärnan i hans försoningsoffer. Med
känsla är en grundläggande egenskap 
hos dem som strävar efter helgelse, 
och denna gudomliga egenskap 
sammanvävs med andra kristna egen
skaper som att sörja med dem som 
sörjer och visa empati, barmhärtighet 
och vänlighet.9 Uttryck av medkänsla 
för andra är faktiskt kärnan i Jesu 
Kristi evangelium och ett tydligt bevis 
på vår andliga och känslomässiga när
het till Frälsaren. Dessutom visar den 
vilken nivå av inflytande han har på 
vårt sätt att leva och visar hur betyd
elsefulla våra andar är.

Faktum är att Jesu direkta tillrättavis
ning av farisén vittnade om att Jesus 
verkligen hade profetians gåva och 
att den här kvinnan, med ett ödmjukt 
och botfärdigt hjärta, var ångerfull och 
förlåten för sina synder.3

Liksom många andra händelser 
under Jesu jordiska verksamhet visar 
den här redogörelsen än en gång att 
Frälsaren agerade med medkänsla 
mot alla som kom till honom – utan 
åtskillnad – och särskilt mot dem 
som mest behövde hans hjälp. Den 

Äldste Ulisses Soares
i de tolv apostlarnas kvorum

En av de mest slående principerna 
som Frälsaren undervisade om 
under sin jordiska verksamhet var att 
behandla andra med medkänsla. Låt 
oss reflektera över denna princip och 
dess praktiska tillämpning genom att 
tänka på berättelsen om Jesu besök i 
farisén Simons hem.

Lukasevangeliet berättar att en 
viss kvinna, som sågs som syndare, 
kom hem till Simon när Jesus var 
där. Ödmjukt ångerfull närmade sig 
kvinnan Jesus, tvättade hans fötter 
med sina tårar, torkade dem med 
sitt hår och kysste och smorde dem 
sedan med en speciell balsam.1 Den 
stolta värden, som ansåg sig moraliskt 
överlägsen kvinnan, tänkte för sig 
själv med förebråelse och arrogans: 
”Hade han där varit en profet, så hade 
han vetat vad det är för en kvinna 
som rör vid honom, att hon är en 
synderska.”2

Fariséns självgoda attityd fick 
honom att döma både Jesus och 
kvinnan orättvist. Men i sitt allvetande 
kände Frälsaren till Simons tankar, 
och med stor visdom ifrågasatte han 
Simons nedlåtande inställning och 
tillrättavisade honom för hans brist 
på hövlighet när han tog emot en så 
speciell gäst som Frälsaren i sitt hem. 

Frälsarens varaktiga 
medkänsla
Att uttrycka medkänsla med andra är Jesu Kristi 
evangeliums kärna.

Japan.
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Det är meningsfullt att notera att 
Jesu barmhärtiga handlingar inte 
var enstaka eller påbjudna mani
festationer, baserade på en lista över 
uppgifter som skulle utföras, utan 
vardagliga uttryck för hans rena kär
lek till Gud och hans barn och hans 
ständiga önskan att hjälpa dem.

Jesus kunde urskilja människors 
behov även på avstånd. Därför är det 
till exempel inte förvånande att han 
omedelbart, efter att ha botat en viss 
officers tjänare10, reste från Kaper
naum till staden Nain. Det var där som 

Jesus utförde ett av de mest rörande 
underverken under sin jordiska verk
samhet när han befallde en död ung 
man, den ende sonen till en mor som 
var änka, att ställa sig upp och leva. 
Jesus uppfattade inte bara den stack
ars moderns intensiva lidande utan 
också hennes svåra omständigheter, 
och han rördes av äkta medkänsla 
med henne.11

Precis som den syndiga kvinnan 
och änkan i Nain söker många män
niskor i vår närhet efter tröst, upp
märksamhet, gemenskap och all hjälp 

vi kan erbjuda dem. Vi kan alla vara 
redskap i Herrens händer och agera 
medkännande mot de behövande, 
precis som Jesus gjorde.

Jag känner en liten flicka som 
föddes med en mycket allvarlig 
läpp  och gomspalt. Hon var tvungen 
att genomgå den första av många 
operationer på den andra dagen i sitt 
liv. Drivna av genuin medkänsla för 
dem som upplever samma svårighet 
försöker den här flickan och hen
nes föräldrar ge stöd, förståelse och 
känslomässig hjälp till andra som står 
inför denna svåra verklighet. De skrev 
till mig nyligen och berättade: ”Genom 
vår dotters utmaning fick vi möjlighet 
att träffa underbara människor som 
behövde tröst, stöd och uppmuntran. 
För en tid sedan pratade vår dotter, 
som nu är 11 år gammal, med föräld
rarna till ett barn med samma utman
ing. Under samtalet tog vår dotter 
för ett ögonblick av sig munskyddet 
hon bar på grund av pandemin så att 
föräldrarna kunde se att det finns hopp, 
även om barnet fortfarande har en lång 
väg att gå de närmaste åren för att lösa 
problemet. Vi är mycket tacksamma för 
möjligheten att visa vår empati för dem 
som lider, på samma sätt som Frälsaren 
gör för oss. Vi känner att vi lindrar vår 
egen smärta varje gång vi lindrar någon 
annans smärta.”

Mina kära vänner, när vi medvetet 
strävar efter att införliva en medkänn
ande inställning i vårt sätt att leva, 
såsom Frälsaren exemplifierade, blir 
vi mer lyhörda för andras behov. Med 
denna ökade lyhördhet genomsyras 
alla våra handlingar av ett genuint 
intresse och genuin kärlek. Herren 
erkänner då våra ansträngningar, och vi 
välsignas utan tvekan med möjligheter 
att vara redskap i hans händer för att 
mjuka upp hjärtan och skänka lindring 
åt dem vars händer ”hänger ner”12.
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Jesu förmaning till farisén Simon 
klargjorde också att vi aldrig ska 
döma vår nästa hårt och grymt, efter
som vi alla är i behov av förståelse 
och barmhärtighet från vår himmel
ske Fader för våra brister. Var det 
inte just det Frälsaren undervisade 
om vid ett annat tillfälle när han sa: 
”Varför ser du flisan i din broders 
öga men märker inte bjälken i ditt 
eget öga?”13

Vi måste tänka på att det inte är 
lätt att förstå alla omständigheter som 
bidrar till någons attityd eller reak
tion. Skenet kan bedra och det leder 
ofta till en felaktig bedömning av 
andras beteenden. Till skillnad från 
dig och mig kan Kristus tydligt se alla 
aspekter av en given situation.14 Trots 
att Frälsaren känner till alla våra svag
heter fördömer han oss inte förhastat 
utan fortsätter att arbeta med oss på 
ett barmhärtigt sätt och hjälper oss 
att ta bort bjälken från vårt öga. Jesus 
ser alltid till hjärtat och inte till det 
yttre.15 Han sa själv: ”Döm inte efter 
skenet.”16

Tänk nu på Frälsarens visa man
ingar till de tolv nephitiska lärjungarna 
i denna fråga:

”Och vet att ni ska bli detta folks 
domare enligt den dom som jag ska 
ge er, vilken ska vara rättvis. Vad slags 
män bör ni då vara? Sannerligen säger 
jag er: Sådana som jag är.”17

”Därför vill jag att ni ska vara full
komliga såsom jag, eller er Fader som 
är i himlen, är fullkomlig.”18

I det här sammanhanget dömer 
Herren dem som själva tar på 
sig att orättfärdigt döma andras 
påstådda brister. För att kvalificera 
oss för att kunna göra rättfärdiga 
bedömningar måste vi sträva efter 
att bli som Frälsaren och se på 
människors brister med medkänsla, 
till och med genom hans ögon. 
Med tanke på att vi fortfarande har 
långt att gå för att nå fullkomlighet 
är det kanske bättre om vi sitter vid 
Jesu fötter och vädjar om nåd för 
våra egna ofullkomligheter, som 
den ångerfulla kvinnan i fariséns 
hem, och inte lägger så mycket 
tid och energi åt att fokusera på 
ofullkomligheter vi tycker oss se 
hos andra.

Mina kära vänner, jag vittnar om 
att när vi strävar efter att införliva 
Frälsarens medkännande exempel 
i våra liv får vi större förmåga att 
berömma vår nästas dygder och vår 
naturliga instinkt att döma deras 
brister minskar. Vår gemenskap med 
Gud växer, och helt visst blir våra liv 
ljuvligare, våra känslor mer ömsinta 
och vi finner en aldrig sinande källa 
till lycka. Vi blir kända som de som 

skapar frid19, vilkas ord är lika milda 
som daggen en vårmorgon.

Jag ber att vi ska bli mer tålmod
iga och förstående mot andra och att 
Herrens barmhärtighet, i fullkomlig 
mildhet, ska dämpa vår otålighet med 
deras brister. Detta är Frälsarens upp
maning till oss. Jag vittnar om att han 
lever. Han är det fullkomliga exemplet 
på barmhärtigt och tålmodigt lär
jungeskap. Jag bär mitt vittnesbörd 
om dessa sanningar i Jesu Kristi heliga 
namn, amen. ◼
SLUTNOTER
 1. Se Lukas 7:36–39.
 2. Lukas 7:39.
 3. Se Lukas 7:40–50.
 4. Se 1 Nephi 17:45–46.
 5. Se Matteus 5:20; 16:6–12; 23; Lukas 

11:37–44; 18:9–14.
 6. Matteus 9:36.
 7. Se Matteus 20:34; Markus 1:41; Lukas 7:13; 

3 Nephi 17:6.
 8. Se Guide to the Scriptures, ”Charity”, 

scriptures.ChurchofJesusChrist.org.
 9. Se Handledning för skriftstudier, 

”Medlidande”, skrifterna.jesukristikyrka.org.
 10. Se Lukas 7:1–10.
 11. Se Lukas 7:11–15.
 12. Se Läran och förbunden 81:5.
 13. Matteus 7:3.
 14. Se Handledning för skriftstudier, 

”Allvetande”.
 15. Se 1 Samuelsboken 16:7.
 16. Johannes 7:24.
 17. 3 Nephi 27:27.
 18. 3 Nephi 12:48.
 19. Se Handledning för skriftstudier, ”De som 

skapar frid”.Brasilien.
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Guds kärlek ursäktar inte synd, den 
erbjuder snarare återlösning

Eftersom Guds kärlek är allomfatt
ande finns det de som säger att den är 
”ovillkorlig”, och de föreställer sig kan
ske att Guds välsignelser är ”ovillkor
liga” och att frälsning är ”ovillkorlig”. Så 
är det inte. En del är benägna att säga: 
”Frälsaren älskar mig precis som jag är”, 
och det är förvisso sant. Men han kan 
inte ta in någon av oss i sitt rike precis 
som vi är, ”för intet orent kan vistas där, 
eller vistas i hans närhet”.7 Våra synder 
måste klaras upp först.

Professor Hugh Nibley sa en 
gång att Guds rike inte kan bestå 
om det så bara tillåter den minsta 
synd: ”Den minsta fläck av orenhet 
innebär att den andra världen varken 
skulle vara oförgänglig eller evig. 
Den minsta spricka i en byggnad, 
institution, norm, eller karaktär skulle 
oundvikligen visa sig bli förödande i 

Fadern i Kristi namn. Inte en enda 
av oss är en främling för dem. Vi ska 
inte tveka att vända oss till Gud, även 
när vi känner oss ovärdiga. Vi kan 
förtrösta på Jesu Kristi förtjänster och 
barmhärtighet för att bli hörda.6 När vi 
förblir i Guds kärlek är vi allt mindre 
beroende av att vägledas av andras 
godkännande.

Äldste D. Todd Christofferson
i de tolv apostlarnas kvorum

Vår himmelske Fader älskar oss 
innerligt och fullkomligt.1 I sin kärlek 
skapade han en plan, en plan för vår 
återlösning och lycka, för att tillgäng
liggöra alla de möjligheter och all den 
glädje för oss som vi är villiga att ta 
emot, även och inklusive allt som han 
har och är.2 För att åstadkomma detta 
var han till och med villig att offra 
sin älskade Son Jesus Kristus som vår 
Återlösare. ”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.”3 
Hans kärlek är en fars rena kärlek – 
universell för alla, och ändå personlig 
för var och en.

Jesus Kristus delar samma full
komliga kärlek med Fadern. När 
Fadern utarbetade sin stora plan för 
vår lycka kallade han en att agera 
som Frälsare för att återlösa oss – en 
grundläggande del av planen. Jesus 
erbjöd sig: ”Här är jag, sänd mig.”4 
Frälsaren ”gör ingenting utom det 
som är till nytta för världen, för han 
älskar världen så högt att han lägger 
ner sitt eget liv för att kunna dra alla 
människor till sig. Därför befaller 
han ingen att inte ta del av hans 
frälsning.”5

Hans gudomliga kärlek bör ge oss 
stor tröst och tillförsikt när vi ber till 

Guds kärlek
Vår Fader och vår Återlösare har välsignat oss med 
bud, och när vi följer deras bud känner vi deras 
fullkomliga kärlek i större och djupare mått.

USA.
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evighetens långa lopp.”8 Guds bud är 
stränga9, för hans rike och dess invån
are kan endast bestå om de konse
kvent avfärdar det onda och väljer det 
goda, utan undantag.10

Äldste Jeffrey R. Holland har sagt: 
”Jesus förstod tydligt det som många 
i vår nutida kultur tycks glömma: Det 
är en avgörande skillnad mellan budet 
att förlåta synden (vilket han hade en 
oändlig förmåga att göra) och varn
ingen mot att överse med den (vilket 
han aldrig någonsin gjorde).”11

Trots våra nuvarande ofullkomlig
heter kan vi ändå hoppas på att få 
”inneha namn och ställning”12, en 
plats i hans kyrka och i den celestiala 
världen. Efter att ha klargjort att han 
inte kan ursäkta eller ignorera synd 
försäkrar Herren oss:

Ändå ska den som omvänder sig 
och håller Herrens bud bli förlåten.”13

”Och närhelst mitt folk omvänder 
sig ska jag förlåta dem deras överträd
elser mot mig.”14

Omvändelse och gudomlig nåd 
löser dilemmat:

”Kom även ihåg de ord som Amu
lek sa till Zeezrom i staden Ammoni
hah. För han sa till honom att Herren 
förvisso skulle komma för att åter
lösa sitt folk, men att han inte skulle 
komma för att återlösa dem i deras 
synder utan för att återlösa dem från 
deras synder.

Och han har fått sig makt given 
från Fadern att återlösa dem från 
deras synder tack vare omvändelsen. 
Därför har han sänt sina änglar 
för att förkunna budskapet om 
omvändelsens villkor, som leder till 
Återlösarens makt, till deras själars 
frälsning.”15

Med omvändelsens villkor kan 
Herren visa barmhärtighet utan att 
beröva rättvisan något, och ”Gud 
upphör inte att vara Gud”16.

Världens sätt, som ni vet, är emot 
Kristus, eller är för ”allt utom Kristus”. 
Vår tid är en upprepning av Mormons 
boks historia – karismatiska personer 
utövar orättfärdigt herravälde över 
andra, hyllar sexuell frihet och främjar 
ansamling av rikedomar som ända
målet med vår existens. Deras filosofier 
rättfärdigar en liten synd,17 eller kanske 
en stor synd, men ingen kan erbjuda 
återlösning. Den kommer enbart 
genom Lammets blod. Det bästa de 
som är för ”allt utom Kristus” eller ”allt 
utom omvändelse” kan erbjuda är det 
ogrundade påståendet att det inte finns 
någon synd, eller att om den finns så 
får den i slutändan inga följder. Jag 
kan inte se hur det argumentet kan ha 
något värde i den yttersta domen.18

Vi behöver inte försöka göra det 
omöjliga genom att rationalisera bort 
våra synder. Å andra sidan behöver vi 
inte försöka göra det omöjliga genom 
att radera syndens följder helt efter 
egen förmåga. Vår religion hand
lar inte om rationalisering eller om 
perfektionism, utan det är en religion 
som handlar om återlösning – återlös
ning genom Jesus Kristus. Om vi är 
bland de ångerfulla spikas våra synder 
med hans försoning fast på hans kors, 
och ”genom hans sår är vi helade”.19

Profeternas innerliga kärlek speglar 
Guds kärlek

Jag har länge imponerats av, och 
har också känt, Guds profeters inner
liga kärlek i deras varningar mot synd. 
De motiveras inte av en önskan att 
fördöma. Deras sanna önskan speg
lar Guds kärlek. Faktum är att det är 
Guds kärlek. De älskar dem som de 
har sänts till, vilka de än är och hur de 
än är. Liksom Herren vill hans tjänare 
inte att någon ska behöva lida smärt
orna av synd och dåliga val.20

Alma sändes för att förkunna 
budskapet om omvändelse och åter
lösning för ett hatiskt folk som ville 
förfölja, tortera och till och med döda 
kristna troende, däribland Alma själv. 
Ändå älskade han dem och ville att de 
skulle bli frälsta. Efter att ha förkunnat 
Kristi försoning till Ammonihas folk 
vädjade Alma: ”Och nu, mina bröder, 
önskar jag i djupet av mitt hjärta, ja, 
med så stor ängslan att det smärtar 
mig, att ni ska hörsamma mina ord 
och överge era synder … så att ni kan 
upphöjas på den yttersta dagen och 
komma in i [Guds] vila.”21

Med president Russell M. Nelsons 
ord: ”Det är just för att vi bryr oss så 
mycket om alla Guds barn som vi 
förkunnar hans sanning.”22

Sydafrika.
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Gud älskar dig. Älskar du honom?
Faderns och Sonens kärlek ges 

fritt, men inbegriper också förhopp
ningar och förväntningar. Återigen 
vill jag citera president Nelson: ”Guds 
lagar är helt och hållet motiverade av 
hans oändliga kärlek till oss och av 
hans önskan att vi ska bli allt som vi 
kan bli.”23

Just därför att de älskar dig vill de 
inte låta dig vara ”precis som du är”. 
Just därför att de älskar dig vill de att 
du ska uppleva glädje och framgång. 
Just därför att de älskar dig vill de att 
du omvänder dig, för det är vägen 
till lycka. Men det är ditt val – de 
respekterar din handlingsfrihet. Du 
måste välja att älska dem, att tjäna 
dem, att hålla deras bud. Då kan de 
både välsigna dig och älska dig i 
större mått.

Deras främsta förväntning på oss 
är att också vi älskar. ”Den som inte 
älskar har inte lärt känna Gud, för 
Gud är kärlek.”24 Som Johannes skrev: 
”Mina älskade, om Gud har älskat oss 

så högt, är också vi skyldiga att älska 
varandra.”25

Den tidigare generalpresidenten 
för Primär, Joy D. Jones, erinrade sig 
att hon och hennes man som ungt 
par kallades att besöka och tjäna en 
familj som inte hade varit i kyrkan 
på många år. Det blev genast tydligt 
under det första besöket att familjen 
inte ville ha dem där. Efter frustra
tionen av ytterligare misslyckade 
försök, och efter många uppriktiga 
böner och djup begrundan, fick 
brod er och syster Jones ett svar på 
varför de skulle tjäna dem i den här 
versen i Läran och förbunden: ”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.”26 
Syster Jones säger:

”Vi insåg att vi uppriktigt strävade 
efter att tjäna den här familjen och 
tjäna vår biskop, men vi behövde 
fråga oss själva om vi verkligen tjän
ade av kärlek till Herren. …

Vi började se fram emot våra besök 
hos den här kära familjen tack vare 
vår kärlek till Herren [se 1 Nephi 
11:22]. Vi gjorde det för honom. Han 
gjorde så att kampen inte längre var 
en kamp. Efter många månader av 
att stå på tröskeln började familjen 
släppa in oss. Så småningom hade 
vi regelbundna böner och förtroliga 
samtal om evangeliet tillsammans. 
En långvarig vänskap växte fram. Vi 
tillbad och älskade Herren genom att 
älska hans barn.”27

Medvetna om att Gud älskar oss 
fullkomligt kan vi var och en fråga: 
”Hur mycket älskar jag Gud? Kan 
han lita på min kärlek så som jag 
litar på hans?” Skulle det inte vara en 
hedervärd strävan att leva så att Gud 
kan älska oss, inte bara trots våra 
misslyckanden utan också på grund 

av vad vi håller på att bli? O att han 
kunde säga om dig och mig som han 
till exempel sa om Hyrum Smith: 
”Jag, Herren, älskar honom på grund 
av hans hjärtas redbarhet.”28 Låt oss 
minnas Johannes vänliga uppman
ing: ”Detta är kärleken till Gud: att vi 
håller hans bud. Och hans bud är inte 
tunga.”29

Nej, hans bud är sannerligen inte 
tunga – tvärtom. De visar oss vägen 
till helande, lycka, frid och glädje. Vår 
Fader och vår Återlösare har välsignat 
oss med bud, och när vi följer deras 
bud känner vi deras fullkomliga kär
lek i större och djupare mått.30

Här är lösningen för våra oänd
ligt stridslystna tider – Guds kärlek. 
Under guldåldern i Mormons boks 
historia som följde på Frälsarens 
verksamhet rapporterades det ”att 
det inte fanns några stridigheter i 
landet tack vare Guds kärlek som 
bodde i folkets hjärtan.”31 När vi 
strävar mot Sion, kom då ihåg löftet 
i Uppenbarelseboken: ”Saliga är de 
som [följer Guds bud] så att de får 
rätt till livets träd och får komma 
in genom portarna till [den heliga] 
staden.”32

Jag vittnar om att vår himmelske 
Fader och vår Återlösare Jesus Kristus 
lever, och om deras beständiga, 
odödliga kärlek. I Jesu Kristi namn, 
amen. ◼

SLUTNOTER
 1. När jag förberedde det här talet använde 

jag principer som president Russell M. 
Nelson undervisade om i ”The Love and 
Laws of God” (andakt vid Brigham Young 
University, 17 sep. 2019), speeches.byu.
edu, och som president Dallin H. Oaks 
undervisade om i ”Kärleken och lagen”, 
Liahona, nov. 2009, s. 26–29.

 2. Se Mose 1:39.
 3. Johannes 3:16.
 4. Abraham 3:27.
 5. 2 Nephi 26:24. Som Jesus själv sa: ”Ingen 

har större kärlek än den som ger sitt liv 
för sina vänner. Ni är mina vänner, om 

Norge.
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andliga möjligheter började framträda. 
Jag fortsatte att arbeta hårt. Men för 
första gången i mitt liv blandade jag 
systematiskt in Herren i min utveck
ling och det gjorde hela skillnaden.

Bröder och systrar, i den här 
kyrkan tror vi på alla Guds barns 
gudomliga potential och vår förmåga 
att bli något mer i Kristus. I Herrens 
tidsplan är det inte var vi börjar utan 
vart vi är på väg som är viktigast.1

För att åskådliggöra den här 
principen ska jag använda mig av 
grundläggande matte. Få inte panik 
nu när ni hör ordet matte på general
konferensen. Vår matematikfakultet 
på BYU–Idaho försäkrar mig att även 

Äldste Clark G. Gilbert
i de sjuttios kvorum

Som ung pojke hade jag stora ambi
tioner. En dag efter skolan frågade 
jag: ”Mamma, vad ska jag bli när jag 
blir stor, en professionell basket
spelare eller rockstjärna?” Dessvärre 
visade Clark ”det tandlösa undret” 
inga tecken på framtida atletisk eller 
musikalisk ära. Och trots många 
försök nekades jag gång på gång att 
bli antagen till min skolas avancerade 
akademiska program. Mina lärare 
föreslog till slut att jag bara skulle 
hålla mig till det vanliga klassrummet. 
Med tiden utvecklade jag kompens
erande studievanor. Men det var inte 
förrän min mission till Japan som 
jag kände att mina intellektuella och 

Bli mer i Kristus – 
liknelsen om lutningen
I Herrens tidsplan är det inte var vi börjar utan vart vi 
är på väg som är viktigast.

ni gör vad jag befaller er” ( Johannes 
15:13–14).

 6. Se 2 Nephi 2:8; Moroni 6:4.
 7. Mose 6:57.
 8. Temple and Cosmos: Beyond This 

Ignorant Present, vol. 12 av The 
Collected Works of Hugh Nibley (1992), 
s. 61; se även Hugh Nibley, Approaching 
Zion, vol. 9 av The Collected Works 
of Hugh Nibley (1989), s. 274: ”Det 
[ett evigt Sion] kan inte fortsätta i 
evigheters evigheter, tyngt av defekter 
och ofullkomligheter, lika lite som en 
bro eller ett torn kan stå för evigt när 
de försvagats av om än mindre fel i 
konstruktionen.”

 9. Alma 37:13.
 10. Således förkunnar Frälsaren: ”Den 

port är trång och den väg är smal som 
leder till livet” (Matteus 7:14), och ”Jag, 
Herren, kan inte se på synd med den 
minsta grad av överseende” (Läran och 
förbunden 1:31; se även Alma 45:16).

 11. Jeffrey R. Holland, ”Priset för och 
välsignelserna av ett lärjungeskap”, 
Liahona, maj 2014, s. 8; se även 
Jeffrey R. Holland, ”The Second 
Half of the Second Century of 
Brigham Young University”, (tal vid 
universitetskonferens, 23 aug. 2021), 
s. 4, speeches.byu.edu: ”Vad jag kan 
se undanhöll Kristus aldrig någonsin 
någon sin kärlek, men han sa aldrig 
heller till någon: ’Eftersom jag älskar dig 
behöver du inte hålla mina bud.’”

 12. Läran och förbunden 109:24.
 13. Läran och förbunden 1:32.
 14. Mosiah 26:30.
 15. Helaman 5:10–11; betoning tillagd.
 16. Alma 42:23; se även verserna 13–15, 22, 

24–25.
 17. Se 2 Nephi 28:8.
 18. Se 2 Nephi 9:46.
 19. Jesaja 53:5; se även Mosiah 14:5.
 20. Se Mosiah 28:3.
 21. Alma 13:27, 29; betoning tillagd.
 22. Russell M. Nelson, ”The Love and Laws 

of God”, s. 3.
 23. Russell M. Nelson, ”The Love and Laws 

of God”, s. 3.
 24. 1 Johannesbrevet 4:8.
 25. 1 Johannesbrevet 4:11.
 26. Läran och förbunden 59:5; betoning 

tillagd.
 27. Joy D. Jones, ”För honom”, Liahona, nov. 

2018, s. 50.
 28. Läran och förbunden 124:15.
 29. 1 Johannesbrevet 5:3; se även Johannes 

14:15; 2 Johannesbrevet 1:6.
 30. Se Johannes 15:10.
 31. 4 Nephi 1:15; betoning tillagd.
 32. Uppenbarelseboken 22:14 Uruguay.
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nybörjare kommer att förstå det här 
huvudkonceptet. Det börjar med 
formeln för en linje. Skärningspunkten 
är för våra syften början på en linje. 
Skärningspunkten kan ha antingen en 
hög eller låg startpunkt. Lutningen på 
linjen kan därefter vara positiv eller 
negativ.

Vi har alla olika skärningspunkter 
i livet – vi börjar på olika platser med 
olika livsförutsättningar. Vissa föds med 
höga skärningspunkter, fyllda av möj
ligheter. Andras inledande omständig
heter är prövande och ter sig orättvisa.2 
Vi utvecklas sedan längs den person
liga utvecklingens lutning. Vår framtid 
avgörs mycket mindre av vår början 
och mycket mer av vår lutning. Jesus 
Kristus ser gudomlig potential oavsett 
var vi börjar. Han såg det i tiggaren, 
syndaren och den skröplige. Han såg 
det i fiskaren, tullindrivaren och även 
seloten. Oavsett var vi börjar ser Kristus 
det vi gör med det vi har fått.3 Medan 
världen fokuserar på vår skärnings
punkt fokuserar Gud på vår lutning. I 
Herrens kalkyl kommer han att göra 
allt han kan för att hjälpa oss att rikta 
vår lutning mot himlen.

Den här principen bör ge tröst till 
dem som kämpar och ett uppehåll 
till dem som tycks ha alla fördelar. 
Låt mig börja genom att rikta mig till 
dem vars inledande omständigheter 
är svåra, vilket omfattar fattigdom, 
begränsad tillgång till utbildning 
och prövande familjesituationer. 
Andra ställs inför fysiska prövningar, 
begränsande psykiska hälsoproblem 
eller starka genetiska anlag.4 Till alla 
som kämpar med svåra inledande 
startpunkter, kom ihåg att Frälsaren 
vet vad vi går igenom. ”Han [tog] på 
sig [våra] skröpligheter så att hans inre 
kan fyllas av barmhärtighet … så att 
han … kan veta hur han ska bistå [oss] 
i enlighet med [våra] skröpligheter.”5

Låt mig beskriva två former av upp
muntran för dem som ställs inför svåra 
inledande omständigheter. För det 
första, fokusera på vart du är på väg 
och inte var du började. Det skulle 
vara fel att strunta i dina omständig
heter – de är verkliga och behöver 
hanteras. Men att lägga ett överdrivet 
fokus på en svår början kan göra att 
det definierar dig och även begränsar 
din förmåga att välja.6

För flera år sedan tjänade jag med 
en grupp stadsungdomar i Boston 
i Massachusetts där evangeliet och 
kyrkans förväntningar i stort sett var 
något nytt för dem. Det var frestande 
att förväxla min empati och oro för 
deras situation med en önskan att 
sänka Guds värderingar.7 Jag insåg 
så småningom att det kraftfullaste 
sättet att visa min kärlek var att aldrig 
sänka mina förväntningar. Med allt jag 
förmådde fokuserade vi tillsammans 
på deras potential, och var och en av 
dem började öka sina lutningar. Deras 
utveckling i evangeliet var gradvis 
men jämn. I dag har de tjänat som 
missionärer, tagit examen från college, 
gift sig i templet och lever anmärk
ningsvärda personliga och profession
ella liv.

För det andra, låt Herren vara 
en del av ökningen av din lutning. 
När jag verkade som rektor för 
BYU–Pathway Worldwide minns jag 
att jag satt med på en stor andakt 

i Lima i Peru där Äldste Carlos A. 
Godoy talade. När han tittade ut över 
församlingen tycktes han överväldigad 
av att se så många trofasta första gene
rationens universitetsstudenter. Kan
ske reflekterade Äldste Godoy över 
sin egen väg under liknande svåra 
omständigheter när han känslosamt 
sa: Herren ”hjälper er mer än ni kan 
hjälpa er själva. [Så] låt Herren vara en 
del av processen.”8 Profeten Nephi sa 
”att det är genom nåd vi blir frälsta, 
sedan vi har gjort allt vi kan göra.”9 Vi 
måste göra vårt bästa10, vilket inbe
griper omvändelse, men det är bara 
genom Herrens nåd som vi kan inse 
vår gudomliga potential.11

Slutligen, låt mig ge två slags råd 
till dem som börjar livet under bättre 
omständigheter. För det första, kan vi 
visa lite ödmjukhet för de omständig
heter som vi kanske inte har skapat 
själva? Som Rex E. Lee, tidigare rektor 
för BYU, citerade för sina studenter: 
”Vi har alla druckit från brunnar som 
vi inte grävt och värmt oss vid eldar vi 
inte byggt.”12 Han uppmanade sedan 
sina studenter att ge tillbaka och fylla 
på de utbildningsbrunnar som tidigare 
pionjärer byggt. Att inte återså fälten 
som planterats av andra kan mot
svara att lämna tillbaka en talent utan 
värdeökning.

För det andra, när vi fokuserar på 
en hög utgångspunkt kan det kännas 
som om vi utvecklas, men vår inre 
lutning kanske egentligen är rätt 
stillastående. Professor Clayton M. 
Christensen på Harvard lärde att 
de mest framgångsrika personerna 
är de som är ödmjukast, för de har 
tillräckligt stor självtillit för att ta emot 
tillrättavisning och lära sig av andra.13 
Äldste D. Todd Christofferson rådde 
oss att vara villiga att ”[hitta sätt att] ta 
emot och även söka tillrättavisning”14. 
Även när saker och ting verkar gå bra 

Vår framtid avgörs mycket mindre av vår start-
punkt och mycket mer av vår lutning.
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måste vi söka tillfällen att förbättras 
genom vädjande bön.

Oavsett om vi börjar i överflödande 
eller svåra omständigheter kommer 
vi bara att inse vår slutliga potential 
när Gud blir vår partner. Jag pratade 
nyligen med en nationellt känd lärare 
som ville höra om framgångarna med 
BYU–Pathway. Han var skärpt och 
hans fråga uppriktig, men han ville 
uppenbarligen ha ett sekulärt svar. 
Jag berättade om våra program för 
att behålla studenter och våra hand
ledarinsatser. Men jag avslutade med 
att säga: ”Det här är bra tillämpningar 
– den verkliga orsaken till att våra 
elever går framåt är att vi undervisar 
dem om deras gudomliga poten
tial. Föreställ dig att du har fått höra 
hela ditt liv att du aldrig kan lyckas. 
Föreställ dig sedan effekten av att du 
får lära dig att du är en faktisk son 
eller dotter till Gud med gudomliga 
möjligheter.” Han gjorde en paus och 
svarade sedan: ”Det är kraftfullt.”

Bröder och systrar, ett av miraklen i 
denna Herrens kyrka är att var och en 
av oss kan bli något mer i Kristus. Jag 
känner inte till någon annan organisa
tion som ger sina medlemmar fler 
tillfällen att tjäna, ge tillbaka, omvända 
sig och bli bättre människor. Vare sig 
vi börjar i goda eller svåra omständig
heter, låt oss rikta vår blick och vår 
lutning mot himlen. När vi gör det 
lyfter Kristus oss till en högre plats. I 
Jesu Kristi namn, amen. ◼

SLUTNOTER
 1. Se Clark G. Gilbert, ”The Mismeasure 

of Man” (andakt för BYU–Pathway 
Worldwide,12 jan. 2021), byupathway.org/
speeches. I det här talet utforskade jag 
hur världen ofta mäter mänsklig potential 
på fel sätt. Även välmenande personer 
som drar nytta av det viktiga arbete som 
ledande psykologer som förespråkar 
konceptet grit (Angela Duckworth) och 
dynamiskt synsätt (Carol S. Dweck) 
underskattar faktisk mänsklig kapacitet när 

de bara förlitar sig på inlärda mönster och 
ignorerar vår gudomliga potential i Kristus.

 2. Se Dale G. Renlund, ”Upprörande 
orättvisor”, Liahona, maj 2021, s. 41–45.

 3. Se Matteus 25:14–30. I liknelsen om 
talenterna fick varje tjänare olika mängder 
talenter från sin herre. Men domen 
avgjordes inte av det de fick utan hur det 
hanterades. Det var ökningen som fick 
Herren att säga: ”Bra, du gode och trogne 
tjänare! Du var trogen i det lilla, jag ska 
sätta dig över mycket” (Matteus 25:21).

 4. Se Mosiah 3:19. En slutsats kan vara 
att vår exponering för den naturliga 
människans dragningskraft är annorlunda 
baserat på olika genetiska anlag. Precis 
som vi har försetts med olika gåvor 
har vi även olika fysiska, mentala och 
känslomässiga utmaningar som vi måste 
lära oss att hantera och övervinna.

 5. Alma 7:11–12. Kristus hjälper oss inte 
endast att övervinna våra synder genom 
omvändelse, han vet också hur han 
ska trösta oss i våra livs svårigheter 
eftersom han har känt och övervunnit 
hela mänsklighetens lidande genom 
försoningen.

 6. Äldste David A. Bednar påminner oss 
om att vi kan och måste handla av oss 
själva. När vi definierar oss med världens 
etiketter begränsar vi vår gudomliga 
potential och begränsar därigenom vår 
förmåga att välja. (Se David A. Bednar, 
”Ingenting kan få dem på fall”, Liahona, 
nov. 2006, s. 89–92.)

 7. Se Russell M. Nelson, ”The Love and 
Laws of God” (andakt vid Brigham Young 
University, 17 sep. 2019), speeches.byu.
edu. Under den här andakten vid BYU lär 
president Nelson att eftersom Gud och 
hans son älskar oss har de gett oss lagar 
och förväntningar som hjälper oss. ”Guds 

lagar återger hans fullkomliga kärlek för 
var och en av oss. Hans lagar håller oss 
andligt trygga och hjälper oss utvecklas 
för evigt” (s. 2).

 8. Carlos A. Godoy, BYU–Pathway Connections 
Conference, Lima, Peru, 3 maj 2018.

 9. 2 Nephi 25:23.
 10. Mina föräldrar etablerade ett motto för 

familjen Gilbert: ”GÖR DITT BÄSTA.” 
Ett annat sätt att rama in liknelsen om 
lutningen är att betona att om vi gör vårt 
bästa så kan vi lita på att Gud kliver in 
och tar igen skillnaden.

 11. Se Clark G. Gilbert, “From Grit to Grace” 
(andakt för BYU–Pathway Worldwide, 25 
sep. 2018), byupathway.org/speeches. I 
det här budskapet utforskar jag tanken att 
trots att vi måste lära oss att arbeta hårt och 
utveckla effektiva mönster för disciplin så 
måste vi lära oss att tillgå Jesu Kristi nåd 
för att inse vår sanna potential i honom.

 12. Rex E. Lee, ”Some Thoughts 
about Butterflies, Replenishment, 
Environmentalism, and Ownership” 
(andakt vid Brigham Young University, 15 
sep. 1992), speeches.byu.edu; se även 5 
Moseboken 6:11.

 13. Se Clayton M. Christensen, ”How Will You 
Measure Your Life”, Harvard Business 
Review, juli–aug. 2010, hbr.org. Det här 
talet gavs ursprungligen som en ”Class 
Day- föreläsning” i samband med en 
skolavslutning vid Harvard Business 
School. I sitt tal avrådde professor 
Christensen sina studenter från att koppla 
bort ödmjukhet från självförtroende och 
påminde dem om att de måste vara så 
ödmjuka att de kan be om tillrättavisning 
för att fortsätta utvecklas i livet.

 14. D. Todd Christofferson, ”Alla som jag 
älskar tillrättavisar och tuktar jag”, 
Liahona, maj 2011, s. 97–100.



22 LÖRDAGENS FÖRMIDDAGSMÖTE

gå hem till mig så att min mamma 
fick veta vad de undervisade mig 
om. Där förklarade han vänligt att de 
hade kommit för att dela med sig av 
ett budskap om Jesus Kristus och bad 
om hennes tillåtelse att undervisa mig. 
Mor gick med på det och var dess
utom med när de undervisade mig.

Missionärerna bad först Leonor 
att uppsända en bön. Det rörde mig 
mycket djupt, för hennes bön var inte 
en upprepning av inlärda ord, utan 
uttrycktes från hjärtat. Jag kände att 
hon verkligen talade med sin himmel
ske Fader.

Missionärerna undervisade oss där
efter om Jesus Kristus. De visade en 
bild av honom som gjorde intryck på 
mig eftersom det var en bild av den 
uppståndne levande Kristus.

De fortsatte med att undervisa oss 
om hur Jesus upprättade sin kyrka i 
forna tider, med sig själv som dess led
are i sällskap av tolv apostlar. De lärde 
oss om avfallet – hur sanning och Kristi 
myndighet hade tagits bort från jorden 
efter att hans apostlar hade dött.

De berättade för oss om en ung 
14 årig pojke vid namn Joseph Smith 
som, i början av 1800 talet, besökte 
olika kyrkor i sitt sökande efter 
sanning. Allteftersom tiden gick blev 
Joseph ännu mer förvirrad. Efter att ha 
läst i Bibeln att vi kan ”be till Gud”1 
om vishet agerade Josef i tro och drog 
sig undan till en glänta i skogen för att 
be och fråga vilken kyrka han skulle 
sluta sig till.

En av missionärerna läste Josefs 
redogörelse för det som hände när 
han bad:

”Jag [såg] en ljuspelare alldeles 
över mitt huvud, klarare än solen, 
som sänkte sig gradvis tills den föll 
på mig. …

När ljuset vilade på mig såg jag två 
personer, vilkas glans och härlighet 

I likhet med en annan ung man 
som jag ska nämna senare var jag 14 
när jag började ifrågasätta religion och 
min tro. Jag gick i en annan kyrka i 
närheten av mitt hem, men kände att 
jag ville besöka många olika kyrkor.

En eftermiddag lade jag märke till 
två unga män i mörka kostymer och 
vita skjortor som gick hem till min 
granne. De här unga männen såg 
speciella ut.

Nästa dag träffade jag min granne, 
Leonor Lopez, och frågade henne om 
de här två männen. Leonor förklarade 
att de var missionärer för Jesu Kristi 
Kyrka av Sista Dagars Heliga. Hon 
berättade glatt för mig att hennes familj 
hade blivit döpta in i kyrkan året innan. 
Leonor såg att jag var intresserad så 
hon inbjöd mig att träffa missionärerna 
för att få veta mer om kyrkan.

Två dagar senare träffade jag 
mis sionärerna hemma hos familjen 
Lopez. De presenterade sig som äldste 
John Messerly från Ogden i Utah och 
äldste Christopher Osorio från Walnut 
Creek i Kalifornien. Jag glömmer dem 
aldrig.

Eftersom jag bara var 14 år insist
erade äldste Messerly på att vi skulle 

Äldste Patricio M. Giuffra
i de sjuttios kvorum

Med början år 1846 begav sig tusentals 
pionjärer – män, kvinnor och barn – 
västerut mot Sion. Deras stora tro ingöt 
gränslöst mod i dem. För några av dem 
avslutades aldrig den här färden efter
som de dog längs vägen. Andra kämp
ade vidare i tro, trots stora svårigheter.

Tack vare dem fick min familj, 
många generationer senare, åtnjuta 
välsignelserna av Jesu Kristi sanna 
evangelium.

Ett trofast sökande 
belönades
Jag uppmanar oss alla att ständigt stärka vår tro på 
Kristus som fortsätter att förändra livet för alla som 
söker honom.
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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!’”2

Under den lektionen bekräftade 
Anden flera sanningar för mig.

För det första, att Gud lyssnar på 
alla sina barns uppriktiga böner och 
himlen är öppen för alla – inte bara 
för några få.

För det andra, att Gud Fadern, 
Jesus Kristus och den Helige Anden 
är tre åtskilda personer, förenade i sin 
avsikt ”att åstadkomma odödlighet 
och evigt liv för människan”3.

För det tredje är vi skapade i Guds 
avbild. Vår himmelske Fader och hans 
Son Jesus Kristus har kroppar av kött 
och ben som vi, men de är förhärlig
ade och fullkomnade, och den Helige 
Anden har en andekropp.4

För det fjärde, att Jesus Kristus, 
genom Joseph Smith, återställde sitt 
evangelium och sin sanna kyrka till 
jorden. Den prästadömsmyndighet 
som förlänades Kristi apostlar för 
2 000 år sedan är samma prästadöme 
som förlänades Joseph Smith och 
Oliver Cowdery genom Petrus, Jakob 
och Johannes.5

Slutligen fick vi kunskap om ännu 
ett vittne om Jesus Kristus: Mormons 
bok. Den skrevs av forntida profeter 
och berättar om folket som levde på 

den amerikanska kontinenten före, 
under och efter Jesu födelse. Av den 
lär vi oss hur de kände, älskade och 
dyrkade Kristus, som visade sig för 
dem som den uppståndne Frälsaren.

Anden rörde mig djupt när jag 
fick veta vad Frälsaren förkunnade 
för dem: ”Se, jag är Jesus Kristus, om 
vilken profeterna vittnade att han 
skulle komma till världen.”6

Missionärerna gav oss ett eget 
exemplar av Mormons bok. Vi läste 
och tog emot uppmaningen mot slutet 
av Mormons bok, som lyder:

”Och jag uppmanar er att ni, när ni 
får dessa uppteckningar, frågar Gud, 
den evige Fadern, i Kristi namn, om 
inte dessa uppteckningar är sanna. 
Och om ni frågar med ett uppriktigt 
hjärta, med ärligt uppsåt och med 
tro på Kristus, ska han uppenbara 
sanningen om dem för er genom den 
Helige Andens kraft.

Och genom den Helige Andens kraft 
kan ni få veta sanningen om allting.”7

Nästan 45 år har gått sedan min 
mor och jag först fick erfara glädjen 
och kraften i att ha tro på Kristus. 
Det var på grund av sin tro på Kristus 
som familjen Lopez delade sin nya tro 
med mig. Det var på grund av sin tro 
på Kristus som dessa två missionärer 
lämnade sina hem i USA för att hitta 
min mor och mig. Det var tron hos 
alla dessa kära vänner som planterade 

ett senapsfrö av tro i oss, som sedan 
dess har vuxit upp till ett mäktigt träd 
av eviga välsignelser.

Under de här välsignade åren 
har vi fått erfara det som president 
Russell M. Nelson förkunnade: ”Allt 
gott i livet – varje potentiell välsign
else 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.8

Jag uppmanar oss alla att ständ
igt stärka vår tro på Kristus, som har 
förändrat livet för min älskade mor och 
mig och som fortsätter att förändra livet 
för alla som söker honom. Jag vet att 
Joseph Smith är återställelsens profet, 
att president Nelson är vår profet i dag, 
att Jesus är den levande Kristus och 
vår Återlösare och att vår himmelske 
Fader lever och besvarar alla sina barns 
böner. Jag vittnar om dessa sanningar i 
Jesu Kristi heliga namn, amen. ◼

SLUTNOTER
 1. Jakobs brev 1:5.
 2. Joseph Smith – Historien 1:16–17.
 3. Mose 1:39.
 4. Se 1 Moseboken 1:26; Läran och 

förbunden 130:22.
 5. Se Läran och förbunden 27:12.
 6. 3 Nephi 11:10.
 7. Moroni 10:4–5.
 8. Russell M. Nelson, ”Kristus har uppstått 

– tro på honom förflyttar berg”, Liahona, 
maj 2021, s. 102.

Madagaskar.
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Kristus organiserade en kyrka och 
planerade att en kyrka skulle föra 
vidare hans verk efter honom. Han 
kallade tolv apostlar och gav dem 
myndighet och nycklar att leda den. 
Bibeln lär att Kristus är ”församlingens 
huvud”5 och att dess ämbetsmän gavs 
”för att utrusta de heliga till att fullgöra 
sin tjänst att bygga upp Kristi kropp”6. 
Bibeln är verkligen tydlig vad gäller 
kyrkans uppkomst och behovet av 
den nu.

Det finns de som säger att det inte 
hjälper dem att vara med på kyrk
ans möten. En del säger ”jag lärde 
mig ingenting i dag” eller ”ingen var 
vänlig mot mig” eller ”jag blev för
olämpad”. Personliga besvikelser ska 
aldrig hålla oss ifrån Kristi lära, som 
lär oss att tjäna, inte att bli betjänade.7 
Med det i åtanke beskrev en annan 
medlem sitt fokus för sin närvaro i 
kyrkan:

”För många år sedan ändrade jag 
min inställning till att gå i kyrkan. Jag 
går inte längre i kyrkan för min egen 
skull, utan för att bry mig om andra. 
Jag är noga med att hälsa på personer 
som sitter för sig själva, att välkomna 

och att ha en bättre inverkan på 
andras liv. I kyrkan lär vi oss hur man 
tillämpar religiösa principer. Vi lär av 
varandra. Ett övertygande exempel 
är kraftfullare än en predikan. Vi blir 
stärkta genom samvaron med lika
sinnade. Genom närvaro och aktivitet 
i kyrkor blir våra hjärtan, som det står 
i Bibeln, ”förenade i kärlek”4.

I.
Skrifterna som Gud har gett till 

kristna i Bibeln och i nutida uppen
barelse undervisar tydligt om behovet 
av en kyrka. Båda visar att Jesus 

President Dallin H. Oaks
förste rådgivare i första presidentskapet

För många år sedan inledde äldste 
Mark E. Petersen, medlem i de tolv 
apostlarnas kvorum, ett tal med det 
här exemplet:

”Kenneth och hans hustru Lucille 
är goda människor, ärliga och heder
liga. De går dock inte i kyrkan, och 
de tycker att de kan vara bra nog utan 
den. De lär sina barn ärlighet och 
dygd och de intalar sig själva att det 
är ungefär allt som kyrkan skulle göra 
för dem.

Dessutom insisterar de på att 
familjen behöver sina helger till att 
koppla av … [och] att gå i kyrkan 
skulle verkligen vara ett hinder för 
deras planer.”1

I dag handlar mitt tal om sådana 
goda och religiöst sinnade människor 
som har slutat närvara eller delta i 
sina kyrkor.2 När jag säger ”kyrkor” 
menar jag även synagogor, moskéer 
eller andra religiösa organisationer. 
Vi är bekymrade över att närvaron 
i alla dessa har sjunkit betydligt i 
hela landet.3 Om vi av någon anled
ning upphör med att värdesätta våra 
kyrkor, äventyrar vi vårt eget andliga 
liv, och när ett stort antal människor 
avlägsnar sig från Gud hålls hans väl
signelser tillbaka från våra nationer.

Närvaro och aktivitet i en kyrka 
hjälper oss att bli bättre människor 

Behovet av en kyrka
Skrifterna undervisar tydligt om uppkomsten och 
behovet av en kyrka som leds genom och med 
myndighet från vår Herre Jesus Kristus.
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besökare … och att frivilligt åta mig 
uppgifter. …

Kort sagt går jag i kyrkan varje 
vecka i avsikt att vara aktiv, inte 
passiv, och att göra positiv skillnad i 
människors liv.”8

President Spencer W. Kimball lärde 
att ”vi inte besöker sabbatens möten 
för att bli underhållna eller ens enbart 
för att bli undervisade. Vi går dit för 
att dyrka Herren. Det är ett personligt 
ansvar. … Om du tycker att mötet är 
misslyckat är det du som har misslyck
ats. Ingen kan dyrka Gud åt dig – du 
måste själv närma dig Herren.”9

Vår närvaro i kyrkan kan öppna 
hjärtat och helga själen.

I en kyrka tjänar vi helt enkelt inte 
ensamma eller så som vi vill eller 
tycker är bekvämt. Vi tjänar vanligtvis 
i grupper. I tjänande finner vi guda
givna möjligheter att höja oss över vår 
tids individualism. Tjänande som leds 
av kyrkan hjälper oss att övervinna 
den personliga själviskhet som kan 
fördröja vår andliga tillväxt.

Det finns andra viktiga fördelar 
att nämna, även kortfattat. I kyrkan 
umgås vi med underbara människ or 
som strävar efter att tjäna Gud. 
Det påminner oss om att vi inte är 
ensamma i våra religiösa aktiviteter. Vi 
behöver alla umgås med andra, och 
umgänget i kyrkan är något av det 
bästa vi kan uppleva, för oss och våra 
makar och barn. Utan denna samvaro, 
speciellt mellan barn och trofasta 
föräldrar, visar forskning att det blir 
allt svårare för föräldrar att fostra barn 
i sin tro.10

II.
Hittills har jag talat om kyrkor i 

allmänhet. Nu ska jag ta upp speciella 
anledningar till medlemskap, närvaro 
och deltagande i Frälsarens återställda 
Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga.

Självklart intygar vi att skrifterna, 
forntida och nutida, tydligt under
visar om uppkomsten och behovet 
av en kyrka som leds genom och 
med myndighet från vår Herre Jesus 
Kristus. Vi vittnar också om att Jesu 
Kristi återställda kyrka har upprätt
ats för att undervisa om fullheten av 
hans lära och att officiera med hans 
prästadömes myndighet för att utföra 
de nödvändiga förrättningarna för att 
komma in i Guds rike.11 Medlemmar 
som avstår från närvaro i kyrkan och 
endast förlitar sig till enskild andlighet 
avlägsnar sig från dessa väsentligheter 
i evangeliet: prästadömets kraft och 
välsignelser, fullheten i återställd lära 
och motivationen och tillfällena att 
tillämpa denna lära. De förverkar sin 
möjlighet att kvalificera sig för förevig
andet av sin familj.

En annan stor fördel med den 
återställda kyrkan är att den hjälper 
oss att växa andligen. Tillväxt innebär 
förändring. När det gäller andlig
het innebär det omvändelse och en 
strävan att komma närmare Herren. 
I den återställda kyrkan har vi läran, 
förfaringssätt och inspirerade hjälp
are som stöttar oss i vår omvändelse. 
Deras avsikt, även i medlemskaps
råd, är inte bestraffning, såsom med 
resultatet av en brottmålsrättegång. 
Kyrkans medlemskapsråd syftar till 
att kärleksfullt hjälpa oss att meritera 
oss för förlåtelsens barmhärtighet 
som möjliggjorts genom Jesu Kristi 
försoning.

Enskild andlighet kan sällan ge den 
motivation och struktur för osjälviskt 
tjänande som den återställda kyrkan 

tillhandahåller. Utmärkta exempel på 
det här är de unga män och kvinnor 
och äldre som lägger sin utbildning 
eller sitt pensionärsliv åt sidan för 
att tacka ja till missionskallelser. De 
verkar som missionärer för främlingar 
på obekanta platser de själva inte valt. 
Detsamma gäller trofasta medlemmar 
som deltar i det osjälviska tjänande 
som vi kallar ”tempeltjänst”. De här 
sätten att tjäna skulle inte vara möj
liga utan kyrkan som sponsrar dem, 
organ iserar dem och leder dem.

Våra medlemmars religiösa tro 
och tjänande i kyrkan har lärt dem 
att arbeta i gemensamma insatser till 
nytta för samhället. Sådana upplev
elser och utvecklingsmöjligheter sker 
inte inom den individualism som är 
så utbredd i vårt nuvarande samhälles 
sätt att fungera. I den geografiska 
organisationen av våra lokala försam
lingar umgås vi och verkar tillsam
mans med personer som vi kanske 
inte själva skulle ha valt, personer som 
undervisar oss och prövar oss.

Förutom att lära oss andliga 
egenskaper som kärlek, medkänsla, 
förlåtelse och tålamod, ger det här oss 
tillfällen att lära oss hur man sam
arbetar med personer med helt annor
lunda bakgrund och preferenser. Den 
här fördelen har hjälpt många av våra 
medlemmar och många organisationer 
har haft stor glädje av deras delakt
ighet. Sista dagars heliga har rykte 
om sig att ha förmåga att leda och 
ena i gemensamma insatser. Denna 
tradition började med våra modiga 
pionjärer som koloniserade de västra 
bergstrakterna och grundade vår högt 
skattade tradition av osjälviskt sam
arbete för allas gemensamma bästa.

De flesta humanitära och välgören
hetsinriktade insatser behöver utföras 
genom att man förenas och hanterar 
individuella resurser i stor skala. Den 

Nigeria.
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återställda kyrkan gör det här i och 
med dess enorma humanitära insatser 
världen över. De inkluderar att distri
buera utbildnings  och vårdartiklar, 
leverera mat till hungriga, visa omsorg 
om flyktingar, hjälpa andra återhämta 
sig från följderna av missbruk och 
mycket annat. Vår kyrkas medlemmar 
är kända för sina Hjälpande händer 
projekt vid naturkatastrofer. Tack vare 
vårt medlemskap i kyrkan kan vi vara 
delaktiga i sådana storskaliga insatser. 
Medlemmar betalar också fasteoffer 
för att hjälpa de fattiga ibland sig.

Förutom känslor av frid och glädje 
genom Andens sällskap åtnjuter de 
av våra medlemmar som närvarar 
i kyrkan frukterna av att leva efter 
evangeliet, såsom välsignelserna av 
att följa Visdomsordet och den timliga 
och andliga framgång som utlovas 
om vi lever efter tiondelagen. Vi har 
också förmånen att få undervisning av 
inspirerade ledare.

Kronan på verket är de bemynd
igade prästadömsförrättningarna 
för evigheten, däribland sakra
mentet som vi får varje sabbatsdag. 
Den högsta av alla förrättningar i 
den återställda kyrkan är det eviga 

äktenskapsförbundet som möjliggör 
förevigandet av underbara familje
relationer. President Russell M. Nelson 
har undervisat om den här principen 
på ett minnesvärt sätt. Han sa: ”Vi kan 
inte önska oss in i Guds närvaro. Vi 
måste lyda de lagar enligt vilka dessa 
välsignelser är utlovade.”12

En av dessa lagar är att gå på 
gudstjänst i kyrkan varje sabbatsdag.13 
Vår gudsdyrkan och tillämpning av 
eviga principer för oss närmare Gud 
och utökar vår förmåga att visa kärlek. 
Parley P. Pratt, en av de ursprungliga 
apostlarna i den här tidsutdelningen, 
beskrev hur det kändes när profeten 
Joseph Smith förklarade de här prin
ciperna: ”Jag kände att Gud förvisso 
är min himmelske Fader, att Jesus är 
min broder och att min kära hustru 
är en odödlig, evig följeslagerska, en 
vänlig tjänande ängel som givits mig 
till tröst och hjälp, och en härlighetens 
krona i evigheternas evigheter. Jag 
kunde kort sagt nu älska med anden 
och även med förståndet.”14

Avslutningsvis påminner jag alla 
om att vi inte tror att goda ting endast 
kan åstadkommas genom en kyrka. 
Oberoende av kyrkor ser vi miljontals 

människor stötta och genomföra oräk
neliga goda insatser. På ett personligt 
plan deltar sista dagars heliga i många 
av dem. Vi ser de här insatserna som 
ett uttryck för den eviga sanningen 
att ”Anden ger ljus åt varje människa 
som kommer till världen”.15

Även om så mycket gott utförs utan 
en kyrka är lärans fullhet och dess 
frälsande och upphöjande förrätt
ningar endast tillgängliga i den åter
ställda kyrkan. Dessutom ger närvaro 
i kyrkan oss den styrka och större tro 
som kommer av att umgås med andra 
som tror och dyrkar Gud tillsammans 
med dem som också strävar efter att 
hålla sig på förbundsstigen och bli 
bättre lärjungar till Kristus. Min bön 
är att vi alla ska vara ståndaktiga i 
vårt deltagande i kyrkan i vår strävan 
efter evigt liv, den största av alla Guds 
gåvor, i Jesu Kristi namn, amen. ◼
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Martino och Terence M. Vinson som 
generalauktoritetssjuttio och ger dem 
emeritusstatus.

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

Vi vill nämna att äldste Dean M. 
Davies, som avled den 31 augusti 
2021, skulle ha avlösts som general
auktoritetssjuttio under den här 
konferensen. Vi framför vårt varmaste 
deltagande till syster Darla Davies och 
till familjen, och vår uppskattning för 
äldste Davies outtröttliga tjänande.

Vi vill också med uppskattning 
uppmärksamma de områdessjuttio 
som har slutfört sitt tjänande under 
det gångna året.

De som vill instämma i vårt tack 
och vår uppskattning för dessa brö
ders utmärkta tjänande, kan visa det.

Det är föreslaget att vi stöder alla 
andra generalauktoriteter, områdes
sjuttio – däribland de två nya om
rådessjuttio som tillkännagavs tidigare 
i veckan i newsroom. ChurchofJesus
Christ.org – och alla generalämbets
män som de nu är insatta.

Alla som instämmer kan visa det.
Om någon är emot, visa det.
Tack för er fortsatta tro och era 

böner till förmån för kyrkans ledare. ◼

Jeffrey R. Holland, Dieter F. Uchtdorf, 
David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. 
Todd Christofferson, Neil L. Andersen, 
Ronald A. Rasband, Gary E. Steven
son, Dale G. Renlund, Gerrit W. Gong, 
and Ulisses Soares.

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

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 har avlöst äldsterna J. Devn 

Cornish, Timothy J. Dyches, David 
F. Evans, Robert C. Gay, James B. 

Framlagd av president Henry B. Eyring
Andre rådgivare i första presidentskapet

Lördagens eftermiddagsmöte | 2 Oktober 2021

Bröder och systrar, som nämnts tidig
are framlägger jag nu kyrkans gene
ralauktoriteter, områdessjuttio 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 stödjer 
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 stödjer 

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 stödjer följ

ande som medlemmar i de tolv apost
larnas kvorum: M. Russell Ballard, 

Röstning på kyrkans 
generalauktoriteter, 
områdessjuttio och 
generalämbetsmän

Japan.
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”Se, jag ska uppenbara prästa
dömet för er genom profeten Elias 
hand, innan Herrens stora och frukt
ansvärda dag kommer. …

Och han ska inplanta i barnens 
hjärtan de löften som gavs till fäderna, 
och barnens hjärtan ska vända sig till 
sina fäder. Om det inte vore så, skulle 
hela jorden bli fullständigt ödelagd vid 
hans ankomst.”6

Vårt syfte med att bygga tempel är 
att göra tillgängliga de heliga platser 
där heliga förbund och förrättningar 
som är nödvändiga för den mänsk
liga familjens frälsning och upphöj
else kan administreras, både för de 
levande och för de döda. När Moroni 
undervisade Joseph Smith om Elias 
avgörande roll och om prästadömets 
myndighet utvidgade han frälsningens 
och upphöjelsens verk på den här 
sidan om slöjan och inledde, i vår 
tidsutdelning, arbetet för de döda på 
andra sidan om slöjan.

Sammanfattningsvis etablerade 
Moronis undervisning i september 
1823 om Mormons bok och Elias 
mission den doktrinära grunden för 
frälsningens och upphöjelsens verk på 
båda sidor om slöjan.

Profeten Joseph Smiths lärdomar
Det Joseph Smith lärde sig av 

Moroni hade inflytande på varje del 
av hans verksamhet. Till exempel: 
under en högtidlig församling i Kirt
lands tempel den 6 april 1837 förklar
ade profeten Joseph Smith: ”Efter allt 
som sagts är [vår] största och viktigaste 
plikt att predika evangeliet.”7

Nästan exakt sju år senare, den 
7 april 1844, höll Joseph Smith en 
predikan som i dag är känd som King 
Follett talet. I det talet sa han: ”Det 
största ansvar som Gud har ålagt oss i 
denna värld är att söka våra döda.”8

Men hur kan både att predika 

förklarade ”att Gud hade ett verk för 
[ Joseph] att utföra”2 och gav honom 
sedan instruktioner angående Mor
mons boks framkomst. Det är värt att 
lägga märke till att Mormons bok var 
ett av de första ämnen Moroni tog 
upp i sitt budskap.

Mormons bok är ännu ett testa
mente om Jesus Kristus och det stora 
omvändelseverktyget i de sista dagarna. 
Vårt syfte med att dela med oss av 
evangeliet är att inbjuda alla att komma 
till Jesus Kristus3, ta emot det återställda 
evangeliets välsignelser och hålla ut 
intill slutet genom tro på Frälsaren4. Att 
hjälpa enskilda att uppleva en mäktig 
förändring i hjärtat5 och förena sig 
med Herren genom heliga förbund 
och förrättningar är de grundläggande 
orsakerna till att vi predikar evangeliet.

När Moroni berättade om Mormons 
bok för Joseph Smith inleddes fräls
ningens och upphöjelsens verk för 
enskilda på den här sidan om slöjan i 
tidernas fullbordans utdelning.

När han fortsatte sina instruktioner 
till Joseph citerade sedan Moroni ur 
Malakis bok i Gamla testamentet, men 
med en liten avvikelse från ordalyd
elsen i King James Version:

Äldste David A. Bednar
i de tolv apostlarnas kvorum

Jag ber att den Helige Anden ska 
upplysa och uppbygga oss alla när vi 
tillsammans begrundar frälsningens 
och upphöjelsens förunderliga verk i 
tidernas fullbordans utdelning.

Moronis första besök hos Joseph Smith
Ungefär tre år efter den första 

synen, kvällen den 21 september 
1823, bad den unge Joseph Smith om 
förlåtelse för sina synder och om att få 
veta sin ställning och sitt förhållande 
till Gud.1 En person uppenbarade 
sig vid hans säng, kallade Joseph vid 
namn och förkunnade att ”han var en 
budbärare sänd från Guds närhet … 
och att hans namn var Moroni”. Han 

Med Guds kraft i stor 
härlighet
(1 Nephi 14:14)

När vi hedrar förbunden beväpnas vi med 
rättfärdighet och Guds kraft i stor härlighet.

Tahiti.
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evangeliet och att söka våra döda 
samtidigt vara den absolut största 
plikten och ansvaret Gud har ålagt 
oss? Jag tror att profeten Joseph Smith 
i både dessa uttalande betonade 
den grundläggande sanningen att 
förbund som ingåtts genom bemynd
igade prästadömsförrättningar kan 
förena oss med Herren Jesus Kristus 
och utgör den oumbärliga kärnan i 
frälsningens och upphöjelsens verk på 
båda sidor om slöjan.

Missionsarbete och tempeltjänst 
och släktforskning kompletterar 
varandra och är sammanhängande 
aspekter av ett enda stort verk som 
fokuserar på de heliga förbund och 
förrättningar som gör det möjligt för 
oss att ta emot gudaktighetens kraft i 
våra liv och, i slutändan, att återvända 
till vår himmelske Faders närhet. På så 
sätt kan profetens två uttalanden, som 
vid första anblick verkar motsäga var
andra, faktiskt betona fokuspunkten 

för det här stora verket i de sista 
dagarna.

Förenade med Frälsaren genom 
förbund och förrättningar

Frälsaren sa:
”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.”9

Vi tar på oss Frälsarens ok när vi lär 
oss om, värdigt tar emot och hedrar 
heliga förbund och förrättningar. Vi är 
fast förankrade vid och med Fräls
aren när vi troget minns och gör vårt 
bästa för att leva enligt de förplikt
elser vi tagit på oss. Och detta band 
till honom är källan till andlig styrka 
under varje period i våra liv.

Herrens förbundsfolk
Jag uppmanar er att tänka på de 

välsignelser som utlovats till Jesu Kristi 

lärjungar som håller sina förbund. Till 
exempel: Nephi ”såg Guds Lamms 
kyrka [i de sista dagarna], och dess 
medlemmar var få. … Guds heliga 
fanns över hela jordens yta. Och deras 
besittningar … var små.”10

Och han ”såg att Guds Lamms kraft 
föll över de heliga i Lammets kyrka 
och över Herrens förbundsfolk, … och 
de var beväpnade med rättfärdighet 
och med Guds kraft i stor härlighet”.11

Uttrycket ” beväpnade med rätt
färdighet och med Guds kraft i stor 
härlighet” är inte bara en trevlig tanke 
eller ett exempel på vackert språk i 
skrifterna. Snarare är dessa välsignelser 
klart synliga i de liv som oräkneliga 
sista dagars lärjungar till Herren lever.

Mina uppdrag som medlem i de 
tolv tar mig över hela världen. Och 
jag har haft förmånen att få träffa 
och lära mig minnesvärda lärdomar 
av många av er. Jag vittnar om att 
Herrens förbundsfolk i dag verkligen 

Spanien.
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är beväpnade med rättfärdighet och 
med Guds kraft i stor härlighet. Jag 
har bevittnat tro, mod, perspektiv, 
ståndaktighet och glädje som går långt 
bortom jordisk kapacitet – och som 
endast Gud kan ge.

Jag har bevittnat Guds rättfärdighet 
och kraft i stor härlighet, mottagen 
genom trofasthet mot förbund och 
förrättningar, i en ung medlems liv 
som blev delvis förlamad genom en 
fruktansvärd bilolycka. Efter denna 
persons plågsamma månader fyllda av 
återhämtning och av att vänja sig vid 
en ny livsstil med begränsad mobilitet 
träffade och pratade jag med denna 
ståndaktiga själ. Under vårt samtal 
frågade jag: ”Vad har den här upplev
elsen lärt dig?” Det omedelbara svaret 
var: ”Jag är inte ledsen. Jag är inte arg. 
Och allt kommer att ordna sig.”

Jag har bevittnat Guds rättfärdighet 
och kraft i stor härlighet, mottagen 
genom trofasthet mot förbund och 
förrättningar, i nyligen döpta och 
konfirmerade medlemmars liv. Dessa 
nyomvända var angelägna att lära och 
att tjäna, villiga men ofta osäkra på hur 
de skulle lägga gamla vanor och starka 
traditioner åt sidan, och ändå glada 
över att kunna bli ”medborgare med de 
heliga och medlemmar i Guds familj”12.

Jag har bevittnat Guds rättfärdighet 
och kraft i stor härlighet som tagits 
emot genom trofasthet mot förbund 
och förrättningar i en familj som 
ömsint vårdade en make och förälder 
med en dödlig sjukdom. Dessa tappra 
lärjungar beskrev tider då familjen 
kände sig helt ensamma – och tider 
då de visste att Herrens hand lyfte 
och stärkte dem. Den här familjen 
uttryckte uppriktig tacksamhet för de 
svåra jordiska upplevelser som låter 
oss växa och bli mer som vår himmel
ske Fader och vår Återlösare, Jesus 
Kristus. Gud tröstade och välsignade 

denna familj med den Helige Andens 
sällskap och gjorde deras hem till en 
tillflyktsort lika helig som templet.

Jag bevittnade Guds rättfärdighet 
och kraft i stor härlighet som tagits emot 
genom trofasthet mot förbund och för
rättningar i en medlems liv som upplevt 
skilsmässans hjärtesorg. Den här syst
erns andliga och känslomässiga lidande 
förstärktes av en känsla av orättvisa i 
samband med att hennes make bröt 
förbund och förstörde deras äktenskap. 
Hon ville ha rättvisa och ansvarighet.

När den här trofasta kvinnan 
kämpade med allt som hade hänt 
henne studerade och begrundade 
hon Frälsarens försoning mer upp
märksamt och innerligt än någonsin 
tidigare i livet. Gradvis föll en djupare 
insikt om Kristi återlösande mission 
över hennes själ – hans lidande för 
våra synder och även för våra smärtor, 
våra svagheter, våra besvikelser och 
vår ångest. Och hon inspirerades att 
ställa sig en djuplodande fråga: Efter
som priset redan har betalats för dessa 
synder, vill du kräva att det betalas två 
gånger? Hon insåg att ett sådant krav 
varken vore rättvist eller barmhärtigt.

Den här kvinnan insåg att när 
hon förenades med Frälsaren genom 
förbund och förrättningar kunde de 
sår läkas som orsakats av en annan 
människas orättfärdiga utövande av sin 
handlingsfrihet och göra det möjligt för 
henne att finna förmågan att förlåta och 
ta emot frid, barmhärtighet och kärlek.

Löfte och vittnesbörd
Förbundens löften och välsignelser 

är endast möjliga tack vare vår Fräls
are Jesus Kristus. Han uppmanar oss 
att vända oss till honom13, komma 
till honom14, lära av honom15 och 
förbinda oss till honom16 genom 
förbunden och förrättningarna i hans 
återställda evangelium. Jag vittnar om 
och lovar att när vi hedrar förbunden 
beväpnas vi med rättfärdighet och 
Guds kraft i stor härlighet. Och jag 
vittnar om att vår levande Herre Jesus 
Kristus är vår Frälsare. Om dessa 
sanningar vittnar jag med glädje i Jesu 
Kristi heliga namn, amen. ◼
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Förra generalkonferensen sa 
president Nelson: ”Att göra något väl 
kräver ansträngning. Att bli en sann 
Jesu Kristi lärjunge är inget undan
tag.”1 President Nelson uppmanar 
oss att arbeta hårt på att bli bättre 
lärjungar till Jesus Kristus. Han sa till 
oss att vi, för att bli mer som Fräls
aren, behöver stärka vår tro genom 
att be om saker, agera och studera, 
bland annat.

1. Be och fråga
Han sa: ”Be din himmelske Fader, i 

Jesu Kristi namn, om hjälp.”2 Att fråga 
om något i bön är en av nycklarna 
till att få veta hur man blir en bättre 
lärjunge till Jesus Kristus.

Mot slutet av sin verksamhet bland 
nephiterna på den amerikanska kon
tinenten uppsteg Jesus Kristus till him
len. Senare samlades hans lärjungar 
”och förenades i mäktig bön och fasta. 
Och Jesus visade sig åter för dem, för 
de bad till Fadern i hans namn.”3 Var
för visade Jesus sig för sina lärjungar 
igen? För att de bad – de frågade.

Sedan fortsatte han:
”Och nu går jag till Fadern. Och 

sannerligen säger jag er: Vad ni än 
ber Fadern om i mitt namn ska bli er 
givet.

Be därför, och ni ska få. Bulta, och 
det ska öppnas för er. För den som 
ber han får, och för den som bultar 
ska det öppnas.”4 

Vi behöver fråga i tro för att få veta 
Herrens vilja och acceptera att Herren 
vet vad som är bättre för oss.

2. Agera
Att agera är ännu en nödvändig 

nyckel till att bli en bättre lärjunge 
till Jesus Kristus. När vi agerar leder 
han oss längs vägen. Jag är säker 
på att Nephi sökte vägledning från 
Herren för att få veta hur han skulle 

några goda råd åt mig eftersom jag var 
alldeles ny i mitt ämbete. Hans svar var 
mycket enkelt och rättframt – han såg 
på mig och sa: ”Äldste Schmeil, du har 
kallats på grund av det du kan bli.” Den 
upplevelsen fick mig att begrunda vad 
det var Herren ville att jag skulle bli. 
När jag tänkte på det insåg jag att han 
vill att jag ska bli en bättre make, far 
och son, och en bättre tjänare. Därefter 
insåg jag att jag kunde uppnå allt detta 
genom att arbeta på att bli en bättre 
lärjunge till Frälsaren Jesus Kristus.

Äldste Ciro Schmeil
i de sjuttios kvorum

Kort efter min kallelse till att verka 
som generalauktoritetssjuttio fick 
jag möjligheten att träffa president 
Russell M. Nelson i några minuter. 
Det var ett oplanerat möte i kafete
rian, och det var så snällt av honom 
att inbjuda äldste S. Mark Palmer och 
mig att sätta oss ner och äta lunch 
med honom.

”Vad pratar vi om under en lunch 
med profeten?” var tanken som kom 
till mig. Så jag bestämde mig för att 
fråga president Nelson om han hade 

Tro till att agera och bli
Genom bön, skriftstudier och agerande kan vi 
lösgöra himlens välsignelser och bli bättre följare till 
Frälsaren Jesus Kristus.

USA.
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få mässingsplåtarna från Laban, men 
ändå gjorde han och hans bröder två 
försök utan att lyckas. Men de agerade 
och Herren ledde dem längs vägen. 
Slutligen lyckades Nephi den tredje 
gången. Nephi berättade: ”Jag leddes 
av Anden utan att på förhand veta vad 
jag skulle göra.”5 

Det är så Herren verkar när vi 
anstränger oss och agerar, även när 
vi inte har en klar uppfattning om 
vad som behöver göras. Herren sa till 
Nephi vad han skulle göra: gå och 
hämta plåtarna. Men han sa inte till 
Nephi hur han skulle göra det. Han 
lät Nephi själv räkna ut det och söka 
Herrens hjälp – och det är ofta så 
Herren verkar i våra liv. När vi agerar i 
tro leder Herren oss.

3. Studera
I 3 Nephi nämnde lärjungarna för 

Frälsaren att det förekom ordstrider 

bland folket om kyrkans namn. Som 
svar lärde Frälsaren dem en viktig 
princip genom att fråga: ”Har de inte 
läst skrifterna?”6 Studier är alltså ännu 
en nödvändig nyckel till att bli en 
bättre lärjunge till Jesus Kristus. Bön 
och skriftstudier går hand i hand. De 
samverkar till vår nytta. Detta är den 
process som Herren har inrättat. ”Mätta 
er med Kristi ord, för se, Kristi ord ska 
tillkännage för er allt ni bör göra.”7 

Frälsaren lärde också att vi inte 
bara bör studera skrifterna utan också 
undervisa ur dem, som han visade 
nephiterna: ”Och nu hände det sig att 
när Jesus hade förklarat alla skrifterna 
i deras helhet, som de hade skrivit, 
befallde han dem att de skulle under
visa om det som han hade förklarat 
för dem.”8

Det här är en av anledningarna till 
att det var så viktigt för Nephi att gå 
tillbaka och hämta mässingsplåtarna: 

hans familj behövde inte bara skrift
erna för att hjälpa dem färdas till det 
utlovade landet utan också för att 
hjälpa dem att undervisa sina barn. 
Vi måste också söka vägledning i 
skrifterna för vår färd, och vi måste 
undervisa ur dem i våra hem och 
ämbeten i kyrkan.

4. Agera för att bli
Många gånger kommer inte böne

svar genast. Vi måste ha tro till att 
fortsätta, agera i rättfärdighet och vara 
orubbliga som Nephi när han försökte 
få tag på mässingsplåtarna. Herren 
visar oss lite i taget. När vi studerar 
skrifterna ger Herren oss svaren eller 
nödvändig styrka för att ta oss igenom 
ännu en dag, ännu en vecka, och att 
försöka ännu en gång. Äldste Richard 
G. Scott sa: ”Var tacksam över att Gud 
ibland låter dig kämpa länge innan 
svaret kommer. Det får din tro att öka 
och din karaktär att växa.”9

Genom bön och skriftstudier har 
Herren alltid gett mig styrka att agera 
och uthärda ännu en dag, ännu en 
vecka och att försöka ännu en gång. 
Många gånger kom inte svaren genast. 
Jag har frågor som ännu inte besvar
ats, men jag fortsätter att be och fråga 
och studera, och jag är glad att Herren 
fortsätter att ge mig styrkan att agera 
medan jag väntar på svar.

Äldste Scott sa även: ”Då du 
kommer till gränsen för vad du själv 
kan förstå och går in i ovisshetens 
skymning, och därigenom utövar 
tro, leds du till lösningar som du inte 
kunde finna på annat sätt.”10

Att bli en bättre följare till Fräls
aren Jesus Kristus är en livslång resa 
och vi befinner oss alla i olika stadier 
och rör oss i olika takt. Vi måste 
tänka på att det här inte är en tävling 
och att vi är här för att älska och 
hjälpa varandra. Vi behöver agera för 
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att tillåta Frälsaren att arbeta med 
oss i våra liv.

Herren sa följande till Sidney 
Rigdon: ”Jag har iakttagit dig och 
dina gärningar. Jag har hört dina 
böner och berett dig för ett större 
verk.”11 Jag vittnar om att Herren hör 
och besvarar våra böner. Han känner 
oss. Han har ett stort verk för var och 
en av oss. Genom bön, skriftstudier 
och agerande kan vi lösgöra himlens 
välsignelser och bli bättre följare till 
Frälsaren Jesus Kristus.

President Dallin H. Oaks har sagt 
att ”den slutliga domen inte bara är 
en utvärdering av det totala antalet 
goda och onda gärningar – vad vi 
har gjort. Den är en bekräftelse på 
vilken slutlig inverkan våra gär
ningar och tankar har haft – vad vi 
har blivit.”12

Jag är tacksam för profeter, siare 
och uppenbarare – de är väktare på 
tornet. De ser sådant som vi inte ser. 
Jag vittnar om att vi genom deras 
ord kan bli bättre följare till Jesus 
Kristus och nå vår potential. Jag vitt
nar om att Kristus lever och känner 
oss var och en personligen. Detta 
är hans kyrka. I Jesu Kristi heliga 
namn, amen. ◼
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på andra och på sin egen förmåga att 
göra skillnad.

Äldste Jeffrey R. Holland har sagt: 
”Evighetens största och främsta bud 
är att vi ska älska Gud av hela vårt 
hjärta, vår förmåga, vårt förstånd 
och vår styrka – det är det största 
och främsta budet. Men evighet
ens största och främsta sanning är 
att Gud älskar oss av allt sitt hjärta, 
sin förmåga, sitt förstånd och sin 
styrka.”1

Susan H. Porter
Första rådgivare i Primärföreningens generalpresidentskap

Bröder och systrar, vet ni hur full
ständigt Gud, vår himmelske Fader, 
älskar er? Har ni känt hans kärlek 
djupt i era själar?

När man vet och förstår hur 
fullständigt man är älskad som ett 
barn till Gud förändrar det allt. Det 
förändrar hur man ser på sig själv när 
man gör misstag. Det förändrar hur 
man känner sig när det händer något 
svårt. Det förändrar hur man ser på 
Guds bud. Det förändrar hur man ser 

Guds kärlek: det mest 
glädjande för själen
Guds kärlek finns inte i omständigheterna i våra liv, 
utan i hans närvaro i våra liv.

Ryssland.
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Hur kan var och en av oss, djupt 
i själen, ha vetskap om denna stora 
eviga sanning?

Profeten Nephi visades i en syn det 
mäktigaste beviset på Guds kärlek. När 
Nephi hade fått se livets träd bad han att 
få veta dess uttolkning. Som svar visade 
en ängel Nephi en stad, en mor och 
ett spädbarn. När Nephi såg på staden 
Nasaret och den rättfärdiga modern 
Maria som höll spädbarnet Jesus i 
famnen förkunnade ängeln: ”Se Guds 
Lamm, ja, den evige Faderns Son!”2

I detta heliga ögonblick förstod 
Nephi att Gud, genom Frälsarens föd
else, visade sin rena och fullkomliga 
kärlek. Guds kärlek, vittnade Nephi, 
”utgjuts i människobarnens hjärtan”3.

Vi kan föreställa oss Guds kär
lek som ljus som strålar från livets 
träd och utgjuts över hela jorden in 
i människobarnens hjärtan. Guds 
ljus och kärlek genomsyrar alla hans 
skapelser.4

Ibland tror vi felaktigt att vi bara 
kan känna Guds kärlek efter att vi 
har följt ledstången av järn och ätit av 
frukten. Men Guds kärlek tas inte bara 
emot av dem som kommer till trädet, 
utan är den kraft som motiverar oss 
att söka trädet.

”Därför är den det mest begär
liga av allt”, lärde Nephi, och ängeln 
utropade: ”Ja, och det mest glädjande 
för själen.”5

För 20 år sedan vände sig en 
älskad släkting bort från kyrkan. Han 
hade många obesvarade frågor. Hans 
fru, som omvänts till kyrkan, förblev 
sann mot sin tro. De arbetade flitigt 
för att bevara sitt äktenskap genom de 
åsiktsskillnader som följde.

Förra året skrev han ner tre frågor 
om kyrkan som var svåra för honom 
att hantera och skickade dem till två 
par som hade varit hans vänner i åra
tal. Han bad dem att fundera på dessa 
frågor och komma på middag för att 
dela sina tankar med honom.

Efter vännernas besök gick han 
till sitt rum och började arbeta på ett 
projekt. Kvällens konversation och 
den kärlek som hans vänner hade 
visat honom var det han främst kom 
att tänka på. Han skrev senare att 
han kände att han behövde pausa 
sitt arbete. Han sa: ”Ett klart ljus 
fyllde min själ. … Jag var bekant med 
denna djupa känsla av upplysning, 
men i det här fallet fortsatte den att 
växa sig starkare än någonsin tidigare 
och varade i flera minuter. Jag satt i 

tystnad med känslan, som jag kom att 
förstå var en manifestation av Guds 
kärlek till mig. … Jag kände ett andligt 
intryck som sa mig att jag kunde åter
vända till kyrkan och uttrycka denna 
Guds kärlek i det jag gör där.”

Sedan undrade han över sina 
frågor. Känslan han fick var att Gud 
respekterade hans frågor och att 
bristen på klara svar inte borde hindra 
honom från att gå framåt.6 Han borde 
dela Guds kärlek med alla medan 
han fortsatte begrunda. När han 
agerade på detta intryck kände han 
ett släktskap med Joseph Smith, som 
påpekade efter sin första syn: ”Min själ 
var fylld av kärlek, och i många dagar 
kände jag stor glädje.”7

Anmärkningsvärt nog kallades 
den här familjemedlemmen några få 
må nader senare till samma ämbete 
som han hade haft 20 år tidigare. 
Första gången han hade detta ämbete 
utförde han sitt ansvar som plikttrogen 
medlem i kyrkan. Nu var hans fråga 
inte ”hur kan jag uppfylla det här 
ämbetet?” utan ”hur kan jag visa 
Guds kärlek genom mitt tjänande?” 
Med denna nya inriktning kände han 
glädje, mening och syfte i alla aspekter 
av sitt ämbete.
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Systrar och bröder, hur kan vi ta 
emot Guds kärleks omvandlande 
kraft? Profeten Mormon uppmanar 
oss: ”Be till Fadern av allt ert hjärta 
att ni må vara fyllda av denna kärlek 
som han har utgjutit över alla som är 
hans Sons, Jesu Kristi, sanna efter
följare.”8 Mormon inbjuder oss inte 
bara att be så att vi kan fyllas av Guds 
kärlek till andra, utan även att be för 
att få känna Guds rena kärlek till oss 
själva.9

När vi tar emot hans kärlek finner 
vi större glädje i att sträva efter att 
älska och tjäna som han gjorde, så att 
vi blir ”hans Sons, Jesu Kristi, sanna 
efterföljare”10.

Guds kärlek finns inte i omständig-
heterna i våra liv, utan i hans närvaro 
i våra liv. Vi känner hans kärlek när 
vi får styrka bortom vår egen och när 
hans Ande för med sig frid, tröst och 
vägledning. Ibland kan det vara svårt 
att känna hans kärlek. Vi kan be om 
att våra ögon ska öppnas så att vi ser 
hans hand i våra liv och hans kärlek i 
hans skapelsers skönhet.

När vi begrundar Frälsarens liv och 
hans oändliga offer börjar vi förstå 
hans kärlek till oss. Vi sjunger vörd
nadsfullt Eliza R. Snows ord: ”Han 
hånad, pinad, korsfäst var – en syndfri 
offergärd.”11 Jesu ödmjukhet i hans 
lidande för oss faller över våra själar, 
öppnar våra hjärtan för att söka förlåt
else ur hans hand och fyller oss med 
en önskan att leva som han levde.12

President Russell M. Nelson har 
skrivit: ”Ju mer hängivet vi formar 
vårt liv efter hans, desto mer ren och 
gudomlig blir vår kärlek.”13

Vår son har berättat: ”När jag var 
elva bestämde mina vänner och jag 
oss för att gömma oss för vår lärare 
och hoppa över första hälften av en 
primärlektion. När vi till slut kom 
dit hälsade läraren till vår förvåning 
varmt på oss. Sedan uppsände han 
en innerlig bön, i vilken han uttryckte 
uppriktig tacksamhet till Herren för att 
vi hade bestämt oss för att komma till 
lektionen den dagen av egen fri vilja. 
Jag kommer inte ihåg vad lektionen 
handlade om eller ens vad läraren 
hette men nu, cirka 30 år senare, 
blir jag fortfarande rörd av den rena 
kärlek han visade mig den dagen.”

För fem år sedan fick jag se ett 
exempel på gudomlig kärlek när jag 

besökte Primär i Ryssland. Jag såg en 
trofast syster knäböja framför två barn 
och vittna för dem om att även om 
de hade varit de enda som levde på 
jorden skulle Jesus ha lidit och dött 
bara för dem.

Jag vittnar om att vår Herre och Fräls
are verkligen dog för var och en av oss. 
Det var ett uttryck för hans obegränsade 
kärlek till oss och till sin Fader.

”Han lever, min Förlossare. Vad 
glädje för mig syndare! … Han lever, 
älskar, vårdar än.”14

Må vi öppna våra hjärtan för att 
ta emot den rena kärlek Gud känner 
till oss och sedan sprida hans kärlek 
i allt vi gör och är. I Jesu Kristi heliga 
namn, amen. ◼
SLUTNOTER
 1. Jeffrey R. Holland, ”I morgon skall Herren 
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”Jag tror att om vi varje dag kan minnas 
och erkänna djupet av den kärlek till oss 
som vår himmelske Fader och vår Frälsare 
har, vore vi villiga att göra vad de än begär 
för att komma tillbaka till deras närhet, 
omsluten av deras kärlek i all evighet.”

 13. Russell M Nelson, ”Den gudomliga 
kärleken”, Liahona, feb. 2003, s. 17.

 14. ”Han lever, min Förlossare”, Psalmer, 
nr 83.USA.
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För att bekämpa sådana villfarelser 
är det viktigt att komma ihåg att ”Fräls
aren älskar vart och ett av sin Faders 
barn. Han förstår till fullo den smärta 
och kamp som många upplever i livet 
med en rad olika psykiska prövningar. 
Han led ’smärta och bedrövelser och 
frestelser av alla slag, … [och tog] på 
sig sitt folks smärta och sjukdomar.’ 
(Alma 7:11; betoning tillagd; se även 
Hebreerbrevet 4:15–16; 2 Nephi 9:21). 
Eftersom han förstår alla bedrövelser 
vet han hur han ska ’läka brustna 
hjärtan’ (Lukas 4:18; se även Jesaja 
49:13–16).”4 Utmaningar är ofta indika
tioner på ett behov av ytterligare verk
tyg och stöd och är inte karaktärsfel.

Jag vill delge flera iakttagelser som 
jag har gjort när vår familj har gått 
igenom prövningar.

För det första sörjer många med oss 
i stället för att döma oss. På grund av 
allvarliga panikattacker, svår ångest 
och depression återvände vår son hem 
från sin mission efter bara fyra veckor. 
Som hans föräldrar hade vi svårt att 
hantera vår besvikelse och sorg efter
som vi hade bett så mycket för hans 
framgång. Liksom alla föräldrar vill 
vi att våra barn ska ha framgång och 
vara lyckliga. En mission skulle bli en 
viktig milstolpe för vår son. Vi undrade 
också vad andra skulle tycka.

Vad vi inte visste var att vår sons 
hemkomst var oändligt mycket mer 
förödande för honom. Han älskade 
Herren och ville tjäna, och ändå 
kunde han inte det av anledningar 
som han hade svårt att förstå. Snart 
kom han till en punkt där han kände 
total hopplöshet och brottades med 
svåra skuldkänslor. Han kände sig 
inte längre accepterad utan andligt 
förlam ad. Han plågades av återkom
mande tankar på döden.

I detta irrationella tillstånd trodde 
vår son att det enda som återstod 

finns det alltför mycket okunskap, allt
för mycket lidande i tysthet och alltför 
mycket förtvivlan. Många som känner 
sig överväldigade på grund av att de 
inte uppnått underförstådda normer 
tror felaktigt att de inte har någon plats 
i kyrkan.

Erich W. Kopischke
i de sjuttios kvorum

Vår familj har åtnjutit rika välsignelser 
under vår glädjerika vandring på för
bundsstigen, men vi har också ställts 
inför omåttligt höga berg. Jag vill delge 
några mycket personliga upplevelser 
rörande psykisk sjukdom. De inne
fattar klinisk depression, stark ångest, 
bipolär sjukdom, ADHD – och ibland 
en kombination av dem alla. Jag 
berättar om de här känsliga upplevels
erna med de inblandades tillåtelse.

Under min verksamhet har jag 
träffat hundratals enskilda och familjer 
med liknande upplevelser. Ibland 
undrar jag om den ”ödeläggande 
sjukdom” som ska täcka landet som 
nämns i skrifterna också innefattar 
psykisk ohälsa.1 Den är världsom
fattande, täcker varje kontinent och 
kultur och påverkar alla – unga, 
gamla, rika och fattiga. Kyrkans med
lemmar är inte undantagna.

Samtidigt vet vi genom vår lära att 
vi ska sträva efter att bli som Jesus 
Kristus och vara fullkomnade i honom. 
Våra barn sjunger: ”Jag vill gärna likna 
Jesus.”2 Vi längtar efter att bli fullkom
liga så som vår himmelske Fader och 
Jesus Kristus är fullkomliga.3 Eftersom 
psykisk ohälsa kan inkräkta på vår 
uppfattning om fullkomlighet så är det 
ofta tabubelagt. Som en följd av det 

Några tankar om  
psykisk hälsa
Jag vill delge flera iakttagelser som jag har gjort när 
vår familj har gått igenom prövningar.
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att göra var att ta sitt liv. Den Helige 
Anden och en härskara av änglar på 
båda sidorna av slöjan var vad som 
krävdes för att rädda honom.

Medan han kämpade för sitt liv och 
under denna oerhört svåra tid gjorde 
vår familj, våra församlingsledare, med
lemmar och vänner mer än vad som 
förväntades för att stötta och tjäna oss.

Jag har aldrig tidigare känt ett sådant 
utgjutande av kärlek. Jag har aldrig 
tidigare känt starkare och på ett sådant 
personligt sätt vad det innebär att trösta 
dem som behöver tröst. Vår familj är 
evigt tacksamma för den hjälpen.

Jag kan inte beskriva de oräkneliga 
underverk som åtföljde dessa händelser. 
Tack och lov överlevde vår son, men 
det har tagit lång tid och krävt mycket 
medicinsk, terapeutisk och andlig 
omsorg för att han skulle helas och inse 
att han är älskad, värdefull och behövd.

Jag inser att inte alla sådana tillbud 
slutar som vårt. Jag sörjer med dem 
som har förlorat närstående alldeles 
för tidigt och nu plågas av både sorg 
och obesvarade frågor.

Min nästa iakttagelse är att det 
kan vara svårt för föräldrar att iden
tifiera sina barns svårigheter, men vi 

måste utbilda oss. Hur kan vi veta 
skillnaden mellan svårigheter som 
hör till normal utveckling och tecken 
på sjukdom? Som föräldrar har vi det 
heliga uppdraget att hjälpa våra barn 
navigera livets svårigheter, men få av 
oss är specialister på psykisk hälsa. 
Ändå behöver vi ta hand om våra 
barn genom att hjälpa dem lära sig 
att vara nöjda med sina uppriktiga 
ansträngningar i sin strävan att uppnå 
lämpliga förväntningar. Var och en 
vet vi på grund av våra egna tillkorta
kommanden att andlig tillväxt är en 
ständigt pågående process.

Takfönster och trädgårdsvy (till vänster) från konferenscentret i Salt Lake City.
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Vi förstår nu att ”det … inte [finns] 
någon enkel standardmedicin för 
känslomässigt och psykiskt välbefinn
ande. Vi kommer att uppleva stress 
och tumult, för vi lever i en fallen 
värld med en fallen kropp. Utöver 
det kan många bidragande faktorer 
leda till en mental sjukdomsdiagnos. 
Oavsett hur vi mår mentalt och käns
lomässigt är det sundare att fokusera 
på tillväxt än att helt uppfyllas av våra 
tillkortakommanden.”5

Min hustru och jag har alltid blivit 
hjälpta av att hålla oss så nära Herren 
som möjligt. När vi ser tillbaka förstår 
vi hur Herren tålmodigt har undervisat 
oss under tider av stor ovisshet. Hans 
ljus vägledde oss steg för steg igenom 
de mörkaste timmarna. Herren hjälpte 
oss se att en själs värde är så mycket 
viktigare i det eviga perspektivet än 
någon annan jordisk uppgift eller 
bedrift.

Återigen, när vi utbildar oss i 
psykisk ohälsa förbereder vi oss för 
att hjälpa oss själva och andra som 
har det svårt. Öppna och ärliga samtal 
med varandra gör att det här viktiga 
ämnet får den uppmärksamhet det 
förtjänar. Trots allt föregår informa
tion inspiration och uppenbarelse. 
Dessa alltför ofta osynliga utman
ingar kan drabba vem som helst, 
och när vi ställs inför dem känns de 
oöverkomliga.

Något av det första vi behöver 
inse är att vi sannerligen inte är 
ensamma. Jag uppmanar er att läsa 
om ämnen som rör psykisk hälsa 
i avdelningen Hjälp i livet i appen 

Evangeliebiblioteket. Kunskap leder 
till större insikt, större acceptans, 
större medkänsla, större kärlek. Det 
kan lindra tragedin samtidigt som 
det hjälper oss att utveckla och hant
era sunda förväntningar och sunda 
interaktioner.

Min slutliga iakttagelse: Vi behöver 
ständigt vaka över varandra. Vi måste 
älska varandra och vara mindre döm
ande – särskilt när våra förväntningar 
inte omedelbart uppnås. Vi behöver 
hjälpa våra barn och ungdomar att 
känna Jesu Kristi kärlek i sitt liv, även 
när de kämpar med att ha kärlek till 
sig själva. Äldste Orson F. Whitney, 
tidigare medlem i de tolv apostlarnas 
kvorum, gav föräldrar råd om hur de 
kunde hjälpa sina lidande barn: ”Be 
för era … barn, håll fast vid dem med 
er tro.”6

Jag har ofta funderat på vad det 
innebär att hålla fast vid dem med 
tro. Jag tror att det innefattar enkla 
handlingar av kärlek, ödmjukhet, 
vänlighet och respekt. Det innebär 
att vi låter dem utvecklas i sin egen 
takt och bär vittnesbörd för att hjälpa 
dem känna vår Frälsares kärlek. Det 
kräver att vi tänker mer på dem och 
mindre på oss själva eller andra. 
Det innebär vanligtvis att vi pratar 
mycket mindre och lyssnar mycket, 
mycket mer. Vi måste älska dem, 
stärka dem och berömma dem ofta 
i deras strävan att lyckas och vara 
trofasta mot Gud. Och slutligen ska 
vi göra allt i vår makt för att hålla oss 
nära dem – precis som vi håller oss 
nära Gud.

Alla ni som personligen har 
påverkats av psykisk ohälsa, håll fast 
vid era förbund, även om ni kanske 
inte känner Guds kärlek just nu. Gör 
allt som står i er makt och ”stå [sedan] 
stilla och se Guds frälsning och hans 
arm uppenbaras”.7

Jag vittnar om att Jesus Kristus är 
vår Frälsare. Han känner oss. Han 
älskar oss och han hoppas på oss. 
Under vår familjs prövningar har jag 
insett precis hur nära han är. Hans 
löften är sanna:

Ej räds, jag är med dig, nu frimodig 
var.

Se, jag är din Gud, städs mitt bistånd 
du har.

Du renad skall utgå ur  
luttringens ugn …

med stöd av min rättfärdiga, allsmäkt-
iga hand.

Med vetskap om hur fast vår grund
val är, må vi alltid glatt förkunna:

Den själ som till Jesus sin tillit har satt,
ska inte bli bortglömd i mörker  

och natt.
men han ska befrias trots helvetes 

makt, …
förmedelst min nåde, jag evigt det sagt!8

I Jesu Kristi namn, amen. ◼

SLUTNOTER
 1. Läran och förbunden 45:31.
 2. ”Jag vill gärna likna Jesus”, Barnens 

sångbok, s. 40–41.
 3. Se 3 Nephi 12:48.
 4. ”Like a Broken Vessel”, Mental health: 

General principles, ChurchofJesusChrist.org.
 5. Sheldon Martin, ”Sträva framåt – ett 

mönster för utveckling samt mentalt och 
känslomässigt välbefinnande”, Liahona, 
aug. 2021, s. 14.

 6. Orson F. Whitney i Conference Report, 
april 1929, s. 110.

 7. Läran och förbunden 123:17.
 8. Se ”En grundval blev lagd”, Psalmer, nr 38.

Guatemala.
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han ställde den till Herren. President 
Russell M. Nelson har betonat: ”Ta 
era 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 skrifterna. Sluta 
spä på dina tvivel genom att ständigt 
diskutera dem med … tvivlare. Låt 
Herren leda dig på din färd till andliga 
upptäckter.”6

Ungdomar frågar mig ofta vad jag 
tror och varför jag tror.

Jag minns när jag på distans 
besökte en ung kvinna i hennes hem. 
Jag frågade om det var första gången 
en apostel besökte hennes hem. Hon 
log snabbt och svarade: ”Ja.” Hennes 
fråga till mig var bra: ”Vad är det vikt
igaste jag bör veta?”

Jag svarade med det som rör sig i 
min själ, det som förbereder mig för 
att lyssna till maningar, som lyfter min 
blick bortom världens sätt, som ger 
mening åt mitt arbete i evangeliet och 
åt självaste livet.

Låt mig delge er något av det 
som rör sig i min själ. ”Det” gäller 
alla som vill vara sanna lärjungar till 
Jesus Kristus. Tio sådana saker vore 
ett bra och jämnt antal. I dag ger jag 
er sju med förhoppningen om att ni 
ska komplettera med åtta, nio och tio 
utifrån era egna erfarenheter.

För det första, älska Gud Fadern 
och Jesus Kristus, vår Frälsare.

Jesus utfärdade det första stora 
budet: ”Du ska älska Herren din Gud 
av hela ditt hjärta och av hela din själ 
och av hela ditt förstånd.”7

President Nelson förkunnade sin 
hängivenhet till Gud, vår evige Fader, 
och till hans Son Jesus Kristus, när han 
kallades att leda Herrens kyrka: ”Jag 
känner dem, älskar dem och lovar hög
tidligt att tjäna dem – och er – med varje 
andetag under återstoden av mitt liv.”8

Enfödde skapade jag allt detta.”4 Och 
Nephis ord: ”Se, min själ gläds åt det 
som hör Herren till, och mitt hjärta 
begrundar ständigt det som jag har 
sett och hört.”5

Nephis ord väcker frågorna: ”Vad 
begrundar du?” ”Vad är det som verk
ligen betyder något för dig?” ”Vad rör 
sig i din själ?”

Det som rör sig i vår själ klargörs 
och djupnar ofta genom att vi ställer 
frågor.

Under pandemin har jag träffat 
ungdomar från hela världen i många 
andakter, stora som små, genom 
utsändningar och sociala medier, och 
vi har diskuterat deras frågor.

Den fjortonårige Joseph Smith 
hade en fråga djupt i sin själ, och 

Äldste Ronald A. Rasband
i de tolv apostlarnas kvorum

Mina bröder och systrar, när jag åter 
står i vårt älskade konferenscenter 
påminns jag om aposteln Petrus ord: 
”Herre, det är gott för oss att vara här.”1

Mina tankar i dag kretsar kring de 
här orden från profeten Nephi, som 
förde sitt folks uppteckningar efter fader 
Lehis död. Nephi skrev: ”Och på dessa 
skriver jag det som rör sig i min själ.”2

Jag brukade bara skumma igenom 
den här versen eftersom jag tyckte 
att ordet things (det) inte var särskilt 
elegant eller andligt, inte tillräckligt 
storslaget för att passa ihop med ”min 
själ”. Ändå har jag fått veta att ordet 
things används 2 354 gånger i de 
engelska skrifterna.3 Till exempel i 
Mose: ”Jag är begynnelsen och änden, 
Gud den Allsmäktige. Genom min 

Det som rör sig i min själ
Vad funderar du på? Vad är verkligen viktigt för dig? 
Vad rör sig i din själ?

Ukraina.
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Så för det första, älska Fadern och 
Sonen.

För det andra, ”älska din nästa”.9
Det är inte bara en god tanke – det 

är det andra stora budordet. Din nästa 
är din make eller maka och familj, 
församlingsmedlemmar, arbetskamra
ter, rumskamrater, de som inte tillhör 
vår tro, de som behöver en hjälp
ande hand och, uppriktigt sagt, alla. 
Kärnan i att ”älska din nästa” uttrycks i 
psalmen ”Älska varandra”.10

President Nelson påminner oss 
om att ”när vi älskar Gud av hela vårt 
hjärta vänder han våra hjärtan till and-
ras välbefinnande”.11

För det tredje, älska dig själv.
Det här är svårt för många. Är det 

inte märkligt att det verkar vara svårare 
att älska oss själva än att älska andra? 
Ändå har Herren sagt: ”Älska din nästa 
som dig själv.”12 Han värdesätter det 
gudomliga i oss, och det måste vi också 
göra. När vi tyngs av misstag, hjärtesorg, 
känslor av otillräcklighet, besvikelse, 
ilska eller synd är kraften i Frälsarens 
försoning, enligt den gudomliga planen, 
en av de saker som lyfter själen.

För det fjärde, håll buden.
Herren har tydligt sagt: ”Om ni 

älskar mig håller ni fast vid mina 
bud.”13 Sträva varje dag efter att vara 
och göra lite bättre och att gå framåt i 
rättfärdighet.

För det femte, var alltid värdiga att 
besöka templet.

Jag kallar det att vara rekommend
erad åt Herren. Oavsett om du har 

tillgång till ett tempel eller inte håller 
det faktum att du är värdig en giltig 
tempelrekommendation dig fast 
fokuserad på det som är viktigt, på 
förbundsstigen.

För det sjätte, var glad och vid  
gott mod.

”Var … vid gott mod och frukta 
inte”14 har Herren sagt. Varför? Hur är 
vi det när vi ställs inför utmaningar 
överallt? Tack vare löftet från Jesus 
Kristus: ”Jag, Herren, är med er och 
ska stå vid er sida.”15

President Nelson beskriver det 
återställda evangeliet som ett ”bud
skap om glädje!”16 Och han förklarar: 
”Glädjen vi känner har väldigt lite att 
göra med våra omständigheter och 
allt att göra med vårt fokus.”17

För det sjunde, följ Guds levande 
profet.

Det här må vara det sjunde på min 
lista över saker, men det ligger högst 
upp med avseende på dess betydelse 
i dag.

Vi har en Guds profet på jorden 
i dag! Bortse aldrig från vad det 
betyder för dig. Kom ihåg den unga 
kvinnan jag nämnde i början. Hon 
ville veta det som betyder mest. ”Följ 
den levande profeten”, sa jag då och 
jag betonar det igen i dag.

Som kyrka utmärker vi oss genom 
att vi leds av profeter, siare och 
uppenbarare som Gud har kallat för 
denna tid. Jag lovar att när du lyssnar 
och följer deras råd kommer du aldrig 
att ledas vilse. Aldrig!

Vi lever i en tid när vi ”kastas hit och 
dit”18, när andlighet, anständighet, red
barhet och respekt är under attack. Vi 
måste välja. Vi har Herrens röst genom 
hans profet för att lugna våra rädslor 
och lyfta vår blick, för när president 
Nelson talar, talar han för Herren.

Vi är välsignade med skrifter och 
lärdomar som påminner oss om att 

”mina tankar är inte era tankar, och 
era vägar är inte mina vägar, säger 
Herren”.19

Så var det med Naaman, en stor 
militär ledare i Aram – men spetälsk 
– som fick höra att profeten Elisha 
kunde bota honom. Elisha sa till sin 
tjänare att säga till Naaman att tvätta 
sig i floden Jordan sju gånger för att 
bli botad. Naaman hånskrattade. Det 
måste finnas en mäktigare flod än Jor
danfloden, och varför skicka en tjän
are när han förväntade sig att profeten 
Elisha personligen skulle bota honom? 
Naaman gick sin väg men övertalades 
sedan av sina tjänare: ”Om profeten 
hade begärt något svårt av dig, skulle 
du då inte ha gjort det?”20 Naaman 
doppade sig slutligen sju gånger i 
Jordanfloden och blev botad.

Berättelsen om Naaman påminner 
oss om riskerna med att välja ut de 
delar av profeternas råd som passar 
vårt sätt att tänka, våra förväntningar 
eller dagens normer. Vår profet pekar 
ständigt på våra egna Jordanfloder att 
helas i.

De viktigaste orden vi kan höra, 
begrunda och följa är de som uppen
baras genom vår levande profet. Jag 
vittnar om att jag har suttit i råd med 
president Nelson för att diskutera vikt
iga frågor som rör kyrkan och världen, 
och jag har sett uppenbarelse flöda 
genom honom. Han känner Herren, 
han känner hans vägar och han vill 
att alla Guds barn ska höra honom, 
Herren Jesus Kristus.

Under många år hörde vi profeten 
två gånger om året under generalkon
ferensen. Men med dagens komplexa 
frågor talar president Nelson mycket 
oftare i forum21, sociala medier22, 
andakter23 och till och med pressmed
delanden24. Jag har sett honom förbe
reda och presentera djupa budskap av 
uppenbarelse som har uppmuntrat till 
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mer tacksamhet, främjat större inklud
ering av alla våra bröder och systrar 
på jorden, och mer fred, hopp, glädje, 
hälsa och helande i våra personliga liv.

President Nelson är en begåvad 
kommunikatör, men ännu viktigare 
är att han är en Guds profet. Det är 
häpnadsväckande när man tänker 
på det, men det är viktigt att inse att 
hans tydliga riktlinjer skyddar oss alla 
från de bedrägerier, den list och de 
sekulära metoder som vinner kraft i 
världen i dag.25

Den profetiska manteln handlar helt 
och hållet om uppenbarelse. ”Återställ
elsen av Jesu Kristi evangeliums fullhet: 
Ett tillkännagivande för världen vid 
200 årsjubileet”, som gavs vid general
konferensen i april 2020, betonar 
att Herren leder detta verk. I det här 
tillkännagivandet förklarar första pre
sidentskapet och de tolv apostlarnas 
kvorum: ”Vi förkunnar med glädje att 
den utlovade återställelsen fortskrider 
genom fortlöpande uppenbarelse. 
Jorden kommer aldrig igen att bli 
densamma, då Gud samlar allt till ett i 
Kristus (se Efesierbrevet 1:10).”26

”Allt … i Kristus”27 och ”det som rör 
sig i min själ”28 är vad denna kyrka, 
detta evangelium och detta folk hand
lar om.

Jag avslutar med en uppmaning till 
var och en av er att tänka på de sju 
saker ”som rör sig i min själ” som jag 
har delat med mig av i dag: älska Gud 
Fadern och Jesus Kristus, vår Frälsare; 
älska din nästa; älska dig själv; håll 
buden; var alltid värdig en tempelre
kommendation; var glad och vid gott 
mod, och följ Guds levande profet. Jag 
uppmanar dig att själv komma fram 
till din egen åtta, nia och tia. Fundera 
på hur du kan dela med dig av det 
som ligger dig närmast om hjärtat till 
andra och uppmuntra dem att be, 
fundera och söka Herrens vägledning.

Det som rör sig i min själ är lika 
värdefullt för mig som det som rör sig i 
din är för dig. Dessa saker stärker vårt 
tjänande i kyrkan och på alla områden 
i livet. De förbinder oss till Jesus 
Kristus, de påminner oss om våra 
förbund och de hjälper oss att känna 
oss trygga i Herrens famn. Jag vittnar 
om att han vill att vår själ ”aldrig [ska] 
vare sig hungra eller törsta utan ska bli 
mättad”29 av hans kärlek i vår strävan 
att bli hans sanna lärjungar, att bli ett 
med honom såsom han är med Fad
ern. I Jesu Kristi namn, amen. ◼
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Jämför för ett ögonblick följande 
två skriftställen, det första från apost
eln Paulus som talar om de sista dag
arna och beskriver människans vägar, 
och det andra från profeten Alma som 
visar hur Gud utför sitt verk bland 
människorna. Först från Paulus:

”Du ska veta att i de sista dagarna 
blir det svåra tider.

Människorna kommer att vara 
egenkära, pengakära, skrytsamma, 
stolta, hånfulla, olydiga mot sina 
föräldrar, otacksamma, gudlösa,

kärlekslösa, oförsonliga, skvallriga, 
obehärskade, råa, fientliga mot det 
goda,

falska, hänsynslösa och högmod
iga. De kommer att älska njutning mer 
än Gud, …

och … ständigt [bli] undervisade 
men aldrig lyckas komma till insikt 
om sanningen.”6

Och nu från Alma, som formulerar 
en grundläggande princip i Jesu 
Kristi evangelium: ”Nu tror du kan
ske att detta är dåraktigt av mig, men 
se, jag säger dig att med små och 
enkla medel uträttas mycket stort, 
och små ting bringar många gånger 
de visa på skam.”7

Vi lever i en modern värld, fylld 
av stor kunskap och många förun
derliga förmågor. Ändå kamouflerar 
dessa saker alltför ofta den ostadiga 
grund som de är byggda på. Följakt
ligen leder de inte till verklig sanning 
och vidare till Gud och kraften att ta 
emot uppenbarelse, förvärva andlig 
kunskap och utveckla en tro på Jesus 
Kristus som leder till frälsning.8

Vi blir ordentligt påminda om 
Herrens ord till Tomas och de andra 
apostlarna på kvällen inför hans 
försoningsoffer: ”Jesus sade till 
honom: ’Jag är vägen, sanningen och 
livet. Ingen kommer till Fadern utom 
genom mig.’”9

mirakel och inte ens en himmelsk 
ängel, som Laman och Lemuel fick 
se5, ha den överbevisande kraft som 
krävs för att övertyga vissa individer 
att ändra sin kurs, sitt synsätt eller sin 
tro på att något är sant. Detta gäller 
särskilt när lärdomar eller underverk 
inte stämmer överens med en persons 
förutfattade idéer, önskningar eller 
tankar.

Äldste Christoffel Golden
i de sjuttios kvorum

Mormons bok berättar att sex år innan 
Jesus Kristus föddes profeterade 
Samuel, en rättfärdig lamanit, för nephit
erna – som vid det laget till största delen 
hade blivit avfälliga1 – om de tecken 
som skulle åtfölja vår Frälsares födelse. 
Tragiskt nog förkastade de flesta nephit
erna dessa tecken eftersom det inte var 
”rimligt att någon sådan varelse som en 
Kristus [skulle] komma”2.

Tyvärr var det enligt skrifterna 
många av judarna som på samma sätt 
inte kunde acceptera att en man vid 
namn Jesus, från den föga uppskatt
ade provinsen Galiléen, verkligen var 
den efterlängtade Messias.3 Jesus, som 
verkligen hade kommit för att upp
fylla de hebreiska profeternas många 
profetior, förkastades och till och 
med korsfästes eftersom judarna, som 
profeten Jakob i Mormons bok lärde, 
”riktade sina blickar bortom målet”. 
Därför vittnade Jakob om att ”Gud har 
tagit det som var tydligt ifrån dem och 
överlämnat till dem mycket som de 
inte kan förstå, eftersom de önskade 
det. Och eftersom de önskade det har 
Gud gjort det, så att de kan snubbla.”4

Hur märkligt det än kan tyckas 
så verkar ingen undervisning, inget 

I förberedelse inför Kristi 
andra ankomst
Mer än någonsin krävs det att vi konfronterar 
verkligheten att vi kommer allt närmare Jesu Kristi 
andra ankomst.

Uruguay.
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Av dem som har ögon till att se, 
öron till att höra och hjärtan till att 
känna krävs det mer än någonsin att de 
konfronterar verkligheten att vi kommer 
allt närmare Jesu Kristi andra ankomst. 
Det är sant att stora svårigheter ännu 
väntar dem som befinner sig på jorden 
vid hans återkomst, men i det avseendet 
behöver de trofasta inte frukta.

Nu citerar jag för ett ögonblick 
kyrkans Gospel Topics under rubriken 
”Second Coming of Jesus Christ”:

”När Frälsaren kommer tillbaka 
kommer han i makt och härlighet för 
att ta jorden i besittning som sitt rike. 
Hans andra ankomst markerar början 
på tusenårsriket.

Kristi andra ankomst blir en frukt
ansvärd och sorglig tid för de orätt
färdiga, men den blir en tid av frid för 
de rättfärdiga. Herren förkunnade:

’För de som är visa och har tagit 
emot sanningen samt tagit den Helige 
Anden till sin vägledare och inte har 
låtit sig bedragas – sannerligen säger 
jag er: De ska inte huggas ner och 
kastas i elden, utan de ska uthärda 
den dagen.

Och jorden ska ges till dem som 
en arvedel, och de ska föröka sig och 
växa sig starka, och deras barn ska 
växa upp utan synd till frälsning.

För Herren ska vara mitt ibland 
dem, och hans härlighet ska vara över 

dem och han ska vara deras kung 
och deras lagstiftare.’ (Läran och för
bunden 45:57–59).”10

I vår förberedelse inför Jesu Kristi 
andra ankomst ger jag de trofasta ett 
viktigt och tröstande budskap från 
den gammaltestamentlige profeten 
Amos: ”För Herren Gud gör ingenting 
utan att uppenbara sin hemlighet för 
sina tjänare profeterna.”11

I samma anda har Herrens profet 
för världen i dag, president Russell 
M. Nelson, nyligen gett oss följande 
inspirerande vägledning: ”Jesu Kristi 
evangelium är ett omvändelsens 
evangelium. 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.”12

Jag vittnar förbehållslöst om och 
intygar att Gud är verklig liksom de 
underverk som sker i vardagen för 
oräkneliga människor från livets alla 
samhällsskikt. Det är sant att många 
heliga upplevelser sällan omtalas, 
delvis på grund av deras gudomliga 
ursprung och därav risken att förlöj
ligas av vissa som inte vet bättre.

I detta avseende påminner 
Moroni, den siste av Mormons boks 
profeter, oss:

”Och vidare talar jag till er som för
nekar Guds uppenbarelser och säger 
att de har upphört, att det varken 
finns uppenbarelser eller profetior 
eller gåvor eller helbrägdagörelse eller 
tungomålstalande och uttydning av 
tungomål.

Se, jag säger er att den som för
nekar dessa ting känner inte Kristi 
evangelium. Ja, han har inte läst 
skrifterna, och om han har det förstår 
han dem inte.

Sydafrika.
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För läser vi inte att Gud är den
samme i går, i dag och i evighet, och 
att det hos honom inte finns vare 
sig förvandling eller en skugga av 
förändring?”13

Jag avslutar mitt tal med en verk
ligt inspirerande profetisk förkunn
else från profeten Joseph Smith, som 
gavs mot slutet av hans verksamhet 
när han såg fram emot Jesu Kristi 
andra ankomst: ”Ska vi inte fortsätta 
i denna stora sak? Gå framåt och 
inte bakåt! Mod, bröder [och, vill jag 
lägga till, systrar], och framåt, framåt 
till seger! Låt era hjärtan glädjas 
och vara mycket glada.”14 Om detta 
vittnar även jag i Jesu Kristi namn, 
amen. ◼

SLUTNOTER
 1. Se Helaman 13:12.
 2. Helaman 16:18.
 3. Se Johannes 7:47–52.
 4. Jakob 4:14.
 5. Se 1 Nephi 3:29–31.
 6. 2 Timoteusbrevet 3:1–4, 7.
 7. Alma 37:6.
 8. Se Helaman 5:12.
 9. Johannes 14:6.
 10. Gospel Topics, ”Second Coming of Jesus 

Christ”, topics.ChurchofJesusChrist.org.
 11. Amos 3:7. Se även Joseph Smith 

Translation, Amos 3:7 (kyrkans utgåva 
av Bibeln, Amos 3:7, fotnot a).

 12. Russell M. Nelson, ”Välkomstbudskap”, 
Liahona, maj 2021, s. 7.

 13. Mormon 9:7–9.
 14. Läran och förbunden 128:22.

kortsynthet och inte heller för att vi är 
begränsade när det gäller att föreställa 
oss vår eviga resa. I stället har han 
medlidande med vår sorg och vår 
smärta.

Vår himmelske Fader och hans Son 
Jesus Kristus vill att vi ska kunna ha 
glädje.2 President Russell M. Nelson 

Äldste Moisés Villanueva
i de sjuttios kvorum

Covid 19 pandemin har varit en av 
många prövningar och utmaningar 
som Guds barn har ställts inför under 
världshistorien. I början av det här 
året upplevde min älskade familj och 
jag några mörka dagar. Pandemin 
och andra orsaker ledde till död och 
smärta för vår familj i och med att 
några nära och kära gick bort. Trots 
medicinsk vård, fasta och bön såg 
vi inom loppet av fem veckor min 
bror Charly, min syster Susy och min 
svåger Jimmy gå över till andra sidan 
av slöjan.

Ibland har jag undrat varför Fräls
aren grät när han såg Maria våndas 
över sin bror Lasarus död, trots att han 
visste att han hade makt att uppväcka 
Lasarus och att han mycket snart 
skulle använda den makten till att 
rädda sin vän från döden.1 Jag förund
ras över Frälsarens medlidande med 
och empati för Maria. Han förstod den 
obeskrivliga smärta som Maria kände 
när hennes bror Lasarus dog.

Vi känner samma intensiva smärta 
när vi upplever den tillfälliga separa
tionen från våra nära och kära. 
Frälsaren har fullkomligt medlidande 
med oss. Han klandrar oss inte för vår 

Gynnad av Herren i alla 
mina dagar
Hur reagerar vi på våra lidanden? Är vi tacksamma 
därför att vi är mer fokuserade på våra välsignelser 
än på våra problem?

Norge.
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har sagt: ”Glädjen vi känner har väld
igt lite att göra med våra omständig
heter och allt att göra med vårt fokus. 
När vårt fokus i livet är på Guds 
frälsningsplan … kan vi känna glädje 
vad som än händer – eller inte händer 
– i livet.”3

När jag var ung missionär minns 
jag när en enastående missionär som 
jag hade kommit att beundra fick ett 
förödande besked. Hans mor och 
hans yngre bror hade avlidit i en trag
isk olycka. Missionspresidenten erbjöd 
äldsten möjligheten att återvända hem 
och vara med på begravningen. Men 
efter att ha pratat med sin far på tele
fonen bestämde missionären sig för 
att stanna och fullfölja sin mission.

En kort tid senare, när vi tjänade 
i samma zon, fick min kamrat och 
jag ett nödsamtal. Några tjuvar hade 
stulit samme missionärs cykel och 
skadat honom med en kniv. Han och 
hans kamrat tvingades gå till fots till 
närmaste sjukhus där min kamrat 
och jag mötte dem. På vägen till 
sjukhuset kände jag sorg för den här 
missionär en. Jag föreställde mig att 
han skulle vara missmodig och att han 
efter den här traumatiska upplevelsen 
nu skulle vilja åka hem.

Men när vi kom fram till sjukhuset 
såg jag den här missionären ligga på 
sin säng och vänta på att tas in för 
operation – och han log. Jag tänkte: 
Hur kan han le i en stund som denna? 
Medan han återhämtade sig på 
sjukhuset delade han entusiastiskt ut 
broschyrer och exemplar av Mormons 
bok till läkarna, sjuksköterskorna och 
andra patienter. Inte ens med de här 
prövningarna ville han åka hem. I 
stället tjänade han till sista dagen på 
sin mission med tro, energi, styrka 
och entusiasm.

I början av Mormons bok säger 
Nephi: ”Fastän jag har erfarit många 

lidanden under min levnads lopp, har 
jag ändå storligen gynnats av Herren i 
alla mina dagar.”4

Jag tänker på de många pröv
ningar Nephi upplevde, varav 
många finns med i hans texter. Hans 
prövningar hjälper oss förstå att vi 
alla har våra tunga stunder. En av 
prövningarna inträffade när Nephi 
befalldes att hämta mässingsplåtarna 
som Laban hade i sin ägo. Några av 
Nephis bröder var män med svag tro, 
och de slog honom till och med med 
en käpp. Nephi upplevde en annan 
prövning när hans pilbåge gick av 
och han inte kunde skaffa mat till sin 
familj. Senare när Nephi befalldes att 
bygga ett fartyg hånade hans bröder 
honom och vägrade hjälpa honom. 
Trots de här och många andra pröv
ningar under sitt liv såg Nephi ändå 
Guds godhet.

När Nephis familj färdades över 
havet på väg till det utlovade landet 

började några i familjen ”att förlusta 
sig”, tala med råhet och glömma 
att det var Herrens kraft som hade 
bevarat dem. När Nephi tillrättavisade 
dem blev de förnärmade och band 
honom med rep så att han inte kunde 
röra sig. I Mormons bok står det att 
hans bröder ”behandlade [honom] 
mycket hårdhänt”. Hans handleder 
och vrister ”var mycket svullna, och 
smärtan därav var mycket svår”.5 
Nephi var bedrövad över sina bröders 
hårda hjärtan och ibland kände han 
sig överväldigad av sorg.6 ”Ändå”, sa 
han, ”vände jag mig till Gud, och jag 
prisade honom hela dagen lång, och 
jag knotade inte över Herren för mina 
bedrövelsers skull.”7

Mina kära bröder och systrar, hur 
reagerar vi på våra prövningar? Knotar 
vi inför Herren på grund av dem? Eller 
är vi, liksom Nephi och min tidigare 
missionärsvän, tacksamma i ord, tanke 
och handling därför att vi är mer 

Trinidad och Tobago.
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fokuserade på våra välsignelser än på 
våra problem?

Vår Frälsare, Jesus Kristus, visade 
oss ett föredöme under sin jordiska 
verksamhet. I stunder av svårigheter 
och prövningar finns det få saker som 
ger oss större frid och tillfredsställelse 
än att tjäna våra medmänniskor. I 
Matteus berättas vad som hände när 
Frälsaren fick veta att hans syssling 
Johannes Döparen hade blivit hals
huggen av kung Herodes som ville 
glädja Herodias dotter:

”Johannes lärjungar kom och hämt
ade den döda kroppen och begravde 
den. Sedan gick de och berättade det 
för Jesus.

När Jesus hörde detta, drog han 
sig undan därifrån med båt till en öde 
plats. … Men folket fick höra det och 
följde efter honom till fots från städerna.

När han steg ur båten såg han en 
stor skara människor, och han för
barmade sig över dem och botade de 
sjuka bland dem.

På kvällen kom lärjungarna till 
honom och sade: ’Platsen här är öds
lig och timmen är redan sen. Skicka 
i väg folket så att de kan gå bort till 
byarna och köpa sig mat.’

Jesus sade till dem: ’De behöver 
inte gå härifrån. Ge ni dem att äta.’”8

Jesus Kristus visade oss att vi i tider 
av prövningar och motgångar kan 
uppmärksamma andras svårigheter. 
Rörda av medkänsla kan vi räcka ut 
en hand och lyfta dem. Och när vi 
gör det blir vi också upplyfta av vårt 
kristliga tjänande. President Gordon B. 
Hinckley sa: ”Det bästa motgiftet mot 
oro är arbete. Den bästa medicinen 
mot förtvivlan är tjänande. Det bästa 
botemedlet för trötthet är utman
ingen att hjälpa någon som är ännu 
tröttare.”9

I denna Jesu Kristi Kyrka av Sista 
Dagars Heliga har jag fått många möj
ligheter att stödja och tjäna mina med
människor. Det är i sådana stunder jag 
känner att min himmelske Fader lättar 

på mina bördor. President Russell M. 
Nelson är Guds profet på jorden. Han 
är ett stort föredöme i hur vi ska tjäna 
andra under svåra prövningar. Jag 
vittnar liksom många andra heliga om 
att Gud är vår kärleksfulle himmelske 
Fader. Jag har känt hans oändliga 
kärlek under mina mörka dagar. Vår 
Frälsare, Jesus Kristus, förstår våra 
smärtor och bedrövelser. Han vill 
lätta på våra bördor och trösta oss. Vi 
måste följa hans exempel genom att 
tjäna och stödja dem som har ännu 
större bördor än vi. I Jesu Kristi  
namn, amen. ◼

SLUTNOTER
 1. Se Johannes 11:1–44.
 2. Se 2 Nephi 2:25.
 3. Russell M. Nelson, ”Glädje och andlig 

överlevnad”, Liahona, nov. 2016, s. 82.
 4. 1 Nephi 1:1.
 5. 1 Nephi 18:9, 11, 15.
 6. Se 1 Nephi 15:4–5.
 7. 1 Nephi 18:16.
 8. Matteus 14:12–16.
 9. Se Kyrkans presidenters lärdomar: 

Gordon B. Hinckley (2016) s. 201–202.
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Du ser dem kanske som jag ser 
dem: som en vägkarta för vår väg 
hem till vår kärleksfulle himmelske 
Fader.

Evangeliet är enkelt och dyrbart
Det har sagts att Jesu Kristi evange

lium är ”enkelt på ett vackert sätt och 
vackert på ett enkelt sätt”.5 Det är inte 
världen. Den är komplicerad, inveck
lad och full av oro och konflikter.  Vi 
blir välsignade när vi är noga med att 
inte låta komplexitet, som är så vanlig 
i världen, få nästla sig in i vårt sätt att 
ta emot och leva efter evangeliet.

President Dallin H. Oaks har sagt: 
”Vi undervisas om många små och 
enkla medel i Jesu Kristi evangelium. 
Vi behöver påminnas om att totalt sett 
och i det långa loppet får dessa till 
synes små medel stora ting att ske.”6 
Jesus Kristus själv säger att hans ok 
är milt och hans börda lätt.7 Vi bör 
alla sträva efter att hålla evangeliet 
enkelt – i våra liv, i våra familjer, i 
våra klasser och kvorum, och i våra 
församlingar och stavar.

När ni lyssnar på följande berätt
elser som jag ska dela med er, var då 
medvetna om att de noggrant har valts 
ut för att å ena sidan inspirera och å 
andra sidan informera. Var och en av 
de här sista dagars heligas handlingar 
blir ett mönster, för var och en av 
oss, för hur vi tillämpar evangeliet på 
enkla, dyrbara sätt när vi uppfyller 
ett av de gudagivna ansvar som just 
presenterats.

Leva enligt Jesu Kristi evangelium
För det första: leva enligt Jesu Kristi 

evangelium. Jens i Danmark ber dag
ligen om att kunna leva efter evange
liet och lägga märke till maningar från 
den Helige Anden. Han har lärt sig 
att agera snabbt när han känner sig 
vägledd av Anden.

de första två sidorna i den uppdater
ade versionen av Allmän handbok, 
som alla medlemmar har tillgång till.

Om ljudet av orden ”Allmän hand
bok” eller ”gudagivna ansvar” får er 
att bäva av rädsla för besvärligheter, så 
snälla – gör inte det. De här ansvaren 
är enkla, inspirerande, motiverande 
och fullt genomförbara. De är att

 1. leva enligt Jesu Kristi evangelium
 2. ta hand om behövande
 3. inbjuda alla att ta emot evangeliet
 4. förena familjer för evigheten.

Äldste Gary E. Stevenson
i de tolv apostlarnas kvorum

Inledning
Jag vill varmt välkomna var 

och en av er som deltar i den här 
konferensen.

I dag hoppas jag kunna beskriva 
två aspekter av det återställda evan
geliet och därefter fyra fängslande 
berättelser från sista dagars heliga 
runt om i världen som åskådliggör 
tillämpningen av de här principerna. 
Den första aspekten av det återställda 
evangeliet – Guds frälsnings  och 
upphöjelseverk – sätter gudomligt 
tilldelade ansvar i fokus. Den andra 
aspekten påminner oss om att evan
geliet är enkelt och dyrbart.

Gudagivna ansvar
För att få evigt liv måste vi 

”[komma] till Kristus och bli fullkom
nade i honom”.1 I och med att vi 
kommer till Kristus och hjälper andra 
att göra samma sak deltar vi i Herrens 
frälsnings  och upphöjelseverk, som 
fokuserar på gudagivna ansvar.2 Dessa 
gudagivna ansvar harmonierar med 
prästadömsnycklar som återställts av 
Mose, Elias och Elia, vilket nedtecknats 
i kapitel 110 i Läran och förbunden3, 
och det andra stora budet som Jesus 
Kristus gav oss: att vi ska älska vår 
nästa som oss själva.4 De återfinns på 

Helt enkelt vackert – 
enkelt på ett vackert sätt
Må vi hålla evangeliet enkelt när vi tar på oss våra 
gudagivna ansvar.

Bolivia.
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Jens berättade följande:
”Vi bor i ett idylliskt litet halvtim

merhus med halmtak, mitt i en mysig 
liten by, nära byns damm.

Den här kvällen, med det vackraste 
danska sommarväder man kan tänka 
sig, stod dörrar och fönster öppna 
och allt andades lugn och frid. På 
grund av våra underbart långa och 
ljusa sommarkvällar hade jag inte haft 
bråttom att byta ut en trasig glöd
lampa i vår tvättstuga.

Plötsligt fick jag en stark känsla 
av att jag måste byta ut den ögon
blickligen! Samtidigt hörde jag min 
fru Mariann ropa på mig och barnen 
att vi skulle tvätta händerna eftersom 
middagen var färdig!

Jag hade varit gift länge nog för att 
veta att det inte var läge att börja göra 
något annat än att tvätta händerna, men 
jag hörde mig själv svara Mariann att 
jag bara skulle skynda till butiken för att 
köpa en ny glödlampa. Jag kände starkt 
att jag genast skulle ge mig iväg.

Butiken låg bara på andra sidan 
dammen. Vanligtvis brukade vi pro
menera dit, men i dag tog jag cykeln. 
När jag cyklade förbi dammen lade 
jag i ögonvrån märke till en liten 
pojke, ungefär två år gammal, som 
gick omkring ensam nära kanten av 
dammen, mycket nära vattnet – och 

plötsligt trillade han i! I ena ögonblicket 
var han där – i nästa var han borta!

Ingen hade sett det hända förutom 
jag. Jag kastade cykeln på marken, 
sprang och hoppade i den midjedjupa 
dammen. Växterna som genast täckte 
ytan gjorde det omöjligt att se genom 
vattnet. Då kände jag en rörelse på 
ena sidan. Jag sträckte ner armen i 
vattnet och fick tag i en t shirt och 
drog upp den lille pojken. Han kipp
ade efter andan, hostade och skrek. 
Strax därpå återförenades pojken med 
sina föräldrar.”

När broder Jens varje morgon ber 
om hjälp med att känna igen den Hel
ige Andens maningar, till och med om 
något så ovanligt som att genast byta 
ut en glödlampa, ber han också om 
att kunna användas som ett redskap 
till nytta och hjälp för Guds barn. Jens 
efterlever evangeliet genom att söka 
gudomlig vägledning varje dag, försöka 
vara värdig och sedan göra sitt bästa för 
att följa vägledningen när den kommer.

Ta hand om behövande
Här är ett exempel på hur man kan 

ta hand om behövande. En dag följde 
stavspresidenten i Cucuta stav i Colom
bia med Unga kvinnors president i 
staven för att besöka två unga kvinnor 
– och deras äldre tonårsbror – som 

genomled fruktansvärda svårigheter. 
Deras far hade nyligen gått bort och 
deras mor hade gått bort året innan. 
De tre syskonen hade nu lämnats 
ensamma i sin lilla enkla bostad. Vägg
arna var av oslipat trä som täckts med 
plastpåsar, och taket av korrugerad plåt 
täckte endast området där de sov.

Efter sitt besök visste de här led
arna att de behövde hjälpa till. Genom 
församlingsrådet började en plan på 
att hjälpa dem att ta form. Ledare 
i församlingen och staven – Hjälp
föreningen, äldstekvorumet, Unga 
män, Unga kvinnor – och många 
familjer tog alla itu med uppgiften att 
hjälpa den här familjen.

Församlingens organisationer 
kontaktade ett antal församlingsmed
lemmar som arbetar i byggbranschen. 
Några hjälpte till med utformning, 
andra skänkte tid och arbete, andra 
lagade mat och åter andra donerade 
det material som behövdes.

När det lilla huset stod färdigt var 
det en glädjerik dag för dem som 
hade hjälpt till och för de tre unga 
församlingsmedlemmarna. Dessa 
föräldralösa barn kände en varm och 
trösterik samhörighet med sin försam
lingsfamilj och visste att de inte var 
ensamma och att Gud alltid finns där 
för dem. De som hjälpte kände Fräls
arens kärlek för den här familjen och 
agerade som hans tjänande händer.

Inbjuda alla att ta emot evangeliet
Jag tror att ni kommer att tycka 

om det här exemplet på hur man 
kan inbjuda alla att ta emot evan
geliet. 17 årige Cleiton i Kap Verde 
hade ingen aning om vad som skulle 
komma att bli resultatet av att han 
gick in på sin församlings seminari
elektion en dag. Men hans liv och 
andras kom att förändras för alltid för 
att han gjorde det.Filippinerna.
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Cleiton hade tillsammans med sin 
mamma och äldre bror blivit döpt i 
kyrkan för en tid sedan, men familjen 
hade slutat gå dit. Denna enda handling 
att han närvarade på seminariet skulle 
visa sig bli en vändpunkt för familjen.

De andra ungdomarna i 
seminarie klassen var varma och 
välkomnande. De fick Cleiton att 
känna sig hemma och de uppmunt
rade honom att vara med på en 
till aktivitet. Det var han, och snart 
började han vara med på sina andra 
möten i kyrkan. En klok biskop såg 
andlig potential i Cleiton och bad 
honom bli hans assistent. ”Från och 
med det ögonblicket”, säger biskop 
Cruz, ”blev Cleiton ett föredöme för 
och hade inflytande på andra unga 
människor.”

Den första personen som Cleiton 
välkomnade tillbaka till kyrkan var 
hans mor, därefter hans äldre bror. 
Sedan utvidgade han sin vänkrets. 
En av dessa vänner var en ung man 
i hans egen ålder, Wilson. Under sitt 
allra första möte med missionärerna 
uttryckte Wilson sin önskan att bli 
döpt. Missionärerna var imponerade 
och förundrades över hur mycket Clei
ton redan hade berättat för Wilson.

Cleitons ansträngningar slutade 
inte där. Han hjälpte andra mindre 
aktiva medlemmar att komma till
baka, och delade dessutom evange
liet med vänner i andra kyrkor. I dag 
har församlingen 35 aktiva ungdomar 
och ett seminarieprogram som 
frodas – till stor del tack vare Clei
tons bemödanden om att älska, dela 
med sig och inbjuda. Cleiton och 
hans äldre bror, Cléber, förbereder 

sig nu båda för att verka som 
heltidsmissionärer.

Förena familjer för evigheten
Låt mig till sist berätta om ett fint 

exempel på hur en familj förenas för 
evigheten. Lydia från Charkiv i Ukraina 
hörde först talas om templet genom 
missionärerna. Genast kände Lydia en 
innerlig önskan att besöka templet och 
efter sitt dop började hon förbereda sig 
för att få en tempelrekommendation.

Lydia besökte Freibergs tempel i 
Tyskland för att ta emot sin begåv
ning och ägnade sedan flera dagar 
åt att göra ställföreträdande arbete 
där. Efter invigningen av templet i 
Kiev i Ukraina besökte Lydia templet 
oftare. Hon och hennes man Anatolij 
beseglades där för evigheten och 
kallades senare att verka som tempel
missionärer. Tillsammans har de 
hittat över 15 000 namn på förfäder 
och har arbetat på att förse dem med 
tempelförrättningar.

När Lydia tillfrågas om sina känslor 
för tempeltjänst svarar hon: ”Vad fick 
jag ta emot i templet? Jag har ingått nya 
förbund med Gud. Mitt vittnesbörd har 
stärkts. Jag har lärt mig att ta emot per
sonlig uppenbarelse. Jag kan ta emot 
frälsande förrättningar för mina avlidna 
släktingar. Och jag kan älska och tjäna 
andra människor.” Hon avslutar med 
detta mycket sanna uttalande: ”Herren 
vill se oss i templet oftare.”

Slutsats
Jag inspireras av godheten hos 

dessa sista dagars heliga, var och en 
av dem med olika och varierande 
bakgrund, som är medelpunkten i de 
här fyra berättelserna. Det finns mycket 
att lära av de mirakulösa resultat som 
kom genom deras enkla tillämpning av 
enkla evangelieprinciper. Allt de gjorde 
finns inom räckhåll för oss också.

Må vi hålla evangeliet enkelt när vi 
tar på oss våra gudagivna ansvar: Att 
leva enligt Jesu Kristi evangelium i det 
att vi är lyhörda för maningar, såsom 
Jens i Danmark var. Att ta hand om 
behövande, som medlemmarna i Cucuta 
stav i Colombia visade prov på genom 
att förse föräldralösa församlingsmed
lemmar med ett hus. Att inbjuda alla 
att ta emot evangeliet, på det sätt som 
Cleiton från den afrikanska önationen 
Kap Verde gjorde med sina vänner och 
familjemedlemmar. Slutligen, att förena 
familjer för evigheten, som syster Lydia 
från Ukraina visade exempel på genom 
sina egna tempelförrättningar, sin släkt
forskning och sin tempeltjänst.

När vi gör detta får vi tveklöst upp
leva glädje och frid. Detta lovar jag 
och vittnar om – och om Jesus Kristus 
som vår Frälsare och Återlösare – i 
Jesu Kristi namn, amen. ◼

SLUTNOTER
 1. Moroni 10:32.
 2. Se Allmän handbok: Tjäna i Jesu Kristi 

Kyrka av Sista Dagars Heliga, 1.2, 
JesuKristiKyrka.org.

 3. Se Läran och förbunden 110:11–16. Se 
även Dallin H. Oaks, ”Melkisedekska 
prästadömet och nycklarna”, Liahona, 
maj 2020, s. 70: ”Omedelbart efter 
invigningen av det första templet i 
den här tidsutdelningen i Kirtland i 
Ohio, återställde tre profeter – Mose, 
Elias och Elia – ’denna tidsutdelnings 
nycklar’, bland dem nycklarna till Israels 
insamling och arbetet i Herrens tempel.” 
Se även Quentin L. Cook, ”Att bereda sig 
för att möta Gud”, Liahona, maj 2018, 
s. 114–115: ”Forntida profeter återställde 
prästadömsnycklarna för de eviga, 
frälsande förrättningarna i Jesu Kristi 
evangelium. … De här nycklarna ger 
’kraft från höjden’ [Läran och förbunden 
38:38] till de gudagivna ansvar som utgör 
kyrkans främsta syfte.”

 4. Se Matteus 22:36–40.
 5. I Matthew Cowley Speaks: Discourses of 

Elder Matthew Cowley of the Quorum of 
the Twelve of The Church of Jesus Christ of 
Latter- day Saints (1954), s. xii.

 6. Dallin H. Oaks, ”Små och enkla medel”, 
Liahona, maj 2018, s. 89.

 7. Se Matteus 11:30.
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Jag har vid min ålder deltagit i 
många begravningar. Jag är säker på 
att många av er har märkt det jag har 
märkt. När en talare högtidlighåller en 
avliden familjemedlem eller vän så är 
det ovanligt att det talas om storleken 
på personens hem, antalet bilar eller 
saldot på bankkontot. Man pratar 
vanligtvis inte om inlägg på sociala 
medier. På de flesta begravningar 
som jag varit på fokuserar man på 
de närståendes relationer, tjänande, 
livserfa renheter och upplevelser och 
kärleken till Jesus Kristus.

Missförstå mig inte. Jag säger inte 
att det är fel att ha ett fint hem eller en 
fin bil eller att det är fel att använda 
sociala medier. Det jag säger är att 
de sakerna i slutänden inte spelar 
så stor roll jämfört med kärleken till 
Frälsaren.

När vi älskar och följer honom har 
vi tro på honom. Vi omvänder oss. 
Vi följer hans exempel och döper oss 
och tar emot den Helige Anden. Vi 
håller ut till änden och stannar kvar 
på förbundsstigen. Vi förlåter familje
medlemmar och vår nästa genom att 
släppa taget om eventuellt agg. Vi 

Undrar du vad Jesus syftade på när 
han frågade Petrus: ”Älskar du mig 
mer än de andra?”

Om vi relaterar den här frågan 
till oss själva i vår tid kan Herren 
fråga om hur upptagna vi är och 
om de många positiva och nega
tiva inflytanden som tävlar om vår 
uppmärksamhet och tid. Han kanske 
frågar var och en av oss om vi älskar 
honom mer än den här världens 
ting. Det här kanske är en fråga om 
vad vi egentligen värderar i livet, 
vem vi följer och hur vi ser på våra 
relationer med familjemedlemmar 
och vår nästa. Eller han kanske frågar 
efter vad som verkligen ger oss lycka 
och glädje.

Ger den här världens ting oss den 
glädje, lycka och frid som Frälsaren 
erbjöd sina lärjungar och som han 
erbjuder oss? Bara han kan ge oss 
verklig glädje, lycka och frid när 
vi älskar honom och följer hans 
lärdomar.

Hur skulle vi besvara frågan ”älskar 
du mig mer än de andra”?

När vi upptäcker en mer fullständig 
innebörd av den här frågan kan vi 
bli bättre familjemedlemmar, med
människor, medborgare, medlemmar i 
kyrkan och söner och döttrar till Gud.

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

Lördagens kvällsmöte | 2 Oktober 2021

I november 2019 besökte jag och 
min vän det heliga landet. Medan vi 
var där gick vi igenom och studer
ade skriftställen om Jesu Kristi liv. En 
morgon stod vi på den nordvästra 
stranden av Galileiska sjön på en plats 
där Jesus kan ha mött sina lärjungar 
efter sin uppståndelse.

Efter Jesu uppståndelse, som vi 
läser i Johannes kapitel 21, fiskade 
Petrus och de andra lärjungarna hela 
natten utan framgång.1 På morgonen 
såg de en man stående på stranden 
som sa till dem att kasta sitt nät på 
andra sidan om båten. Till deras 
häpnad fylldes nätet som genom ett 
underverk.2

De insåg genast att mannen var 
Herren och de sprang fram för att 
hälsa på honom.

Medan de drog nätet som var fullt 
av fisk in till stranden sa Jesus: ”Kom 
och ät.”3 Johannes berättar att ”när de 
hade ätit sade Jesus till Simon Petrus: 
’Simon, Johannes son, älskar du mig 
mer än de andra?’”4

Medan jag stod på samma strand 
insåg jag att Frälsarens fråga var en 
av de viktigaste frågorna han en dag 
kunde ställa till mig. Jag kunde nästan 
höra hans röst fråga: ”Russell, älskar 
du mig mer än de andra?”

”Älskar du mig mer  
än de andra?”
Vad kan du göra i ditt liv för att visa att du älskar 
Herren mest?

Brasilien.
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strävar uppriktigt efter att hålla Guds 
bud. Vi strävar efter att vara lydiga. Vi 
ingår och håller förbund. Vi hedrar 
våra fäder och mödrar. Vi tillbakavisar 
världens negativa inflytanden. Vi för
bereder oss för hans andra ankomst.

I ”Den levande Kristus: Apostlarnas 
vittnesbörd” läser vi: ”[ Jesus ska] en 
dag … återvända till jorden. … Han 
ska regera som konungarnas Konung 
och som herrarnas Herre, och varje 
knä ska böjas och varje tunga ska 
prisa och dyrka honom. Var och en 
av oss kommer att stå inför Gud för 
att dömas efter sina gärningar och sitt 
hjärtas önskningar.”5

Som en av apostlarna som under
tecknade dokumentet ”Den levande 
Kristus” kan jag säga att kunskapen 
om att Jesus ”är världens ljus, liv och 
hopp”6 ger mig en större önskan att 
älska honom mer varje dag.

Jag vittnar om att vår himmelske 
Fader och Jesus Kristus lever. Jag vittnar 
om att de älskar oss. Skrifterna lär oss: 
”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.”7 Skrifterna lär oss också 
att Jesus ”så älskade världen att han 
gav sitt eget liv, för att alla som tror ska 
kunna bli Guds söner [och döttrar].”8

Vår himmelske Fader älskade 
oss så mycket att han förberedde 
sin frälsningsplan med en Frälsare 
som den centrala figuren. Och Jesus 
älskade oss så mycket att när vår 
himmelske Fader i föruttillvaron 

frågade: ”Vem ska jag sända?” svar
ade Jesus, som var den förstfödda av 
alla Faderns andebarn: ”Här är jag, 
sänd mig.”9 Han sa till Fadern: ”Fader, 
ske din vilja, och äran vare din för 
evigt.”10 Jesus erbjöd sig att vara vår 
Frälsare och Återlösare så att vi skulle 
kunna bli som dem och återvända till 
deras närhet.

Dessa två skriftställen lär också att 
vi behöver tro för att kunna återvända 
till deras närhet. Vi behöver tro på 
Jesus och Guds lycksalighetsplan. Att 
tro är att älska och följa vår Frälsare 
och hålla buden, även under pröv
ningar och svårigheter.

Dagens värld är instabil. Det finns 
besvikelser, meningsskiljaktigheter, 
bedrövelser och distraktioner.

President Dallin H. Oaks sa 
följande 2017: ”Dessa tider är pröv
ande och fyllda med stor oro: krig 
och rykten om krig, möjliga epide
mier av smittsamma sjukdomar, 
torka, översvämningar och global 
uppvärmning.”11

Vi kan inte förlora vår kärlek till 
och hopp om Jesus, även om vi 
står inför till synes överväldigande 
prövningar. Vår himmelske Fader och 
Jesus kommer aldrig att glömma oss. 
De älskar oss.

I oktober förra året undervisade 
president Russell M. Nelson oss om 
vikten av att sätta vår himmelske Fader 
och Jesus Kristus främst i våra liv. 
President Nelson sa att en innebörd av 
ordet Israel är att ”låta Gud råda”.12 

Han ställde var och en av oss dessa 
frågor: ”Är du villig att låta Gud råda i 
ditt liv? Är du villig att låta Gud vara det 
viktigaste inflytandet i ditt liv? Vill du 
låta hans ord, hans bud och hans för
bund påverka det du gör varje dag? Vill 
du låta hans röst få prioritet över alla 
andra? Är du villig att låta det som han 
vill att du ska göra få företräde framför 
alla andra ambitioner? Är du villig att 
låta din vilja införlivas i hans?”13

Vi måste alltid komma ihåg att 
vår sanna lycka beror på vår relation 
med Gud, med Jesus Kristus och med 
varandra.

Ett sätt att visa vår kärlek är att 
tillsammans med familj, vänner och 
grannar göra något litet för att bli 
bättre på att tjäna varandra. Bidra med 
sådant som gör den här världen till en 
bättre plats.

Vad kan du göra i ditt liv för att 
visa att du älskar Herren mest?

När vi fokuserar på att älska vår 
nästa som han älskar dem, börjar vi 
verkligen älska dem runtom oss.14

Jag frågar igen, hur skulle du 
besvara Frälsarens fråga: ”Älskar du 
mig mer än de andra?”

När du begrundar den frågan liksom 
jag har gjort ber jag att du ska svara 
som Petrus gjorde för så länge sedan: 
”Ja, Herre. Du vet att jag har dig kär”15 
och sedan visa det genom att älska och 
tjäna Gud och alla omkring dig.

Jag vittnar om att vi är välsign
ade som har Jesu Kristi evangelium 
att leda oss i hur vi ska leva och 
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behandla varandra. I honom upp
täcker vi att varje dotter och son till 
Gud är mycket dyrbar för honom.

Jag vittnar om att Jesus Kristus är 
vår älskade Frälsare. Han är Guds 
enfödde Son. Och jag bär detta vitt
nesbörd ödmjukt i Jesu Kristi namn, 
amen. ◼
SLUTNOTER
 1. Se Johannes 21:3.
 2. Se Johannes 21:11.
 3. Johannes 21:12.
 4. Johannes 21:15; betoning tillagd.
 5. ”Den levande Kristus: Apostlarnas 

vittnesbörd”, JesuKristiKyrka.org.
 6. ”Den levande Kristus”, JesuKristiKyrka.
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 12. Russell M. Nelson, ”Låt Gud råda”, 
Liahona, nov. 2020, s. 92; se även Bible 
Dictionary, ”Israel”.

 13. Se Russell M. Nelson, ”Låt Gud råda”, s. 
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Worldwide att servera ett varmt mål 
mat om dagen, tillsammans med mjölk 
åt de små barnen. Efter en svår tid 
började familjen sitt liv – och startade 
sitt bageri – på nytt i ett nytt land.

Nyligen kom en låda med kakor till 
kyrkans kontor med följande med
delande: ”I över två månader kunde 
vi få mat från Rahma Latter day Saint 
[Charities] köket. Utan den [hade] vi 
svultit ihjäl. Jag ber er ta emot detta … 
smakprov från min butik som ett litet 
uttryck för vår tacksamhet. Jag ber 
Gud den Allsmäktige att välsigna er … 
i allt ni gör.”1

En kaka av tacksamhet och åminn
else. Den är till er. Till alla er som bad 
efter att ha sett något på nyheterna, till 
alla er som ställde upp som frivilliga 
när det inte var bekvämt eller som 
godhjärtat donerade pengar till den 
humanitära fonden i tillit till att det 
skulle göra gott: tack.

Det gudomliga ansvaret att ta hand 
om de fattiga

Jesu Kristi kyrka har fått ett gudom
ligt uppdrag att ta hand om de fattiga.2 
Det är en av grundpelarna i frälsning
ens och upphöjelsens verk.3 Det som 

Sharon Eubank
första rådgivare i Hjälpföreningens generalpresidentskap

Den här kakan som är gjord av filodeg 
och pistaschnötter är en tackgåva. Den 
bakades av familjen Kadado, som i 
decennier ägde tre bagerier i Damas
kus i Syrien. När kriget kom, hindrade 
en blockad att mat och förnödenheter 
nådde deras del av staden. Familjen 
Kadado svalt. När den här desperata 
situationen var som värst började 
Latter day Saint Charities och några 
mycket modiga personer från Rahma 

Jag ber att han ska 
använda oss
Små ansträngningar gör gemensamt stort intryck 
och förstorar de många personliga saker vi gör som 
Jesu Kristi lärjungar.

USA.
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gällde på Almas tid gäller verkligen 
oss också: ”Och på så sätt avvisade 
de under sina gynnsamma omständ
igheter ingen som var naken eller 
som var hungrig eller som var törstig 
eller som var sjuk eller som inte hade 
fått näring. Och deras hjärtan var inte 
begivna på rikedomar varför de var 
frikostiga mot alla, både gammal och 
ung, både träl och fri, både man och 
kvinna, såväl utanför kyrkan som inom 
kyrkan, och de hade inte anseende till 
person när det gällde de behövande.”4

Kyrkan svarar på detta uppdrag på 
många olika sätt, bland annat genom

• stödverksamheten i Hjälpfören
ingen, prästadömskvorumen och 
klasserna

• att fasta och använda fasteoffer
• välfärdsgårdar och konservfabriker
• välkomstcenter för invandrare
• stödprogram för personer i 

fängelse
• kyrkans humanitära insatser
• appen JustServe, som matchar ihop 

volontärer med tjänandetillfällen.

Dessa är alla exempel på hur små 
ansträngningar, organiserade genom 
prästadömet, tillsammans gör stor skill
nad och förstorar de många individuella 
saker vi gör som Jesu Kristi lärjungar.

Profeter har förvaltarskap över  
hela jorden

Profeter har ansvar för hela jorden, 
inte bara för kyrkans medlemmar. Jag 
kan av egen erfarenhet berätta om 
hur personligt och hängivet första 
presidentskapet tar detta ansvar. 
Allteftersom behoven växer har första 
presidentskapet gett oss ansvar att 
öka våra humanitära insatser på ett 
betydande sätt. De intresserar sig för 
de största trenderna och de minsta 
detaljerna.

Nyligen tog vi med oss och visade 
dem en av de skyddsrockar som Bee
hive Clothing syr till sjukhus under 
pandemin. Som läkare var president 
Russell M. Nelson mycket intresserad. 
Han ville inte bara se den. Han ville 
prova den – kontrollera ärmmudd
arna och längden och hur den knöts 
baktill. Han sa senare, med rörelse 
i rösten: ”När ni träffar människor 
under era uppdrag, tacka dem då för 
deras fasta, deras offergåvor och deras 
tjänande i Herrens namn.”

Humanitär rapport
På uppdrag av president Nelson 

rapporterar jag nu till er om hur Jesu 
Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga 
svarar på orkaner, jordbävningar, 
flyktingar – ja, till och med en pan
demi – tack vare de sista dagars 
heligas och många vänners vänlighet. 
Även om de över 1 500 covid 19 
projekten absolut har varit det största 
målet för kyrkans bistånd under 
de senaste 18 månaderna, svarade 
kyrkan också på 933 naturkatastrofer 
och flyktingkriser i 108 länder. Men 
statistiken berättar inte allt. Låt mig 
dela med mig av fyra korta exempel 

för att ge er ett litet smakprov på vad 
som görs.

Covid- bistånd i Sydafrika
16 åriga Dieke Mphuti från Welkom i 
Sydafrika förlorade sina föräldrar för 
många år sedan och fick själv ta hand 
om sina tre yngre syskon. Det var 
alltid svårt för henne att få ihop till
räckligt med mat, men bristen på mat 
under covid och karantänen gjorde 
det nästan omöjligt. De var ofta hung
riga och klarade sig nätt och jämnt 
tack vare grannars generositet.

En solig dag i augusti 2020 för
vånades Dieke av en knackning 
på dörren. Hon öppnade och såg 
två främlingar – den ene en repre
sentant från kyrkans områdes
kontor i Johannesburg och den 
andre en funktionär från Sydafrikas 
Utvecklingsdepartement.

De två organisationerna samarbet
ade för att leverera mat till utsatta hus
håll. Dieke kände lättnaden skölja över 
sig när hon såg högen av majsmjöl och 
andra basvaror som köpts med pengar 
från kyrkans humanitära fond. De 
skulle nära hennes familj i flera veckor 
tills ett statligt nödhjälpspaket skulle 
kunna träda i kraft för henne.

Diekes berättelse är en av tusentals 
sådana upplevelser som äger rum över 
hela världen under covid pandemin 
tack vare era helgade bidrag.

Hjälp till afghaner vid Ramstein
Vi har alla sett bilderna på nyheterna 
på sistone: tusentals människor som 
evakueras från Afghanistan med flyg. 
Många av dem kom till flygbaser eller 
andra tillfälliga platser i Qatar, USA, 
Tyskland och Spanien innan de sluss
ades vidare till sina slutliga destina
tioner. Deras behov var omedelbara, 
och kyrkan svarade med förnöden
heter och volontärer. Vid Ramstein Bolivia.
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Air Base i Tyskland delade kyrkan ut 
stora donationer av blöjor, moders
mjölksersättning, mat och skor.

Några av systrarna i Hjälpfören
ingen lade märke till att många af
ghanska kvinnor använde sina makars 
tröjor för att täcka huvudet eftersom 
deras traditionella huvudbonader 
hade slitits bort i kaoset på flygplatsen 
i Kabul. I en vänskapshandling som 
överskred alla religiösa och kulturella 
gränser samlades systrarna i Ramsteins 
första församling för att sy traditio
nell muslimsk klädsel till afghanska 
kvinnor. Syster Bethani Halls sa: ”Vi 
hörde att kvinnorna behövde böne
klädsel, och vi syr så att de kan känna 
sig [bekväma] när de ska be.”5

Hjälparbete efter jordbävning i Haiti
Nästa exempel visar att man inte 
behöver vara rik eller gammal för 
att vara ett redskap för det goda. 
18 åriga Marie ”Djadjou” Jacques 
tillhör Cavaillons gren på Haiti. När 
den förödande jordbävningen slog 
till nära hennes stad i augusti, var 
hennes familjs hus en av tiotusentals 
byggnader som kollapsade. Det är 
nästan omöjligt att föreställa sig hur 
förtvivlad man blir av att förlora sitt 
hem. Men i stället för att ge efter för 
denna förtvivlan vände sig Djadjou – 
otroligt nog – utåt.

Hon såg en äldre granne som hade 
det svårt och började ta hand om 
henne. Hon hjälpte andra att ta bort 
bråte. Trots sin utmattning hjälpte hon 

andra medlemmar i kyrkan att dela ut 
mat och hygienpaket till andra. Dja
djous berättelse är bara ett av många 
mäktiga exempel på tjänande som 
utförs av ungdomar och unga vuxna 
som strävar efter att följa Jesu Kristi 
föredöme.

Hjälparbete efter översvämning  
i Tyskland
Bara några veckor före jordbävningen 
utförde en annan grupp unga vuxna 
liknande tjänande på andra sidan 
Atlanten. Översvämningarna som 
svepte över västra Europa i juli var 
svårare än på flera decennier.

När vattnet slutligen drog sig 
undan, såg en butiksägare i det 
flodnära distriktet Ahrweiler i Tysk
land över skadorna och blev totalt 
överväldigad. Denne ödmjuke man, 
en hängiven katolik, viskade en bön 
om att Gud skulle sända någon som 
kunde hjälpa honom. Redan nästa 
morgon kom president Dan Ham
mon från Tysklandmissionen Frank
furt till gatan med en liten grupp 
missionärer i gula Hjälpande händer 
västar. Vattnet hade nått tre meter 
upp på butiksägarens väggar och 
lämnat efter sig ett tjockt lager lera. 
Volontärerna skottade ut leran, tog 
bort heltäckningsmattan och gips
skivorna och lade ut allt på gatan 
för att det skulle forslas bort. Den 
överlycklige butiksägaren arbetade 
tillsammans med dem i timmar, för
undrad över att Herren hade skickat 

en grupp av sina tjänare som svar på 
hans bön – inom 24 timmar!6

”Så, jag ber att han ska använda oss”
På tal om kyrkans humanitära 

ansträngningar sa äldste Jeffrey R. 
Holland en gång: ”Böner besvaras … 
oftast … av Gud genom andra männ
iskor. Så, jag ber att han ska använda 
oss. Jag ber att vi kan bli svaret på 
andras böner.”7

Bröder och systrar, genom ert 
tjänande, era donationer, er tid och er 
kärlek har ni varit svaret på så många 
böner. Och ändå finns det så mycket 
kvar att göra. Som döpta medlemmar i 
kyrkan har vi förbundit oss att ta hand 
om de behövande. Våra enskilda 
ansträngningar kräver inte nödvänd
igtvis att vi har pengar eller åker långt 
bort,8 men de kräver den Helige And
ens vägledning och ett hjärta som är 
villigt att säga till Herren: ”Här är jag, 
sänd mig!”9

Ett nådens år från Herren
I Lukas 4 står det att Jesus kom till 

Nasaret, där han hade vuxit upp, och 
reste sig i synagogan för att läsa. Det var 
i början av hans jordiska verksamhet, 
och han citerade ett stycke ur Jesaja:

”Herrens Ande är över mig, för 
han har smort mig till att förkunna 
glädjens budskap för de fattiga. Han 
har sänt mig att [förbinda dem som 
har förkrossade hjärtan, att] utropa 
frihet för de fångna och syn för de 
blinda, att ge de förtryckta frihet 

Norge.



56 LÖRDAGENS KVÄLLSMÖTE

och förkunna ett nådens år från 
Herren. …

I dag har det här stället i Skriften 
gått i uppfyllelse inför er som 
lyssnar.”10

Jag vittnar om att det här stället 
i skrifterna uppfylls i vår tid också. 
Jag vittnar om att Jesus Kristus har 
kommit för att förbinda dem som har 
förkrossade hjärtan. Hans evange
lium ska återställa de blindas syn. 
Hans kyrka ska utropa frihet för de 
fångna, och hans lärjungar överallt i 
världen arbetar för att ge de för
tryckta frihet.

Låt mig avsluta genom att upp
repa frågan Jesus ställde till sin 
apostel Simon Petrus: ”Älskar du 
mig?”11 Kärnan i evangeliet ligger 
i hur vi besvarar den frågan för 
oss själva och hur vi ”för [hans] får 
på bete”12. Med stor vördnad och 
kärlek för vår Mästare Jesus Kristus, 
inbjuder jag var och en av oss att 
delta i hans magnifika verksamhet, 
och jag ber att han ska använda oss. 
I Jesu Kristi heliga namn, amen. ◼
SLUTNOTER
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Operationen beräknades ta många 
timmar, men efter bara en kort stund 
kom läkaren till väntrummet för att 
träffa vår familj. Han berättade att 
när de påbörjade operationen hade 
de sett att cancern hade spridit sig 
överallt i min fars kropp. Baserat på 
vad de hade sett hade min far bara 
några månader kvar att leva. Vi blev 
förkrossade.

Äldste Brent H. Nielson.
i de sjuttios presidentskap

Strax efter min mission, när jag var 
student på Brigham Young Univer
sity, fick jag ett telefonsamtal från 
min pappa. Han berättade att han 
hade diagnostiserats med cancer i 
bukspottkörteln och att han, trots 
att hans överlevnadschanser inte 
var stora, var fast besluten att bli 
frisk och återvända till sina normala 
aktiviteter i livet. Det telefonsamtalet 
var en väckarklocka för mig. Min 
pappa hade varit min biskop, min 
vän och min rådgivare. Min mamma, 
mina syskon och jag begrundade 
framtiden, och den såg dyster ut. 
Min yngre bror Dave verkade som 
missionär i New York och deltog på 
distans i de här svåra händelserna i 
familjen.

Dåtidens medicinska personal 
föreslog att han skulle opereras för 
att förhindra att cancern spred sig. 
Vår familj fastade och bad uppriktigt 
om ett under. Jag kände att vi hade 
tillräckligt med tro på att min far 
kunde bli helad. Precis innan opera
tionen gav min äldre bror Norm och 
jag pappa en välsignelse. Med all den 
tro vi kunde uppbåda bad vi att han 
skulle bli helad.

Finns det ingen balsam i 
Gilead?
Frälsarens helande kraft består inte bara i hans 
förmåga att läka våra kroppar, utan – kanske ännu 
viktigare – i hans förmåga att hela våra hjärtan.

Australien.
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När min far vaknade upp från 
operationen var han angelägen om att 
få veta om ingreppet hade lyckats. Vi 
gav honom den dystra nyheten.

Vi fortsatte att fasta och be om ett 
underverk. Under det att min fars 
hälsa snabbt försämrades började vi be 
om att han inte skulle känna smärta. 
Så småningom, i och med att hans 
tillstånd blev sämre, bad vi Herren för
korta hans lidande. Bara några mån
ader efter operationen, som kirurgen 
hade förutsagt, gick min far bort.

Vår familj överöstes av kärlek och 
omsorg av församlingsmedlemmar 
och vänner till familjen. Vi hade en 
vacker begravning där min fars liv 
hyllades. Men allteftersom tiden gick 
och vi upplevde smärtan av pappas 
frånvaro, började jag undra varför 
pappa inte hade blivit helad. Jag und
rade om min tro inte var stark nog. 
Varför fick en del familjer uppleva 
underverk, men inte vår familj? Jag 
hade under min mission lärt mig att 
vända mig till skrifterna för att få svar, 
så jag började utforska skrifterna.

I Gamla testamentet får vi lära oss 
om en aromatisk krydda eller balsam 
som användes till att läka sår och som 
utvanns ur en buske som odlades i 
Gilead. På Gamla testamentets tid blev 
salvan känd som ”Gileads balsam”1. 
Profeten Jeremia beklagade sig över 
förödelserna han såg bland sitt folk 
och hoppades på läkedom. Jeremia 
undrade: ”Finns det ingen balsam 
i Gilead, finns där ingen läkare?”2 
Genom litteratur, musik och konst 
har Frälsaren Jesus Kristus ofta kallats 
Gileads balsam på grund av sin för
underliga makt att hela. Precis som 
Jeremia undrade jag: Finns det ingen 
balsam i Gilead åt familjen Nielson?

I Markus kapitel 2 i Nya testa
mentet finner vi Frälsaren i Kaper
naum. Ryktet om Frälsarens helande 

kraft hade spridit sig i hela landet 
och många färdades till Kapernaum 
för att helas av honom. Så många 
hade samlats runt huset där Frälsaren 
befann sig att det inte fanns utrymme 
för honom att ta emot dem alla. Fyra 
män bar fram en förlamad man för att 
han skulle kunna helas av Frälsaren. 
De kunde inte ta sig fram genom folk
massan, så de tog bort en del av taket 
på huset och sänkte ner mannen för 
att han skulle kunna möta Frälsaren.

När jag läste den här berättelsen 
förvånades jag över vad Frälsaren 
sa när han mötte den här mannen: 
”Mitt barn, dina synder är förlåtna.”3 
Jag tänkte att om jag hade varit en av 
de fyra männen som hade burit den 
här mannen hade jag kanske sagt till 
Frälsaren: ”Vi tog faktiskt hit honom 
för att han skulle bli helad.” Jag tror 
att Frälsaren kanske hade svarat: ”Jag 
helade ju honom.” Var det möjligt 
att jag inte hade förstått helt och 
hållet – att Frälsarens helande kraft 
inte bara bestod i hans förmåga att 
hela våra kroppar, utan, kanske ännu 
viktigare, även i hans förmåga att hela 
våra hjärtan och min familjs sargade 
hjärtan?

Frälsaren undervisade om en 
viktig lärdom genom den här upplev
elsen när han till slut helade den här 

mannen fysiskt. Det blev uppenbart 
för mig att hans budskap var att han 
kunde vidröra deras ögon som var 
blinda så att de kunde se. Han kunde 
vidröra öronen på dem som var döva 
så att de kunde höra. Han kunde vid
röra benen på dem som inte kunde gå 
så att de kunde gå. Han kan hela våra 
ögon och våra hjärtan, men viktigast 
av allt: Han kan hela våra hjärtan 
genom att rena oss från synd och lyfta 
oss genom svåra prövningar.

När Frälsaren visade sig för männ
iskorna i Mormons bok efter sin upp
ståndelse talade han återigen om sin 
helande kraft. Nephiterna hörde hans 
röst från himlen ställa frågan: ”Vill ni 
inte nu återvända till mig och ångra 
era synder och bli omvända så att jag 
kan hela er?”4 Senare lärde Frälsaren: 
”För ni vet inte om de inte kommer 
att återvända och omvända sig och 
komma till mig med helhjärtat uppsåt, 
så att jag kan hela dem.”5 Frälsaren 
pratade inte om fysisk läkedom, utan 
om andlig läkedom för deras själar.

Moroni bidrog med ytterligare 
insikt genom att dela med sig av sin 
far Mormons ord. Efter att ha talat 
om underverk förklarade Mormon: 
”Och Kristus har sagt: ’Om ni har tro 
på mig ska ni få kraft att göra vad 
jag än finner lämpligt.’”6 Jag insåg 

Uruguay.
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att föremålet för min tro måste vara 
Jesus Kristus, och att jag behövde 
acceptera det som han fann lämpligt 
när jag utövade tro på honom. Jag 
förstår nu att min fars bortgång var 
lämplig i Guds plan. Nu när jag lägger 
händerna på någon annans huvud 
för att ge en välsignelse utövar jag tro 
på Jesus Kristus, och jag förstår att en 
person kan och kommer att bli fysiskt 
helad om Kristus finner det lämpligt.

Frälsarens försoning, som tillgäng
liggör både hans återlösande och hans 
möjliggörande kraft, är den största 
välsignelse som Jesus Kristus erbjuder 
alla. När vi omvänder oss med hel
hjärtat uppsåt renar Frälsaren oss från 
synd. När vi med glädje underkastar 
oss Faderns vilja, till och med i de svår
aste av omständigheter, lyfter Frälsaren 
våra bördor och gör dem lätta.7

Men jag insåg något som var ännu 
viktigare. Jag hade felaktigt trott att 
Frälsarens helande kraft inte hade 
fungerat för min familj. När jag nu 
tittar tillbaka med mognare ögon 
och erfarenhet, ser jag att Frälsarens 
helande kraft var uppenbar hos var 
och en av mina familjemedlemmar. 

Jag var så fokuserad på fysisk läke
dom att jag inte kunde se under
verken som hade skett. Herren stärkte 
och lyfte min mamma bortom hennes 
kapacitet under den här svåra pröv
ningen, och hon levde ett långt och 
produktivt liv. Hon hade ett anmärk
ningsvärt positivt inflytande på sina 
barn och barnbarn. Herren välsignade 
mig och mina syskon med kärlek, 
enighet, tro och återhämtningsför
måga som blev en viktig del av våra 
liv och är det än i dag.

Men min pappa då? Precis som med 
alla som omvänder sig blev han and
ligt helad genom att söka och ta emot 
de välsignelser som finns tillgängliga 
tack vare Frälsarens försoning. Han 
tog emot sina synders förlåtelse och 
inväntar nu uppståndelsens underverk. 
Aposteln Paulus lärde: ”Liksom alla 
dör i Adam, så ska också alla göras 
levande i Kristus.”8 Ni förstår, jag sa till 
Frälsaren: ”Vi tog pappa till dig för att 
bli helad”, och det är nu tydligt för mig 
att Frälsaren faktiskt helade honom. 
Gileads balsam fungerade för familjen 
Nielson – inte på det sätt vi väntat oss, 
men på ett ännu mer betydelsefullt sätt 

som har varit och fortsätter att vara till 
välsignelse för oss.

I Johannes kapitel 6 i Nya testa
mentet utförde Frälsaren ett av sina 
intressantaste underverk. Med bara 
ett fåtal fiskar och några brödstycken 
mättade han 5 000 personer. Jag har läst 
den här berättelsen många gånger, men 
det finns en del av den upplevelsen 
som jag missade och som nu är mycket 
betydelsefull för mig. Efter att Frälsaren 
mättat 5 000 personer bad han sina lär
jungar att samla ihop det som var kvar 
– resterna – som fyllde 12 korgar. Jag 
har undrat varför Frälsaren tog sig tid 
att göra det. Det har blivit tydligt för mig 
att en sak som vi kan lära oss av det till
fället är det här: Han kunde mätta 5 000 
personer och det blev mat över. ”Min 
nåd är tillräcklig för alla människor.”9 
Frälsarens återlösande och helande kraft 
kan täcka över vilken synd, skada eller 
prövning som helst – oavsett hur stor 
eller svår – och den räcker och blir över. 
Hans nåd är tillräcklig.

Med den kunskapen kan vi gå 
framåt i tro och veta att när svåra 
stunder kommer – och det gör de – 
eller när synden omger våra liv, står 
Frälsaren ”med läkedom under sina 
vingar”10 och inbjuder oss att komma 
till honom.

Jag vittnar för er om Gileads balsam, 
Frälsaren Jesus Kristus, vår Återlösare, 
och om hans underbara helande kraft. 
Jag vittnar om hans önskan att hela er. 
I Jesu Kristi namn, amen. ◼

SLUTNOTER
 1. Se Handledning för skriftstudier, ”Balsam i 

Gilead”.
 2. Jeremia 8:22.
 3. Markus 2:5.
 4. 3 Nephi 9:13; betoning tillagd.
 5. 3 Nephi 18:32; betoning tillagd.
 6. Moroni 7:33.
 7. Se Mosiah 24:15.
 8. 1 Korintierbrevet 15:22.
 9. Ether 12:27.
 10. Malaki 4:2.Kanada.



59NOVEMBER 2021

”Lev enligt skrifternas vägledning”, 
Liahona, jan. 2001, s. 21).

Vilka är några av de saker vi gör om 
våra själar gläds åt skrifterna?

Vår önskan att vara en del av Isra
els insamling på båda sidor om slöjan 
blir starkare. Det blir normalt och 
naturligt för oss att inbjuda familj och 
vänner att lyssna på missionärerna. 
Vi blir värdiga och vi har en giltig 
tempelrekommendation för att kunna 
besöka templet så ofta som möjligt. 
Vi arbetar på att hitta, förbereda och 
skicka in våra förfäders namn till 
templet. Vi är trofasta i att hålla sab
batsdagen helig och gå i kyrkan varje 
söndag för att förnya våra förbund 
med Herren genom att värdigt ta del 
av sakramentet. Vi stannar kvar på 
förbundsstigen och lever av varje ord 
som utgår från Guds mun (se Läran 
och förbunden 84:44).

Vad innebär det för er att glädja sig åt 
det som hör Herren till?

Att glädjas åt skrifterna är mer än 
att hungra och törsta efter kunskap. 
Nephi upplevde stor glädje i sitt liv. 
Men han upplevde också svårigheter 

dem. Han såg också skrift som var lätt 
att läsa och som gav dem insikt om 
Herrens vägar. Han blev medveten 
om att Herren åstadkommer stora ting 
med små medel. Han var lydig mot 
de anvisningar som gavs av Liahona. 
Han gick upp på berget och skaffade 
mat till sin familj, som hade lidit så 
mycket av bristen på föda (se 1 Nephi 
16:23–31).

Det verkar som om Nephi hän
givet studerade skrifterna. Vi läser 
att Nephi gladde sig åt skrifterna, 
begrundade dem i sitt hjärta och 
skrev dem till sina barns lärdom och 
nytta (se 2 Nephi 4:15–16).

President Russell M. Nelson har 
sagt:

”Om vi ’strävar framåt, mättar 
[oss] med Kristi ord och håller ut 
intill änden, … ska [vi] få evigt liv’ 
[2 Nephi 31:20].

Att mätta sig innebär mer än att 
smaka. Att mätta sig innebär att njuta 
av dem. Vi njuter av skrifterna genom 
att glatt och nyfiket studera dem och 
sedan följa dem trofast. När vi mättar 
oss med Kristi ord skrivs de på ’tavlor 
av kött, i [våra] hjärtan’ [2 Kor. 3:3]. De 
blir en väsentlig del av vår natur” (se 

Äldste Arnulfo Valenzuela
i de sjuttios kvorum

Tack så mycket, äldste Nielson, för ditt 
vackra budskap. Vi behövde det.

Mina kära bröder och systrar, pre
sident Russell M. Nelson har nyligen 
lärt oss: ”Att göra något väl kräver 
ansträngning. Att bli en sann Jesu 
Kristi lärjunge är inget undantag. Att 
öka sin tro och lita på honom kräver 
ansträngningar.” Bland de rekom
mendationer han gav oss för att stärka 
vår tro på Jesus Kristus är att vi blir 
engagerade elever, att vi fördjupar oss 
i skrifterna för att bättre förstå Kristi 
mission och verksamhet. (Se ”Kristus 
har uppstått – tro på honom förflyttar 
berg”, Liahona, maj 2021, s. 103.)

Vi lär oss i Mormons bok att skrift
erna var en viktig del av Lehis familj 
– så viktig att Nephi och hans bröder 
återvände till Jerusalem för att hämta 
plåtarna av mässing (se 1 Nephi 3–4).

Skrifterna uppenbarar Guds vilja 
för oss, på samma sätt som Liahona 
gjorde för Nephi och hans far. Efter 
att Nephis båge brustit behövde han 
veta vart han skulle gå för att skaffa 
mat. Hans far Lehi tittade på Liahona 
och såg det som stod skrivet. Nephi 
såg att visarna fungerade enligt den 
tro, flit och uppmärksamhet som gavs 

Fördjupad omvändelse till 
Jesus Kristus
Skrifterna och vår kunskap om Gud är gåvor – gåvor 
som vi alltför ofta tar för givna. Låt oss värdesätta 
dessa välsignelser.



60 LÖRDAGENS KVÄLLSMÖTE

och sorg (se 2 Nephi 4:12–13). ”Dock”, 
sa han, ”vet jag vem jag har anförtrott 
mig åt” (2 Nephi 4:19). När vi studerar 
skrifterna kan vi bättre förstå Guds 
plan för frälsning och upphöjelse, och 
vi kan lita på de löften som han har 
gett oss i skrifterna såväl som i nutida 
profeters löften och välsignelser.

En eftermiddag blev min fru och 
jag hembjudna till en vän. Deras 
sjuårige son David hade aldrig hört 
bibelberättelsen om David och 
Goliat, och han ville höra den. När 
jag började berätta blev han rörd av 
hur David, med sin tro och i Isra
els Guds namn, sårade och dödade 
filistén med en slunga och en sten, 
utan att ha något svärd i handen (se 
1 Samuelsboken 17).

Han tittade på mig med sina 
enorma mörka ögon och frågade mig 

bestämt: ”Vem är Gud?” Jag förklarade 
för honom att Gud är vår himmelske 
Fader och att vi lär oss om honom i 
skrifterna.

Då frågade han mig: ”Vad är skrift
erna?” Jag sa att skrifterna är Guds ord 
och att han i dem kunde hitta vackra 
berättelser som skulle hjälpa honom 
att lära känna Gud bättre. Jag bad 
hans mor att använda den bibel hon 
hade i sitt hem och att hon inte skulle 
låta David somna utan att läsa hela 
berättelsen för honom. Han lyssnade 
förtjust på den. Skrifterna och vår 
kunskap om Gud är gåvor – gåvor 
som vi alltför ofta tar för givna. Låt oss 
värdesätta dessa välsignelser.

När jag som ung man verkade som 
missionär lade jag märke till att många 
människors liv förändrades när vi 
undervisade med skrifterna. Jag blev 

medveten om kraften i dem och hur de 
kan förändra våra liv. Varje person vi 
undervisade om det återställda evan
geliet var en unik individ med olika 
behov. De heliga skrifterna – ja, profe
tiorna skrivna av de heliga profeterna – 
fick dem att tro på Herren och omvända 
sig, och förändrade deras hjärtan.

Skrifterna fyllde dem med glädje 
när de fick inspiration, vägledning, 
tröst, styrka och svar på sina behov. 
Många av dem bestämde sig för att 
göra förändringar i sina liv och de 
började hålla Guds bud.

Nephi uppmanar oss att glädja oss 
åt Kristi ord, eftersom Kristi ord ska 
tillkännage för oss allt vi bör göra (se 
2 Nephi 32:3).

Jag uppmanar er att ha en perma
nent plan för era skriftstudier. Kom 
och följ mig är en utmärkt resurs vi 

Uruguay.
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har för att undervisa och lära oss om 
evangeliet, fördjupa vår omvändelse 
till Jesus Kristus och hjälpa oss att bli 
som han. När vi studerar evangeliet 
söker vi inte bara ny information; vi 
försöker snarare bli ”en ny skapelse” 
(2 Korintierbrevet 5:17).

Den Helige Anden leder oss mot 
sanningen och vittnar för oss om 
sanningen (se Johannes 16:13). Han 
upplyser vårt sinne och förnyar vår 
förståelse och rör vid våra hjärtan 
genom Guds uppenbarelse, som är 
källan till all sanning. Den Helige 
Anden renar våra hjärtan. Han 
väcker i oss en önskan att leva efter 
sanningen, och han viskar till oss 
hur vi kan göra det. ”Den helige 
Ande … ska lära er allt” ( Johannes 
14:26).

Om de ord han uppenbarade 
för profeten Joseph Smith sa vår 
Frälsare:

”Dessa ord är inte av människor 
eller av någon människa, utan av 
mig. …

För det är min röst som talar dem 
till er, för de är givna till er genom 
min Ande. …

Därför kan ni vittna om att ni 
har hört min röst och känner till 
mina ord” (Läran och förbunden 
18:34–36).

Vi bör söka den helige Andens 
sällskap. Det här målet bör styra våra 
beslut och vägleda våra tankar och 
handlingar. Vi måste söka efter allt 
som inbjuder Andens inflytande och 
förkasta allt som avviker från detta 
inflytande.

Jag vittnar om att Jesus Kristus är 
vår himmelske Faders älskade Son. 
Jag älskar min Frälsare. Jag är tack
sam för hans skrifter och för hans 
levande profeter. President Nelson 
är hans profet. I Jesu Kristi namn, 
amen. ◼

Bradley R. Wilcox
andre rådgivare i Unga mäns generalpresidentskap

En gång skickade jag ett meddelande 
till min dotter och svärson med tal till 
text funktionen på min telefon. Jag 
sa: ”Hej på er. Vad jag älskar er.” De 
fick: ”Hatar er. Borde älska er.” Är det 
inte märkligt hur lätt ett positivt och 
välmenat budskap kan missförstås? 
Det är det som ibland händer med 
Guds budskap om omvändelse och 
värdighet.

Vissa får av misstag budskapet 
att omvändelse och förändring är 
onödiga. Guds budskap är att de är 
nödvändiga.1 Men älskar inte Gud oss 
trots våra brister? Naturligtvis! Han 
älskar oss fullkomligt. Jag älskar mina 
barnbarn med alla deras brister, men 
det betyder inte att jag inte vill att de 
ska förbättra sig och bli allt de kan bli. 
Gud älskar oss som vi är, men han 
älskar oss också för mycket för att 
lämna oss i det skicket.2 Att växa upp 
åt Herren är vad jordelivet handlar 
om.3 Förändring är vad Kristi förson
ing handlar om. Kristus kan uppväcka 
oss från de döda, rena oss, trösta oss 
och hela oss, men han kan också 
därigenom förvandla oss så att vi blir 
mer som han.4

Vissa får av misstag budskapet 
att omvändelse är en engångsföre
teelse. Guds budskap, som presid
ent Russell M. Nelson har sagt, är 
att ”omvändelse … är en process”.5 
Omvändelse kan kräva tid och upp
repade ansträngningar,6 så att överge 
synd7 och ”inte längre ha någon benä
genhet att göra ont, utan att ständigt 
göra gott”8 är en livslång strävan.9

Värdighet är  
inte felfrihet
När det känns som att du har misslyckats för  
många gånger för att fortsätta försöka, kom då  
ihåg att Kristi försoning och den nåd den  
möjliggör är verkliga.

Brasilien.
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Livet är som en bilresa tvärs över 
landet. Vi kommer inte fram till målet 
på en enda tank bensin. Vi måste fylla 
på om och om igen. Att ta sakra
mentet är som att köra in på bensin
stationen. När vi omvänder oss och 
förnyar våra förbund lovar vi att vi är 
villiga att hålla buden, och Gud och 
Kristus välsignar oss med den Helige 
Anden.10 I korthet lovar vi att sträva 
framåt på vår resa, och Gud och 
Kristus lovar att fylla på tanken.

Vissa får av misstag budskapet att 
de inte är värdiga att helt och hållet 
delta i evangeliet eftersom de inte 
är helt fria från dåliga vanor. Guds 
budskap är att värdighet inte är felfri
het.11 Värdighet är att vara ärlig och 
att försöka. Vi måste vara ärliga mot 
Gud, våra prästadömsledare och andra 
som älskar oss12, och vi måste sträva 
efter att hålla Guds bud och aldrig ge 
upp bara för att vi misslyckas13. Äldste 
Bruce C. Hafen har sagt att utveck
landet av en kristuslik karaktär ”kräver 
tålamod och ihärdighet mer än den 
kräver felfrihet”14. Herren har sagt att 
Andens gåvor ”är givna till nytta för 
dem som älskar mig och håller alla 
mina bud och för den som strävar efter 
att så göra”.15

En ung man jag kallar Damon 
skrev: ”När jag växte upp hade jag 
problem med pornografi. Jag skäm
des alltid så mycket för att jag inte 
kunde göra rätt.” Varje gång Damon 
misslyckades blev ångerns smärta så 
intensiv att han i hårdhet bedömde att 
han inte var värdig någon sorts nåd, 
förlåtelse eller ytterligare chanser från 
Gud. Han säger: ”Jag bestämde att jag 
bara förtjänade att känna mig hemsk 
hela tiden. Jag antog att Gud nog 
hatade mig eftersom jag inte var villig 
att arbeta flitigare och komma över 
det här en gång för alla. Det kunde gå 
en vecka och ibland till och med en 

månad, men sedan fick jag ett återfall 
och tänkte: ’Jag blir aldrig tillräckligt 
bra, så vad är meningen med att ens 
försöka?’”

Vid ett sådant lågvattenstillfälle 
sa Damon till sin prästadömsledare: 
”Jag kanske bara borde sluta komma 
till kyrkan. Jag är trött på att vara 
hycklare.”

Hans ledare svarade: ”Du är inte 
en hycklare för att du har en dålig 
vana du försöker sluta med. Du är 
en hycklare om du gömmer den, 
ljuger om den eller försöker intala 
dig att problemet ligger hos kyrkan 
för att den har så höga normer. Att 
vara ärlig angående dina handlingar 
och att vidta steg för att gå framåt är 
inte att vara en hycklare. Det är att 
vara en lärjunge.”16 Den här ledaren 
citerade äldste Richard G. Scott, som 
lärde: ”Herren ser annorlunda på 
svagheter än han gör på uppror … 
Herren [talar] alltid om svagheter med 
barmhärtighet.”17

Det perspektivet gav Damon hopp. 
Han insåg att Gud inte sitter där uppe 
och säger: ”Damon klantade sig igen.” 
I stället säger han troligen: ”Titta hur 
långt Damon har kommit.” Den här 
unge mannen slutade äntligen att 
titta neråt i skam eller åt sidorna efter 
ursäkter och rationaliseringar. Han 
tittade uppåt efter gudomlig hjälp, och 
han fann den.18

Damon sa: ”Den enda gången jag 
hade vänt mig till Gud tidigare var för 
att be om förlåtelse, men nu bad jag 
också om nåd – hans ’möjliggörande 
kraft’ [se Handledning för skriftstudier, 
”Nåden”]. Jag hade aldrig gjort det 
tidigare. Nu för tiden ägnar jag mycket 
mindre tid åt att hata mig själv för det 
jag har gjort och mycket mer tid åt att 
älska Jesus för det han har gjort.”

Med tanke på hur länge Damon 
hade kämpat hade det varken varit 

hjälpsamt eller realistiskt om hans 
föräldrar och ledarna som hjälpte 
honom hade sagt ”aldrig mer” för 
snabbt eller om de godtyckligt hade 
satt en avhållsamhetsnorm för att han 
skulle anses ”värdig”. I stället började 
de med små mål han kunde uppnå. 
De gjorde sig av med förväntningar 
om allt eller inget och fokuserade på 
stegvis tillväxt, och det lät Damon 
bygga på en serie framgångar i stället 
för misslyckanden.19 Han insåg, likt 
Limhis förslavade folk, att han kunde 
få framgång ett steg i taget.20

Äldste D. Todd Christofferson har 
sagt: ”För att handskas med något 
[väldigt] stort behöver vi kanske bryta 
upp det i små, dagliga portioner. … Att 
få in nya och sunda vanor i vår karak
tär eller övervinna dåliga vanor eller 
beroenden kräver oftast en ansträng
ning i dag, följd av ännu en i morgon 
och så en till, kanske i många dagar, 
månader eller år. … Men vi kan klara 
av det eftersom vi kan be Gud om … 
den hjälp vi behöver varje dag.”21

Bröder och systrar, covid 19 
pandemin har ju inte varit lätt för 
någon, men den isolering som hör 
ihop med karantänrestriktioner har 
gjort livet extra svårt för dem som 
kämpar med dåliga vanor. Kom ihåg 
att förändring är möjlig, omvändelse 
är en process och att vara värdig är 
inte att vara felfri. Och framför allt, 
kom ihåg att Gud och Kristus vill 
hjälpa oss just här, just nu.22

Vissa får av misstag budskapet 
att Gud väntar med att hjälpa oss 
tills efter att vi har omvänt oss. Guds 
budskap är att han hjälper oss medan 
vi omvänder oss. Hans nåd är tillgäng
lig för oss ”oavsett var vi befinner oss 
på lydnadens stig”23. Äldste Dieter F. 
Uchtdorf har sagt: ”Gud behöver inte 
människor som är felfria. Han söker 
efter dem som erbjuder sitt ’hjärta och 
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ett villigt sinne’ [Läran och förbunden 
64:34], och han ska göra dem ’full
komliga i Kristus’ [Moroni 10:32–33].”24

Så många har sårats av trasiga och 
ansträngda relationer att det är svårt 
för dem att tro på Guds barmhärtighet 
och långmodighet. De har svårt att se 
Gud som han är – en kärleksfull Fader 
som möter oss i vår nöd25 och vet hur 
han ska ”ge det som är gott åt dem 
som ber honom”26. Hans nåd är inte 
bara en belöning åt de värdiga. Den 
är den ”gudomliga hjälp” han ger som 
hjälper oss att bli värdiga. Den är inte 
bara en belöning till de rättfärdiga. 
Den är ”styrkans gåva” som han ger, 
som hjälper oss att bli rättfärdiga.27 Vi 
går inte bara mot Gud och Kristus. Vi 
går med dem.28

Ungdomar överallt i kyrkan recite
rar Unga kvinnors tema och temat för 
aronska prästadömets kvorum. Från 
Nya Zeeland till Spanien till Etiopien 
till Japan säger unga kvinnor: ”[ Jag] 
värdesätter … omvändelsens gåva.” 
Från Chile till Guatemala till Moroni i 
Utah säger unga män: ”När jag strävar 
att tjäna, utöva tro, omvända mig och 
bli bättre dag för dag är jag värdig 
att ta emot templets välsignelser och 
evangeliets bestående glädje.”

Jag lovar att dessa välsignelser 
och denna glädje är verkliga och 
inom räckhåll för dem som håller alla 
buden och för ”den som strävar efter 
att så göra”.29 När det känns som att 
du har misslyckats för många gånger 
för att fortsätta försöka, kom då ihåg 
att Kristi försoning och den nåd den 
möjliggör är verkliga.30 Hans ”barm
härtighets arm är utsträckt mot er”.31 
Du är älskad – i dag, om 20 år, och i 
evighet. I Jesu Kristi namn, amen. ◼

SLUTNOTER
 1. Se Johannes 3:3–6; Mosiah 27:25.
 2. Se Neal A. Maxwell, ”I Will Arise and Go 

to My Father”, Ensign, sep. 1993, s. 65.

 3. Se Helaman 3:21.
 4. Se 2 Korintierbrevet 5:17; Mosiah 3:19.
 5. Russell M. Nelson, ”Vi kan göra bättre och 

bli bättre”, Liahona, maj 2019, s. 67.
 6. Se Mosiah 26:30; Moroni 6:8; Läran och 

förbunden 1:31–32.
 7. Se Läran och förbunden 58:43.
 8. Mosiah 5:2.
 9. Se Jakob 6:11; Alma 15:17.
 10. Se 2 Nephi 31:20; Mosiah 18:10; Läran och 

förbunden 20:77.
 11. Se Lukas 15:11–32; Romarbrevet 3:23–25. 

Äldste Gerrit W. Gong har sagt: ”Att vara 
värdig innebär inte att man är fullkomlig” 
(”Alltid minnas honom”, Liahona, maj 
2016, s. 109). I ett tal till studenterna på 
Brigham Young University förklarade 
president Cecil O. Samuelson: ”Man kan 
vara helt värdig ur evangeliets synpunkt 
och ändå fortfarande tillväxa medan man 
hanterar personlig ofullkomlighet. … 
Värdighet är nödvändig, men det är inte 
samma sak som fullkomlighet” (”Be Ye 
Therefore Perfect”, [andakt vid Brigham 
Young University, 6 sep. 2011], s. 1, 5, 
speeches.byu.edu). Äldste Marvin J. 
Ashton sa: ”Värdighet är en process och 
fullkomning är en evig vandring. Vi kan 
vara värdiga att åtnjuta vissa privilegier 
utan att vara fullkomliga” (”Om att vara 
värdig”, Nordstjärnan, juli 1989, s. 18).

 12. Äldste Neil L. Andersen har efterlyst 
”kompromisslös ärlighet” och har 
lärt: ”Ärlighet är hjärtat i andlighet 
och måste vara i centrum i sann och 
varaktig omvändelse” (The Divine Gift of 
Forgiveness [2019], s. 193, 48).

 13. Äldste Neil L. Andersen har skrivit: ”Vi 
kanske halkar bakåt ibland, men låt oss 
snabbt och ödmjukt falla tillbaka på knä 
och åter röra oss i rätt riktning” (The 
Divine Gift of Forgiveness, s. 208).

 14. Bruce C. Hafen, The Broken Heart (1989), 
s. 186.

 15. Läran och förbunden 46:9; betoning 
tillagd.

 16. Se Läran och förbunden 10:67.
 17. Richard G. Scott, ”Personlig styrka genom 

Jesu Kristi försoning”, Liahona, nov. 2013, 
s. 83.

 18. Se Läran och förbunden 6:35–37.
 19. President Russell M. Nelson har sagt: 

”Herren förväntar sig ingen perfektion 
av oss på det här stadiet av vårt eviga 
framåtskridande. Men han förväntar sig att 
vi ska bli allt renare” (”Vi kan göra bättre 
och bli bättre”, s. 68; betoning tillagd).

 20. Se Mosiah 21:16.
 21. D. Todd Christofferson, ”Se Guds hand i 

våra dagliga välsignelser”, Liahona, jan. 
2012, s. 28, 29; se även ”Omvändelsens 
gudomliga gåva”, Liahona, nov. 2011, 
s. 38–41.

 22. Se Josua 1:5, 9; Jesaja 41:10; Matteus 
11:28–30; 2 Nephi 28:32; Läran och 
förbunden 24:8.

 23. D. Todd Christofferson, ”Fria för evigt att 
verka av sig själva”, Liahona, nov. 2014, 
s. 19.

 24. Dieter F. Uchtdorf, ”Five Messages That All 
of God’s Children Need to Hear” (andakt 
vid Brigham Young University, 17 aug. 
2021), s. 3, speeches.byu.edu.
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 25. Se Ether 1:42–43.
 26. 3 Nephi 14:11.
 27. Se Dieter F. Uchtdorf, ”Nådens gåva”, 

Liahona, maj 2015, s. 107; se även 
2 Nephi 2:3; Jakob 4:7. President 
Russell M. Nelson har sagt: ”Herren 
kräver inte fullkomlig tro för att ge 
oss tillgång till hans fullkomliga kraft” 
(”Kristus har uppstått – tro på honom 
förflyttar berg”, Liahona, maj 2021, 
s. 102).

 28. Se 5 Moseboken 2:7; Matteus 1:23; Läran 
och förbunden 100:12. Äldste Robert E. 
Wells skrev: ”Vår himmelske Fader är 
inte en frånvarande Gud, och Jesus är 
inte heller död. De är relevanta i dag 
som aldrig tidigare” (The Mount and the 
Master [1991], s. 26).

 29. Läran och förbunden 46:9.
 30. Se Sheri Dew, Amazed by Grace (2015), 

s. 4.
 31. 3 Nephi 9:14.

Jag har studerat några aspekter av 
Frälsarens liv och jag har valt ut, som 
en del av mitt budskap i dag, fyra av 
hans egenskaper som jag försöker 
efterlikna och som jag ska dela med er.

Frälsarens första egenskap är 
ödmjukhet. Jesus Kristus var ödmjuk 
redan i det förjordiska livet. Vid rådet i 
himlen erkände och lät han Guds vilja 
råda i planen för människornas fräls
ning. Han sa: ”Fader, ske din vilja, och 
äran vare din för evigt” (Mose 4:2).

Vi vet att Jesus Kristus undervisade 
om ödmjukhet och ödmjukade sig för 
att förhärliga sin Fader.

Låt oss leva i ödmjukhet eftersom 
det för med sig frid (se Läran och 
förbunden 19:23). Ödmjukhet kom
mer före härlighet, och den kallar ner 
Guds nåd över oss: ”Och ni alla, klä 
er i ödmjukhet mot varandra, för Gud 
står emot de högmodiga men ger nåd 
åt de ödmjuka” (1 Petrusbrevet 5:5). 
Ödmjukhet leder till milda svar. Den är 
själva källan till en rättfärdig karaktär.

Äldste Dale G. Renlund har sagt:
”Personer som vandrar i ödmjukhet 

med Gud kommer ihåg vad vår him
melske Fader och Jesus Kristus har 
gjort för dem.”

Äldste Alfred Kyungu
i de sjuttios kvorum

I mina personliga skriftstudier har 
jag imponerats av Saulus från Tarsus 
omvändelse, han som senare blev 
känd som Paulus, som beskrivs i 
Bibeln.

Paulus var en aktiv deltagare i 
förföljelsen av kyrkan och de kristna. 
Men tack vare himlens kraft och Jesu 
Kristi försoning blev han fullständigt 
förändrad och blev till en av Guds 
stora tjänare. Hans förebild i livet var 
Frälsaren Jesus Kristus.

I ett av Paulus brev till korintierna 
uppmanade han dem att följa honom, 
liksom han själv följde Kristus (se 
1 Korintierbrevet 11:1). Det här är en 
uppriktig uppmaning som är lika giltig 
i dag som på Paulus tid: att vara en 
Kristi efterföljare.

Jag började fundera på vad det 
innebär att bli en Kristi efterföljare. 
Och, vad viktigare var, jag började 
fråga mig: Hur ska jag efterlikna 
honom?

Att vara en Kristi efterföljare är att 
sträva efter att rätta våra handlingar, 
vårt beteende och vårt liv efter Fräls
arens. Det är att utveckla dygder. Det 
är att vara en sann lärjunge till Jesus 
Kristus.

Att vara en Kristi 
efterföljare
Att vara en Kristi efterföljare är att sträva efter att 
rätta våra handlingar, vårt beteende och vårt liv efter 
Frälsarens.

Bolivia.
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”Vi agerar hedervärt gentemot Gud 
genom att vandra i ödmjukhet med 
honom” (”Gör det rätta, älska barm
härtighet och vandra i ödmjukhet med 
Gud”, Liahona, nov. 2020, s. 111, 109).

Frälsarens andra egenskap är mod. 
När jag tänker på Jesus Kristus som 
12 år gammal sitter i Guds tempel 
bland de lagkloka och undervisar 
dem om gudomliga ting, lägger jag 
märke till att han redan väldigt tidigt 
i sitt liv hade en god portion mod, 
ett unikt mod. De flesta skulle nog 
förvänta sig att få se den unge pojken 
bli undervisad av de lagkloka, men 
han undervisade dem medan ”de 
lyssnade på honom och ställde frågor 
till honom” ( Joseph Smiths översätt
ning, Lukas 2:46; [i kyrkans utgåva av 
Bibeln, Luke 2:46, fotnot c]).

Vi tjänade en heltidsmission i 
Demokratiska republiken Kongomiss
ionen Mbuji Mayi från 2016 till 2019. 
Sättet att resa inom missionen från en 
zon till en annan var genom att fara 
landvägen. En företeelse hade upp
stått i det här området där banditer 
beväpnade med huggvapen gav sig 
ut på vägarna och hindrade resandes 
framfärd.

Fem missionärer som reste från en 
zon till en annan i samband med sin 

förflyttning föll offer för de här orolig
heterna. Då vi själva hade fallit offer 
för den här företeelsen några gånger 
förut började vi frukta för allas liv och 
säkerhet, och tvekade till och med 
inför att resa på de här vägarna för att 
besöka missionärerna och ha zon
konferenser. Vi visste inte hur länge 
det skulle pågå. Jag skrev en rapport 
som jag skickade till områdespresid
entskapet, och jag uttryckte min rädsla 
för att fortsätta resa när landvägen var 
det enda sättet att nå våra missionärer.

I sitt svar skrev äldste Kevin S. 
Hamilton, som var vår president i 
området Afrika Sydöst, till mig: ”Mitt 
råd är att ni ska göra så gott ni kan. 
Var visa och bedjande. Försätt inte 
medvetet er själva eller era mission
ärer i fara, men fortsätt samtidigt i 
tro. ’Gud har inte gett oss modlös
hetens ande, utan kraftens, kärlekens 

och självbehärskningens Ande’ 
(2 Timoteusbrevet 1:7).”

Den här uppmaningen stärkte oss 
verkligen och hjälpte oss fortsätta att 
resa och tjäna modigt till vår missions 
slut, eftersom vi hörde vägledningen 
från vår Fader i himlen genom det 
skriftstället.

I nutida skrifter läser vi profeten 
Joseph Smiths inspirerade ord när 
han reflekterade över Herrens upp
muntran till oss: ”Bröder, ska vi inte 
fortsätta i denna stora sak? Gå framåt 
och inte bakåt! Mod, bröder och 
framåt, framåt till seger!” (Läran och 
förbunden 128:22).

Låt oss ha modet att göra det 
som är rätt även när det är impopu
lärt – modet att försvara vår tro och 
att handla i tro. Låt oss ha modet att 
omvända oss dagligen, modet att 
acceptera Guds vilja och lyda hans 
bud. Låt oss ha modet att leva rättfärd
igt och att göra det som förväntas av 
oss i våra olika ansvar och ämbeten.

Frälsarens tredje egenskap är att 
vara förlåtande. Under sin jordiska 
verksamhet hindrade Frälsaren en 
kvinna, som blivit gripen för äkten
skapsbrott, från att bli stenad. Han 
uppmanade henne: ”Gå, och synda 
nu inte mer!” ( Johannes 8:11). Det 
här ledde henne till omvändelse 
och slutligen förlåtelse, för som 
det står i skrifterna: ”Och från den 
stunden lovprisade kvinnan Gud, 
och trodde på hans namn” ( Joseph 

Australien.

Uruguay.
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Smith Translation, John 8:11 [i kyrkans 
utgåva av Bibeln, John 8:11, fotnot c]).

Under en julandakt i december 
2018 talade vår käre president Russell 
M. Nelson om fyra gåvor som vi har 
fått av Frälsaren. Han sa att en gåva 
som Frälsaren erbjuder är förmågan 
att förlåta:

”Genom hans oändliga försoning 
kan ni förlåta dem som har sårat er 
och som kanske aldrig kommer att ta 
ansvar för sin grymhet mot er.

Det är oftast lätt att förlåta någon 
som uppriktigt och ödmjukt ber 
om förlåtelse. Men Frälsaren ger 
dig förmågan att förlåta alla som 
har behandlat dig illa på något 
sätt” (”Fyra gåvor som Jesus Kristus 
erbjuder dig” [Första presidentskapets 
julandakt, 2 dec. 2018], broadcasts.
ChurchofJesusChrist.org).

Låt oss uppriktigt förlåta varandra 
för att få förlåtelse från Fadern. 

Förlåtelse befriar oss och gör oss 
värdiga att ta del av sakramentet varje 
söndag. Förlåtelse krävs för att vi 
verkligen ska vara Jesu Kristi lärjungar.

Frälsarens fjärde egenskap är 
offervilja. Det utgör en del av Jesu 
Kristi evangelium. Frälsaren gav 
det största offret, sitt liv, för oss så 
att vi skulle bli återlösta. När han 
kände smärtan av offret bad han 
sin Fader att hålla tillbaka bägaren, 
men han fortsatte tills det eviga off
ret var slutfört. Detta är Jesu Kristi 
försoning.

President M. Russell Ballard har lärt 
följande: ”Offer är bevis på ren kärlek. 
Måttet på vår kärlek till Herren, evan
geliet och vår nästa framgår av vad vi 
är villiga att offra för dem” (”Välsign
elserna av offer”, Nordstjärnan, juli 
1992, s. 72).

Vi kan offra vår tid på stödverk
samhet, på att tjäna andra, göra gott, 

släktforska och hedra våra ämbeten  
i kyrkan.

Vi kan ge av våra ekonomiska 
tillgångar genom att betala tionde, 
fasteoffer och ge andra donationer 
för att bygga Guds rike på jorden. Vi 
behöver offra för att hålla de förbund 
som vi har slutit med Frälsaren.

Det är min bön att vi genom att 
följa Jesus Kristus och dra nytta av 
hans försonings välsignelser blir mer 
och mer ödmjuka, blir modigare, 
förlåter mer och mer, och offrar mer 
för hans rike.

Jag vittnar om att vår himmelske 
Fader lever och att han känner var 
och en av oss personligen, att Jesus är 
Kristus, att president Russell M. Nel
son är Guds profet i dag. Jag vittnar 
om att Jesu Kristi Kyrka av Sista Dag
ars Heliga är Guds rike på jorden och 
om att Mormons bok är sann. I Jesu 
Kristi, vår Återlösares namn, amen. ◼
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så han sände sin Son vars ”oförlikne
liga levnad”6 och obegränsade förson
ingsoffer7 gör det möjligt för oss att bli 
förlåtna, botade och helade.8

Att känna till de här sanningarna 
är livsförändrande! När en person får 
veta livets härliga mening, förstår att 
Kristus förlåter och bistår dem som 
följer honom och sedan väljer att följa 
Kristus ner i dopets vatten, förändras 
livet till det bättre – även om de yttre 
omständigheterna i livet inte gör det.

En strålande glad syster som jag 
träffade i Onitsha i Nigeria berätt
ade för mig att sedan hon lärde sig 
evangeliet och blev döpt (och nu 
citerar jag henne) är ”allt bra för mig. 
Jag är så lycklig. Jag är i himlen.”9 Att 
dela med sig av evangeliet skänker 
glädje och hopp till både givarens 
och mottagarens själar. Sannerligen, 
”hur stor blir då inte er glädje”10 när 

ja, undervisades och döptes. Ett eller 
två år senare, när jag gick genom 
flygplatsen i Liberia, hörde jag någon 
ropa mitt namn. Jag vände mig om 
och samme unge man kom emot mig 
med ett stort leende. Vi omfamnade 
glatt varandra och han berättade att 
han var aktiv i kyrkan och arbetade 
med missionärerna för att undervisa 
sin flickvän.

Jag vet ju inte om min ateistvän 
någonsin läste Mormons bok eller 
gick med i kyrkan. Det gjorde min 
andra vän. Vad gäller båda var mitt 
ansvar2 – min möjlighet – detsamma: 
att hålla upp evangeliets ljus, älska, 
dela med mig och inbjuda var och en 
av dem på ett normalt, naturligt sätt.3

Bröder och systrar, jag har upp
levt de välsignelser som följer av att 
dela med sig av evangeliet, och de är 
anmärkningsvärda. Här är några av 
dem:

När vi delar med oss av evangeliet får 
vi glädje och hopp

Ni förstår, ni och jag vet att vi 
levde som barn till vår himmelske 
Fader innan vi kom till jorden4 och 
att jorden skapades med avsikten att 
varje person skulle ges möjlighet att 
få en kropp, få erfarenheter, lära och 
växa för att kunna ta emot evigt liv – 
Guds liv.5 Vår himmelske Fader visste 
att vi skulle lida och synda på jorden, 

Äldste Marcus B. Nash
i de sjuttios kvorum

När jag flög till Peru för några år 
sedan satt jag bredvid en självut
nämnd ateist. Han frågade mig varför 
jag tror på Gud. Under det trevliga 
samtal som följde berättade jag för 
honom att jag tror på Gud eftersom 
Joseph Smith såg honom – och sedan 
tillade jag att min kunskap om Gud 
också kom av personliga, verkliga 
andliga upplevelser. Jag berättade om 
min tro på att ”allt tyder på att det 
finns en Gud”1 och frågade honom 
hur han trodde att jorden – denna 
livets oas i rymdens tomrum – kom 
till. Han svarade att denna – med hans 
ord – ”slumpmässiga händelse” kunde 
ha inträffat under eoner av tid. När jag 
förklarade hur högst osannolikt det 
är att ”slumpen” skulle kunna skapa 
sådan skönhet och ordning, blev han 
tyst en stund och sa sedan godmod
igt: ”Där fick du mig.” Jag frågade om 
han var villig att läsa Mormons bok. 
Han sa att han skulle göra det, så jag 
skickade honom ett exemplar.

Några år senare fick jag en ny vän 
när jag var på en flygplats i Lagos 
i Nigeria. Vi bekantade oss med 
varandra när han kontrollerade mitt 
pass. Jag frågade honom om hans 
religiösa tro och han uttryckte stark 
tro på Gud. Jag berättade om glädjen 
och livskraften i Jesu Kristi återställda 
evangelium och frågade om han ville 
få veta mer av missionärerna. Han sa 

Håll upp ert ljus
Min uppmaning i dag är enkel: Dela med dig av 
evangeliet. Var dig själv och håll upp ljuset.

Australien.
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ni delar med er av evangeliet! Att dela 
med sig av evangeliet är idel glädje, 
idel hopp.11

När vi delar med oss av evangeliet får 
vi Guds kraft i våra liv

När vi döptes ingick var och en av 
oss ett evigt12 förbund med Gud att 
”tjäna honom och hålla hans bud”13, 
vilket innefattar att ”stå som vittnen 
om [honom] alltid och i allting och 
överallt”14. När vi ”förblir i” honom 
genom att hålla detta förbund flödar 
gudaktighetens livgivande, upprätthåll
ande och heliggörande kraft in i våra 
liv från Kristus, på samma sätt som en 
gren får näring från vinstocken.15

När vi delar med oss av evangeliet 
skyddas vi mot frestelser

Herren befaller oss:
”Håll därför upp ert ljus så att det 

lyser för världen. Se, jag är det ljus 
som ni ska hålla upp – det som ni har 
sett mig göra. …

Och ni ser att jag har befallt att … 
ni ska komma till mig för att ni ska 
kunna känna och se. På samma sätt 
ska ni göra för världen. Och den som 
bryter mot denna befallning låter sig 
inledas i frestelse.”16

När vi väljer att inte hålla upp 
evangeliets ljus dras vi mot skugg
orna, där vi är mottagliga för frestelser. 
Än viktigare är att det omvända är 
sant: När vi väljer att hålla upp evan
geliets ljus förs vi mer fullständigt in i 
det ljuset och det skydd det ger mot 
frestelser. Vilken enorm välsignelse i 
dagens värld!

När vi delar med oss av evangeliet får 
vi läkedom

Syster Tiffany Myloan tackade ja 
till inbjudan att stödja missionärerna 
trots mycket tunga personliga svårig
heter, bland annat frågor om sin tro. 

Hon sa nyligen till mig att hon genom 
att stötta missionärerna har fått en 
förnyad tro och känsla av välbefinn
ande. Som hon uttryckte det: ”Miss
ionsarbetet är så helande!”17

Glädje. Hopp. Guds upprätthållande 
kraft. Skydd mot frestelser. Läkedom. 
Alla dessa – och mer därtill (inklusive 
syndernas förlåtelse)18 – faller som 
dagg över våra själar från himlen när vi 
delar med oss av evangeliet.

Och nu vänder vi oss till vår stora 
möjlighet

Bröder och systrar, ”det finns 
… många … bland alla … partier, 
[sekter] och kyrkosamfund … som 
endast hålls borta från sanningen för 
att de inte vet var de ska finna den”19. 
Behovet av att hålla upp vårt ljus har 
aldrig varit större i hela mänsklighet
ens historia. Och sanningen har aldrig 
varit mer tillgänglig.

Jimmy Ton, som växte upp som 
buddist, imponerades av en familj 
som delade sitt liv på YouTube. När 
han fick veta att de var medlemmar 
i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars 
Heliga studerade han själv evangeliet 
på nätet, läste Mormons bok i appen 
och döptes efter att ha träffat mission
ärerna på college.20 Äldste Ton är nu 
själv heltidsmissionär.

Han och hans medmissionärer 
runt om i världen är Herrens kår 
– för att citera vår profet.21 De här 

missionärerna bryter världens trend: 
Medan undersökningar rapporterar 
att Generation Z vänder sig bort från 
Gud22, vänder sig våra unga krigare23, 
i form av äldster och systrar, till Gud. 
Och allt fler medlemmar i kyrkan för
enar sig med missionärerna i att dela 
med sig av evangeliet och hjälpa fler 
och fler vänner att komma till Kristus 
och hans kyrka.

Våra sista dagars heliga i Liberia 
hjälpte 507 vänner att gå ned i dopets 
vatten under de tio månader då det 
inte fanns några heltidsmissionärer i 
deras land. När en av våra underbara 
stavspresidenter hörde att heltidsmiss
ionärerna skulle kunna återvända, sa 
han: ”Åh så bra, nu kan de hjälpa oss 
med vårt arbete.”

Han har rätt: Israels insamling – det 
största uppdraget på denna jord24 – 
är vårt förbundsansvar. Och det här 
är vår tid! Min uppmaning i dag är 
enkel: Dela med dig av evangeliet. 
Var dig själv och håll upp ljuset. Be 
om himlens hjälp och följ andliga 
maningar. Berätta om ditt liv på ett 
normalt och naturligt sätt, inbjud en 
annan person att komma och se, 
komma och hjälpa till och komma 
och känna sig hemma.25 Och gläds 
sedan när du och de du älskar får de 
utlovade välsignelserna.

Jag vet att i Kristus förkunnas dessa 
glädjens budskap för de ödmjuka. 
I Kristus förbinds de som har ett 

Förenade Arabemiraten.
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förkrossat hjärta. I Kristus utropas 
frihet för de fångna. Och i Kristus – 
endast i Kristus – får de som sörjer 
huvudprydnad i stället för aska.26 
Därav det stora behovet av att till
kännage detta!27

Jag vittnar om att Jesus Kristus är 
vår tros upphovsman och fullkom
nare.28 Han slutför och han fullbordar 
vårt utövande av tro – hur ofullkomligt 
det än är – i att hålla upp evangeliets 
ljus. Han utför underverk i våra liv och 
i alla deras liv som han samlar in, för 
han är en underverkens Gud.29 I Jesu 
Kristi förunderliga namn, amen. ◼

SLUTNOTER
 1. Alma 30:44.
 2. Se Ether 12:36–37.
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under Herrens vilja. Den känslan av 
ödmjukhet kan bäst beskrivas som 
”ske inte min vilja, utan din”.6

Den här uppenbarelseprocessen är 
orsaken till att du hör talare under den 
här konferensen undervisa om det 
som kallas Kristi lära7. Uppenbarelse 
kommer till oss i förhållande till hur 
mycket vi har försökt anamma Kristi 
lära i våra hjärtan och tillämpat den i 
våra liv.

Du minns från Mormons bok att 
Nephi sa att tro på Jesus Kristus är 
nyckeln till att kunna ta emot uppen
barelser om sanningen och nyckeln 
till att kunna lita på att vi följer Frälsar
ens vägledning. Nephi skrev följande 
ord århundraden innan Jesus Kristus 
föddes till jorden:

”Änglar talar genom den Helige 
Andens kraft. Därför talar de Kristi 
ord. Därför sa jag till er: ’Mätta er 
med Kristi ord’, för se, Kristi ord ska 
tillkännage för er allt ni bör göra.

Och om ni nu sedan jag talat dessa 
ord inte kan förstå dem, så är det för 
att ni inte ber, och inte heller bultar 

sig till för att bli renad från synd. Det 
svar han fick uppmuntrade honom att 
fortsätta ställa ännu bättre frågor och 
att handla efter det fortlöpande flöde 
av uppenbarelse som precis hade 
börjat.3

Din upplevelse skulle kunna bli 
likartad under den här konferensen. 
Du har frågor som du söker svar på. 
Du har åtminstone tillräcklig tro för att 
hoppas att du ska få svar från Herren 
genom hans tjänare.4 Du har inte möj
ligheten att be talaren om svar direkt, 
men du kan fråga din kärleksfulle 
Fader i bön.

Jag vet av egen erfarenhet att svar 
kommer som passar dina behov och 
din andliga förberedelse. Om du 
behöver ett svar som är viktigt för din 
eviga välfärd eller andras är det mer 
troligt att svaret kommer. Men också 
då kan du, liksom Joseph Smith, få 
svaret att du ska ha tålamod.5

Om din tro på Jesus Kristus har lett 
till ett hjärta som uppmjukats genom 
hans försonings inverkan så får du 
större förmåga att känna Andens visk
ningar som svar på dina böner. Min 
personliga erfarenhet är att den milda, 
stilla rösten – som är verklig – är klar 
och tydlig i mitt sinne när jag känner 
en inre stillhet och underkastelse 

President Henry B. Eyring
andre rådgivare i första presidentskapet

Mina älskade bröder och systrar, jag 
är tacksam för tillfället att få tala till 
er på lördagens kvällsmöte under 
generalkonferensen. I sin inledning 
till konferensen den här morgonen 
sa president Russell M. Nelson att 
”ren uppenbarelse för frågorna i ditt 
hjärta [kommer] att göra den här 
konferens en givande och oförglömlig. 
Om du ännu inte har sökt den Helige 
Andens hjälp med att höra det som 
Herren vill att du ska höra under de 
här två dagarna, uppmanar jag dig 
att göra det nu.”1 Jag har sökt den 
välsignelsen i min förberedelse för att 
ta emot uppenbarelse inför den här 
stunden med er. Min uppriktiga bön 
är att ni ska få ta emot sådan uppen
barelse från Gud.

Sättet att ta emot uppenbarelse från 
Gud har inte ändrats sedan Adam och 
Evas tid. Det har varit detsamma för 
alla som kallas Herrens tjänare från 
begynnelsen till i dag. Det är det
samma för dig och mig. Det uppnås 
alltid genom att utöva tro.2

Den tonårige Joseph Smith hade 
tillräcklig tro för att ställa en fråga till 
Gud, med tro på att Gud skulle svara 
på det djupa behov han kände. Svaret 
som kom förändrade världen. Han 
ville veta vilken kyrka han skulle sluta 

Tro till att fråga och 
sedan handla
Tro på Jesus Kristus är nyckeln till att ta emot 
uppenbarelser om sanningen.

Kenya.
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ni. Därför förs ni inte in i ljuset, utan 
måste förgås i mörkret.

För se, återigen säger jag till er att 
om ni går in på den vägen och tar 
emot den Helige Anden så visar han 
er allt vad ni bör göra.

Se, detta är Kristi lära, och ingen 
mer lära ska ges förrän han uppen
barar sig för er i köttet. Och när han 
uppenbarar sig för er i köttet ska ni se 
till att göra det han säger till er.”8

Herren kommer att säga saker 
genom sina tjänare till dig och mig i 
dag och under de kommande dag
arna. Han kommer att säga vad vi bör 
göra.9 Frälsaren kommer inte att ropa 
befallningar till dig och mig. Som Elia 
undervisades:

”Herren sade: ’Gå ut och ställ 
dig på berget inför Herren.” Då gick 
Herren fram där, och en stor stark 
storm som ryckte loss berg och bröt 
sönder klippor gick före Herren. 
Men Herren var inte i stormen. Efter 
stormen kom en jordbävning. Men 
Herren var inte i jordbävningen.

Efter jordbävningen kom en 
eld. Men Herren var inte i elden. 
Efter elden hördes ljudet av en svag 
susning.”10

Vi får höra den rösten tack vare 
vår tro på honom. Med tillräcklig tro 
ber vi om vägledning med avsikten 
att gå och göra vad han än ber om.11 
Vi kommer att ha utvecklat tron till 

att veta att vad han än ber om blir till 
välsignelse för andra och att vi kan bli 
renade i den processen tack vare hans 
kärlek till oss.

Liksom vår tro på Jesus Kristus 
har lett oss till att be Fadern om 
svar, kommer den tron också att ha 
medfört Frälsarens milda beröring, 
tillräckligt för att vi ska kunna höra 
hans vägledning och känna beslut
samhet och iver att lyda. Då sjunger 
vi psalmens ord med glädje, även när 
arbetet är hårt: ”Ljuvligt det är, min 
Herre Gud.”12

Ju mer Kristi lära finns i våra liv 
och hjärtan, desto större kärlek och 
medkänsla känner vi för dem som 
aldrig har haft välsignelserna som 
kommer av att tro på Jesus Kristus 
eller som kämpar med att behålla den. 
Det är svårt att hålla Herrens bud utan 
tro och tillit till honom. När somliga 
förlorar sin tro på Frälsaren kanske de 
till och med går till angrepp mot hans 
råd och kallar det goda ont och det 
onda gott.13 För att undvika det trag
iska misstaget är det avgörande att all 
personlig uppenbarelse vi får stämmer 
överens med Herrens och hans profet
ers lärdomar.

Bröder och systrar, det krävs tro för 
att åtlyda Herrens bud. Det krävs tro 
på Jesus Kristus för att tjäna andra åt 
honom. Det krävs tro för att gå ut och 
undervisa om hans evangelium och 

erbjuda det till människor som kanske 
inte känner Andens röst eller som för
nekar att budskapet är verkligt. Men 
när vi utövar vår tro på Kristus – och 
följer hans levande profet – ökar tron 
över hela världen. Tack vare tekniken 
kanske fler av Guds barn får höra och 
erkänna Guds ord den här helgen 
än under några andra två dagar i 
historien.

Med ökad tro på att detta är 
Herrens kyrka och rike på jorden 
betalar fler medlemmar tionde och 
donerar för att hjälpa de behövande, 
även när dessa medlemmar står inför 
egna prövningar. Med tro på att de är 
kallade av Jesus Kristus har mission
ärer över hela världen upptäckt sätt 
att höja sig över de prövningar som 
skapats av en pandemi, och de gör 
det med mod och glatt humör. Och 
genom dessa extra ansträngningar har 
deras tro blivit starkare.

Motgångar och prövningar har 
länge varit grogrunden för en ökad 
tro. Så har det alltid varit, särskilt 
sedan återställelsens början och Herr
ens kyrkas grundläggning.14

Det president George Q. Cannon sa 
för länge sedan är sant i dag och kom
mer att vara det tills Frälsaren person
ligen kommer för att leda sin kyrka och 
sitt folk: ”Lydnad mot evangeliet ger 
[människor] en väldigt nära och förtro
lig relation till Herren. Det knyter ett 

USA.
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nära band mellan människor på jorden 
och vår store Skapare i himlen. Det 
skänker det mänskliga sinnet en känsla 
av fullkomlig tillit till den Allsmäktige 
och till hans villighet att lyssna på och 
besvara bönerna från dem som litar på 
honom. I tider av prövningar och svår
igheter är den här tilliten ovärderlig. 
Problem kan drabba den enskilde eller 
hela folket, katastrofer kan hota och 
allt mänskligt hopp kan tyckas vara 
ute, men där människor har utnyttjat 
de fördelar som lydnad till evangeliet 
medför har de en fast grund att stå på. 
Deras fötter vilar på en klippa som inte 
kan rubbas.”15

Det är mitt vittnesbörd att klippan 
som vi står på är vårt vittnesbörd om 
att Jesus är Kristus, att det här är hans 
kyrka som han själv leder, och att 
president Russell M. Nelson är hans 
levande profet i dag.

President Nelson söker och får 
vägledning av Herren. Han är ett 
föredöme för mig när det gäller att 
söka den vägledningen och vara fast 
besluten att följa den. Samma beslut
samhet att åtlyda Herrens vägledning 
finns djupt inom alla dem som har 
talat eller kommer att tala, be eller 
sjunga under den här generalkonfe
rensen i hans kyrka.

Jag ber att alla över hela jorden 
som tittar eller lyssnar på den här 
konferensen ska få känna Herrens 
kärlek till dem. Vår himmelske Fader 
har besvarat min bön om att jag ska 
få känna åtminstone en liten del av 
Frälsarens kärlek till er och hans 
kärlek till sin himmelske Fader, som är 
vår himmelske Fader.

Jag vittnar om att Jesus Kristus 
lever. Han är vår Frälsare och vår 
Återlösare. Det här är hans kyrka. Han 
leder den. Han och hans himmelske 
Fader uppenbarade sig personligen 
för Joseph Smith i en träddunge i 

delstaten New York. Jesu Kristi evan
gelium och hans prästadöme återställ
des genom himmelska budbärare.16 
Genom den Helige Andens kraft vet 
jag att det är sant.

Jag ber att ni ska få samma vitt
nesbörd. Jag ber att ni ska be vår 
himmelske Fader om att få den tro på 
Jesus Kristus som ni behöver för att 
ingå och hålla de förbund som gör det 
möjligt för den Helige Anden att vara 
er ständige ledsagare. Jag ger er min 
kärlek och mitt säkra vittnesbörd i 
Jesu Kristi heliga namn, amen. ◼

SLUTNOTER
 1. Russell M. Nelson, ”Ren sanning, ren 
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 4. Se Hebreerbrevet 11:1; Alma 32:21.
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77NOVEMBER 2021

deltagare till en tät skog och gav dem 
enkla instruktioner: ”Gå i en rak linje.” 
Det fanns inga synliga riktmärken. 
Försökspersonerna fick helt förlita sig 
på sitt lokalsinne.

Hur tror ni att det gick?
Forskarna drog följande slutsats: 

”Människor går [verkligen] i cirklar när 
de inte har några tillförlitliga signaler 
om vilken riktning de går i.”4 När de 
senare blev tillfrågade hävdade några 
deltagare självsäkert att de inte hade 
avvikit det minsta lilla. Trots deras 
goda självförtroende visade GPSupp
gifterna att de hade gått i cirklar som 
var så snäva som 20 meter i diameter.

Varför är det så svårt för oss att gå i 
en rak linje? Vissa forskares hypotes är 
att små, till synes obetydliga avvikelser 
i terrängen gör hela skillnaden. Andra 
har pekat på det faktum att vi alla 
har ett ben som är lite starkare än det 
andra. Det är dock ”troligast” att vi har 
svårt att gå rakt fram ”[på grund av] en 
ökad osäkerhet om var rakt fram är”5.

Vad orsaken än är så är det fullt 
mänskligt: utan pålitliga, synliga rikt
märken kommer vi ur kurs.

Att förirra sig från stigen
Är det inte intressant hur små, till 

synes obetydliga faktorer kan göra 
stor skillnad i våra liv?

Jag har upplevt det personligen 
som pilot. Varje gång jag påbörjade 
inflygningen mot en flygplats visste 

vi i detta syfte varje sabbatsdag under 
året. Om du inte är medlem i kyrkan 
välkomnar vi dig varmt och tackar dig 
för att du tillsammans med oss dyrkar 
Frälsaren och lär dig om honom. I lik
het med dig strävar vi – om än ofull
komligt – efter att bli bättre vänner, 
grannar och medmänniskor2, och vi 
försöker göra det genom att följa vår 
förebild, Jesus Kristus.

Vi hoppas att du kan känna upp
riktigheten i vårt vittnesbörd. Jesus 
Kristus lever! Han är den levande 
Gudens Son och han vägleder pro
feter på jorden i vår tid. Vi inbjuder 
alla att komma, höra Guds ord och 
ta del av hans godhet! Jag bär mitt 
personliga vittnesbörd om att Gud 
finns mitt ibland oss och att han helt 
visst närmar sig alla som närmar sig 
honom.3

Vi anser det vara en ära att få 
vandra med er på Mästarens raka och 
smala stig – lärjungeskapets stig.

Konsten att gå i en rak linje
Det finns en teori som ofta upp

repas om att människor som gått vilse 
går i cirklar. För inte så länge sedan 
prövade forskare på Max Planck 
Institute for Biological Cybernetics 
[Max Planckinstitutet för biologisk 
cybernetik] den teorin. De tog med sig 

Äldste Dieter F. Uchtdorf
i de tolv apostlarnas kvorum

Söndagens förmiddagsmöte | 3 Oktober 2021

Vi samlas denna vackra sabbatsmor
gon för att tala om Kristus, glädjas 
i hans evangelium och stödja och 
understödja varandra medan vi vand
rar på vår Frälsares ”väg”1.

Som medlemmar i Jesu Kristi 
Kyrka av Sista Dagars Heliga samlas 

Daglig återställelse
Vi behöver en pågående, daglig tillförsel av 
himmelskt ljus. Vi behöver ”tider av nytt liv”. Tider  
av personlig återställelse.

Utan hjälp av riktmärken avviker vi från kursen 
(se fotnot 5).
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jag att mycket av mitt återstående 
arbete skulle bestå i att göra ständiga 
små kursändringar för att kunna styra 
flygplanet säkert till den önskade 
landningsbanan.

Du kanske har liknande upplev
elser när du kör ett fordon. Vind, 
ojämnheter på vägen, felaktig hjulin
ställning, ouppmärksamhet – för att 
inte nämna andra förares handlingar 
– allt detta kan få dig ur din tilltänkta 
väg. Om du inte uppmärksammar 
dessa faktorer kan du få en riktigt 
dålig dag.6

Det här gäller oss fysiskt.
Det gäller oss också andligen.
De flesta förändringarna i vårt and

liga liv – både positiva och negativa 
– sker gradvis, ett steg i taget. I likhet 
med deltagarna i Max Planckstudien 
kanske vi inte inser när vi hamnar ur 
kurs. Vi kanske till och med är säkra 
på att vi går i en rak linje. Men faktum 
är att utan den hjälp som riktmärken 
ger oss avviker vi oundvikligen från 
kursen och hamnar på platser där vi 
aldrig trodde att vi skulle vara.

Det gäller för enskilda. Det gäller 
också för samhällen och nationer. 
Skrifterna är fyllda med exempel.

Det står i Domarboken att efter 
Josuas död ”växte en annan genera
tion upp … som inte kände Herren 
eller de gärningar som han hade gjort 
för Israel”7.

Trots de häpnadsväckande him
melska ingripanden, besök, rädd
ningar och mirakulösa segrar som 
Israels barn hade bevittnat under 
Moses och Josuas livstider hade folket 
övergett vägen inom loppet av en 
generation och börjat vandra enligt 
sina egna begär. Och det tog naturligt
vis inte lång tid förrän de fick betala 
priset för det beteendet.

Ibland tar det här avfallet flera 
generationer. Ibland händer det på 

några år eller till och med månader.8 
Men vi är alla i riskzonen. Oavsett 
hur starka våra tidigare andliga upp
levelser har varit så har vi människor 
tendensen att förirra oss. Det har 
varit mönstret sedan Adams dagar 
fram till i dag.

Här kommer de goda nyheterna
Men allt är inte förlorat. Till skillnad 

från de irrande testdeltagarna har vi 
pålitliga, synliga riktmärken som vi 
kan använda för att utvärdera vår kurs.

Och vilka är dessa riktmärken?
De omfattar helt visst daglig bön och 

att begrunda skrifterna, och att använda 
andliga verktyg som Kom och följ 
mig. Varje dag kan vi närma oss Guds 
tron i ödmjukhet och ärlighet. Vi kan 
begrunda våra handlingar och granska 
dagens stunder – se vår vilja och våra 
önskningar i skenet av hans. Om vi har 
avvikit vädjar vi till Gud att återställa 
oss, och vi åtar oss att bli bättre.

Den här stunden av själviakttagelse 
är en möjlighet till omkalibrering. Den 

är en eftertankens trädgård där vi kan 
vandra med Herren och bli undervis
ade, uppbyggda och renade genom 
vår himmelske Faders skrivna och 
andligt uppenbarade ord. Det är en 
helig stund när vi minns våra högtid
liga förbund att följa den milde Kristus, 
när vi utvärderar vår utveckling och 
anpassar oss efter de andliga rikt
märken som Gud har gett sina barn.

Tänk på det som din personliga, 
dagliga återställelse. På vår resa som 
pilgrimer på ärans väg vet vi hur lätt 
det är att falla ifrån. Men liksom små 
avvikelser kan föra oss bort från Fräls
arens väg, kan också små och enkla 
justeringar definitivt föra oss tillbaka. 
När mörker smyger sig in i vårt liv, 
som det ofta gör, öppnar vår dagliga 
återställelse våra hjärtan för himmelskt 
ljus, vilket upplyser våra själar, jagar 
bort skuggor, rädslor och tvivel.

Små roder, stora fartyg
Om vi söker efter den ska Gud 

helt visst ”ge [oss] kunskap genom sin 

Guatemala.
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Helige Ande, ja, genom den Helige 
Andens outsägliga gåva”9. Lika ofta 
som vi frågar undervisar han oss om 
vägen och hjälper oss att följa den.

Det kräver förstås kontinuerliga 
ansträngningar från vår sida. Vi får 
inte nöja oss med tidigare andliga 
upplevelser. Vi behöver ett stadigt 
flöde.

Vi kan inte förlita oss på andras 
vittnesbörd för alltid. Vi måste bygga 
egna.

Vi behöver en pågående, daglig till
försel av himmelskt ljus.

Vi behöver ”tider av nytt liv”10. 
Tider av personlig återställelse.

”Rinnande vatten” kan inte ”förbli 
orent” länge.11 För att hålla våra tankar 
och handlingar rena behöver vi fort
sätta framåt!

När allt kommer omkring är evan
geliets och kyrkans återställelse inte 
något som hände en gång och nu är 
över. Det är en pågående process – en 
dag i taget, ett hjärta i taget.

Som vi lever dagligen, så blir 
våra liv. En författare uttryckte 
det så här: ”En dag är som ett helt 
liv. Du börjar med en sak, men 
det slutar med att du gör något 
helt annat, planerar att uträtta ett 
ärende, men tar dig aldrig dit. … 
Och i slutet av ditt liv har hela 

din existens också samma slump
mässiga kvalitet. Hela ditt liv har 
samma mönster som en enda dag.”12

Vill du ändra mönstret för ditt liv?
Ändra mönstret för din dag.
Vill du ändra din dag?
Ändra den här timmen.
Ändra det du tänker, känner och 

gör i den här stunden.
Ett litet roder kan styra ett stort 

fartyg.13

Små tegelstenar kan bli magnifika 
herrgårdar.

Små frön kan bli resliga 
mammutträd.

Väl utnyttjade minuter och timmar 
är byggstenarna till ett väl levt liv. De 
kan inspirera till godhet, lyfta oss ur 
ofullkomlighetens fångenskap och 
leda oss uppåt till förlåtelsens och 
helgelsens återlösande stig.

Nystarternas Gud
Tillsammans med er utgjuter jag 

mitt hjärta i tacksamhet för den mag
nifika gåvan av nya möjligheter, nytt 
liv, nytt hopp.

Vi höjer våra röster och lovprisar 
vår frikostige och förlåtande Gud. För 
han är, helt visst, en nystarternas Gud. 
Det storslagna målet med allt hans 
arbete är att hjälpa oss, hans barn, 
lyckas i vår strävan efter odödlighet 
och evigt liv.14

Vi kan bli nya skapelser i Kristus, 
för Gud har lovat: ”Närhelst mitt folk 
omvänder sig ska jag förlåta dem 
deras överträdelser mot mig”15 och 
han ”kommer inte längre ihåg dem”.16

Mina älskade bröder och systrar, 
kära vänner, vi driver alla bort ibland.

Men vi kan komma tillbaka på rätt 
kurs. Vi kan navigera genom det här 
livets mörker och prövningar och hitta 
vägen tillbaka till vår kärleksfulle him
melske Fader om vi söker och accept
erar de andliga riktmärken han har gett 

oss, välkomnar personlig uppenbarelse 
och strävar efter daglig återställelse. 
Det är så vi blir sanna lärjungar till vår 
älskade Frälsare Jesus Kristus.

När vi gör det kommer Gud att le 
mot oss. ”Herren ska … välsigna dig i 
det land som Herren din Gud ger dig. 
Herren ska upphöja dig till ett heligt 
folk åt sig.”17

Att vi ska söka daglig återställelse 
och ständigt sträva efter att gå på Jesu 
Kristi väg är min bön. I Jesu Kristi 
namn, amen. ◼

SLUTNOTER
 1. Jesus sa: ”Jag är vägen, sanningen och 

livet” ( Johannes 14:6). NIV First-Century 
Study Bible [NIV-studiebibeln, första 
århundradet] innehåller den här 
förklaringen: ”Sinnebilden av en stig 
eller väg i den hebreiska bibeln stod ofta 
för att hålla buden eller Guds lärdomar 
[se Psaltaren 1:1; 16:11; 86:11]. Det var 
en vanlig forntida metafor för ett aktivt 
deltagande i en uppsättning övertygelser, 
lärdomar eller sedvänjor. Den grupp 
som beskrivs i Dödahavsrullarna kallade 
sig själva efterföljare av ’vägen’ vilket 
betydde att de följde sin egen tolkning 
av den väg som behagade Gud. Paulus 
och de första kristna kallade sig också 
’följare av Vägen’ [se Apostlagärningarna 
24:14]” (i ”What the Bible Says about 
the Way, the Truth, and the Life”, Bible 
Gateway, biblegateway.com/topics/
the-way-the-truth-and-the-life).

År 1873 upptäcktes en forntida bok vid 
namn Didache i patriarken av Jerusalems 
bibliotek i Konstantinopel. Många lärda 
tror att den skrevs och användes under 
det första århundradet (80–100 e.Kr.). 
Didache börjar med dessa ord: ”Det finns 
två vägar, livets väg och dödens väg, och 
skillnaden är stor mellan de båda vägarna. 
Livets väg är denna: Först av allt, du skall 
älska den Gud som skapade dig. Sedan, 
älska din nästa som dig själv” (Didache – 
De tolv apostlarnas lära, övers. Thor-Leif 
Strindberg, https://docplayer.se/16350022-
Didache-de-tolv-apostlarnas-lara.html).

Andra källor, som The Expositor’s Bible 
Commentary, påpekar att ”under den 
tidiga kyrkan kallade de som accepterade 
Jesus som Messias och antog honom 
som sin Herre sig själva för de som följer 
”Vägen” [se Apostlagärningarna 19:9, 23; 
22:4; 24:14, 22]” (red. Frank E. Gaebelein 
m.fl. [1981], 9:370).

England.
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 2. Se Mosiah 2:17.
 3. Se Läran och förbunden 88:63.
 4. ”Walking in Circles”, 20 aug. 2009, 

Max-Planck-Gesellschaft, mpg.de.
 5. ”Walking in Circles,” mpg.de. Den 

här bilden visar GPS-spåren efter 
fyra deltagare i studien. Tre av dem 
promenerade en molnig dag. En av dem 
(SM) började gå medan solen täcktes av 
moln, men efter 15 minuter skingrades 
molnen och deltagaren kunde se glimtar 
av solen. Lägg märke till hur vandraren 
hade större framgång i att gå i en rak 
linje när solen skymtade fram.

 6. För ett tragiskt exempel på hur fel 
kurskoordinater på bara två grader 
orsakade att ett passagerarplan 
kraschade in i Mount Erebus i Antarktis 
och dödade 257 personer, se Dieter 
F. Uchtdorf, ”Det handlar om några få 
grader”, Liahona, maj 2008, s. 57–60.

 7. Domarboken 2:10.
 8. Efter att Kristus besökt Amerika 

omvände sig folket uppriktigt från 
sina synder, lät döpa sig och tog 
emot den Helige Anden. Där folket 
en gång hade varit stridslystet och 
högmodigt ”fanns [nu] inga stridigheter 
eller ordstrider bland dem, och alla 
behandlade varandra rättvist” (4 Nephi 
1:2). Den här rättfärdiga perioden 
varade omkring två århundraden innan 
stolthet började få folket att vända sig 
bort från Vägen. Men andlig avvikelse 
kan också ske mycket snabbare. Ett 
exempel är från flera årtionden tidigare, 
i det femtionde året av domarnas 
regering i Mormons bok, då det var 
”oavbruten fred och stor glädje” bland 
folket. Men på grund av stolthet som 
kom in i kyrkans medlemmars hjärtan, 
uppstod det efter bara fyra år ”många 
meningsskiljaktigheter i kyrkan, och 
det uppstod även en strid bland folket 
så att det blev stor blodsutgjutelse” (se 
Helaman 3:32–4:1).

 9. Läran och förbunden 121:26.
 10. Apostlagärningarna. 3:20.
 11. Läran och förbunden 121:33.
 12. Michael Crichton, Jurassic Park (2015), 

s. 190. Fritt översatt.
 13. ”Se också på fartygen. Trots att de är 

så stora och drivs av hårda vindar, 
styrs de med ett mycket litet roder 
dit rorsmannen vill” ( James 3:4; New 
International Version).

 14. Se Mose 1:39.
 15. Mosiah 26:30.
 16. Läran och förbunden 58:42.
 17. 5 Moseboken 28:8–9; se även vers 1–7.

berätta – både för en själv och för 
domaren och juryn – något man inte 
redan vet. Man kan få ett svar som är 
överraskande och som står i motsats 
till den berättelse man har utvecklat i 
fallet.

Det är i allmänhet inte vist för en 
rättsjurist att ställa en fråga man inte 
vet svaret på, men för oss gäller det 
motsatta. Vi kan ställa frågor till vår 
kärleksfulle himmelske Fader, i vår 
nåderike Frälsares namn, och vitt
net som besvarar våra frågor är den 
Helige Anden, som alltid vittnar om 
sanningen.2 Eftersom den Helige 
Anden arbetar i fullkomlig enighet 
med vår himmelske Fader och Jesus 
Kristus vet vi att den Helige Andens 
manifestationer är tillförlitliga. Så var
för är vi ibland ovilliga att be om den 
här sortens himmelsk hjälp – sanning 
som manifesteras för oss av den Hel
ige Anden? Varför väntar vi med att 
ställa en fråga vi inte vet svaret på när 
vittnet inte bara är vänligt inställt utan 
dessutom alltid talar sanning?

Kanske därför att vi inte har tro till 
att acceptera det svar vi kanske får. 
Kanske därför att den naturliga männ
iskan i oss är ovillig att lägga allt helt 
och hållet i Herrens händer och att lita 
fullständigt på honom. Det är kanske 

Camille N. Johnson
Primärs generalpresident

Jag börjar med att ställa några frågor, 
som ni själva får reflektera över.

• Vilken sorts personlig berättelse 
skriver du om ditt liv?

• Är stigen du beskriver i din berätt
else rak?

• Slutar din berättelse där den börj
ade, i ditt himmelska hem?

• Finns det en förebild i din berätt
else – och är den förebilden Fräls
aren Jesus Kristus?

Jag vittnar om att Frälsaren är 
”trons upphovsman och fullkom
nare”1. Vill du inbjuda honom att 
vara din berättelses upphovsman och 
fullkomnare?

Han vet änden från begynnelsen. 
Han var himlens och jordens skapare. 
Han vill att vi ska återvända hem till 
honom och vår himmelske Fader. Han 
satsar allt på oss och vill att vi ska 
lyckas.

Vad tror du hindrar oss från att 
lägga våra berättelser i hans händer?

Den här liknelsen kanske är till 
hjälp i din självutvärdering.

En effektiv rättsjurist vet att man 
vid korsförhör sällan bör fråga ett 
vittne något man inte vet svaret på. Att 
ställa en sådan fråga är att be vittnet 

Inbjud Kristus att vara din 
berättelses upphovsman
Låt din berättelse vara en berättelse om tro där du 
följer ditt föredöme, Frälsaren Jesus Kristus.
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därför vi väljer att hålla oss till den 
berättelse vi har skrivit åt oss själva, en 
bekväm version av vår berättelse som 
inte redigerats av mästerförfattaren. Vi 
vill inte ställa en fråga och få ett svar 
som inte passar in i den berättelse vi 
skriver åt oss själva.

Ärligt talat skulle nog inte så 
många av oss skriva in de prövningar 
som förädlar oss i våra berättelser. 
Men visst älskar vi den härliga kul
mineringen av en berättelse vi läser 
där hjälten vinner kampen? Pröv
ningar är de delar av handlingen som 
gör våra favoritberättelser fängslande, 
tidlösa, trosuppbyggande och värda 
att berätta. Den vackra kamp som 
skrivs in i våra berättelser är det som 
för oss närmare Frälsaren och förädlar 
oss så att vi blir mer som han.

För att David skulle kunna vinna 
över Goliat måste han stå upp mot 
honom. Den bekväma berättelsen i 
Davids fall hade varit att återvända till 
att vakta får. Men i stället tänkte han 
på erfarenheten han haft av att rädda 
lamm från ett lejon och en björn. 
Och han byggde på dessa heroiska 
bragder och samlade den tro och 
det mod som behövdes för att låta 
Gud skriva hans berättelse. Han sa: 
”Herren som räddade mig från lejon 
och björn, han ska också rädda mig 
från den där filistén.”3 Med en önskan 
att låta Gud råda, med öron att höra 
den Helige Anden och med villighet 
att låta Frälsaren vara hans berätt
elses upphovsman och fullkomnare 
övervann pojken David Goliat och 
räddade sitt folk.

Handlingsfrihetens storslagna prin
cip låter oss förstås skriva våra egna 
berättelser – David hade kunnat åter
vända hem och vakta får. Men Jesus 
Kristus står redo att använda oss som 
gudomliga redskap, som vässade bly
ertspennor i hans hand, för att skriva 

ett mästerverk! Han är i sin nåd villig 
att använda mig, en tanig blyerts
penna, som ett redskap i sina händer 
om jag har tro till att låta honom, om 
jag låter honom vara upphovsman till 
min berättelse.

Ester utgör ett annat vackert exem
pel på att låta Gud råda. Snarare än 
att hålla sig till en försiktig berättelse 
om självbevarelse utövade hon tro 
och överlämnade sig helt till Herren. 
Haman smidde planer på att förgöra 
alla judar i Persien. Mordokaj, Esters 
släkting, blev varse planerna och 
hörde av sig till henne och uppman
ade henne att tala med kungen å 
sitt folks vägnar. Hon berättade för 
honom att den som närmade sig 
kungen utan att ha tillkallats kunde 
avrättas. Men i en enorm troshandling 
bad hon Mordokaj att samla judarna 
och fasta för henne. ”Jag och mina 
tjänarinnor ska också fasta på samma 
sätt”, sa hon. ”Därefter ska jag gå in till 
kungen, även om det är mot lagen. Är 
jag förlorad, så är jag förlorad.”4

Ester var villig att låta Frälsaren 
vara upphovsman till hennes berätt
else även om slutet, genom jordelivets 
lins, kunde ha blivit tragisk. Välsignat 

nog tog kungen emot Ester och jud
arna i Persien räddades.

Naturligtvis ombes vi sällan att 
visa Esters nivå av mod. Men att låta 
Gud råda, att låta honom vara upp
hovsman och fullkomnare av våra 
berättelser, kräver att vi håller hans 
bud och de förbund vi har ingått. 
Det är vårt iakttagande av buden och 
våra förbund som öppnar kommuni
kationskanalerna så att vi kan ta 
emot uppenbarelse genom den Hel
ige Anden. Och det är genom And
ens manifestationer som vi känner 
Mästarens hand när han skriver våra 
berättelser med oss.

I april 2021 bad vår profet, pre
sident Russell M. Nelson, oss att 
fundera på vad vi kunde göra om 
vi hade större tro på Jesus Kristus. 
Med större tro på Jesus Kristus kunde 
vi ställa en fråga vi inte vet svaret 
på – vi kunde be vår Fader i himlen 
i Jesu Kristi namn att sända oss ett 
svar genom den Helige Anden, som 
vittnar om sanningen. Om vi hade 
större tro kunde vi ställa frågan och 
sedan vara villiga att acceptera det 
svar vi får, även om det inte passar 
i vår bekväma berättelse. Och den 

Bolivia.
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utlovade välsignelsen som kommer 
av att handla i tro på Jesus Kristus är 
en ökning av vår tro på honom som 
vår upphovsman och fullkomnare. 
President Nelson har sagt att vi kan 
”ta emot mer tro genom att göra något 
som kräver mer tro”5.

Så ett barnlöst par som lider av 
ofruktsamhet kan fråga i tro om de 
bör adoptera barn och vara villiga att 
acceptera svaret, även om den berätt
else de själva hade skrivit skulle ha 
inkluderat en mirakulös födelse.

Ett äldre par kan fråga om det är 
dags för dem att tjäna som mission
ärer och vara villiga att åka, även om 
berättelsen de själva hade skrivit hade 
innefattat mer tid i yrkeslivet. Eller så 
kanske svaret blir ”inte än”, och de får 
veta i senare kapitel i sin berättelse 
varför de behövdes hemma lite längre.

En tonårig ung man eller ung 
kvinna kanske frågar i tro om sport 
eller akademiska studier eller musik 
är av störst värde och är villiga att följa 
det fullkomliga vittnets, den Helige 
Andens, maningar.

Varför vill vi att Frälsaren ska var 
våra berättelsers upphovsman och 
fullkomnare? Eftersom han har full
komlig kunskap om vår potential tar 
han oss till platser vi aldrig själva hade 
föreställt oss. Han kan göra oss till en 
David eller en Ester. Han utvidgar och 
förfinar oss så att vi blir mer som han. 
Det vi åstadkommer när vi handlar 
i större tro stärker vår tro på Jesus 
Kristus.

Bröder och systrar, för bara ett år 
sedan frågade vår käre profet: ”Är du 
villig att låta Gud råda i ditt liv? … Är 
du villig att låta det som han vill att 

du ska göra få företräde framför alla 
andra ambitioner?”6 Ödmjukt gör jag 
ett tillägg till profetens frågor: ”Är du 
villig att låta Gud vara din berättelses 
upphovsman och fullkomnare?”

I Uppenbarelseboken får vi veta 
att vi ska stå inför Gud och dömas 
efter livets böcker, i enlighet med våra 
gärningar.7 

Vi kommer att dömas enligt vår 
egen livets bok. Vi kan välja att skriva 
en bekväm berättelse för oss själva. 
Eller så kan vi låta mästerupphovs
mannen och fullkomnaren skriva vår 
berättelse tillsammans med oss och 
låta den roll han behöver att vi spelar 
gå före alla andra ambitioner.

Låt Kristus vara din berättelses upp
hovsman och fullkomnare!

Låt den Helige Anden vara ditt vittne!
Skriv en berättelse där den stig du 

vandrar är rak och följer en kurs som 
leder dig tillbaka till ditt himmelska 
hem för att bo i Guds närhet.

Låt de motgångar och lidanden 
som är en del av varje bra berättelse 
vara ett sätt genom vilket du kommer 
närmare, och blir mer som, Jesus 
Kristus.

Skriv en berättelse i vilken du inser 
att himlarna är öppna. Ställ frågor du 
inte vet svaret på i vetskap om att Gud 
är villig att göra sin vilja känd för dig 
genom den Helige Anden.

Låt din berättelse vara en berättelse 
om tro där du följer ditt föredöme, 
Frälsaren Jesus Kristus. I Jesu Kristi 
namn, amen. ◼

SLUTNOTER
 1. Hebreerbrevet 12:2; se även Moroni 6:4.
 2. Se Johannes 14:16–17; Jakob 4:13.
 3. 1 Samuelsboken 17:37.
 4. Ester 4:16.
 5. Russell M. Nelson, ”Kristus har uppstått 

– tro på honom förflyttar berg”, Liahona, 
maj 2021, s. 103.

 6. Russell M. Nelson, ”Låt Gud råda”, 
Liahona, nov. 2020, s. 94.

 7. Se Uppenbarelseboken 20:12.Madagaskar.
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till motsättningar och splittring. Det 
tyder på att vi måste arbeta på att för
ändra våra hjärtan och bli enade som 
Frälsarens sanna lärjungar. Det här är 
inte en ny utmaning, men det är en 
avgörande sådan.4

När Frälsaren besökte nephiterna 
lärde han dem: ”Det ska inte före
komma några ordstrider ibland er. … 
Den som har en stridslysten ande är 
inte av mig utan av djävulen, som är 
fader till stridigheter, och han hetsar 
människornas hjärtan till att strida 
i vrede, den ene med den andre.”5 
När vi i vrede strider med varandra 
skrattar Satan, och himlens Gud 
gråter.6

Satan skrattar och Gud gråter 
av åtminstone två anledningar. För 
det första försvagar stridigheter vårt 
gemensamma vittnesbörd för världen 
om Jesus Kristus och den återlösning 
som vi får genom hans ”förtjänster och 
barmhärtighet och nåd”7. Frälsaren 
sa: ”Ett nytt bud ger jag er: att ni ska 

tjänande på ett ”högre, heligare sätt”2, 
studiekursen Kom och följ mig och 
hemcentrerade evangeliestudier som 
stöds av kyrkan. Många har gett med
mänsklig hjälp och tröst under dessa 
svåra tider och gör det fortfarande.3

Men ändå har det andliga stress
testet i vissa fall visat på tendenser 

Äldste Dale G. Renlund
i de tolv apostlarnas kvorum

Mina kära bröder och systrar, under 
ett stresstest utsätts hjärtat för ökad 
belastning. Hjärtan som klarar av 
promenader har kanske svårt att klara 
av en språngmarsch i uppförsbacke. 
På så sätt kan testet avslöja underligg
ande sjukdomar som annars inte är 
uppenbara. Eventuella problem kan 
då behandlas innan de orsakar allvar
liga besvär i vardagslivet.

Covid19pandemin har onekligen 
varit ett globalt stresstest! Testet har 
uppvisat blandade resultat. Säkra och 
effektiva vacciner har tagits fram.1 
Medicinsk personal, lärare, vårdperso
nal och andra har gjort hjältemodiga 
uppoffringar – och fortsätter att göra 
så. Många människor har visat prov 
på generositet och vänlighet – och 
fortsätter att göra så. Men under
liggande ojämlikheter har visat sig. 
Individer i riskgrupper har lidit – och 
fortsätter att göra det. De som arbetar 
på att få bort de här underliggande 
ojämlikheterna bör uppmuntras och 
visas uppskattning.

Pandemin är också ett andligt 
stresstest för Frälsarens kyrka och dess 
medlemmar. Även här uppvisas bland
ade resultat. Våra liv har berikats av 

Kristi frid utplånar 
fiendskap
När kristuslik kärlek genomsyrar våra liv hanterar 
vi meningsskiljaktigheter med saktmod, tålamod 
och välvilja.

Förenade Arabemiraten.
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älska varandra. … Om ni har kärlek 
till varandra ska alla förstå att ni är 
mina lärjungar.”8 Detsamma gäller det 
omvända – alla vet att vi inte är hans 
lärjungar när vi inte visar varandra 
kärlek. Hans verk i den sista tiden 
äventyras när det finns stridigheter 
eller fiendskap9 bland hans lärjungar.10 
För det andra är stridigheter andligt 
ohälsosamt för oss som individer. Vi 
berövas frid, glädje och vila, och vår 
förmåga att känna Anden sätts på spel.

Jesus Kristus förklarade att hans 
lära inte var ”att hetsa människors 
hjärtan till vrede mot varandra, utan 
det är [hans] lära att sådant ska upp
höra”11. Om jag är snar att ta illa upp 
eller bemöter andra åsikter genom att 
bli arg eller fördömande, ”misslyckas” 
jag med det andliga stresstestet. Det 
här misslyckade testet innebär inte att 
jag är hopplös. Snarare pekar det på 
att jag behöver förändras. Och det är 
bra att veta.

Efter Frälsarens besök på den ame
rikanska kontinenten var folket enat: 
”Det fanns inga stridigheter i hela 
landet”.12 Tror ni att folket var enat för 
att de var likadana allihop, eller för att 
de inte hade olika åsikter? Det tvivlar 
jag på. I stället försvann stridigheter 
och fiendskap för att de satte sitt 
lärjungeskap till Frälsaren framför 
allt annat. Deras olikheter bleknade i 
jämförelse med deras gemensamma 
kärlek till Frälsaren, och de förenades 
som ”arvingar till Guds rike”13. Följden 

blev att ”det … inte [kunde] finnas 
något lyckligare folk … som skapats 
av Guds hand”14.

Enighet kräver ansträngning.15 Den 
frambringas när vi utvecklar Guds 
kärlek i våra hjärtan16 och fokuserar 
på vår eviga bestämmelse17. Vi enas 
genom vår gemensamma, främsta 
identitet som Guds barn18 och vår 
förpliktelse mot det återställda evan
geliets sanningar. I sin tur frambringar 
vår kärlek till Gud och vårt lärjunge
skap till Jesus Kristus äkta omsorg 
om andra. Vi värderar mångfalden i 
andras personligheter, perspektiv och 
talanger.19 Om vi inte kan sätta vårt 
lärjungeskap till Jesus Kristus framför 
personliga intressen och ståndpunkter 
bör vi ta en titt på våra prioriteringar 
och ändra på oss.

Vi är kanske benägna att säga: 
”Självklart kan vi ha enighet – om 
du bara håller med mig!” Ett bättre 
sätt att närma sig saken är att fråga 
sig: ”Vad kan jag göra för att främja 
enighet? Hur kan mitt bemötande 
hjälpa den här personen att komma 
närmare Kristus? Vad kan jag göra för 
att dämpa stridigheter och skapa en 
anda av medkänsla och omsorg bland 
kyrkans medlemmar?”

När kristuslik kärlek genomsyrar 
våra liv20 hanterar vi meningsskiljak
tigheter med saktmod, tålamod och 
välvilja21. Vi blir mindre upptagna av 
vår egen känslighet och mer lyhörda 
för vår nästas. Vi ”strävar efter att 

moderera och ena”22. Vi ägnar oss inte 
åt att ”döma över [andras] betänklig
heter”, döma ut dem som vi inte håller 
med eller försöka få dem på fall.23 I 
stället förutsätter vi att de som vi inte 
håller med gör så gott de kan med 
sina upplevelser i livet.

Min hustru arbetade som jurist i 
över 20 år. Som advokat arbetade hon 
ofta med andra som uttryckligen före
språkade motsatta åsikter. Men hon 
lärde sig att uttrycka en annan åsikt 
utan att vara ohövlig eller arg. Hon 
kunde säga till motpartens ombud: 
”Jag förstår att vi inte kommer att bli 
överens om den här saken. Jag gillar 
dig. Jag respekterar dina åsikter. Jag 
hoppas att du kan visa mig samma 
hövlighet.” Ofta ledde det till ömse
sidig respekt och till och med vänskap 
trots meningsskiljaktigheter.

Till och med forna fiender kan 
enas i sitt lärjungeskap till Frälsaren.24 
År 2006 närvarade jag vid invigningen 
av Helsingfors tempel för att hedra 
min far och mina farföräldrar som 
tidigt slöt sig till kyrkan i Finland. 
Finländarna, inklusive min far, hade i 
årtionden drömt om ett tempel i Fin
land. Vid den tidpunkten omfattade 
tempeldistriktet Finland, Estland, Lett
land, Litauen, Belarus och Ryssland.

Under invigningen fick jag veta 
något förvånande. Den första dagen 
av vanlig tempelverksamhet hade 
vikts åt ryska medlemmar och deras 
tempelförrättningar. Det är svårt att 
förklara exakt hur förbluffande det 
här var. Ryssland och Finland hade 
under århundraden utkämpat många 
krig. Min far misstrodde och ogillade 
inte bara Ryssland utan alla ryssar. 
Han hade uttryckt sådana känslor 
med eftertryck och hans känslor var 
typiska för finländarnas fientlighet mot 
Ryssland. Han hade memorerat episka 
dikter som skildrade 1800talets krig 

Japan.
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mellan Finland och Ryssland. Hans 
upplevelser under andra världskriget, 
när Finland och Ryssland återigen 
stred mot varandra, bidrog inte till att 
ändra hans åsikter.

Ett år före invigningen av Helsing
fors tempel träffades tempelkom
mittén, som uteslutande bestod av 
finska medlemmar, för att diskutera 
planerna för invigningen. Under mötet 
påpekade någon att de ryska heliga 
skulle resa i flera dagar för att närvara 
vid invigningen och kanske skulle 
hoppas på att få ta emot sina tempel
välsignelser innan de återvände hem. 
Kommitténs ordförande, broder Sven 
Eklund, föreslog att finländarna kunde 
vänta lite till, att ryssarna kunde få bli 
de första medlemmarna att utföra tem
pelförrättningar i templet. Alla kom
mittémedlemmar höll med om det. 
Trofasta sista dagars heliga finländare 
väntade med sina tempelvälsignelser 
för att ge rum åt ryska heliga.

Områdespresidenten som närvar
ade på det tempelkommittémötet, 
äldste Dennis B. Neuenschwander, 
skrev senare: ”Aldrig har jag känt 
mig stoltare över finländarna än jag 
gjorde i det ögonblicket. Finlands 
problematiska historia med sin östra 
granne … och deras förtjusning över 
att [ett tempel] äntligen hade byggts 
på deras mark lades åt sidan. Detta att 
de tillät ryssarna att inträda i templet 
först [var] ett uttryck för kärlek och 
uppoffring.”25

När jag berättade om denna välvilja 
för min far, mjuknade hans hjärta 
och han grät – något man sällan såg 
denne stoiske finländare göra. Från 
det ögonblicket fram till sin död tre 
år senare uttryckte han aldrig mer 
några negativa känslor för Ryssland. 
Inspirerad av sina landsmäns exempel 
valde min far att sätta sitt lärjungeskap 
till Jesus Kristus framför alla andra 

hänsynstaganden. Finländarna blev 
inte mindre finska, ryssarna blev inte 
mindre ryska, ingen av grupperna 
övergav sin kultur, historia eller sina 
upplevelser för att slå fiendskap ur 
hågen. Det behövde de inte göra. I 
stället valde de att främst betänka sitt 
lärjungeskap till Jesus Kristus.26

Om de kan göra det kan vi det 
också. Vi kan ta med oss vårt arv, vår 
kultur och våra upplevelser till Jesu 
Kristi kyrka. Samuel försökte inte dölja 
sitt arv som lamanit27 och inte heller 
dolde Mormon sitt arv som nephit28. 
Men båda satte de sitt lärjungeskap till 
Frälsaren främst.

Om vi inte är ett är vi inte hans.29 
Min uppmaning är att modigt sätta vår 
kärlek till Gud och lärjungeskapet till 
Frälsaren framför alla andra hänsyns
taganden.30 Låt oss upprätthålla det 
förbund som medföljer vårt lärjunge
skap – förbundet att vara ett.

Låt oss följa exemplet från heliga 
runt om i världen som framgångsrikt 
håller på att bli Kristi lärjungar. Vi kan 
förlita oss på Jesus Kristus, som ”är vår 
frid, han som har … rivit skiljemuren, 
[och genom sitt försoningsoffer,] fiend
skapen”31. Vårt vittne om Jesus Kristus 
för världen blir då stärkt och vi håller 
oss andligt friska.32 Jag vittnar om att 
vi genom att ”sky stridighet” och bli 

”samstämmiga med Herren i kärlek 
och förenade med honom i tro” får ta 
del av hans frid.33 I Jesu Kristi namn, 
amen. ◼
SLUTNOTER
 1. Se ”Första presidentskapet uppmanar 

sista dagars heliga att bära ansiktsmask 
när så behövs och att låta vaccinera 
sig mot covid-19”, Nyhetsrum, 24 aug. 
2021, newsroom.ChurchofJesusChrist.
org; ”Vaccines Explained”, World Health 
Organization, who.int/emergencies/
diseases/novel-coronavirus-2019/
covid-19-vaccines/explainers; ”Safety 
of COVID-19 Vaccines”, Centers for 
Disease Control and Prevention, 27 sep. 
2021, cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/
vaccines/safety/safety-of-vaccines.html; 
”COVID-19 Vaccine Effectiveness and 
Safety”, Morbidity and Mortality Weekly 
Report, Centers for Disease Control and 
Prevention, cdc.gov/mmwr/covid19_
vaccine_safety.html.

 2. Russell M. Nelson, ”Systrars roll i Israels 
insamling”, Liahona, nov. 2018, s. 69.

 3. Se Läran och förbunden 81:5.
 4. Många apostlar och profeter har talat 

om enighet och stridigheter under årens 
gång. Se till exempel: Marvin J. Ashton, 
”Ingen tid för stridigheter”, Nordstjärnan, 
okt. 1978, s. 11–14; Marion G. Romney, 
”Enighet”, Nordstjärnan, okt. 1983, 
s. 28–30; Russell M. Nelson, ”Stridighetens 
kräftsvulst”, Nordstjärnan, juli 1989, 
s. 61–63; Russell M. Nelson, ”Förbundets 
barn”, Nordstjärnan, juli 1995, s. 32–35; 
Henry B. Eyring, ”På det vi må vara ett”, 
Nordstjärnan, juli 1998, s. 68–70; D. Todd 
Christofferson, ”Kom till Sion”, Liahona, 
nov. 2008, s. 37–40; Jeffrey R. Holland, 
”I förlikningens anda”, Liahona, nov. 
2018, s. 77–79; Quentin L. Cook, ”Hjärtan 
förenade i rättfärdighet och enighet”, 
Liahona, nov. 2020, s. 18–22; Gary E. 
Stevenson, ”Hjärtan förenade i enighet och 
kärlek”, Liahona, maj 2021, s. 19–23.

 5. 3 Nephi 11:28–29.
 6. Se Mose 7:26, 28, 33. Detta antyder inte 

att Frälsarens försoningsoffer fortfarande 
pågår eller att han fortsätter att lida – 
Jesus Kristus har slutfört försoningen. 
Men den oändliga och fullkomliga empati 
och medkänsla, som han fick som resultat 
av att han slutfört sitt försoningsoffer, lät 
honom känna besvikelse och sorg.

 7. 2 Nephi 2:8.
 8. Johannes 13:34, 35.
 9. Fiendskap är tillståndet eller känslan 

av att vara aktivt emot någon eller 
någonting. Den associeras med fientlighet, 

Ryssland.
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antagonism och djupt rotad motvilja 
eller illvilja. Det grekiska ord som 
översätts till ”fiendskap” översätts även 
till ”hat”. Det är motsatsen till agape, 
som översätts till ”kärlek”. Se James 
Strong, The New Strong’s Expanded 
Exhaustive Concordance of the Bible 
(2010), avsnittet grekisk ordbok, 
nr 2189.

 10. Se Johannes 17:21, 23.
 11. 3 Nephi 11:30.
 12. 4 Nephi 1:18.
 13. 4 Nephi 1:17.
 14. 4 Ne. 1:16.
 15. President Russell M. Nelson har sagt: 

”Herren älskar ansträngning” (i Joy 
D. Jones, ”En särskilt ädel kallelse”, 
Liahona, maj 2020, s. 16).

 16. Se 4 Ne. 1:15. Det finns de som har 
uppnått detta slags enighet. På Enoks tid 
”kallade [Herren] sitt folk SION, eftersom 
de var av ett hjärta och ett sinne och 
levde i rättfärdighet, och det fanns inga 
fattiga bland dem” (Mose 7:18).

 17. Se Mosiah 18:21.
 18. Se Apostlagärningarna17:29; Psaltaren 

82:6.
 19. Se 1 Korintierbrevet 12:12–27.
 20. Se Moroni 7:47–48.
 21. Se Läran och förbunden 107:30–31
 22. Se Dallin H. Oaks, ”Försvara vår 

gudomligt inspirerade konstitution”, 
Liahona, maj 2021, s. 107.

 23. Se Romarbrevet 14:1–3, 13, 21.
 24. Frälsaren kritiserade sina ”lärjungar 

i forna dagar [som] sökte sak mot 
varandra och [inte] förlät … varandra i 
sina hjärtan. Och för detta onda led de 
bedrövelser och tuktades svårt. Därför”, 
förmanar Jesus sina nutida lärjungar, 
”säger jag er att ni bör förlåta varandra” 
(Läran och förbunden 64:8–9).

 25. Äldste Dennis B. Neuenschwander, 
personlig kommunikation.

 26. På ett sätt som är typiskt för finländare 
sa broder Eklund, när han berättade 
om det här beslutet, att det helt enkelt 
var logiskt. I stället för att lovprisa 
finländarnas storsinthet uttryckte han 
uppskattning för ryssarna. Finländarna 
kände tacksamhet för ryssarnas 
betydelsefulla bidrag till det verk som 
utförs i Helsingfors tempel. (Sven 
Eklund, personlig kommunikation.)

 27. Se Helaman 13:2, 5.
 28. Se 3 Nephi 5:13, 20.
 29. Se Läran och förbunden 38:27.
 30. Se Lukas 14:25–33.
 31. Efesierbrevet 2:14–15.
 32. Se Efesierbrevet 2:19.
 33. Se Russell M. Nelson, ”Stridighetens 

kräftsvulst”, Nordstjärnan, juli 1989, 
s. 61.

kommit för sent för att ta emot brödet. 
Kort efter den här upplevelsen lärde 
min hemlärare Ned Brimley mig att 
många aspekter av och välsignelser 
i Jesu Kristi evangelium ges till oss i 
turordning.

Senare den veckan kom Ned och 
hans kamrat hem till oss med en 
minnesvärd lektion. Ned påminde oss 
om att Gud hade skapat jorden i en 
viss ordning. Herren var mycket noga 
med att förklara för Mose i vilken 
ordning han skapade jorden. Först 
började han med att skilja ljuset från 
mörkret och sedan vattnet från torra 

Äldste Vaiangina Sikahema
i de sjuttios kvorum

I mitt yrkesliv och i mitt tjänande i 
kyrkan har jag gjort det här tusentals 
gånger – men aldrig framför de 15 
män som sitter precis bakom mig. Jag 
känner era böner och deras.

Bröder och systrar, jag föddes i 
kungariket Tonga i södra Stilla havet 
men växte upp i Nordamerika. Pan
demin har hindrat hundratals, kanske 
tusentals unga tonganska missionärer 
som tjänar runt om i världen från att 
återvända till sitt älskade hemland 
på grund av dess stängda gränser. 
Det finns tonganska äldster som har 
varit på mission i tre år och systrar 
som varit det i över två år! De väntar 
tålmodigt med den tro som vårt folk 
är känt för. Bli under tiden inte alltför 
oroliga om några av dem som verkar 
i era församlingar och stavar börjar se 
mer och mer ut som jag – åldrande 
och grå. Vi är tacksamma för miss
ionärer överallt för deras hängivna 
tjänande, även när det blivit längre 
eller kortare än de hade förväntat sig 
på grund av pandemin.

En söndag när jag var diakon 
befann jag mig i foajén med en bricka 
med vatten för att dela ut sakramentet 
när en kvinna gick in i byggnaden. 
Plikttroget gick jag fram till henne och 
räckte fram brickan. Hon nickade, log 
och tog en mugg vatten. Hon hade 

Ett turordningens hus
”Turordning” är ett enkelt, naturligt och effektivt 
sätt för Herren att undervisa oss, som sina barn, om 
viktiga principer.

Filippinerna.
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land. Han lade till växter och djur 
innan han introducerade sin största 
skapelse på den nybildade planeten: 
mänskligheten, som började med 
Adam och Eva.

”Och Gud skapade människan till 
sin avbild, till Guds avbild skapade 
han henne, till man och kvinna skap
ade han dem. …

Gud såg på allt som han hade gjort, 
och se, det var mycket gott” (1 Mose
boken, 1:27, 31).

Herren var nöjd. Och på sjunde 
dagen vilade han.

Den turordning som jorden skap
ades i ger oss inte bara en glimt av 
vad som är viktigast för Gud, utan 
också varför och för vem han skapade 
jorden.

Ned Brimley underströk sin inspir
erade lektion med ett enkelt uttal
ande: ”Vai, Guds hus är ett ordningens 
hus. Han förväntar sig att du lever ditt 
liv med ordning. I rätt ordning. Han 
vill att du ska verka som missionär 
innan du gifter dig.” Kyrkans ledare lär 
för närvarande att ”Herren förväntar 
sig att varje ung man som kan, förbe
reder sig för att tjäna. … Unga kvinnor 
… som har en önskan att tjäna bör 
också förbereda sig” (Allmän hand-
bok: Tjäna i Jesu Kristi Kyrka av Sista 
Dagars Heliga, 24.0, JesuKristiKyrka.
org). Broder Brimley fortsatte: ”Gud 
vill att du ska gifta dig innan du får 
barn. Och han vill att du ständigt 

utvecklar dina talanger medan du 
utbildar dig.” Om du väljer att leva ditt 
liv i fel ordning blir livet svårare och 
mer kaotiskt.

Broder Brimley lärde oss också att 
Frälsaren genom sitt försoningsoffer 
hjälper oss att återställa ordningen 
när våra liv har blivit kaotiska eller i 
oordning på grund av våra egna eller 
andras dåliga val.

Från den stunden har jag fascin
erats av ”sekventiell ordningsföljd”. 
Jag utvecklade en vana att leta efter 
sekventiella mönster i livet och i 
evangeliet.

Äldste David A. Bednar har under
visat om den här principen: ”När vi 
studerar, lär och lever efter Jesu Kristi 
evangelium är ordningsföljden ofta 
lärorik. Tänk till exempel på vad vi 
lär oss om andliga prioriteter av den 
ordningsföljd i vilken de viktigaste 
händelserna ägde rum när Frälsarens 
evangelium i dess fullhet återställdes i 
dessa sista dagar.”

Äldste Bednar räknar upp den 
första synen och Moronis första besök 
hos Joseph Smith som det som först 
undervisade den unge profeten om 
Guds natur och karaktär, följt av 
den roll som Mormons bok och Elia 
skulle ha i insamlingen av Israel på 
båda sidor om slöjan i denna sista 
tidsutdelning.

Äldste Bednar avslutar: ”Den här 
inspirerade ordningsföljden är lärorik 

när det gäller de andliga ting som 
Gudomen sätter främst” (”Barnens 
hjärtan skall vända sig”, Liahona, nov. 
2011, s. 24).

En iakttagelse jag har gjort är att 
”turordning” är ett enkelt, naturligt 
och effektivt sätt för Herren att under
visa oss, som sina barn, om viktiga 
principer.

Vi har kommit till jorden för att 
lära och få erfarenhet som vi annars 
inte skulle få. Vår tillväxt är unik för 
var och en av oss personligen och en 
viktig del av vår himmelske Faders 
plan. Vår fysiska och andliga tillväxt 
börjar stegvis och utvecklas långsamt 
allteftersom vi i tur och ordning får 
erfarenhet.

Alma ger en kraftfull predikan om 
tro med hjälp av liknelsen om ett frö 
som, om det vårdas och får rätt när
ing, spirar från ett litet skott till ett 
fullvuxet, moget träd som ger utsökt 
frukt (se Alma 32:28–43). Lärdomen 
är att er tro växer när ni ger plats 
för och vårdar fröet – eller Guds 
ord – i era hjärtan. Er tro växer när 
Guds ord börjar ”svälla i ert bröst” 
(vers 28). Att det ”sväller och gror 
och börjar växa” (vers 30) är både 
visuellt och lärorikt. Det sker också i 
tur och ordning.

Herren undervisar oss individuellt 
efter vår förmåga att lära och hur vi 
lär oss. Vår tillväxt är beroende av vår 
villighet, naturliga nyfikenhet, nivå av 
tro och förståelse.

Nephi fick lära sig det som 
Joseph Smith skulle lära sig i Kirt
land i Ohio, mer än 2 300 år senare: 
”För se, så säger Herren Gud: ’Jag 
ska ge människobarnen rad på rad, 
bud på bud, lite här och lite där. 
Och välsignade är de som hörsam
mar mina bud och lånar ett öra åt 
mitt råd, för de ska lära visdom’” 
(2 Nephi 28:30).

Ukraina.



88 SÖNDAGENS FÖRMIDDAGSMÖTE

Att vi lär oss ”rad på rad, bud på 
bud, lite här och lite där”, handlar 
återigen om ordningsföljd.

Tänk på följande uttalanden som 
vi har hört under större delen av våra 
liv: ”Det viktigaste först” eller ”Ge 
dem mjölk innan du ger dem kött.” 
Vad sägs om att ”vi måste gå innan 
vi kan springa”? Var och en av dessa 
grundprinciper beskriver något som 
kommer i turordning.

Underverk sker i ordningsföljd. 
Underverk sker först när vi utövar tro. 
Tro föregår underverket.

Unga män ordineras också till 
ämbeten inom aronska prästadömet i 
tur och ordning, enligt åldern på den 
som ordineras: diakon, lärare och 
sedan präst.

Frälsningens och upphöjelsens för
rättningar är sekventiella till sin natur. 
Vi döps innan vi får den Helige And
ens gåva. Templets förrättningar följer 
på liknande sätt på varandra. Natur
ligtvis, som min vän Ned Brimley så 
klokt lärde mig, förrättas sakramentet 

i ordningsföljd – det börjar med 
brödet, följt av vattnet.

”Medan de åt tog Jesus ett bröd, 
tackade Gud, bröt det och gav åt lär
jungarna och sade: ’Tag och ät. Detta 
är min kropp.’

Och han tog en bägare, tackade 
Gud och gav åt dem och sade: ’Drick 
av den alla.

Detta är mitt blod, förbundsblodet, 
som blir utgjutet för många till synd
ernas förlåtelse’” (Matteus 26:26–28).

I Jerusalem och på den ame
rikanska kontinenten instiftade 
Frälsaren sakramentet i exakt samma 
ordningsföljd.

”Se, mitt hus är ett ordningens hus, 
säger Herren Gud, och inte ett oord
ningens hus” (Läran och förbunden 
132:8).

Omvändelse sker i ordningsföljd. 
Den börjar med tro på Jesus Kristus, 
om så bara en smula. Tro kräver 
ödmjukhet, som är en nödvändig del 
av att ha ett ”förkrossat hjärta och en 
botfärdig ande” (2 Nephi 2:7).

Faktum är att evangeliets fyra 
första principer följer på varandra. 
”Vi tror att evangeliets första prin
ciper och förrättningar är 1) tro på 
Herren Jesus Kristus, 2) omvändelse, 
3) dop genom nedsänkning till synd
ernas förlåtelse, 4) handpåläggning 
för den Helige Andens gåva” (Tros
artiklarna 1:4).

Kung Benjamin lärde sitt folk 
denna viktiga sanning: ”Och se till 
att allt detta sker med visdom och 
ordning, för det krävs inte att någon 
löper fortare än han har krafter till. 
Och vidare är det nödvändigt att han 
är flitig så att han därigenom kan 
vinna priset. Därför måste allt göras 
med ordning” (Mosiah 4:27).

Må vi leva våra liv med ordning 
och sträva efter att följa den ordning 
som Herren har beskrivit för oss. Vi 
blir välsignade när vi söker efter och 
följer de mönster och den ordnings
följd i vilka Herren undervisar om 
det som är viktigast för honom. I Jesu 
Kristi heliga namn, amen. ◼

Kanada.
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att ”älska varandra … så som jag har 
älskat er”7 och tröstade dem därefter 
med följande ord: ”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.”8

En av de mest älskade titlarna på 
vår Herre och Frälsare, Jesus Kristus, 
är ”Fridsfurste”.9 Till slut kommer hans 
rike att upprättas, innehållande frid 
och kärlek.10 Vi ser fram emot Messias 
tusenåriga styre.

Trots den här visionen av det 
tusenåriga styret vet vi att frid och har
moni inte härskar i världen i vår tid.11 
Under min livstid har jag aldrig tidig
are sett en större brist på hövlighet. Vi 
bombarderas av argt, stridslystet språk 
och provokativa, förödande hand
lingar som förgör frid och ro.

Frid i världen har inte utlovats 
eller säkerställts före Jesu Kristi andra 
ankomst. Frälsaren lärde sina apostlar 
att hans jordiska mission inte skulle 

dina lidanden ska endast vara ett 
ögonblick, och därefter ska Gud, om 
du har uthärdat väl, upphöja dig i 
höjden.”4 Det är tydligt att motstånd 
kan förädla oss för ett evigt, celestialt 
ändamål.5

Frälsarens dyrbara ord ”min son, 
frid vare med din själ”6 slår an en 
ton hos mig personligen och har stor 
betydelse för vår tid. De påminner 
mig om hans undervisning till sina lär
jungar under sin jordiska verksamhet.

Innan Kristus led i Getsemane och 
på korset befallde han sina apostlar 

Äldste Quentin L. Cook
i de tolv apostlarnas kvorum

Jag fick nyligen uppdraget att inviga 
en del av det historiska Nauvoo. Som 
en del av uppdraget fick jag tillfälle 
att besöka Libertyfängelset i Missouri. 
Medan jag inspekterade fängelset 
begrundade jag de händelser som 
gör det till en så viktig del av kyrkans 
historia. De heligas liv var hotade på 
grund av en utrotningsorder som Mis
souris guvernör hade utfärdat. Dess
utom hade profeten Joseph och några 
få utvalda ämbetsbröder blivit orätt
mätigt fängslade i Libertyfängelset. En 
av anledningarna till det våldsamma 
motståndet mot våra medlemmar var 
att de flesta av dem motsatte sig slav
eriet.1 Den här intensiva förföljelsen 
av Joseph Smith och hans efterföljare 
är ett extremt exempel på hur orätt
färdigt utövande av handlingsfriheten 
kan drabba rättfärdiga människor. 
Josephs tid i Libertyfängelset visar att 
motgångar inte är bevis på Herrens 
ogillande, inte heller ett tillbakahåll
ande av hans välsignelser.

Jag blev mycket rörd när jag läste 
vad profeten Joseph Smith utropade 
när han satt fängslad i Libertyfäng
elset: ”O Gud, var är du? Och var är 
förhänget som täcker ditt gömställe?”2 
Joseph frågade hur länge Herrens folk 
skulle få ”lida dessa oförrätter och 
olagliga förtryck”3.

När jag stod där i Libertyfängelset 
blev jag djupt berörd när jag läste 
Herrens svar: ”Min son, frid vare 
med din själ. Dina motgångar och 

Personlig frid i svåra tider
Det har aldrig varit viktigare att söka personlig frid.
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åstadkomma universell fred. Han 
lärde: ”Tro inte att jag har kommit för 
att skapa fred på jorden.”12 Universell 
fred var inte en del av Frälsarens 
inledande jordiska verksamhet. Uni
versell fred existerar inte i dag.

Däremot kan personlig frid upp
nås trots den vrede, stridighet och 
splittring som skadar och fördärvar 
vår värld i dag. Det har aldrig varit 
viktigare att söka personlig frid. En 
vacker och älskad ny psalm som 
skrivits för dagens ungdomar av 
broder Nik Day med titeln ”Frid i 
Kristus” förkunnar: ”Finns ingen frid 
på jord, så ger Kristus frid.”13 Vi blev 
välsignade som fick den här psalmen 
strax före den världsomspännande 
covid19pandemin.

Den här psalmen återspeglar på 
ett vackert sätt en längtan efter frid 
och betonar helt riktigt att friden 
är förankrad i Jesu Kristi liv och 
mission. President Joseph F. Smith 
förkunnade: ”[Denna] anda av frid 
och kärlek … kan aldrig komma … 
förrän människosläktet tar emot Guds 
sanning och budskap samt erkänner 

hans kunskap och myndighet som är 
gudomlig.”14

Även om vi aldrig kommer att sluta 
försöka uppnå universell fred har vi 
blivit försäkrade att vi kan få per
sonlig frid, vilket Kristus undervisar 
om. Principen läggs fram i Läran och 
förbunden: ”Utan lär att den som gör 
rättfärdighetens gärningar ska få sin 
lön, ja, frid i den här världen och evigt 
liv i den kommande världen.”15

Vad finns det för ”rättfärdighetens 
gärningar” som hjälper oss att hantera 
dispyter och minska stridigheter och 
finna frid i den här världen? Alla Kristi 
lärdomar pekar i den här riktningen. 
Jag ska nämna några som jag tror är 
särskilt viktiga.

Ett: Älska Gud, följ hans bud och  
förlåt alla

President George Albert Smith blev 
president för kyrkan 1945. Han hade 
blivit känd under sina år som apostel 
som en fredsälskande ledare. Under 
de 15 åren innan han blev president 
hade utmaningarna och prövningarna 
efter en massiv, världsomfattande 

depression, följda av andra världskrig
ets död och förstörelse, varit allt annat 
än fredliga.

Vid slutet av andra världskriget, 
under sin första generalkonferens som 
president i oktober 1945, påminde 
president Smith de heliga om Frälsar
ens uppmaning att älska vår nästa och 
att förlåta våra fiender, och sa sedan: 
”Det är denna anda alla sista dagars 
heliga bör sträva efter att ha om de 
hoppas att en dag kunna stå inför 
honom och välkomnas hem på ett 
underbart sätt.”16

Två: Sök Andens frukter
I sitt brev till galaterna skildrar Pau

lus dikotomin mellan rättfärdighetens 
gärningar som kvalificerar oss för att 
ärva Guds rike och gärningar som – 
utan omvändelse – kan diskvalificera 
oss. Till det som kvalificerar oss hör 
Andens frukter ”kärlek, glädje, frid, 
tålamod, vänlighet, godhet, trohet, 
mildhet [och] självbehärskning”.17 
Paulus nämner också att vi ska bära 
varandras bördor och inte tröttna på 
att göra gott.18 Till de gärningar som 

Kenya.
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inte är rättfärdiga räknar han in hat, 
vrede och splittring.19

En av de stora lärdomarna från 
Gamla testamentets tid berör fader 
Abraham. Abraham och Lot, hans 
brorson, var välbärgade men fann 
att de inte kunde bo tillsammans. 
För att undvika splittring lät Abra
ham Lot få välja det land han ville 
ha. Lot valde Jordanslätten, som 
var både rik på vatten och vacker. 
Abraham tog Mamres terebintlund 
som var mindre bördigt. I skrift
erna står det att Abraham flyttade 
sina tält och ”byggde ett altare 
åt Herren”.20 Lot, å andra sidan, 
”drog med sina tält ända bort mot 
Sodom”.21 Om vi ska ha fridfulla 
relationer är lärdomen tydlig: Vi 
bör vara villiga att göra kompro
misser och undvika splittring när 
det gäller sådant som inte handlar 
om rättfärdighet. Som kung Benja
min lärde: ”Ni kommer inte att ha 
någon önskan att skada varandra 
utan önskar då leva fredligt.”22 Men 
gällande det beteende som har med 
rättfärdighet och befallningar inom 
läran att göra måste vi förbli fasta 
och ståndaktiga.

Om vi vill ha den frid som kom
mer som belöning för rättfärdighetens 
gärningar slår vi inte upp våra tältöpp
ningar mot världen. Vi slår upp våra 
tältöppningar mot templet.

Tre: Använd handlingsfriheten till att 
välja rättfärdighet

Frid och handlingsfrihet är sam
manflätade som viktiga delar av 
frälsningsplanen. Som det beskrivs i 
Gospel Topics i artikeln ”Agency and 
Accountability” är ”handlingsfriheten 
den förmåga och förmån Gud ger oss 
att välja och handla av oss själva”.23 
Alltså är handlingsfrihet själva kärnan i 
den personliga tillväxt och erfarenhet 

som blir till välsignelse när vi följer 
Frälsaren.24

Handlingsfriheten var en viktig 
fråga i det förjordiska rådet i him
len, och konflikten stod mellan 
dem som valde att följa Kristus 
och Satans efterföljare.25 Genom 
att släppa taget om stolthet och 
kontrollbehov och välja Frälsaren 
skulle vi kunna få ha hans ljus och 
frid. Men den personliga friden 
skulle bli prövad när människor 
utövade sin handlingsfrihet på 
skadliga och sårande sätt.

Jag är säker på att den fridfulla 
försäkran vi kände i våra hjärtan, 
stärktes av kunskapen vi hade 
om vad världens Frälsare skulle 
åstadkomma för vår skull. Det 
här formuleras väl i Predika mitt 
evangelium: ”När vi förlitar oss på 
Jesu Kristi försoning kan han hjälpa 
oss att uthärda våra prövningar, 
våra sjukdomar och vår smärta. Vi 
kan bli fyllda med glädje, frid och 
tröst. Allt som är orättvist i livet 
kan bli rätt igen genom Jesu Kristi 
försoning.”26

Fyra: Bygg upp Sion i era hjärtan  
och hem

Vi är barn till Gud och en del av 
hans familj. Vi är också en del av 
den familj vi föds in i. Familjein
stitutionen är grunden för både 
lycka och frid. President Russell M. 
Nelson har undervisat oss om – 
och under den här pandemin har 
vi lärt oss – att det hemcentrerade 
religiösa utövandet med stöd av 
kyrkan kan ”släppa loss familjernas 
kraft … för att förvandla [våra] hem 
till en trons helgedom”.27 Om vi har 
detta religiösa utövande i våra hem 
får vi också Frälsarens frid.28 Vi är 
medvetna om att många av er inte 
har välsignelserna som kommer av 
ett rättfärdigt hem utan regelbundet 
får brottas med personer som väljer 
orättfärdighet. Frälsaren kan ge 
beskydd och frid för att till sist leda 
er till trygghet och skydd från livets 
stormar.

Jag försäkrar er om att den 
glädje, kärlek och meningsfullhet 
som finns i kärleksfulla, rättfärdiga 
familjer föder både frid och glädje. 

Australien.
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Kärlek och vänlighet står i centrum 
när det gäller vår förmåga att ha 
Sion i våra hjärtan och hem.29

Fem: Följ vår profets nuvarande 
förmaningar

Vår frid fördjupas avsevärt när 
vi följer Herrens profet, president 
Russell M. Nelson. Vi ska strax få 
tillfälle att höra från honom. Han var 
förberedd sedan världens skapelse för 
det här ämbetet. Hans personliga för
beredelse har varit helt enastående.30

Han har lärt oss att vi kan ”känna 
bestående frid och glädje, också 
under oroliga tider”, när vi strävar 
efter att bli mer som vår Frälsare Jesus 
Kristus.32 Han har gett oss rådet att 
omvända oss dagligen, att ta emot 
Herrens renande, helande och stärk
ande kraft.32 Jag är ett personligt vittne 
till att uppenbarelse har tagits emot 
och fortsätter att tas emot från himlen 
av vår älskade profet.

Vi hedrar och stöder honom som 
vår profet, men vi dyrkar vår him
melske Fader och vår Frälsare, Jesus 
Kristus. Vi blir betjänade av den Hel
ige Anden.

Jag vittnar och ger mitt personliga 
apostoliska vittnesbörd om att Jesus 
Kristus, världens Frälsare och Åter
lösare, leder och styr sin återupprätt
ade kyrka. Hans liv och försonande 
mission är den verkliga källan till frid. 
Han är Fridsfursten. Jag bär mitt fasta 
och högtidliga vittnesbörd om att han 
lever. I Jesu Kristi namn, amen. ◼
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 27. Russell M. Nelson, ”Bli exemplariska sista 
dagars heliga”, Liahona, nov. 2018, s. 113.

 28. Se Läran och förbunden 19:23.
 29. Jag hade förmånen att få växa upp i ett 

hem där det rådde frid. Det berodde främst 
på vår mors inflytande. Hon var en trofast 
medlem i kyrkan. Min far var enastående 
på alla sätt, men var mindre aktiv. Mor 
hedrade vår far och undvek stridigheter. 
Hon lärde oss som barn att be och gå i 
kyrkan. Hon lärde oss också att älska och 
tjäna varandra (se Mosiah 4:14–15). Att få 
växa upp i ett sådant hem gav mig frid och 
har varit en stor välsignelse i mitt liv.

 30. Russell M. Nelson tog examen från 
läkarutbildningen vid University of Utah 
som etta i sin klass vid 22 års ålder. 
Han hade länge velat bli kirurg och fick 
den bästa utbildningen som fanns vid 
betydande medicinska institut. Han utförde 
troget sina militäruppdrag i Korea och 
Japan. I flera år var han pionjär inom öppen 
hjärtkirurgi och erkänd över hela världen. 
Hur enastående denna förberedelse än 
var för att välsigna människor över hela 
världen med sin skicklighet som läkare, 
var president Nelsons andliga förberedelse 
ännu viktigare. Han är far till en stor familj 
med barn, barnbarn och barnbarnsbarn. 
Han har troget tjänat sin familj och kyrkan i 
hela sitt liv.

 31. Russell M. Nelson, ”Inledande budskap”, 
Liahona, maj 2020, s. 6; se även Russell M. 
Nelson, ”Glädje och andlig överlevnad”, 
Liahona, nov. 2016, s. 81–84.

 32. Se Russell M. Nelson, ”Inledande 
budskap”, s. 6.

Filippinerna.
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Men om vi undersöker grunden 
noga kan vi många årtionden sen
are se effekterna av erosion, spalter 
i den ursprungliga stenläggningen 
och varierande stadier av stabilitet i 
murverket.

Nu när jag ser vad dagens ing
enjörer, arkitekter och byggnads
ingenjörer kan göra för att förstärka 
den ursprungliga grunden är jag 
helt förbluffad. Deras arbete är 
häpnadsväckande!

Grunden i varje byggnad, särskilt 
en så stor byggnad som denna, måste 
vara stark och motståndskraftig nog 
att stå emot jordbävningar, korrosion, 
kraftiga vindar och de oundvikliga 
sättningar som drabbar alla bygg
nader. Det komplicerade förstärk
ningsarbete som nu pågår stärker 
detta heliga tempel med en grund 
som kan och kommer att stå sig 
genom tiderna.”

Vi sparar inte på ansträngningarna 
för att ge det här ärevördiga temp
let, som har blivit alltmer sårbart, 
en grund som kommer att stå emot 
naturens krafter in i tusenårsriket. På 
samma sätt är det nu dags att vi alla 
vidtar extraordinära åtgärder – kanske 
åtgärder vi aldrig tidigare vidtagit – för 
att stärka vår egen personliga andliga 
grund. Ovanliga tider kräver ovanliga 
åtgärder.

Mina kära bröder och systrar, detta 
är i sanning de senare dagarna! Om ni 
och jag ska kunna stå emot de kom
mande farorna och påfrestningarna är 
det absolut nödvändigt att vi alla har 
en fast andlig grundval som är byggd 
på vår Återlösare Jesu Kristi klippa.2

Så jag frågar var och en av er: ”Hur 
fast är din grund? Och vilka förstärk
ningar behöver ditt vittnesbörd och 
din insikt om evangeliet?”

Templet står i centrum när det 
gäller att stärka vår tro och vår andliga 

kommer att förstå varför psalmen ”En 
grundval blev lagd”1 har fått en ny 
betydelse för oss.

Video från platsen där 
renoveringen av Salt Lake-templet 
äger rum: ”Vi tittar på den ursprung
liga grunden till Salt Laketemplet. 
Jag står i ett område under det som 
var lustgårdens rum. När jag granskar 
hantverket i hela byggnaden för
undras jag över det som pionjärerna 
åstadkom. Jag är helt förundrad när 
jag tänker på att de byggde det här 
magnifika templet med endast de 
verktyg och tekniker som de hade till
gång till för mer än hundra år sedan.

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

Mina kära bröder och systrar! Jag är 
tacksam över att få vara med er denna 
morgon och berätta vad jag känner i 
mitt hjärta.

Som ni vet utförs det omfattande 
renoveringar av det historiska Salt 
Laketemplet. Det här komplexa 
projektet omfattar en betydande 
förstärkning av den ursprungliga 
grunden som har fungerat väl i mer 
än ett sekel. Men detta tempel måste 
stå kvar mycket längre. I slutet av 
maj inspekterade jag framstegen i det 
här enorma projektet. Jag tänkte ni 
skulle uppskatta att se det som min 
fru Wendy och jag såg. Jag tror ni 

Templet och din  
andliga grund
Det säkraste stället att vara på andligt sett, när 
någon form av omvälvning inträffar i ditt liv, är att 
leva inom dina tempelförbund!

Precis som Salt Lake-templets fysiska grundval behöver förstärkas, behöver vi alla vidta extraordinära 
åtgärder för att stärka vår egen personliga andliga grund.
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styrka eftersom Frälsaren och hans 
lära är själva hjärtat i templet. Allt som 
lärs ut i templet, genom undervisning 
och genom Anden, ökar vår kunskap 
om Jesus Kristus. Hans grundläggande 
förrättningar knyter oss till honom 
genom heliga prästadömsförbund. När 
vi sedan håller våra förbund ger han 
oss sin helande och stärkande kraft.3 
Och vi kommer verkligen att behöva 
hans kraft under kommande dagar!

Vi har fått löftet att ”om [vi] är redo 
ska [vi] inte frukta”.4 Denna försäkran 
får djupgående följder i dag. Herren 
har förkunnat att de som bygger sin 
grundval på Jesus Kristus och som har 
lärt sig att använda sig av hans kraft 
inte behöver ge efter för den här tid
ens unika orosmoment, trots dagens 
exempellösa utmaningar.

Templets förrättningar och förbund 
har funnits sedan urminnes tider. 
Herren instruerade Adam och Eva att 
be, att ingå förbund och att frambära 
offer.5 Ja, ”närhelst Herren har haft ett 
folk på jorden som lytt hans ord så har 
de blivit befallda att bygga tempel”.6 
Standardverken är fulla av hänvis
ningar till undervisning, klädsel, språk 
och annat som gäller templet.7 Allt vi 
tror på och varje löfte som Herren har 
gett sina förbundsbarn kommer sam
man i templet. I alla tider har templet 
betonat den värdefulla sanningen att 
de som sluter förbund med Gud och 
håller dem är hans förbundsbarn.

I Herrens hus kan vi därför ingå 
samma förbund med Gud som Abra
ham, Isak och Jakob gjorde. Och vi 
kan ta emot samma välsignelser!

Tempel har varit en del av denna 
tidsutdelning från allra första början.8 
Elia gav beseglingsmaktens nycklar 
till Joseph Smith i templet i Kirtland. 
Prästadömets fullhet återställdes i 
templet i Nauvoo.9

Fram till sin martyrdöd fortsatte 
Joseph Smith att ta emot uppenbar
elser som främjade återställelsen av 
begåvnings och beseglingsförrätt
ningarna.10 Han insåg dock att det 
krävdes ytterligare förfining. Efter att 
ha förrättat begåvningen till Brigham 
Young i maj 1842, sa Joseph till Brig
ham: ”Detta är inte rätt ordnat, men vi 
har gjort vårt bästa under de omständ
igheter vi står inför, och jag vill att ni 
ska ta tag i detta och organisera och 
systematisera alla dessa ceremonier.”11

Efter profetens död övervakade 
president Young slutförandet av temp
let i Nauvoo12 och byggde senare tem
pel i Utahterritoriet. Vid invigningen 
av de nedre våningarna av templet i 
S:t George förklarade Brigham Young 
kraftfullt hur brådskande ställföre
trädande tempelarbete var när han sa: 
”När jag tänker på detta vill jag att sju 
tordönsröster ska väcka folket till liv.”13

Från och med då förfinades tem
pelförrättningarna gradvis. Presid
ent Harold B. Lee förklarade varför 

tillvägagångssätt, riktlinjer och även 
tempelförrättningar fortsätter att för
ändras i Frälsarens återställda kyrka. 
President Lee sa: ”Principerna i Jesu 
Kristi evangelium är gudomliga. Ingen 
ändrar kyrkans principer och [lära] 
utom Herren genom uppenbarelse. 
Men metoderna förändras allteftersom 
den inspirerade vägledningen kom
mer till dem som presiderar vid en 
given tidpunkt”14

Tänk på hur förrättningen av sak
ramentet har förändrats under årens 
lopp. Tidigare erbjöds sakramentsvatt
net till församlingen i ett stort kärl. 
Alla drack ur det. Nu använder vi 
separata engångsmuggar. Tillväga
gångssättet har förändrats, men för
bunden är desamma.

Begrunda dessa tre sanningar:

 1. Återställelsen är en process, inte en 
händelse, och kommer att fortsätta 
fram till dess att Herren kommer 
tillbaka.

 2. Det yttersta målet med Israels insam
ling15 är att föra templets välsignelser 
till Guds trofasta barn.

 3. När vi söker efter sättet att uppnå 
det målet mer effektivt, uppenbarar 
Herren fler insikter. Den pågående 
återställelsen behöver pågående 
uppenbarelse.

Första presidentskapet och de 
tolv apostlarnas kvorum har ofta 
frågat Herren om det finns bättre sätt 
att ta templets välsignelser till hans 
trofasta barn. Vi söker regelbundet 
vägledning om hur vi kan se till att 
tempelundervisning, förbund och 
förrättningar är korrekta och konse
kventa över hela världen trots skill
nader i språk och kultur.

Under Herrens ledning och som 
svar på våra böner har vi nyligen gjort 
anpassningar av tillvägagångssätten. 

Brasilien.
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Han är den som vill att du med stor 
tydlighet förstår exakt vad du ingår 
förbund om att göra. Han är den som 
vill att du till fullo upplever hans hel
iga förrättningar. Han vill att du förstår 
dina privilegier, löften och ansvar. 
Han vill att du får andliga insikter och 
uppvaknanden som du aldrig tidigare 
haft. Detta önskar han för alla tempel
besökare, oavsett var de bor.

De senaste justeringarna av temp
lets tillvägagångssätt, och andra som 
kommer att följa, är fortsatta bevis 
på att Herren aktivt leder sin kyrka. 
Han erbjuder möjligheter för var 
och en av oss att stärka vår andliga 
grund på ett effektivare sätt genom 
att göra honom och hans tempels 
förrättningar och förbund till det 
centrala i våra liv. När du tar med 
dig din tempelrekommendation, ett 
botfärdigt hjärta och ett sökande 
sinne till Herrens hus, kommer han 
att undervisa dig.

Om avstånd, hälsoproblem eller 
andra begränsningar hindrar dig från 
att besöka templet under en period 
uppmanar jag dig att bestämma en 
regelbunden tid för att i ditt sinne 
upprepa de förbund som du har 
ingått.

Om du ännu inte älskar att besöka 
templet, gå oftare – inte mer sällan. 
Låt Herren, genom sin Ande, under
visa och inspirera dig där. Jag lovar 
dig att templet med tiden blir en plats 
för trygghet, tröst och uppenbarelse.

Om det vore möjligt för mig att tala 
enskilt med varje ung vuxen skulle 
jag vädja till er att söka en kamrat 
som ni kan beseglas till i templet. 
Du kanske undrar vilken skillnad det 
skulle göra i ditt liv. Jag lovar att det 
skulle göra all skillnad i världen! När 
du gifter dig i templet och återvänder 
regelbundet blir du stärkt och väg
ledd i dina beslut.

Om jag kunde prata med varje 
man och hustru som ännu inte 
beseglats i templet skulle jag vädja till 
er att ta de nödvändiga stegen för att 
ta emot denna krönande och livsför
ändrande förrättning.16 Kommer det 
att göra en skillnad? Bara om ni vill 
utvecklas för evigt och vara tillsam
mans för evigt. En önskan om att få 
vara tillsammans för evigt gör inte 

att det blir så. Ingen annan ceremoni 
eller överenskommelse gör att det 
blir så.17

Om jag kunde tala till varje man 
eller kvinna som längtar efter äkten
skap men som ännu inte hittat sin 
eviga kamrat skulle jag uppmana er 
att inte vänta till äktenskapet med att 
ta emot er begåvning i Herrens hus. 
Börja nu att lära dig och uppleva vad 
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det innebär att vara beväpnad med 
prästadömets kraft.

Och till var och en av som ingått 
tempelförbund vädjar jag att ni med 
en bön i hjärtat ihärdigt försöker förstå 
templets förbund och förrättningar.18 
Andliga dörrar öppnas. Ni lär er hur ni 
kan dra undan slöjan mellan himmel 
och jord, hur ni kan be om att Guds 
änglar ska vara med er och hur ni 
bättre kan ta emot vägledning från 
himlen. Era flitiga ansträngningar för 
att göra det bygger upp och stärker er 
andliga grund.

Mina kära bröder och systrar, när 
renoveringen av Salt Laketemplet 
är färdig kommer det inte att finnas 
någon säkrare plats under en jord
bävning i hela Saltsjödalen än inne i 
templet.

Likaså, det säkraste stället att vara 
på andligt sett, när någon form av 
omvälvning inträffar i ditt liv, är att 
leva inom dina tempelförbund!

Snälla, tro mig när jag säger att när 
er andliga grund är stabilt byggd på 
Jesus Kristus så behöver ni inte frukta. 
När ni är trogna de förbund ni ingått i 
templet får ni styrka av hans kraft. När 
sedan andliga jordbävningar kommer 
kan ni stå starka eftersom er andliga 
grund är solid och orubblig.

Jag älskar er, kära bröder och 
systrar. Dessa sanningar vet jag: Gud 
vår himmelske Fader vill att du ska 
välja att komma hem till honom. 
Hans plan för evigt framåtskridande 
är inte komplicerad och den hedrar 
din handlingsfrihet. Du är fri att 
välja vem du vill vara – och med 
vem du vill vara – i den kommande 
världen!

Gud lever! Jesus är Kristus! Det här 
är hans kyrka som återställts för att 
uppfylla din gudomliga bestämmelse. 
Det vittnar jag om i Jesu Kristi heliga 
namn, amen. ◼

SLUTNOTER
 1. Se ”En grundval blev lagd”, Psalmer, nr 38.
 2. ”Så att när djävulen sänder sina mäktiga 

vindar, ska detta inte ha någon makt [över 
oss] … tack vare den klippa som [vi] är 
byggda på och som är en säker grundval, 
och om människorna bygger på denna 
grundval kan de inte falla” (Helaman 5:12; 
betoning tillagd).

 3. Se Läran och förbunden 109:15, 22.
 4. Läran och förbunden 38:30; se även Läran 

och förbunden 121:29.
 5. Se Mose 5:5–6.
 6. Bible Dictionary ”Temple”.
 7. Se till exempel 2 Moseboken 28; 29; 

3 Moseboken 8. Moses tabernakel var känt 
som ett ”vittnesbördets tält” (4 Moseboken 
9:15) och ett ”vittnesbördets tabernakel” 
(2 Moseboken 38:21). Salomos tempel 
förstördes 587 f.Kr., några år efter att Lehis 
familj lämnat Jerusalem. Zerubbabels 
återuppbyggande av det här templet 
ägde rum ca 70 år senare. Det skadades 
senare i en eldsvåda 37 f.Kr. Herodes 
byggde ut templet omkring 16 f.Kr. 
Det här templet, som Jesus kände till, 
förstördes sedan 70 e.Kr. Nephi hade 
tempelliknade upplevelser genom att ”ofta 
[gå] upp på berget” för att be (1 Nephi 
18:3) och byggde senare ett tempel på den 
amerikanska kontinenten ”med Salomos 
tempel som förebild” förutom att det inte 
var lika utsmyckat (se 2 Nephi 5:16).

 8. Se Läran och förbunden 88:119; 124:31.
 9. Se Läran och förbunden 110:13–16; 

124:28. Hörnstenen till templet i Nauvoo 
lades 6 april 1841, bara några få månader 
efter att Joseph Smith fått uppenbarelsen 
om att bygga det. Templet i Nauvoo hade 
fler funktioner. Herren förklarade till 
exempel att en dopbassäng behövdes där 
de heliga kunde döpas för dem som var 
döda (se Läran och förbunden 124:29–30).

 10. Se Läran och förbunden 131; 132. Läran 
och förbunden 128 innehåller ett brev 
som Joseph Smith skrev till de heliga 
angående dop för de döda. Där förklarade 
han att de dödas frälsning ”är nödvändig 
och väsentlig för vår frälsning. … De kan 
inte fullkomliggöras utan oss, inte heller 
kan vi fullkomliggöras utan våra döda” 
(vers 15).

 11. Joseph Smith, i Saints: The Story of the 
Church of Jesus Christ in the Latter Days, 
vol. 1, The Standard of Truth, 1815–1846 
(2018), s. 454.

 12. ”Kyrkans historiker George A. Smith kom 
fram till att 5 634 bröder och systrar fick 
sin begåvning i det delvis färdiga templet 
i Nauvoo i december 1845 och i januari 
1846. Besegling av par fortsatte fram till 
7 februari [1846], då fler än 2 000 par hade 
förenats genom prästadömet för tid och 

evighet” (Bruce A. Van Orden, ”Temple 
Finished before Exodus”, Deseret News, 
9 dec. 1995, deseret.com; se även Richard 
O. Cowan, ”Endowments Bless the Living 
and Dead”, Church News, 27 aug. 1988, 
thechurchnews.com).

 13. ”Vad tror ni att fäderna skulle säga om de 
kunde tala från de döda? Skulle de inte 
säga: ’Vi har legat här i tusentals år, här 
i detta fängelse i väntan på att den här 
tidsutdelningen skulle komma’! … Om 
de kunde, skulle de då inte tala som med 
tordönsröst för att försöka få oss att förstå 
vikten av det verk vi är engagerade i. Alla 
änglarna i himlen ser på denna lilla skara 
människor och sporrar dem att verka 
för den mänskliga familjens frälsning. 
… När jag tänker på detta vill jag att sju 
tordönsröster ska väcka folket till liv” 
(Discourses of Brigham Young, urval av 
John A. Widtsoe [1954], s. 403–404).

 14. Harold B. Lee, ”God’s Kingdom—a 
Kingdom of Order”, Ensign, jan. 1971, 
s. 10. Se även ett uttalande av president 
Wilford Woodruff från 1896. Han 
förkunnade: ”Som president för Jesu Kristi 
Kyrka av Sista Dagars Heliga vill jag säga 
att vi nu ska fortsätta och gå framåt. Vi 
har inte slutat ta emot uppenbarelse. … 
President [Brigham] Young, som 
efterträdde president Joseph Smith, ledde 
oss hit. Han organiserade dessa tempel 
och utförde ändamålen med sin kallelse 
och sitt ämbete. … Han fick inte alla de 
uppenbarelser som tillhör detta verk, och 
det fick inte heller president Taylor eller 
Wilford Woodruff. Detta verk kommer inte 
att avslutas förrän det är fullkomliggjort” 
(The Discourses of Wilford Woodruff, urval 
av G. Homer Durham [1946], s. 153–154).

 15. Se 3 Nephi 29:8–9.
 16. Se Läran och förbunden 131:2, 4.
 17. Se Läran och förbunden 132:7.
 18. Äldste John A. Widtsoe skrev: ”Till 

den man eller kvinna som går genom 
templet med öppna ögon och ger akt på 
symbolerna och förbunden och gör en 
ständig ansträngning att förstå dess fulla 
betydelse, kommer Gud att tala sitt ord 
och uppenbarelser kommer. Begåvningen 
är så rik på symboler att endast en dåre 
skulle drista sig till att beskriva den. 
Den är så full av uppenbarelser för dem 
som använder sin styrka till att söka och 
se, att inga mänskliga ord kan förklara 
eller förtydliga de möjligheter som 
innefattas i tempeltjänsten. Begåvningen 
som gavs genom uppenbarelse kan 
bäst förstås genom uppenbarelse” (i 
Archibald F. Bennett, Saviors on Mount 
Zion [Sunday School manual, 1950], 
s. 168).
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Helige Anden kanske vi ännu inte 
känner att Gud lever eller att evange
liet är sant.

I dag känner många ett stort behov 
av att återställa tilliten till mänsk
liga relationer och det moderna 
samhället.3

När vi reflekterar över tillit vet vi 
att Gud är en sanningens Gud och 
”kan inte ljuga”.4 Vi vet att sanning 
är kunskapen om tingen som de är, 
var och kommer att vara.5 Vi vet att 
fortsatt uppenbarelse och inspiration 
anpassar oföränderlig sanning efter 
förändrade omständigheter.

Vi vet att brutna förbund krossar 
hjärtan. ”Jag gjorde dumma saker”, 
säger han. ”Kan du någonsin förlåta 
mig?” Mannen och hustrun kanske 
håller varandras händer, de hoppas att 
känna tillit igen. I en annan omständ
ighet funderar en fängelseintern: ”Om 
jag hade hållit Visdomsordet skulle jag 
inte vara här i dag.”

Vi vet att glädje på Herrens för
bundsstig och kallet att tjäna i hans 
kyrka är en inbjudan att känna Guds 
tillit och kärlek till oss och till var
andra. Kyrkans medlemmar, däri
bland ensamstående vuxna, tjänar 

• när någon vi älskar kanske oväntat 
står inför döden, en skada eller 
sjukdom

• när vi ställs inför en oväntad 
evangeliefråga, kanske något som 
rör kyrkans historia eller kyrkans 
policy, och någon säger att vår 
kyrka på något vis dolde eller inte 
berättade sanningen.

Andra situationer kan vara mindre 
specifika men lika bekymrande.

Vi kanske inte ser oss själva i 
kyrkan, känner att vi inte passar in, att 
vi blir dömda av andra.

Eller så fungerar det inte, även om 
vi har gjort allt som förväntas. Trots 
våra personliga erfarenheter av den 

Äldste Gerrit W. Gong
i de tolv apostlarnas kvorum

Söndagens eftermiddagsmöte | 3 Oktober 2021

En gång när jag var liten tänkte jag 
kortvarigt på att rymma hemifrån. 
På det sätt man kan när man är liten 
kände jag att ingen älskade mig.

Min uppmärksamma mor lyssnade 
och gav mig försäkran. Jag var tryggt 
hemma.

Har du någonsin känt att du är på 
rymmen hemifrån? Att rymma hem
ifrån betyder ofta att tilliten har fått 
sig en törn eller förstörts – tilliten till 
oss själva, till varandra, till Gud. När 
tilliten prövas undrar vi hur vi kan 
känna tillit igen.

Mitt budskap i dag är att oavsett 
om vi kommer hem eller är på hem
väg så kommer Gud och möter oss.1 
I honom kan vi finna frid och mod, 
visdom och omdömet att känna tillit 
igen. På samma sätt ber han oss att 
lämna lyset på för varandra, att vara 
mer förlåtande och mindre fördöm
ande mot oss själva och varandra, så 
att hans kyrka kan vara en plats där 
vi känner oss hemma, vare sig vi kom
mer för första gången eller återvänder.

Tillit är en handling i tro. Gud för
blir trogen mot oss. Ändå kan mänsk
lig tillit undergrävas eller förstöras, till 
exempel

• när en vän, kollega eller någon vi 
litar på inte är sanningsenlig, sårar 
eller utnyttjar oss2

• när en äktenskapspartner är otrogen

Känna tillit igen
Att lita på Gud och varandra medför  
himlens välsignelser.

Uruguay.
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regelbundet i hela kyrkan och i våra 
samhällen.

Av inspiration kallar ett biskopsråd 
ett ungt par att tjäna i församlingens 
barntillsyn. Till en början sitter maken 
i hörnet, oengagerad och likgiltig. 
Gradvis börjar han le med barnen. 
Senare uttrycker paret tacksamhet. 
Tidigare, sägs det, ville hustrun ha 
barn, men mannen ville inte. Nu har 
tjänande förändrat och förenat dem. 
Det har också fört in barnaglädjen i 
deras äktenskap och hem.

I en annan stad blir en ung mor 
med små barn och hennes man 
överraskade och överväldigade men 
tackar ja när hon kallas att tjäna som 
församlingens hjälpföreningspresid
ent. Strax därefter orsakar isstormar 
strömavbrott vilket lämnar butikshyll
orna tomma och hemmen lika kalla 
som kylskåp. Eftersom de har el och 
värme öppnar den här unga familjen 
generöst sitt hem för flera familjer och 
enskilda tills stormen har passerat.

Tillit blir en verklighet när vi gör 
svåra saker med tro. Tjänande och 
uppoffringar ökar förmågan och 
förädlar hjärtan. Att lita på Gud och 
varandra medför himlens välsignelser.

Efter att ha överlevt cancer blir 
en trofast broder påkörd av en bil. I 
stället för att tycka synd om sig själv 
frågar han i bön: ”Vad kan jag lära mig 
av den här upplevelsen?” I sin säng 
på intensivvårdsavdelningen känner 
han sig manad att lägga märke till en 
sjuksköterska som oroar sig för sin 
man och sina barn. En patient i plågor 
finner svar när han litar på Gud och 
räcker ut en hand till andra.

En broder som har problem med 
pornografi väntar utanför sin stavspre
sidents kontor medan stavspresidenten 
ber för att få veta hur han ska vara 
till hjälp. Ett tydligt intryck kommer: 
”Öppna dörren och släpp in brodern.” 

Med tro och tillit till att Gud hjälper 
honom öppnar prästadömsledaren 
dörren och omfamnar brodern. Bägge 
känner en förvandlande kärlek och tillit 
till Gud och varandra. Stärkt kan bro
dern börja omvända sig och förändras.

Medan våra enskilda omständig
heter är personliga kan evangelieprin
ciper och den Helige Anden hjälpa 
oss veta om, hur och när vi ska lita 
på andra igen. När tilliten har brustit 
eller bedragits och besvikelse och 
desillusion är ett faktum behöver vi 
ha omdömet att veta när tro och mod 
krävs för att vi åter ska kunna lita på 
mänskliga relationer.

Men i fråga om Gud och person
lig uppenbarelse försäkrar president 
Russell M. Nelson oss: ”Du behöver 
inte undra vem du kan lita på.”6 Vi 
kan alltid lita på Gud. Herren känner 
oss bättre och älskar oss mer än vi 
känner eller älskar oss själva. Hans 
oändliga kärlek och fullkomliga 
kunskap om det förflutna, nuet och 
framtiden gör hans förbund och löften 
oföränderliga och säkra.

Lita på det skrifterna kallar ”med 
tiden”7. Med Guds välsignelse, med 
tiden och med fortsatt tro och lydnad 
kan vi finna en lösning och även frid.

Herren säger tröstande:
”På kvällen gästar gråt, på mor

gonen kommer jubel.”8

”Kasta din börda på Herren, han 
ska ta hand om dig.”9

Det finns ”ingen sorg på jorden 
som himlen ej bär”10.

Lita på Gud11 och hans underverk. 
Vi och våra relationer kan förändras. 
Genom Herren Kristi försoning kan 
vi lägga av oss vår själviska natur 
och bli ett Guds barn, undergiven, 
ödmjuk12, full av tro och lämplig tillit. 
När vi omvänder oss, när vi erkänner 
och överger våra synder säger 
Herren att han inte längre kommer 
ihåg dem.13 Det är inte så att han 
glömmer, utan på ett anmärknings
värt sätt verkar det som att han väljer 
att inte minnas dem, och det behöver 
inte vi heller.

Lita på Guds inspiration att kunna 
göra en vis bedömning. Vi kan förlåta 
andra i rätt tid och på rätt sätt som 
Herren säger att vi måste14, medan vi 
är ”listiga som ormar och oskyldiga 
som duvor”15.

Ibland när våra hjärtan är som mest 
förkrossade och botfärdiga är vi som 
mest öppna för den Helige Andens 
tröst och vägledning.16 Både fördöm
else och förlåtelse börjar genom att 
man erkänner ett fel. Fördömelse 
fokuserar ofta på det förflutna. Förlåt
else ser befriande in i framtiden. ”Gud 
har inte sänt sin Son till världen för att 
döma världen, utan för att världen ska 
bli frälst genom honom.”17

Aposteln Paulus frågar: ”Vem kan 
skilja oss från Kristi kärlek?” Han 
svarar: ”Varken död eller liv, … höjd 
eller djup … ska kunna skilja oss 
från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår 
Herre.”18 Men det finns ändå någon 
som kan skilja oss från Gud och Jesus 

Filippinerna.
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Kristus – och det är vi själva. Som 
Jesaja säger: ”Era synder döljer hans 
ansikte för er.”19

Enligt gudomlig kärlek och gudom
lig lag ansvarar vi för våra val och 
deras konsekvenser. Men vår Frälsares 
försonande kärlek är ”oändlig och 
evig”20. När vi är redo att komma hem, 
även när vi är ”långt borta”21, står Gud 
redo att välkomna oss med oändlig 
barmhärtighet, och erbjuder med 
glädje det bästa han har.22

President J. Reuben Clark har 
sagt: ”Jag tror att vår himmelske 
Fader vill frälsa vart och ett av sina 
barn, … att han i sin rättvisa och 
barmhärtighet kommer att ge oss 
största möjliga belöning för våra 
handlingar, ge oss allt han kan ge. 
Och omvänt tror jag att han ger oss 
det minsta straff som det är möjligt 
för honom att ge.”23

På korset var inte ens vår Fräls
ares barmhärtiga vädjan till sin 
Fader ett ovillkorligt ”Far, förlåt 
dem” utan hellre ”Far, förlåt dem, 
för de vet inte vad de gör.”24 Vår 
handlingsfrihet har betydelse, för 
vi är ansvariga inför Gud och oss 
själva för dem vi är, för vad vi vet 
och gör. Vi kan tack och lov lita på 
att Guds fullkomliga rättvisa och 
fullkomliga barmhärtighet bedömer 
våra avsikter och handlingar på ett 
fullkomligt sätt.

Vi slutar som vi började – med 
Guds barmhärtighet när vi alla kom
mer hem till honom och varandra.

Minns du Jesu Kristi liknelse  
om en viss man som hade två 
söner?25 En son lämnade hemmet 
och slösade bort sitt arv. När han 
kom till insikt ville denne son 
komma hem. Den andre sonen, som 
kände att han hade hållit buden 
”alla dessa år”26, ville inte välkomna 
sin bror hem.

Bröder och systrar, kan ni ta hän
syn till att Jesus ber oss att öppna våra 
hjärtan, vår förståelse, medkänsla och 
ödmjukhet och att se oss själva i båda 
rollerna?

I likhet med den första sonen eller 
dottern kan vi gå vilse och senare vilja 
återvända hem. Gud väntar på att få 
välkomna oss.

Och i likhet med den andra sonen 
eller dottern ber Gud oss vänligt att 
glädjas tillsammans när var och en 
av oss kommer hem till honom. Han 
ber oss att göra våra församlingar, 
kvorum, klasser och aktiviteter öppna, 
äkta, trygga – ett hem för varandra. 
Med vänlighet, förståelse och ömse
sidig respekt söker vi alla ödmjukt 
Herren och ber om och välkomnar 
hans återställda evangeliums välsign
elser till alla.

Våra livsresor är individuella, men 
vi kan återvända till Gud vår Fader 
och hans älskade Son genom tillit till 
Gud, till varandra och till oss själva.27 
Jesus uppmanar: ”Var inte rädd. Bara 
tro.”28 Må vi liksom profeten Joseph 
oförskräckta lita på vår himmelske 

Faders omsorg.29 Käre broder, kära 
syster, käre vän, sök igen efter tro och 
tillit – ett underverk han lovar dig i 
dag. I Jesu Kristi heliga och helgade 
namn, amen. ◼
SLUTNOTER
 1. Se Lukas 15:20.
 2. Jag känner och beundrar exempelvis 

personer som arbetar hederligt i åratal för 
att återbetala stora företagsskulder som 
andra har lämnat till dem.

 3. Tillit är en nödvändig del av 
humankapitalet i samhället, och bidrar 
till ekonomisk, social och politisk välfärd 
och välmåga (se exempelvis Francis 
Fukuyama, Trust: The Social Virtues and 
the Creation of Prosperity [1995] s. 3–59).

 4. Ether 3:12; se även Enos 1:6.
 5. Se Läran och förbunden 93:24; se även 

Jakob 4:13.
 6. Russell M. Nelson, ”Uppenbarelse för 

kyrkan, uppenbarelse för våra liv”, 
Liahona, maj 2018, s. 95.

 7. ”Sion togs med tiden upp till himlen” 
(Mose 7:21).

 8. Psaltaren 30:6.
 9. ”Guds lagar milda är”, Psalmer, nr 78; se 

också Psaltaren 55:23: ”Kasta din börda på 
Herren, han ska ta hand om dig”, vilket 
beskrivs i ”Prisa Herren, han är ditt stöd”, 
Psalmer, nr 71.

 10. ”Come, Ye Disconsolate”, Hymns, nr 115.
 11. Se Alma 5:13.
 12. Se Mosiah 3:19.
 13. Se Läran och förbunden 58:42–43.
 14. Se Läran och förbunden 64:10.
 15. Matteus 10:16; se även Alma 18:22.
 16. Se 3 Nephi 9:20.
 17. Johannes 3:17.
 18. Romarbrevet 8:35, 38–39.
 19. Jesaja 59:2.
 20. Se Alma 34:10.
 21. Lukas 15:20.
 22. Den finaste dräkten, ring, skor, till och 

med gödkalven (se Lukas 15:22–23).
 23. J. Reuben Clark Jr., Conference Report, 

okt. 1953, s. 84.
 24. Lukas 23:34; se även Matteus 6:12 – 

”Förlåt oss våra skulder, så som vi förlåter 
dem som står i skuld till oss” – vilket 
också kopplar samman vår förmåga att få 
förlåtelse med vår villighet att förlåta.

 25. Se Lukas 15:11–32.
 26. Lukas 15:29.
 27. Vi kan få välsignelserna i ”gudaktighetens 

kraft” genom återställda förrättningar 
och förbund, som det står i Läran och 
förbunden 84:20.

 28. Markus 5:36; se även Lukas 8:50.
 29. Se ”O, hur skön var morgonstunden”, 

Psalmer, nr 14.Sydafrika.
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talade till oss i går kväll – att ge er 
en uppdatering om kyrkans senaste 
humanitära insatser. De bad också sär
skilt att vi skulle förmedla deras djupa 
tacksamhet – för, bröder och systrar, 
det är ni som har gjort dessa humani
tära insatser möjliga.

När vi med viss oro såg de tidiga 
ekonomiska effekterna av covid19
krisen över hela världen, kunde vi lätt 
ha förväntat oss en minskning av de 
ekonomiska bidrag som sista dagars 
heliga skulle kunna ge. Våra egna 
medlemmar var trots allt inte immuna 
mot pandemins bakslag. Föreställ er 
vad vi kände när vi bevittnade det rakt 
motsatta! De humanitära donationerna 
under 2020 visade sig nå de högsta 
nivåerna någonsin – och går mot 
ännu högre nivåer i år. Som en följd 
av er generositet har kyrkan kunnat 
genomföra sin mest omfattande insats 
sedan införandet av den humanitära 
fonden, med över 1 500 covidbi
ståndsprojekt i över 150 länder. De 
här donationerna, som ni har gett så 
osjälviskt till Herren, har omvandlats 
till livräddande mat, syre, medicinsk 

fråga med bättre insikt. Bland mycket 
annat vakar presiderande biskops
rådet över kyrkans välfärdsarbete och 
humanitära insatser. Arbetet sträcker 
sig numera över hela jordklotet och 
välsignar fler av Guds barn är någon
sin förr.

Som presiderande biskopsråd får vi 
hjälp av underbara anställda personer 
i kyrkan och andra, såsom Hjälpför
eningens generalpresidentskap, som 
tjänar tillsammans med oss i kyrkans 
verkställande kommitté för välfärd och 
oberoende. Som medlemmar i den 
kommittén bad första presidentskapet 
mig – och syster Sharon Eubank, som 

Biskop L. Todd Budge
andre rådgivare i presiderande biskopsrådet

Förra året när jag verkade i president
skapet för området Asien Nord, fick 
jag ett telefonsamtal från president 
Russell M. Nelson som kallade mig att 
verka som andre rådgivare i presider
ande biskopsrådet. Han inbjöd vänligt 
min hustru Lori att delta i samtalet. 
Efter samtalet var vi fortfarande 
omtumlade när min hustru frågade: 
”Vad gör presiderande biskopsrådet 
egentligen?” Efter att ha funderat 
en sekund svarade jag: ”Jag vet inte 
riktigt!”

Ett år senare – och med känslor 
av innerlig ödmjukhet och tacksam
het – kan jag besvara min hustrus 

Helga dig åt Herren
Offer handlar mindre om att ”ge upp” och mer om 
att ”ge till” Herren.

USA.
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utrustning och vaccinationer till dem 
som annars skulle ha blivit utan.

Lika betydande som bidraget av 
varor är det enorma flödet av tid 
och energi som kyrkans medlemmar 
har donerat åt humanitära insatser. 
Samtidigt som pandemin har rasat 
har naturkatastrofer, inbördeskrig och 
ekonomisk instabilitet obönhörligt 
fortsatt att driva miljontals människor 
från sina hem. Förenta nationerna 
rapporterar nu att det finns över 82 
miljoner tvångsförflyttade människor 
i världen.1 Lägg till detta de miljontals 
andra som väljer att fly fattigdom eller 
förtryck i jakten på ett bättre liv för 
sig själva och sina barn, och ni börjar 
få en skymt av omfattningen av det 
globala läget.

Jag är glad att kunna rapportera att 
kyrkan, tack vare så mångas bidrag av 
tid och talanger, driver välkomstcenter 
för flyktingar och invandrare på flera 
olika platser i USA och Europa. Och 
tack vare era bidrag tillhandahåller 
vi varor, kapital och volontärer för 
att stödja liknande projekt som drivs 
av andra organisationer runt om i 
världen.

Får jag uttrycka min innerliga 
tacksamhet till de sista dagars heliga 
som har nått ut för att ge mat åt, kläda 
och bli vän med dessa flyktingar och 
hjälpt dem att finna sig tillrätta och stå 
på egna ben.

I går kväll berättade syster Eubank 
för er om några sista dagars heligas 
underbara arbete i fråga om det här. 
När jag tänker på det här arbetet går 
mina tankar ofta till uppoffringens 
princip och sambandet mellan den 
här principen och de två stora buden 
att älska Gud och att älska vår nästa.

I modernt språk har den engelska 
termen för offer – sacrifice – kommit 
att betyda att man ”ger upp” saker 
för Herren och hans rike. Men i forna 

tider var betydelsen av ordet sacrifice 
tätare knutet till dess två latinska rötter: 
sacer som betyder ”helig” och facere 
som betyder ”att göra”.2 I forna tider 
betydde offer alltså att man bokstav
ligen gjorde något eller någon helig.3 
Med det synsättet är offer en process 
för att bli helig och att lära känna Gud, 
inte en händelse eller ett rituellt ”upp
offrande” av saker åt Herren.

Herren har sagt: ”Jag har min glädje 
i kärlek och inte i offer och i kun
skap om Gud mer än i brännoffer.”4 
Herren vill att vi ska bli heliga5, fyllda 
av kärlek6 och att vi ska lära känna 
honom7. Som aposteln Paulus lärde: 
”Och om jag delar ut allt jag äger 
och om jag offrar min kropp till att 
brännas men inte har kärlek, så vinner 
jag ingenting.”8 I slutändan vill Herren 
ha våra hjärtan. Han vill att vi ska bli 
nya skapelser i Kristus.9 Som han sa 
till nephiterna: ”Som offer till mig ska 
ni frambära ett förkrossat hjärta och 
en botfärdig ande.”10

Offer handlar mindre om att ”ge 
upp” och mer om att ”ge till” Herren. 
Skrivna vid entrén till vart och ett 
av våra tempel står orden ”Helgat åt 
Herren. Herrens hus”. När vi efterlever 
våra förbund genom uppoffringar 
blir vi heliggjorda genom Jesu Kristi 
nåd, och vid altarna i det heliga 
templet, med förkrossade hjärtan 

och botfärdiga andar, helgar vi oss åt 
Herren. Äldste Neal A. Maxwell lärde: 
”Underkastelsen av vår vilja [eller vårt 
hjärta11] är i själva verket den enda 
verkligt personliga gåva vi kan lägga 
på Guds altare. … Men när ni och jag 
till slut underkastar oss Gud genom 
att låta vår egen vilja uppgå i hans 
vilja, då ger vi verkligen något till 
honom!”12

När vi ser på de uppoffringar vi gör 
för andra med perspektivet att vi ”ger 
upp” något, kanske vi ser dem som en 
börda och tappar modet när våra upp
offringar inte blir värdesatta eller belön
ade. Men, när vi har perspektivet att vi 
”ger till” Herren, blir de uppoffringar 
vi gör för andra till gåvor, och glädjen 
över att ge frikostigt blir en belöning 
i sig själv. Befriade från behovet av att 
få kärlek, gillande eller uppskattning 
av andra blir våra uppoffringar de 
renaste och djupaste uttrycken för vår 
tacksamhet och kärlek till Frälsaren och 
vår nästa. Alla högmodiga känslor av 
självuppoffring ersätts med känslor av 
tacksamhet, generositet, tillfredsställelse 
och glädje.13

Någonting blir heliggjort – om det 
så är vårt liv, våra ägodelar, vår tid 
eller våra talanger – inte bara genom 
att ge upp det, utan snarare genom att 
helga14 det åt Herren. Kyrkans human
itära arbete är en sådan gåva. Den är 

Ryssland.
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resultatet av de kollektiva, helgade 
offergåvorna från sista dagars heliga – 
ett uttryck för vår kärlek till Gud och 
hans barn.15

Steve och Anita Canfield är 
representativa bland de sista dagars 
heliga världen över som fått uppleva 
de förvandlande välsignelserna av 
att ge till Herren. Som välfärds och 
oberoendemissionärer blev paret 
Canfield ombedda att bistå med 
hjälp till flyktingläger och invand
rarcenter över hela Europa. I sitt 
yrkesliv hade syster Canfield varit 
en inredningsarkitekt i världsklass 
som fått uppdrag av välbärgade 
kunder att försköna deras luxuösa 
hem. Plötsligt hade hon kastats ut i 
en värld som var raka motsatsen när 
hon tjänade bland människor som 
hade förlorat nästan allt vad gäller 
världsliga ägodelar. Med hennes 
egna ord bytte hon ”marmorgolv 
mot jordgolv”, och hon upplevde 
en gränslös grad av tillfredsställelse 
när hon och hennes make började 
lära känna – och snart älska och 
omfamna – dem som behövde deras 
omsorg.

Paret Canfield konstaterar: ”Det 
kändes inte som om vi hade ”gett 
upp” något för att tjäna Herren. Vår 
önskan var bara att ’ge till’ honom av 
vår tid och energi för att välsigna hans 
barn på det sätt han fann lämpligt att 
använda oss. När vi arbetade sida vid 
sida med våra bröder och systrar blev 
det yttre skenet – alla skillnader i bak
grund eller tillhörighet – obetydligt för 
oss och vi såg bara varandras hjärtan. 
Det finns ingen grad av yrkesfram
gång eller några materiella vinster 
som kunde ha mätt sig med hur dessa 
erfarenheter, när vi tjänade bland de 
enklaste av Guds barn, berikade oss.”

Paret Canfields berättelse, och så 
många andra liknande den, har hjälpt 

mig att uppskatta orden i en enkel 
men djupsinnig primärsång:

”Ge, sa den lilla bäck,
där den ilade fram så käck.
Jag vet jag är liten, men var jag går
alla ängar gröna står.”

Ja, var och en av oss är liten, men 
tillsammans – när vi skyndar att ge till 
Gud och vår nästa – var vi än går, blir 
liv berikade och välsignade.

Den tredje versen i sången är 
mindre känd men slutar med den här 
kärleksfulla uppmaningen:

”Ge så som Jesus gav,
vi kan alla något ge.
Som blommor och som bäckar små
sprida glädje vart vi går.16

Kära bröder och systrar, när vi 
lever för Gud och andra genom att ge 
av våra medel, vår tid och ja, till och 
med av oss själva, lämnar vi världen 
lite grönare, lämnar vi Guds barn lite 
gladare och blir samtidigt lite heligare.

Må Herren rikligen välsigna er för 
de uppoffringar ni så frikostigt har 
gett till honom.

Jag vittnar om att Gud lever. ”Hel
ighetens Människa” är hans namn.17 
Jesus Kristus är hans Son, och han är 
varje god gåvas givare.18 Må vi genom 
hans nåd och vår efterlevnad av våra 

förbund genom offer bli heliggjorda 
och alltid ge mer kärlek och helga oss 
mer åt Herren.19 I Jesu Kristi heliga 
namn, amen. ◼
SLUTNOTER
 1. Se ”Global Trends: Forced Displacement 

in 2020”, UNHCR-rapport, 18 juni 2021, 
unhcr.org.

 2. Engelskans sacrifice kommer från 
latinets sacrificium som består av de 
två latinska rötterna sacer och facere 
enligt Merriam-Webster Dictionary (se 
merriam-webster.com). Ordet sacer 
betyder ”helig” och ordet facere betyder 
”att göra” enligt Latin English Dictionary 
(se latin-english.com).

 3. Se Handledning för skriftstudier, ”Offer”, 
skrifterna.JesuKristiKyrka.org.

 4. Hosea 6:6; se fotnoten i Svenska 
folkbibeln. Barmhärtighet på hebreiska 
betyder ”kärlek” eller ”nåd”. Se även 
Matteus 9:10–13; 12:7.

 5. Se 3 Moseboken 11:44.
 6. Se Moroni 7:47.
 7. Se Mosiah 5:13.
 8. 1 Korintierbrevet 13:3; se även Mosiah 2:21.
 9. Se 2 Korintierbrevet 5:17.
 10. 3 Nephi 9:20, betoning tillagd; se även v. 19.
 11. Ordet hjärta är tillagt här som en 

synonym för vilja.
 12. Se Neal A. Maxwell, ”Uppgå i Faderns 

vilja”, Nordstjärnan, jan. 1996, s. 24, 
betoning tillagd. Se även Omni 1:26; 
Romarbrevet 12:1.

 13. Se Moroni 10:3.
 14. Att helga betyder att ”göra eller hålla 

helig; … ägna åt högre syfte”, enligt 
Svensk ordbok.

 15. Se Matteus 22:36–40.
 16. ”Ge, sa den lilla bäck”, Barnens sångbok, 

s. 116–117.
 17. Mose 6:57.
 18. Se Moroni 10:18.
 19. Se Läran och förbunden 97:8.

Guatemala.
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också vara en del av ditt liv. I dag 
vill jag ta upp fyra principer angå
ende hopp som kommer från skrift
erna, profetisk undervisning, många 
stödverksamhetsbesök och min egen 
pågående hälsoprövning. De här prin
ciperna är inte bara allmänt tillämpliga 
utan också djupt personliga.

För det första betyder lidande 
inte att Gud är missnöjd med ditt 
liv. För två tusen år sedan såg Jesu 
lärjungar en blind man vid templet 
och frågade: ”Rabbi, vem har syndat 
så att han föddes blind? Han själv eller 
hans föräldrar?”

Hans lärjungar verkade felaktigt 
tro, liksom alltför många människor i 
dag, att alla svårigheter och lidanden 
i livet är en följd av synd. Men Jesus 
svarade: ”Det är varken han eller hans 
föräldrar som har syndat, utan det har 
hänt för att Guds verk skulle uppen
baras på honom.”2

Guds verk är att åstadkomma 
odödlighet och evigt liv.3 Men hur kan 
prövningar och lidande – särskilt lid
ande som påtvingats genom en annan 
persons orättfärdiga användning av 
handlingsfrihet4 – i slutändan främja 
Guds verk?

ekonomiska nedgångar; andras orätt
visa dömande; val som vänner, barn 
eller andra familjemedlemmar gjort; 
övergrepp i alla dess former; oupp
fyllda drömmar om äktenskap eller 
barn; närståendes allvarliga sjukdom 
eller alltför tidiga död, och mycket, 
mycket annat.

Hur är det möjligt att kunna 
uthärda det unika och ibland tärande 
lidande som vi var och en drabbas av?

Tack och lov finns det hopp i Jesu 
Kristi evangelium, och hoppet kan 

Äldste Anthony D. Perkins
i de sjuttios kvorum

Vår himmelske Faders plan för vår 
lycka innefattar en jordisk upplev
else där alla hans barn prövas och 
ställs inför svårigheter.1 För fem år 
sedan fick jag en cancerdiagnos. 
Jag har känt och känner fortfarande 
den fysiska smärtan av operationer, 
strålbehandlingar och biverkningar 
från mediciner. Jag har upplevt 
känslomässiga svårigheter under 
plågsamma sömnlösa nätter. Medi
cinsk statistik visar att jag förmod
ligen kommer att avsluta jordelivet 
tidigare än jag någonsin väntat mig 
och för en tid lämna en familj som 
betyder allt för mig.

Oavsett var du bor har fysiskt eller 
känslomässigt lidande som orsakas av 
olika prövningar och jordiska svag
heter varit, är nu eller kommer en dag 
att bli en del av ditt liv.

Fysiskt lidande kan vara en följd 
av naturligt åldrande, oväntade 
sjukdomar och slumpartade olyckor, 
hunger eller hemlöshet, eller över
grepp, våldsdåd och krig.

Känslomässigt lidande kan orsakas 
av ångest eller depression; svek av 
en äkta hälft, förälder eller en led
are man litade på; arbetsförlust eller 

Kom ihåg dina heliga 
som lider, o vår Gud
När vi håller våra förbund frigörs kraften i Jesu Kristi 
försoningsoffer för att ge oss styrka och till och med 
glädje i vårt lidande.

Trinidad och Tobago.
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Herren sa till sitt förbundsfolk: ”Jag 
har luttrat dig, … Jag har prövat dig 
i lidandets ugn.”5 Oavsett orsaken till 
dina lidanden kan din kärleksfulle 
himmelske Fader få dem att förädla 
din själ.6 Förädlade själar kan bära 
andras bördor med sann empati och 
barmhärtighet.7 Förädlade själar som 
har kommit ”ur den stora nöden” är 
beredda att med glädje leva i Guds 
närhet för evigt, och ”Gud ska torka 
alla tårar från deras ögon”.8

För det andra är vår himmel-
ske Fader väl förtrogen med ditt 
lidande. När vi befinner oss mitt i 
en prövning kan vi felaktigt tro att 
Gud är långt borta och obekymrad 
om vår smärta. Till och med pro
feten Joseph Smith uttryckte den här 
känslan under en svår tid i sitt liv. 
När Joseph satt i fängelset i Liberty 
samtidigt som tusentals sista dagars 
heliga drevs ut från sina hem, sökte 
han insikt genom bön: ”O Gud, var är 
du? Och var är förhänget som täcker 
ditt gömställe?” Han avslutade med 
denna vädjan: ”Kom ihåg dina heliga 
som lider, o vår Gud.”9

Herrens svar försäkrade Joseph och 
alla som lider:

”Min son, frid vare med din själ. 
Dina motgångar och dina lidanden 
ska endast vara ett ögonblick,

och därefter ska Gud, om du har 
uthärdat väl, upphöja dig i höjden.”10

Många heliga som lider har berättat 
för mig hur de kände Guds kärlek 
under sina prövningar. Jag minns 
tydligt en egen upplevelse vid en 

tidpunkt i min kamp mot cancern när 
läkarna ännu inte hade diagnostis
erat orsaken till vissa svåra smärtor. 
Jag satt med min fru och skulle just 
uppsända en rutinmässig bön för vår 
lunch. I stället kunde jag bara gråt
ande säga: ”Himmelske Fader, snälla 
hjälp mig. Jag är så sjuk.” Under de 
följande 20 till 30 sekunderna var jag 
omsluten av hans kärlek. Jag gavs 
ingen orsak till min sjukdom, ingen 
indikation på det slutliga resultatet 
och ingen lindring från smärtan. Jag 
kände bara hans rena kärlek, och det 
var och är tillräckligt.

Jag vittnar om att vår himmelske 
Fader, som till och med märker när en 
liten sparv faller, är medveten om ditt 
lidande.11

För det tredje erbjuder Jesus 
Kristus sin möjliggörande kraft 
som ger dig styrka att uthärda ditt 
lidande väl. Denna möjliggörande 
kraft får vi tack vare hans försoning.12 
Jag är rädd att alltför många medlem
mar i kyrkan tror att om de bara är 
lite tuffare, så kan de ta sig igenom 
allt lidande på egen hand. Det är svårt 
att leva så. Ditt tillfälliga ögonblick av 
styrka kan aldrig jämföras med Fräls
arens oändliga kraftförråd som kan 
stärka din själ.13

Mormons bok lär att Jesus Kristus 
skulle ”ta på sig” vår smärta, våra 
sjukdomar och våra bedrövelser så 
att han kan bistå oss.14 Hur kan du 
använda dig av den kraft som Jesus 
Kristus erbjuder för att bistå dig och 
stärka dig när du lider? Nyckeln är att 

du förbinder dig till Frälsaren genom 
att hålla de förbund du har ingått med 
honom. Vi ingår dessa förbund när vi 
tar emot prästadömets förrättningar.15

Almas folk ingick dopets förbund. 
Senare led de i träldom och förbjöds 
att dyrka Gud offentligt eller ens att 
be högt. Ändå höll de sina förbund 
så gott de kunde genom tyst åkallan 
i sina hjärtan. Följden blev att de fick 
gudomlig kraft. ”Herren styrkte dem 
så att de kunde bära sina bördor med 
lätthet.”16

I vår tid lyder Herrens uppmaning: 
”Vänd er till mig i varje tanke, tvivla 
inte, frukta inte.”17 När vi håller vårt 
sakramentsförbund att alltid minnas 
honom, lovar han att hans Ande ska 
vara med oss. Anden ger oss styrka att 
uthärda prövningar och göra sådant 
som vi omöjligen kan göra på egen 
hand. Anden kan hela oss även om, 
som president James E. Faust lärde, 
”en del av läkningen kan äga rum i en 
annan värld.”18

Vi välsignas också av templets 
förbund och förrättningar, där ”gud
aktighetens kraft [är] uppenbar”19. Jag 
besökte en kvinna som hade förlorat 
en tonårsdotter i en hemsk olycka och 
senare sin man i cancer. Jag frågade 
hur hon kunde uthärda sådana för
luster och lidanden. Hon svarade att 
styrkan kom genom andliga bekräft
elser på den eviga familjen, som hon 
fått under regelbundna tempelbesök. 
Som utlovat hade förrättningarna i 
Herrens hus beväpnat henne med 
Guds kraft.20

För det fjärde: Välj att hitta gläd-
jeämnen varje dag. De som lider 
känner ofta att natten bara fortsätter 
och att det aldrig kommer något dags
ljus. Det är okej att gråta.21 Men om du 
upplever mörka nätter av lidande kan 
du, genom att välja tro, vakna upp till 
ljusa morgnar av glädje.22

Tahiti.
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Jag besökte till exempel en ung 
mamma som behandlades för cancer, 
och hon log majestätiskt i sin stol 
trots smärtan och bristen på hår. Jag 
träffade ett medelålders par som glatt 
tjänade som ungdomsledare fastän de 
inte kunde få barn själva. Jag satt med 
en underbar kvinna – en ung farmor, 
mormor, mor och hustru – som skulle 
avlida inom några dagar, men mitt i 
familjens tårar kom skratt och glada 
minnen.

Dessa lidande heliga är exempel på 
det som president Russell M. Nelson 
har sagt:

”Glädjen vi känner har väldigt lite 
att göra med våra omständigheter och 
allt att göra med vårt fokus.

När vårt fokus i livet är på Guds 

frälsningsplan … samt på Jesus Kristus 
och hans evangelium, kan vi känna 
glädje vad som än händer – eller inte 
händer – i livet.”23

Jag vittnar om24 att vår himmel
ske Fader bryr sig om sina heliga 
som lider, att han älskar er och är 
väl medveten om er. Vår Frälsare vet 
hur du känner det. ”Förvisso har han 
burit våra sorger och tagit på sig våra 
smärtor.”25 Jag vet som daglig mot
tagare26 att när vi håller våra förbund 
frigörs kraften i Jesu Kristi förson
ingsoffer för att ge oss styrka och till 
och med glädje i vårt lidande.

För alla som lider ber jag att Gud 
må ”låta era bördor lättas genom gläd
jen i hans Son”27. I Jesu Kristi namn, 
amen. ◼

SLUTNOTER
 1. Se 1 Petrusbrevet 4:12–13.
 2. Se Johannes 9:1–3.
 3. Se Mose 1:39.
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masskjutare eller terroristbombare som 
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 5. Jesaja 48:10; se även Sakarja 13:9.
 6. Se 2 Nephi 2:1–2.
 7. Äldste Robert D. Hales lärde: ”Vi måste 

… utveckla förmågan att kunna bry oss 
om andra samtidigt som vi lider. Det är en 
mycket viktig del av vår andliga tillväxt. 
När vi mister vårt liv i tjänandet av andra, 
finner vi oss själva” (”Eder bedrövelse 
skall vändas i glädje”, Nordstjärnan, april 
1984, s. 118).

 8. Se Uppenbarelseboken 7:13–17; 21:3–4.
 9. Läran och förbunden 121:1, 6.
 10. Läran och förbunden 121:7–8.
 11. Se Matteus 10:29–31.
 12. Se Handledning för skriftstudier, 

”Barmhärtig, barmhärtighet”.
 13. Se Filipperbrevet 4:13, 19; Alma 26:12; se 

även 2 Krönikeboken 32:7–8.
 14. Se Alma 7:11–13; se även 2 Nephi 9:21.
 15. Se Allmän handbok: Tjäna i Jesu Kristi 

Kyrka av Sista Dagars Heliga, 3.5, 
JesuKristiKyrka.org.

 16. Se Mosiah 24:13–15.
 17. Läran och förbunden 6:36.
 18. James E Faust, ”Hur tar jag ställning?”, 

Liahona, nov 2004, s 21.
 19. Läran och förbunden 84:20.
 20. Se Läran och förbunden 109:22; se även 

1 Nephi 14:14.
 21. Se Johannes 11:35; Läran och förbunden 

42:45.
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Joseph B. Wirthlins budskap ”Det kommer 
en söndag”, Liahona, nov. 2006, s. 28–30. 
Se även Jakobs brev 1:2–4 (inklusive 
Joseph Smith Translation i fotnot 2a i 
kyrkans utgåva av Bibeln); 5:10–11.

 23. Russell M. Nelson, ”Glädje och andlig 
överlevnad”, Liahona, nov. 2016, s. 82.

 24. För tjugo år sedan begrundade aposteln 
äldste Neal A. Maxwell sin smärtsamma 
och slutligen livsavslutande sjukdom. 
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för att du ska kunna undervisa mitt folk 
på ett äkta sätt” (se Bruce C. Hafen, A 
Disciple’s Life: The Biography of Neal A. 
Maxwell [2002], s. 562).

 25. Mosiah 14:4; se även Jesaja 53:4.
 26. Det lämpligare ordet i skrifterna för 

mottagare är delaktig (se Ether 12:6–9).
 27. Alma 33:23.Guatemala.
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får man en betydande ökning när allt 
slås samman.”2

Hans metod tycks stämma väl 
överens med Herrens, som också har 
undervisat om vikten av 1 procent 
– även på bekostnad av de övriga 
99 procenten. Han undervisade förstås 
om evangeliets viktiga påbud att söka 
upp behövande. Men tänk om vi 
tillämpade samma princip på evan
geliets mycket söta och välsmakande 
andra princip, omvändelse? I stället för 
att bli frustrerade över vändningarna 
och de dramatiska svängningarna 
mellan synd och omvändelse, tänk 
om vi skulle begränsa vårt fokus – 
samtidigt som vi breddar det? I stället 
för att försöka göra allting perfekt, 
tänk om vi bara tog oss an en sak?

Tänk om du till exempel i din 
nya vidvinkelsyn upptäckte att du 
har försummat din dagliga läsning i 
Mormons bok? I stället för att desperat 
försöka plöja igenom alla 607 sidorna 
på en kväll kan vi förplikta oss att 
bara läsa en procent av dem – det är 
bara sex sidor per dag – eller något 
annat mål som är hanterbart i din 
situation. Kan dessa små men orubb
liga marginalvinster i våra liv tillsam
mans utgöra vägen till seger över till 
och med de mest förargliga av våra 
personliga tillkortakommanden? Kan 
den här metoden att förbättra oss lite i 
taget verkligen fungera?

Den hyllade författaren James Clear 
menar att den här metoden vänder 
ekvationen till vår fördel. Han vid
håller att ”vanor ger ’ränta på ränta’ 
i fråga om självförbättring. Om man 
bara kan bli en procent bättre på 
något varje dag så är man 37 gånger 
bättre i slutet av året.”3

Brailsfords små förbättringar 
började med det uppenbara, som 
utrustning, materialet i träningskläder 
och träningsmönster. Men det här 

År 2003 anlitades sir Dave Brails
ford. Till skillnad från tidigare tränare 
som försökt åstadkomma dramatiska, 
omedelbara omvälvningar, höll sig sir 
Brailsford till en strategi han kallade 
”ackumulation av marginalvinster”. 
Det innebar att man införde små för
bättringar i allting. Man gjorde ständ
iga mätningar av nyckelstatistik och 
riktade in sig på specifika svagheter.

Det påminner en del om det som 
lamaniten Samuel kallade att ”vandra 
samvetsgrant”1. Med detta bredare, 
mer holistiska perspektiv undviker vi 
fällan att trångsynt stirra oss blinda 
på enbart den uppenbara svårigheten 
eller synden i fråga. Brailsford sa: 
”Hela principen kommer av tanken 
att om man bryter ner varje sak man 
kan komma på som rör cykling, och 
sedan förbättrar den med en procent, 

Äldste Michael A. Dunn
i de sjuttios kvorum

I över ett århundrade hade Storbri
tanniens tävlingscykelteam gjorts 
till åtlöje i cykelvärlden. Märkta av 
medelmåttighet hade de brittiska 
cyklisterna bara tagit en handfull 
guldmedaljer på 100 år av olympiska 
tävlingar, och gjort ännu sämre ifrån 
sig i cykelvärldens mest utmärk
ande tävling: den tre veckor långa 
Tour de France – där ingen brittisk 
cyklist hade tagit seger på 110 år. Så 
bedrövlig var de brittiska cyklister
nas belägenhet att somliga cykeltill
verkare till och med vägrade sälja 
cyklar till britterna av rädsla för att 
det för alltid skulle befläcka företa
gens svårvunna rykte. Och trots att 
de ägnade enorma resurser åt den 
senaste tekniken och varje nymodigt 
träningsprogram var det inget som 
fungerade.

Det vill säga inte förrän 2003, när 
en liten, till stor del obemärkt föränd
ring inträffade som för alltid skulle 
förändra kursen för brittiska cyklister. 
Den nya metoden skulle också kasta 
ljus på en evig princip – med ett löfte 
– gällande vår ofta invecklade jordiska 
strävan att förbättra oss själva. Så vad 
hände med brittisk tävlingscykling 
som är så relevant för vår personliga 
strävan att bli bättre döttrar och söner 
till Gud?

En procent bättre
Varje ansträngning att förändra oss som vi gör – 
oavsett hur liten den verkar vara för oss – kan göra 
stor skillnad i våra liv.

Liksom brittiska cyklister kan vi uppnå "en mäktig 
förändring" när vi gör små men stadiga förbättringar. FO
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laget slutade inte där. De fortsatte hitta 
enprocentsförbättringar inom förbi
sedda och oväntade områden, så som 
näring och nyanser i cykelunderhåll. 
Med tiden ackumulerades de här och 
en myriad andra mikroförbättringar till 
förbluffande resultat som kom fortare 
än någon kunnat ana. De hade verk
ligen anammat den eviga principen 
”rad på rad, bud på bud, lite här och 
lite där”4.

Kan små justeringar åstadkomma 
den ”mäktiga förändring”5 du önskar? 
Med rätt implementering är jag 
99 procent säker på att de gör det! 
Men något man måste vara uppmärk
sam på med den här metoden är att 
om små vinster ska kunna ackumu
leras till vår fördel måste ständiga 
ansträngningar göras, dag efter dag. 
Och även om vi troligen inte blir full
komliga måste vi vara fast beslutna 
att matcha vår ihärdighet med 
tålamod. Om du gör det kommer de 
härliga belöningarna av ökad rätt
färdighet ge dig den glädje och frid 
du söker. Som president Russell M. 
Nelson har sagt: ”Inget är mer 
befriande, mer förädlande eller mer 
avgörande för vår personliga utveck
ling än regelbunden, daglig inrikt
ning på omvändelse. Omvändelse är 
inte en enstaka händelse, den är en 
process. Den är nyckeln till lycka och 
sinnesfrid. När omvändelsen kombi
neras med tro ger den tillgång till 
Jesu Kristi försonings kraft.”6

Angående tron som är nödvändig 
när det gäller omvändelse är skrifterna 
tydliga. Allt som krävs till en början är 
”en smula tro”7. Och om vi kan upp
båda detta ”senapskorn”8 mentalt kan 
också vi förvänta oss oväntade och 
exceptionella förbättringar i våra liv. 
Men kom ihåg att precis som vi inte 
skulle försöka förvandlas från hunnen 
Attila till moder Teresa över en natt, så 

bör vi ändra våra mönster för förbätt
ring steg för steg. Även om föränd
ringarna som behövs i ditt liv kommer 
i storförpackningar, börja i liten skala. 
Det gäller särskilt om du känner dig 
överväldigad eller missmodig.

Den här processen genomförs inte 
alltid på ett linjärt sätt. Även de mest 
beslutsamma upplever bakslag. Jag 
har upplevt den här frustrationen i 
mitt eget liv och vet att det ibland kan 
kännas som om man går en procent 
framåt och två procent tillbaka. Men 
om vi är orubbliga i vår beslutsamhet 
att konsekvent uppnå de enprocentiga 

vinsterna blir vi säkerligen uppburna 
av han som ”tog på sig våra smärtor”9.

Om vi är inblandade i allvarliga 
synder är Herren givetvis tydlig och 
otvetydig: Vi behöver sluta, få hjälp av 
vår biskop och omedelbart vända om 
från sådant. Men som äldste David A. 
Bednar har sagt: ”Små, stadiga, ständigt 
ökande andliga förbättringar är de steg 
som Herren vill att vi ska ta. Att förbe
reda sig för att vandra utan skuld inför 
Gud är ett av de huvudsakliga syftena 
med jordelivet och en livslång strävan. 
Det är inte resultatet av sporadiska 
utbrott av intensiv andlig aktivitet.”10
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Så fungerar verkligen den här 
fickformatsmetoden för omvändelse 
och äkta förändring? Finns beviset i 
pedaltrampandet, så att säga? Tänk på 
vad som har hänt med brittisk cykling 
de senaste två årtiondena sedan den 
här filosofin implementerades. Britt
iska cyklister har nu vunnit den hyll
ade Tour de France förbluffande sex 
gånger. Under de senaste fyra Olymp
iska spelen har Storbritannien varit det 
mest framgångsrika landet inom alla 
former av tävlingscykling. Och under 
de nyligen avslutade spelen i Tokyo 
vann Storbritannien fler guldmedaljer i 
cykling än något annat land.

Men det som lyser långt mycket 
starkare än världsligt silver och guld 
är det dyrbara löftet längs vår väg till 
evigheten att vi verkligen ska föras 
”fram i Kristi segertåg”11. Och när vi 
beslutar oss för att göra små men 

stadiga förbättringar har vi löftet om 
”härlighetens segerkrans som aldrig 
vissnar”12. Och med den lockande 
möjligheten att få njuta av denna 
outsläckliga lyster uppmanar jag dig 
att utvärdera ditt liv och se vad som 
har stagnerat eller fått dig att sakta ner 
på förbundsstigen. Bredda sedan din 
syn. Sök små genomförbara ändringar 
i ditt liv som kan resultera i den ljuva 
glädjen i att vara lite bättre.

Kom ihåg att David använde en 
enda liten sten för att få en till synes 
oövervinnelig jätte på fall. Men han 
hade fyra andra stenar redo. På 
liknande sätt förändrades Alma den 
yngres onda läggning och eviga 
bestämmelse av en enda genomträng
ande tanke – ett minne av hans fars 
undervisning om Jesu Kristi frälsande 
nåd. Och så är det även med Frälsaren 
som, fastän han var utan synd, ”inte 

[tog] emot fullheten från början, utan 
fortsatte från nåd till nåd tills han tog 
emot en fullhet”13.

Han som vet när en sparv faller 
är lika fokuserad på de små som de 
stora ögonblicken i våra liv och står 
redo just nu att hjälpa dig med vad än 
din enprocentssträvan är när du beger 
dig hem från den här konferensen. 
För varje ansträngning att förändra 
oss som vi gör – oavsett hur liten den 
verkar vara för oss – kanske gör den 
största skillnaden i vårt liv.

Med detta i åtanke sa äldste Neal A. 
Maxwell: ”Varje uttryck för en rättfärdig 
önskan, varje handling av tjänande och 
varje handling av tillbedjan, oavsett 
hur små och obetydliga de är, ger 
ökad fart åt vår andliga tillväxt.”14 Det 
är verkligen genom små och enkla, ja, 
även enprocentiga medel, som mycket 
stort uträttas.15 Den slutliga segern är 
100 procent säker, ”sedan vi har gjort 
allt vi kan göra”16, genom vår Frälsare 
Jesu Kristi förtjänster, barmhärtighet 
och nåd. Det vittnar jag om i Jesu Kristi 
namn, amen. ◼
SLUTNOTER
 1. Helaman 15:5.
 2. Se James Clear, ”This Coach Improved 

Every Tiny Thing by 1 Percent and 
Here’s What Happened”, jamesclear.com/
marginal-gains.

 3. James Clear, i Whitney Johnson, 
”James Clear: Just One Percent Better”, 
whitneyjohnson.com/james-clear.

 4. 2 Nephi 28:30.
 5. Alma 5:14.
 6. Russell M. Nelson, ”Vi kan göra bättre och 

bli bättre”, Liahona, maj 2019, s. 67.
 7. Alma 32:27.
 8. Matteus 17:20.
 9. Se Jesaja 53:4.
 10. David A. Bednar, ”Oskyldiga händer och 

rent hjärta”, Liahona, nov. 2007, s. 82.
 11. 2 Korintierbrevet 2:14.
 12. 1 Petrusbrevet 5:4.
 13. Läran och förbunden 93:13.
 14. Neal A. Maxwell, ”Enligt vårt hjärtas 

önskningar”, Nordstjärnan, jan. 1997, 
s. 21.

 15. Se Alma 37:6.
 16. 2 Nephi 25:23.Spanien.
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Precis som naturlagarna styr 
fysiska orkaner, styr andliga lagar hur 
vi känner glädje under våra andliga 
orkaner. Glädjen eller bedrövelsen 
vi känner när vi möter livets stormar 
hänger på de lagar Gud har upprättat. 
President Nelson har sagt: ”De kallas 
bud, men de är lika sanna som aero
dynamikens lag, tyngdlagen [och] den 
lag som styr hjärtslagen.”

President Nelson fortsatte: ”Det blir 
en tämligen enkel formel: Om du vill 
vara lycklig, håll buden.”4

Tvivel är fiende till tro och glädje. 
Precis som varmt havsvatten utgör 
orkanernas grogrund, är tvivel gro
grund för andliga orkaner. Liksom tro 

vatten som krävs för att ge näring åt 
deras styrka.1

Ni kanske aldrig möter en föröd
ande fysisk orkan. Men var och en 
av oss har mött och kommer att möta 
andliga orkaner som hotar vår frid och 
prövar vår tro. I dagens värld verkar 
de öka både i frekvens och intensitet. 
Tack och lov har Herren gett oss ett 
säkert sätt att med glädje övervinna 
dem. Genom att leva enligt Jesu Kristi 
evangelium är vi försäkrade om att 
”när mörker och stormväder råda, 
som hotande störa vår ro, i hoppet 
dock solsken vi skåda”.2

President Russell M. Nelson har 
sagt:

”Heliga kan vara glada under alla 
omständigheter. … Vi kan känna 
glädje även om vi har en dålig dag, en 
dålig vecka eller till och med ett dåligt 
år! …

Glädjen vi känner har väldigt lite 
att göra med våra omständigheter och 
allt att göra med vårt fokus.

När vårt fokus i livet är på … Jesus 
Kristus och hans evangelium, kan vi 
känna glädje vad som än händer – 
eller inte händer – i livet.”3

Äldste Sean Douglas
i de sjuttios kvorum

Under de senaste sex åren har min 
käresta Ann och jag bott i Texas nära 
mexikanska golfen, där några av de 
största orkanerna har drabbat USA 
och lämnat efter sig ofattbar förstör
else och även förlust av liv. Sorgligt 
nog har de senaste månaderna inte 
varit främmande för sådana förödande 
händelser. Vår kärlek och våra böner 
gäller alla som påverkats på något 
sätt. År 2017 upplevde vi personligen 
orkanen Harvey, som resulterade i 
rekordstora regnmängder på upp till 
1 500 mm.

Naturens lagar styr bildandet av 
orkaner. Havets temperatur måste 
ligga på minst 27 grader Celsius ända 
ner till 50 meter under havsytan. När 
vinden möter det varma havsvattnet 
får den vattnet att förångas och stiga 
till atmosfären, där det kondenseras. 
Då bildas moln och vindar formar 
dem i ett spiralmönster över havsytan.

Orkaner är kolossala i storlek. De 
når över 15 000 meter eller mer upp i 
atmosfären och är minst 20 mil breda. 
Intressant nog börjar orkaner, när de 
möter land, att försvagas eftersom 
de inte längre är ovanför de varma 

Möta våra andliga 
orkaner genom att tro  
på Kristus
Vi möter våra andliga orkaner bäst genom att tro  
på Kristus och hålla hans bud.
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är ett val, är också tvivel det. När vi 
väljer att tvivla väljer vi att påverkas 
och ger motståndaren makt, vilket gör 
oss svaga och sårbara.5

Satan försöker leda oss till tvivlets 
grogrund. Han försöker förhärda våra 
hjärtan så att vi inte ska tro.6 Denna 
tvivlets grogrund kan verka inbjud
ande eftersom dess vatten, som verkar 
fridfulla och varma, inte kräver att vi 
ska ”leva av varje ord som utgår från 
Guds mun”7. I sådana vatten frestar 
Satan oss att släppa på vår andliga 
vaksamhet. Denna brist på uppmärk
samhet kan leda till en brist på andlig 
övertygelse, där man ”varken [är] kall 
eller varm”8. Om vi inte är förankrade 
vid Kristus leder tvivel och dess lock
elser oss bort till apatin, där vi varken 
finner underverk, varaktig lycka eller 
ro för våra själar.9

Precis som orkaner försvagas 
över land ersätts tvivel med tro när 
vi bygger vår grund på Jesus Kristus. 
Då kan vi se andliga orkaner i rätt 
perspektiv, och vår förmåga att över
vinna dem förstoras. Då ”när djävulen 
sänder sina mäktiga vindar, ja, sina 
pilar i virvelvinden … ska detta inte 
ha någon makt att dra [oss] ner till 
eländets och det oändliga lidandets 
avgrund, tack vare den klippa som 
[vi] är byggda på och som är en säker 
grundval”.10

President Nelson har sagt:
”Tro på Jesus Kristus är grunden 

för all tro och det som leder till 
gudomlig kraft. … 

Herren kräver inte fullkomlig tro för 
att ge oss tillgång till hans fullkomliga 
kraft. Men han ber oss dock att tro.”11

Sedan generalkonferensen i april 
har min familj och jag sökt att stärka 
vår tro på Jesus Kristus och hans 
försoning för att hjälpa oss att ”vända 
[våra] utmaningar till oförliknelig 
utveckling och möjligheter”12.

Vårt barnbarn Ruby har välsignats 
med en stark, handlingskraftig vilja. 
När hon föddes satt hennes matstrupe 
inte ihop med magsäcken. Redan 
som spädbarn mötte Ruby, med sina 
föräldrars hjälp, denna prövning med 
ovanlig beslutsamhet. Ruby är nu fem 
år gammal. Även om hon fortfarande 
är mycket ung är hon ett kraftfullt 
föredöme när det gäller att inte låta 
hennes omständigheter bestämma 
hennes lycka. Hon är alltid glad.

I maj i våras mötte Ruby ytterlig
are en orkan i sitt liv med tro. Hon 
föddes också med en ofullständigt 
utvecklad hand som behövde rekon
struktiv kirurgi. Innan den här ganska 
komplicerade operationen träffade 
vi henne och gav henne en teckning 
som vackert visar ett barns hand som 
varmt håller Frälsarens hand. När vi 
frågade om hon var nervös svarade 
hon: ”Nej, jag är glad!”

Sedan frågade vi: ”Ruby, hur kom
mer det sig?” 

Ruby svarade tillitsfullt: ”Eftersom 
jag vet att Jesus håller mig i handen.”

Rubys återhämtning har varit mir
akulös och hon fortsätter att vara glad. 
Vad ett barns rena tro står i motsats till 
den tvivlets dårskap som ofta frestar 
oss när vi blir äldre!13 Men vi kan alla 
bli som små barn och välja att sätta 
vår otro åt sidan. Det är ett enkelt val.

En engagerad far vädjade innerligt 
till Frälsaren och sa: ”Om du kan, 
så … hjälp oss!”14

Då sa Jesus till honom:

”’Om du kan? Allt är möjligt för den 
som tror.’

Genast ropade barnets far: ’Jag tror. 
Hjälp min otro!’”15

Den här ödmjuke fadern valde vist 
att lita på sin tro på Kristus snarare 
än på sitt tvivel. President Nelson har 
sagt: ”Bara din otro kan hindra Gud 
från att välsigna dig med underverk 
till att flytta bergen i ditt liv.”16

Hur nåderik är inte vår Gud som 
lägger ribban för oss på trosnivån, och 
inte på kunskapsnivån!

Alma lär:
”Välsignad är den som tror på 

Guds ord.”17

”[För] Gud är barmhärtig mot alla 
som tror på hans namn. Därför vill 
han i första hand att ni ska tro.”18

Ja, i första hand vill Gud att vi tror 
på honom.

Vi möter våra andliga orkaner bäst 
genom att tro på Kristus och hålla 
hans bud. Vår tro och lydnad länkar 
oss till kraft bortom vår egen att över
vinna ”vad som än händer – eller inte 
händer – i livet”19. Ja, Gud välsignar 
oss omedelbart när vi tror och lyder.20 
Faktiskt så förändras vårt tillstånd med 
tiden till lycka och ”vi blir levande
gjorda i Kristus” när vi utövar vår tro 
på honom och håller hans bud.21

Bröder och systrar, må vi i dag välja 
att inte ”tvivla … utan tro”22. ”Den 
rätta vägen är att tro på Kristus.”23 Han 
har inristat oss på sina handflator.24 
Han är vår Frälsare och Återlösare 
som står precis vid vår dörr och 
knackar.25 I Jesu Kristi namn, amen. ◼
SLUTNOTER
 1. Se Lee Cook, ”What Weather Conditions 

Create a Hurricane”, 29 juli 2019, 
Sciencing, sciencing.com.

 2. ”Tack, Gud, att profeter du sänder”, 
Psalmer, nr 10.

 3. Russell M. Nelson, ”Glädje och andlig 
överlevnad”, Liahona, nov. 2016, s. 82.

 4. Russell M. Nelson, i ”Eternal Laws: 
From Scrabble to the Commandments” 

Ruby är alltid glad.
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(video), Church News, 31 aug. 2019, 
thechurchnews.com; se även Mosiah 2:41; 
Läran och förbunden 130:20–21.

 5. Se 2 Nephi 2:26–27.
 6. Se Läran och förbunden 10:32–33.
 7. Läran och förbunden 84:44; se även 

5 Moseboken 8:3; Matteus 4:4; Läran och 
förbunden 98:11.

 8. Uppenbarelseboken 3:15–16.
 9. Se 2 Nephi 28:21–26. Som motsats, se 

Matteus 11:28–30 och lägg märke till den 
”vila” som Kristus ger oss när vi kommer 
till honom.

 10. Helaman 5:12.
 11. Russell M. Nelson, ”Kristus har uppstått 

– tro på honom förflyttar berg”, Liahona, 
maj 2021, s. 102.

 12. Russell M Nelson, ”Kristus har uppstått – 
tro på honom förflyttar berg”, s. 104.

 13. Se 2 Nephi 9:28–29.
 14. Markus 9:22. Lägg märke till att fadern 

vädjade om att Kristus skulle hjälpa ”oss” 
– förälder och barn tillsammans sökte 
Frälsarens kärlek och helande kraft.

 15. Markus 9:23–24.
 16. Russell M Nelson, ”Kristus har uppstått – 

tro på honom förflyttar berg”, s. 103.
 17. Alma 32:16. I den fullständiga versen läser 

vi: ”Välsignade är därför de som ödmjukar 
sig utan att vara tvungna att vara 
ödmjuka. Eller snarare, med andra ord: 
Välsignad är den som tror på Guds ord 
och blir döpt utan motsträvighet i hjärtat, 
ja, utan att vara tvungen att få kännedom 
om ordet eller vara tvingad att veta innan 

de vill tro” (betoning tillagd). Lägg märke 
till att Herren önskar att vi ska tro utan 
att tvingas att ödmjuka oss, utan att vara 
motsträviga, utan att vara ”tvungna” att få 
kännedom och utan att tvingas att ”veta” 
innan vi kan tro.

 18. Alma 32:22.
 19. Russell M. Nelson, ”Glädje och andlig 

överlevnad”, s. 82.
 20. Mosiah 2:24; se även Mosiah 2:41; Ether 

12:4.
 21. Se 2 Nephi 25:24–25.
 22. Mormon 9:27; se även 1 Nephi 4:3.
 23. 2 Nephi 25:28.
 24. Se 1 Nephi 21:16.
 25. Se Uppenbarelseboken 3:20. Lägg märke 

till löftet i vers 21 till ”den som segrar”.

Honduras.
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sydliga ön Mindanao. Då fanns det 
bara en mission i hela landet och inga 
stavar. Jag är evigt tacksam för mina 
föräldrars mod och åtagande att följa 
Frälsaren. Jag hedrar dem och alla 
kyrkans pionjärer i Filippinerna. De 
lade grunden för att kommande gene
rationer skulle kunna välsignas.

Kung Benjamin i Mormons bok 
sa: ”Och dessutom önskar jag att ni 
betänker deras välsignade och lyck
liga tillstånd som håller Guds bud. För 
se, de är välsignade i allt, både timligt 
och andligt” (Mosiah 2:41).

När vi lever efter och åtlyder evan
geliets principer och förrättningar väl
signas, förändras och omvänds vi till 
att bli mer som Jesus Kristus. Det var 
så evangeliet förändrade och välsign
ade de filippinska heliga, även min 
familj. Evangeliet är verkligen vägen 
till ett lyckligt och rikt liv.

Evangeliets första princip är tro på 
Herren Jesus Kristus. Många filippin
are har en naturlig tro på Gud. Det 
är lätt för oss att lita på Jesus Kristus 
och att veta att vi kan få svar på våra 
böner.

Familjen Obedoza är ett utmärkt 
exempel på det. Broder Obedoza var 
min grenspresident när jag var ung 
man. Broder och syster Obedozas 
högsta önskan var att beseglas som 
familj i Manila tempel. De bodde 
i General Santos City, 160 mil från 
Manila. För en familj på nio personer 
verkade resan till templet omöjlig. 
Men liksom köpmannen som gick 
och sålde allt han hade för att köpa 
en mycket dyrbar pärla (se Matteus 
13:45–46), bestämde sig det här paret 
för att sälja sitt hus för att betala för 
resan. Syster Obedoza var orolig 
eftersom de inte skulle ha något hem 
att återvända till. Men broder Obe
doza försäkrade henne om att Herren 
skulle sörja för dem.

är verkligen ett underverk. Vi bevittnar 
uppfyllandet av profetian i 2 Nephi 
10:21: ”Stora är Herrens löften till dem 
som är på havets öar.”

Det här underverket uppfyller 
också profetian som uttalades i en 
bön av dåvarande äldste Gordon B. 
Hinckley i Manila 1961. I denna bön 
sa äldste Hinckley: ”Vi nedkallar dina 
välsignelser över folket i detta land, att 
de ska vara vänskapliga och gästfria 
och vänliga och älskvärda mot dem 
som kommer hit och att många, ja, 
Herre, vi ber att det ska vara [många,] 
många tusen som tar emot det här 
budskapet och välsignas av det. Vill 
du välsigna dem med mottagliga 
sinnen och förstående hjärtan, och 
med tro till att ta emot, och med mod 
att efterleva, evangeliets principer” 
(invigningsbön på American War 
Memorial Cemetery, Filippinerna, 
28 april 1961).

Förutom de många, många tusen 
trofasta sista dagars heliga har evan
geliets underverk också fört med sig 
positiva förändringar till landet och 
dess folk. Jag är ett levande vittne om 
det. Jag var sex år gammal när mina 
föräldrar anslöt sig till kyrkan på den 

Äldste Carlos G. Revillo jr
i de sjuttios kvorum

Mabuhay! Jag har med mig kärlek 
och varma leenden från de under
bara heliga i Filippinerna. I år är det 
60 år sedan de första missionärerna 
kom till Filippinernas öar. I dag finns 
det 23 missioner och över 800 000 
medlemmar i kyrkan i 123 stavar. Sju 
tempel är nu i verksamhet, håller på 
att byggas eller har tillkännagetts. Det 

Underverken i  
Jesu Kristi evangelium
Jag vet att hans evangelium kan ge oss hopp, frid 
och glädje, inte bara nu, utan det kommer också att 
välsigna oräkneliga andra i framtida generationer.

Norge.
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De beseglades som familj för tid 
och all evighet i templet 1985. I temp
let fann de ojämförlig glädje – deras 
dyrbara pärla. Och precis som broder 
Obedoza sagt sörjde Herren för dem. 
När de återvände hem från Manila 
erbjöd vänliga bekanta dem husrum, 
och de skaffade sig så småningom ett 
eget hem. Herren tar hand om dem 
som visar sin tro på honom.

Evangeliets andra princip är 
omvändelse. Omvändelse innebär 
att vi vänder oss bort från synd och 
vänder oss till Gud för att få förlåt
else. Det är en förändring i sinnet och 
hjärtat. Som president Russell M. Nel
son har lärt innebär det att ”göra och 
bli lite bättre varje dag” (Russell M. 
Nelson, ”Vi kan göra bättre och bli 
bättre”, Liahona, maj 2019, s. 67).

Omvändelse är väldigt lik tvål. 
Som ung kemiingenjör arbetade jag 
på en tvålfabrik i Filippinerna. Jag 
lärde mig hur man tillverkar tvål och 
hur den fungerar. När man blandar 
oljor med en alkalisk bas och lägger 
till antibakteriella ämnen skapas en 
kraftfull substans som kan eliminera 
bakterier och virus. Liksom tvål är 
omvändelse en rengörande substans. 
Den ger oss möjlighet att göra oss av 
med våra orenheter och vårt gamla 
skräp så att vi är värdiga att vara med 
Gud, eftersom ”inget orent kan ärva 
himmelriket” (Alma 11:37).

Genom omvändelse kan vi 
använda oss av Jesu Kristi rengörande 
och helgande kraft. Den är en nyck
eldel i omvändelseprocessen. Det var 
det som hände antinephilehiterna i 
Mormons bok. De var lamaniter som 
blev så fullständigt omvända att de 
aldrig avföll (se Alma 23:6–8). De 
grävde ner sina krigsvapen och tog 
aldrig upp dem igen. De dog hellre 
än att bryta det förbundet. Och de 
bevisade det. Vi vet att deras offer 

framkallade underverk – tusentals 
som stred emot dem kastade ifrån sig 
sina vapen och omvände sig. Åratal 
senare skyddades deras söner, som vi 
känner som de mäktiga unga krig
arna, i strid mot otroliga odds!

Min familj och många filippinska 
heliga har genomgått en liknande 
omvändelseprocess. När vi tog emot 
Jesu Kristi evangelium och anslöt oss 
till kyrkan ändrade vi våra vägar och 
vår kultur så att de kom i samklang 
med evangeliet. Vi fick släppa taget 
om felaktiga traditioner. Jag såg detta 
hos min far när han fick kunskap om 
evangeliet och omvände sig. Han var 
storrökare, men han kastade bort sina 
cigaretter och har aldrig mer rört en. 
Tack vare hans beslut att förändra sig 
har fyra generationer efter honom 
välsignats.

Omvändelse leder oss till att ingå 
och hålla förbund genom heliga 
förrättningar. Frälsningens och upp
höjelsens första förrättning är dop 
genom nedsänkning till syndernas 
förlåtelse. Dopet låter oss ta emot 

den Helige Andens gåva och ingå ett 
förbund med Herren. Vi kan förnya 
det här dopförbundet varje vecka när 
vi tar sakramentet. Det är också ett 
underverk!

Bröder och systrar, jag uppmanar 
er att ta in detta underverk i era liv. 
Kom till Jesus Kristus och välj att 
utöva er tro på honom, omvänd er, 
och ingå och håll de förbund som 
finns i frälsningens och upphöjelsens 
förrättningar. Det gör att ni kan gå 
i ok med Jesus Kristus och ta emot 
gudaktighetens kraft och välsignelser 
(se Läran och förbunden 84:20).

Jag vittnar om att Jesus Kristus är 
verklig och att han lever och älskar 
var och en av oss. Jag vet att hans 
evangelium kan ge oss hopp, frid 
och glädje, inte bara nu, utan det 
kommer också att välsigna oräkneliga 
andra i framtida generationer. Det är 
anledningen till de filippinska heligas 
vackra och varma leenden. Det är 
evangeliets och Kristi läras underverk. 
Jag vittnar om detta i Jesu Kristi heliga 
namn, amen. ◼

Nigeria.
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ner i vattnet utan ut på vattnet. När 
han fokuserade på Frälsaren kunde 
han göra det omöjliga, till och med 
gå på vatten. I början lät Petrus sig 
inte avskräckas av stormen. Men den 
starka vinden6 distraherade honom 
slutligen och han tappade sitt fokus. 
Rädslan kom tillbaka. Följaktligen 
försvagades hans tro och han började 
sjunka. ”Han … ropade: ’Herre, rädda 
mig!’”7 Frälsaren, som alltid är angelä
gen om att rädda, sträckte sig ner och 
lyfte upp honom i säkerhet.

Det finns en myriad av lärdomar att 
hämta från den här mirakulösa berätt
elsen – men jag ska nämna tre.

Fokusera på Kristus
Den första lärdomen: Fokusera på 

Jesus Kristus. När Petrus hade blicken 
fokuserad på Jesus kunde han gå på 
vatten. Stormen, vågorna och vinden 
kunde inte hindra honom så länge 
han hade sitt fokus på Frälsaren.

När vi förstår vårt yttersta syfte kan 
vi lättare avgöra vad vårt fokus bör 
vara. Vi kan inte spela en framgångs
rik match utan att se målet. Inte heller 
kan vi leva ett meningsfullt liv utan att 
se dess syfte. En av de största väl
signelserna med Jesu Kristi återställda 
evangelium är att det bland annat 
besvarar frågan: ”Vad är meningen 
med det här livet?” ”Avsikten med 
detta liv är att vi ska ha glädje och 
förbereda oss för att återvända till 
Guds närhet.”8 När vi minns att vi är 
här på jorden för att förbereda oss 
för att återvända och bo hos Gud blir 
det lättare att fokusera på sådant som 
leder oss till Kristus.

För att kunna fokusera på Kristus 
krävs disciplin, särskilt i fråga om de 
små och enkla andliga vanor som 
hjälper oss att bli bättre lärjungar. Det 
finns inget lärjungeskap utan disciplin.

Vårt fokus på Kristus blir tydligare 

insett att det också var en bra lärdom 
för livet. Att fokusera på det som 
är viktigast – särskilt det som finns 
”framåt på vägen”, det som är evigt 
– är en nyckel till att manövrera sig 
igenom det här livet.

Vid ett tillfälle i Frälsarens liv 
när han ville vara ensam ”gick han 
upp på berget för att få vara för sig 
själv och be”.1 Han sände iväg sina 
lärjungar med uppmaningen att ta sig 
över sjön. I nattens mörker råkade 
båten som lärjungarna fanns på ut för 
en rasande storm. Jesus kom till deras 
undsättning men på ett ovanligt sätt. 
I berättelsen i skrifterna står det: ”Mot 
slutet av natten kom Jesus till dem, 
gående på sjön.”2 När de såg honom 
blev de rädda, för de trodde att 
varelsen som närmade sig var något 
slags spöke. Jesus, som anade deras 
bestörtning och ville lugna dem, rop
ade till dem: ”Var lugna! Det Är Jag. 
Var inte rädda.”3

Petrus blev inte bara lättad utan 
fattade också mod. Alltid tapper och 
ofta impulsiv ropade Petrus till Jesus: 
”Herre, om det är du, så befall mig att 
komma till dig på vattnet.”4 Jesus svar
ade med sin välbekanta och tidlösa 
inbjudan: ”Kom!”5

Petrus, som säkerligen blev förtjust 
över tanken, klev ur båten – inte 

Äldste Alvin F. Meredith III
i de sjuttios kvorum

När jag fyllde 15 år fick jag 
körkortstillstånd vilket gjorde att 
jag kunde köra bil om en av mina 
föräldrar var med mig. När far frågade 
om jag ville åka ut med bilen blev jag 
överförtjust.

Han körde några kilometer till 
utkanten av samhället, till en lång, rak 
tvåfilig väg som få använde – och jag 
bör tillägga troligen den enda platsen 
han kände sig trygg på. Han stann
ade vid vägkanten och vi bytte plats. 
Han gav mig några instruktioner och 
sa sedan: ”Kör försiktigt ut på vägen 
och fortsätt tills jag säger att du ska 
stanna.”

Jag följde hans instruktioner exakt. 
Men efter omkring 60 sekunder sa 
han: ”Stanna vid kanten. Du gör mig 
illamående. Du svänger hit och dit 
på vägen.” Han frågade: ”Vad tittar 
du på?”

Med viss irritation sa jag: ”Jag tittar 
på vägen.”

Då sa han så här: ”Jag ser på dina 
ögon, och du tittar bara på det som 
är precis framför motorhuven. Om du 
bara tittar på det som är precis framför 
dig så kommer du aldrig att köra rakt.” 
Sedan betonade han: ”Titta framåt på 
vägen. Det hjälper dig att köra rakt.”

Som 15åring tyckte jag att det var 
en bra körlektion. Sedan dess har jag 

Titta framåt på vägen
Att fokusera på det som är viktigast – särskilt det 
som finns ”framåt på vägen”, det som är evigt – är 
en nyckel till att manövrera sig igenom det här livet.
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när vi tittar framåt på vägen till den 
plats där vi vill vara och den person 
vi vill bli och sedan tar oss tid varje 
dag att göra sådant som hjälper oss att 
komma dit. Vårt fokus på Kristus kan 
förenkla våra beslut och utgöra en 
vägvisare för hur vi bäst använder vår 
tid och våra resurser.

Det finns mycket som är gott att 
fokusera på, men vi lär oss av Petrus 
exempel hur viktigt det är att alltid 
centrera vårt fokus på Kristus. Det 
är endast genom Kristus som vi kan 
återvända och bo hos Gud. Vi förlitar 
oss på Kristi nåd i vår strävan att bli 
som han, och söker hans förlåtelse 

och stärkande kraft när vi kommer 
till korta.

Se upp för distraktioner
Den andra lärdomen: Se upp för 

distraktioner. När Petrus flyttade sitt 
fokus från Jesus till vinden och våg
orna som piskade hans fötter började 
han sjunka.

Det finns mycket ”framför motor
huven” som kan distrahera oss från att 
fokusera på Kristus och de eviga ting 
som finns ”framåt på vägen”. Djävulen 
är expert på att distrahera. Vi lär oss 
av Lehis dröm att röster från den stora 
och rymliga byggnaden försöker locka 

oss att göra sådant som tar oss ur 
kursen mot att förbereda oss för att 
återvända till och bo hos Gud.9

Men det finns andra mindre 
uppenbara distraktioner som kan 
vara lika farliga. Det har sagts att ”det 
enda som behövs för att det onda ska 
segra är att goda människor inte gör 
någonting”. Motståndaren verkar vara 
fast besluten att få goda människor att 
inte göra någonting, eller åtminstone 
att slösa bort sin tid på sådant som 
distraherar dem från deras ädla syften 
och mål. Till exempel kan vissa saker 
som är sunda tidsfördriv med måtta 
bli osunda distraktioner utan disciplin. 
Motståndaren förstår att distraktioner 
inte behöver vara fördärvliga eller 
omoraliska för att vara effektiva.

Vi kan bli räddade
Den tredje lärdomen: Vi kan bli 

räddade. När Petrus började sjunka 
ropade han: ”’Herre, rädda mig!’ 
Genast räckte Jesus ut handen och 
grep tag i honom.”10 När vi känner att 
vi börjar sjunka, när vi möter bedröv
elser eller när vi vacklar kan också vi 
räddas av honom.

I stunder av bedrövelse eller 
prövningar kan ni vara som jag och 
hoppas på att räddningen är omedel
bar. Men kom ihåg att Frälsaren kom 
till apostlarnas undsättning först mot 
slutet av natten – efter att de hade 
tillbringat större delen av natten med 
att bekämpa stormen.11 Vi kanske ber 
att om hjälpen inte kommer ome
delbart, så kommer den åtminstone 
tidigare, på kvällen, eller vid midnatt, 
så att säga. När vi måste vänta, var då 
förvissade om att Frälsaren alltid vakar 
över oss och ser till att vi inte har mer 
att uthärda än vi klarar av.12 Till dem 
som väntar till slutet av natten, kanske 
fortfarande mitt i lidandet: Förlora 
inte hoppet. Räddning kommer till de 

Uruguay.
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själv som sa: ’För så ska min kyrka 
kallas.’” Sedan upprepade presid
ent Nelson: ”Kyrkans namn är inte 
förhandlingsbart.”4

En bra fråga
En bra fråga kom upp: Varför just 

nu, när vi i många årtionden hade 
omfamnat smeknamnet ”mormon”? 
”Mormonernas tabernakelkör”, video
serien ”Jag är mormon”, primärsången 
”I am a Mormon boy” [ Jag är en 
mormonpojke]?

Kristi lära är oföränderlig och evig. 
Men specifika och viktiga steg i Fräls
arens verk uppenbaras i sin rätta tid. I 
morse sa president Nelson: ”Återställ
elsen är en process, inte en enstaka 
händelse.”5 Och Herren har sagt: ”Allt 
måste ske i sin tid.”6 Nu är tiden inne 
och vi återetablerar kyrkans uppen
barade namn.

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars 
Heligas identitet och bestämmelse 
kräver att vi uppkallas efter hans 
namn. Jag var nyligen i Kirtland i 
Ohio där en gång profeten Joseph 

Äldste Neil L. Andersen
i de tolv apostlarnas kvorum

Under en presskonferens den 16 
augusti 2018 sa president Russell M. 
Nelson: ”Herren har i mitt sinne 
inpräntat vikten av det namn som 
han har uppenbarat för sin kyrka, 
ja, Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars 
Heliga.1 Det finns saker vi behöver 
göra för att vi ska vara i harmoni med 
hans vilja.”2

Två dagar senare, den 18 augusti, 
var jag med president Nelson i Mont
real i Kanada. Efter ett möte med 
medlemmarna i det imponerande 
Palais de Congrés besvarade pre
sident Nelson frågor från reportrar. 
Han medgav att det skulle bli ”en 
utmaning att [på nytt etablera kyrkans 
namn, och] förändra något som varit 
en tradition i över hundra år.” Men, 
tillade han, ”kyrkans namn är inte 
förhandlingsbart”.3

Sju veckor senare talade president 
Nelson under generalkonferensen: 
”Herren inpräntade i mitt sinne vikten 
av det namn han förkunnat för sin 
kyrka, ja, Jesu Kristi Kyrka av Sista 
Dagars Heliga. … Det var Frälsaren 

Kyrkans namn är inte 
förhandlingsbart
När vi villigt följer Herrens råd som de uppenbarats 
genom hans levande profet – särskilt när det 
skiljer sig från det vi spontant tänker, vilket kräver 
ödmjukhet och offer – välsignar Herren oss med 
ytterligare andlig kraft.

trofasta, antingen under jordelivet 
eller i evigheten.

Ibland sjunker vi på grund av 
våra misstag och överträdelser. Om 
du håller på att sjunka på grund av 
sådana anledningar, gör då det gläd
jefyllda valet att omvända dig.13 Jag 
tror att få saker ger Frälsaren större 
glädje än att rädda dem som vänder 
sig till eller återvänder till honom.14 
Skrifterna är fulla av berättelser om 
personer som en gång var fallna 
och befläckade men som omvände 
sig och blev fasta i tron på Kristus. 
Jag tror att sådana berättelser finns 
i skrifterna för att påminna oss om 
att Frälsarens kärlek till oss och hans 
makt att återlösa oss är oändliga. 
Frälsaren känner stor glädje när vi 
omvänder oss, men vi får också 
känna stor glädje.

Avslutning
Jag uppmanar er att medvetet 

”titta framåt på vägen” och skärpa ert 
fokus på det som verkligen betyder 
något. Må vi centrera vårt fokus på 
Kristus. Mitt i alla distraktioner, allt 
det som finns ”framför motorhuven” 
och virvelvindarna som omger oss, 
vittnar jag om att Jesus är vår Fräls
are, Återlösare och Räddare. I Jesu 
Kristi namn, amen.
SLUTNOTER
 1. Matteus 14:23.
 2. Matteus 14:25.
 3. Matteus 14:27.
 4. Matteus 14:28.
 5. Matteus 14:29.
 6. Se Matteus 14:30.
 7. Matteus 14:30.
 8. Se Predika mitt evangelium: Vägledning 

för missionärer (2004), s. 50.
 9. Se 1 Nephi 8:26–27; 12:18.
 10. Matteus 14:30–31.
 11. Se Markus 6:48.
 12. Se 1 Korintierbrevet 10:13.
 13. Se Dale G. Renlund, ”Omvändelse: Ett 

glädjefyllt val”, Liahona, nov. 2016, s. 
121–124.

 14. Se Läran och förbunden 18:13.
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Smith, med bara några få medlemmar 
i kyrkan, profeterade: ”Denna kyrka 
kommer att uppfylla Nord och Syd
amerika – den kommer att uppfylla 
jorden.”7 Herren beskrev den här tids
utdelningens verk som ”ett underbart 
och förunderligt verk”.8 Han talade om 
ett förbund ”som skulle uppfyllas i de 
sista dagarna” och som tillät att ”jord
ens alla släkter [skulle] bli välsignade.9

Orden under den här konferensen 
översätts live till 55 språk. Så små
ningom kan de här orden höras och 
läsas på 98 språk i över 220 länder 
och territorier.

När Frälsaren återvänder i majestät 
och härlighet kommer de trofasta 
medlemmarna i Jesu Kristi Kyrka av 
Sista Dagars Heliga att finnas bland 
alla folk, alla släkter och alla kulturer 
i världen.

Kyrkans växande inflytande
Inflytandet från Jesu Kristi åter

ställda kyrka påverkar inte bara dem 
som är medlemmar i kyrkan. På grund 
av de himmelska manifestationerna i 
vår tid, på grund av den heliga skrift 
som återställts till jorden och den 
Helige Andens mäktiga gåva är vi ett 
starkt ljus på klippan när de dystra 
skuggorna av misstro på Jesus Kristus 
förmörkar världen alltmer. Även om 
många låter världen grumla deras 
tro på Återlösaren kommer inte vi att 
”flyttas från [vår] plats”10. Kristna som 
inte tillhör vår kyrka kommer att väl
komna vår roll och vårt fasta vittnes
börd om Kristus. Även de kristna som 
har sett på oss med skepsis kommer 
att omfamna oss som vänner. I de 
kommande dagarna ska vi kallas efter 
Jesu Kristi namn.

Tack för era hedervärda ansträng
ningar att främja kyrkans rätta namn. 
Under konferensen för tre år sedan 
lovade president Nelson oss ”att när 
vi är noga med att använda det rätta 
namnet på Frälsarens kyrka … leder 
det till ökad tro och tillgång till större 
andlig kraft.”11

Det här löftet har uppfyllts för hän
givna lärjungar över hela världen.12

Broder Lauri Ahola från östra USA 
erkänner att det ibland känns avigt att 
använda kyrkans fullständiga namn. 
Men på grund av profetens råd fram
härdar han. Vid ett tillfälle var han 
på besök hos en vän som tillhör en 
annan kyrka. Här är hans ord:

En bekant frågade: ”Är du 
mormon?”

”’Jag är medlem i Jesu Kristi Kyrka 
av Sista Dagars Heliga, ja’, svarade jag. 
Han började ställa en del frågor till 
mig, och började varje fråga med ’tror 
mormonkyrkan …?’ Och varje gång 
inledde jag mitt svar med orden: ’I 
Jesu Kristi återställda kyrka tror vi …’

När han märkte att jag inte accept
erade benämningen ’mormon’, 
frågade han rakt på sak: ’Är du inte 
mormon?’

Så jag frågade honom om han 
visste vem Mormon var – det gjorde 
han inte. Jag berättade att Mormon var 
en profet … [och att] jag är hedrad att 
förknippas med [honom].

’Men’, fortsatte jag, ’Mormon dog 
inte för mina synder. Mormon … led 
[inte] i Getsemane eller dog på korset 
[för mig]. … Jesus Kristus är min Gud 
och min Frälsare. … Och det är med 
hans namn som jag vill vara känd’ …

Efter några sekunders tystnad 
[utbrast mannen]: ’Så du är kristen!’”13

Kommer ni ihåg president Nel
sons ord? ”Jag lovar er att om vi gör 
vårt bästa för att återställa det rätta 
namnet på Herrens kyrka, kommer 
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han vars kyrka detta är att utgjuta sin 
kraft och sina välsignelser över de 
sista dagars heligas huvuden, på ett 
sätt som vi aldrig tidigare har sett.”14

Herren öppnar alltid vägen
Herren håller alltid sina löften. Han 

öppnar dörren för oss när vi utför 
hans verk.

I åratal hoppades vi på att kunna 
köpa internetdomänerna Churchof
JesusChrist.org och ChurchofJesus
Christ.com. Ingen av dem var till 
salu. Ungefär vid tiden för president 
Nelsons tillkännagivande var båda 
plötsligt tillgängliga. Det var ett 
underverk.15

Herren har förstärkt våra ansträng
ningar att ändra namn som länge har 

förknippats med kyrkan.
Vi gick framåt i tro och änd

rade Tabernakelkörens namn till 
Tabernacle Choir at Temple Square. 
Webbplatsen LDS.org, som hade över 
21 miljoner besökare varje månad, 
bytte namn till ChurchofJesusChrist.
org.16 Namnet LDS Business Col
lege ändrades till Ensign College. 
Webbplatsen Mormon.org omdir
igerades till ChurchofJesusChrist.
org. Över tusen produkter som 
innehållit namnet ”Mormon” eller 
”LDS” har ändrat namn. Trofasta sista 
dagars heliga har bytt namn på sina 
webbplatser, poddsändningar och 
Twitterkonton.

Vi antog en ny symbol med Jesus 
Kristus i centrum.

”I mitten av symbolen finns en 
representation av Thorvaldsens 
marmorstaty Kristus. Den avbildar 
den uppståndne, levande Herren som 
sträcker sig ut för att omfamna alla 
som kommer till honom.

Jesus Kristus står symboliskt under 
ett valv [vilket] påminner oss om när 
den uppståndne Frälsaren kom ut ur 
graven.”17

Typografin för Jesu Kristi Kyrka av 
Sista Dagars Heliga har anpassats på 
över 50 språk. Nya domännamn har 
anskaffats över hela världen.

Uppskattning för hjälp från andra
Vi uppskattar alla de goda och 

älskvärda personer som har respekt
erat vår önskan att kallas vid vårt 
rätta namn. Jag läste en artikel 
nyligen som citerade en katolsk 
kardinal som använde benämn
ingen ”sista dagars heliga”.18 När 
jag besökte en ledare för en kristen 
kyrkan för en månad sedan i östra 
USA använde han hela kyrkans namn 
första gången och sa därefter mer än 
en gång ”Jesu Kristi kyrka”.

Vi insåg att det inte var ideal
iskt att lägga till sex ord i vårt 
namn i mediesammanhang, men 
som president Nelson förutsa har 
”ansvarsfulla medier … förståelse 
för vår begäran”.19 Tack för att ni 
har visat oss samma hänsyn som 
getts kulturella, atletiska, politiska 
och samhällsorienterade organisa
tioner genom att använda det namn 
vi föredrar.

Det finns några som, i hopp om 
att avleda från eller förringa allvaret 
i vårt uppdrag, fortsätter att kalla oss 
”mormoner” eller ”mormonkyrkan”. 
Av artighet ber vi återigen de rätt
sinniga inom media att respektera vår 
önskan att kallas vid vårt namn sedan 
nästan 200 år.Typografin för kyrkans namn har anpassats på över 50 språk.

Kyrkans nya symbol har Kristus i centrum.
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De sista dagars heligas mod
Det finns tusentals och åter tusen

tals sista dagars heliga som modigt har 
förkunnat kyrkans namn. När vi gör 
vår del följer andra efter. Jag älskar 
den här berättelsen från Tahiti.

Tioåriga Iriura Jean beslutade sig 
för att följa president Nelsons råd.

”I hennes skolklass pratade de om 
sin helg … och Iriura berättade om … 
kyrkan.

Hennes lärare Vaite Pifao sa: ’Å, så 
du är mormon?’

Iriura sa bestämt: ’Nej … jag är 
medlem i Jesu Kristi Kyrka av Sista 
Dagars Heliga!’

Läraren svarade: ’Ja … du är 
mormon.’

Iriura insisterade: ’Nej, fröken, jag 
är medlem i Jesu Kristi Kyrka av Sista 
Dagars Heliga!’

Läraren förundrades över Iriuras 
övertygelse och undrade varför hon 
insisterade på att använda det långa 
namnet på sin kyrka. [Hon bestämde 
sig för att lära sig mer om kyrkan.]

[Senare, när syster] Vaite Pifao 
döptes [uttryckte hon tacksamhet] för 
att Iriura hade följt president Nelsons 
uppmaning.”20

”Kyrkans namn är inte förhand
lingsbart.” Låt oss gå framåt med tro. 
När vi villigt följer Herrens råd som 
de uppenbarats genom hans lev
ande profet – särskilt när det skiljer 
sig från det vi spontant tänker, vilket 
kräver ödmjukhet och offer – väl
signar Herren oss med ytterligare 
andlig kraft och sänder sina änglar för 
att stödja oss och stå vid vår sida.21 
Vi får Herrens bekräftelse och hans 
godkännande.

Jag är ett vittne om den himlens 
kraft som vilar på vår käre profet, 
president Russell M. Nelson. Hans 
mest uppriktiga önskan är att behaga 
Herren och att vara till välsignelse för 
vår himmelske Faders barn. Av helig, 
personlig erfarenhet vittnar jag om 
Herrens kärlek till honom. Han är 
Guds profet.

Jag vittnar om att Jesus är Kristus, 
Guds Son. I Jesu Kristi namn, amen. ◼
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På samma sätt började kyrkan 
övervaka statusen och tillgängligheten av 
domännamnet ChurchofJesusChrist.com 
sedan 2011. Överraskande nog blev även 
det namnet tillgängligt i augusti 2018 och 
köptes även det.

 16. Under generalkonferensen i oktober 2018 
sa president Nelson:

”Bröder och systrar, det finns många 
världsliga argument mot att använda 
kyrkans rätta namn. På grund av 
den digitala värld vi lever i, och med 
sökmotoroptimering som hjälper oss alla 
att hitta informationen vi behöver nästan 
omedelbart – däribland information om 
Herrens kyrka – säger kritikerna att en 
ändring är oklok i nuläget. …

Jag lovar er att om vi gör vårt bästa för 
att återställa det rätta namnet på Herrens 
kyrka, kommer han vars kyrka detta är 
att utgjuta sin kraft och sina välsignelser 
över de sista dagars heligas huvuden” (se 
”Kyrkans rätta namn”, s. 88, 89).

Sedan övergången från LDS.
org till ChurchofJesusChrist.org är 
domänauktoriteten (en webbplats förmåga 
och kraft att ranka i sökmotorer) starkare 
än den var tidigare. Till exempel har 
webbplatsen ChurchofJesusChrist.org 
nu – och har varit det i över ett år – det 
bästa sökresultatet i USA på Google när 
någon söker efter termen ”kyrka”, där den 
tidigare inte kunde göra anspråk på den 
distinktionen.

 17. Russell M. Nelson, ”Öppna himlarna för 
att få hjälp”, Liahona, maj 2020, s. 73.

 18. Se Tad Walch, ”’If We Can’t Get Along, 
It’s Downright Sinful’: The Partnership 
between Catholics and Latter-day Saints”, 
Deseret News, 1 juli 2021, deseretnews.
com.

 19. Se Russell M. Nelson, ”Kyrkans rätta 
namn”, s. 89.

 20. ”The Correct Name of the Church: A 
Tahitian Story”, Pacific Newsroom, 15 sep. 
2019, news-nz. ChurchofJesusChrist.org.

 21. Se Läran och förbunden 84:88.Vaite Pifao och Iriura Jean.
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det som får den Helige Anden att 
alltid vara med er.

Underskatta aldrig den djupa sann
ingen att ”Anden säger sanningen … 
om tingen som de verkligen är och 
om tingen som de verkligen kommer 
att vara”.1 ”[Han] visar … er allt vad ni 
bör göra.”2

Inget inbjuder Anden mer än ett 
stadigt fokus på Jesus Kristus. Tala 
om Kristus, gläd er i Kristus, mätta er 
med Kristi ord och sträva framåt med 
ståndaktighet i Kristus.3 Gör sabbaten 

Det finns dock många saker som 
vi kan kontrollera. Vi bestämmer 
själva hur vi prioriterar och avgör 
hur vi ska använda vår energi, vår tid 
och våra medel. Vi bestämmer hur 
vi ska behandla varandra. Vi väljer 
vilka vi ska vända oss till för frid och 
vägledning.

Världens röster och påtryckningar 
är fängslande och talrika. Men alltför 
många röster är lömska, förföriska 
och kan locka oss bort från för
bundsstigen. För att du ska slippa den 
oundvikliga bedrövelse som följer, 
vädjar jag till dig i dag att motarbeta 
världens lockelser genom att ta dig tid 
för Herren i ditt liv – varenda dag.

Om större delen av den infor
mation du får kommer från soci
ala eller andra medier, avtar din 
förmåga att höra Andens viskningar. 
Om du inte också söker Herren 
genom dagliga böner och evange
liestudier, blir du mer mottaglig för 
filosofier som kan vara fascinerande 
men som inte är sanna. Även heliga 
som i övrigt är trofasta kan ledas in 
på sidospår av den fasta rytmen i 
Babylons band.

Mina bröder och systrar, jag vädjar 
till er att ta er tid för Herren! Gör er 
egen andliga grund fast och tålig nog 
att motstå tidens tand genom att göra 

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

Mina kära bröder och systrar, i två 
dagar har vi fått god undervisning av 
Herrens tjänare som flitigt har sökt att 
få veta vad han vill att de ska säga.

Vi har fått förmaningar för de kom
mande sex månaderna. Nu är frågan: 
Hur kommer vi att förändras på grund 
av det vi hört och känt?

Pandemin har visat hur snabbt 
livet kan förändras, ibland genom 
omständigheter bortom vår kontroll. 

Ta dig tid för Herren
Jag vädjar till dig i dag att motarbeta världens 
lockelser genom att ta dig tid för Herren i ditt liv – 
varenda dag.
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till en fröjd i er tillbedjan av honom, 
ta del av sakramentet och håll hans 
dag helig.4

Som jag betonade i morse: Jag ber 
er att ta er tid för Herren i hans heliga 
hus. Inget stärker er andliga grund 
så som tempeltjänst och tillbedjan i 
templet.

Vi tackar alla som arbetar på våra 
nya tempel. De byggs över hela 
världen. I dag har jag glädjen att till
kännage våra planer på att uppföra fler 
tempel på eller i närheten av följande 

platser: Gaoxiong, Taiwan; Taclo
ban, Filippinerna; Monrovia, Liberia; 
Kananga, Demokratiska republiken 
Kongo; Antananarivo, Madagaskar; 
Culiacán, Mexiko; Vitória, Brasilien; La 
Paz, Bolivia; Santiago Väst, Chile; Fort 
Worth, Texas, USA; Cody, Wyoming, 
USA; Rexburg Nord, Idaho, USA; Heber 
Valley, Utah, USA samt ombyggnad 
av Provo tempel i Utah, USA efter att 
Orems tempel i Utah, USA har invigts.

Jag älskar er, kära bröder och 
systrar. Herren känner er och älskar 

er. Han är er Frälsare och Återlösare. 
Han styr och leder sin kyrka. Han 
vägleder dig i ditt personliga liv om 
du tar dig tid för honom i ditt liv – 
varenda dag.

Må Gud vara med er tills vi möts 
igen, är min bön i Jesu Kristi heliga 
namn, amen. ◼

SLUTNOTER
 1. Jakob 4:13; betoning tillagd.
 2. 2 Nephi 32:5.
 3. Se 2 Nephi 31:20.
 4. Se 2 Moseboken 31:13, 16; Jesaja 58:13.



Allteftersom de lokala pandemiom
ständigheterna förbättras har tempel 
och de därmed förknippade öppna 
husen och invigningarna återigen 
börjat gå framåt. Det etappvisa 
återöppnandet av tempel fortsätter 
och justeras efter behov enligt lokala 
omständigheter.

Öppna hus är på gång för 
Winnipegs tempel i Manitoba i Kanada, 
som ska invigas den 31 oktober 2021 
och för Pocatello tempel i Idaho, USA 
som ska invigas den 7 november 2021.

Det nya besökscentret för Mesa 
tempel i Arizona invigdes i augusti 

2021 och ett öppet hus för templet 
äger rum mellan 16 oktober och 
20 november, och återinvigningen 
sker den 12 december.

Nauvoo tempels historiska distrikt i 
Illinois renoverades och invigdes, och 
ytterligare etapper fortsätter senare. 

Ett öppet hus kommer att äga rum 
för Washington D.C. tempel före åter
invigningen den 19 juni 2022.

I maj det här året tillkännagavs ett 
tempel för Ephraim i Utah och det 
första spadtaget har tagits för tempel 
i Salvador, Brasilien; Nairobi, Kenya; 
Phnom Penh, Kambodja; Neiafu, 
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Planer på att bygga tretton nya tempel 
och renovera ett tillkännagavs av 

president Russell M. Nelson under hans 
avslutande ord på generalkonferensen. 

De nya templen ska byggas på eller 
nära följande platser: 

• Gaoxiong, Taiwan
• Tacloban City, Filippinerna
• Monrovia, Liberia
• Kananga, Demokratiska republiken 

Kongo
• Antananarivo, Madagaskar
• Culiacán, Mexiko
• Vitória, Brasilien
• La Paz, Bolivia
• Santiago Väst, Chile
• Fort Worth, Texas, USA
• Cody, Wyoming, USA
• Rexburg Nord, Idaho, USA
• Heber Valley, Utah, USA

President Nelson tillkännagav också 
att Provo tempel i Utah ska renoveras när 
Orems tempel är färdigt.

President Nelson har nu tillkännagivit 
83 tempel sedan han blev president för 
kyrkan år 2018. ◼
Se president Nelsons tal om hur tempelförbund 
kan stärka våra andliga grunder på sidan 93. 
Se också hans avslutande ord, där dessa tretton 
tempel tillkännagavs, på sidan 120.

Kyrkonytt

Tretton tempel 
och en renovering 
tillkännagivna

Arbetet med nya tempel går framåt

Första spadtaget för Salvadors tempel i Brasilien, ett 
av landets 13 tempel som är under uppbyggnad, har 
tillkännagetts eller är i verksamhet.

En familj gläds under första 
spadtagsceremonin för Nairobi 

tempel i Kenya.



Tonga och Tallahassee, Florida; 
Tooele, Utah; Syracuse, Utah; Helena, 
Montana och Pittsburgh, Pennsylvania.

Efter generalkonferensen togs 
första spadtaget den 9 oktober 2021 
för Casper tempel i Wyoming, och 
den 30 oktober 2021 togs det för Pago 
Pago tempel i American Samoa.

Renoveringar fortsätter på templen 
i Hamilton, Nya Zeeland; Hong Kong, 
Kina; Tokyo, Japan; Columbus, Ohio; 
Manti, Utah och St. George, Utah.

Byggnation fortsätter på ytterligare 
40 tempel runt om i världen. ◼
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Templen återöppnas: 
varsamt, försiktigt

Nytt system för  
tempelrekommend-
ationer

Med början den 25 oktober 2021 
kommer ledare i utvalda stavar 

att utfärda och skriva ut tempelrekom-
mendationer – utom rekommendationer 
för levande förrättningar – med hjälp av 
Resurser för ledare och kamrerer (LCR). 
Prästadömsledare kan använda en 
digital underskrift på dessa rekommend-
ationer, eller så kan de skriva under 
rekommendationen så som det görs nu.

Att använda digitala underskrifter 
är den säkraste metoden för att utfärda 
tempelrekommendationer, och där så 
är möjligt ska digitala underskrifter 
användas. Kyrkans ledare räknar med att 
alla kyrkans enheter kommer att använda 
LCR före den 13 december 2021.

Det har också gjorts en uppdatering 
av den rekommendation som medlem-
mar som inte tagit emot sin begåvning 
använder för att delta i ställföre-
trädande dop och konfirmationer. 
Benämningen ”tempelrekommendation 
med begränsad användning” ska inte 
längre användas.

Medlemmar som har fått den äldre 
versionen av rekommendationen kan fort-
sätta att använda den tills den går ut. ◼

Första spadtagsceremonin påbörjar byggnationen 
av Phnom Penhs tempel i Kambodja.

Tempel har återöppnats på ett varsamt 
och försiktigt sätt i fem etapper som 

grundats på lokala omständigheter och 
myndighetsrestriktioner rörande covid- 19- 
pandemin. Etapperna minskar risker, till-
godoser templets krav och kapacitet och 
följer hälsorestriktioner i tempeldistriktet.

I september 2021 utfärdade första pre-
sidentskapet ett brev med instruktioner 
till alla tempelbesökare och tempeltjänare 
om att alltid bära munskydd när de är 
i templet. ”Dessa säkerhetsföreskrifter 
är tillfälliga, baserade på covid- 19- 
förhållanden och upphävs så snart som 
omständigheterna tillåter”, stod det i 
brevet. ”Gör allt ni kan för att skydda er 
själva och andra så att Herrens verk på 
båda sidor om slöjan kan gå framåt.”

Första presidentskapet har också upp-
manat kyrkans medlemmar att vaccinera 
sig och skydda sig själva och andra från 
smittspridningen. ◼
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Allteftersom profeter och apostlar 
fortsätter sitt tjänande blir deras goda 
inflytande till välsignelse för många 
och främjar en anda av tjänande, 
samarbete och hopp över hela världen. 
Här är några höjdpunkter från detta 
tjänande de senaste sex månaderna.

Under sommar OS i Tokyo gjorde 
President Russell M. Nelson ett inlägg 
på sociala medier om behovet av att 
eliminera stridighet och om värdet av 
vänskap, respekt och samarbete.

Äldste Jeffrey R. Holland i de 
tolv apostlarnas kvorum deltog i en 
global videokonferens som utgick 
från Windsor i England. Talare på 
konferensen tog upp den psykiska 
och känslomässiga hälsan hos de 
miljontals människor som befinner sig 
i flyktingläger. Äldste Holland manade 
till stöd för att låta flyktingar ge uttryck 
för ”just den religiösa tro som ger dem 
deras identitet”. Syster Sharon Eubank, 
första rådgivare i Hjälpföreningens 
generalpresidentskap och president 
för Latter day Saint Charities, deltog 
också i konferensen.

Äldste Quentin L. Cook i de tolv 
apostlarnas kvorum talade på ett sam
rådsmöte för interreligiöst samarbete 
som hölls på Notre Dame University i 
Indiana i USA. Äldste Cook uppman
ade deltagarna i toppmötet att ”vara 
som en fyr för tro och enighet i en 
värld som ofta undervärderar bägge”.

Äldste Ronald A. Rasband i de tolv 
apostlarnas kvorum talade på G20:s 
interreligiösa forum i Bologna i Italien. 
(G20 länderna består av världens 
20 största ekonomier.) ”När religion 
får friheten att blomstra, utför troende 
överallt enkla och ibland hjältemodiga 
gärningar”, sa äldste Rasband. Syster 
Eubank talade på samma forum om 

effekterna av hunger och undernäring 
på barnfattigdom. ”Förändring kan 
bara … uppnås genom personliga 
tillitsfulla relationer”, sa hon.

Efter en förödande jordbävning 
som ödelade Haiti talade äldste Ulisses 
Soares i de tolv apostlarnas kvo
rum på en andakt som utsändes till 
fransktalande medlemmar i Västindien 
och påminde dem om att ”tro frigör 
Guds kraft i våra liv”. Syster Reyna I. 
Aburto, andra rådgivare i Hjälpfören
ingens generalpresidentskap, deltog i 
andakten och talade även på distans 
till medlemmar på ledarskapsmöten 
och stavskonferenser. ”Vi kan stå 
starka”, sa hon, ”även om vindarna 
kommer och jorden skakar runt om 
oss.” Äldste Soares talade även på 
en utsänd andakt för ungdomar i 
Västindien och påminde dem om att 
”vi behöver den Helige Andens inflyt
ande i våra liv”. ◼

Ett gott inflytande på hela världen

Överst: äldste Soares och syster Aburto 
deltar i en andakt i Brasilien. I mitten: 
äldste Cook deltar i ett interreligiöst semi-
narium i USA. Längst ner: äldste Rasband 
träffar religiösa ledare under en konferens 
i Italien.
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Äldre par har 
många tillfällen 
att tjäna världen 
över.

Två nya områdessjuttio inröstades 
individuellt under ett ledarutbild-

ningsmöte som hölls som en del av 
generalkonferensen. Sedan inröstades 
alla områdessjuttio i grupp under 
lördagens eftermiddagsmöte på 
generalkonferensen.

Äldste Charden Ndinga, 41 år, 
från Pointe- Noire i Republiken Kongo 
kommer att verka i de sjuttios tredje 
kvorum (områdena Centrala Afrika, 
Afrika Syd och Afrika Väst). Äldste 
Pedro E. Hernández, 51 år, från Punto 
Fijo i Venezuela kommer att verka i 
de sjuttios nionde kvorum (områdena 
Sydamerika Nordväst och Syd).

Många fler avlösningar av områ-
dessjuttio tillkännagavs i juli. Områdes-
sjuttio är ”särskilda vittnen” om Jesus 
Kristus för de geografiska områden de 
bor i (se Läran och förbunden 27:12). 
De verkar under ledning av president-
skapet för de sjuttios kvorum.

Deltagandet i ledarskapsmötet 
skedde på plats eller på distans med 
omkring 300 generalauktoriteter, gene-
ralämbetsmän och områdessjuttio. ◼

Möjligheter till servicemissioner är nu tillgängliga för kyrkans äldre medlemmar 
var som helst i världen. Servicemissioner för äldre fanns tidigare bara i USA, 
Kanada och ett begränsat antal andra områden. Servicemissionärer bor hemma 
och tjänar 8 till 40 timmar i veckan i minst sex månader. Deras lokala stavspre
sident fortsätter att vara deras kyrkliga ledare.

Äldre uppmuntras fortfarande att tjäna heltidsmissioner utanför sina hem om 
deras omständigheter tillåter det.

De som är intresserade av att verka som äldre missionär eller som äldre servi
cemissionär kan ansöka på SeniorMissionary.ChurchofJesusChrist.org (tillgänglig 
på engelska, franska, spanska och portugisiska). ◼

Nya områdessjuttio 
inröstade

Möjligheter att verka som 
servicemissionär ökar
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I kristider och var helst i världen det finns behov av hjälp fortsätter 
kyrkan att göra allt den kan för att erbjuda hjälp och bistånd, ofta 

i samarbete med andra välgörenhetsorganisationer och icke- statliga 
verksamheter. De senaste sex månaderna har Latter- day Saint Charities, 
kyrkans humanitära arm, varit bidragande till att

• göra det möjligt för en icke vinstdrivande organisation att installera 
rinnande vatten i hem i avlägsna områden i Navajo- reservatet i New 
Mexico, Arizona och Utah

• dela ut omkring 2 miljarder doser av covid- 19- vaccin till riskgrupper 
i 121 länder och territorier

• ge nödhjälp till etiopiska flyktingar som bor i Sudan, och till allvar-
ligt översvämmade byar i Sudan; stödet hjälpte även bönder att 
återhämta sig efter översvämningen och skaffa mat åt sig själva och 
andra och hjälpte familjer att bli självförsörjande genom att utveckla 
sina egna företag

• hjälpa 9 000 flyktingar och immigranter via nästan 190 välgören-
hetsorganisationer i USA, där de erbjöd flera olika bidrag till en 
totalsumma av 5 miljoner dollar

• fortsätta utbilda och erbjuda datorer till blinda och synskadade 

personer i Franska Polynesien
• samordna med andra religiösa organisationer och samhällsorgan-

isationer för att hjälpa immigrantfamiljer på en flyktingförläggning 
i Houston i Texas, USA

• underlätta 20 pandemihjälpprojekt i Paraguay
• ge bistånd till Haiti efter en förödande jordbävning där kyrkans bygg-

nader användes som logi och där kyrkan bidrog med mat, vatten och 
andra förnödenheter

• svara på de kritiska behoven hos afghanska flyktingar i Quatar, 
Europa och USA.

Kyrkan erbjöd även hjälp på de västindiska öarna Saint Vincent och 
Grenadinerna under den vulkaniska aktiviteten i området; organiserade 
volontärer för att hjälpa till med upprensning och återhämtning när en 
orkan drabbade kusten längs Mexikanska golfen och Louisiana i USA, 
och gav hjälp i de förödande spåren efter översvämningar i delar av 
Tyskland, Belgien, Nederländerna, Luxemburg och Schweiz. ◼

För mer om kyrkans humanitära bistånd och katastrofhjälp, se tal av syster Sharon 
Eubank och Biskop L. Todd Budge på sidan 53 och 100.

Volontärer från kyrkan hjälper dem som drabbats av översvämningar i Tyskland.

Kyrkan ger hjälp och bistånd
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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?

Ukraina.
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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.

Sydafrika.



Fotografier från Sydafrika och Australien (infällda).

”Vi strävar ständigt efter att komma närmare Frälsaren genom tro, genom innerlig omvändelse 
och genom att hålla buden. När vi förenar oss med honom genom förbund och förrättningar fylls 
våra liv med självtillit, beskydd samt djup och varaktig glädje.

Jesu Kristi evangelium är inte bara trevligt, det är livsviktigt för alla. ’Det … finns [inte] någon 
annan väg eller något annat sätt för [oss] att bli frälsta än i och genom Kristus’ [Alma 38:9]. Vi 
behöver Jesus Kristus! Världen behöver Jesus Kristus.” – Bonnie H. Cordon: ”Kom till Kristus och kom 
inte ensam”



T1

”Bröder och systrar, jag vädjar till er att ta er tid för Herren! Gör 
er egen andliga grund fast och tålig nog att motstå tidens tand 
genom att göra det som får den Helige Anden att alltid vara 
med er”, sa president Russell M. Nelson på det avslutande mötet 
under kyrkans 191:a halvårskonferens. Han tillade: ”Inget inbjuder 
Anden mer än ett stadigt fokus på Jesus Kristus. Tala om Kristus, 
gläd er i Kristus, mätta er med Kristi ord och sträva framåt med 
ståndaktighet i Kristus.”


