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Cape Coast, 
Ghana

89 150 medlemmar 
(uppskattningsvis)

Den här hamnen vid Guineabukten är alltid full av fiskebåtar. 
Här finns också en av Sions stavar. Det har funnits medlem-
mar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga i Ghana sedan 
1978. I dag har kyrkan i det här landet

Hjälper varandra
I Ghanas huvudstad Accra hänger Justina Efua Allotey och 
hennes dotter Lucinda tvätt på tork. Som deltagare i en kurs 
i läs-  och skrivkunnighet som kyrkan sponsrar, hjälper de 
varandra att lära sig läsa och skriva.

25 stavar, 4 missioner, 
328 församlingar, 
53 släktforskningscenter

1 tempel i Accra, 
1 tillkännagivet för Kumasi
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”Med dig vill jag upprätta mitt förbund. Du ska gå in i arken med dina söner, din hustru och dina sonhustrur.”
1  MOSEBOKEN 6:18
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Som Guds barn i denna jordiska vildmark gör vi ofta misstag, väljer 
oklokt och känner oss neddragna av tvivel och modlöshet. Vår kär-
leksfulle Fader visste att våra svåra dagar skulle förädla oss och få oss 
att vända oss till honom för att få gudomlig tillrättavisning, vägledning 
och kontakt.

Guds lycksalighetsplan innehåller förbund som stärker oss och 
binder oss till honom. Genom att använda exemplet med en trofast 
bror och syster, lär äldste Neil L. Andersen oss vad det innebär att 
vara ett förbundsfolk (se s. 6).

När jag har studerat och hållit föredrag om glädje, resiliens och 
blomstrande familjer har jag tydligare kunnat se hur Gud är närvar-
ande i livets alla detaljer. På sidan 16 delger jag ett budskap med 
fyra fraser som har gett hopp och perspektiv när allt verkar ha gått 
förlorat.

Anledningen till att det finns frid på förbundsstigen är att den här 
trånga och smala stigen leder direkt till Fridsfursten, Jesus Kristus. 
Han är vägen. Och hans väg leder till ”frid i den här världen och evigt 
liv i den kommande världen” (L&F 59:23).

Med varma hälsningar,

David Schramm
Docent i mänsklig utveckling och familjestudier vid 

Utah State University

Bli bättre utan att bli bitter
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6 Hur man blir en förbundsperson 
bland ett förbundsfolk
Äldste Neil L. Andersen
Ett nutida exempel på hur Herren 
hjälper oss att bli hans förbundsfolk.

12 Evangeliets grunder
Förbund förenar oss med Gud

14 Sista dagars heliga berättar
Berättelser om tro från 
medlemmar runt om i världen.
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löften har uppfyllts
Lori Newbold
Lär dig tre principer som hjälper dig att 
komma ihåg att Gud håller sina löften.

36 Trofast åldrande
Varning för översvämning
Don L. Searle
Så här undervisar du dina 
barnbarn om att vara trygga.

40 Till föräldrar
Undervisning om Guds löften

”När vi väljer att 
helt och fullt 
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erbjuder längs 
förbundsstigen 
förvandlas vårt liv.”
– Äldste Neil L. 
Andersen, sidan 11
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HUR MAN BLIR EN 
FÖRBUNDSPERSON 
BLAND ETT 
FÖRBUNDSFOLK

Vi förvandlas när vi tar emot 
och håller de förbund som Gud 
erbjuder alla sina barn.
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Jag träffade Regis Carlus för första gången 1995 i Frankrike. Han var inte 
medlem i kyrkan. Hans dotter Charlotte skulle beseglas i Berns tempel 
i Schweiz nästa dag, och han hade skrivit och frågat om han kunde få 

komma förbi mitt kontor och träffa mig. Han hade hört att jag ofta frågade 
efter honom och han var förbryllad över varför.

Jag kände och beundrade hans två unga vuxna barn Charlotte och 
Morgan som hade döpts några år tidigare, 1991, när jag var president för 
Frankrikemissionen Bordeaux. När min fru Kathy och jag träffade Char-
lotte och Morgan förundrades vi över deras godhet.

Morgan skrev nyligen till mig om sitt dop och om att ingå förbund med 
orden: ”Innan [ jag upptäckte evangeliet] var jag en 18- årig ateist som 
längtade efter sann glädje men inte visste var jag skulle finna den. Den 
Helige Anden berörde mitt hjärta så starkt att jag inte ville göra min him-
melske Fader och hans Son Jesus Kristus besvikna. Det är därför jag har 
hållit mina dop-  och tempelförbund och arbetat på att vara en person som 
hedrar de förbunden.” 1

För Charlotte började beslutet att leva ett liv i enlighet med Guds lag 
redan innan hon gick med i kyrkan. Många år senare berättade hennes 
dotter Amélie att när Charlotte var tonåring ”kände hon sig annorlunda 
jämfört med sina vänner. Hennes vänner drack alkohol, rökte och levde 
omoraliskt, men Charlotte hade ingen önskan att göra något av detta.”

Äldste Neil L. 
Andersen
i de tolv 
apostlarnas 
kvorum
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När Charlotte och 
Morgan (motsatt 
sida) fick höra 
det återställda 
evangeliet följde 
de villigt Frälsaren. 
Infällt: Charlotte 
vid sitt dop. Nedan: 
Charlotte och 
Laurent när de 
dejtade (infällt) och 
vid deras besegling 
i Berns tempel 
i Schweiz 1995.
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Oavsett omständigheterna valde Morgan och Charlotte, när de 
fick chansen, att ingå förbund med Herren och har förvandlats tack 
vare det.

Efter dopet reste Charlotte till USA för att ta masterexamen 
i språk och litteratur, och hon tog emot sin begåvning i templet. 
Morgan tjänade som missionär i England.

Jag förundrades över att de här två studenterna i universitetsålder 
var så villiga att följa Frälsaren. Och jag hade hoppats att få höra att 
deras föräldrar skulle följa deras exempel.

Efter att ha kallats som generalauktoritet och fått i uppdrag att 
verka i presidentskapet för området Europa/Medelhavsområdet fick 
jag herr Carlus önskemål om att träffas och hoppades att han skulle 
följa sina barn in i det återställda evangeliet.

Herrens löfte att samla sitt folk
När jag väntade på herr Carlus besök tänkte jag på Herrens löfte 

om att ”samla in [Israel] från jordens fyra hörn” (3 Ne. 16:5) i de sista 
dagarna. Han skulle upprätta ett förbundsfolk som skulle ”komma 
till kunskap om mitt evangeliums fullhet” (3 Ne. 16:12). I vår tidsut-
delning sa han: ”Sion ska blomstra … och hon ska bli ett baner för 
folken, och från alla nationer under himlen ska de komma till henne” 
(L&F 64:41–42).

Även om Herrens röst är till alla människor (se L&F 1:4), sa Herren 
att i de sista dagarna skulle hans förbundsfolk vara ”få” i förhållande 
till hela jordens befolkning, men ”att Lammets kyrka, som var Guds 
heliga, [skulle finnas] över hela jordens yta” (1 Ne. 14:12). Dessa 
heliga, som var förenade med Gud genom förbund (se L&F 82:11), 
skulle stå på heliga platser och inte rubbas (se L&F 45:32) när de 
förberedde sig för Frälsarens andra ankomst (se L&F 45:43–44).

Nephi beskriver förbundsfolket i de sista dagarna: ”Jag, Nephi, såg 
att Guds Lamms kraft föll över de heliga i Lammets kyrka och över 
Herrens förbundsfolk som var spritt över hela jordens yta, och de var 
beväpnade med rättfärdighet och med Guds kraft i stor härlighet” 
(1 Ne. 14:14).

Tyvärr kommer det också att finnas de ”som inte hör Herrens röst 
eller hans tjänares röst” (L&F 1:14).

Uppifrån och ner: Laurent och Charlotte med 
sina två första barn Amélie och Valentine; 
på vandring i Utah; med familjen i Rexburg 
i Idaho, i december 2008. Motsatt sida: 
Familjen Passe med Charlottes far 
Regis Carlus. 
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En avböjd inbjudan
När Charlottes far var universitetsstu-

dent på 1960- talet hade missionärerna 
undervisat honom om evangeliet. Han 
kände sig dragen till den återställda kyr-
kan och kände kraften i Mormons bok. 
Men han kom fram till att det inte skulle 
hjälpa hans karriär att gå med i en liten 
amerikansk kyrka.

När jag hälsade på herr Carlus och 
utbytte vänliga ord den där dagen 1995 
frågade han varför jag hade visat ett 
sådant intresse för honom.

Efter att ha bett med honom, sa jag att 
de här få minuterna med honom kanske 
var den enda gången i livet som jag skulle 
få se honom. Jag berömde honom för hans 
fantastiska dotter och son och sa att jag 
respekterade honom oerhört för att han 
hade fostrat två rättfärdiga barn.

Sedan pratade jag med honom om 
Frälsarens syften med att återställa sitt 
evangelium på jorden, om prästadömets 
roll, om familjens och beseglingskraftens 
betydelse, samt om insamlingen av ett 
förbundsfolk över hela världen.

Jag berättade för honom att jag kände 
att när missionärerna undervisade honom 
som universitetsstudent, så var det hans 
rättfärdiga bestämmelse att ansluta sig till 
kyrkans förbundsfolk. Jag bad honom att 
inte bli förnärmad när vi läste två verser 
som jag tyckte stämde in på honom.

Tillsammans läste vi i Alma om dem 
som ”kallades och förbereddes från värl-
dens grundläggning … på grund av sin 
stora tro och sina goda gärningar. Från 
början lämnades de att välja mellan gott 
och ont, och eftersom de valde det goda 
och utövade mycket stor tro är de kallade 

med en helig kallelse … medan andra förkastade Guds Ande på 
grund av sina hjärtans hårdhet och sina sinnens blindhet fastän 
de, om det inte hade varit för detta [för de hade samma ställning], 
kunde ha fått lika stor förmån som sina bröder” (Alma 13:3–4).

Jag sa artigt till herr Carlus att jag trodde att han hade förberetts 
för att vara med oss, och när han vägrade på grund av världens 
lockelser fortsatte Herren att välsigna honom med två utvalda 
andar som skulle vara hans barn. De omfamnade den förbundsstig 
som var avsedd för hans familj. Sedan uppmanade jag honom att 
tacka ja till den inbjudan han hade fått 30 år tidigare.

Regis Carlus blev inte medlem i kyrkan i det här livet, men hans 
barn hade valt förbundsstigen och de har stannat kvar på den.

Ett starkt vittnesbörd, en brinnande tro
Nästa gång min fru och jag träffade Charlotte och hennes man 

Laurent var i slutet av 1998 i Salt Lake City, dit Charlotte hade åter-
vänt för att studera vidare vid University of Utah för en doktorsexa-
men i komparativ litteratur.

Charlotte och Laurent var på förbundsstigen, men vi fick veta att 
deras ekonomi var ansträngd. Charlotte och Laurent brukade täta 
springorna i lägenheten för att hålla den kalla luften ute. De klädde 
sina tre barn i varma kläder eftersom de inte hade råd att värma 
upp lägenheten. Deras dotter Valentine hade blivit född hemma 
eftersom de inte hade råd med försäkringar eller sjukhusbesök.

De ekonomiska svårigheterna fortsatte efter att de hade återvänt 
till Frankrike. Det var svårt för både Charlotte och Laurent att få 
tillräckligt med arbete. Vid ett tillfälle frågade Charlotte en vän vad 
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de skulle göra när de inte hade tillräckligt med pengar för att ge bar-
nen mat och betala tionde. Vännen gav följande råd: ”Betala tiondet 
först, och om ni behöver mat kan ni prata med biskopen.”

De hade också andra utmaningar. Charlottes mamma hade mot-
satt sig hennes dop, hennes äktenskap och hennes andliga val efter 
att hon gått med i kyrkan. Motståndet fortsatte, men Charlotte litade 
på Herren, vårdade sitt vittnesbörd och höll sina förbund.

År 2008 blev Charlotte inbjuden till en intervju för en tjänst vid 
Brigham Young University–Idaho. I Rexburgs tempel i Idaho kände 
hon Herrens maning om att hon skulle ta med sig familjen till USA.

Beslutet att lämna Frankrike var mycket svårt. Att anpassa sig till 
en ny kultur i Rexburg var också en utmaning. De flesta välkomnade 
och hjälpte familjen Passe, men ibland kände Charlotte att några 
inte förstod varför hon arbetade på universitetet i stället för att vara 
hemma med sina barn.

När deras dotter Amélie tvekade att gå i kyrkan sa Charlotte till 
henne: ”Amélie, jag går i kyrkan för att ta del av sakramentet och 
minnas mina förbund. De [som inte förstår vår situation] påverkar 
inte mitt vittnesbörd.”

Charlotte lärde sina barn den viktiga skillnaden mellan kyrkan 
och kyrkans medlemmar. Hon sa: ”Kyrkan är Herrens institution 
med hans profeter och apostlar. Den kommer aldrig att svika oss. 
Men när det gäller medlemmarna är ingen av oss fullkomlig.”

Charlottes familj kunde ha valt att sluta komma på grund av de 
här utmaningarna, men hon visste att för att vara en del av ett för-
bundsfolk så behöver man vara en förbundsperson – en person som 
är trofast mot förbunden som hon eller han har ingått med Herren.

Strävade framåt på förbundsstigen
Charlotte, som gjorde sitt bästa för att vara mamma på heltid, 

hjälpte till med läxor och hemundervisning medan Laurent avan-
cerade i sina engelskkunskaper. I en dagboksanteckning skrev hon: 
”Det är för mycket arbete, och att försöka ta hand om mitt hem och 
min familj samtidigt är en stor börda.”

Men hon strävade framåt och skrev att Anden hade sagt följande 
till henne i hennes böner: ”Du måste fortsätta att arbeta. Det kom-
mer inte att sluta omedelbart. Gör det mesta av den goda inkomst du 
får för att förbereda dig och ditt hem … för det som ska komma.”

2016 fick Charlotte beskedet att hon hade bröstcancer. Med behand-
ling gick hennes cancer i remission, men återkom 2019. Hon fortsatte 
att tjäna och stärka andra tills hon gick bort i april 2021, vid 50 års ålder.

Nedan: Familjen Passe 2017; Charlotte och 
Laurent får amerikanskt medborgarskap 
2018. Motstående sida: Charlotte och syster 
Connie Ruesch Cosman, som hjälpte till att 
undervisa henne om evangeliet. Charlotte 
och Connie 13 dagar före Charlottes 
bortgång i april 2021.
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Connie Ruesch Cosman var systermissionär i Frankrike när Char-
lotte kom in på förbundsstigen. De förblev vänner, och Connie kom 
från Arizona för att hjälpa till att ta hand om Charlotte under hennes 
sista två veckor i livet. Syster Cosman skrev: ”Charlotte tvivlade ald-
rig och gjorde allt som Herren bad henne om. Hon sökte sina egna 
svar och fick dem. Hon fortsätter att vara ett stort föredöme för mig 
och andra.”

Dagen efter Charlottes bortgång skrev hennes bror Morgan till 
mig: ”Jag saknar henne fruktansvärt mycket, vi stod varandra mycket 
nära.” Han berättade sedan om en andlig upplevelse han hade fått 
första natten efter hennes bortgång.

”[Jag vet] att hon är lyckligare än någonsin”, sa han, och tillade att 
hans andliga upplevelse ”starkt bekräftade vad jag redan visste, och 
helade mitt förkrossade hjärta.”

Förbundets barn
När vi väljer att helt och fullt omfamna de förbund som Gud 

erbjuder längs förbundsstigen förvandlas vårt liv. Alma sa att vi blir 
”andligen födda av Gud” (Alma 5:14). Frälsaren kallade förvand-
lingen för att bli ”född på nytt” ( Joh. 3:3). Och han sa att vi blir ”för-
bundets barn” (3 Ne. 20:26). Det är samma förbund som han ingick 
med fader Abraham: ”Jag ska upprätta mitt förbund mellan mig och 
dig och dina efterkommande från släkte till släkte, ett evigt förbund. 
Jag ska vara din Gud och dina efterkommandes Gud” (1 Mos. 17:7).

Som förbundets barn ser vi vårt liv utifrån perspektivet av vår 
himmelske Faders plan. Vi arbetar för att vara lydiga och stärka vår 
tro på Jesus Kristus. Vi ber ständigt. Vi vet vilka svagheter vi har men 
vi är hoppfulla. Vi strävar efter att låta Gud råda när vi ställs inför 
utmaningar, och vi omvänder oss ständigt och ger aldrig upp i våra 
ansträngningar att bli mer som Frälsaren.

Som Herrens tjänare lovar jag att hans nåd och godhet kommer att 
återlösa oss när vi behåller vår tro på honom och gör vårt bästa för 
att hålla våra förbund med honom. ◼
SLUTNOTER
 1. Citat från familjemedlemmar kommer från personlig korrespondens med äldste 

Neil L. Andersen.
 2. Russell M. Nelson, ”Uppenbarelse för kyrkan, uppenbarelse för våra liv”, 

Liahona, maj 2018, s. 96.

Charlotte hade anslutit sig till förbundsfol-
ket vid 20 års ålder i Montpellier i Frankrike. 
Och även om hon snabbt skulle säga att hon 
var långt ifrån fullkomlig, värdesatte hon 
sina förbund och höll sig kvar på förbundssti-
gen under de återstående 30 åren av sitt liv.

Under sin kamp mot cancern skrev Char-
lotte i sin dagbok: ”Jag är så tacksam, så tack-
sam för den Helige Anden och förmågan … 
att ta emot personlig uppenbarelse. Jag vet 
inte vad jag skulle göra i mitt liv utan den. 
Jag skulle vara helt vilse.”

När jag läste hennes ord tänkte jag på pre-
sident Russell M. Nelsons råd till alla oss som 
är på förbundsstigen: ”I kommande dagar 
blir det inte möjligt att överleva andligt utan 
den Helige Andens ledande, tröstande och 
ständiga inflytande.” 2
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Förbund förenar oss med Gud

E V A N G E L I E T S  G R U N D E R

Att ingå och hålla förbund ger välsignelser.

Förbund hjälper oss 
att leva rättfärdigt

Under dopet lovar vi att följa 
Jesus Kristus, alltid minnas honom 
och hålla buden (se L&F 20:37). Gud 
lovar att den Helige Anden alltid kan 
vara med oss.

När män tar emot prästadömet 
lovar de att leva värdigt Guds prästa-
dömes kraft. Gud lovar att välsigna 
dem. (Se L&F 84:33–40.)

Förbund och förrättningar
Vi ingår förbund under vissa för-

rättningar. Vi måste ta emot de här 
förrättningarna och lyda de här för-
bunden för att kunna återvända och 
leva hos Gud. Förrättningarna utförs 
med prästadömets myndighet. De 
här förrättningarna inbegriper dop 
och konfirmation, mottagandet av 
melkisedekska prästadömet (för 
män) och förrättningarna vi tar 
emot i templet. Under sakramentet 
förnyar kyrkans medlemmar löf-
ten som de har gett till Gud 
(se L&F 20:77, 79).
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Ett förbund är ett löfte mellan 
vår himmelske Fader och hans 
barn. Han sätter villkoren för 

de förbund vi ingår med honom. 
När vi gör det han ber oss om får vi 
många välsignelser. Och vi får inte 
bara välsignelser på jorden – när vi 
ingår och håller förbund får vi åter-
vända och leva med Gud och våra 
familjer i himlen en dag.
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Också i det här 
numret
Vi hoppas att du har tyckt om att 
lära dig om förbund. Här är några 
andra evangelietermer som du kan 
lära dig om i det här numret:

FRÅN SKRIFTERNA
När Alma och hans folk döptes ingick de ett förbund om att hjälpa varandra och att 
lyda Guds bud (se Mosiah 18:8–11).

Efter att anti- nephi- lehiterna hade omvänt sig ingick de ett förbund om att aldrig 
mer använda sina vapen (se Alma 24:17–19).Herren ingick ett

förbund med Abraham (se Abr. 2:9–11).

Vi är ett förbundsfolk.
De som går med i Jesu Kristi 

Kyrka av Sista Dagars Heliga blir 
Guds förbundsfolk. De ärver också 
Abrahams förbunds välsignelser och 
ansvar (se Gal. 3:27–29). Att vara en 
del av Guds förbundsfolk innebär att 
vi hjälper varandra medan vi kom-
mer närmare Kristus. Det innebär 
också att vi arbetar för att stärka 
Guds kyrka på jorden. När vi håller 
våra förbund kan vi få kraft och 
styrka av Gud.

Förbund vi ingår i templet
När kyrkans medlemmar tar emot 

sin begåvning i templet lovar de att 
leva rättfärdigt och göra uppoff-
ringar för evangeliet. De får löfte om 
kraft från Gud (se L&F 38:32; 109:22).

Under tempelbeseglingen vigs 
en man och en kvinna för evigt och 
lovar att vara trogna mot varandra 
och mot Gud. Gud lovar att de 
kan återvända till honom 
och leva som familjer för evigt. 
(Se L&F 132:19–20.)

Handlingsfrihet: Vår 
förmåga att göra egna 
val och ta ansvar för de 
valen. (Se s. 36.)

Patriarkalisk välsignelse: En väl-
signelse som varje medlem i kyrkan 
kan få av sin stavspatriark. Den 
innehåller personliga 
råd från Herren och 
kan berätta om dina 
andliga gåvor och 
andra möjligheter. 
(Se s. 32.)

Resiliens: Förmågan att 
anpassa sig till svårig-
heter eller förändringar. 
(Se s. 16.)
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”Kan jag hjälpa dig?”
Desiane Nelo Massache, Rio Grande do Norte, Brasilien

När jag hörde rösten kom jag ihåg att jag nyligen hade fått den Helige Andens gåva.

Ungefär två månader efter mitt 
dop gick jag på en gångbro över 

en motorväg i ett område som heter 
Posto Dudu, i staden Parnamirim i 
Brasilien. Jag var på väg till en buss-
hållplats på andra sidan.

När jag gick över bron, passerade 
jag en kvinna som klamrade sig fast 
vid säkerhetsräcket. Hon hängde 
med huvudet och kroppen skakade. 
Andra verkade rädda för henne när 
de gick förbi henne. Jag trodde att 
hon kanske hade mentala problem.

När jag hade gått förbi henne 
hörde jag en röst lika tydlig som 
en människas röst som sa: ”Gå till-
baka!” Jag såg ingen i närheten av 
mig och trodde att jag hörde saker.

Jag gick lite längre och hörde 
rösten igen: ”Gå tillbaka!” Jag funde-
rade på att vända om men fortsatte 

att gå, osäker på om kvinnan skulle 
göra mig illa om jag gick tillbaka 
till henne.

När jag hade nått andra sidan av 
gångbron hörde jag rösten för tredje 
gången: ”Gå tillbaka!” Jag stannade 
upp och kom att tänka på att jag 
nyligen hade fått den Helige And-
ens gåva och välsignelsen av att få 
vägledning av Anden. Jag skyndade 
tillbaka till damen.

”Ursäkta mig, men kan jag hjälpa 
dig?” frågade jag.

”Ja”, sa hon med tårar i ögonen. 
”Jag måste ta mig till andra sidan 
för att komma med bussen, men 
jag klarar det inte eftersom jag är 
höjdrädd. Jag har stått här länge 
utan att veta vad jag ska ta mig till.”

”Jag ska hjälpa dig”, sa jag till 
henne. ”Håll i min arm, blunda 
och så går vi tillsammans till 
andra sidan.”

Hon höll hårt i min arm, blund-
ade och gick långsamt med mig till 
andra sidan. Hon sa att hon hade 
bett en lång stund om att Gud skulle 
hjälpa henne över. Sedan tackade 
hon mig och bad Gud att välsigna 
mig. När hon hade kommit med sin 
buss tänkte jag i flera minuter på vad 
som just hade hänt.

”Mina får lyssnar till min röst, och 
jag känner dem, och de följer mig” 
( Joh. 10:27). Den dagen lärde jag 
mig att ett av de bästa sätten att följa 
Herren och känna hans kärlek är 
genom att lyssna på Andens röst när 
den kallar oss att hjälpa andra. ◼
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År 1972 var jag på ett träningslä-
ger i den amerikanska flottan 

i San Diego i Kalifornien. Jag hade 
”flyttats tillbaka” vilket betyder att 
jag hade misslyckats med min trä-
ning – personligen och offentligt. 
Faktiskt hade jag flyttats tillbaka två 
gånger. Nu var jag tvungen att börja 
om i ett nytt kompani.

Jag led av adhd (attention deficit/
hyperactivity disorder) och en form 
av högfungerande autism. Det var 
svårt för mig att läsa, vilket för-
sämrade mina resultat. För att göra 
saken ännu värre gick min far bort 
medan jag var på träningslägret.

Det enda som fick mig att må bra 
var att gå i kyrkan. En söndag när 
jag höll på att bära mitt vittnesbörd 
fick jag en maning av den Helige 
Anden. Orden som jag sedan yttrade 
var inte mina egna. Den milda och 
stilla rösten kom till mig i en visk-
ning och talade om för mig vad jag 
skulle säga.

”Ni har framför er en rekryt som 
har flyttats tillbaka två gånger”, sa 
jag. ”Ingen vill misslyckas, och ingen 
vill misslyckas två gånger i rad. Men 
det är inte så dåligt att bli tillbaka-
flyttad. Marinen försöker inte dis-
ciplinera eller straffa oss. Att flyttas 
tillbaka hjälper en rekryt att lära sig 
vad han eller hon inte har lärt sig 

Jag gav mig inte
Steven A. Payne, Washington, USA

än eller kanske har glömt. Det går 
inte att ta examen utan att förändra 
eller förbättra sig. Jag vittnar om att 
vi alla måste flyttas tillbaka innan vi 
kan gå vidare till våra största presta-
tioner och framgångar i livet.”

Jag tänkte inte så mycket på 
vad jag hade sagt förrän en månad 
senare. Under vårt nästa faste-  och 
vittnesbördsmöte kom en ljushårig 
rekryt fram till talarstolen.

”Förra månaden fick jag inte 
tillräckligt med poäng. Jag misslyck-
ades”, sa han. ”Min kompanichef 
sa att det bästa för mig skulle vara 
att bli tillbakaflyttad. I mitt nya 
kompani såg jag mig själv som miss-
lyckad. Jag var redo att ge upp. Men 
då kom jag att tänka på killen som 
hade blivit tillbakaflyttad två gånger 
och vad han hade sagt. Så jag gav 
inte upp.”

Sedan upprepade rekryten 
samma ord som den Helige Anden 
hade sagt till mig. Någon som jag 
hade uppmuntrat och stärkt, upp-
muntrade och stärkte nu mig.

I oktober 1972 kunde jag glatt ta 
examen från grundutbildningen vid 
den amerikanska flottan tacksam för 
styrkan och uppmuntran jag fått av 
den Helige Anden 
och en medrekryt. ◼

Någon som jag hade uppmuntrat och stärkt, uppmuntrade och stärkte nu mig.

Jag är tacksam för 
Andens inspiration 
när jag kämpade 
i flottans träningsläger.
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David Schramm
Docent i mänsklig utveckling och familjestudier vid Utah State University

Adams och Evas fall inledde ett prövotillstånd där Guds 
barn skulle få möjlighet att prövas ”för att se om de kom-
mer att göra allt vad Herren deras Gud befaller dem” 

(Abr. 3:25). Under denna prövning upplever vi lycka och glädje 
men också prövningar och lidanden, såsom frestelser, sjukdomar, 
funktionsnedsättningar och modlöshet.

Varför vacklar somliga inför motgångar medan andra blir 
bättre efter att ha upplevt det bittra? Ord från profeterna, lik-
som från vetenskapen, om resiliens hjälper oss att ge svar på 
denna fråga.

Vissa definierar resiliens som förmågan att återhämta sig från 
eller anpassa sig efter missöden, motgångar eller förändringar.1 
Adams fall medförde förändringar som bidrog till att skapa möj-
ligheter för resiliens – att röra sig både framåt och uppåt. Den 
delen av vår himmelske Faders plan öppnade dörren för oss att 
uppleva jordelivet, där vi upplever både glädje och elände – och 
tillväxt (se 2 Ne. 2:23).

Här är fyra principer för resiliens som kan hjälpa dig när jorde-
livets resa är fylld av motgångar.

Sök inåt
När vi upplever mörka och svåra dagar kan vi söka i vårt inre 

för att hitta de gåvor som vår himmelske Fader har utrustat 
oss med.

BLI BÄTTRE EFTER 
ATT HA UPPLEVT 
DET BITTRA
En del av den här smärtsamma och 
prövande processen som vi kallar livet 
är att se om vi verkligen strävar framåt.
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Fråga dig själv: ”Vilka gåvor, styrkor och talanger har 
Gud välsignat mig med som jag kan dra nytta av under 
den här svåra tiden?” Studera din patriarkaliska välsig-
nelse och titta efter ledtrådar i det du upplevt i livet som 
kan avslöja vilka gåvor Gud har gett dig. (Se L&F 46:11.)

Pressen och utmaningarna i vår vardag kan kännas 
överväldigande och kvävande. Om vi inte balanserar 
stress och oro med tro, kan vårt perspektiv begränsas 
till att fokusera på oss själva – ett fokus som gör att vi 
blir självupptagna, rädda och förtvivlade, vilket leder till 
att vi känner oss ännu mer överväldigade, ängsliga och 
deprimerade.

Vi kan också frestas att jämföra vår situation med 
andras som verkar vara problemfria. Men den här typen 
av jämförelser berövar oss glädjen, medan tacksamhet 
stärker den.

Vi kan förbättra vårt perspektiv genom att bli med-
vetna om de gåvor som vår himmelske Fader har gett 
oss. President Russell M. Nelson har gett följande råd: 
”Det är mycket bättre att räkna våra välsignelser än 
våra problem.” 2 Ett positivt och tacksamt sinne ökar vår 
energi och kreativitet, och vi kan se saker och ting från 
en hjälpsammare synvinkel, bland annat lägga större 
fokus på sådant som verkligen betyder något och sådant 
som vi har kontroll över.

Under stressiga perioder kan du fråga dig själv:

•  Hur kan jag ta bättre hand om min kropp och mitt 
sinne med hjälp av kost, motion och sömn? 
(Se L&F 88:124.)

•  Vänder jag mig till min himmelske Fader och Jesus 
Kristus för att få styrka och vägledning, och inser 
jag hur de har välsignat mig längs vägen?

•  Litar jag på att min himmelske Fader och Jesus 
Kristus välsignar och undervisar mig när jag följer 
dem – oavsett vad jag har för utmaningar?

Vi måste uppmärksamma och komma ihåg det goda 
i livet. Otaliga studier har visat vilken kraft tacksamhet 
har för hjärtat och sinnet, från att förbättra humöret och 
stärka optimismen till att minska ångest och smärta. 
Tacksamhet gör det möjligt att fira nuet, blockerar 
osunda känslor och stärker de sociala banden.3

När vi i tider av turbulens fokuserar på att fördjupa 
vår tro och tillit till Gud kan vi se helhetsbilden i livet 
och känna oss stöttade i våra prövningar, bekymmer och 
lidanden (se Alma 36:3).

Vänd dig utåt
En annan princip för resiliens är att vända sig utåt – 

både till människorna omkring dig och till de resurser 
som Gud har gett dig.

Många som har lyckats hantera utmaningarna i sina 
liv säger att en av nycklarna var att hitta styrka i omgi-
vande möjligheter och resurser. Det kan handla om 
hobbyer; att föra dagbok; träna; läsa skrifterna och andra 
upplyftande böcker; prata med en familjemedlem, vän 
eller rådgivare eller kanske tillbringa tid med ett husdjur. 
Allt det här har visat sig minska ångest och stress.4

Både Nephi och Jareds bror förlitade sig på de resur-
ser som ”beretts av Herren” (1 Ne. 17:5). Från frukt, frön, 
träd och vildhonung till malm och 16 stenar, gav Gud sitt 
folk resurser som de kunde använda när de ställdes inför 
utmaningar på sina resor. Vilka resurser har Gud gett dig 
för att lätta på bördan under din resa?

Att vända sig utåt innebär också att vi lägger märke 
till och avhjälper andras lidande också när vi själva har 
utmaningar. President Henry B. Eyring, andre rådgivare 
i första presidentskapet, har uppmanat oss att ”uppmärk-
samma andras prövningar och försöka hjälpa dem. Detta 
blir särskilt svårt när vi själva utsätts för stora prövningar. 
Men vi upptäcker att när vi bär andras bördor, om än så 
lite, stärks våra ryggar och vi ser ett ljus i mörkret.” 5
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Äldste David A. Bednar i de tolv apostlarnas kvorum har beto-
nat vikten av att bygga upp en kristuslik karaktär genom att vi 
vänder oss utåt mitt i våra egna prövningar: ”Karaktären avslöjas 
… i förmågan att uppfatta andra människors lidande när vi själva 
lider, i förmågan att se andras hunger när vi själva är hungriga, 
i kraften att räcka ut en medkännande hand under andras and-
liga lidande när vi själva befinner oss mitt i en andlig kris. Sålunda 
visar vi karaktärsstyrka genom att se och sträcka oss utåt när 
den naturliga och instinktiva reaktionen är att bli inåtvänd och 
försjunken i sig själv.” 6

Titta uppåt
När vi söker inåt och vänder oss utåt på vår väg mot högre 

resiliens får vi inte glömma att titta uppåt och be om frid och 
gudomlig vägledning. Vår himmelske Fader har lovat att om vi 
inte förhärdar våra hjärtan mot honom under våra prövningar så 
kommer vi att bli både omvända och helade (se L&F 112:13).

När profeten Joseph Smith var djupt förtvivlad, levde på dålig 
mat och låg på det kalla golvet i fängelset i Liberty, valde han att 
se uppåt och vädja om himmelsk hjälp.

Han fick en försäkran från Herren: ”Min son, frid vare med din 
själ. Dina motgångar och dina lidanden ska endast vara ett ögon-
blick” (L&F 121:7). Sedan lovade Herren: ”Därefter ska Gud, om 
du har uthärdat väl, upphöja dig i höjden. Du ska triumfera över 
alla dina fiender” (L&F 121:8).

Att se uppåt innebär att vi litar på Herrens tidsplan med tåla-
mod och perspektiv i vårt sökande efter frid i livets stormar. Kan 
du se hur Gud välsignar dig i dina utmaningar?

Sträva framåt
I Mormons bok påminner Nephi oss om att vi måste ”sträva 

framåt med ståndaktighet i Kristus, med fullkomligt klart hopp 
och kärlek till Gud och till alla människor” (2 Ne. 31:20).

När vi känner oss tyngda, när vi har jobbiga dagar, när vårt 
hopp inte är fullkomligt klart och när vi inte har kärlek till alla 
människor, kan vi ändå välja att stäva framåt. Är det inte sådana 
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berättelser som vi älskar att läsa – om trofasta heliga som har lärt 
sig och som lever efter principerna för resiliens? De här exemplen 
på tro och mod visar oss hur vi kan sträva framåt med ståndaktig-
het i Kristus.

Ja, det finns tillfällen när vi känner att våra böner inte besvaras 
på det sätt som vi hoppades. Vi kommer fortfarande att drabbas 
av skilsmässor, död, sjukdomar och besvikelser, trots att vi vädjar 
om och längtar efter bättre dagar. En del av den här smärtsamma 
och prövande processen är ”för att se om [vi] kommer att göra 
allt vad Herren [vår] Gud befaller [oss]” (Abr. 3:25). När världen är 
mörk, kommer vi fortfarande att söka Ljuset?

Äldste Jeffrey R. Holland i de tolv apostlarnas kvorum ställde 
följande frågor i ett tal om prövningar och svårigheter: ”Hur länge 
ska vi vänta på lättnad från de svårigheter som drabbar oss? Och 
vad gäller för de personliga prövningar vi uthärdar medan vi vän-
tar och väntar och hjälpen tycks så långt bort? Varför dröjer den 
när våra bördor känns tyngre än vi förmår bära?” Och så lugnade 
han oss med orden: ”Tro innebär att vi litar på Gud 
i goda och dåliga tider, även om det betyder visst lidande innan 
vi kan se hans arm uppenbaras för oss.” 7

Vår kärleksfulle och allvetande Fader har inte bara skapat en 
lycksalighetsplan för alla sina barn, utan han har också berett en 
jordisk upplevelse som är skräddarsydd för våra behov och vår 
potential för tillväxt och glädje. Jag vittnar om att vi kan bli bättre 
efter att ha upplevt det bittra, när vi lär oss att söka inåt, vända 
oss utåt, se uppåt och sträva framåt. ◼
SLUTNOTER
 1. Se Merriam- Webster.com Dictionary, ”resilience”, merriam- webster.com.
 2. Se ”President Russell M. Nelson: Tacksamhetens helande kraft” (video), 

JesuKristiKyrka.org.
 3. Se Robert Emmons, Thanks! How the New Science of Gratitude Can Make You Happier 

(2007).
 4. En utmärkt bok om det här ämnet och många andra är Alex Korbs bok The 

Upward Spiral: Using Neuroscience to Reverse the Course of Depression, One Small 
Change at a Time (2015).

 5. Henry B. Eyring, ”Prövade, bevisade och polerade”, Liahona, nov. 2020, s. 98.
 6. David A. Bednar, i Sarah Jane Weaver, ”Elder Bednar Urges Mission Leaders to 

Seek to Develop ’Essential Elements of a Christlike Character’”, 9 juli 2019, news-
room.ChurchofJesusChrist.org.

 7. Jeffrey R. Holland, ”Vänta på Herren”, Liahona, nov. 2020, s. 115, 116.
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Vår dotters familj hade en allvar-
lig medicinsk utmaning, och 

maträtter från vänliga grannar ord-
nades. Första kvällen levererades en 
gryta med kycklingsoppa och varma 
chokladkakor bredvid. Nästa efter-
middag kom vänner över med lunch 
– kycklingsoppa och chokladkakor. 
Och på kvällen – ja, kycklingsoppa 
och chokladkakor var den middag 
som en annan barmhärtig samarier 
överlämnade. Och nästa kväll – du 

gissade det – ännu en gryta med 
kycklingsoppa och chokladkakor 
anlände till middagen.

Det här är inte bara en rolig 
berättelse om kycklingsoppa och 
chokladkakor. Det är en berättelse 
om hur en behövande syster och 
hennes familj togs om hand. Med 
varje sked soppa och varje tugga av 
en chokladkaka kände vår dotter 
och hennes familj sig älskade och 
stöttade. Varje gryta med soppa och 

M I N I S T E R I N G  P R I N C I P L E S 

Enkelt tjänande kan vara meningsfullt

Tveka inte för att du undrar om ditt bidrag är för litet.

tallrik med kakor lagades enligt ett 
recept som var unikt för varje syster. 
Är det inte så vi tjänar? Vi når ut 
på vårt eget unika sätt, med egna 
metoder och personligt inspirerade 
recept. Vi funderar inte på vad vi ska 
göra, vi gör det bara.

Rebecca L. Craven
andra rådgivare i Unga kvinnors general-
presidentskap

RE
BE

CK
A 

VI
D 

KÄ
LL

AN
, A

V 
M

IC
HA

EL
 D

EA
S



 2 0 2 2  f e b r u a r i  21

UPPTÄCK MER
•  Ta reda på vad en profets hustru 

kände för en enkel tjänandegär-
ning. Läs ”Gudomligt missnöje” 
av Michelle D. Craig (Liahona, 
nov. 2018, s. 52–55).

•  Lär dig hur lärjungaskap inte 
handlar om att göra saker perfekt, 
utan om att göra saker medvetet. 
Läs ”Ditt stora äventyr”, av äldste 
Dieter F. Uchtdorf (Liahona, 
nov. 2019, s. 86–90).

•  Utforska resurser som kan hjälpa 
dig i ditt tjänande. 
Gå till ”Stödverksamheten” på 
https://www.churchofjesuschrist 
.org/ministering?lang=swe
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SLUTNOT
 1. Se Joy D. Jones, ”En särskilt ädel kallelse”, 

Liahona, maj 2020, s. 16.

Vad kan vi göra?
När du ser en möjlighet att tjäna, 

vänta inte för att du undrar om du 
har något att erbjuda. Gud välsig-
nar dig och andra för din villighet 
att tjäna.

Enkla handlingar är meningsfulla
Som ett förbundsfolk har vi lovat att tjäna varandra. Genom att vara villiga 

att tjäna på enkla sätt kan Gud välsigna andra genom oss – och välsigna oss 
på samma gång. En enkel tjänandehandling är inte mindre betydelsefull.

Rebecka i Gamla testamentet var ett föredöme i fråga om enkelt och 
omtänksamt tjänande. När resenärer kom hem till henne och bad om vat-
ten att dricka från brunnen hjälpte hon dem gärna – och gick sedan ännu 
längre genom att erbjuda sig att hämta vatten till deras kameler. Att det här 
var en enkel gärning betydde inte att den inte var svår. Kameler kan dricka 
liter efter liter, men ändå tjänade hon villigt, fyllde vattenhon och sprang på 
nytt för att hämta mer vatten, tills alla tio kameler hade druckit klart av det 
livgivande vattnet. Rebecka förväntade sig ingen ära i gengäld för sin enkla 
gärning, men genom att visa sin karaktär välkomnades hon in i Isaks familj 
och välsignade generationer genom sin son Jakob, fadern till Israels hus. 
(Se 1 Mos. 24.)

Principer att beakta
När du begrundar dina möjligheter och uppdrag att tjäna andra, tänk 

då på de här principerna som illustrerades i berättelserna:

•  Enkelt tjänande kan vara meningsfullt. Vänta inte tills du har den 
perfekta soppan. Hoppa in och gör det du kan när du ser ett behov.

•  Skäms inte för det du har att erbjuda. När vi är villiga att göra vad vi 
kan med det vi har kan Gud göra mycket av lite (se Mark. 6:34–44).

•  ”Herren älskar ansträngning, och ansträngning belönas.” 1 Precis som 
i berättelsen om Rebecka, kan Gud använda våra enkla ansträng-
ningar att tjäna till att välsigna oss och andra, ibland i flera gener- 
ationer framåt.
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Nellie Middleton, en femtiofemårig 
sista dagars helig, bodde i Chelten-
ham med sin sexåriga dotter Jen-
nifer. För att förbereda sitt hem för 
flygattacker hade hon använt sin 
blygsamma lön som sömmerska till 
att inreda ett utrymme i källaren 
som skyddsrum, med mat, vatten, 
oljelampor och en liten järnsäng 
till Jennifer. Enligt myndigheternas 
anvisningar hade Nellie också täckt 
över sina fönster med nät för att 
fånga upp flygande glassplitter i 
händelse av en attack.1

Överallt i Cheltenham visslade nu 
bomberna genom luften och slog 
ner i marken med ett öronbedöv-
ande dån. Det skrämmande ljudet 
kom allt närmare Nellies hem tills en 
enorm explosion på en närliggande 
gata skakade väggarna, krossade 
fönstren och fyllde näten med syl-
vasst glas.

På morgonen var stadens gator 
fyllda med spillror. Bomberna hade 
dödat 23 personer och gjort mer än 
600 personer hemlösa.2

Kampen för att bevara tron 
under kriget

B E R Ä T T E L S E R  F R Å N  D E  H E L I G A ,  V O L Y M  3

Nellie och andra heliga i Chelten-
ham gjorde sitt bästa för att härda 
ut efter attacken. När Brittiska mis-
sionens president Hugh B. Brown 
och andra nordamerikanska mis-
sionärer lämnat landet nästan ett år 
tidigare, hade den lilla grenen och 
andra liknande grenar fått det svårt 
att fylla ämbeten och driva kyrkans 
program. Sedan gick de lokala män-
nen ut i kriget, och då fanns det inga 
prästadömsbärare kvar som kunde 
välsigna sakramentet eller formellt 
sköta grenens angelägenheter. Det 
dröjde inte länge förrän grenen 
tvingades att stänga.

En äldre man vid namn Arthur 
Fletcher, som bar melkisedekska 
prästadömet, bodde drygt 3 mil bort 
och han cyklade på sin rostiga cykel 
för att besöka Cheltenhams heliga 
så ofta han kunde. Men för det 
mesta var det Nellie, den tidigare 
hjälpföreningspresidenten i Chel-
tenhams gren, som ansvarade för de 
heligas andliga och timliga välfärd 
i området. När grenen stängdes 
kunde kyrkans medlemmar inte 

längre träffas i den hyrda lokalen 
som de använde på söndagarna, 
så Nellies vardagsrum blev platsen 
där Hjälpföreningen bad, sjöng och 
studerade.3  

En lugn novemberkväll 1943 
hörde Nellie Middleton dörrklockan 
ringa. Det var mörkt ute, men hon 
visste tillräckligt för att inte ha lam-
porna tända när hon öppnade dör-
ren. Nästan tre år hade gått sedan 
tyska bomber först hade fallit nära 

Följande är ett utdrag ur volym 3 av De heliga som släpps under de kommande 
månaderna. Den här berättelsen börjar 1940, när nazistiska bombplan invaderade 
Storbritannien, inklusive staden Cheltenham i sydvästra England. (En del av 
sedvänjorna som beskrivs här är baserade på de behov som fanns under kriget. För 
aktuella riktlinjer angående sakramentets förrättning, se Allmän handbok.) IL
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hennes hem, och Nellie fortsatte att 
ha fönstren mörklagda på kvällen 
för att skydda sig själv och sin dotter 
från flygattacker.

Med lamporna släckta öppnade 
Nellie dörren. En ung man stod 
där på trappan, med ansiktet dolt 
av skuggorna. Han sträckte fram 
handen och presenterade sig lågmält 
som broder Ray Hermansen. Hans 
dialekt var onekligen amerikansk.4

Nellie fick en klump i halsen. 
Efter att grenen hade upplösts hade 
hon och andra kvinnor i Chelten-
ham längtat efter att få ta sakra-
mentet mer regelbundet. USA hade 
nyligen skickat trupper till England 
för att förbereda en allierad offensiv 
mot Nazityskland. När Nellie väl 
kommit på tanken att några av de 
amerikanska soldaterna som var 
stationerade i hennes stad kanske 
var sista dagars heliga som kunde 
välsigna sakramentet, hade hon bett 
sin styvsyster Margaret att måla en 
bild av Salt Lake- templet och sätta 

upp den i staden. Under bilden 
fanns ett meddelande: ”Om någon 
soldat är intresserad av ovanstående 
kan han få ett varmt välkomnande 
på 13 Saint Paul’s Road.” 5

Hade den här amerikanen sett 
hennes affisch? Hade han myndig-
het att välsigna sakramentet? Nellie 
skakade hand med honom och 
välkomnade honom in.

Ray var en tjugoårig sista dagars 
helig soldat från Utah och präst 
inom aronska prästadömet. Trots 
att han var stationerad drygt en och 
en halv mil bort hade han hört talas 
om målningen av Salt Lake- templet 
av en annan medlem i kyrkan och 
fått tillstånd att besöka adressen. 
Han hade tagit sig till Nellies hem 
till fots, vilket var anledningen till att 
han hade kommit dit efter mörkrets 
inbrott. När Nellie berättade om sin 
önskan att ta emot sakramentet frå-
gade han när han kunde komma för 
att utföra förrättningen för henne.

Den 21 november välkomnade 
Nellie, hennes dotter och tre andra 
kvinnor Ray till deras söndagsmöte. 
Nellie inledde mötet med bön innan 
gruppen sjöng ”O visdom stor, o kär-
leks nåd”. Därefter välsignade och 
delade Ray ut sakramentet och alla 
fyra kvinnorna bar sitt vittnesbörd 
om evangeliet.

Snart hörde andra sista dagars 
heliga soldater talas om mötena på 
Saint Paul’s Road. Vissa söndagar var 
Nellies vardagsrum så fullt att några 
fick sitta på trappan.6 ◼
När volym 3 publiceras kommer en fullständig 
förteckning över citerade verk att finnas tillgänglig 
på saints.Churchof JesusChrist.org.
SLUTNOTER
 1. Jennifer Middleton Mason, ”Sisters of Chel-

tenham”, Ensign, okt. 1996, s. 59–60; 
Mason, Oral History Interview, s. 4–7, 
9–10, 17–18.

 2. ”Victims Trapped in Wrecked Homes”, 
Cheltenham (England) Chronicle and Glou-
cestershire Graphic, 14 dec. 1940, s. 2; Elder, 
Secret Cheltenham, s. 55; Mason, Oral History 
Interview, s. 16; Hasted, Cheltenham Book of 
Days, s. 347; ”Over 600 Homeless after Raid”, 
Cheltenham (England) Chronicle and Gloucest-
ershire Graphic, 21 dec. 1940, s. 3.

 3. British Mission, Manuscript History and 
Historical Reports, 1–2 sep. 1939; 10 och 18 
jan. 1940; Mason, ”Sisters of Cheltenham”, 
s. 59; Mason, Oral History Interview, s. 
10–12, 21, 26–27.

 4. Mason, Oral History interview, s. 10–11, 
14–15; Hermansen, Oral History interview, 
s. 46; Mason, ”Sisters of Cheltenham”, s. 60.

 5. Mason, Oral History Interview, s. 11–13; 
Donnelly, Britain in the Second World War, 
s. 103; Mason, ”Sisters of Cheltenham”, 
s. 59–60.

 6. Mason, ”Sisters of Cheltenham”, s. 60; 
Mason, Oral History interview, s. 11–12; Nel-
lie Middleton to Carol C. Seal, 26 mars 1945, 
Nellie Middleton and Jennifer M. Mason 
Papers; Cheltenham gren, protokoll, 
20 nov. 1943.
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Som hiphop- dj på en ledande radiostation levde jag ”det goda livet”. Jag umgicks med 
kändisar, medverkade i underhållningsteve och gjorde affärsresor till Los Angeles. Men det 
fanns ett dilemma: jag hade en fot i kyrkan och en fot i världen.
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Sashika Baunchand, Louisiana, USA Resten av 
berättelsen
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Att utbilda sig är 
inte bara bra för 
din framtid – det 
är också ett bud 

från Herren.
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(som i första hand användes för att förbereda missionärer), 
en skola för äldsterna, en hebreisk skola, en gymnasieskola 
och viktigast av allt, Kirtlands tempel, vars syfte var att vara 
”ett hus för lärdom” (L&F 109:8). Senare i Nauvoo grundade 
de University of the City of Nauvoo, Nauvoo Seminary samt 
privata och offentliga skolor. De var fast övertygade om att 
”det var en ädel strävan att inhämta kunskap, både sekulär 
och helig”.2

När de heliga flyttade västerut fortsatte de att bygga 
skolor eller akademier i sina bosättningar. Men de var så 
ivriga att lära att de höll lektioner i bostäder, i tält och till och 
med utomhus. President George A. Smith (1817–1875), förste 
rådgivare i första presidentskapet, berättade hur de första 
nybyggarna i Iron County i Utah samlades runt en lägereld i 
februaris iskalla temperaturer för att lyssna på hans föreläs-
ning om engelsk grammatik. De fick låta en grammatikbok gå 
runt bland dem eftersom det var den enda de hade.3

Denna slags entusiasm för lärande är vårt arv som 
medlemmar i kyrkan! Profeter och andra ledare i kyrkan 
uppmuntrar oss ständigt att skaffa en utbildning. President 
Russell M. Nelson har sagt:

”På grund av vår aktning för varje människas intellekt, 
betraktar vi en utbildning som ett religiöst ansvar. …

Så mitt råd … är att fortsätta utbilda er, var ni än är, vilka 
intressen och möjligheter ni än har, på det sätt ni bedömer 
att ni bäst kan tjäna er familj och ert samhälle.” 4

Mindy Selu
Kyrkans tidskrifter

I Gamla testamentet säger Hanna att Herren är en kun-
skapens Gud (se 1 Sam. 2:3). Och nutida uppenbarelse 
visar oss att det fortfarande är sant i dag. Gud har 
gett oss befallningen att söka ”i de bästa böcker efter 
visdomsord. Sök lärdom, ja, genom studier och även 

genom tro” (L&F 88:118).
Men när vi talar om att söka lärdom eller kunskap 

menar vi inte bara den typ av utbildning som innebär en 
fyraårig högskoleexamen (även om det också räknas) – det 
är mycket mer än så! Att söka kunskap innefattar formell 
utbildning, annan yrkesutbildning, evangelieundervisning 
och informellt lärande.

Det finns en anledning till att kyrkan äger univer-
sitet, sponsrar ett onlineprogram för högre utbildning 
(BYU- Pathway Worldwide) och har ett evangelieutbild-
ningsprogram för unga vuxna (religionsinstitut). Som äldste 
Dieter F. Uchtdorf i de tolv apostlarnas kvorum har sagt: 
”För kyrkans medlemmar är utbildning inte bara en god idé 
– det är en befallning.” 1

Sekulär utbildning: ”Var 
förberedda i allt”

Sedan kyrkans tidiga dagar har utbildning haft hög prio-
ritet. När de heliga bosatte sig i Kirtland i Ohio på 1830- talet 
startade de utbildningsinstitutioner såsom profetskolan 

U N G A  V U X N A

Herrens befallning:  

”Sök lärdom”
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Genom att delta i institutet får man hjälp att bli mer kunnig 
i skrifterna, man får tillfälle att skaffa vänner och, om man 
också studerar vid en högskola eller ett universitet, större 
balans i sitt sekulära lärande.

När vi prioriterar andligt lärande välsignas vi med ”upp-
enbarelse på uppenbarelse, kunskap på kunskap, så att [vi] 
kan lära känna hemligheterna och de fridgivande tingen – det 
som ger glädje, det som ger evigt liv” (L&F 42:61).

Lär känna Gud och Jesus Kristus
I all vårt lärande – sekulärt eller andligt – finns det en viss 

kunskap som vi bör söka framför all annan. Äldste Michael 
John U. Teh i de sjuttio har sagt: ”[Vi] behöver … förstå att 
vårt livs viktigaste strävan är att lära känna Frälsaren. Det bör 
prioriteras över allt annat.” 7

Skrifterna lär ut samma sak:
”Väx i stället i nåd och kunskap om vår Herre och Frälsare 

Jesus Kristus” (2 Petr. 3:18).
Sann kunskap ”är kunskapen om deras Återlösare” 

(Hel. 15:13).
”Detta är det eviga livet: att de känner dig, den ende sanne 

Guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus” ( Joh. 17:3).
När vi avsätter tid till att verkligen lära känna vår himmel-

ske Fader och Jesus Kristus får vi större förmåga att bli mer 
som dem. Det hjälper oss också att se större mening och 
syfte under livets gång. President Spencer W. Kimball (1895–
1985) sa: ”Av alla kunskapsskatter är kunskapen om Gud, om 
hans existens, hans makt, hans kärlek och hans löften den 
absolut viktigaste.” 8

Livslångt lärande
Som unga vuxna bör vi uppsöka och dra nytta av alla 

möjligheter att söka efter lärande och utbildning – både i 
skolan och i evangeliet. Syster Mary N. Cook, tidigare första 
rådgivare i Unga kvinnors generalpresidentskap, jämförde 
utbildning med att vara förberedd med olja i våra lampor 
(se Matt. 25:1–13): ”Nu är tiden inne för er att flitigt arbeta för 
att öka er andliga kunskap – en droppe i taget – genom bön, 
skriftstudier och lydnad. Nu är tiden inne att skaffa en utbild-
ning – en droppe i taget.” 9

Det finns många skäl att utbilda sig: det hjälper oss att för-
stå mer om människorna och världen omkring oss, och det 
gör det möjligt för oss att undervisa våra barn, tjäna i kyrkan 
och samhället och sörja för oss själva och våra familjer. Som 
president Gordon B. Hinckley (1910–2008) sa:

”Du har fått ett bud av Herren att utbilda sinne och 
hjärta och händer. Herren har sagt: ’Undervisa flitigt … både 
om det som är i himlen och på jorden …, det som händer 
i hemlandet, det som händer utomlands, om nationernas 
krig och förvirring samt om straffdomarna över landet, och 
även i kunskapen om länder och om riken – så att ni kan vara 
förberedda på allting” (L&F 88:78–80).

Herren vill att du ska utbilda dina sinnen och händer till att 
bli ett inflytande i det godas tjänst när du går vidare i livet.  
… Din utbildning stärker ditt tjänande i kyrkan.” 5

Andligt lärande: ”Lär känna 
hemligheterna och de 
fridgivande tingen”

Hur viktig utbildning i ett klassrum än är, så är vår andliga 
utbildning ännu viktigare för vår resa under jordelivet.

När äldste Kim B. Clark, en generalauktoritet emeritus, 
tjänstgjorde som chef för kyrkans utbildningsverksamhet 
sa han:

”Den viktigaste kunskapen som du behöver ha är kun-
skapen om sådant som hör Gud till. …

När du sätter andlig kunskap främst i ditt sinne och hjärta 
litar du till Herren och den Helige Anden i dina studier, du ser 
allt du studerar i hans evangeliums ljus och du fortsätter att 
lära på en djup nivå hela livet.” 6

I dag har vi så många resurser tillgängliga som kan hjälpa 
oss i vår strävan att lära oss om evangeliet. Vi har inte 
bara skrifterna och de levande profeternas ord tillgängliga 
för oss, utan också Kom och följ mig, generalkonferenser, 
söndagsskolekurser och hemaftnar, som alla utgör tillfällen 
att regelbundet lära sig om evangeliet. Heliga tempel är också 
avsedda att undervisa oss om Guds vägar.

Unga vuxna kan också dra nytta av kyrkans religionsins- 
titutprogram som innehåller kurser om allt från skrifterna 
till kyrkans historia, för att få hjälp att leva ett produktivt liv. 
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SLUTNOTER
 1. Dieter F. Uchtdorf, ”Två principer för varje ekonomi”, 

Liahona, nov. 2009, s. 58.
 2. Se By Study and Also by Faith: One Hundred Years of Semina-

ries and Institutes of Religion (2015), s. 2–3, 5–6.
 3. Se George A. Smith, Journal, Dec. 1850- Apr. 1851, 

3 mars 1851, i George A. Smith Papers, 1834–1877, 
kyrkans historiska bibliotek, Salt Lake City.

 4. Russell M. Nelson, ”Var finns visheten?” Nordstjärnan, 
jan. 1993, s. 5, 6.

 5. Gordon B. Hinckley, ”Seek Learning”, New Era, 
sep. 2007, s. 4.

 6. Kim B. Clark, ”Kunskap för hela själen”, Liahona, aug. 
2017, s. 34.

 7. Michael John U. Teh, ”Vår personlige Frälsare”, Liahona, 
maj 2021, s. 99.

 8. Spencer W. Kimball, ”Seek Learning, Even by Study and 
Also by Faith”, Ensign, sep. 1983, s. 5.

 9. Mary N. Cook, ”Sök kunskap: Du har ett arbete att 
utföra”, Liahona, maj 2012, s. 122.

Kom ihåg att vår himmelske Fader har befallt oss att söka efter 
kunskap. Att kunna lära är en sann gåva från honom. Om en formell 
utbildning känns ouppnåelig kan du be om vägledning och hjälp.

Livslångt lärande kan vara en av de mest tillfredsställande aspekt-
erna av våra liv. Om vi investerar i vårt lärande nu, skapar vi ett 
mönster för livslångt lärande som hjälper oss att bli bättre föräldrar 
till våra barn, bättre anställda till våra arbetsgivare, bättre medborg-
are i vårt samhälle, bättre tjänare för våra medmänniskor och bättre 
lärjungar till Kristus. ◼

MER FÖR DIG!
Se fler artiklar för unga vuxna i UV: Aktuellt som 
finns i Evangeliebiblioteket under ”Vuxna” eller 
”Tidningar”.

När vi prioriterar 
andlig inlärning i våra 
liv blir vi välsignade.
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Uppnå din potential  
genom utbildning

Redaktionen på UV: Aktuellt

Vet du vem du vill bli? Vet du vad 
som kommer att hjälpa dig att 
nå dit? Äldste Joseph W. Sitati 
i de sjuttio har sagt: ”Om du kan 
utveckla en tydlig vision 

av vad du kan bli, öppnar Herren upp vägar 
för dig.” 1

Utbildning hjälper Christina Augerea från 
Hula i Papua Nya Guinea att nå sina mål. 
Ända sedan hon var liten har hon älskat att 
läsa och haft som mål att studera vid ett 
universitet. Det var hennes kärlek till läsning 
som ledde henne till kyrkan.

”När jag gick i femte klass hade vi inga 
böcker i min skola”, säger hon. ”Min lärare 
var medlem i kyrkan. Hon hade inga andra 
böcker så hon gav oss Mormons bok.”

Flera år senare tjänade Christina som 
missionär i Filippinerna och började sedan 
studera vid Brigham Young University- 
Hawaii, där hon arbetar på att kunna stud-
era juridik, med både statsvetenskap och 
företagsekonomi som huvudämne, och 
mandarin som tillvalsämne.

Cirkeln för Christinas berättelse slöts i 
och med att covid- 19- pandemin tvingade 
henne att återvända hem. En dag när hon 

U N G A  V U X N A

En ung vuxen 
från Papua 
Nya Guinea 
visar hur vi, 
genom att 
söka möjlig-
heter att lära 
oss, kan nå 
vår potential.

besökte sin by fick hon veta att biblioteket i 
hennes grundskola var angripet av termiter. 
Med hjälp av lokala organisationer och 
kyrkan, övervakade Christina uppförandet av 
ett nytt bibliotek, med system på plats som 
kan hålla igång det i många år.

Samtidigt som Christina är glad över att 
ha kunnat hjälpa sitt samhälle, förklarar hon 
att det krävdes mycket tro och arbete för att 
komma dit hon är nu. ”Jag vet hur det känns 
när man inte har något, men vill studera”, 
säger hon. Och genom alla sina erfarenheter 
har hon lärt sig mycket om utbildningens 
värde och syfte.

Mer än betyg
Våra ledare i kyrkan säger ofta att det är 

viktigt att söka all den utbildning vi kan. ”Her-
ren och hans kyrka har alltid uppmuntrat oss 
att utbilda oss så att vi kan öka vår förmåga 
att tjäna honom och vår himmelske Faders 
barn”, har president Henry B. Eyring, andre 
rådgivare i första presidentskapet, sagt.2

Men som Christina säger är utbildning 
mer än att bara sitta i ett klassrum. ”En 
av mina lärare sa att lärande inte bara 
handlar om att få betyg, ett diplom eller så 
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småningom ett jobb. Det handlar om att förstå begrepp.” Och 
för att utbildningen verkligen ska göra skillnad i ens liv måste 
det man lär sig bli en del av en själv. ”Man måste älska att 
lära”, tillägger Christina.

Det finns många sätt som vi kan utbilda oss på. ”Vi lär oss 
inte bara i skolan”, säger Christina. ”Vi lär oss också i kyrkan. 
Vi lär oss hemma. Vi kan lära oss överallt.” När vi utnyttjar 
möjligheterna att utöka vår kunskap blir vi mer utbildade, 
och inlärningsprocessen blir en mer central del av livet.

Utbildning hjälper oss att tjäna
Christina vittnar om att kunskap är nyckeln till att hjälpa 

var och en av oss att förbereda oss för att möta Gud (se Alma 
34:32). ”Vi kan växa och nå vår potential genom att lära”, 
säger Christina. När vi ödmjukt söker kunskap blir vi mer som 
vår himmelske Fader och Jesus Kristus och förbereder oss för 
att leva med dem igen.

Genom att frigöra vår personliga potential ökar utbild-
ningen också vår förmåga att tjäna andra. President Russell 
M. Nelson har sagt: ”Utbildning är skillnaden mellan att önska 
att ni kunde hjälpa andra och att kunna hjälpa dem.” 3

Det här är en av de största välsignelserna som Christina 
har sett som utbildning ger. ”Utbildning ger mig självförtro-
endet att veta att jag kan lära ut färdigheter till andra”, säger 
hon. ”Att undervisa i kyrkan innebär också ett stort ansvar. Så 
att ha självförtroendet att undervisa de unga kvinnorna eller 
ungdomarna är fantastiskt.”

Gud hjälper oss
Det krävs uthållighet och styrka för att utbilda sig – men 

det är möjligt. Till en början visste Christina inte hur hon 
skulle kunna uppnå sina mål. ”Jag visste inte var jag skulle få 
pengarna från”, säger hon. Men Christina upptäckte att när 
man litar på Gud och söker hans hjälp så hjälper han oss att 
åstadkomma det han vill att vi ska göra.

”Med alla mina drömmar och planer var det två saker 
som jag alltid bad min himmelske Fader om, nämligen att 
han skulle lära mig vad jag kunde göra och hur jag kunde 
göra det. Och han övergav mig aldrig. Han visste att det 
fanns något bättre för mig och han vägledde mig. Jag visste 
hela tiden att min himmelske Fader var med mig och att han 
fortfarande är det”

Och när vi söker vår himmelske Faders hjälp så välsignar 
han oss med möjligheter att få mer utbildning och kunskap.

Christina vet att det är värt besväret att skaffa sig en 
utbildning. ”Jag skulle säga till andra som tror att de inte kan 
göra det, att de ska komma ihåg den enorma potential som 
Gud har gett oss. Vi kan frigöra den potentialen genom att tro 
på att han har gett den till oss.” ◼
SLUTNOTER
 1. Joseph W. Sitati, i ”Utbildning för ett bättre liv”, ChurchofJesu-

sChrist.org/topics/pef- self- reliance/live.
 2. Henry B. Eyring, ”Education for Real Life”, Ensign, okt. 2002, s. 17.
 3. Russell M. Nelson, ”Ungdom av ädel härkomst: Vad ska du välja?” 

(KUV:s andakt för unga vuxna, 6 sep. 2013), broadcasts.Chur-
chofJesusChrist.org.IL
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Lori Newbold
Unga kvinnors rådgivande råd på generalnivå

Det kan ibland kännas som en välsignelse och en förban-
nelse att ha ett evigt perspektiv. Även om jag blir tröstad 
av vetskapen att saker och ting så småningom ordnar sig, 

känns evigheten som en väldigt lång tid att vänta. Äldste Neal 
A. Maxwell (1926–2004) i de tolv apostlarnas kvorum sa att ”Gud 
[lever] i ett evigt nu där det förflutna, närvarande och tillkom-
mande ständigt är inför honom.” 1 Den lärosatsen får mig att 
tänka att Gud inte bara ser att jag väntar på löften nu, utan också 
ser effekten av att de här löftena uppfylls i evigheten. Även om jag 
för närvarande inte har man eller barn på jorden, ser han mig som en hustru och 
mor. Även om jag dagligen uppvisar mänskliga svagheter och bräckligheter, ser 
han mig som en förhärligad, fulländad person. Och eftersom han ser mig i sådana 
eviga roller kan jag se framåt och leva ”som om” ( Jar. 1:11) de redan har inträffat.

För att leva ”som om” krävs det att vi tror på att Gud håller sina löften. Även 
om ”löfteshållare” inte är ett uttryck från skrifterna, har det blivit en av mina favo-
ritbeskrivningar av honom. Skrifterna är en löftenas bok. Hans heliga tempel är 
ett löftenas hus. Mina förbund med honom är mina personliga löften. Hans verk 
är ett löftenas verk. Och han är en löfteshållare som är angelägen om att utgjuta 
välsignelser över sitt folk (se L&F 109:21). Han kom ihåg Rakel, befriade David, gav 
kvinnan i Sarefat mat, ledde Israels barn till ett utlovat land och inledde den sedan 
länge utlovade återställelsen av sitt evangelium. Och viktigast av allt är att han 

 ATT LEVA 
   ”SOM OM”  
GUDS LÖFTEN 
   HAR UPPFYLLTS
Några enkla ord har hjälpt mig att se hur Gud håller sina 
löften, inklusive löftena i min patriarkaliska välsignelse, 
även om jag kanske inte upplever dem just nu.
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sände sin enfödde Son ”att åstadkomma odöd-
lighet och evigt liv för människan” (Mose 1:39). I 
själva verket har Herren i alla skrifter ”uppenba-
rat sig själv och sin fullkomliga karaktär … så att 
människan kan sätta sin tilltro till honom utan 
förbehåll” (Bible Dictionary, ”Faith”).

Eftersom Gud är en löftenas Gud, blir det 
ibland svårt för mig att förstå varför vissa löften 
ännu inte har uppfyllts i mitt liv. Jag vet många 
andra som har känt likadant när de har läst sin 
patriarkaliska välsignelse eller reflekterat över 
andra prästadömsvälsignelser och maningar från 
den Helige Anden. Så hur lever vi ”som om” de 
här löftena har uppfyllts? Jag vill ge tre förslag.

1. Tänk på mångfalden av hans löften
En av nycklarna till att tro på att vår himmel-

ske Fader håller sina löften är att vara medveten 
om mångfalden av alla löften som han har gett 
oss. Vissa löften verkar mer spännande eller 
betydelsefulla än andra, och det är ofta dessa 

som vi har en tendens att foku-
sera på. Även om vi inser att 
många av de här löftena inte 
uppfylls i det här livet hoppas 
vi på att få en del av dem 
uppfyllda under jordelivet och 
lever trofast för att en dag få se 
alla uppfyllda. Vi ser till exem-
pel fram emot att ”uppståndel-

sen ska … komma till alla” (2 Ne. 9:22), glädjen 
av att föra ”en … själ till [honom]” (L&F 18:15), 
befrielse från ”en tagg i köttet” (2 Kor. 12:7), ett 
evigt äktenskap och en evig familj och slutli-
gen upphöjelse och att bli som våra himmelska 
föräldrar 2.

Andra löften kan vara små och enkla och 
ibland tas de till och med för givna. De här 
löftena gör det möjligt att uppleva glädje under 
jordelivet och omfattar sådant som att alltid ha 
Kristi ”Ande hos [oss]” (L&F 20:77), att veta att 
”[hans] nåd är nog” (2 Kor. 12:9), att uppleva 

”frid i den här världen” (L&F 59:23) och att vara 
”glada under alla omständigheter” 3. Kristus 
lovar: ”Jag ska inte lämna er faderlösa, jag ska 
komma till er” ( Joh. 14:18).

Hans löften är lika oändliga som hans makt 
och hans kärlek. När vi tar oss tid att titta 
närmare på vad han har lovat, ökar sannolik-
heten att vi får se uppfyllelsen av hans löften 
i större grad och därför litar mer på honom som 
en löfteshållare.

2. Se hans hand
Jag tror att det har funnits många tillfällen 

i livet när jag har varit så fokuserad på de till 
synes viktigare löftena, eller ett specifikt löfte 
som jag hoppades på, att jag missade vad Her-
ren gjorde för mig just då. Vi har en tendens 
att hitta bevis för det vi söker efter. Om vi tittar 
efter uppfyllelser, ser vi Herrens närvaro under 
dagens gång. Vi ser dörrar som han öppnade för 
oss. Vi ser ”förvissning” (Alma 58:11) som han 
sände oss.

Ett sätt jag lärde mig att se hans 
närvaro på kom från president 
Henry B. Eyring, andre rådgivare i 
första presidentskapet, som talade 
om att föra en daglig uppteckning 
över hur vi har sett Guds hand 
räckas ut och välsigna oss varje 
dag.4 Att dagligen reflektera och 
skriva dagbok kan ha förändrat mig mer än 
något annat. Därigenom började jag se att Her-
ren gick med mig varje dag och uppfyllde fler 
löften än jag kunde ha föreställt mig.

Vi lever i en värld där många fokuserar på 
bristerna i livet. Alltför många av oss börjar 
dagen med tankar om att vi inte räcker till och 
avslutar den med en känsla av att vi har miss-
lyckats. Vi kan känna att vi inte har tillräckligt 
med tid, pengar, energi, mod, hopp, tro och så 
vidare. Denna typ av perspektiv gör det mycket 
svårt att se att några löften uppfylls.



 2 0 2 2  f e b r u a r i  35

I psalmen ”As Now We Take the Sacrament” 
står det: ”Vi begrundar din bestående nåd, din 
gränslösa kärlek.” 5 I åratal var min förberedelse 
inför sakramentet fokuserad på misstagen jag 
hade gjort veckan/veckorna innan, och på 
bristerna jag hade uppvisat. Allt jag kunde se var 
hur långt borta jag var från att vara som Kristus. 
Efter att Anden hade undervisat mig genom de 
här orden började jag fokusera på hur jag hade 
sett hans ”bestående nåd” och ”gränslösa kärlek” 
under den gångna veckan. När jag reflekterade, 
såg jag hur löften hade uppfyllts. Jag såg att 
Herren hade varit med mig. Han hade tröstat, 
gett mig kraft och stärkt mig. Han hade hållit 
sina löften.

3. Hjälp honom att hålla sina löften till andra
För ett par jular sedan fick jag flera upplevelser 

som fördjupade min insikt om hans önskan att 
uppfylla sina löften till sina barn. I stället för att 
gruva mig för ännu en ensam jul bestämde jag 

mig för att försöka vara Herrens 
verktyg, på vilket sätt han än 
behövde mig. Så varje dag frågade 
jag honom vem som behövde 
känna hans kärlek den dagen 
och hur jag bäst kunde dela med 
mig av den kärleken åt honom. 
Genom den Helige Anden 
bevittnade jag underverk och 

fick känna den fullständiga glädjen i att vara ett 
instrument i hans händer till att uppfylla några 
små och enkla löften. Jag fortsätter att be varje 
dag om att kunna vara det verktyget åt honom.

När vi väljer att lita på Gud och leva ”som om” 
löftena har uppfyllts, får vi kraft att gå upp ur 
sängen, leva trofast och vänta tålmodigt även 
när det är svårt att göra. Liksom Sara, väljer vi 
att ”döma honom som trofast som hade lovat” 
(se KJV, Hebrews 11:11). Liksom Abraham 

försöker vi att ”inte [tvivla] i otro på Guds löfte” 
(Rom. 4:20), medan vi ”där hoppet [är] ute hop-
pa[s] … ändå” (Rom. 4:18).

Att leva ”som om” skiljer sig åt för alla. För 
mig innebär det att jag omvänder mig snabbt 
och regelbundet och litar på att mina ansträng-
ningar hjälper mig att bli mer som Herren. Jag 
håller de förbund jag redan har ingått, i vetskap 
om att de val jag gör nu kommer att välsigna 
min make och min familj. Jag vädjar om styrka 
att ”inte … rygga” (L&F 19:18) på grund av 
ensamhet, och jag söker efter möjligheter att 
lyfta andra. Jag skapar ett hem nu där det skulle 
kännas bra att fostra barn.

Det är inte alltid ett lätt val att lita på hans löf-
ten. Att vänta på Herren kräver en tro på Jesus 
Kristus som, ibland, kan upplevas vara nästan 
mer än vad vi klarar att uppbåda. Alma vittnade: 
”Han kommer att uppfylla alla de löften som 
han ska ge [oss], för han har uppfyllt de löften 
som han har gett våra fäder” (Alma 37:17). Guds 
löften är säkra, och jag vet att 
Frälsaren ger oss all den hjälp 
och allt det stöd vi behöver 
medan vi försöker lära känna 
och lita på vår Fader i himlen, 
som ”i alla stycken [bekräftar] 
sitt ord” (Alma 25:17). För det 
finns sannerligen ”ingen Gud 
som du, varken uppe i himlen 
eller nere på jorden, du som håller förbundet 
och bevarar nåd mot dina tjänare när de vandrar 
inför dig av hela sitt hjärta” (1 Kung. 8:23). ◼
SLUTNOTER
 1. Neal A. Maxwell, ”Sörj för själens liv”, Liahona, 

maj 2003, s. 70.
 2. Se L&F 132:20; Uppsatser om evangelieämnen, 

”Moder i himlen”, JesuKristiKyrka .org.
 3. Eliza R. Snow, citerad i Russell M. Nelson, ”Glädje och 

andlig överlevnad”, Liahona, nov. 2016, s. 82.
 4. Se Henry B. Eyring, ”O, kommen ihåg, kommen ihåg”, 

Liahona, nov. 2007, s. 66–69.
 5. Se ”As Now We Take the Sacrament”, Hymns, nr 169.
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För några år sedan var jag i ett litet samhälle i Illinois vid 
Mississippiflodens strand och fotograferade två skyltar 

som var fastspikade på träden vid vattenkanten. På en 
skylt står det: ”Floden nådde hit i juli 1993.” På nästa, 
som satt ännu högre upp, står det: ”Mississippifloden 
nådde den här nivån i juni ’08.” På andra sidan vägen, 
några meter från skyltarna, finns vackra hus med en vid-
sträckt vy över floden. Men dessa bostäder, hur vackra 
de än är, ligger långt inom översvämningsområdet. När 
jag såg de två skyltarna och sedan tittade på husen i när-
heten, kom jag att tänka på två saker:

1. Det är lite sent att börja förbereda sig för översväm-
ningar när vattnet redan står en upp till knäna.

2. Om man medvetet bygger där översvämningar 
kommer, kan man logiskt sett inte klaga när 
det smutsiga, virvlande vattnet förstör det man 
värdesätter.

Kämpa mot översvämningen
Världen vi lever i i dag översvämmas regelbundet 

av en flod av obscenitet, våld och pornografi, förklädd 
till underhållning. Översvämningen är så utbredd och 

T R O F A S T  Å L D R A N D E

Hur kan du hjälpa 
dem du älskar att 
undvika obsceniteter, 
våld och pornografi 
i dagens media?

Varning för översvämning
Don L. Searle
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hotfull att den har fyllt världen med smuts och för-
nedring och gjort dem så vanliga att de för många inte 
längre är chockerande.

Hur kan vi som är äldre hjälpa dem vi älskar att und-
vika att svepas med av en sådan flod? Vad kan vi göra 
för att hjälpa dem att lägga grunden för sitt liv långt från 
källan till potentiella problem?

Föräldrar har ansvaret att undervisa sina barn. Och 
som farförälder har jag lärt mig att vi måste vara försik-
tiga så att vi inte tränger oss på. Men vad händer om 
ämnet trots allt kommer upp? Jag minns väl ett samtal 

som jag hade med ett av mina barnbarn, som nu tjänar 
som missionär. Han berättade för mig att dagens ung- 
domar varje dag måste välja mellan moral och omoral. 
Här är en del av det vi pratade om, med förslag på hur vi 
kan hantera det:

•  Ibland är det nödvändigt att göra personliga val 
som är impopulära eller som hånas av andra. Vad 
ska vi till exempel göra med filmer eller program 
där det ”bara” finns en eller två dåliga scener, eller 
där klassificeringen endast gäller ”språk och våld”?
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med mig påminde mig om att vi äldre kan göra en skill-
nad och hjälpa ungdomar att i sig själva se den son eller 
dotter som vår himmelske Fader hoppas att de ska bli.

Här är några andra saker som mina barnbarn och jag 
har pratat om när de har sökt råd av mig om hur man 
håller sig ren i en smutsig värld:

•  Herren varnade för ”ondska och … onda avsikter … 
i ränkfulla människors hjärtan i de sista dagarna” 
(L&F 89:4). Han pratade inte bara om personer som 
säljer ämnen som skadar kroppen. Det finns också 
ränkfulla avsikter som riktar sig mot våra sinnen 
och andar. Upphovsmannen till de här ränkfulla 
avsikterna är samma varelse som försökte dra oss 
bort från vår himmelske Fader innan vi fick våra 
jordiska kroppar.

•  De som är fast beslutna att undvika smuts kan 
också bli hånade och förlöjligade av jämnåriga. 
Ibland kommer kritiken från just de personer som 
de har beundrat eller respekterat. Kanske är det då 
hånet gör mest ont.

•  Andra kan försöka övertyga oss om att det finns 
goda skäl till att vi tänker fel: ”Mogna, välinforme-
rade vuxna bör kunna hantera dagens föränderliga 
moraliska normer. Så varför kan inte du göra det?” 
Sådana frågor som dessa, även om de presenteras 
som ”upplysta”, ignorerar vår gudagivna möjlighet 
att välja våra egna moraliska normer. Vi kan inte 
kontrollera världen eller andras handlingsfrihet. 
De väljer det de väljer. Vårt enda skydd är att kon- 
trollera våra egna val.

•  Om du tvekar eller har en fråga om innehållet i en 
viss show, försök att föreställa dig hur du skulle 
förklara för din familj – eller kanske för Frälsaren – 
varför den här showen kändes värdefull nog för att 
du skulle lägga din tid på den.

•  Undvik att klicka på sådant som utan tvekan har 
innehåll som kan äventyra dina normer. Vad för-
väntar du dig till exempel att hitta, om du klickar 
på ”Bilder som var för heta för att tryckas på 
1980- talet”?

•  Andra säger sådant som ”Mina föräldrar låter 
mig titta på sådant”. När de gör det, håll fast vid 
dina personliga normer i stället för att ge efter för 
grupptryck.

•  Andra hävdar att ”det är annorlunda i dag”. Men 
i verkligheten finns det inga nya synder i den här 
generationen eller någon annan. Djävulen hittar 
bara nya och djärvare sätt att presentera dem på. 
Tänk på det här skriftstället: ”Jag kan inte berätta 
om alla sätt varpå ni kan begå synd. … Men så 
mycket kan jag säga er, … [ge] akt på er själva och 
på era tankar och på era ord och på era gärningar” 
(Mosiah 4:29–30).

•  Se till att du är fullt på det klara med varför du inte 
vill att vissa saker ska ses eller höras i ditt hem. Du 
kan räkna med att andra frågar varför, så ha ett svar 
redo redan i förväg.

Håll dig borta från smutsen
I mitt samtal med mitt barnbarn märkte jag att han 

välkomnade mina råd. Han tyckte om att vi pratade ige-
nom hans bekymmer tillsammans. Hans önskan att prata 



Bygg utanför översvämningsområdet
Husen längs Mississippifloden visar att om man väljer 

att bygga ett hus nära floden kan man kanske slippa 
undan faran ett tag, men förr eller senare blir det över-
svämning. Äldste Neal A. Maxwell (1926–2004) i de tolv 
apostlarnas kvorum talade en gång om medlemmar 
som vill ha en åretruntbostad i Sion samtidigt som de 
försöker behålla en sommarstuga i Babylon.1 Herren har 
varnat sitt folk att de måste fly från Babylon eller riskera 
att bli förintade (se L&F 64:24; 133:14). Om vi lyssnar på 
den Helige Andens viskningar så varnar han oss när vi är 
för nära Babylon.

Vårt enda skydd är att bygga på en fast grund långt 
ovanför översvämningsområdet.

När jag tog fotot av de två skyltarna vid Mississippi-
floden tjänade min fru och jag som missionärer vid de 
historiska platserna i Nauvoo. Där i tegelbruket pratade 
vi missionärer med besökarna om vikten av att bygga 
på en stark grund. När det fanns små barn i 
en grupp besökare bad vi en av dem att 
återge berättelsen som Jesus berättade 
om den vise mannen som byggde sitt 
hus på en klippa (se Matt. 7:24–27). 
Sedan pratade vi om Helaman 5:12, där 
det står att klippan vi ska bygga på är 
”vår Återlösare, som är Kristus”.

Oavsett var vi bygger vår grund 
ställs vi inför stormar i det här livet. 

I Helaman 5:12 står det att vi ska bygga på Jesu Kristi 
grund så att ”när djävulen sänder sina starka vindar, … 
när allt hans hagel och hans mäktiga storm piskar [oss], 
ska detta inte ha någon makt att dra [oss] ner” 
(betoning tillagd).

Om vi bygger vår personliga andliga grund på vår 
Återlösares klippa och uppmuntrar våra barn och barn-
barn att göra detsamma, kan vi stå emot översvämning-
arna eftersom han står på vår sida. ◼
Författaren bor i Idaho, USA.
SLUTNOT
 1. Se Neal A Maxwell, A Wonderful Flood of Light (1990), s. 47.
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Undervisning 
om Guds löften

T I L L  F Ö R Ä L D R A R

Kära föräldrar!
Vi kan alla komma närmare Gud 

när vi ingår förbund med honom. 
Månadens nummer kan hjälpa er att 
undervisa era barn om de förbund 
som Gud ingick med sitt folk förr 
och de förbund som vi ingår med 
honom i dag. Förslagen nedan kan 
hjälpa er att samtala med era barn 
om förbund och om att vara stark 
i svåra tider.

SAMTAL OM EVANGELIET
Hur vi blir ett förbundsfolk

För att undervisa om det som tas upp i ”Evangeliets grunder” på sidan 10 
kan ni rita en väg som leder till himlen. Placera markörer längs vägen som 
representerar viktiga förrättningar, som dopet, och de tillhörande förbund vi 
ingår. Vad kan era barn göra för att förbereda sig inför nästa förrättning? Hur 
förbereds vi för att ingå ytterligare förbund genom att hålla förbunden som 
vi redan har ingått? Hur får vi hjälp att hålla oss nära Gud genom våra löften 
till honom?

Ni kan också prata om principerna i äldste Neil L. Andersens artikel på 
sidan 6. Vilka välsignelser och ansvar kommer av att vara en del av Guds 
förbundsfolk?

Hur man möter utmaningar med tro
Läs några citat från artikeln om att utveckla resiliens (s. 16). Be familjemed-

lemmarna att berätta om en gång när de välsignades för att de höll ut genom 
något som var svårt. Prata sedan om följande frågor: Hur hjälpte Gud er 
genom den svåra tiden? Vad lär vi oss av den här artikeln som kan hjälpa oss 
att gå framåt när vi har det svårt, gör misstag eller misslyckas? Vad kan vi mer 
göra som familj för att förbereda oss för de utmaningar som kan komma?

Ni kan också läsa äldste Ojedirans artikel på sidan 42 för att få större insikt 
om vad det innebär att ha ”ett förkrossat hjärta” (3 Ne. 9:20). Hur hjälper 
ödmjukhet oss att övervinna våra utmaningar?
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FRÅN TIDSKRIFTEN VÄGLEDNING 
FÖR DE UNGA

”Hur blir det med min mission?”
När Amoako blev sjuk trodde han 

att han inte skulle kunna tjäna som 
missionär. Läs om underverket han 
upplevde när han var så sjuk att han 
inte kunde gå.
Det är okej att misslyckas!

Du kommer inte att lyckas med allt 
i livet, och det är okej! Läs mer om 
skillnaden mellan att misslyckas och att 
vara misslyckad i månadens artikel från 
Hjälp i livet.
Vilka var patriarkerna?

Visste du att förbundet som Gud 
ingick med de gamla patriarkerna fort-
farande gäller dig i dag? Upptäck vilka 
patriarkerna i Gamla testamentet var i 
den här artikeln.

FRÅN TIDSKRIFTEN VÄNNEN

Vi kan göra sådant som är svårt!
Tim lär sig att även om han är trött, 

kan han klara av svåra saker om han 
fortsätter att försöka. Läs den här 
berättelsen för att lära ditt barn om 
resiliens.
Släktskattjakt

Hjälp ditt barn att slutföra månadens 
familjehistoriska utmaning.
Omvändelse och hissknappar

I månadens Vänner emellan kan 
du läsa en berättelse om hur äldste 
Benjamin M. Z. Tai i de sjuttio lärde sig 
om omvändelse när han växte upp i 
Hongkong som liten pojke.
Hjälp med Kom och följ mig

Läs berättelsen om Abraham och 
Sara för att lära ditt barn om Guds 
löften. Hitta också en familjeaktivitet 
som ni kan göra för varje vecka i Kom 
och följ mig.
Hur vi kommer till kyrkan

Ta reda på hur primärbarn runt om i 
världen kommer till kyrkan.

KOM OCH FÖLJ MIG 
– FAMILJEKUL
Tionde ger tacksamhet

I 1 Moseboken 14:20 läser vi att 
Abraham betalade tionde. Äldste 
David A. Bednar har sagt att andliga 
välsignelser ”flödar … ut genom 
himlens fönster och in i livet när vi 
håller tiondelagen” (”Himlens föns-
ter”, Liahona, nov. 2013, s. 18).
1. Prata som familj om vilka välsig-

nelser ni har sett genom att lyda 
tiondelagen.

2. Låt en person skriva ner 
välsignelserna.

3. Gå tillsammans igenom listan 
igen och diskutera hur dessa 
välsignelser gör ert liv bättre.
Äldste Bednar sa också att ”en 

obemärkt men viktig välsignelse 
som vi får [när vi håller tiondela-
gen] är … tacksamhetens andliga 
gåva, som gör det möjligt för oss 
att uppskatta det vi har. … En tack-
sam person är rik på förnöjsamhet” 
(”Himlens fönster”, s. 18). Hur har er 
familj sett tacksamhet som en väl- 
signelse av att ni betalar tionde?

Insänt av Brenda Slade

Stöd för Kom och följ mig
Se sidorna 46–48 för att lära er 

mer om Noas ark och annat material 
som är till stöd för veckans studier 
av Kom och följ mig.



1   M O S E B O K E N  2 2 : 1 – 1 9
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När jag var grenspresident i Nigeria uttryckte en ung nyom-
vänd syster sin önskan att tjäna som missionär. Hennes far, 
som inte var medlem i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars 

Heliga, ogillade starkt hennes plan. Vårt grensråd diskuterade situa-
tionen. Vi beslutade att det var lämpligt att grenspresidentskapet 
besökte hennes far.

Besöket ledde ingen vart till en början, tills jag kände mig inspir-
erad att berätta för hennes far om Abrahams villighet att offra sin 
son Isak, vilket beskrivs i 1 Moseboken kapitel 22. Abraham var ett 
föredöme i fråga om tillit till och tro på Gud. Fastän Isak var Abra-
ham och Sarahs ende son, som föddes när de båda var gamla, lydde 
Abraham villigt när Herren bad om ett offer.

När Abraham var på väg att offra sin son ingrep en ängel. ”Lyft 
inte din hand mot pojken och gör inte något mot honom. Nu vet jag 
att du fruktar Gud, när du inte ens har undanhållit mig din ende son” 
(1 Mos. 22:12). Ordet frukta betyder i den versen ”att känna vördnad 
och respekt för [Gud] och att lyda hans bud”.1

Ett mjukare hjärta
Fadern berördes av den här påminnelsen om Abrahams lydnad. 

Han sa att han aldrig hade trott att han skulle bli ombedd att göra 
något liknande, om än i mindre skala. Han gick med på att låta 

Äldste Adeyinka 
A. Ojediran
i de sjuttios 
kvorum

Abrahams exempel lär oss att när vi sätter 
Herren främst, så följer välsignelser.

dottern tjäna som missionär och att stödja 
henne ekonomiskt i 18 månader.

Systern tjänade hedervärt. När hon åter-
vänt hem gifte hon sig med en man i samma 
gren. De tjänar fortfarande hängivet i kyrkan 
och har tre barn. Alla hennes syskon har 
blivit medlemmar i kyrkan. Hennes bror 
tjänade också som missionär. Och hennes 
yngsta syster är gift med min yngste bror.

Jag är imponerad av hennes fars beslut, 
när jag tänker tillbaka. Han lät sitt första 
barn, som blivit omvänd till en annan tro än 
hans egen, tjäna som missionär. Jag påminns 
också om de välsignelser som hans familj 
fick när flera av hans barn blev medlemmar i 
kyrkan. I dag är de lyckligt gifta med värdiga 
makar och följer trofast Jesu Kristi evange-
lium. Fadern gick aldrig med i kyrkan, men 
hans offer, liksom Abrahams tro på 
Gud, ”räknas honom till rättfärdighet” 
(se 1 Mos. 15:6).
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När vi villigt lyder Herrens bud, gör vi 
uppoffringar för honom. Och när vi gör det 
känner vi mer av hans möjliggörande kraft, 
som gör det möjligt för oss att gripa det eviga 
livet efter att ha gjort vårt allra bästa (se 2 Ne. 
25:23; Moro. 7:25). När vi omfamnar Frälsarens 
försoning ökar vår kärlek till honom. Vi kän-
ner en större samhörighet med honom. Då 
blir det möjligt för oss att göra allt som han 
kräver av oss.
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En villig uppoffring

Skrifterna ger många exempel på personer som villigt gjorde upp-
offringar och sedan fick kraft av Gud.

Fader Lehi, till exempel, lämnade allt bakom sig för att bege sig 
till det utlovade landet. Sedan hjälpte Gud Lehis söner att hämta 
mässingsplåtarna från Laban, gav dem Liahona för att vägleda dem 
genom vildmarken, visade Nephi hur han skulle bygga ett fartyg 
och skyddade hans familjemedlemmar när de korsade havet. 
(Se 1 Ne. 2–18.)

En liknelse
Abrahams 

villighet att offra 
sin son är förstås 
”en sinnebild för 
Gud och hans 
enfödde Son” 
( Jakob 4:5). 
I uppställningen 
visas några 
likheter:

Jesus Kristus, Guds Son Isak, Abrahams son

Gud beskriver Jesus Kristus som sin 
älskade Son (se Matt. 3:17; JS–H 1:17).

Gud beskriver Isak som den son som 
Abraham älskar (se 1 Mos. 22:2).

Frälsaren är Guds Lamm som tar bort 
världens synder (se Joh. 1:29; 

1 Ne. 11:21, 33; Mosiah 14:7; Alma 7:14).

Isak är ett lamm som Abraham 
ska offra (se 1 Mos. 22:7–8).

Gud gav oss sin Son på grund av 
sin kärlek till oss (se Joh. 3:16).

Abraham är villig att ge sin 
son på grund av sin kärlek till 

Gud (se 1 Mos. 22:12).

Frälsaren är arvinge till Faderns 
tron (se Rom. 8:17; Hebr. 1:2).

Isak är Abrahams arvinge 
(se 1 Mos. 15:4).

Genom Kristus är vi arvingar till 
riket (se Rom. 8:17; Gal. 3:29).

Genom Isak (eller genom 
förbund) räknas vi som Abrahams 
avkomlingar (se 1 Mos. 21:12–13).

Herrens offer är nödvändigt för 
att vi ska bli återlösta. Genom 
trofasthet, förrättningar och 
förbund kan vi bli som han.

Tack vare löftena som gavs till 
Abraham och Isak kan vi bli 

förbundets barn, Guds utvalda.
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Alma den yngre offrade sin plats som överdomare för att ägna sig 
åt det heligare ämbetet som överstepräst (se Alma 4:11–20). Han upp-
rättade sedan ”kyrkans ordning” (Alma 6:4), arbetade tillsammans med 
Amulek för att undervisa många själar, och flydde från fängelset genom 
Herrens kraft (se Alma 8–16).

Almas uppoffring av en position för att fokusera på en annan, 
påminner mig om när jag blev kallad till områdessjuttio. Strax efter 
att jag blev kallad ville företaget jag arbetade för att jag skulle tacka 
ja till ett fyraårigt uppdrag i Europa. Uppdraget skulle innebära 
en flytt, så jag tackade nej. Till dem som blev förvånade över mitt 
beslut förklarade jag att Herren inte skulle ha kallat mig att tjäna i 
Afrikaområdet Väst i april, bara för att jag sedan skulle sluta och åka 
till Europa i maj. Jag erinrade mig berättelsen om Jona i Gamla tes-
tamentet (se Jona 1–3). Jag visste att Herren hade kallat mig, och jag 
tänkte inte överge mitt ämbete.

En nödvändighet i evangeliet
Uppoffringar är en av rättfärdighetens frukter. Det krävs att vi 

övervinner den naturliga människan när vi ger efter för den Helige 
Andens maningar (se Mosiah 3:19). Här är några uppoffringar som vi 
regelbundet gör som medlemmar i kyrkan.

Håller tiondelagen. ”Se, nu heter det i dag ända till Människosonens 
ankomst, och detta är sannerligen en dag för offer, och en dag då 
mitt folk ska betala tionde” (L&F 64:23). Tänk dig att Herren säger till 
dig: ”Nu vet jag att du vördar Gud, eftersom du inte har undanhållit 
mig ditt tionde.”

Helgar sabbaten. Vi offrar våra egna nöjen för att göra sabbaten till 
en fröjd inför Herren, och han lovar stora välsignelser till dem som 
helgar sabbaten (se Jes. 58:13–14). ”Nu vet jag att du vördar Gud, 
eftersom du helgar sabbaten.”

Missionärstjänst. Kan den uppväxande generationen ”genast lämna 
sina nät” (se Matt. 4:20), eller vad än som håller dem tillbaka, och 
följa Herren genom att tjäna som missionärer? ”Nu vet jag att du 
vördar Gud, eftersom du inte har undanhållit dig själv från att tjäna 
som missionär.”

Tackar ja till och trofast förhärligar ämbeten. 
När vi villigt tackar ja till kallelser att tjäna Herren 
söker vi hans vägledning för att göra allt vi kan. 
”Nu vet jag att du vördar Gud, eftersom du gör allt 
som krävs och mer därtill.”

Tjänar andra. När vi offrar vår tid och 
våra resurser för att tjäna, besöka, stödja och 
lyfta andra blir vi sanna lärjungar till Kristus. 
Genom att släktforska och tjäna i templet är 
vi till hjälp för dem som befinner sig på andra 
sidan slöjan. ”Nu vet jag att du vördar Gud, 
eftersom du tjänar hans barn.”

Ett bevis på kärlek
President M. Russell Ballard, tillförordnad 

president för de tolv apostlarnas kvorum, har 
sagt: ”Offer är bevis på ren kärlek. Måttet på 
vår kärlek till Herren, evangeliet och vår nästa 
framgår av vad vi är villiga att offra för dem.” 2

Genom att inte hålla tillbaka något när vi 
uppfyller Herrens bud växer vi och blir mer 
lika honom, och vi blir Israel, som president 
Russell M. Nelson har sagt. ”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? Är du villig att 
låta din vilja införlivas i hans?” 3

När vi låter Gud råda i våra liv ser vi våra 
offer till honom som vår uppskattning för 
hans kärlek. Vi ser tjänande i hans rike som 
en förmån, inte som en börda. Uppoffringar 
blir lätta genom tro på Herren när vi får gläd-
jas åt hans förlösande kärlek. ◼
SLUTNOTER
 1. HFS, ”Fruktan”, skrifterna.JesuKristiKyrka.org.
 2. M. Russell Ballard, ”Välsignelserna av offer”, 

Nordstjärnan, juli 1992, s. 72.
 3. Russell M. Nelson, ”Låt Gud råda”, Liahona, 

nov. 2020, s. 94.
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Noas ark

Hade tre våningar.

Flygplanet Boeing 747 är 70 meter långt.

1 Moseboken 6–11; 
Mose 8

Tillverkades av gofer-
trä och beströks med 
jordbeck på insidan och 
utsidan.

DISKUSSION
Hur skyddas våra familjer 
under tider av fördärv och 
våld genom att följa Jesu 
Kristi evangelium – precis 
som arken skyddade Noa 
och hans familj?

600 år gammal

När det hade regnat 
i 40 dagar började 
arken flyta.

Vatten täckte jorden 
i 150 dagar.

Noa och hans familj 
var i arken i 375 
dagar efter att det 
hade börjat regna.

Arken var 137 meter lång.

OMBORD

ARKEN

(I 3 Moseboken 11 definieras vilka djur som är rena och vilka som är orena.)

Ett par ”orena” djur

Sju par ”rena” djur

Noa, 
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50 alnar (75 fot eller 23 m)

300 alnar (450 fot eller 137 m)

1
2

Under 120 år kallade 
Noa upprepade 
gånger ”människo-

barnen att omvända sig, 
men de hörsammade inte 
hans ord. …

Jorden var fördärvad 
inför Gud och den var 
fylld med våld. …

”Och Gud sa till Noa: 
’Allt kötts ände har nu 
kommit inför mig’” 
(Mose 8:20, 28, 30).

Trots att ”Gud vänt-
ade tåligt under Noas 
dagar … blev [bara] några 
få, åtta själar, frälsta” 
(1 Petr. 3:20).

3

hans hustru, 

deras söner Sem, Ham och Jafet 

och deras hustrur
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Abrahams förbund

Abraham och Sara var trofasta efter-
följare till Gud och levde omkring 
2000 f.Kr. De hade många prövningar, 
men eftersom Abraham sökte efter 
prästadömet och ”fädernas välsign-
elser” (Abr. 1:2), slöt Gud ett förbund 
med honom och lovade att förbundet 
skulle fortsätta genom Abraham och 
Saras efterkommande. Abraham och 
Sara blev välsignade för sin trofasthet.

Gud lovade Abra-
ham att ”alla som 
tar emot detta 

evangelium ska … räknas 
som dina avkomlingar” 
(Abr. 2:10). Våra förbund 
vid dopet och i templet ger 
oss tillgång till Abrahams 
förbunds välsignelser och 
gör oss till en del av Guds 
förbundsfolk 
så länge vi är trofasta 
(se Hes. 11:20).

DISKUSSION
•  Hur tror du att Abraham 

kände sig när han hörde 
de här löftena för första 
gången? Vad känner du 
när du tänker på Guds 
löften till dig?

•  Abraham och Sara hade 
länge svårt att få barn, 
men de litade på Guds 
löften. Hur kan du tål-
modigt gå framåt medan 
du väntar på utlovade 
välsignelser?

•  Hur kan du välsigna 
”jordens släkter” runt 
omkring dig?

Utlovade välsignelser
•  Ett utlovat land att bo i (se 

1 Mos. 13:14–15).
•  Efterkommande, lika talrika 

som ”stjärnorna på himlen” 
(1 Mos. 22:17).

•  Jesu Kristi evangelium och 
prästadömet (se 1 Mos. 17:7; 
Abr. 2:9–11).

Ansvar
•  Att föra ut Jesu Kristi fullständiga 

evangelium till alla Guds barn 
så att ”jordens alla släkter [blir] 
välsignade” (Abr. 2:11; se även 
1 Mos. 22:18).

•  Att lyda Guds bud 
(se 1 Mos. 18:19).

En brunn i det forntida Beer- Sheba, 
nära den plats där Abraham och Isak 
slöt ett förbund med filistékungen 
Abimelek om att låta Abrahams familj 
bo där (se 1 Mos. 21:22–34).

1 Moseboken 12–17; 
Abraham 1–2

VAD OMFATTAS AV ABRAHAMS FÖRBUND?

VILKA VAR ABRAHAM OCH SARA?
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Symboler i Gamla 
testamentet

Olivkvisten
Olivträd nämns ofta i skrifterna. Olivträd 
symboliserar Israels hus och ”[olivkvisten] 
betraktas över hela världen som en symbol 
för fred”.1 Ett olivlöv är den första växt som 
nämns efter syndafloden (se 1 Mos. 8:11), vil-
ket symboliserade att friden hade återvänt 
till jorden när vattnet sjönk undan.

Vattenbrunnen
I 1 Moseboken 26 får du läsa om Isaks 
brunnar. Vatten symboliserar ofta vårt 
beroende av Frälsaren Jesus Kristus. 
”Liksom vattnet är livsviktigt för uppe-
hållandet av fysiskt liv är Frälsaren 
och hans lärdomar (levande vatten) 
livsviktiga för det eviga livet.” 3

Baggen
När Abraham ombads att offra Isak, gav 
Gud honom en bagge att offra i Isaks 
ställe (se 1 Mos. 22:13–14). Som president 
Dallin H. Oaks, förste rådgivare i första 
presidentskapet, har sagt: ”På grund 
av våra synder och vår dödlighet är vi 
… dömda att dö. När allt annat hopp 
är borta förser vår himmelske Fader 
oss med Guds lamm, och vi blir frälsta 
genom hans offer.” 2

Regnbågen
Efter syndafloden satte Gud en 
regnbåge i skyn (se 1 Mos. 9:12–17). 
Regnbågen var mer än en vacker syn. 
Den var en symbol för Guds löfte att 
jorden aldrig mer skulle täckas av en 
syndaflod och att Herren återigen 
skulle vistas på jorden (se JSÖ, 1 Mos. 
9:21–25 [i HFS]).

1 Moseboken 
6–27

SLUTNOTER
 1. Russell M. Nelson, ”I detta 

heliga land”, Nordstjärnan, 
feb. 1991, s. 18.

 2. Se Dallin H. Oaks, ”Bibliska 
berättelser och personligt 
skydd”, Nordstjärnan, jan. 
1993, s. 36.

 3. HFS, ”Levande vatten”, 
skrifterna.JesuKristiKyrka.org. M
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Skrifterna använder 
symboler för att 
undervisa om 

viktiga begrepp. När 
du förstår symbolerna i 
Gamla testamentet kan 
din läsupplevelse berikas, 
din insikt om evangeliets 
sanningar fördjupas och 
din uppskattning för 
Herrens ord öka.

Vissa symboler kan 
tolkas på olika sätt. Det 
är viktigt att komma ihåg 
att korrekta tolkningar av 
symboler bygger på det 
som andra skrifter och 
våra ledare i kyrkan tyd-
ligt har undervisat om.

Här är fyra symboler 
som du stöter på i månad-
ens läsuppgifter i Kom och 
följ mig.



Rebecka välkomnar Abrahams tjänare
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Om det kommer en ung kvinna för att hämta vatten och jag säger till henne: Låt mig få 
dricka lite vatten ur din kruka, 

och hon svarar mig: Drick du, jag öser upp åt dina kameler också, låt det då vara den 
kvinna som Herren har utsett åt min herres son.

1 Moseboken 24:43–44



MOTGÅNGAR

FYRA SÄTT ATT 
UTVECKLA RESILIENS

16
TRYGGA FAMILJER

HUR VI BYGGER 
VÅRA HEM PÅ 

AVSTÅND FRÅN 
ÖVERSVÄMNINGAR

36
KOM OCH FÖLJ MIG

ABRAHAMS 
INSPIRERANDE 

EXEMPEL

42

UNGA VUXNA

Därför vill Gud att 
vi ska utbilda oss

26



 F e b r u a r i  2 0 2 2  L1

 L2 Ett i Kristus – bygga broar
Äldste Thomas Hänni

 L3 En önskan att låta Gud råda
Syster Ruth Johnson

 L4 Edith Wiklöf, i skydd av 
himmelsk hand
Terez Nilsson

 L7 FSY 2022: Förtrösta på 
Herren

 L8 Ledningsteamet för FSY 
i Lund

 L9 Seglen är hissade – dessa 
leder arbetet i templet i 
Köpenhamn

 L10 Steg i natten
Lill Markusson

 L10 Hemvändande missionärer
 L11 Nya missionärer i 

Sverigemissionen
 L12 Avlidna
 L13 När det blev städat i Umeå 

centrum
Syster Ruth Johnson

 L13 Nygifta
 L14 Tempel, kärlek, munskydd 

och handsprit
Helena Österlund

 L15 Vägen till tro
Syster Emma Cluff och syster 
Kari Erickson

 L15 Angela Brower och ”The 
Scandinavian Glorious 
Tour 2021”
Julia Olsson

L11

Lokala sidor



L2 L i a h o n a

BUDSKAP FRÅN OMRÅDETS LEDARE

Ett i Kristus – bygga broar
Äldste Thomas Hänni, Spanien
Områdessjuttio

 Nyligen läste jag en 
skönlitterär berättelse 

om två bröder som bodde 
på två gårdar intill varandra. Efter att ha delat 
maskiner, ägodelar och mark i årtionden tog 
samarbetet slut. Det började med ett litet miss-
förstånd som växte till stora meningsskiljaktig-
heter, ilska och veckor av tystnad.

En morgon kom en snickare som letade 
arbete för några dagar och knackade på den 
äldre broderns dörr. ”Finns det något jag kan 
hjälpa dig med?” frågade snickaren med verk-
tygslådan under armen. 

Den äldre brodern sa: ”Ja! Titta över ån på 
gården där. Den tillhör min yngre bror. Förra 
veckan grävde han en större passage för vatten 
som blev en mycket bred å mellan våra gårdar. 
Var snäll och bygg mig något så att vi slipper 
se varandra tvärs över ån.”

Snickaren sa: ”Jag tror jag förstår situa-
tionen. Jag kan hjälpa dig.” Med det satte 
snickaren igång att arbeta och ägnade hela 
dagen åt att mäta, såga och spika.

Vid solnedgången återvände den äldre 
brodern till ån just när snickaren var klar med 
sin uppgift. Brodern kunde aldrig ha föreställt 
sig det han fick se. Det var en bro som sträckte 
sig från ena sidan av ån till den andra! Den 
var så fin! Till hans förvåning kom den yngre 
brodern gående över bron för att möta honom 
med ett stort leende på läpparna och med 
öppna armar för att krama honom.

”Du är verkligen ödmjuk och snäll, min bror. 
Efter allt jag har gjort och sagt till dig visar du 
ändå att vår relation aldrig kan förstöras! Jag 
är mycket ledsen över mitt beteende”, sa den 
yngre brodern medan han kramade om honom. 

De vände sig om och såg snickaren lyfta 
upp verktygslådan på axlarna. ”Nej, vänta! 
Stanna i några dagar. Jag har många andra 
projekt till dig”, sa den äldre brodern.

”Jag skulle gärna stanna”, sa snickaren, ”men jag har många 
andra broar att bygga!”

Vår Frälsare byggde bron som leder till liv och lycka. Genom 
honom får vi hopp, vägledning och evigt liv. Han är vårt före-
döme när det gäller att ta hand om andra med kärlek och verkligt 
uppsåt. Genom att acceptera varandra med alla våra unika talan-
ger, fel, olikheter och vanor öppnar vi dörren till Kristi inbjudan 
att följa honom. Förbunden vi ingår representerar de broar och 
övergångsställen som förenar oss med varandra, och som förenar 
oss med honom. Låt oss gå med honom, enskilt och kollektivt, 
över alla åar och hinder som skiljer oss åt. 

Oberoende av var vi just nu står, vår hudfärg, vår kultur, 
våra intressen, vårt yrke, vår sociala ställning, vårt civilstånd 
och vår sexuella läggning, är vi alla bröder och systrar. Vi till-
hör och behöver varandra. Han älskar oss alla. Vi är alla Guds 
barn och var och en bestämde vi oss för att komma till jorden. 
Vi klarar det inte själva. Vi kan vara ett trots våra skillnader, 
och just för att vi är olika behöver vi varandra!

”Jag skulle gärna stanna, 
men jag har många 

andra broar att bygga!”

 D
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”Om vi är Herren Jesu Kristi sanna lärjungar räcker vi ut 
handen med kärlek och medkänsla till alla våra medmänniskor 
i alla sammanhang.”1

Alla vi som bestämt oss för att gå lärjungeskapets stig till-
sammans med vårt uppväxande släkte och heltidsmissionär-
erna följer den här läran och vår profets uppmaning att samla 
Israel och att vara ett i Kristus. Israels insamling är ”den största 
utmaningen, den största saken och det största arbetet på jorden 
i dag”.2 Vi är särskilt tacksamma för energin, visionen och vill-
igheten hos våra ungdomar som sätter handen till verket och 
bygger nya broar. Vi behöver alla tillgängliga händer och armar 
som lyfter. Vi behöver alla. 

Må vi alltid lyssna till Kristi knackning och öppna dörren. 
Må vi lita på honom och bygga broar som sträcker sig ut, för-
enar och helar alla Guds barn. 

Det finns så mycket styrka när hjärtan är förenade i enighet 
och i kärlek till varandra.3 Det här är ett verk. Det är Guds verk. 
Det är så viktigt att vi alla kommer samman och arbetar i kär-
lek och enighet.4 Om detta vittnar jag i hans namn, Jesu Kristi 
namn, amen. ◼
SLUTNOTER
 1.  Se president M. Russell Ballard, ”Vem är då din nästa”, Liahona, jan. 2002, s. 41.
 2. President Russell M. Nelson, ”Israels hopp”, världsomfattande andakt för ung-

domar, 3 juni 2018.
 3. Mosiah 18:21.
 4. 2021 Europe Rising Generation – Recommendations and Unity Model – Europe Area.

(båda avlidna) hade sex barn, varav ett dog 
när hon var fyra år. Förtvivlade över sitt barns 
död sökte de efter svar. En dag träffade Abel 
missionärerna från Jesu Kristi Kyrka av Sista 
Dagars Heliga i ett gathörn. Efter att ha pratat 
kort med dem bjöd han in dem till sitt hem. 
Missionärerna undervisade familjen om pro-
feter, återställelsen och läran om eviga familjer.

Familjen gick snart med på att döpas, men 
på dagen för dopet drabbades regionen av 
en enorm jordbävning och vattenledning-
arna till dopfunten gick sönder. Familjen var 
tvungen att vänta på dopet i flera veckor, men 
under tiden höll de fast vid sitt engagemang 
för Herren och hans kyrka. Flera år senare, 
när den första staven i hemstaden Valparaiso 
skulle organiseras, kallades broder Abel Cor-
rea som stavspresident. Han tog emot detta 
ansvarsfulla uppdrag från Herren och utbild-
ningen för ämbetet fick han av en missionär 
från Sverige – äldste Bo Christer Bertilson.

Bo Christer Bertilsons kallelse att tjäna en 
mission i Chile var unik. Han var uppvuxen 
Sverige och omvändes till evangeliet under sin 
tid som idrottsstipendiat på kyrkans universitet i 
Utah, BYU. På BYU hade han läst förberedande 
medicin och han kallades ursprungligen till 
Chile som hälsomissionär. Men efter några mån-
ader på missionsfältet, och med väldigt många 
nya medlemmar som anslöt sig till kyrkan i 

LOKALA SIDOR

En önskan att låta 
Gud råda
Syster Ruth Johnson

Sverigemissionen

Äldste Samuel Correa tjänar för närvar-
ande i Sverigemissionen Stockholm. 

Hans familj bor i Kristianstad. Med 
rötterna i Chile flyttade de hit från USA 
2004. Äldste Correa är känd för sitt 
leende och sin positiva syn på livet. Han 
tillskriver sitt starka vittnesbörd och 
sin vilja att tjäna, de missionärer som 
undervisade hans morfar, Abel Correa, 
i Chile 1971. Abel och hans fru Hilda 

Äldste Samuel 
Correa, missionär 
i Sverigemissionen.

Samuel 
12 år 
besöker 
templet i 
Santiago 
i Chile 
med sin 
morfar, 
Abel 
Correa
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Chile, kallade missionspresident William R. 
Bradford honom att fungera som ledarskaps-
missionär. ”Jag visste knappt skillnaden mellan 
en församling och en gren, eller ens vad ett kvo-
rum var”, minns president Bertilson som i dag 
tjänar som president för templet i Stockholm. 
”Det fanns ett 20-tal handböcker och bara 
biskopens handbok var tre centimeter tjock!” 
Han lät Gud ta ledningen genom att accept-
era utmaningen och göra sitt bästa i sitt nya 
ansvar. Han säger att han lärde sig genom att 
undervisa, och att kallelsen hjälpte honom att 
förstå mycket om kyrkans organisation, något 
som kom väl till pass när han några år senare 
kallades som grenspresident för en stor spansk-
talande gren i Stockholms stav.

Under de sista månaderna av missionen 
gav missionspresidenten äldste Bertilson ett 
annat uppdrag. Den här gången skulle han få 
resa 26 timmar med buss till norra Chile för 
att tjäna som proselyterande missionär. ”Jag 
frågade min missionspresident: ’Hur gör man 
det då?’ och han sa: ’Åk bara dit och döp.’ Så 

det gjorde jag.” Han träffade sin nya missionskamrat på buss
stationen. Denne missionär var klädd i T-shirt och jeans. Äldste 
Bertilson övertalade honom strax att byta kläder och de gick ut 
samma kväll för att hitta undersökare. Inom några veckor hade 
de 24 dop. ”Det var bara början”, berättar president Bertilson. 
Det första möteshuset han kom till var ett skjul med ett läck-
ande plåttak och ett piano som saknade flera tangenter. ”Men 
från denna ödmjuka start för kyrkan i trakten utvecklades 
under de kommande åren en blomstrande del av Sion.”

Abel och Hilda Correas efterkommande räknas nu till 73 per-
soner, och 21 av dessa familjemedlemmar har tjänat missioner. 
Äldste Correa ser sin mission som en förlängd välsignelse av det 
trofasta missionsarbete som gjorts tidigare. Tre av paret Correas 
döttrar bor i Sverige och har hjälpt till att bygga upp kyrkan här: 
Liliana, Nancy och Claudia (äldste Correas mor). Bland barn-
barnen till Abel och Hilda Correa i Kristianstad tjänar i dag fyra 
kusiner som heltidsmissionärer: äldste Correa i Sverige, Malcolm 
Caballero i tysktalande Alperna missionen, André Caballero 
i Frankrikemissionen Lyon och Daniel Sandelin i Spanien-
missionen Madrid. Ytterligare sju av 
barnbarnen i Kristianstad har tjänat 
som missionärer: Abel och Samuel 
Caballero; Joel, Sara och Benjamin 
Sandelin; Valeria Correa och Janni 
Caballero (barnbarnsbarn). Äldste 
Samuel Correa berättar att nästan alla 
i hans familj har ett starkt vittnes börd 
om Jesu Kristi evangelium. ”Vi vill ge 
tillbaka det som dessa missionärer, 
inklusive president Bertilson, gav till 
oss genom våra morföräldrar i Chile. 
Detta inkluderar fyra generationer 
lärjungar som är villiga att låta Gud 
råda i sina liv.” ◼

Bo Christer Bertilson 
som ung missionär.

Några av äldste Correas släktingar vid templet 
i Rom. Äldste Correa står högst upp med sin 
lillasyster på axeln.

Edith Wiklöf, i skydd av himmelsk hand
Terez Nilsson
Redaktionen

 I Jönköpings församling finns syster Edith Wiklöf. Ediths 
make, Torsten Wiklöf, lämnade jordelivet 2015. Många 

minns deras trofasta tjänande, speciellt inom missionsarbetet. 
Förutom Torstens första mission som ung, utförde han och 
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Ediths barndom blev svår. Familjen hade 
svårt att försörja sig och det blev så hemskt att 
de ofta fick äta på en plats för fattiga. Maten 
var näringsfattig och de blev allt svagare. 
Edith var ofta sjuk. Edith berättar att hennes 
mor var plikttrogen, men hade svårt att visa 
uppskattning för sitt barn. ”Jag var alltid hel 
och ren. Jag såg alltid ordentlig och välvårdad 
ut.” När Edith var 6–7 år fick hennes pappa 
ett jobb som föreståndare på ett hem för ung-
domar i Hitlerjugend. Han fick sedan ett annat 
jobb och hennes mor tog över faderns arbete 
på hemmet. Nu fick familjen det mycket bättre 
med två inkomster och en trerumslägenhet.”

Men kriget rasade vidare och det blev åter-
igen svårt att få tag på mat. Allting var ranson-
erat. Man åt det man kunde komma över, 
exempelvis måsägg. Bombangreppen över 
Tyskland ökade i intensitet. Edith berättar: 
”Jag minns särskilt natten den 24 juli 1943. 
Huset höjdes och sänktes våldsamt som i en 
svår jordbävning. När vi efter flera timmar änt-
ligen kunde gå ut brann det överallt. Där hus 
hade stått fanns nu bara ruiner. Barn sprang 
omkring och skrek. Andra satt tysta i ruinerna 
med uttryckslösa ögon. Man berättade senare 
att hela stadsdelar hade raderats ut.”

”Nu vågade vi inte vara hemma längre. När 
sirenerna ylade, var det bara att springa de tio 
minuterna till skyddsbunkern. Ibland fick vi ge 
oss dit fem-sex gånger per dygn. Många dog, 
andra grävdes fram ur bråtet. Nu fanns inga 
affärer längre. Ingen mat, inget vatten, ingen el. 
Det fanns en stank, en olidlig stank överallt.”

Edith berättar hur räderna fortsatte och hur 
en fosforbomb landade i ungdomshemmets 
aula. Hennes far lyckades släcka bomben, men 
han hade behövt andas in så mycket fosfor att 
han blev medvetslös. Man bar honom till en 
säng inne i lägenheten. Det blev Ediths uppgift 
att varje dag gå till järnvägsstationen och be 
om lite mjölk åt sin pappa som låg medvetslös. 
Mjölken var avsedd bara för småbarn. Hon 
och modern turades sedan om att droppa ner 
mjölken i faderns mun. Han kunde inte svälja. 
”Jag kände ett ohyggligt ansvar på mina axlar”, 

Edith fem heltidsmissioner tillsammans. Den första missionen 
gick 1989 till Tysklandmissionen München. Därefter blev det 
tre separata missioner i Chile. Den sista missionen utfördes i 
Sverigemissionen 2002.

Att läsa om Edith Balzers barndom i Hamburg i Tyskland och 
hennes traumatiserande upplevelser under uppväxttiden gör 
mig förundrad och tyst. Edith skriver detaljerat och rakt på sak 
om utsatthet, bombangrepp och hungersnöd. Jag tänker på den 
Edith jag minns från min barndom. Så lite jag visste om vad Sol-
veigs, Thomas, RoseMaries, Florence och Angelas mamma hade 
gått igenom. Det var ändå inte så många år tidigare. Under några 
år på sextiotalet bodde våra familjer i samma lilla ort, Fagersjö, 
utanför Stockholm och vi tillhörde samma gren, Stockholms 
andra gren. Jag minns när Edith bar sina vittnesbörd, men jag 
förstod inte alls då vad som gjorde ”tant Edith” till ”tant Edith”. 
Vi vet så lite om våra medmänniskor. Jag är tacksam för en all-
seende och barmhärtig Frälsare som ser hela vår jordiska resa 
och som vet exakt hur vår smärta känns.

Ediths mor, Wilhelmine Prenzlau, gifte sig med en bokhåll-
are i Tiflis på Krimhalvön. Själv var hon balttyska med lettiskt 
medborgarskap. Äktenskapet blev mycket olyckligt och det var 
svårt att läsa om det Wilhelmine utsattes för innan hon till sist 
lämnade sin man och åkte till sin syster i Hamburg. I Hamburg 
träffade Wilhelmine sedan Ernst Siemers som uppvaktade 
henne. Hon ville då skiljas, men hennes make gav henne inte 
tillåtelse. Ernst och Wilhelmine höll sig ändå till varandra och 
Edith kom till världen. Året var 1932 och Edith behövde bära 
det efternamn som tillhörde moderns första man.

Nytagen bild på Edith.  Torsten på äldre dagar.
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berättar Edith. ”För det mesta fick jag tag på 
mjölk, men långt ifrån alltid. Om han dog 
skulle det vara mitt fel, tänkte jag. I sex veckor 
höll det på så. På vägen till och från stationen 
kunde det komma nya bombangrepp. Stads-
bilden ändrades ständigt och ibland var det 
svårt att hitta hem. Till råga på allt fick jag 
gulsot under denna kaotiska tid utan läkare 
och mediciner. Timmarna vi behövde vara inne 
i skyddsbunkern var hemska. Vi var tvungna 
att sitta tätt sammanpackade i trevånings-
sängar, barnen högst upp. Det var mycket svårt 
för oss att andas i den dåliga luften. Bunkern 
hade inga fönster, bara små smala luckor. Detta 
lämnade djupa psykiska spår hos mig.”

”En natt när vi var på väg till bunkern 
kom de lågflygande planen över oss, och 
vi kunde se bomberna mot den rödfärgade 
himlen och hur en sprängbomb träffade ett 
hörnhus alldeles intill som exploderade i 
stora, mycket stora och mindre bitar. Mor 
fick panik och skrek: ’Spring, Edith, spring 
och rädda dig!’ Men om mor dog, vad hade 
jag då att leva för med en medvetslös far? 
’Nej, jag lämnar dig inte!’ skrek jag tillbaka 
och vi gick sedan sakta fram till bunkern. Vi 
fick då veta att panik hade brutit ut utanför 
ingången och att två personer hade trampats 
ihjäl. Tänk om jag hade sprungit dit utan 
mamma!”

”Far vaknade sedan ur medvetslösheten, men han blev aldrig 
densamme”, berättar Edith vidare. ”Han fick konstiga anfall 
med först täta och sedan mera glesa mellanrum. Det var ändå 
en stor lättnad att vi inte längre behövde ge honom mjölk.”

När andra världskriget tog slut 1945 var Edith 13 år. Samma år 
fick hon kallelse att komma till Oberschule i Hamburg. Hennes 
mamma hade gjort sandaler av en bit kraftigt tyg och bitar från 
ett bildäck. Inte vackert, men skönt att gå på. Alla var glada och 
lyckliga över att kriget nu var slut, men nöden i Tyskland skulle 
bli enorm. 1947 var det olidligt. Människor tiggde hos bönderna 
och man bytte bort allt av värde mot det som var ätbart. Edith 
berättar hur hon svag av näringsbrist fick gå med en sax för att 
samla enstaka sädesax som blivit kvar på åkern efter skörden. 
Likadant låg hon och hennes mor i de nyskördade potatisåkrarna 
för att hitta några ynkliga potatisar som gömt sig kvar i marken. 
Efter tre veckor med just inget att äta beslöt sig Ediths mor för 
att skriva till en kusin i Oregon i USA för att be om stöd. Hon 
var egentligen för stolt för att söka hjälp men det handlade 
bokstavlig en om liv eller död. Från USA kom sedan några små 
paket med basvaror och kläder som de tacksamt tog emot. Men 
släktingarna skickade också något annat!

”En vårdag 1947 kom ett par och besökte oss”, berättar 
Edith. ”De sa att de kom med hälsningar från våra släktingar 
i USA.” Paret berättade om en profet vid namn Joseph Smith, 
som hade kallats av Gud att återställa Jesu Kristi evangelium 
på jorden. Ediths mamma var inte intresserad och de skulle just 
gå när Edith kom hem. De upprepade sitt budskap och Edith 
sa då att hon hade tre frågor. Om de kunde besvara dem skulle 
hon lyssna. Nu fick paret chansen att sätta sig ner. Det var 
Johannes Kindt*, president för Hamburgs distrikt, som kommit 

Edith som ung flicka i Hamburg Edith som ung. Torsten som ung.
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tillsammans med sin fru, Maria. Efter två timmar var Edith 
fylld av kunskap. ”Jag kände en stark ande som genomträngde 
mig till varje fiber, men jag förstod inte riktigt vad känslan 
betydde. Mor förstod inget av detta, men hon bjöd dem på vat-
tensoppa och vi ’åt’ tillsammans. Paret Kindt hade gått 15 kilo-
meter till fots för att komma till oss och nu skulle de gå hela 
vägen tillbaka igen. Hustrun var gravid i åttonde månaden!!”

En tid senare, i december 1948, valde Edith med sin fars tillåt-
else att bli döpt, ett beslut som hon aldrig ångrat. Fem år senare, 
1953, blev även Ediths mor medlem i kyrkan. 1959, när Edith 
var gift och bosatt i Sverige, kunde Edith och hennes mamma 
Wilhelmine knäfalla vid altaret i templet i Schweiz för att beseg-
las till sin far och make Ernst Siemers, som avlidit långt tidigare.

Edith har gjort ett fantastiskt arbete för sina släktingar 
genom släktforskning. Hon har samlat in tusentals namn vars 
förrättningar blivit gjorda i templet. I dag har Edith genom 

sina fem barn 23 barnbarn och 20 barnbarns-
barn. Många av dessa är oändligt tacksamma 
för det arv de fått genom Edith och Torsten. 
Många andra människors liv har också berörts 
av detta strävsamma par som alltid ivrigt delat 
med sig av sina vittnesbörd om det återupp-
rättade evangeliet.

*Johannes Kindt blev senare patriark i 
Hamburgs stav. Innan Sverige fick sin första stav 
och Åke Ternström blev den första patriarken var 
det många svenska medlemmar som åkte just till 
Hamburg för att få sina patriarkaliska välsignelser 
genom broder Kindt. Johannes Kindts dotter i hans 
första äktenskap, Sigrid Rose, bor sedan många år 
tillbaka i Göteborg. Läs gärna artikeln om henne i 
Liahonas januarinummer. ◼

FSY-programmet är till för 
dig som är i åldern 14–18 

år och du blir en av 50 000 
deltagare världen över. För 
Skandinavien – Danmark, Island, 
Norge och Sverige – hålls FSY 
i Lund i Sverige 4–9 juli 2022. 
FSY betyder ”For the Strength of 
Youth” och syftet är verkligen att 
hjälpa dig och andra ungdomar 
i kyrkan att finna styrka i Kristus.

Höjdpunkter under veckan 
kommer att vara hemafton, danser, ett musikprogram, 
en lekkväll, tjänandeprojekt, underhållning, god mat 
och ett vittnesbördsmöte. Den största behållningen är 
nya vänner, stärkta vittnesbörd och minnen för livet. Du 
kommer att komma närmare Kristus och du kommer att 
få kompisar som tror på samma sätt som du. Ta med dina 
vänner från Unga kvinnor eller Unga män. Även vänner 
som inte är medlemmar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars 
Heliga är välkomna – bara de samtycker till att leva efter 
kyrkans normer under evenemanget.

Ungdomsledarna på FSY 
har valts ut bland Unga vuxna 
från Skandinavien och deras 
uppdrag är att hjälpa dig att få 
en underbar vecka. De flesta 
av dem har varit på mission.

Vad kommer FSY att 
betyda för dig? Kom och ta 
reda på det! Boka in den 4–9 
juli 2022 och anmäl dig!

Några citat från tidigare 
deltagare och ledare på FSY:

”En av de bästa erfarenheter 
jag har haft.”

”FSY är en unik aktiv-
itet där både deltagare och ledare stärks och känner 
Frälsarens kärlek.”

”FSY hjälpte mig att förbereda mig för mission och gav 
mig motivationen jag behövde för att tjäna.”

”Du lär dig inte bara om Jesus Kristus – du lär känna 
honom.”

”Den bästa veckan i mitt liv.”
”Många roliga aktiviteter. Jag fick vänner för livet.”
”För mig är FSY den ’heliga lunden’ där Herren förbe-

reder den uppväxande generationen.” ◼

FSY 2022: Förtrösta 
på Herren



Ledningsteamet  
för FSY i Lund

 Det lokala ledarskapet för FSY Skandinavien 
2022 består av verksamhetsansvariga 

Quentin och Wendy Cullingford, bosatta 
i Österrike. Administratörer är Jörgen och 
Viveka Svensson från Helsingborg samt 
Lars och Cecilia Stenholm Paulsen från 
Köpenhamn. Erik Bernskov, områdesauktoritet 
från Danmark har ett övergripande ansvar för 
konferensen. När bemanning behövs för detta 
stora arrangemang kan det vara någon av 
dessa medarbetare som kontaktar dig.

Vid varje FSY finns två unga koordinatorer 
som utbildar och arbetar med de utvalda 
ungdomsledarna. Dessa ungdomsledare kan 
betecknas som FSY:s hjärta och kommer från 
enheter runt om i hela Skandinavien. För att 
söka till att vara ungdomsledare på FSY ställs 
vissa krav som beskrivs på FSY:s hemsida för 
Skandinavien 2022. Alla ungdomsledare ska 
älska ungdomar samt vara beredda på att tjäna 
en hel vecka utan att sova särskilt mycket. 
Ungdomsledarna får sin utbildning via ett 
separat mini-FSY som pågår under en helg 
flera veckor innan det egentliga evenemanget. 
Koordinatorer för Skandinaviens FSY 2022 
är Joachim Stenholm Paulsen och Riza Dals-
gaard Sørensen, båda från Köpenhamns stav.

Temat för FSY 2022 kommer från 
Ordspråksboken 3:5–6 i Bibeln:

Förtrösta på herren
av hela ditt hjärta,
förlita dig inte på ditt förstånd.
Räkna med honom på alla dina vägar,
så ska han jämna dina stigar. ◼

Quentin och Wendy Cullingford. 
Quentin kommer från England och har 
tills nyligen tjänat som grenspresident 
i Sønderborg på Jylland. Wendy har 
vuxit upp i Danmark. De ser fram 
emot att äntligen få genomföra FSY 
tillsammans med ungdomarna i 
Skandinavien.

Jörgen och Viveka Svensson. Jörgen är patriark 
i Malmö stav (med Viveka som skrivare). 

Tillsammans har de verkat som rådgivare 
och assistent i tempelpresidentskapet för 

Köpenhamns tempel 2016–2019.

Lars och Cecilia Stenholm 
Paulsen. Lars har bland 
annat tjänat som biskop och 
högrådsmedlem. Cecilia har 
varit Unga kvinnors president 
och även Primärs president i 
staven. Båda älskar evangeliet.

Joachim Stenholm Paulsen. Joachim 
tjänar just nu som rådgivare i Unga 
män i Köpenhamns stav. Han har 
varit missionär i Englandmissionen 
Manchester 2015–2017.

Riza Dalsgaard Sørensen 
tjänar nu i Unga kvinnors 
presidentskap. Hon har varit 
missionär i Frankrikemissionen 
Lyon 2019–2020.

L8 L i a h o n a
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 Redan när president och syster 
Andersen deltog i instruk-

tionsseminariet för nya tempel-
presidenter och deras hustrur 
i Salt Lake City, stod det klart 
för dem att det är Herren Jesus 
Kristus som är Mästaren i temp-
let. Det kallade ledarskapet är 
värdar i templet. ”Det betyder 
i praktiken”, säger president 
Andersen ”att vår främsta upp-
gift är att skapa och befrämja en 
miljö där tempelbesökare och 
tempeltjänare känner sig andligt 
uppbyggda och att de därmed önskar återvända till templet 
igen och igen. Vår tydliga målsättning är att Frälsarens vilja ska 
sättas främst. Det är han som planlagt och skapat tempelför-
rättningarna. Vi följer honom och gör så gott vi kan. Besökarna 
kommer till templet med en avsikt. Vi känner inte till deras 
avsikt och låter därför Guds Ande stilla skänka tröst, stöd, 
undervisning, hopp, kärlek och respekt, samt ge personliga 
erfarenheter och uppenbarelser.”

President Hans Hjarup Andersen är gift med hustrun Lis 
sedan 49 år tillbaka. De har sju barn varav två är döda. De har 
också åtta barnbarn. Innan president Andersen blev president 
för templet i Köpenhamn verkade han som patriark i Köpen-
hamns stav. Till yrket är han merkonom, en titel inom ekonomi 

och marknadsföring som finns i Danmark och 
Finland. Syster Lis Dan Andersen har utöver 
sitt arbete i hemmet haft olika positioner inom 
kontor och handel. Hon har varit föreståndare 
för ett av kyrkans släkthistoriska center och 
även för distributionscentret i Köpenhamn.

President Per Olsen, förste rådgivare i 
tempel presidentskapet, och hans hustru Dorrit 
träffades 1977 i samma byggnad som nu är 
templet. Ett år senare vigdes de i templet i 
Schweiz. Syster Olsen berättar: ”Per kommer 
från Köpenhamn och blev döpt 1971 efter att 
en ung arbetskamrat berättat om kyrkan för 
honom. Per har svenska rötter. Hans morfar 
kommer från Småland. Själv har jag lite längre 
bakgrund i kyrkan. Mina föräldrar döptes i 
Esbjerg 1956. Jag döptes som åttaåring lite 
senare samma år. Jag tjänade en mission i 
Danmark och studerade sedan på BYU i Provo 
där jag också undervisade missionärer i danska. 
Per är utbildad maskinarbetare och har också 
arbetat inom postväsendet. Jag har arbetat 
med översättning för kyrkan och också som 
lärarassistent. Under en period på fem månader 
tjänade vi i templet i Stockholm. Våra två söner 
bor båda i USA. Vi har fyra barnbarn där.”

President och syster Ladehoff älskar att 
tjäna i templet. Båda uttrycker stor tacksam-
het och ödmjukhet över att få tjäna i tempel-
presidentskapet. 2016 tjänade de en mission 
på åtta månader i templet i Köpenhamn. De 
bor i Aalborg och innan deras nuvarande 
uppdrag kom de ofta till templet och stann-
ade två veckor i taget. President Jan Ladehoff, 
nu andre rådgivare i tempelpresidentskapet, 
blev medlem i kyrkan när han var 21 år. Syster 
Else Ladehoff har långa rötter i evangeliet, 
hon är femte generation i kyrkan. President 
Ladehoff är rörläggare och har jobbat flera år 
på skeppsvarvet i Aalborg. Senare kom han 
till livsmedelsföretaget Tulip där han bland 

Seglen är hissade – dessa leder 
arbetet i templet i Köpenhamn
Liahonas lokala sidor har haft med flera artiklar som rör 
Stockholms tempel och dess ledarskap. Eftersom många svenska 
medlemmar besöker templet i Köpenhamn känns det också 
meningsfullt att bättre lära känna ledarskapet där och ta del av 
deras undervisning och visioner.

President Hans Hjarup 
Andersen och Lis Dan 
Andersen, tempelvärdinna.

Tempelpresidentskapet för Köpenhamns tempel 
med hustrur, från vänster: Per och Dorrit Olsen, 
Hans och Lis Andersen, Jan och Else Ladehoff.



annat arbetade med att utveckla färdigrätter. Syster Ladehoff 
har varit hemma med de sju barnen, men senare började hon 
på lärarseminariet i Aalborg och arbetade på grundskolan i 
Gistrup fram till pensionen. Ladehoffs har i dag sexton barn-
barn och tre barnbarnsbarn.

President Andersen återvänder till undervisningen och 
intrycken han fick under seminariet för tempelpresidenter i 
oktober 2019. ”Vi underrättades om att antalet tempel under 
kommande år kommer att explodera. Behovet av att utföra 
tempelförrättningar kommer nu och i framtiden att växa med 
ofattbar hastighet. De första 253 templen är antingen i verksam-
het, påbörjade eller tillkännagivna. De kommande 100 templen 
är redan på planeringsstadiet. Hur templen kommer att byggas 

eller se ut är inte offentliggjort, men föränd-
ringar är på väg. President Russel M. Nelson 
sa följande i sitt budskap till oss: ’Vi har fått 
och får de många nya templen för att de döda 
ska kunna ta emot förbunden, och för att vi 
ofta ska kunna komma dit och där motta per-
sonliga uppenbarelser och njuta av samvaron 
med Jesus Kristus.’ Kyrkans mission står tyd-
ligt klar: ’Att samla in Israels hus på båda sidor 
av slöjan’. Alla segel är hissade. Tiden rinner 
ut. Många förändringar är på väg under för-
beredelsen för Kristi andra ankomst. I templet 
sätts vi i stånd till att vara i hans tjänst.” ◼

Steg i natten
Lill Markusson
Umeå gren

Det var sent. Jag hade jobbat över 
och anslutningsbussen från 

pendeltågsstationen hade redan gått. 
Det hade snöat stora mängder de 
senaste dagarna och gatlyktornas ljus 
lyste upp den vita snön. Jag kände en 
stark tacksamhet för tystnaden och 
stillheten, för mjukheten som snön 
skapade, det var som att allt i min omgivning redan 
hade förberett sig för att det var kväll och tid för vila. 
Det enda som hördes var mina snödämpade steg.

När jag gick i denna underbart tysta och 
snötäckta miljö höll jag en bön i mitt sinne: ”Herre, 
beskydda mig på min väg hem.” En stund senare 
hör jag ljudet av fotsteg, det var taktfasta steg 
som kom bakom mig. När jag stannade upp och 

lyssnade så möttes jag av tystnad. När jag började gå, 
hörde jag stegen igen. Jag blev rädd och jag funderade på 
om jag hade ork att springa ifrån någon eventuell förföljare 
och insåg att energin saknades helt. Jag bestämde mig för 
att stanna och vända mig om, för jag tänkte att det är bättre 
att möta den som går bakom mig än att stressa upp mig 
själv och bli rädd i onödan. Till min stora förvåning fanns 
ingen där. Jag var alldeles själv! Plötsligt insåg jag att Herren 
hade besvarat 
min bön och att 
han hade skickat 
ett beskydd som 

skulle följa mig hem. Jag fortsatte 
att gå i lugn takt och ropade till 
beskyddaren: ”Tack så mycket!”

Den natten sov jag mycket 
gott, med en stark förvissning 
om att Herren ser mig, bryr sig 
om mig och hör min vädjan om 
beskydd. ◼

Lill Markusson.

Hemvändande missionärer
Karin Sjökvist från Gävle gren har kommit hem 
från sin mission. Hon har verkat i tysktalande 
Alpernamissionen, men de första sju månaderna 
tjänade hon i Sverige på grund av pandemin. 
Karins föräldrar heter Johan och Annika Sjökvist.
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Tyler Paul Fredrick kommer från Salt Lake 
City i Utah och har tjänat en tid i Texas-
missionen Houston Syd. Han tycker om att 
spela basket och att lära människor om Jesus 
Kristus. Hans förfäder är svenska, så han ser 
fram emot att verka i sitt hemland.

Jacob Dalton började sin tid som missionär 
i Washingtonmissionen Yakima. Han kom-
mer från en stor familj och han säger att hans 
mamma är hans stora förebild. Han ser fram 
emot att hjälpa människor att upptäcka den 
glädje han själv funnit som lärjunge till Jesus 
Kristus.

Wilson Gustaveson kommer från Dallas i 
Texas och har tjänat en tid i Utahmissionen 

Lydia Nilsson från Lunds för-
samling har kommit hem från sin 
mission. Hon tjänade först i Sverige-
missionen och sedan i Englandmiss-
ionen Manchester. Lydias föräldrar 
heter Michael och Terez Nilsson. ◼

Nya missionärer i 
Sverigemissionen
President och syster Davis har välkomnat nio 
nya heltidsmissionärer till Sverige, samt en 
korttidsmissionär. De flesta har redan tjänat 
som missionärer i USA i väntan på sitt visum till 
Sverige. Läs lite om deras bakgrund. Äldste Fredrick. Äldste Dalton.

Äldste Gustaveson. Syster Staker.

Äldste Lyons. Äldste Meinhart.

Syster Olguin. Äldste Rowell.
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med sin mamma och en cockerspaniel. Hon 
har två äldre bröder som också bor i Stock-
holm. Hennes dröm är att fortsätta studera 
och bli veterinär. Hon är så glad över möjlig-
heten att få göra en korttidsmission.

Alec Michael Rowell kommer från Castle 
Rock i Colorado och har tjänat i Oregon-
missionen Eugene i sex veckor innan han kom 
till Sverige. Nu ser han fram emot att arbeta i 
Sverigemissionen Stockholm. Han tycker om 
att vara utomhus, att sporta och löpträna.

Caden Chad Schmidt kommer från Minne-
apolis i Minnesota. Innan han kom till Sverige 
tjänade han i Arizonamissionen Phoenix. Han 
har en storasyster på mission i staten Michigan 
i USA. Äldste Schmidt gillar utomhussporter 
och att spela dragspel.

Liam Scott är ytterligare en missionär som 
väntat in sin resa till Sverige i Washington-
missionen Yakima. Han kommer från Denver 
i Colorado. Han hoppas kunna bli läkare en 
dag. Han tycker om löpning och skidåkning. 
Han ser fram emot att lära känna medlem-
marna i Sverige. ◼

Orem. Han älskar all slags sport och har nyligen avslutat sitt 
första år på BYU med inriktning mot journalistik. Han ser fram 
emot att få tjäna i Sverige.

Jessica Staker kommer från Kalifornien och har tjänat 
i Missourimissionen S:t Louis i väntan på att komma till 
Sverige. Hon har tre syskon och fem styvsyskon. Syster Staker 
älskar musik och choklad.

Lincoln Lyons har också tjänat i Washingtonmissionen Yakima 
innan han kom till Sverige. Han kommer från Pleasant Grove i 
Utah och är nummer sju i en barnaskara på åtta. Han siktar på att 
bli lärare i matematik. Musik är en stor del av hans liv.

Dallin Richard Meinhart har bott på många olika platser, 
bland annat i Japan. Just nu bor hans familj i Storbritannien. 
Han älskar musik och allt som har med naturen att göra. Han 
ser fram emot att få lära sig svenska och att undervisa män-
niskor i Sverige om evangeliet.

Fanny Olguin är på korttidsmission och hon bor i Stockholm 

Äldste Schmidt. Äldste Scott.

Avlidna

Maria Palomäki i Malmö församling har gått bort, 96 år gammal. 
Hon efterlämnar sex barn, 27 barnbarn och 25 barnbarnsbarn. 

Maria levde ett långt, händelserikt liv med stark tro på Gud. Hennes 
efterlevande känner stor tacksamhet för hennes trofasthet, hennes 
uppriktiga böner och hennes stora kärlek.

Maria föddes nära Tammerfors i Finland. Hon fick kunskap om 
evangeliet genom sin blivande make, Alpo Palomäki. Efter Marias 
dop och deras vigsel 1952 bosatte de sig Stockholm. Där föddes 
fem barn, Elisabet (Hoffman), Mack, Donald (Eldenberg), Kristina 
(Rönndahl) och Mea (Lindsjö).

1961 flyttade familjen 
till Australien där de 
bodde i sex år. På vägen 
tillbaka till Sverige gjorde 

familjen ett uppehåll 
i Schweiz där de 
kunde beseglas i 
templet. Året därpå 
föddes sonen Clinton 
i Malmö. 

Maria älskade 
evangeliet, sin familj 
och att tjäna i temp-
let. När hon var var 
sextio år blev hon 
änka. Templet blev 
hennes fristad. Släkt-
forskning var hennes 
stora intresse, kanske 
på grund av de 
andliga upplevelser hon fick. I Stockholms tempel 
tjänade Maria som tempelmissionär. Senare, i Köp-
enhamns tempel, var hon en flitig tempeltjänare 
ända tills hälsan svek henne. ◼

Maria och Alpo Palomäki 
med barnen i kyrkan på 
Svartensgatan 3.
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 I samband med distriktskonferensen i Umeå i september 2021 
fick ungdomar, unga vuxna, missionärer och ledare vara med 

om ett minnesrikt serviceprojekt. En grupp på cirka femtio per-
soner deltog i Håll Sverige rents riksomfattande dag för skräp-
plockning genom att plocka skräp i centrala Umeå. ”I stället för 
att ha ett möte där vi pratar om att göra goda gärningar, bestämde 
vi oss för att bidra till samhället genom att gå ut och plocka 
skräp”, säger Robert Davis, president för Sverigemissionen. ”Det 
här projektet blev distriktskonferensens inledande session.”

Idén till serviceprojektet kom från ett Facebookinlägg av 
Marilyn Bolin i Göteborgsposten som systermissionärerna 
i Sundsvall läste. ”Vi visste att distriktet letade efter ett bra 
serviceprojekt och när vi såg det här trodde vi att det var något 
som skulle kunna fungera”, säger syster Ashlyn Owens.

”När vi fick höra talas om idén var vi övertygade om att 
detta var rätt väg att gå”, tillägger äldste Benjamin Jensen, zon-
ledare i Umeå. ”Det här var ju ett projekt som kunde inkludera 
en stor grupp.”

Alla träffades i kyrkan på lördagens 
morgon och organiserades av zonled-
arna under ledning av president Davis 
och Jan 
Ottosson, 
president 
för Umeå 

distrikt. Alla fick var sin gul väst med kyrkans 
namn på. Därefter samåkte alla ner till Umeå 
centrum. Under de följande två timmarna 
svepte de gula västarna genom centrum och 
plockade skräp samtidigt som de hälsade 
på människor som var ute med sina hundar 
eller som stod i kö vid grönsakstorget. Många 
leenden utbyttes den morgonen. ”Efter all 
förberedelse var det härligt att se hur denna 
aktivitet blev så framgångsrik”, säger äldste 
Luke Hansen, en annan av zonledarna i Umeå.

När det uppsamlade skräpet hade slängts, 
återvände gruppen till kyrkan för varm soppa 
i kontrast till det kylslagna vädret utanför. 
Lunchen hade förberetts av Smilla Ottosson, 
som studerar catering, och alla fick njuta av 
en underbar måltid tillsammans. ”Det här 
var bara en fantastisk upplevelse. Dagen var 
perfekt!”sammanfattade president Ottoson. ◼

När det blev städat i Umeå centrum
Syster Ruth Johnson
Sverigemissionen

Erica Bussmann och David Liu.

Nygifta
Erica Bussmann, som vuxit upp i Umeå gren, 
har gift sig med David Liu som under sin 
uppväxt bott både i Taiwan, Kina och USA. Erica 
och David lärde känna varandra genom en 
gemensam vän under en hajk i Stockholm 2018. 
Paret bor nu i Stockholm. Ericas föräldrar heter 
Carina Bussmann och Mikael Ludvigsson. Davids 
föräldrar heter Jessica Wu och Alex Liu. ◼
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 Hjälpföreningen i Stockholms södra stav 
arrangerade en fantastisk tempelresa för 

kvinnorna i staven. Förberedelserna för att 
genomföra aktiviteten var många och väl 
genomtänkta enligt rådande restriktioner, 
med till exempel munskydd och handsprit till 
alla hela tiden. Att få samlas kring templet är 
ju något som vi alla längtat efter och nu är det 
möjligt igen. Temat var profetens uppmaning: 
”Hör honom.”

Birgitta Ahlsén, Katrineholms gren, var en av 
de äldsta som deltog. Birgitta berättar att hon 
hör honom genom att hon, när hon vaknar tidigt 
på morgonen, lyssnar på tystnaden och låter 
tankarna sväva fritt. Då känner hon att hjärtat 
och sinnet stillas för att kunna höra vad Herren 
vill säga. Hon känner även Herrens inspiration 
genom musik. I och med att hon är pensionär 
kan hon hjälpa andra på ett annat sätt än förut. 
Hon hjälper utsatta på de sätt hon kan och 
förklarar att hon på det sättet hör honom.

– Att få komma till templet kändes gott och 
härligt. Det var en sån öppen och glad stäm-
ning. Allt under helgen var så välorganiserat.

Matilda Österlund, Handens församling, 
var en av de yngsta som deltog. Matilda 
berättar att hon hör honom genom musik. Ett 

minne som etsat sig fast är från FSY 2016 när alla sjöng ett 
arrangemang på ”Som systrar i Sion” och ”Helamans armé”.

– Det var en tydlig ande i hela lokalen. Det var många som 
behövde ta små pauser i sjungandet för att de var så berörda av 
musiken. Jag var en av dem.

Helgen bestod inte bara av tempelbesök och att sova på 
gästhemmet, utan innehöll även en mäktig lektion om att höra 
honom och tro av Rebecca Lindfors, Hägerstens församling.

Matilda fortsätter:
– Under lektionen sa Jessica Ponce de León från Södertälje 

församling: ”Hur kan man ha en relation med någon om man 
inte är villig att lägga ner tid på att lära känna personen?” 
Det påminde mig om att även om Herren redan känner mig, 
behöver jag aktivt lära känna honom.

– Det var också väldigt roligt att göra dop i templet tillsam-
mans med kvinnor i olika åldrar. Jag kanske inte kan göra allt 
det som de kan göra i templet, men jag kan göra det jag kan. 
Vi var där tillsammans.

Therese Palm, Handens församling, som är Hjälpförening-
ens president i Stockholms södra stav, berättar att mycket bön 
föregick aktiviteten. Ett tydligt svar från ovan sa att det var rätt 
att hålla aktiviteten.

– Angående helgens tema, ”Hör honom”, så gör jag det oftast i 
bön på kvällen när jag i stillhet kan gå igenom dagen med honom 
och se vad jag gjort bra, mindre bra, glömt eller behöver bättra 
mig på. Det blir ett fint samtal. Jag gör det även när jag lyssnar på 
någon av kyrkans poddar och får inspiration av det de säger där.

Therese fortsätter och säger att hela helgen var en helg av 
tjänande där många bidrog på olika sätt med glädje. Ett av 
många exempel på det var insamlandet av kläder och hygien-
artiklar till Svenska kyrkans hjälp för hemlösa. De blev för-
stummade när det såg mängden de fick ta emot: 13 svarta 
sopsäckar med kläder och 15 papperskassar med hygienartiklar 

i paket med fina 
budskap på.

Therese summerar:
– Alla bidrog 

för att aktiviteten 
skulle kunna 
genomföras på ett 
säkert sätt. Att få 
vara i templet igen 
var fantastiskt. Hela 
helgen var en and-
lig, uppbyggande 
och rolig fest. ◼

Birgitta Ahlsén. Matilda Österlund.

Hjälpföreningens presidentskap i Stockholms södra 
stav. Från vänster: Marie Olsson första rådgivare, 
Therese Palm president, Elina Kärn sekreterare. 
Andra rådgivare Anneli Bruvik saknas på bilden.

Tempel, kärlek, munskydd 
och handsprit
Helena Österlund
Handens församling
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Lars Wallin döptes i Alingsås försam-
ling i juli 2021, men hans väg till 

tro började långt dessförinnan. När 
Lars bara var tolv år gammal gick han 
i Svenska kyrkan och blev konfirmerad 
där. Men livet kom emellan, och Lars 
kämpade med att ta hand om familjemedlemmar, arbeta långa dagar 
och studera till ingenjör. De andliga tingen kastades runt i ekvationen 
och han började alltmer uppleva dem som andra världsliga sysselsätt-
ningar. Han hade varken tid eller möjlighet att känna Anden och vara 
nära Gud.

Men dagen kom då han måste sakta ner. Han råkade ut för en 
livsomvälvande olycka. Och fast den medförde många nya prövningar 
och svåra beslut, hjälpte den honom att på nytt inrikta sig på det 
andliga. Han insåg att han ville ha gemenskap med Gud och började 
utforska religionens värld. Medan han reste runt i världen för hälso-
vård och affärsverksamhet, undersökte han många olika kyrkor. 
Från Brasilien till USA läste Lars Bibeln, besökte möten och lärde sig 
mycket. Men ingenting kändes helt rätt. Han tyckte om att sjunga 
och vara tillsammans med alla dessa underbara människor, men 
han saknade fortfarande en andlig kontakt med Gud. Lars funderade 
ofta över detta, och en kväll låg han vaken med obesvarade tankar 
som ”Vad ska jag göra för att komma närmare Gud” och ”Vad borde 
jag besluta mig för?” Men när solen steg upp och morgonen grydde 
vaknade Lars till ännu en tanke: ”Ta kontakt med Jesu Kristi Kyrka av 
Sista Dagars Heliga.” Det kändes inspirerat, så Lars agerade. Han kon-
taktade missionärerna, och strax därpå träffades de. Ända från detta 
första möte kände Lars den andliga gemenskap han hade saknat. När 
missionärerna undervisade honom insåg han att han hade levt enligt 
evangeliet under större delen av sitt liv. Gud hade förberett honom 

och väntat på honom. Men det var ändå inte all-
deles enkelt. Särskilt i början mötte han motstånd. 
Lars säger: ”Det var som om något stred mot mig 
och försökte hindra mig från att lyssna till Mor-
mons bok.” Fastän det var svårt ibland kämpade 
Lars för att gå framåt. Hela tiden koncentrerade 
han sig på friden han kände när han studerade 
skrifterna. Så småningom inbjöd missionärerna 
honom att bli döpt, och Lars bad till Gud för att få 
veta om detta var rätt steg för honom att ta. Svaret 
var ett överväldigande ja. Lättnaden sköljde över 
honom när han kände att han till slut hade funnit 
det som hans själ hade sökt efter.

Han förberedde sig, och när dagen slutligen 
var inne, var Lars fylld av frid. Han säger: ”Dopet 
var helt underbart. Så andligt. Det var som att jag 
äntligen hade kommit hem. Jag kände mig – och 
känner mig fortfarande – mycket fridfull.” Den frid-
fulla känslan följde Lars i veckor efter dopet. Han 
förklarar att Gud ger oss frid, och han finns alltid 
där för oss. Vi behöver bara ta ansvar för våra 
handlingar och göra något för att finna honom!

Det råd Lars vill ge till dem som undersöker 
kyrkan är att vi inte kan vänta på att Gud ska komma 
och knacka på vår dörr och säga åt oss att göra 
något. Vi behöver se hela bilden, hela perspektivet, 
agera och ”använda vårt förstånd till att tänka log-
iskt”, välja att tro och be till Gud i Jesu Kristi namn, 
så kommer han att svara oss. ”Tro bara.”

Ett av Lars favoritskriftställen är Mormon 9:9: 
”Gud är densamme i går, i dag och i evighet.” 
Lars vet att Gud aldrig förändras. Hans kärlek är 
beständig, och han kommer alltid att finnas där, 
sträcka sig mot oss och lyfta oss. Allt vi behöver 
göra är att ta hans hand. ◼

Lars Wallin, Alingsås 
församling.

Vägen till tro
Syster Emma Cluff  
och syster Kari Erickson
Sverigemissionen

Angela Brower och ”The Scandinavian 
Glorious Tour 2021”
Julia Olsson
Vendelsö församling

”Opera? Njaaa kanske inte riktigt min grej. Mezzosopran? 
Vad är det? Och kommer det ens bli av, med tanke på hur 

osäkra flera event varit senaste 1,5 åren?”

Jag tror att det kändes så här på flera håll 
när informationen började spridas runt om 
i stavarna om turnén med operasångerskan 
Angela Brower. Jag erkänner att till och med 
jag var skeptisk till om det hela skulle bli av, 
och då är jag ändå dotter till upphovsmannen 
till dessa turnéer.

För tredje året i rad har Leif Mattsson i samar-
bete med privata sponsorer och kyrkans stavar 
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inbjudit världsartister (som också är medlemmar 
i kyrkan) att komma till Sverige och Danmark 
för att dela med sig av sina musikaliska talang- 
er. Första året kom musikalartisten Savannah 
Stevenson, andra året popartisten David 
Archuleta, och nu, tredje året, inbjöds mezzo-
sopranen Angela Brower som gäst (med fantast-
iska Andreas Landegren som pianist, samma 
pianist som för både Savannah och David).

Huvudsyftet med dessa konserter är att 
inbjuda människor att ”come and see”, alltså 
”kom och se!” som Jesus själv uttryckte det 
i Johannes 1:39. Att samlas, både medlem-
mar och besökande, för att under en kväll få 
inspireras och njuta av hyllad musiktalang 
samt beröras av artistens personliga historia 
och ande. Konserterna hittills har varit mycket 
uppskattade och det visade sig att detta år inte 
skulle bli ett undantag.

När jag onsdagen den 13 oktober möter 
upp Angela på tågstationen i Stockholm city, 
har hon redan hunnit göra lyckade konserter i 
Göteborg, Odense, Malmö och Köpenhamn. 
Hon kommer gåendes med sina väskor, iklädd 
jordens största leende och en lättsam energi 
som smittar av sig. Hon är uppvuxen i Arizona 
i en större medlemsfamilj, men har de senaste 
tretton åren varit bosatt i München, där hon 
satsat helhjärtat på sin karriär som operasång-
erska. Och en karriär har det blivit, för faktum 
är att hon är uppbokad på scenerna i Tyskland 
ända fram till år 2025!

På torsdagskvällen i Stockholm bjöd Angela 
på en välplanerad, djup och andlig brasafton 
där hon även bakade in underbara sånger 
med texter som berörde, såsom ”Broken” av 
Kenneth Cope, ”Come Thou Fount of Every 
Blessing” av Robert Robinson och ”We Must 
Sing” av Rob Gardner. På fredagskvällen 
värmdes konserten upp med ett par nummer 

från gruppen ”Unitone”, för att sedan lämna över tiden till en 
glittrande Angela Brower som briljerade med sin scennärvaro 
och sitt breda register. Allt ifrån ett operasolo ur ”Figaros bröl-
lop” till sången ”A Million Dreams” från filmen ”The Greatest 
Showman” i egen tappning.

Inför kvällens sista sång är Angela märkbart berörd. 
Hon berättar att denna turné varit livsförändrande för henne. 
Nå gonting hon också nämnde dagen innan när jag över lunch 
frågar henne vad hon tyckt om sin vistelse hittills. Hon berättar 
att, trots att hon stått på stora scener och uppträtt för folkhav 
efter folkhav, betyder det inte att man inte kan känna sig ensam 
ibland. Att trots att man jobbar med sitt drömjobb betyder 
det inte att man inte ibland saknar sin familj hemma i USA. 
Och trots att man har en orubblig tro på att man är en dotter 
till en Gud med en himmelsk plan för en, betyder det inte att 
man inte kan känna sorg över det faktum att man som 38åring 
ännu inte hittat mannen i sitt liv eller att ha fått möjligheten att 
bli mamma. (Jag fick hennes tillåtelse att dela detta.) Men hon 
upplever att denna turné varit helande och givande, vilket är 
en känsla hon hoppas ha kunnat förmedla till alla oss genom 
hennes noggrant utvalda sånger och budskap. Och det tror jag 
hon lyckades med, då de cirka 400 besökande på plats (bara i 
Stockholm), svarade med stående ovationer!

Angela hälsar också att hon är otroligt tacksam för alla som 
kom och lyssnade och för den kärlek och uppskattning som 
visades. Och jag tror att vi alla kan instämma i ett stort tack 
tillbaka till Angela och Andreas och alla som varit engagerade i 
dessa konserter, för att vi, helt gratis och bekvämt, bara behövt 
dyka upp och njuta av en fantastisk kväll. Och som vi också 
längtat att få komma samman 
och känna gemenskap igen. 
Vi vill ha mer! ◼

Angela Brower 
sjunger i kyrkan 
i Gubbängen.

Angela tillsammans med 
artikelförfattaren, Julia Olsson.
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