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 Vilken underbar välsignelse det är att se tempel byggas i ökande takt 
över hela världen (se  sidan 12 ). Vi gläds med kyrkans medlemmar när 
nya tempel invigs i deras områden.

  Vi hoppas att alla ska värdesätta templet och inte falla off er för 
ett misstag som beskrivs av president Boyd K. Packer (1924–2015), 
president för de tolv apostlarnas kvorum. I sin liknelse om pärlan och 
skrinet berättade han att en hantverkare gjorde ett vackert skrin för 
att visa upp en dyrbar pärla. Men när personer kom för att se pärlan, 
beundrade de skrinet i stället. (Se ” Tungor som av eld fördelade sig ”, 
Liahona , juli 2000, s. 7.)

  I templet består naturligtvis den kostbara pärlan av de förrätt-
ningar, förbund och utlovade välsignelser som vi endast kan få i 
templet. Som äldste David A. Bednar i de tolv apostlarnas kvorum 
lär i det här numret: ”Allt som lärs och allt som görs i nutida tempel 
betonar vår himmelske Faders stora lycksalighetsplan, Jesu Kristi 
gudomlighet och hans roll som vår Frälsare. De förbund som tas 
emot och de förrättningar som utförs i templen är nödvändiga för 
att helga våra hjärtan och för Guds söners och döttrars slutliga upp-
höjelse” ( sidan 6 ).

  När du läser äldste Bednars artikel och medlemmarnas 
vittnesbörd som följer den ( sidan 8 ) ber vi dig minnas de förbund 
du har ingått i templet. Om det har gått ett tag sedan du besökte 
templet inbjuder vi dig att återvända och återigen känna glädjen och 
friden som fi nns i Herrens hus. Om du ännu inte har varit i templet 
uppmanar vi dig att förbereda dig för att ”begåvas med kraft från 
höjden” ( Läran och förbunden 38:32 ).

  Äldste Kevin R. Duncan
  i de sjuttios kvorum
  Verkställande chef för tempelavdelningen   

Templet: en kostbar pärla

◀  ”Detta hus som du har 
byggt har jag helgat 
för att där fästa mitt 
namn för evig tid. Mina 
ögon och mitt hjärta ska 
för alltid vara där.”
   1  KUNGABOKEN 9:3   
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En apostels uppmaning att lära oss om 
och uppskatta tempelförbund, tempel-
förrättningar och gudsdyrkan i templet.

 8 Att se templets efterlängtade 
välsignelser
Medlemmar runt om i världen vittnar 
om den styrka de har fått när tempel 
har blivit tillgängliga i deras områden.

 12 Templets förrättningar görs 
alltmer tillgängliga
Ett kurvdiagram visar den dramatiska 
ökningen av tempel över hela jorden.

 14 Nytt hopp om djupare läkning 
från depression och ångest
Jacob Hess
Flera teman sticker ut i upplevelserna hos 
de personer som fann varaktig läkedom.
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Foto på öppet hus för 
Mesa tempel,  
Arizona:  
Leslie Nilsson
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Shyam Kumar Lohat, New Delhi, Indien
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 26 Sista dagars heliga berättar
Inspirerande berättelser från 
medlemmar runt om i världen.

 36 Trofast åldrande
Utrymme för tillväxt
Deborah L. Dougal
Jag saknar fortfarande min avlidne 
make, men jag vet att Herren kommer 
att ge mig näring längs vägen.

 38 Stödverksamhetens principer
Ha modet att ta kontakt

”Var och en av oss 
bör sträva efter att 
lära oss om och 
bättre förstå den 
skyddande kraften 
i de förbund och 
förrättningar som 
finns i Herrens hus.”
– Äldste David A. 
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Äldste David 
A. Bednar
i de tolv 
apostlarnas 
kvorum

 

TEMPLETS 
FÖRRÄTTNINGAR
En förberedelse för att återvända till Guds närhet
Jag uppmanar er att flitigt lära er om och uppskatta den eviga betydelsen av tempelförbund, 
tempelförrättningar och gudsdyrkan i templet när ni strävar efter att komma till Frälsaren.

Guds verk och hans härlighet är att ”åstadkomma odödlighet 
och evigt liv för människan” (Mose 1:39) – att förbereda oss 
för att leva ”på ett högre och heligare sätt”1 så att vi kan åter

vända till hans närhet.
I sin oändliga och eviga barmhärtighet har Herren genom sina 

profeter och apostlar ständigt uppmanat sina söner och döttrar 
att förbereda sig för hans ankomst och bli ett Sions folk – redo 
att  uppväckas för att möta honom (se Alma 12:24; 34:32; Läran och 
förbunden 45:45; 65:5; 88:96–97). Och det centrala i den förberedel
sen har alltid varit att lära sig Jesu Kristi lära, utöva tro på honom, 
omvända sig och ta emot heliga förbund och förrättningar.

Exempel i Gamla testamentet på Guds uppmaning till sina barn 
att förbereda sig för att leva efter en högre lag och ta emot frälsning
ens förbund och förrättningar, är lärorika för oss i dag.

I 2 Moseboken uppmanade Gud Israel att vara hans ”dyrbara 
egendom” och att helga sig som förberedelse för att möta honom 
(se 2 Moseboken 19:4–6, 10–11, 17). Jehova gav Israel ”stentav
lorna med lagen och budorden” (2 Moseboken 24:12), och de slöt 
förbund med Gud och sa: ”Allt som Herren har sagt vill vi göra” 
(2 Moseboken 19:8; se även 24:3). Herren lovade att om de lydde sina 
förbund skulle han bo mitt ibland dem (se 2 Moseboken 29:45–46). 
Men när Israel bevittnade ”Herrens härlighet” (2 Moseboken 24:16) 

på Sinai berg blev de rädda, höll sig på 
avstånd och gjorde så småningom uppror 
mot Gud (se 2 Moseboken 20:18–21; 32:1–6).

Ett annat exempel i Gamla testamentet är 
när kung Salomo bygger ett hus åt Herr en 
(se 1 Kungaboken 6:11–13). Förbunds
arken och andra heliga kärl placerades ”i 
det allra heligaste” (1 Kungaboken 8:6) och 
”Herrens härlighet uppfyllde Herrens hus” 
(1 Kungaboken 8:11). Salomo uppsände en 
invigningsbön och bad om att timliga och 
andliga välsignelser skulle förlänas det bot
färdiga och bedjande Israel. Herren hörde 
deras vädjande böner och lovade Israel stora 
välsignelser om de var lydiga. Ändå över
gav Israel Herren och tillbad falska gudar. 
(Se 1 Kungaboken 9–11.)

Andra profeter i Gamla testamentet för
sökte flitigt undervisa och helga Israel så 
”att de skulle kunna skåda Guds ansikte, 
men de förhärdade sina hjärtan och kunde 
inte uthärda hans närvaro” (Läran och  
förbunden 84:23–24).FO
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Gång på gång var Israels barn otroende, 
rädda eller ovilliga att förändra sig. De ville 
ha en lättare väg och deras hjärtan var fästa 
vid världsliga ting, eller så gjorde de villigt 
uppror mot Herren och hans profeter. Varje 
gång Israel vände sig bort från Gud och över
gav sina förbund och förrättningar blev Herr
ens ”vrede … upptänd mot dem” (Läran och 
förbunden 84:24) och de kunde inte ta emot 
hans härlighets fullhet.

Det gudomliga syftet med insamlingen
Herrens ansträngningar att samla sitt folk 

och välsigna dem genom templets förbund 
och förrättningar återges också i Nya tes
tamentet och Mormons bok. Frälsaren sa 
sorgset: ”Hur ofta har jag inte velat samla 
dina barn, så som hönan samlar sina kyck
lingar under vingarna. Men ni ville inte” 
(Matteus 23:37; se även 3 Nephi 10:4–6).

Profeten Joseph Smith förklarade: ”Vad 
var syftet med insamling av … Guds folk 
under någon tidsålder? … Huvudsyftet var 
att bygga ett hus åt Herren, vari han kunde 
uppenbara för sitt folk förrättningarna, som 
tillhör hans hus och hans rikes härligheter, 
samt undervisa folket om frälsningens väg, 
… att de skulle kunna … ta emot uppenbarel
ser från himlen och bli fullkomliggjorda i det 
som tillhör Guds rike — men de ville inte.”2

Herren vill samla sina barn i den här 
tidsutdelningen och har uppenbarat 
”sådant som har varit fördolt sedan före 
världens grundläggning … allt som rör 
detta hus och dess prästadöme” (Läran 
och förbunden 124:41–42). Han uppmanar 
oss alla att förbereda oss för att återvända 
till hans närhet – möjliggjort genom hans 

försoningsoffer: ”Se, det är min vilja att alla de som åkallar mitt namn 
och tillber mig enligt mitt eviga evangelium, ska samlas och stå på 
heliga platser” (Läran och förbunden 101:22).

Varför är templets förrättningar så viktiga?
Templen är de heligaste av alla platser för gudsdyrkan. Allt som 

lärs och allt som görs i nutida tempel betonar vår himmelske Faders 
stora lycksalighetsplan, Jesu Kristi gudomlighet och hans roll som 
vår Frälsare. De förbund som tas emot och de förrättningar som 
utförs i templen är nödvändiga för att helga våra hjärtan och för 
Guds söners och döttrars slutliga upphöjelse.

”Och detta större prästadöme förvaltar evangeliet och innehar 
nyckeln till rikets hemligheter, ja, nyckeln till kunskapen om Gud.

Därför är gudaktighetens kraft uppenbar i dess förrättningar.
Och utan dess förrättningar och prästadömets myndighet är  

gudaktighetens kraft inte uppenbar för människor i köttet” 
(Läran och förbunden 84:19–21).

Heliga förrättningar som vi värdigt tar emot och ständigt minns 
öppnar de heliga kanaler genom vilka gudaktighetens kraft kan flöda 
in i våra liv. Genom att ta emot prästadömets förrättningar och ingå 
och hålla heliga förbund är vi sammanlänkade till och med Frälsaren 
(se Matteus 11:28–30)3 och kan välsignas med styrka utöver vår egen 
till att övervinna jordelivets frestelser och utmaningar medan vi 
förbereder oss för att återvända till Guds närhet.
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Tempelförbundens och tempelförrättningarnas välsignelser
Två av de viktiga välsignelserna som tas emot genom templets 

förbund och förrättningar är ökad glädje och kraft.
Återlösaren är den yttersta och enda källan till bestående glädje. 

Sann glädje kommer av att utöva tro på Herren Jesus Kristus, vär
digt ta emot och trofast ära heliga förbund och förrättningar, och att 
sträva efter att bli grundligt omvänd till Frälsaren och hans ändamål.

Alma lärde sin son att större helighet och glädje i våra liv möjlig
görs när vi blir renade och heliggjorda genom Jesu Kristi försoning. 
Det är endast genom att ha tro på vår Återlösare, omvända oss och 
hålla våra förbund som vi kan få den varaktiga lycka vi alla vill upp
leva och behålla.4

Som president Nelson har sagt: ”Vi inbjuder alla Guds barn på 
båda sidor om slöjan att komma till Frälsaren, ta emot det heliga 
templets välsignelser, nå bestående glädje och bli berättigade till 
evigt liv.”5

I vår tid när mörkrets makter rasar och ”hotande störa vår ro”6 
finns skyddande kraft tillgänglig för var och en av oss i och genom 
templets förbund och förrättningar (se Läran och förbunden 38:32; 
43:16; 76:39–42; 105:11–12, 33; 138:12–15). Nephi såg i en syn ”att 
Guds Lamms kraft föll … över Herrens förbundsfolk … och de var 
beväpnade med rättfärdighet och med Guds kraft i stor härlighet” 
(1 Nephi 14:14).

I invigningsbönen för templet i Kirtland vädjade profeten Joseph 
Smith till Fadern om ”att dina tjänare ska kunna gå ut ur detta hus 
beväpnade med din kraft” och ”att inga ogudaktiga sammansvärj
ningar ska … uppstå och få överhand över ditt folk, över vilka ditt 
namn ska nämnas i detta hus” (Läran och förbunden 109:22, 26).

Var och en av oss bör sträva efter att lära oss om och bättre förstå 
den skyddande kraften i de förbund och förrättningar som finns 
i Herrens hus – så att vi som lärjungar kan ”stå på heliga platser 
och … inte rubbas” (Läran och förbunden 45:32) och ”stå emot på 
den onda dagen” (Efesierbrevet 6:13).

Uppmaning och vittnesbörd
Jag uppmanar er att flitigt lära er om och uppskatta den eviga 

betydelsen av tempelförbund, tempelförrättningar och gudsdyrkan 
i templet när ni strävar efter att komma till Frälsaren och ta emot de 
välsignelser som möjliggörs genom hans försoning. Och jag vittnar 

med glädje om att Gud Fadern och hans 
Son Jesus Kristus lever och att deras största 
önskan är att vi återvänder till deras närhet 
och tar del av deras härlighet (se Läran och 
förbunden 97:16; 101:38). ◼
SLUTNOTER
 1. Russell M. Nelson, ”Avslutande ord”, Liahona, 

nov. 2019, s. 121.
 2. Kyrkans presidenters lärdomar: Joseph Smith (2007), 

s. 412–413.
 3. Se David A. Bednar, ”Med Guds kraft i stor härlighet”, 

Liahona, nov. 2021, s. 29.
 4. Se Henry B. Eyring, ”Helighet och lycksalighetsplanen”, 

Liahona, nov. 2019, s. 100; se även Alma 42:4–16.
 5. Russell M. Nelson, ”Låt oss sträva fram”, Liahona, 

maj 2018, s. 119.
 6. ”Tack, Gud, att profeter du sänder”, Psalmer, nr 10.
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ATT SE TEMPLETS 
EFTERLÄNGTADE 
VÄLSIGNELSER
Medlemmar runt om i världen berättar om de välsignelser 
de har sett när tempel har blivit tillgängliga i deras områden.

    Templet är den heligaste platsen för gudsdyrkan på 
jorden. Där kommer kyrkans medlemmar närmare 
Gud när de deltar i viktiga förrättningar och ingår 

förbund för sig själva och för sina döda släktingar. Det är 
Herrens hus, och frid, tröst och uppenbarelse kan fl öda 
till dem som kommer dit.

  Men allteftersom Jesu Kristi återställda kyrka har spritt 
sig till jordens alla hörn, har det varit en utmaning för 
många att komma till templet. Och på senare år har till
gängligheten till templen varit begränsad för många på 
grund av covid 19 pandemin.

  Under samma generalkonferens där Russell M. Nelson 
inröstades som kyrkans president sa han: ”Vi vill föra temp
let närmare kyrkans växande medlemskap” (” Låt oss sträva 
fram ”,  Liahona , maj 2018, s. 119).

  Sedan dess ser kyrkans medlemmar fram emot tillkänna
givandet av nya tempel över hela världen varje general
konferens, och förundras över den här markören för ökad 
tillväxt och hoppas att ett tempel ska tillkännages närmare 
deras hem. 
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  Antofagasta tempel, Chile
  Första spadtaget i november 2020
    Det är spännande att se hur Frälsaren påskyndar sitt verk 
i sista dagars heligas hjärtan och sinnen. Vi vill vara förberedda 
på alla sätt så att vi kan göra det som Herren kräver av oss när 
Antofagasta tempel i Chile invigs och är i bruk.

  Våra barn och ungdomar inspirerar oss med sin entusiasm och glädje över att 
få tjäna i templet. De föreställer sig redan när de ska åka dit. De lär sig vad Israels 
insamling innebär, att de är en viktig del av den här insamlingen, och hur viktigt 
det är att ha ett Herrens hus så nära sina egna hem.

     Många heliga i norra Chile sätter sina liv i ordning då de förstår att Återlösaren 
väntar på dem med öppna armar i sitt heliga hus. De vill vara en del av den stora 
välsignelsen av att ha ett tempel i Antofagasta. Jag ock min fru Patyta förbereder 
oss också så att Herren kan räkna med att vi ska tjäna i den här insamlingen som 
vi älskar så mycket.
Claudio González,  Angamos församling, Antofagasta stav, Chile  TI
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  Bryssels tempel, Belgien
  Tillkännagavs i april 2021
    Det var en fullständig överraskning när vi hörde president 
Nelson tillkännage att det ska bli ett tempel i Bryssel i Belgien. 
Min fru och jag presiderade över Belgien/Nederländerna- 
missionen, och vi arbetar ofta i Haags tempel i Nederländerna, 

som ligger två timmar från vårt hem i Belgien. Nu behöver vi bara åka en timme 
eller kanske ännu mindre för att besöka templet i Bryssel.

     När vi hörde tillkännagivandet rann tårarna, på grund av den djupa tacksam-
het vi kände. Vår familj och våra stavsmedlemmar har utvecklat en växande 
känsla av helgelse och kärlek till templet bara på grund av tillkännagivandet. 
Det här tillkännagivandet om templet vittnar för oss om att Herren känner till 
vårt lilla land och är medveten om de tidiga och nuvarande pionjärernas arbete 
och uppoff ringar i det här området.
Johan Buysse och Linda Buysse- Vergauwen,  S:t Niklaas församling, Antwerpens stav, Belgien  

Haags tempel, Nederländerna.

Visionsbild av Antofagasta tempel, Chile.



 EN FAST ANDLIG GRUNDVAL
  ”Templet står i centrum när det gäller 
att stärka vår tro och vår andliga styrka 
eftersom Frälsaren och hans lära är 
själva hjärtat i templet. Allt som lärs 
ut i templet, genom undervisning och 
genom Anden, ökar vår kunskap om 

Jesus Kristus. …
  Det säkraste stället att vara på  andligt  sett, när någon 

form av omvälvning inträff ar i ditt liv, är att leva  inom  dina 
tempelförbund!

  Durbans tempel, Sydafrika
  Invigt i februari 2020
    Vi har ett vackert nytt tempel i Durban i Sydafrika som ger 
oss möjligheten att ”stå på heliga platser och … inte rubbas” 
( Läran och förbunden 45:32 ). Där kan vi ta en paus från 
stridigheterna och oväsendet i världen för att lyssna och 

höra den Helige Andens milda, stilla röst.
     Templet är en plats där vi regelbundet kan fylla på med droppar av olja till 

våra lampor så att de kan lysa klarare, och så att vi kan vara mer förberedda 
för Herrens dag.
Mandy Swinburne (med sin dotter)  Hillcrests församling, Hillcrests stav, Sydafrika  

  Singapore tempel, Singapore
  Tillkännagavs i april 2021
    December 2018 var sista gången vi kunde besöka Taipei 
tempel i Taiwan med familjen innan covid- 19- pandemin 
begränsade resor och ledde till att templen stängdes. 
Vi ser verkligen fram emot att snart kunna återvända 

för att tjäna i Herrens hus.
  När ett tempel tillkännagavs i Singapore blev vi alla mycket glada. Vår 

himmelske Fader är medveten om de heliga i Malaysia. I fl era år har de heliga 
i Kuala Lumpurs distrikt försökt arbeta på att bli en stav. Många gånger ver-
kade det här målet ganska avlägset, men vi slutade aldrig prata om att bli en 
stav. Tillkännagivandet om ett tempel i Singapore visar oss att Herren ser de 
malaysiska heligas ansträngningar.
Richard Kok Leong Ho och Chan Min Lian,  Petaling Jaya gren, Kuala Lumpurs distrikt, Malaysia  

  Snälla, tro mig när jag säger att när er andliga grund 
är stabilt byggd på Jesus Kristus så  behöver ni inte frukta . 
När ni är trogna de förbund ni ingått i templet får ni 
styrka av hans kraft. När sedan andliga jordbävningar 
kommer kan ni stå  starka  eftersom er andliga grund 
är solid och orubblig.”
  President Russell M. Nelson, ” Templet och din andliga grund ”,  Liahona, 
nov. 2021, s. 93–94, 96. 

Campina tempel, Brasilien.

Durbans tempel, Sydafrika.
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  Campinas tempel, Brasilien
  Invigt i maj 2002
    Vi är mycket glada över återöppnandet av Campinas tempel, som var stängt på grund 
av covid- 19- pandemin. Templet öppnades igen precis i tid för fi randet av vår 20- åriga 
bröllopsdag. Vi älskade den här speciella gåvan från Herren.

     Jag vittnar om att templet är Herrens hus – en plats fylld av kärlek, underverk, frid 
och helande. Gud är bokstavligen vår himmelske Fader och han väntar på oss med glädje i sitt heliga 
hus så att vi kan känna hans närhet och få styrka att övervinna världen.
Isabel Bueno de Almeida,  Sumaré församling, Sumaré stav, Brasilien   

  Mesa tempel, Arizona, USA
  Återinvigdes i december 2021
    Att få komma in i Mesa tempel i Arizona igen efter en omfattande renovering var något 
jag inte glömmer i första taget. Öppet hus påminde mig om att det är en glädje att 
vara i templet. Livet blir lite klarare; stressen och pressen som tynger ner mig lättas 
ett ögonblick. Det gör att jag kan ha en stund av lugn och ro för att känna den frid 

och det perspektiv som vår Fader i himlen erbjuder.
  Med fem döttrar känner jag att det är bråttom att undervisa dem om resten som vi kan fi nna genom 

trofast tempeltjänst. Att ta dem till den här heliga platsen under öppet hus gav dem möjligheten att få 
en glimt av vad templet kan ge dem. Det ledde till många meningsfulla samtal om att förbereda sig för 
att komma in i templet, tempelrekommendationer, normer, tro, släktforskning, förbund, förrättningar, 
vänlighet, uppenbarelse och så vidare.

  Våra liv har välsignats och våra vittnesbörd har stärkts av möjligheten att inträda i Herrens hus. 
Så fort det fanns tillgängliga tider loggade jag ivrigt in för att boka mitt första besök efter invigningen. 
Med mina förfäders namn i handen är jag redo!
Anaclea Whiting,  Lindsay församling, Hermosa Vista stav i Mesa, Arizona  

  Port Vila tempel, Vanuatu
  Tillkännagivet i oktober 2020
    Som stavspresident blev jag helt överväldigad när president Russell M. Nelson till-
kännagav templet. Jag kände frid, glädje och hopp för min familj, mina vänner och 
andra medlemmar i staven, liksom för alla andra som också kan få välsignelser av att 
ha ett Herrens hus i vårt ö- område.

  Med nyheten om ett templet i vårt område upplever vi att våra hjärtan förändras. Medlemmarna 
strävar efter att hålla buden och att regelbundet träff a kyrkans ledare för att förbereda sig för templets 
förrättningar och välsignelser. Fler medlemmar engagerar sig i släktforskning.

  Det är verkligen en välsignelse, inte bara för kyrkans medlemmar utan för hela landet.
Yvon Basil,  Port Vila andra församling, Port Vila stav, Vanuatu.  
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Kirtlands tempel.

Nauvoo tempel, Illinois (rekonstruerat).

Nauvoo tempel.
S:t George tempel, Utah. Salt Lake- templet.

Antal tempel tillkännagivna (den 1 jan.)

TEMPLETS FÖRRÄTTNINGAR 
GÖRS ALLTMER TILLGÄNGLIGA

1847: Brigham Young tillkännagav vad som 
blev Salt Lake- templet, bara fyra dagar efter 
ankomsten till dalen. Det skulle gå ända till 
1893 innan templet invigdes.

1846: Nauvoo tempel 
invigdes ursprungli-
gen i maj 1846. Det 
förstördes till största 
delen av en anlagd 
brand 1848. Nauvoo 
tempel i Illinois åter-
uppbyggdes på den 
ursprungliga platsen 
och invigdes 2002.

1855: Under tidsperioden mellan 
att Nauvoo tempel övergavs 1846 
och S:t George tempel i Utah 
invigdes 1877 fanns det inget invigt 
tempel. Sista dagars heliga kunde 
ta emot sina tempelförrättningar 
i Endowment House tills 
det revs 1889.

Antal tempel i verksamhet (den 1 jan.)

1831: Herren uppenbarade 
för de heliga att platsen för 
ett tempel hade utsetts i 
Independence i Missouri  
(se Läran och förbun-
den 57:1–3). År 1838 utsågs 
också platsen för ett annat 
tempel i Far West i Missouri 
(se Läran och förbunden 
115:7–16). På grund av orolig-
heterna byggdes inte de här 
templen just då. De finns inte 
med i den nuvarande listan 
över tillkännagivna tempel 
och planeras inte aktivt.

1836: Kirtlands tempel 
invigdes i mars 1836, 
bara sex år efter att 
den återställda kyrkan 
organiserades 1830. 
Ägandeförhållandet 
ändrades efter att 
majoriteten av medlem-
marna lämnade Kirtland 
1838, och byggnaden 
räknas inte längre bland 
de invigda templen.

Genom tiderna har Herren gjort nödvändiga för-
rättningar tillgängliga i sina heliga tempel. Genom 
dessa prästadömsförrättningar och tillhörande 

förbund binder han oss till sig och gör upphöjelse möjlig. 
Profeten Joseph Smith fick en uppenbarelse som före-

bådade vikten av tempelförrättningar för både levande 
och döda, innan Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga ens 
var officiellt organiserad 1830 (se Läran och förbunden 2).

Vikten av dessa förrättningar under återställelsens 
första dagar underströks av de ansträngningar som gjor-
des för att bygga tempel även under svåra omständigheter. 
Sedan dess kan deras betydelse ses i och med att tempel 
byggs allt närmare kyrkans medlemmar på platser runt 
om i världen.
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Mesa tempel, Arizona.

Arequipa tempel, Peru.

1997: President Gordon B. 
Hinckley tillkännagav planer 
för mindre tempel. År 1998 
tillkännagav han sin avsikt 
att nå totalt 100 verksamma 
tempel år 2000.

2018: Under president Thomas 
S. Monson tjänande som kyrkans 
president från 2008 till 2018  
tillkännagavs 45 tempel.

Antal tempel

1985: Under president 
Spencer W. Kimballs tjän-
ande som kyrkans president 
från 1973 till 1985  
tillkännagavs 31 tempel.

2022: Fram till 1 januari 2022 
hade 265 tempel tillkännagetts, 
var under uppbyggnad eller 
hade invigts.

1978: I och med invigningen 
av São Paulo tempel i Bra-
silien 1978 var 17 tempel 
verksamma.

2008: Under president Hinckleys 
tjänande som kyrkans president 
från 1995 till 2008 tillkännagavs 
78 tempel.

1945: Mesa tempel i Arizona 
erbjöd förrättningar på 
spanska, det första templet 
där förrättningarna presen-
terades på ett annat språk 
än engelska.

2000: President Hinckley 
invigde fyra tempel på en vecka 
(11–18 juni): Fukuoka tempel i 
Japan, Adelaide tempel i Australien, 
Melbourne tempel i Australien 
och Suva tempel i Fiji.

2021: Under president Russell 
M. Nelson första fyra år som 
kyrkans president från 2018 till 
slutet av 2021 hade 83 tempel 
tillkännagetts.
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Nytt hopp om 
djupare läkning 
från depression och ångest

FOTOGRAFIER FRÅN GETTY IMAGES

								Jakob	Hess,	fi	l.dr

         Jesus Kristus var inte bara en underbar lärare utan också en helare 
som ledde människor till varaktig lindring från det som plågade 
dem. Det beror på att Frälsaren tog på sig ”sitt folks smärta och 

sjukdomar … så att han i köttet kan veta hur han ska bistå sitt folk” 
( Alma 7:11–12 ). 

  För att lära mig mer om varaktig läkning av depression och ångest 
har jag gått igenom över 100 berättelser om människor som har upplevt 
djupare, långsiktig läkning av dessa allt vanligare utmaningar. När jag 
har gjort det har jag hittat fl era teman som dyker upp i många berättel
ser om helande, bland annat fysiska, känslomässiga, relationsmässiga 
och andliga förändringar.  1 

  Redan innan covid 19 pandemin ökade stressen, isoleringen och 
sorgen, fanns det en ökande uppskattning för hur livsstilsmönster 
påverkar känslomässigt lidande. Som dr Stephen Ilardi sa: ”Människor 
är inte gjorda för 2000 talets livsstil med dålig näring, stillasittande 
inomhus, sömnlöshet, social isolering och frenetiskt tempo.”  2 

  Vilka steg kan vi ta i våra hem för att motverka de här livsstilsmönst
ren som gör oss sårbara för känslomässigt lidande? Med tanke på de 
teman jag har hittat, fi nns här fl era specifi ka justeringar som de som lider 
känslomässigt kan göra för att fördjupa sin egen känslomässiga läkning.

    1. Fortsätt hoppas på att det är möjligt att läka på djupet
”Om ni … har tro, så har ni hopp om ting som inte syns men som är 

verkliga” ( Alma 32:21 ). 
  Ett av de vanligaste temana i berättelser om helande var att det 

fanns hopp om att stegvisa förändringar mot bättre känslomässigt 

Berättelser om långsiktig läkning från depression 
och ångest visar att gradvisa livsförändringar som 
evangeliet uppmuntrar till kan bidra på viktiga 
sätt till långsiktig läkning.
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välbefinnande var möjliga. Som en person sa: 
”Helande handlar … om att bevara hoppet.”3 
Många med psykisk ohälsa har fått veta att 
deras tillstånd var permanent. Det här basera
des på tron att den vuxna hjärnan inte föränd
ras. Nu vet vi bättre. Upptäckter om hjärnans 
förmåga att förändras har ökat hoppet om att 
fundamentala skiften är möjliga, även för dem 
som drabbats av psykisk ohälsa.

Att det är möjligt att genomgå djupgå
ende förändringar borde inte förvåna dem 
som tror på Kristus. Äldste Erich W. Kopischke 
i de sjuttios kvorum sa till dem som drabbats 
av psykisk ohälsa: ”Gör allt som står i er makt 
och ’stå [sedan] stilla och se Guds frälsning 
och hans arm uppenbaras’ [Läran och  
förbunden 123:17].”4 Att ha andra omkring oss 
som inte ger upp hoppet om oss kan verkligen 
vara till hjälp, som dr Daniel Fisher upptäckte 
i intervjuer med tillfrisknade personer: ”Om 
och om igen hörde vi: ’Jag behövde någon som 
trodde på mig.’”5

 2. Gör små och stora livsförändringar
”Med små och enkla medel uträttas mycket stort” 

(Alma 37:6).
Praktiskt taget varje berättelse om läkedom 

handlade om att människor lärde sig nya saker 
och växte på olika sätt. Ibland gjorde de stora 
förändringar. En kvinna sa till exempel: ”Jag 
insåg att jag hade ytterligare sår, vanor och lås
ningar som jag behövde ta itu med i mitt hjärta. 
Inom mig fanns själviskhet, kontroll, ilska … 
och mycket mer som jag hade varit blind för.”6

Andra gånger insåg man att små föränd
ringar gjorde skillnad, som att föra en tacksam
hetsdagbok, adoptera ett sällskapsdjur eller få 
mer solljus. En person beskrev värdet av lite 
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På samma sätt har forskare sett att när man går och lägger sig en 
timme tidigare ”motsvarar det en 23% lägre risk för svår depressiv 
sjukdom”10 – och det har god effekt på nuvarande depression och 
ångest också.

4. Justera din mentala kost och mentala aktivitet
”Den som är fast i sitt sinne bevarar du i frid, … för han förtröstar på 

dig” (Jesaja 26:3).
De som finner djupare läkedom rapporterar ofta att de lär sig att 

inte se på förtvivlan och mörkt ”mentalt innehåll” som en återspeg
ling av vilka de är, utan som något de upplever. Som en broder berät
tade: ”Det jag tidigare upplevde som en slags tortyr, att vara förslavad 
av tankeprocessen, kunde jag skapa avstånd till och bara se som 
något mycket mer harmlöst, ungefär som att ligga på stranden vid en 
flod och bara se vattnet flyta förbi.”11

Det är normalt att vi ser våra tankar som ”verkligheten”, men det 
är möjligt att genom övningar som bön, meditation eller terapi lära 
oss att se våra tankar och känslor på ett mer objektivt och mindre 
personligt sätt. Det här hjälper oss i sin tur att uppskatta vår förmåga 
att välja hur vi ska reagera på det som händer inombords – och att 
rikta uppmärksamheten mot det som är sant och gott.

Att vara mer uppmärksam på det vi för in i sinnet kan också stödja 
mer helande. Som president Russell M. Nelson nyligen varnade oss: 
”Om större delen av den information du får kommer från sociala 
eller andra medier, avtar din förmåga att höra Andens viskningar.”12

5. Sträva efter förlåtelse och helande från tidigare trauman
”Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas 

mer, och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga, för det som förr var 
är borta” (Uppenbarelseboken 21:4).

Det är vanligt att smärtsamma saker från det förflutna (från tidiga 
övergrepp till senare trauman) påverkar det nuvarande känslo
mässiga lidandet. Ett vanligt mönster i berättelser om helande är att 
inte ignorera de här sambanden, utan att i stället ta dem på allvar. 
I stället för att fokusera på vad som är fel på folk, föreslog en kvinna 
som hade funnit läkedom att vi ska utforska mer av vad som har hänt 
med dem.13 Som tur är finns det mer medvetenhet och professionellt 
traumainriktat stöd för att hjälpa människor finna läkedom från 
smärtsamma händelser i det förflutna.

mer stillhet under dagen: ”Jag går upp 
tidigt nog för att inte behöva stressa på 
morgonen. Jag tar in solljuset genom att 
stå vid fönstret i några minuter.” Sedan 
sätter han sig ner för att äta en ”långsam, 
varm och tyst frukost” – utan att bli störd 
av sin telefon.7

3. Prioritera fysisk aktivitet, 
näring och sömn

”Upphör att sova längre än nödvändigt. 
Gå till sängs tidigt så att ni inte blir trötta. Stig 
upp tidigt så att era kroppar och era sinnen 
kan bli styrkta” (Läran och förbunden 88:124; 
se också 89:18–21).

Ökade nivåer av fysisk aktivitet har 
länge varit kända för att lyfta humöret. 
Näringsmässiga justeringar kan också 
göra skillnad för att minska depression.8 
Som dr Felice Jacka skrev: ”Att äta en 
sallad botar inte depression. Men det finns 
mycket du kan göra för att lyfta humöret 
och förbättra din psykiska hälsa, och det 
kan vara så enkelt som att öka intag et 
av växtbaserad och hälsosam mat.”9 
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6. Fördjupa din kontakt med Gud och andra
”De har kommit hit för att höra Guds behag

liga ord, ja, det ord som helar den sårade själen” 
(Jakob 2:8).

Jag slogs av hur många berättelser om ett 
djupare känslomässigt läkande som fokus
erar på att återupptäcka ett nytt band med 
Gud. En man talade om att ”hålla fast vid 
Guds löften” i skrifterna när ingen annan 
i hans närhet verkade kunna hjälpa honom.14 
Äldste Jeffrey R. Holland har gett råd till dem 
som kämpar med depression: ”Fortsätt tro
fast att följa de beprövade andaktsfulla vanor 
som för in Herrens Ande i ditt liv.”15

Många andra bekräftade att det var en 
viktig del av deras helande att kunna se att 
deras liv hade verkligt värde, mening och 
syfte, och att de kunde knyta an till andra 
runt omkring dem. En medlem i kyrkan fann 
en trösterik anknytning till avlidna släktingar 
genom att fördjupa sig i släktforskning. 
Han sa att han gradvis lade märke till att 
han började ”känna sig lättare” när de här 
band en fördjupades – till den grad att han så 
småningom ”inte ens lade märke till  
depressionen alls”.16

7. Minska beroende 
”Verka av sig själva och utan att påverkas” 

(2 Nephi 2:26).
Det är naturligt för alla som drabbas av 

depression eller ångest att förlita sig på olika 
stöd utifrån: från professionella terapeuter 
och familj eller vänner, till medicin och mat. 
En del vänder sig tyvärr till illegala droger 
och alkohol medan de försöker hantera 
smärtsamma känslor. Många källor till hjälp 
kan ge kortsiktiga fördelar, men människor 
som får ett långsiktigt läkande talar genom
gående om ett minskat beroende av externa 
resurser. Kyrkans kurs för känslomässig 

motståndskraft är en resurs som hjälper människor att utveckla den 
sortens växande frihet.17

Små förändringar gör stor skillnad
Inga av förändringarna som beskrivs ovan behöver förstås ske på 

en gång. Neurobiologen Alex Korb skriver att ”en liten förändring 
i taget” kan vända depressionen genom att man skapar en ”upp
åtgående spiral”. En gång besökte jag en familj vars deprimerade 
tonåring inte kunde besluta sig för mer än att få lite mer sol. Efter två 
veckor med mer tid utomhus för att sporta med sin pappa hade den 
här unge mannen tillräckligt med energi för att experimentera med 
förändringar i kosten, vilket ledde till andra förbättringar och att den 
gradvisa läkningen fick ny fart. Det här återspeglar den ”ackumu
lation av marginalvinster” som äldste Michael A. Dunn i de sjuttios 
kvorum nyligen betonade.18

En annan broder beskrev hur det gav ringar på vattnet i andra 
områden i livet när han anpassade det han lät komma in i sinnet: ”Jag 
började bli petigare med vad för slags [media] jag tittade på, och vem 
jag umgicks med eftersom jag hade en väldigt klar uppfattning av 
hur det påverkade mig. Och det påverkade min sömncykel. Och jag 
började vila mer och insåg att det kändes riktigt bra när jag motion
erade. Och jag märkte vilken mat som fick mig att må bra och vilken 
mat som fick mig att må dåligt.” Han beskrev de här förändringarna 
som en ”dominoeffekt … som ledde till andra förändringar”.19



18 L i a h o n a

Dr Korb förklarar: ”I komplicerade system 
som hjärnan kan till och med ett litet skifte 
förändra hela systemets gensvar. Till exem
pel förändrar motion den elektriska aktivi
teten i hjärnan under sömnen, vilket sedan 
minskar ångest, förbättrar humöret och ger 
dig mer energi att motionera [och umgås 
med andra]. När du uttrycker tacksamhet 
aktiveras på liknande sätt serotoninprodukt
ionen, vilket förbättrar ditt humör och  
hjälper dig övervinna dåliga vanor, vilket ger 
dig mer att vara tacksam för. Varje liten för
ändring kan vara just den knuff som hjärnan 
behöver för att börja röra sig i en uppåtgå
ende spiral.”20

Som ni ser handlar djupare läkedom inte 
om att försöka förändra allting på ett dra
matiskt sätt. Det skulle vara överväldigande 
även under normala förhållanden, och 
desto mer när man känner sig känslomässigt 
belastad. Även enstaka justeringar kan åstad
komma en verklig, gradvis skillnad. Så ge 
inte upp!

När jag ser hur denna gradvisa förändring 
är en central del av varaktig läkning, har det 
ökat min uppskattning för att vara en del av 
en evangeliegemenskap som hänger sig åt 
fortlöpande tillväxt och evig utveckling.

De goda nyheterna är att de här möjlig
heterna till tillväxt är sådant som vi kan 
prioritera i våra egna liv och hem. Profeter 
har gång på gång riktat vår uppmärksamhet 
tillbaka till de outnyttjade möjligheterna i 
våra egna familjer – och president Nelson har 
under senare år uppmanat oss att ”förvandla 
[vårt] hem till en trons helgedom”.21 Med 
Andens inspiration tror jag att vi kan göra 
våra hem till läkedomens helgedomar också.

Vår Herre känner till smärtan av förkross
ande, känslomässig smärta och vad som kan 
hjälpa oss att finna djupare lindring. Hur 

förvirrande psykisk ohälsa än är för oss alla 
vittnar jag om att Herren inte är förvirrad. 
Han vet exakt vad som kan hjälpa oss att 
finna mer varaktig känslomässig läkning. ◼
SLUTNOTER
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Att komma närmare 
Jesus Kristus

T I L L  F Ö R Ä L D R A R

          Kära föräldrar!
  Herren har gett oss sitt evan

gelium, prästadömet, tempel och 
många andra resurser för att hjälpa 
oss lära av honom och förbereda 
oss för att återvända till honom. 
Det här numret av tidskriften ger 
förslag på hur vi alla kan komma 
närmare Kristus trots de utmaningar 
som omger oss.

    SAMTAL OM EVANGELIET

     Templet: den heligaste platsen 
för gudsdyrkan

   På  sidan 4  kan ni använda 
lärdomar från äldste David A. Bednar 
för att undervisa er familj om vikten 
av tempelförrättningar. Efter den 
artikeln fi nns en samling vittnesbörd 
från medlemmar över hela världen 

om nya tempel i deras områden. Visa 
er familj kurvdiagrammet på  sidan 12  
för att se tillväxten i antalet tempel 
som nyligen tillkännagetts. Hur kan 
tempelförrättningar föra enskilda 
och familjer närmare vår himmelske 
Fader och Jesus Kristus?

     Vad är skrifter?
   Ni kan använda artikeln Evan

geliets grunder på  sidan 22  för att 
undervisa om vad skrifterna är och 
varför det är viktigt att studera dem 
och nutida profeters lärdomar.

     Herren vägleder oss
   På  sidan 40  tar äldste Ciro Schmeil 

upp exempel på personer som har 
varit redskap i Herrens händer. 
Läs några citat från artikeln och 
samtala med familjemedlemmarna 

om hur de kan vara öppna för 
Andens maningar och bli redskap 
i Herrens händer.

KOM OCH FÖLJ MIG 
FAMILJEKUL
     Just för en tid som denna

     Ester 4–7  
  Ester var modig som gick till 

kungen och räddade sitt folk.
     1.  Sitt i en ring och be en familje

medlem att nämna en hjälte 
i skrifterna som var modig och 
säga ett sätt varpå personen 
visade mod (till exempel Ester, 
mod att tala).

    2.  Nästa person i cirkeln säger 
namnet på den första hjälten och 
väljer sedan en annan person 
i skrifterna som de tycker var 
modig och förklarar varför.

    3.  Fortsätt runt i cirkeln och 
namnge varje person i skrifterna 
som redan har valts och lägg 
till en ny. Fortsätt leken tills alla 
i familjen har gjort det minst en 
gång var.

Samtal:  Hur kan vi vara modiga 
i vår tid och i våra specifi ka 
omständigheter? Hur kan vi vara till 
välsignelse för andra när vi handlar 
modigt och gör det rätta? 
   Insänt av Lisa Th omas     





K YRK AN FINNS HÄR

British Columbia,
Kanada

31 000 medlemmar 
(uppskattningsvis)

Medlemmar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga slog sig 
ner på Vancouverön år 1875. Kyrkan etablerades i staden 
Vancouver år 1904. I dag har kyrkan i British Columbia:

  Kärlek, tro, respekt, skoj
   På Vancouverön promenerar Brad och Michelle Harris med 
sina barn längs Ella Beach. ”Framgångsrika familjer skapas 
genom principerna kärlek, tro, respekt och skoj”, säger 
Michelle. (Se ”Familjen: Ett tillkännagivande för världen”, 
JesuKristiKyrka.org.) 

8 stavar, 79 församlingar 
och grenar, 1 mission

1 tempel
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Skrifterna: Guds ord

Skrifterna är heliga böcker som huvudsakligen skrevs av profeter. Skrifterna 
vittnar om Jesus Kristus och undervisar om hans evangelium. Kyrkans  
officiella skrifter är Bibeln (som omfattar Gamla testamentet och Nya  

testamentet), Mormons bok, Läran och förbunden och Den kostbara pärlan.

Gamla testamentet
Gamla testamentet är en uppteckning  
om Guds handlingssätt mot sitt för-
bundsfolk i forna tider. Den innehåller 
lärdomar från profeter som Mose, 
Josua, Jesaja, Jeremia och Daniel. 
Även om den skrevs hundratals år 
före Jesu Kristi födelse, var det många 
profeter i Gamla testamentet som skrev 
om honom.

E V A N G E L I E T S  G R U N D E R
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Läran och förbunden
Läran och förbunden innehåller uppen-
barelser som gavs till Joseph Smith 
och andra nutida profeter. Uppen-
barelserna beskriver hur Kristi kyrka är 
organiserad. De innehåller också viktiga 
lärdomar i evangeliet om prästadömet, 
evangeliets förrättningar och vad som 
händer efter det här livet.

Nya testamentet
Nya testamentet vittnar om Jesu Kristi 
födelse, jordeliv, lärdomar och  
försoning. Det innefattar också Kristi 
apostlars och andra lärjungars  
lärdomar. Nya testamentet hjälper oss 
förstå hur vi ska leva efter Jesu Kristi 
evangelium i dag.

Mormons bok: Ännu ett 
testamente om Jesus Kristus
Mormons bok är en uppteckning om 
några av de människor som bodde 
i det forntida Amerika. Den innehåller 
lärdomar från profeter, och dess 
främsta syfte är att övertyga alla om att 
Jesus är Kristus. Profeten Joseph Smith 
översatte den från guldplåtar genom 
Guds gåva och kraft.

VARFÖR SKA VI LÄSA SKRIFTERNA?
Skrifterna vittnar om Jesus Kristus (se Jakob 7:10–11).
Skrifterna ges genom inspiration från Gud (se 2 Timoteusbrevet 3:15–16).
Vi kan tillämpa skrifterna på våra liv (se 1 Nephi 19:23).
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 Moses bok:   Profeten Joseph Smiths 
inspirerade översättning av de första 
kapitlen i 1 Moseboken. Mose kapitel 1 
är unikt; resten av kapitlen är baserade 
på  1 Moseboken 1:1–6:13 .

 Abrahams bok:   Profeten Joseph Smiths 
inspirerade översättning av Abrahams 
skrifter, från papyrusrullar som hittades 
i Egypten.

 Trosartiklarna:   Tretton uttalanden 
skrivna av Joseph Smith som listar 
våra huvudsakliga trossatser som 
medlemmar i Herrens kyrka.

FLER DETALJER OM DEN KOSTBARA PÄRLAN

  Den kostbara pärlan
   Den kostbara pärlan innehåller Moses 
och Abrahams böcker, Joseph Smiths 
vittnesbörd och kyrkans trosartiklar. 
Den innehåller också Joseph Smith 
– Matteus, en del av Joseph Smiths 
översättning av Nya testamentet. 

  Studera skrifterna
   Profeter har lärt oss att studera 
skrifterna dagligen. Det hjälper oss 
att öka vår tro och komma närmare vår 
himmelske Fader och Jesus Kristus. När 
vi studerar skrifterna under bön hjälper 
den Helige Anden oss att hitta svar på 
våra frågor. 

  Nutida profeter
   När profeter och apostlar i dag talar 
genom den Helige Andens kraft är 
deras ord som skrifter. Ett exempel på 
det här är generalkonferensen. Vi kan 
studera lärdomarna från konferensen 
i maj-  och novembernumret av  Liahona . 
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P O R T R Ä T T  A V  T R O

Svaret på min bön kom sent en kväll på ett sätt som jag inte kan förneka. Det var ett svar 
fyllt av ljus och frid. Jag kände mig upplyft och pånyttfödd. Det kändes som om jag ville 
vara den trevligaste människan i världen. Gud visste hur han skulle svara mig, och jag 
visste vad jag skulle göra efter det. Faktum är att jag var rädd för vad som skulle hända 
med mig om jag inte döptes.
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  Med Herrens vägledning
   Darrel Freeman, Maryland, USA   

Mitt i motgångarna lärde jag mig att jag kan göra det som är svårt.

S I S T A  D A G A R S  H E L I G A  B E R Ä T T A R

   Som narkossjuksköterska i USA:s marinreserv mobil
iserades och skickades jag under covid 19 pandemin 

till fältsjukhuset i Jacob K. Javits Convention Center 
i New York City, där jag gav akutsjukvård under kulmen
av stadens covid 19 utbrott.

  När jag började tjänstgöra fylldes tankarna av bekym
mer. Jag kände en särskild oro över att ta hand om 
patienter och bekämpa det här tärande viruset.

  Jag kände mig som Nephi, att jag ”leddes av 
Anden utan att på förhand veta vad jag skulle göra” 
( 1 Nephi 4:6 ). Den tanken hjälpte mig att lita på min 
himmelske Fader och ofta be att jag skulle höra hans 
röst, följa hans instruktioner och ge mina patienter den 
bästa vård jag kunde.

  Första kvällen på jobbet togs en patient in i kritiskt 
tillstånd. När mina kollegor och jag började bedöma 
hans tillstånd upptäckte jag snabbt att han bara kunde 
kommunicera på spanska. Jag var den enda där som 
kunde spanska, eftersom jag hade lärt mig det på min 
mission i Venezuela.

  När jag började prata med patienten frågade han om 
allt skulle bli bra. Jag lugnade honom och sa att han fi ck 
bästa möjliga vård. Jag kunde ana en viss tillit och tröst 
i hans ögon. Under resten av natten gick jag ofta till hans 
säng, gjorde utvärderingar och gav uppdateringar. Inom 
några dagar förbättrades hans tillstånd markant och han 
skrevs ut.

  Under mitt uppdrag mötte jag många patienter som 
huvudsakligen kommunicerade på spanska. Min för
måga att prata med dem gav dem lindring och tillförsikt 
under deras tillfrisknande. 

  När jag tänker på den här upplevelsen av att söka 
himmelsk vägledning för att ge patienter den bästa 
vården, påminns jag om råden från äldste Brook P. Hales 
i de sjuttios kvorum. Han sa att vår himmelske Fader är 
engagerad ”i detaljerna i våra liv” och att vi är ”berät
tigade till en ständig ström av gudomlig vägledning 
genom den Helige Andens infl ytande och inspiration”.  1 

  Jag blev mycket medveten om att min förmåga att tala 
spanska var lika värdefull som min medicinska kunskap. 
Medan jag tog hand om andra fi ck jag också ett tydligt 
perspektiv på att jag kan göra det som är svårt mitt 
i motgångarna och med Herrens vägledning.    ◼
     SLUTNOT
     1.  Brook P. Hales, ” Bönesvar ”,  Liahona , maj 2019, s. 11.   IL
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  Herren höll sitt löfte
   Jose Luis Scotland Palomino, Esmeraldas, Ecuador   

För mig och min familj kom Herrens välsignelser efter min lydnad.

 Två månader efter att jag hade 
kallats som rådgivare i vårt 

stavspresidentskap förlorade jag 
mitt jobb. Jag oroade mig för hur 
jag skulle försörja min fru och våra 
två barn.

  Medan jag sökte ett nytt jobb 
ägnade jag mig åt mitt ämbete, 
vilket gav mig många tillfällen 
att tjäna mina bröder och systrar. 
Faktum är att jag blev så upptagen 
i mitt ämbete att min fru undrade 
om det fanns någon annan i staven 
som kunde ta hand om några av 
mina uppgifter.

  En regnig kväll strax före familj
ens hemafton ringde telefonen. 
En allvarligt sjuk broder i staven 
behövde en välsignelse, och jag blev 
ombedd att besöka honom. Jag ord
nade genast så att en vän kunde 
följa med mig.

  När vi kom fram kände jag ome
delbart igen den sjuke brodern och 
var tacksam för telefonsamtalet. 
Några dagar tidigare hade han inter
vjuats för ett stavsämbete. Efter att 
vi hade smort och välsignat honom 
sa vi till honom att vi skulle åter
vända senare för att titta till honom.

  Jag kom hem sent och var genom
blöt, men vi hade ändå tid att ha en 

kort hemaftonslektion. Vi bestämde oss 
för att titta på en video om Elia och änkan 
i Sarefat.

  När änkan förberedde sig för att laga en 
sista enkel måltid åt sig själv och sin son, 
sa Elia till henne: ”Laga först till en liten 
kaka åt mig och bär ut den till mig. Laga 
sedan till åt dig och din son.” Tack vare 
hennes lydnad tog mjölet i krukan inte 
slut, och olja fattades inte i kannan fram 
till den dag då Herren lät det regna på 
jorden. (Se  1 Kungaboken 17:13–14 .)

  Elias ord ”laga först till” genomträngde 
mitt hjärta. Med tårar i ögonen sa jag till 
min fru: ”Så är det! Vi måste först göra allt 
som Herren befaller oss, och sedan kom
mer välsignelserna.”

  Precis som uppfyllelsen av Elias löfte 
till änkan tog vår mat och olja inte slut 
medan jag var arbetslös. Herren kände till 
vår svåra ekonomiska situation och han 
välsignade oss. Morgonen efter vår 
hemafton erbjöds jag ett jobb.

  Jag vet att Herren håller sina löften. 
Tack vare den här upplev
elsen är min tro 
stor, liksom min 
tacksamhet 
mot honom.    ◼  
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 Herrens ömma barmhärtighet
   M. Gary Hadfi eld, Virginia, USA   

I många år undrade jag om mitt missionsarbete på franska Rivieran hade varit förgäves.
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     Som ung man tjänade jag i 30 månader som missionär 
i Frankrike, från 1955 till 1958. Under de sista åtta 

månaderna av min mission var jag kallad att verka som 
grenspresident i Cannes. Grenen i Cannes var liten med 
färre än tio aktiva medlemmar.

  Vår missionspresident informerade oss om att han 
planerade att stänga grenen inom kort om vi inte hade 
några dop. Mirakulöst nog bad tre äldre damer snart om 
att få döpas. Efter dopen fl yttade en av dem till Dijon, 
där det inte fanns någon gren i kyrkan, och de andra två 
kämpade för att hålla sig aktiva i kyrkan. Likväl hjälpte 
dessa nya medlemmar oss att hålla grenen öppen.

  Föreställ er min förvåning när jag återvände till 
Cannes på 1990 talet med min fru Kathleen och hittade 
ett nytt möteshus för sista dagars heliga i Le Cannet, 
ett välbärgat område på sluttningen ovanför Cannes. 
Det rymde en livfull och överfl ödande församling som 
väntade på att bli delad. När församlingen hörde den 
ödmjuka berättelsen om min tid i Cannes ville genast 
tre äldre kvinnor som blev medlemmar i kyrkan på 
1960 talet prata med oss.

  ”Om Cannes gren inte hade förblivit öppen”, sa de till 
oss, ”skulle vi aldrig ha fått kännedom om återställelsen 
av Kristi kyrka!” Nu har vi alla barnbarn som verkar på 
missionsfältet.”

  När vi tillsammans gladde oss över det härliga resul
tatet av att hålla grenen öppen, kom en distingerad man 
som hade hört vårt samtal fram till oss.

  ”Jag heter broder Paya och jag blev också medlem 
i kyrkan i Cannes på 1960 talet”, sa han. ”Jag var den 
tidigare biskopen här, president för Nice stav och miss
ionspresident i Spanien.”

  Senare blev broder Paya president för Madrids tempel 
i Spanien och områdessjuttio. Vi grät alla av glädje när vi 
hörde deras berättelser.

  Vilken öm barmhärtighet från Herren som lät mig 
få veta att vårt missionsarbete på franska Rivieran inte 
var förgäves, som jag hade trott i så många år. Herren 
tillser noggrant vårt arbete och välsignar det med fram
gång, även om vi inte kan förutse framtida resultat så 
som han kan.    ◼  
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 Jag har burit dig
   ReNae Cox, Utah   

Den mäktiga känsla som kom över mig var så stark att den fi ck mig att falla på knä.

FO
TO

GR
AF

I M
ED

 T
IL

LS
TÅ

ND
 A

V 
FÖ

RF
AT

TA
RE

N;
 F

OT
O

HÖ
RN

: G
ET

TY
 IM

AG
ES

 

     I många år kämpade jag med trauma och ångest som 
kom i samband med en bilolycka som mina föräldrar 

och jag var inblandade i när jag var tre år. Min ofödde 
bror överlevde inte.

  På 25 årsdagen av olyckan fi ck jag en fl ashback. Flera 
månader senare hade jag fortfarande problem med det 
när en vän föreslog att jag skulle vända mig till min him
melske Fader. Jag skrattade och frågade sedan: ”Vad ska 
han göra för mig?”

  Mina problem fortsatte. Efter ännu ett år eller två var 
jag trött på att lida och min smärta började bli till ilska. 
Jag följde min väns råd och började vända mig till Gud.

  ”Om du verkligen är där, så skicka någon – vem som 
helst”, bad jag. ”Jag behöver någon!”

  Dagen kom och gick medan jag stod i min dörröpp
ning och väntade, förgäves.

  ”Ser du, Gud, ingen bryr sig!” sa jag. ”Ingen kom!”
  Medan tårarna rann nerför ansiktet gick jag sakta in 

i huset och stängde dörren. Jag gick uppför trappan och 
kände mig nedslagen. Men när jag hade kommit längst 
upp i trappan kom en mäktig känsla över mig. Den var 
så stark att den fi ck mig att falla på knä.

  Och så kom den här tanken till mig: ”ReNae, jag har 
burit dig.”

  Min himmelske Fader sände den mäktiga tanken 
till mig på ett ömt sätt när jag behövde den som mest. 
Jag insåg att han  faktiskt  älskar mig och att han  faktiskt 
känn er mig. Han älskar mig så mycket att han har gett 
mig handlingsfrihet. Han tvingar inte mig eller någon 
annan att följa honom, men han och hans Son inbjuder 
oss att komma till dem (se  Matteus 11:28–30 ).

  Sedan den dagen vet jag att jag kan förtrösta på 
honom. Mitt liv är bättre nu eftersom jag strävar efter att 
följa honom och att höra honom varje dag. Min himmel
ske Fader och Jesus Kristus låter mig känna smärta, men 
de ger mig också frid, tröst, styrka och mod så att jag kan 
dra lärdom av att göra det som är svårt. Att känna smärta 
hjälper mig förstå och stödja andra som har det svårt.

  Vi kanske aldrig får fullständig vetskap om vad 
andra går igenom, men vi kan visa kärlek till dem som 
fi nns omkring oss. Jag är tacksam för att jag vet att min 
himmelske Fader älskar mig och lyssnar på mig när jag 
åkallar honom.    ◼  

Jag var bara tre år 
och ville inte lämna 
sjukhuset där mina 
föräldrar återhämtade 
sig efter bilolyckan.
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U N G A  V U X N A

 Servicemissionärer: 
bygger riket genom 
tjänande och kärlek
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Kaytlin Jenks
Kyrkans tidskrifter

N är min stavspresident först frågade 
mig om jag var villig att verka som 
servicemissionär var min första 
tanke: ”Ja!”

Jag litade på att Herren hade ett 
verk för mig att utföra, och jag trodde på att det 
han ville att jag skulle göra skulle leda till utveck-
ling och glädje eftersom han älskade mig och 
ville mitt bästa.

Min andra tanke var: ”Vad är en 
servicemission?”

Min stavspresident förklarade vad en service-
mission är när vi träffades på hans kontor den 
söndagen, men jag förstod inte riktigt eller hur 
viktig den var förrän långt senare. Då undrade 
jag till och med om det här uppdraget betydde 
att det var något fel på mig, för jag såg ännu inte 
det större syftet med servicemissioner.

Behövdes jag?
Jag fick min kallelse att tjäna omkring en 

månad innan min mission skulle börja på riktigt. 
Det innebar att jag träffade mina servicemiss
ionsledare, var med på en servicemissionskonfe-
rens i mitt område och till och med ombads att 
leda gemensamma studier för de andra två syst-
rarna i mitt område innan jag hade blivit avskild.

Jag använde månaden mellan att jag fick 
min kallelse och höll mitt ”avskedstal” (även om 
jag inte åkte någonstans) till att lära mig om 
servicemissioner och servicemissionärerna 
omkring mig.

Under servicemissionskonferensen 
som jag deltog i fick jag veta att många 
servicemissionärer till en början känner att 
de inte är tillräckligt bra för att verka som 
proselyterande missionärer. Lite generad mindes 
jag min egen reaktion när jag först kallades.

Till slut insåg jag att det inte var för att jag var 
otillräcklig som jag kallades på en servicemission, 
utan för att det var min himmelske Faders väg 
för mig. Jag var inte ”sämre” än proselyterande 
missionärer, utan han behövde mig för att hjälpa 
till att bygga upp hans rike genom annat tjän
ande. Jag fick ett starkt vittnesbörd om att alla 
missioner är viktiga för min himmelske Fader 
och viktiga i hans verk, för alla missionärer har 
en önskan att tjäna honom och tjäna hans barn.

När jag hade lärt mig om de andra service
missionärerna i mitt område, träffat dem och 
hört deras berättelser, visste jag att de var  
underbara, rättfärdiga Herrens tjänare. Jag insåg 
att även om några av oss hade tyckt lite synd 
om oss själva i början av våra missioner, kom 
vi alla till samma slutsats: Herren älskar  
servicemissionärer och att vi är precis där han vill 
att vi ska vara, och där vi lär oss och växer medan 
vi tjänar honom som hans händer på jorden.

Jag undrade om en servicemission 
innebar att jag inte var ”bra nog”.
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     Hur servicemissionärer 
bygger upp Sion

   Missionärer är så viktiga i alla funktioner som de tjänar 
i. Vi behöver missionärer som lämnar sina familjer och sina 
hem i upp till två år för att undervisa och predika evange
liet i hela världen. Men vi behöver också bygga upp Sion 
samhällen fyllda av kärlek till andra och en önskan att tjäna 
och lyfta de minsta bland dem. Det är vad servicemissionärer 
gör. Vi bygger upp Sion genom att skapa en kultur av kärlek 
och tjänande. Det skapar en välkomnande, rättfärdig och 
upplyftande gemenskap för alla medlemmar i Jesu Kristi 
Kyrka av Sista Dagars Heliga – livslånga medlemmar, 
nyomvända, alla.

  Min servicemission med kyrkans tidskrifter har hjälpt mig 
att se hur välsignad jag faktiskt är. Jag har kunnat använda 
det jag har lärt mig om mina prövningar under hela mitt liv 
för att lyfta andra som har det svårt. Jag har försökt berätta 
om mina upplevelser för andra och på så sätt uppmuntra 
andra att återge sina berättelser. Alla Guds barn är viktiga. 
Min servicemission har hjälpt mig att vara mer tolerant och 
har gjort det möjligt för mig att älska dem precis som de 
är medan vi strävar efter att komma till Kristus tillsammans.

  Servicemissionärer ägnar sin tid och energi åt att skapa 
Sion på många olika men användbara sätt. En del hjälper 
till med fysiskt tjänande på platser som Welfare Square eller 
lokala soppkök. Det fi nns servicemissionärer som förskönar 
tempelområdet och som tjänar som förrättningstjänare 
i templet. En del hjälper till att dela ut mat till barn som inte 
har någon när skolan är slut för dagen och tjänar dem genom 
att bygga upp dem. Andra hjälper till att sprida evangeliet och 
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stärker de medlemmar som redan har det. Det fi nns också 
missionärer som hjälper till att underhålla olika typer av 
fordon för kyrkans anställda.

  Servicemissionärer tjänar också på andra sätt, genom 
att göra skyltar till biskopar i kyrkans byggnader, arbeta med 
kyrkans fi lmstudio och rengöra många, många saker så att 
alla kan vara trygga under covid 19. Vilka våra olika uppdrag 
än är hjälper vi till att bygga upp Sion genom att främja en 
miljö av kärlek och osjälviskt tjänande.

  Alla vi missionärer deltar i dagliga skriftstudier, håller 
lektioner, går på lektioner och distriktsråd och stärker och 
lyfter varandra och alla omkring oss, oavsett om det är en 
del av våra formella uppdrag eller inte.

  En av de viktigaste sakerna jag gör handlar mindre om 
mitt offi  ciella uppdrag i teamet som ansvarar för innehåll 
för unga vuxna i kyrkans tidskrifter och mer om att tjäna de 
andra missionärerna i min grupp på Temple Square området. 
Jag tjänar genom att se till att de känner sig sedda och 
hörda och att de vet att jag bryr mig om dem och att de hör 
hemma där.

  Är det inte det alla missionärer gör? Ser inte alla mission
ärer till att alla människor i världen vet att här, i Guds rike, 
fi nns det en viktig och individuell plats för alla hans barn? 
Proselyterande missionärer hjälper till att undervisa världen 
om att Guds rike fi nns på jorden, och servicemissionärer 
hjälper andra se hur det riket bör se ut när vi förbereder 
oss för Frälsarens andra ankomst – en plats där våra hjärtan 
vänds till andra, där vi tjänar utan reservationer och där vi 
hjälper andra veta att de hör hemma.

 MER FÖR DIG!
  Fler artiklar för unga vuxna fi nns i   UV: Aktuellt   som du hittar 
i Evangeliebiblioteket under Tidningar eller Vuxna > Unga vuxna. 

					Tjäna	som	Frälsaren	skulle	göra –	
genom att nå den enskilde

 Hur vi än tjänar och var vi än tjänar fi nns det en sak som alla 
missionärer gör – de tjänar som Jesus Kristus gjorde, genom att 
tjäna den enskilde.

  Mer än att utföra våra personliga uppdrag är ”vår avsikt att 
hjälpa andra komma till Kristus genom att tjäna dem så som 
Fräls aren skulle ha gjort. Vi tjänar frivilligt i välgörenhetsorganisa
tioner, i kyrkans verksamhet och i samhället. Vi tjänar den 
enskilde i Frälsarens namn, precis som han gjorde när han 
uttryckte sin kärleksfulla godhet.”  1 

  Vi servicemissionärer värdesätter orden i vårt syfte eftersom 
vi vet att Frälsaren betjänar oss som enskilda och vi har känt hans 
kärleksfulla godhet. Jag har känt Frälsarens kärleksfulla godhet 
under min mission när jag har lärt känna honom bättre, när mina 
prövningar har lättats, när mitt vittnesbörd har stärkts och när 
missionärerna omkring mig har älskat och lyft mig.

  Servicemissionärer försöker dela Kristi kärleksfulla godhet 
med alla omkring sig, och vi helgar våra liv åt att göra just det 
under hela vår mission – och under resten av livet.  ◼
      SLUTNOT
     1.    Missionary Standards for Disciples of Jesus Christ—Service Missions   (2021), 

insidan av omslagets framsida, ChurchofJesusChrist.org.   
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U N G A  V U X N A

Herren vet hur han 
ska använda våra 
talanger så att de 
blir till välsignelse 
för oss själva och 
dem vi tjänar.

Vad  
liknelsen om talenterna 
har att göra med mitt ämbete som pianist 
i Primär

Alison Wood
Kyrkans tidskrifter

Jag tar ut hörapparaterna 
och går bort längs korri
doren tills jag inte kan 
höra dig längre. Låt oss 
se hur långt jag kommer!” 

utbrister Primärs president och 
ger tecken åt mig att börja. Jag 
börjar spela ”Jesu Kristi Kyrka” 
(Barnens sångbok, s. 48) på  
pianot, och en kör av unga 
röster börjar sjunga.

När vi inte mäter hur högt 
primärbarnen kan sjunga, 
sjunger vi sånger i olika takter 
och införlivar rörelser. Det är 
första gången jag är tillbaka i 
Primär sedan jag fyllde 12 och 
jag kan knappt tro hur glädje-
fylld den här platsen är.

För några år sedan hade 
jag aldrig gissat att mina 
musikaliska förmågor främst 
skulle användas till att spela 

”
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primärsånger varje vecka. Jag har övat tävlingsinriktat 
på piano och fiol under större delen av mitt liv och trodde 
länge att jag alltid skulle vara mycket engagerad i musik.

Men under mina senare år på college började jag inse vad 
det skulle innebära att ta examen och jobba heltid. Att öva 
med orkestrar flera timmar i veckan och öva flitigt på egen 
hand hamnade längst ner på min prioriteringslista. Jag älsk
ade fortfarande musik och försökte sitta ner vid ett notställ 
tillräckligt ofta för att behålla större delen av mina förmågor, 
men jag upphörde med nästan alla framföranden.

Men på senare tid har det känts okej. Att använda min 
talang i Primär skiljer sig från de tävlingar och stressiga 
prestationer jag brukade arbeta så hårt för, men på sätt och 
vis är det här bättre för mig. Det är en av de enda gångerna 
jag verkligen har känt att jag har kunnat använda mina 
talanger till andras bästa.

Dela mina talanger
I liknelsen om talenterna förväntar sig herren att hans  

tjänare ska göra stora saker med de talenter han ger dem. 
Även om han delar ut olika belopp efter deras förmåga, 
förväntas ändå varje tjänare använda talenterna så att de blir 
fler än de var innan (se Matteus 25:15, 21).

Jag tog verkligen till mig den här liknelsen när jag var liten. 
Även om talenterna i liknelsen var pengasummor kan de  
liknas vid våra personliga färdigheter och talanger, och jag 
ville arbeta hårt för att förbättra mig själv och föröka de 
talanger jag hade. Så när det började bli svårt att hantera 
livet och ansvaren som collegestudent kände jag mig ofta 
illa till mods över att jag inte gjorde mer med all min  
musikutbildning. Jag undrade om jag var som den rädde 
mannen som ”gömde [sin] talent i jorden” och begravde den 
av rädsla för att förlora den (Matteus 25:25).

Men när jag började mitt nya ämbete fick jag inte alls den 
känslan. Fastän jag inte pressade mig själv som jag brukade, 
kände jag glädje varje gång jag satte mig bakom pianot i hörnet 
av primärrummet eftersom jag visste att jag tjänade barnen.

När Jesus Kristus beskrev hur mannen med de  
fem talenterna ökade sina talenter, sa han att mannen  
”gick genast och gjorde affärer” (Matteus 25:16). Mannen 
behövde med andra ord dela det han hade med andra  
för att kunna förbättra sig och växa.

Jag började inse att när jag ägnade min tid åt att spela 
piano för många rastlösa barn varje söndag så betydde 
det inte att jag inte gjorde det bästa av mina förmågor. Jag 
gjorde affärer när jag spelade i Primär. Jag ackompanjerade 
och fick höra de underbara vittnesbörden från barnen i min 
församling. Ju mer tid jag tillbringar i hörnet i primärrummet, 
desto mer känner jag verkligen att den här möjligheten ger 
mig ”tillväxt”.

Välsignade av våra ämbeten
Jag tror att ämbetet var inspirerat. Det kom vid en tidpunkt 

i mitt liv när jag kämpade med min tro och ofta kände mig 
överväldigad av livet. Det här ämbetet var en påminnelse om 
att stärka min grund i evangeliet och att fokusera på enkel-
heten och skönheten i eviga sanningar. Jag fick stärka mitt 
vittnesbörd tillsammans med barnen som jag tjänade, vilket 
är ett av de verkliga syftena med ämbeten.

Ämbeten kan vara svåra. Ibland blir vi kallade att göra 
sådant som vi inte känner oss kvalificerade för och som tar 
upp mycket av vår tid. Andra gånger är det tvärtom – vi  
kanske känner att våra förmågor inte används i våra ämbeten  
och att våra ansträngningar kanske skulle läggas någon 
annanstans. Men Herren vet hur vi ska använda våra talanger 
på ett sätt som inte bara välsignar dem vi tjänar utan också 
oss själva.

Som jag har lärt mig av egen erfarenhet: allt vi gör för att 
tjäna Herren ger tillväxt i våra egna liv. Om vi helgar vår tid 
och våra talanger åt Herren så använder han dem alltid till 
vårt bästa. ◼
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  Utrymme för tillväxt
			Deborah L.	Dougal			

T R O F A S T  Å L D R A N D E

Herren visste att jag skulle 
frodas och blomma igen.

       Det hade gått fl era år sedan min 
man Jerold gick bort. Cancern 

hade kommit snabbt och aggressivt, 
och på tre månader var han borta. 
Nu tänkte jag på honom när jag 
arbetade i trädgården.

  När jag höll på att plantera om 
en växt fi ck jag en tanke. Innan jag 
ingrep mådde växten okej. Den 
kände sig hemma i krukan som den 
stod i, men den frodades inte. Jag 
visste att om jag inte planterade om 
den vid något tillfälle så skulle den 
troligen sluta blomma och kanske 
också sluta växa. Den skulle defi n
itivt inte kunna göra sitt bästa.

  Så jag bestämde mig för att ge 
växten utrymme för tillväxt genom 
att plantera om den i en större 
kruka. Inte en jättestor kruka – en 
som bara var fem centimeter större 
i diameter. Om jag gav den för 
mycket utrymme kunde den bli 
övervattnad och dö av rotröta.

  Jag förväntade mig att plantan 
skulle kämpa medan den försökte 
anpassa sig. Den hade haft det 

ganska bekvämt, mysigt 
och trångt i krukan som 
den hade vant sig vid. 
Den var inte medveten 
om att en förändring 
skulle hjälpa den växa. 
Jag behövde vårda den 
och ge den rätt ljus, 
vatten och den extra 
näring som krävdes 
medan den anpass
ade sig. Jag visste 
att den så småningom 
skulle frodas och 
blomma igen.

  När jag tänkte på mitt 
liv som änka insåg jag att 
jag var som den växten. Jag 
hade varit bekväm. Jag hade haft 
det bra. Men när min man gick bort 
hörde jag Anden viska att jag var på 
väg in i en ny tillväxtfas. Det fanns 
fortfarande saker jag behövde lära 
mig och göra i det här livet.
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  Under de följande två åren avled också sju andra män 
i vår församling. Jag började be mina vänner som var 
nyblivna änkor att träff as, prata, besöka, tjäna andra – så att 
var och en av oss kunde känna sig lite mindre ensam. Ingen 
av oss skulle ha valt att bli ”omplant erad”. Men när jag anpass 
ade mig till jordelivet utan min man, upptäckte jag att jag 

kunde stötta andra som stod inför en liknande utmaning. Jag 
upptäckte också att det fanns många tillfällen att umgås med 

barn och barnbarn och försäkra dem om att vår familj kan vara 
tillsammans igen i nästa liv genom Jesu Kristi försoning.

  Jag skulle aldrig ha kunnat förutse den tillväxt som skulle 
komma till mig på grund av förlusten av min äkta hälft. Men min 
himmelske Fader klev in och ”planterade om” mig och gav mig 
utrymme för tillväxt genom att sätta mig i en lite större kruka – 

en ny utmaning som gav mig möjlighet att växa.
  Jag saknar fortfarande Jerold varje dag. Många år senare kämpar 

jag fortfarande med att anpassa mig efter förändringen att vara utan honom. 
Men jag vet att Herren ger mig näring längs vägen. Med tiden och med tillit 
till honom kommer jag att frodas och blomma igen.  ◼
   Författaren bor i Idaho, USA.  
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Ha modet att ta kontakt
Gud använder oss för att göra skillnad om vi övervinner rädslan.

S T Ö D V E R K S A M H E T E N S  P R I N C I P E R

           Som troende har vi stort behov 
av mod i dessa tider, även i våra 

upplevelser av stödverksamheten. 
John (namnen har ändrats) fi ck i 
uppdrag att stödja Peter, en medlem 
som aldrig hade varit på försam
lingens möten. John var orolig för 
att ta kontakt med Peter eftersom 
han aldrig hade träff at honom och 
inte kände till hans bakgrund. Men 
när John kom ihåg rådet att ”älska, 
dela med sig och inbjuda” bad han 
om vägledning och bestämde sig 

sedan för att först uppriktigt bli vän 
med Peter. Han ägnade tid åt att 
lära känna Peter med regelbundna 
besök, telefonsamtal och någon 
enstaka frukostträff . John lärde 
känna Peter väl och Peter började 
lita på deras vänskap. När han 
behövde hjälp var det naturligt för 
honom att kontakta John, som med 
glädje svarade.

  En dag kände John maningen 
att Peter kanske var redo för en 
inbjud an att komma tillbaka till 

kyrkan. Under ett av deras besök 
tog han upp tanken på ett naturligt 
sätt. Peter tänkte efter. ”Jag har inte 
varit i kyrkan på 17 år”, sa han. ”Men 
vet du, jag tror att jag kommer.” När 
Peter kom till församlingen var John 
där för att hälsa honom välkommen 
och sitta med honom. John var 
tacksam för att han hade övervunnit 
sin inledande rädsla. Genom dessa 
ansträngningar fi ck båda männen en 
sann vänskap som var till välsignelse 
i deras liv.     
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 UPPTÄCK MER
    •  Finn mod i Herrens löften till dem 

som låter honom råda. Läs ” Låt Gud 
råda ”, av president Russell M. Nelson 
( Liahona , nov. 2020, s. 92–95).

   •  Läs om hur äldste Th ierry K. Mutom-
bos familj förändrades av evangeliet 
i ” Ni ska bli fria ”,  Liahona , maj 2021, 
s. 50–52.

   •  Lär dig hur man utvecklar tro som 
hjälper oss att övervinna alla hinder. 
Läs ” Kristus har uppstått – tro på 
honom förfl yttar berg ”, av presi-
dent Russell M. Nelson ( Liahona , 
maj 2021, s. 101–104).  

  Vad kan vi göra?
   Ha modet att ta kontakt. Vare sig det 

är för att lära känna någon eller be dem 
göra något som kan vara till välsignelse 
för deras liv så hjälper Gud dig.  ◼   

  Principer att beakta
   Vad kan vi göra om vi befi nner oss utanför vår bekvämlig

hetszon när vi tjänar?

    •  John bad om Guds vägledning. Med Guds hjälp kan vi 
övervinna rädsla (se  Psaltaren 34:5 ).

   •  Vi kan också be om att få känna Herrens kärlek till 
andra. ”Den fullkomliga kärleken driver ut rädslan” 
( 1 Johannesbrevet 4:18 ).

   •  Liksom Ester kan vi använda fasta och bön för att stärka 
vår tro till att handla (se  Ester 4:3 ).

   •  Vi kan lita på att vi får kraft av att hålla våra förbund 
(se  Läran och förbunden 110:9 ). När vi lever efter våra 
förbund kan vi få Herrens hjälp.

   •  Vi kan stärka vår tro genom att fasta och ta till oss 
Herrens löften till oss. Tänk på löftena i de här verserna: 
 5 Moseboken 31:6 ;  Jesaja 41:10 ;  2 Timoteusbrevet 1:7 ; 
 Läran och förbunden 6:33 .  

  Tag mod igen
   Berättelsen i Gamla testamentet om Ester (se  Ester 1–10 ) 

undervisar om många principer men är kanske mest känd 
som en berättelse om mod. Ester var en mycket ung judisk 
kvinna när hon valdes till drottning och visade stort mod när 
hon riskerade livet för att rädda sitt folk.

  Genom bedrägeri hade kungen lurats att ge en förordning 
om att alla judar i riket skulle dräpas. Ester kom på en plan 
som krävde stor tro och som kanske var den enda chansen 
att få kungen att ändra sig.

  Enligt traditionen i hennes kultur kunde det leda till 
en dödsdom att närma sig kungen utan en inbjudan. Men 
hon gick modigt vidare med sin plan och bad sitt folk att 
fasta med henne (se  Ester 4:16 ). Genom sina modiga hand
lingar och andras handlingar lyckades hon övertala kungen 
att ändra sin förordning. Esters och hennes folks böner 
besvarades.

  Vi kan se upp till Ester som ett exempel på mod, till och 
med i stödverksamheten, när vi lägger bort vår rädsla för 
att lära känna andra och hjälpa dem i deras utmaningar. 
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 Äldste Ciro 
Schmeil
  i de sjuttios 
kvorum 

 Att vara ett redskap i Herrens händer är egentligen ganska 
lätt. Vi behöver bara vara villiga att låta Anden vägleda 
oss och ha modet att följa hans maningar. Så var det när 

min frus föräldrar blev medlemmar i kyrkan 1968. En ung missio
när som ville vara ett redskap i Herrens händer hjälpte till att föra 
in deras familj i kyrkan.

  Mina svärföräldrar träff ade missionärerna en gång, men efter 
det ville min svärfar inte fortsätta. Sedan förfl yttades en ny miss
ionär, äldste Fetzer, till området, och den här unge missionären 
och hans kamrat kände sig manade att besöka och tjäna familjen. 
Äldste Fetzer kunde beröra familjemedlemmarnas hjärtan på ett 
sätt som andra missionärer inte hade kunnat.

  Under de följande sex månaderna tillgodosåg missionärerna 
familjens behov. Med tiden berördes min frus föräldrar av Anden 
och blev medlemmar i kyrkan. De fi ck de välsignelser vi får när 
vi ingår och håller förbund. Genom dem har fl er familjer blivit 
medlemmar i kyrkan och tagit emot evangeliets välsignelser.

  Det här hände delvis på grund av att en ung man från Utah 
var villig att ”låta Gud råda” i sitt liv. Han hade modet att lämna 
hemmets bekvämlighet, lära sig ett nytt språk och tjäna Herren 
i Brasilien.

ETT 
REDSKAP 
I HERRENS	
HÄNDER

Ester

Om vi följer Anden och har ett villigt hjärta så vägleder 
Herren oss till att göra det han vill att vi ska göra.
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ETT ENKELT SAMTAL
För ungefär ett år sedan fick min fru 

Alessandra ett sms från en syster i vår hem
församling i Brasilien. Det hade gått mer än 
två år sedan de senast hade träffats. Den här 
systern skrev: ”På en av de värsta dagarna 
i mitt liv vet jag inte hur jag kom till kyrkan. 
När jag gjorde det såg du mig. Du höll mig 
i armen och sa att jag skulle sitta bredvid dig. 
Jag pratade med dig. Du lyssnade och gav 
mig råd.”

Det här verkade vara ett enkelt samtal 
just då. Men det visade sig vara ett tillfälle 
för min hustru att vara ett redskap i Herrens 
händer. Hon hjälpte den kära systern som 
gick igenom en svår tid. Alessandra tänkte 
inte så mycket på det. Hon kände sig helt 
enkelt manad att lyssna och ge tröst, och hon 
följde maningen. Nu, mer än två år senare, 
fick hon det här sms:et från den systern som 
uttryckte sin tacksamhet.

De här händelserna har lärt mig att vi inte 
behöver ett ämbete för att vara ett redskap 
i Herrens händer. Vi behöver bara ha en  
önskan. ”Om ni därför har en önskan 
att tjäna Gud, är ni kallade till verket” 
(Läran och förbunden 4:3).

”FÖR EN TID SOM DENNA”
I Gamla testamentet läser vi om en annan 

person som var ett redskap i Guds händer. 
Ester var en ung kvinna som förlorade sina 
föräldrar i tidig ålder. Hon uppfostrades av 
sin kusin Mordokaj.

När kung Ahasveros hade skilt sig från 
drottning Vashti valde han Ester till sin nya 
drottning. ”Kungen älskade Ester mer än 
alla de andra kvinnorna, och hon vann hans 
gunst och välvilja mer än alla de andra unga 
kvinnorna” (Ester 2:17). Ester var judinna, 
men kungen visste inte det.

Haman, en av kungens rådgivare, blev 
upphöjd till en högre rang än alla de furstar 
som var hos honom (se Ester 3:1). Och han 
smed planer för att ”utrota, döda och förgöra 
alla judar, unga och gamla” (Ester 3:13).

När Ester fick höra om Hamans komplott 
uppmanade Mordokaj henne att tala med 
kungen. Att göra det utgjorde en stor per
sonlig fara för henne, men hon fattade mod 
av Mordokajs ord. Han sa: ”Vem vet, kanske 
är det just för en tid som denna som du har 
uppnått kunglig värdighet?” (Ester 4:14).

”Är jag förlorad, så är jag förlorad”, sa hon 
(Ester 4:16) och gick till kungen utan att ha 
blivit kallad. Det här var ett brott som kunde 
straffas med döden. Tack vare sitt mod kunde 
Ester påverka kungen. Till följd av det utfärd
ade han ett påbud om att skona judarna. I det 
tillät han ”judarna i varje stad att samlas för 
att försvara sina liv” (Ester 8:11).

Precis som Herren g jorde med 
Ester placerar han oss där vi 

kan hjälpa till att uppfylla hans 
avsikter. Vi måste vara redo 

och värdiga när vi ställs inför 
de möjligheter han ger oss.

Vi behöver inte ett ämbete för att 
vara ett redskap i Herrens händer. 

Vi behöver bara ha en önskan.
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VARJE ROLL ÄR VIKTIG
Ester var villig att vara ett redskap  

i Herrens händer. Hennes liv av lydnad och 
hängivenhet hade förberett henne. När jag 
tänker på hur hon gick in på kungens inre 
borggård utan en inbjudan, förundras jag 
över hennes mod. Det påminner mig om 
president Russell M. Nelsons uppmaning till 
oss alla att låta Gud råda i våra liv.1 Ester var 
villig att låta Gud råda.

Esters kusin Mordokaj var också ett red
skap i Herrens händer. Han uppfostrade 
Ester väl. Han gav henne stöd, mod och 
inspiration. Vi har alla en roll att spela, 
och varje roll är lika viktig och avgörande.

Herren satte Ester i kungens hus i en 
avsikt – att rädda judarna. Precis som Herren 
gjorde med Ester placerar han oss där vi kan 
hjälpa till att uppfylla hans avsikter. Av den 
anledningen måste vi vara redo och värdiga 
när vi ställs inför de möjligheter han ger oss.

DET FINNS MÖJLIGHETER ÖVERALLT
Möjligheter att vara redskap i Herrens 

händer finns överallt omkring oss. Vårt 
ansvar är att vara beredda att handla. Ofta 
vet vi inte när eller hur de möjligheterna 
kommer att visa sig. Vi behöver leva värdiga 
den Helige Andens sällskap och ha ett villigt 
hjärta. Då vägleder Herren oss till att göra 
det han vill att vi ska göra.

I Läran och förbunden 35:3 säger Herren 
till Sidney Rigdon: ”Jag har iakttagit dig och 
dina gärningar. Jag har hört dina böner och 
berett dig för ett större verk.”

Herren känner oss och har ett verk för var 
och en av oss att utföra. Ibland är det ett verk 
som bara vi kan utföra. Det här verket kan 

vara i hemmet när föräldrar hjälper en son 
eller dotter som har det svårt. Eller så kan 
det vara inom våra ansvar i kyrkan. Faktum 
är att det kan vara när som helst, var som 
helst och med vem som helst.

President Dieter F. Uchtdorf, då andre 
rådgivare i första presidentskapet, har sagt: 
”Herren har gett er det här ansvaret på 
goda grunder. Det kan finnas personer och 
hjärt an som bara ni kan nå och påverka. 
Kanske ingen kan göra det på samma sätt 
som ni.”2

President Uchtdorf sa också: ”När vi följer 
[Frälsarens] fullkomliga exempel kan våra 
händer bli hans händer, våra ögon hans 
ögon och vårt hjärta hans hjärta.”3

Liksom Ester, Mordokaj, äldste Fetzer, 
min hustru och många andra kan vi alla 
vara redskap i Herrens händer. ◼
SLUTNOTER
 1. Se Russell M. Nelson, ”Låt Gud råda”, Liahona, 

nov. 2020, s. 92–95.
 2. Dieter F. Uchtdorf, ”Lyft där ni står”, Liahona, 

nov. 2008, s. 56.
 3. Dieter F. Uchtdorf, ”Du är mina händer”, Liahona, 

maj 2010, s. 68.

Herren känner oss och har ett 
verk för var och en av oss att 
utföra. Ibland är det ett verk 

som bara vi kan utföra.
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Olika former av personlig 
uppenbarelse

Elia stod på ett berg 
och såg en storm 
bryta sönder klipp

orna, och han kände en 
jordbävning, och ”efter 
jordbävningen kom en 
eld. Men Herren var 
inte i elden. Efter elden 
hördes ljudet av en svag 
susning” ( 1 Kungabo
ken 19:12 ). Här är tre 
av de sätt varpå denna 
svaga susning förmedlar 
uppenbarelse till oss.

 1 Kungaboken 17–19 

 SLUTNOT
     1.  Se David A. Bednar, 

” Ljusets mönster: 
Uppenbarelsens ande ” 
(video), JesuKristiKyrka.org.  

 ”Anden talar med ord 
som vi känner. De här 
känslorna är milda, en 
liten maning att handla, 
att göra något, att säga 
något, att reagera på ett 
visst sätt.”
  Äldste Ronald A. Rasband 
i de	tolv apostlarnas	kvorum,	
”	Låt Guds	Ande	leda	dig	”,	
Liahona , maj	2017,	s. 94.	

Ibland kommer personlig uppenbarelse 
gradvis, som en soluppgång.  1 

Ibland har vi precis tillräckligt med 
ljus för att ta några steg framåt.

Ibland ger personlig uppenbarelse omedelbar 
upplysning, som när en lampa tänds i ett 
mörkt rum.
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”Det kan komma stunder 
när du, liksom tjänaren, 
har svårt att se hur Gud 
verkar i ditt liv – stunder 
när  du  känner dig beläg-
rad – när jordelivets 
prövningar tvingar dig ner 
på knä. Vänta, och lita på 
Gud och hans tidsplan, för 
du kan lita på hans hjärta 
av hela ditt hjärta. … Ni 
kan också be till Herren 
om att han öppnar era 
ögon så att ni kan se 
sådant som ni vanligt-
vis inte ser” (Michelle 
D. Craig, ” Ögon att se ”, 
Liahona , nov. 2020, s. 15).

Du är aldrig ensam

Har du någon 
gång känt dig 
ensam eller rädd 

för vad som ska hända? 
Profeten Elishas tjänare 
kände också så när han 
såg arameernas här 
med hästar och vagnar 
som omringade Dotan, 
Elishas hemstad. 

 DISKUSSION
  Vilka är de positiva infl yt-
andena i ditt liv? Vem eller 
vad hjälper dig när du 
känner dig ensam? 

 2 Kungaboken 6 

Vi kanske inte ser dem, men Herren och 
hans här av änglar är runt omkring oss 
(se  Läran och förbunden 84:88 ). ”Om Gud 
är för oss, vem kan då vara emot oss?” 
( Romarbrevet 8:31 ).

I fruktan ropade tjänaren till Elisha: 
”O, min herre, vad ska vi ta oss till?” 
( 2 Kungaboken 6:15 ).

Med tro svarade Elisha: ”Var inte rädd! 
De som är med oss är fl er än de som är 
med dem” ( v. 16 ). När Elisha hade bett att 
Herren skulle öppna hans tjänares ögon, 
såg tjänaren ”hästar och vagnar av eld runt 
omkring Elisha” ( v. 17 ).
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Skrifterna vänder våra 
hjärtan till Gud

President Spencer W. 
Kimball sa att berätt
elsen om kung Josia i 

 2 Kungaboken 21–23  är ”en 
av de allra fi naste berätt
elserna i samtliga skrifter” 
(i   Kom och följ mig – för 
enskilda och familjer: Gamla 
testamentet 2022  , s. 129).

 2 Kungaboken 21–23 

Josia blev kung över Juda när han bara var åtta år 
gammal. Han hade ärvt ett rike där folket trodde på 
falska gudar, men han ville följa Herren. I sitt åttonde 
regeringsår befallde han att de falska gudarnas altare 
och stoder skulle förstöras i hela Juda.

 SKRIFTSTÄLLEN I GAMLA 
TESTAMENTET FÖR 
SÄRSKILDA TILLFÄLLEN
  När du 
    •   känner dig ensam: 

   2 Kungaboken 6:16 
   •   behöver kraft: 

   Jesaja 40:31 
   •   känner dig oälskad: 

   Psaltaren 130 ; 
 Jesaja 54:10 

   •   känner dig rädd: 
   Psaltaren 27:1 ; 
 Jesaja 41:10 

   •   glömmer vem du är: 
   1 Moseboken 1:26–27 

   •   vill känna dig närmare 
Frälsaren: 
   Jesaja 53:3–5   

 Hur kung Josia hittade skrifterna 
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      Tio år senare bad han sitt folk att åter-
ställa templet i Jerusalem, där högprästen 
Hilkia hittade skrifterna. När kung Josia 
läste boken inspirerades han att följa dess 
lärdomar. Sedan samlade han sitt folk och 
läste boken för dem.

  Folket hade förhärdat sina hjärtan mot 
Gud under så lång tid. Men skrifterna hjälpte 
till att vända tillbaka folkets hjärtan till Gud. 
Kung Josia lovade folket att han skulle vandra 
på Herrens vägar och lyda buden.  

 DISKUSSION
  Vilka skriftställen har 
påverkat ditt liv? Vilka verser 
kan du läsa i dag för att få 
inspiration? 

 TIPS FÖR SKRIFTSTUDIER
    •  Låt bönen vara en del 

av dina skriftstudier. Be 
din himmelske Fader 
välsigna dig med den 
Helige Anden så att 
du kan känna frid 
och inspiration.
   •  Läs med avsikten 
att stärka din tro på 

Jesus Kristus.
   •  Läs med avsikten 

att tillämpa skrifterna 
på ditt eget liv. Fråga 
dig själv: Vad försöker 
Herren lära mig i de 
här skriftställena?

   •  Ta dig också tid att 
begrunda. Försök att 
inte stressa under din 
studietid.

   •  Be om hjälp. Att läsa med 
en make eller maka, vän 
eller rumskamrat kan 
leda till bra diskussioner 
och hjälpa dig komma 
ihåg att läsa varje dag.  
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5 fakta om Ester

  1. Ester var föräldralös.
   Ester var judinna och 
när hennes föräldrar 
dog uppfostrades 
hon av sin kusin 
Mordokaj, som 
också var jude 
(se  Ester 2:7 ). 

Ester

  2. Ester bodde i Persien.
   Ester bodde i Susa i Persien (nutida Iran), 
över 100 år efter att judarna hade förts 
som fångar till Babylon. 

  3. Ester var tvungen att hemlighålla 
sin judiska identitet.
   På Mordokajs begäran avslöjade Ester inte 
sitt judiska arv för någon. Hon hemlighöll sin 
identitet även efter att hon blivit drottning. 
(Se  Ester 2:10, 20 .) 

  4. Ester riskerade livet 
för att rädda sitt folk.
   På Esters tid riskerade 
kungar ofta att mördas. Så 
för att beskydda kungen fanns 
det en tradition att ingen skulle 
närma sig kungen utan hans 
inbjudan. Det var därför Ester 
riskerade livet när hon gick 
till kungen för att bjuda 
in honom till en festmål-
tid där hon kunde avslöja 
Hamans hemliga plan att 
döda judarna (se 
 Ester 5 ;  7 ). 

  5. Ester hade tro på Gud.
   Ester bad alla judar som fanns i Susa att fasta i tre dagar 
innan hon närmade sig kungen (se  Ester 4:16 ). Tack vare 
Esters mod och Herrens välsignelser skonades judarna. 
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Elia återupplivar änkans son

”[Elia] ropade till 
Herr en och sade: 
’Herre min Gud, låt 
den här pojkens 
själ komma tillbaka 
in i honom.’

Och Herren 
hörde Elias bön, och 
pojkens själ kom 
tillbaka in i honom, 
och han fick liv igen.

Elia tog pojken 
och bar honom från 
rummet ovanpå 
ner i huset och gav 
honom åt hans 
mor och sade: 
’Se, din son lever.’”
1 Kungaboken 17:21–23

K O N S T  S O M  S K I L D R A R  G A M L A  T E S T A M E N T E T
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BUDSKAP FRÅN OMRÅDETS LEDARE

Den första  
sanningen
Äldste Alan T. Phillips, England
Områdessjuttio

 Samhället försöker över-
tyga oss om att vår identi-

tet och känsla av värde på något sätt är knutna 
till ägodelar, inflytelserika positioner och and-
ras erkännande. Det uppmuntrar oss att fokus-
era mer på att ’ha’ i stället för att ’vara’.1 Men 
den här vägen resulterar ofta i ett helt liv av 
tävlan och jämförelse och många av oss känner 
oss ängsliga, ouppfyllda och alltmer isolerade. 
Få slipper undan de ofta förekommande och 
obevekliga budskapen att vi inte räcker till 
eller att vi helt enkelt inte håller måttet.

Det här är en välkonstruerad vilseledning. 
Den onde förstår vikten av identitet och 

vill inte att vi ska upptäcka eller 
förstå vilka vi egentligen är. Men 
vi är mer än det världen vill att vi 
ska tro att vi är. Kanske mer än 
vi ens föreställer oss eller själva 
inser. 

Frälsaren tillbringade fyrtio 
dagar och nätter i Judeens öken, 
där han fastade, kommunicerade 
med sin Fader och förberedde 
sig för sin formella jordiska 
mission.2 Det var vid den här 
tiden som motståndaren frestade 
honom och lockade honom att 
tillfredsställa sina fysiska begär, 
söka folkets erkännande och ta 
emot världens rikedomar eller 
makt bland människor.3 Men 
utöver dessa tre övergripande 
frestelser lade James E. Talmage 
märke till den mer lömska frest-
else4 som antyds av frågan ”om 
du är Guds Son”. Den onde ville 
att Kristus skulle tvivla på vem 
han var. 

Lyckligtvis förblev han sann och ståndaktig. Kristus visste 
vem han var. Och det gav kraft, styrka, syfte och vägledning i 
hans gudomliga mission. Vi bevittnar storheten i det här när 
han står i synagogan i Nasaret och läser upp profeten Jesajas 
ord och i tydliga och säkra ordalag tillkännager att han är den 
gudomlige Sonen.5

Orden ’känn dig själv (eller ’gnothi seauton’ på forntida 
grekiska) är inskrivna ovanför förgården vid Apollos tempel i 
Delphi. Den här korta levnadsregeln i några få ord har diskut-
erats av Sokrates, Platon, Emerson, Rousseau och otaliga 
andra genom historien. Alla erkänner att det finns kraft i att 
veta vilka vi är. 

Att likt Frälsaren veta vilka vi verkligen är, kan hjälpa till att 
leda våra handlingar och ge styrka och vägledning genom hela 
livet. Det är därför den onde är så fast besluten att få oss att 
tvivla på oss själva. Tvivel är ett kraftfullt verktyg för honom 
och ett gissel över hela världen i dag. Han vill inte att vi ska få 
styrka, kraft, frid och vägledning. Han vill att du och jag ska 
ifrågasätta våra förmågor, våra beslut, vårt värde och framför 
allt vår identitet. Och dessutom kan det moderna livet ibland 

Men vi är mer än det världen vill att vi 
ska tro att vi är. Kanske mer än vi ens 

föreställer oss eller själva inser.
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göra att vi känner oss överväldigade, ensamma, bortglömda, 
förskjutna och emellanåt otillräckliga.

Men när vi verkligen förstår att vi är ett Guds barn börjar 
vi se oss själva som han ser oss. Vi ser det goda inom oss och 
vår sanna potential. Och när vi gör det handlar och tänker vi 
annorlunda. Vi dömer mindre, förlåter mer villigt, och vi är 
mer benägna att älska, tjäna, lyfta och trösta varandra. Vårt 
främsta fokus går från att ’ha’ till att ’vara’ och få kontakt med 
andra. Äldste Jeffrey R. Holland lärde att den första stora sann-
ingen i universum är att Gud älskar oss. Han älskar oss hel-
hjärtat, utan förbehåll eller kompromisser.6 

Den första sanningen är kraftfull. Gud älskar dig och du är 
hans barn. Det här är en del av din eviga identitet. Inget kan 
ändra på det. Äldste Uchtdorf lärde att ”ni är söner och dött-
rar till den storslagnaste, härligaste varelsen i universum. Han 
älskar er med oändlig kärlek.”7

Ifrågasätt inte ditt värde eller hur din himmelske Fader 
känner för dig i en värld som drunknar i tvivel. Försök se 
bortom ofullkomligheter och tvivel på dig själv och se vem du 
verkligen är.8

Ett av livets syften är att känna Gud och Jesus Kristus.9 Men 
det är också viktigt att ’känna sig själv’ och förstå sin gudom-
liga identitet. 

Vår mest grundläggande lära är att vi är barn till vår Fader i 
himlen. Det här gudomliga förhållandet är av största vikt. Nya 
testamentet är fyllt av lärdomar som fokuserar på att rädda 
det som är förlorat och dyrbarast för honom. Faderns och 
Sonens prioritering är tydlig. Det här handlar om dig. Du är 
hans verk och hans härlighet. Du är källan till hans glädje. Och 
Jesu Kristi försoning är det största uttrycket för din himmelske 
Faders kärlek till dig.10

Den första stora sanningen är att Gud älskar dig. Du är hans 
barn och han bryr sig om dig. Det vittnar jag om i Jesu Kristi 
namn, amen. ◼

SLUTNOTER
 1. Erich Fromm, To Have or to Be, USA, Harper & Row, 1976.
 2. Matteus 4:1–11.
 3. David O. McKay, Conference Report, okt. 1911, s. 59.
 4. James E. Talmage, Jesus Kristus, kapitel 10: I Judeens öken, 1964.
 5. Lukas 4:18–21.
 6. Äldste Jeffrey R. Holland, ”Den dyrbaraste ägodelen”, generalkonferensen, oktober 

2021.
 7. Dieter F. Uchtdorf, ”Spegelbilden i vattnet”, KUV:s brasafton för unga vuxna vid 

Brigham Young University, 1 nov. 2009.
 8. Dieter F. Uchtdorf, ”Spegelbilden i vattnet”, KUV:s brasafton för unga vuxna vid 

Brigham Young University, 1 nov. 2009.
 9. Johannes 17:3.
 10. Johannes 3:16.

 När den här artikeln skrivs tjänar äldste 
Jussi Silvennoinen i Västerås gren tillsam-

mans med sin svenska kamrat, äldste Samuel 
Correa. Äldste Silvennoinen från Hämeen-
linna gren i Finland fick sin missionskallelse 
till Ukrainamissionen Dnipro i juli 2021. Han 
började sin missionsträning hemifrån i augusti 
och tillbringade nio veckor online med att 
lära sig ryska och ukrainska tillsammans med 
lärare från MTC i Provo. I oktober var han på 
plats i miljonstaden Dnipro i Ukraina. Där-
ifrån skickades han till staden Sumy, tio mil 
från den ryska gränsen. Hans första intryck 
av Sumy var att det var väldigt annorlunda 
jämfört med i Finland. Byggnaderna var gamla 
och slitna, herrelösa hundar sprang omkring 
på gatorna. Det var som att gå tillbaka i tiden.

När äldste Silvennoinen varit i Sumy i tre 
månader fick han och de andra missionärerna 
under ett möte veta att ryska trupper hade 

LOKALA SIDOR

Mitt uppdrag i Ukraina
Syster Ruth Johnson
Sverigemissionen

Äldste Silvennoinen tillsammans med sin kamrat 
i staden Sumy i nordöstra Ukraina.
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flyttats ännu närmare gränsen. Missionsledarna var noga med 
att vara lugna och sansade, men missionärerna blev ompla-
cerade till templets gästhem i Kiev för en tid. Det fanns två 
missioner i Ukraina och av dessa missioners missionärer var 
det bara en handfull som var ukrainska medborgare och som 
kunde stanna i landet när kyrkans ledare sedan beslutade att 
evakuera de andra.

Informationen om att de skulle lämna Ukraina kom sön-
dagen den 23 januari 2022 och missionspresidenten tillkänna-
gav att de skulle få förflyttning till andra missioner, vilket för 

de flesta betydde 
att de skulle få full-
följa sina missioner 
i sina hemländer. 
Missionspresidenten 
stod i talarstolen och 
läste upp varje namn 
och den mission 
de skulle fortsätta 
sina missioner i. 
Några få, som äldste 
Silvennoinen, fick 
det omtumlande 
beskedet att de 
skulle tjäna i ytter-
ligare ett annat land.

”Det var blandade känslor, både sorg och 
spänning”, berättar äldste Silvennoinen. ”Jag 
var ledsen över att lämna det folk jag lärt mig 
att älska.” Medlemmarna i Sumy håller fort-
farande på att lära sig hur de ska utföra sina 
ämbeten, och missionärerna gjorde mycket för 
att stötta arbetet i grenarna. Äldste Silvennoinen 
har fortfarande kontakt med medlemmarna i 
Sumy och två av de vänner han undervisade.

De ukrainska missionärerna finns i skriv-
ande stund kvar i Kiev och tjänar fortfarande 
som missionärer. De tjänar under äldste Silv-
ennoinens före detta missionspresident som 
också är ukrainare.

När äldste Silvennoinen lämnade Sumy 
fanns det fortfarande några affärer öppna, 
men de flesta av hyllorna gapade tomma. 
Familjer som normalt hade svårt att klara sin 
försörjning kämpade nu hårt för att överleva. 
När de tillfrågades av missionärerna om vad 
de behövde hjälp med, blev svaret alltid med 
oro i blicken att de ville att missionärerna 
skulle be för dem. ”De har det mycket svårt, 
de är ledsna och hela nationen kämpar med 
extrema svårigheter”, säger äldste Silven-
noinen. President Russel M. Nelson har sagt 
att ”det ökande mörker som följer på svår-
igheter gör att Jesu Kristi ljus lyser ständigt 
klarare. Tänk bara på det goda var och en av 
oss kan göra i denna tid av global oro” (”Hör 
honom”, generalkonferensen i april 2020).

Äldste Silvennoinen uttrycker att ”det känns 
konstigt att jag gick runt på dessa gator och 
undervisade om evangeliet, samma gator som 
nu har bombats”. På frågan om vilket budskap 
han skulle vilja ge det ukrainska folket svarar 
han utan tvekan: ”Evangeliet och budskapet 
om Kristus kan ge er hopp. Låt denna situa-
tion hjälpa er att vända era hjärtan till Gud.” 
När frågan om hans eget lands säkerhet kom-
mer upp, berättar han eftertänksamt att han 
vid ett krigshot skulle mobiliseras till Finlands 
försvarsmakt där han redan gjort ett år av mili-
tärtjänstgöring. ”Om mitt land behöver mig 
kommer jag att vara på plats för att försvara 



 J u l i  2 0 2 2  L5

mitt land och mitt folk, men det viktigaste jag kan göra nu är 
att sprida evangeliet. Det viktigaste tjänandet jag kan ge är att 
hjälpa till att rädda själar.”

Äldste Correa tillägger att Herren placerar människor där han 
behöver dem. ”Arbetet går ännu bättre nu med äldste Silven-
noinen här i Västerås. Hans kunskaper i ryska kommer till nytta 
när han sprider tröst och frid till dem vi träffar som är rysktalande. 
Äldste Silvennoinen avslutar: ”Ju längre jag är här i Sverige, desto 
starkare bekräftelse får jag att det är här jag kan vara till nytta.” ◼

Äldste Silvennoinen med sin 
svenska kamrat, äldste Correa.

Min rånare blev min vän
Felix Sahlin
Västra Frölunda församling

En natt för ungefär 13 år sedan hade jag en dröm. Jag drömde att jag 
befann mig i skolans uppehållsrum och där, vid ett av borden, satt 

han. Han kom fram till mig och bad uppriktigt om förlåtelse för det som 
hade hänt. Jag bestämde mig för att förlåta honom och det slutade med 
att vi pratade som vänner.

Denna dröm hade jag några veckor efter det att jag och två av mina 
vänner blivit rånade. Det visade sig att en av rånarna gick på samma skola 
som mig. Eftersom rånet inte ägt rum på skolan eller under skoltid beslut-
ades det att denne unge man inte skulle stängas av.

Veckorna som följde var fruktansvärda. I väntan på rättegång pågick 
ett rävspel i skolans korridorer. Ett hånleende fanns ständigt på hans 
läppar då vi möttes, vilket gjorde att stressen och frustrationen bara växte 
och växte. Om jag ska vara ärlig så föreställde jag mig kväll efter kväll, 
innan jag somnade, hur jag tryckte upp honom mot väggen, skrek och 
hämnades. Men till slut blev det dags för rättegång – som vi vann.

Efter domen ordnade 
skolan så att vi skulle få 
träffa en medlare. Jag 
påmindes om min dröm 
och ville att medlaren 
skulle föra vidare att jag 
var villig att lägga allt 
som hade hänt bakom 
mig, och i stället bara 
fokusera på framtiden. 
Vid nästa möte var vi 
båda närvarande och 
jag upprepade vad jag 
tidigare hade sagt. Den 
unge mannen bad då medlaren att lämna rummet 
och därefter kom ordet: förlåt. Han bad uppriktigt om 
förlåtelse. Och jag förlät honom.

Det bestämdes att vi skulle säga hej varje gång vi 
sågs för att veta hur vi skulle agera. Sjukdom gjorde 
att jag fick gå ett extra år i skolan, som också innebar 
ett extra år med min rånare. När skolan började igen 
efter sommarlovet fortsatte vi att heja på varandra. 
Men efter en tid sa han inte bara hej utan frågade 
även hur jag mådde. Detta fortsatte och blev mer och 
mer för varje gång.

Sista skoldagen kom och är en dag jag aldrig kom-
mer att glömma. Jag satt i datorsalen när den unge 
mannen kom in och satte sig. Det var bara vi där men 
den här gången var jag varken obekväm eller ned-
stämd av hans närvaro, för den här gången pratade 
vi som vänner. Det som en gång varit en rånare och 
hans offer. ◼

Felix Sahlin.
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Alla var så vänliga
Ewa Carlson
Växjö gren

 Jag växte upp i en familj där vi aldrig talade 
om Gud eller religion. Vår familj uppskatt-

ade allt det vackra i naturen och vi var ute året 
runt i alla väder.

När jag var arton år arbetade jag på Domus i 
Kungsbacka på avdelningen där vi sålde bland 
annat glass, konfektyr och tidningar. När vi 
inte hade kunder brukade vi titta i tidning-
arna som skulle säljas. En dag hittade jag en 
artikel där en ung flicka berättade om sin tro. 

Artikeln gjorde ett stort intryck på mig och jag 
rördes till tårar. Samma kväll satte jag mig och 
skrev ett brev till tidningen för att få adressen 
till flickan som hette Annya Bönnelycke. Det 
tog tid innan jag fick svar från tidningen. De 
skrev att de skickat mitt brev vidare till Annya 
som själv fick bestämma om hon ville ta kon-
takt. Till min stora glädje fick jag ett brev från 
Annya och vi började brevväxla. Efter ett tag 
frågade Annya, som bodde i Jönköping, om jag 
ville komma till kyrkan och träffa missionär-
erna. Jag svarade att jag ville veta mer först. Vi 
fortsatte skriva och Annya gav inte upp.

Till sist kom dagen då jag skulle besöka kyrkans närmaste 
gren som på den tiden låg i Västra Frölunda. Annya hade ord-
nat med att jag skulle få sällskap av två flickor från grenen. Jag 
visste inte vilka de var eller hur de skulle se ut. När jag satt i 
min bil och väntade på dem såg jag två tjejer komma gående. 
De var så fina i klänning och kjol. ”Bara det inte är de!” tänkte 
jag, där jag satt i mina långbyxor. Men det var det, och jag blev 
ännu mer nervös. Den första som hälsade mig välkommen när 
vi kom in i kyrkan var Herbert Mattsson. Alla var så vänliga. 
Strax var det var dags för mötet att börja. Den första psalmen 
som sjöngs var ”Frid och glädje finns på jord”. Det var nu jag 
blev medveten om den Helige Anden. Jag fylldes av en känsla 
som är svår att beskriva med ord. Hjärtat svämmade över och 
tårar rann nerför mina kinder. Det kändes som om jag hade 
kommit hem.

Efter mötet kom medlemmar fram och pratade med mig, och 
missionärerna undrade om jag ville få undervisning. Jag kunde 
inte annat än att tacka ja till det. Det blev två missionärssyst-
rar som undervisade mig varje söndag mellan morgonens 
söndagskola och eftermiddagens sakramentsmöte. Men jag 
döptes inte då. Mina föräldrar var emot det och jag vill inte 
göra det mot deras vilja. Ungdomarna uppmuntrade mig att 
fortsätta komma till kyrkan. Jag fick till och med ett ämbete 
utan att vara medlem i kyrkan. Jag studerade skrifterna. Jag 
följde också med till en områdeskonferens i Danmark i augusti 
1976. Där fick jag hälsa på president Spencer W. Kimball. Jag 
kände att han var Guds profet.

Till slut var jag tvungen att prata med mina föräldrar om att 
jag bestämt mig för att döpas. Det var svårt för mig att gå emot 
deras vilja, men den 16 april 1977 döptes jag av min grenspre-
sident, Leif Mattsson. När jag steg upp från dopet kände jag 
att jag gjort rätt. Mitt vittnesbörd växte, men jag mötte också 
prövningar. Jag höll mig nära Herren och kyrkan. Det hade gått 
nästan två år från första gången jag kom till kyrkan till dess jag 
döptes. Jag har Annya Bönnelycke (nu Hägglund) att tacka för 
så mycket.

Min familj ville fortfarande inte ta del av evangeliet, men 
mina vänner i kyrkan stöttade mig. Jag kände mig så tack-
sam över det jag fått och bestämde mig för att gå på mission. 
Min mission blev en underbar tid med många fantastiska 
händelser.

1982 gifte jag mig med Thomas Carlson som då var grenspre-
sident i Växjö. Vi har tre underbara döttrar och numera även 
barnbarn. Jag är så tacksam för allt jag fått genom evangeliet. 
Jag vet att Gud lever och att han älskar var och en av oss. ◼

Ewa Carlson tillsammans med maken Thomas.
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Det var förstås ingen 
slump, men plötsligt en 

dag förändrades livet för en 
man i ett land långt borta. 
Han träffade en man som 
vittnade om Gud för honom 
och undervisade honom om 
evangeliet. Det gjorde ett så 
djupt intryck på honom att 
han gav upp allt för sin nya tro: sin ställning i samhället, ekonomiska 
tillgångar och vänner – till och med relationen med sin egen far.

Full av iver att sprida evangeliet följde han med sin nye vän på en 
mycket krävande missionsresa som kom att innebära bland annat 
fysisk misshandel och fängelsevistelse – men även stora framgångar 
och underverk.

Jag kan tänka mig att den nyomvände missionären försökte göra 
allting rätt. Han var flitig; han utövade tro; han lydde Gud. Och är 
det inte så att en sådan hängivenhet välsignas med kraft från ovan, 
glädje och frid? Men den nyomvände missionären blev trött. Kraft-
erna svek honom och han tyngdes av prövningar och sorg över det 
som han hade förlorat när han blev medlem i kyrkan.

Jag kan relatera till den här missionären. Periodvis i mitt liv har jag 
varit full av energi och entusiasm och föreställt mig allt jag kan åstad-
komma genom att ta mig an uppgifter – både de jag tilldelats och 
egna initiativ. Jag har tänkt att om jag bara gör allt rätt så kommer 
glädjen och energin av sig själv. Men gång på gång under livet har 
jag övermannats av trötthet och missmod, trots böner och envisa 
föresatser att förverkliga mina rättfärdiga visioner.

Det finns förstås många olika anledningar till att en människa kan 
bli trött, även om hon lever enligt evangeliet med övertygelsen om 
att det är livgivande och varje dag ger kraft för dagens uppgifter.

Under en period av nästintill förlamande trötthet, då jag funder-
ade över varför människor som vill göra mycket gott ibland bara inte 
orkar – kände jag att budskap började komma till mig från flera olika 
håll. Ord dök upp, gjorde intryck och tröstade.

Youtubern Jonna Jinton sa i en av sina videor: ”En blomma skulle 
aldrig tvinga sig själv att blomma under vintern, så varför gör vi 
det?” Vi behöver acceptera att vår vandring tar oss både upp på 
utsiktspunkter och ner i mörka dalar där vår sikt skyms av tät, mörk 

skog. Och vi måste komma ihåg att de mörkare 
partierna bara är delsträckor som även de för 
oss framåt om vi ser till att hålla oss på stigen. 
Vi kan inte alltid prestera på toppnivå. Livet är 
utformat så att förutsättningarna inte alltid finns.

Psykiatrikern Anders Hanson har sagt: ”Vi är 
inte konstruerade för att må bra hela tiden. … 
Man är inte trasig när man mår dåligt – det är 
ett tecken på att man fungerar normalt!” Visst 
kan det vara så att man kan må onormalt dåligt, 
och då ska man söka hjälp, men den här tanken 
kändes bra att ta till sig – att må dåligt ibland är 
normalt! Nyckelordet är ”ibland”. Det går över.

En dag dök ett isländskt ordspråk upp i en 
naturfilm på Netflix: ”Om du gråter för att solen 
har gått ner i ditt liv, hindrar dina tårar dig från 
att se stjärnorna.” Vi älskar förstås solen, men 
när vi någon gång befinner oss så långt ifrån 
stadens ljus att vi överraskas av Vintergatans 
glittrande band tvärs över den mörka himlen 
så är det en sådan vacker upplevelse att vi 
inte just där och då tänker på solsemestrar. 
På liknande sätt kan våra mörkaste perioder få 
ner oss på knä och göra våra böner mer per-
sonliga, vädjande och innerliga än någonsin, 
och när vi då kan öppna våra andliga sinnen 
för Guds kärlek och personliga omsorg om oss, 
är det en sådan förunderligt vacker upplevelse 
att vi just då inte saknar de mer bekymmersfria 
perioderna i livet.

Hur gick det då för den trötte och nedstämde 
missionären? Hans kamrat ”tog med honom till 
sitt eget hus och hjälpte honom i hans prövningar 
och styrkte honom i Herren” (Alma 15:18). Något 
som ger en extra dimension till berättelsen om 
Alma och Amulek är att deras vänskap inleddes 
när Amulek tog emot Alma i sitt hem och erbjöd 
mat och vila efter att Alma en tid hade känt sig 
nedtyngd av sorg och själsångest.

Det kan vara lätt att tänka att det finns starka 
och svaga människor, men det är snarare livet 
som består av starka och svaga delsträckor. Vi 
behöver stötta varandra. ◼

Periodvis
Camilla Norin
Handens församling
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Utifrån denna frågeställning bildades 2021 en 
arbetsgrupp inom Sveriges Interreligiösa Råd 
(SIR). Denna arbetsgrupp föreslog att en broschyr 
skulle tas fram, ”en broschyr som återspeglar med-
lemssamfundens djupa kärlek till och vördnad och 
ansvarskänsla för vår planet, naturen, klimatet, 
skapade för alla levande varelsers skull”.

Varje medlemssamfund fick i uppdrag att ta 
fram en kortfattad text, gärna med citat från 
heliga skrifter och med uppmaningar till konk-
reta handlingar som man kan göra i sitt liv för 
att vårda och förvalta skapelsen.

Med rubriken ”Från ORD till handling” 
anordnades ett webbinarium den 6 februari där 
Amanda Lind, före detta kultur- och samfund-
sminister, inledde och där sedan varje samfund 
fick presentera sitt bidrag till broschyren. Joseph 
Bautista, president för Stockholms södra stav, 
och kyrkans talesperson i Sverige, medverkade 
på ett förtjänstfullt sätt.

Kyrkans bidrag till broschyren:
”I begynnelsen skapade Gud himmel och 

jord” (1 Moseboken 1:1). ”Allt som kommer ur 
jorden i sin tid är skapat för människans nytta 
och användning, både för att behaga ögat och 
glädja hjärtat, ja, till föda och till kläder, till 
smak och till doft, för att stärka kroppen och 
uppliva själen. … För detta ändamål skap-
ades det för att brukas med omdöme, inte 
omåttligt, inte heller genom rofferi” (Läran 
och förbunden 59:18–20). Befallningen som 
gavs till Adam och Eva, att bevara och råda 
över jorden gäller fortfarande: ”Jag, Herren, 
gör var och en ansvarig som förvaltare över 

jordiska välsignelser, vilka jag 
skapat och berett för mina 
skapelser” (Läran och för-
bunden 104:13). Människan 
har getts handlingsfrihet att 
förvalta allt vad jorden ger: 
”För jorden är full och det 
finns nog och mer därtill, ja, 
jag beredde allt och har gett 
människobarnen förmåga att 
handla av sig själva” (Läran 
och förbunden 104:17).

”Vi bör ta hand om jorden, förvalta den klokt och bevara den 
för framtida generationer” (Russel M. Nelson, kyrkans nuvar-
ande världsledare). Den enskilde och familjen bör sträva efter 
balans i livets olika områden genom att bl.a. leva inom sina till-
gångar, vara sparsamma och förutseende, en livsstil som inte bara 
påverkar ens eget liv utan också hur jordens resurser tas tillvara.

I Visdomsordet, en hälsoregel som gavs 1833 (se Läran och 
förbunden 89), ges dels konkreta anvisningar att inte dricka 
alkohol, kaffe och te eller använda tobak, dels mer generella 
principer som att ”all säd är god till föda åt människan” och att 
örter och frukter är till ”för människans uppbyggnad, natur 
och bruk, varje ört och frukt i dess tid”, samt att vara sparsam 
med kött. Fastän dessa råd gavs för mer än 180 år sedan är de 
högst aktuella. Att odla gröda till mat i stället för t.ex. tobak, 
att minska köttkonsumtionen, att prioritera närodlat och det 
som är i säsong är i linje med de kostråd som ges i dag utifrån 
miljö- och klimatfaktorer. Kyrkans medlemmar fastar ett dygn 
i månaden, främst av andliga skäl, men också för att på ett 
enkelt sätt kunna ge till dem som saknar egna medel. Att avstå 
två måltider är en besparing som gagnar både behövande och 
jordens tillgångar.

President Joseph Bautista 
presenterade kyrkans bidrag 
till broschyren.

Hur kan tro inspirera till 
engagemang kring klimat, 
miljö och ekologi?
Ingrid Nilsson
Vendelsö församling
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Att skapa ett gott ”klimat” inom alla olika områden såsom 
familj, arbete, grannskap är möjligt för alla. Det har betydelse vad 
som görs i det lilla. Samtidigt har vi ett ansvar att rösta fram och 
understödja goda ledare som kan fatta rätta beslut för allas bästa.

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga lär att alla männ-
iskor är bröder och systrar, barn till en gemensam himmelsk 
Fader som skapat allt i syftet att välsigna sina barn. Kyrkan 
uppmuntrar till ett liv, här och nu, i framåtskridande, hopp 
och tacksamhet och vill inspirera var och en att förvalta Guds 
skapelse med visdom. ◼

I samtalet med Gud bestämde jag mig för att 
både han och jag fick acceptera läget som det 
var – att han fick ta emot mig där jag stod just 
då och med det lilla jag hade kraft att erbjuda.

Vägen upp från denna period både psykiskt 
och andligt gick inte över en natt, det tog tid. 
Men den insikt som jag fick när jag överlämn-
ade mig till Herren på det sättet hjälpte mig 
längs vägen och har sedan dess blivit en viktig 
lärdom. I dag är jag otroligt tacksam för den 
”andliga kris” som jag gick igenom då. Jag har 
kommit närmare Herren på grund av den. Jag 
fick möjligheten att återigen testa de principer 
som vi så ofta undervisas om i skrifterna och 
i kyrkan, principer som jag själv undervisat 
andra om som missionär. Steg för steg fick jag 
långsamt närma mig Jesus Kristus igen och 
stärka min tro på hans evangelium. Och vilken 
välsignelse det är att få göra det!

Jag är numera övertygad om att vi alla kom-
mer att behöva genomgå perioder i livet då vår 
tro sätts på prov eller våra vittnesbörd försvagas. 
Jag hoppas bara att jag i framtiden inte behöver 
skrämmas eller skämmas när det sker. Att jag 
kan komma ihåg att det inte behöver vara en 
stor andlig kris – det kan bli en andlig styrka.

Och om jag i stunden inte klarar av att se de 
lärdomar och välsignelser som väntar på andra 
sidan, så hoppas jag i alla fall att jag kommer 
ihåg att Herren tar emot mig där jag står och 
att han accepterar min strävan. ◼

Magdalena Sahlin.

En andlig kris kan bli en styrka
Magdalena Sahlin

 Det är oftast väldigt svårt att se en prövning eller svårighet 
i livet som en välsignelse när man är mitt i den. Även om 

vi försöker, kan det vara ett symboliskt berg som känns oöver-
komligt hur vi än försöker se på det. Men det kanske finns ett 
syfte med det – att vi i stunden inte alltid kan se lärdomarna 
och tillväxten som väntar på andra sidan? Annars kanske vi inte 
får med oss just det som Herren hoppas att vi ska få med oss.

Det här är en tanke som jag har burit med mig de senaste 
åren, efter att jag själv upplevde en sådan svår period. En period 
då jag kände mig långt ifrån Herren, ensam och oförmögen att ta 
mig ur situationen jag befann mig i. De verktyg som jag tidigare 
hade använt, om än stundtals slentrianmässigt, för att komma 
närmre himlen eller känna Anden hade inte samma effekt på mig 
som förut. Jag mådde inte helt bra psykiskt och det påverkade 
mig och min förmåga att känna Anden mer än jag först förstod.

Tiden gick och jag kände hur mitt vittnesbörd försvagades. 
Jag skämdes över att mitt mående orsakade att jag knappt 
orkade göra något åt saken, att det lilla jag klarade av inte gav 
mig den hjälp jag hoppades på. Jag skämdes och skrämdes av 
tanken av att min tro tynade, att mina tvivel stärktes och att jag 
var inne i en andlig kris.

Jag bad många gånger under den här perioden men jag 
minns särskilt en gång när jag vädjade till Herren om hjälp. 
Efter att ha skämts så mycket över min orkeslöshet och otill-
räcklighet, berättade jag för Gud att jag inte längre orkade 
bära på skammen. Jag orkade inte fortsätta ha dåligt samvete 
för alla de saker jag inte klarade av att göra, känna skam över 
att jag hade tvivel och att min tro inte var lika stark som förut. 
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När lokalredaktionen frågade Umeå distrikt efter syskon som kallats 
på mission fick vi höra att Ulf Duvemyr kallats och att vi gärna kunde 
kontakta honom själv för mer information. Tillbaka fick vi ett mycket 
entusiastiskt brev. Äldste Ulf Duvemyr i Härnösand berättar att han blivit 
kallad som senior servicemissionär på heltid. Hans uppgift består i att 
hemifrån ägna sig åt att själv utföra och dessutom hjälpa medlemmarna 
med släktforskning i alla dess former. I hans uppgift ingår också att lära 
oss andra att utnyttja program som FamilySearch och indexering.

Äldste Duvemyr berättar: 
Som servicemissionär verkar 
man på heltid eller deltid och 
det är missionärens stavs- 
eller distriktspresident som är 
ens ledare. Det finns ett nord-
iskt team med servicemission-
ärer från Danmark, Finland, 
Norge, Island och Sverige, så 
man har alltid tillgång till hjälp 
från kollegor. För att tjäna 
inom släktforskningsområdet 
behöver man ha tillgång till 
en dator, webbkamera och 
fast internetuppkoppling. 
Det är bra om man är lite kunnig i engelska, då alla funktioner i 
FamilySearch ännu inte är översatta till svenska.

Under den tid man är kallad är man äldste eller syster när man 
är i tjänst eller är i kyrkan. Men när man inte är det är man sig 
själv och lever som vanligt med familj och vänner.

Att arbeta med tempelarbete och släktforskning är ju som alla 
vet ett heligt kall. Vi är alla missionärer för våra släktingar som 
gått före oss. I Läran och förbunden 128:15 står det: ”För deras 
frälsning är nödvändig och väsentlig för vår frälsning.” Det finns ett 
underbart tal i Liahona från februari 2016 av president Quentin 
L. Cook i de tolv apostlarnas kvorum som heter ”Glädjen i släkt-
forskning” som är mycket värt att läsa.

Jag är tacksam och ödmjuk inför mitt kall, att få följa Elias ande 
är stort i mitt liv. Likaså att på detta sätt få tjäna mina syskon både 
här på jorden och dem som gått före oss. ◼

Vi är släkt!
Terez Nilsson
Lokalredaktör

Ulf Duvemyr.

En ny sorts missionär
Inger Höglund, Redaktionen
Äldste Ulf Duvemyr, Sundsvalls gren

 Carina Bäck som är Hjälpföreningens presid-
ent i Gävle gren kontaktade mig glatt via 

Messenger och berättade att hon kollat på Roots-
Tech och att hon sett att våra släktlinjer går ihop 
på 1600-talet. På stavskonferensen i Malmö kom 
sedan Elisabeth Johansson från Malmö försam-
ling och visade en släktkedja mellan oss på sin 
telefon som var ännu längre. Jag hoppas att min 
farmor, som gav mig de första insikterna i släkt-
forskningens betydelse, nu kan se och uppskatta 
vad vi i dag kan göra med de uppgifter hon och 
andra mödosamt forskat fram genom åren.

RootsTech är en fantastisk släktforskarkon-
ferens som pågår några dagar varje år och som har 
blivit alltmer digital. Just nu, lördagen den 5 mars, 
är antalet registrerade deltagare 354 119 personer. 
Jag kan se en lista på de 1 069 deltagare som jag 
faktiskt själv är släkt med och som jag kan kon-
takta om jag vill. Min släktlista toppas av de del-
tagare som jag är ”mest” släkt med, det vill säga 
min egen mamma, Inger Höglund, och min kusin 
Ellen McKnight. Därefter följer flera deltagande 
sysslingar som bor i Utah.

Min man, Michael Nilsson, har inte lika 
många släktingar på RootsTech, ”bara” 437 
stycken. Men å andra sidan är 31 av dessa bosatta 
i Sverige och vi känner till 
de allra flesta som aktiva 
medlemmar i kyrkan i 
Sverige. Många av dessa 
verkar, som i min mans fall, 
ha starka rötter i Norrland.

Det roliga är att Roots-
Tech i samarbete med 
FamilySearch erbjuder 
översiktliga bilder av exakt 
hur vi är släkt med den 
släkting vi vill titta på. Som 
ett exempel har jag har lagt 
med bilden som visar hur 

Erik Carlsson från 
Umeå gren.
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min make Michael från Lunds församling är 
släkt med Erik Carlsson i Umeå gren.

Förutom möjligheterna att se släktskaps-
förhållanden, erbjuder RootsTech föredrag 
som på olika sätt handlar släktforskning. Det 
är specialister som talar om ny teknik eller 
om hur man får fram släktuppgifter från 
olika länder. Olika artister och TV-personlig-
heter berättar om sina rötter och sin kultur. 
Även företag som Ancestry och MyHeritage 

gör presentationer. Under RootsTech 2022 
var äldste Ulisses Soares i de tolvs kvorum 
och hans hustru Rosana huvudtalare.

Äldste Ulf Duvemyr, släktforskare och 
servicemissionär från Sundsvalls gren, för-
klarar att konferensens omfattning är gig-

antisk, cirka 1 500 
föreläsningar ges 
i 185 ämnen. Allt 
sker inte bara på 
engelska. Man 
ger information 
och undervisning 
på över 30 språk. 

”RootsTech täcker verkligen in ’allt och lite 
till’ av det man kan behöva lära sig inom 
genealogi. En föreläsning som jag särskilt 
uppskattade var ’Documenting an Ancestor’ 

som handlade om hur man gör en livsberättelse om en släkting 
på ett sätt som gör att vår familjs efterkommande får glädje av 
att läsa den.”

Äldste Duvemyr tillägger: ”Det som verkligen genomsyrar 
RootsTech är förståelsen för att vi alla är släkt och att vi gemen-
samt arbetar för att sammanföra vår släkt till en enda stor 
familj, vårt gemensamma släktträd!” ◼

kyrkan 1992, då i Skövde. Där 
har han sedan dess tjänat flitigt 
i kyrkan. Bland annat som ung-
domsledare och i flera grenspresidentskap. Han 
åkte ofta till templet, även de sista åren.

Större delen av hans liv, framför allt de 
senaste 30 åren i livet, kantades av flera hälso-
utmaningar såsom leukemi i omgångar och 
Parkinsons. Prästadömsvälsignelser, stor tro, 
god sjukvård och Herrens plan för alla sina 
barn är dock svaret på varför Egons tid på 
jorden blev längre än väntat. Hans utman-
ingar förde med sig förklädda välsignelser och 
mirakel, både små och stora.

Han efterlämnar fru, fyra barn och åtta 
barnbarn.

Alfhild Aanensen 
tillhörande Sandvika 
menighet i Norge, 
somnade stilla in i sitt 
hem i december 2021. 
Alfhild blev 86 år 

Egon Berggren tillsammans med 
hustrun Inga-Lill.Michael Nilsson från 

Lunds församling.

Bilden visar hur Erik och 
Michael är släkt med 
varandra. Levande eller 
nyligen avlidna personer 
visas inte av integritetsskäl.

Avlidna

Egon Berggren i Skövde gren, har tagit sina sista andetag i 
jordelivet. Han blev 79 år.

Han döptes tillsammans med sin fru Inga-Lill i Norrköping 
1969. Kanske lite för tidigt för hans del, men han kom tillbaka till 

Alfhild Aanensen tillsammans 
med maken Aanen.
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gammal. Alfhild var gift med Aanen Aanensen, 
som avled 1995. Alfhild och Aanen blev till-
sammans medlemmar i kyrkan i Norge 1961, 
bara 26 och 27 år gamla. Tillsammans fick de 
sju barn: Trine, Stein, Dag, Trond, Siri, Mette 
och Bente. 1987 flyttade familjen Aanensen från 
Asker i Norge, till Lidingö i Sverige, där de 
tillhörde Täby församling under flera år.

Alfhild tjänade flitigt i många kall genom 
åren. Det kall hon brann mycket för var att 
undervisa ungdomar i seminariet och insti-
tutet. Att tjäna i Herrens hus som tempeltjän-
are låg henne också mycket varmt om hjärtat. 
Alfhild tjänade ett flertal missioner: i Sverige, 
England och USA.

Många är vi som har berörts av Alfhilds 
tjänande, starka tro och kärlek genom åren. 
Hon lämnar ett stort tomrum efter sig. ◼

Martha Henretta från Västerhan-
inge församling har kommit hem 
från sin mission. Hon har tjänat i 
Skottland/Irlandmissionen. Marthas 
föräldrar heter Hanna Henretta och 
Sven Henretta. ◼

Nya missionärer i Sverige
Syster Barnes kommer från 
Cedar Hills i Utah. ”Jag har 
två äldre systrar och en yngre 
bror som också snart ska 
tjäna som missionär. Vi är en 
mycket ’tajt’ familj. Det kom-
mer att kännas konstigt att 
vara borta från dem i arton 
månader.”

Äldste Silvennoinen  
kommer från Hämeenlinna 
i Finland. Före missionen 
gjorde han sin militärtjänst-
göring. Han kallades först till 
Ukrainamissionen Kiev. När 
de utländska volontärerna 
där behövde lämna landet 
fortsatte han sin mission i 
Sverige.

Hemvändande missionärer

Thea Jonsson från 
Norrköpings för-
samling har kommit 
hem från sin miss-
ion. Hon har tjänat 
i Englandmissionen 
Birmingham. Theas 
föräldrar heter 
Hanna Forsberg 
Jonsson och David 
Jonsson.



 J u l i  2 0 2 2  L13

Syster Pearson kommer från 
Cedar Hills i Utah. Hon har 
fyra bröder och hon älskar 
att göra olika aktiviteter i de 
kringliggande bergen tillsam-
mans med sin familj, speciellt 
mountainbikecykling. Hon är 
mycket glad över att få tjäna i 
Sverige.

Syster Janus kommer från 
Colorado Springs i Colorado, 
men hon har bott på många 
platser eftersom hennes 
pappa tillhör USA:s flygva-
pen. ”Jag har tre styvbröder, 
en tvillingsyster och en yngre 
halvsyster. Jag älskar att läsa 
böcker och att cykla, även 
bakning och matlagning.”

Syster Steed kommer från 
Alberta i Kanada. ”Jag är 
yngst av sju syskon och har 
sju underbara syskonbarn. 
Jag är mer än entusiastisk 
över att få tjäna de under-
bara människorna som bor i 
Sverige och att få dela Kristi 
ljus med dem.”

Äldste Jenkins bor på en liten 
bondgård på landsbygden 
i Utah. ”Jag har lärt mig att 
arbeta hårt. I skolan har jag 
hållit på mycket med sång och 
teater.  Jag tycker också om 
löpning och simning. Jag och 
min tvillingbror är yngst av 
fem barn.” ◼

 Detta citat från Läran & förbunden 38:30 
var temat för den beredskapsdag som 

planerats av Hjälpföreningen i Trollhättans 
församling. Detta var den första av en serie 
aktiviteter som fokuserar på timlig beredskap. 
Den kom att hållas planenligt lördagen den 
26 februari – två dagar efter Rysslands invasion 
av Ukraina! I sitt förberedelsearbete hade man 
hade tagit fasta på följande uttalande av presid-
ent Russel M. Nelson: ”I årtionden har Herrens 
profeter enträget manat oss att lagra mat, vatten 
och ekonomiska reserver för tider av nöd. … 
Jag uppmanar er bestämt att vidta åtgärder för 
att förbereda er timligt” (”Välkomna framtiden 
med tro”, generalkonferensen i okt. 2020).

Flera olika teman var framdukade i kyrkans 
kulturhall:

Odla i trädgård och lägenhet
Torka livsmedel och vakuumpacka
Packa i mylarpåsar och förläng hållbarheten
Vatten

Helena Stulen, rådgivare i Hjälpföreningens 
presidentskap, undervisar dem som samlats under 
Trollhättans beredskapsdag.

”Men om ni är redo ska ni 
inte frukta”
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Beredskapsutrustning
Krislåda, vad kan den innehålla?
Mat för en vecka
Mat i kris, vad är enkelt att tillaga?
Bokbord och tips

Vid ett bord visade man den mat som Livsmedels-
verket föreslår att man alltid har hemma för att kunna 
äta i händelse av kris, lättlagad mat med rätt energibehov 
för en person under en vecka. Detta är alltså ett exempel 
på ett matförråd som svenska myndigheter uppmanar 
alla svenskar att ha i beredskap i förhållande till hus-
hållets storlek. Vi ska inte förvänta oss att samhället kan 
hjälpa oss vid en krissituation. Myndigheternas resurser 
behöver i första hand riktas till dem som inte kan sörja 
för sig själva. Vår egen utökade förberedelse kan bli till 
välsignelse för grannar och andra behövande.

Alla deltagare fick också häftet ”Handledning för 
timlig beredskap” för att sedan kunna utgå från sina 
egna behov och förutsättningar (https://www.jesukristikyrka.
org/beredskapsplan-for-omradet-europa). Då man under 
beredskapsdagens få timmar endast kunde ge ett smakprov på 
varje tema avser man att under året djupdyka i varje område. 
Nästföljande lördag kunde alla intresserade komma till kyrkan 
för att packa mat i mylarpåsar tillsammans. ◼

Ett mirakel är enligt ordboken en oväntad 
händelse som tillskrivs ett överjordiskt ingrip-
ande. Alla mirakel baseras på det största av alla 
mirakel, att Jesus Kristus uppstod.

Det finns tillfällen när vi ödmjukt ber om 
mirakel, men då vår bön inte besvaras på det 
sätt vi tänkt oss. Det kan dröja innan vi ser att 
Gud ändå hållit sin hand över oss i det som 
sker. Genom att läsa om mirakulösa händelser 
i skrifterna och i andra sammanhang kan 
vi påminna oss om och glädja oss åt att Gud 
verkar i våra liv. Vi tackar Maria Reinedahl i 
Utby församling som delat sin berättelse med oss.

Så länge Maria kan minnas har hon haft 
ett vittnesbörd om kyrkan och evangeliet, 

men som ung hade hon inga planer på att 
gå på mission. Inte förrän efter en månads 

Exempel på torkad mat med lång hållbarhet.

Exempel på hur man kan odla även på små ytor inomhus.

Marias mirakel
AnnCathrine Hindborg
Utby församling
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korttidsmission i Halmstad började tanken ta form. Hon visste 
bara inte hur det ekonomiska skulle lösas. På julen det året 
sa hennes far att ”om det är viktigt för dig att tjäna en miss-
ion så har vi en summa du kan få”. Glad började Maria räkna 
på hur mycket ytterligare som behövdes, och hon som aldrig 
bett någon om pengar tidigare frågade både sin farmor och 
sin syster och hennes man, om de kunde tänka sig att sponsra 
henne, vilket de lovade.

Marias biskop var noga med att förklara att en mission var hen-
nes eget beslut och att hon behövde vara säker på sin sak. Maria 
berättar: ”Jag hade bestämt mig och behövde få veta om det var 
rätt för mig att gå på mission. Jag har aldrig fått ett så starkt och 
så snabbt bönesvar: att gå på mission är det bästa du kan göra just 
nu! Jag fick starka lyckokänslor som uppfyllde hela mig.”

Maria hade ännu inte fått ihop tillräckligt med pengar och 
tänkte att hon behövde vänta lite, men kände en väldigt tydlig 
maning: ”Vänta inte med att skicka in dina papper!” Det tog 
två månader, sedan kom kallelsen undertecknad av president 
Gordon B. Hinckley.

Maria som har lätt för språk och hade läst engelska, tyska 
och franska i skolan, hade gärna blivit kallad att tjäna på 
Temple Square i Salt Lake City, som hon hade besökt några 

år tidigare. Överraskningen blev stor när hon 
i stället blev kallad till Grekland.

Missionen började i juli 1997 med två mån-
aders träning i Provo i Utah. Som 28-åring fick 
hon sätta sig i skolbänken igen och precis som 
i första klass lära sig alfabetet på nytt, fast nu 
på grekiska. När hon först kom till Aten-miss-
ionen förstod hon inte mycket men lärde sig 
snart förstå och tala det nya språket.

I juli 1998 bytte hon område från centrala 
Aten till en förort. Det var varmt, +44°C. Det 
hade brunnit i skogarna runt samhället, himlen 
var täckt av rök. ”Jag förstod inte hur farlig 
värmen kunde vara, jag hade ingen hatt, inga 
solglasögon. I vår bostad fanns ingen luftkond-
itionering, men vi kunde sova på balkongen där 
det var lite svalare. Fastän jag upplevde flytten 
som jobbig hade jag ändå en stark känsla av 
att jag inte behövde oroa mig, jag behövde inte 
vara rädd, allt skulle bli bra. Jag fick också en 
slags uppenbarelse som sa mig att överenskom-
melsen i föruttillvaron var att jag skulle tjäna på 

mission i Grekland.”
En månad gick bra men vär-

men började ta på Maria både 
fysiskt och mentalt; hon kände sig 
trött. Det var mycket nytt, många 
nya relationer och långa krävande 
arbetsdagar. Men hon klagade 
inte, hon var ju där för att jobba.

Vid ett tillfälle besökte Maria 
och hennes kamrat en syster på 
sjukhuset för att hjälpa henne. 
Men Maria kände sig så trött att 
hon lade sig på den extra sängen i 
rummet och somnade. Den sjuka 
systern bad henne ta hand om sig 
själv och gå hem och vila!

”Ja, får jag vila så mår jag 
bättre i morgon”, tänkte Maria, 
men vaknade nästa morgon och 
kände sig svag, kallsvettig och 
kunde knappt gå. Hon nästan 
kröp till telefonen och avbokade 
träffarna de bestämt för dagen 

Maria kallades att predika evangeliet i Grekland.
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och lade sig för att sova igen. Vilar jag så blir 
jag bättre, var tanken. Den söndagen kunde 
de inte gå till kyrkan och missionspresident-
ens fru ringde. ”Jag blir snart bättre”, svarar 
Maria. Men det blev sämre, hon bara sov och 
kunde knappt sitta upp av egen kraft. Efter en 
vecka kände hon sig så svag att hon undrade 
om hon skulle dö.

Två veckor gick och ingen bättring, hon 
orkade bara gå några få meter, det brände 
som eld inuti kroppen. Det gjorde till och 
med ont att äta. Missionspresidenten skickade 
henne till sjukhuset och det togs en massa 
prover, bland annat kardiogram, lungröntgen 
och sköldkörtelprover. Men man hittade inga 
fel. En månad gick, och alla runt Maria var 
oroliga.

”Du blir inte bättre, du behöver ordentlig 
vård för att få veta vad som är fel. Jag har 
bokat flyg hem för dig på tisdag”, meddelade 
missionspresident Hundrup en fredagskväll. 
Maria berättar om sin reaktion: ”Vad har du 
gjort?! Jag blev helt förtvivlad, jag ville hellre 
dö än åka hem!” Missionspresidenten sa då till 
henne att det fanns ett sätt, en möjlighet, att 

det inte behövde hända. ”Vi ska be alla missionärer att fasta för 
dig och du ska få en prästadömsvälsignelse!” Men Maria som 
mått dåligt så länge hade svårt att ta in hur hon skulle kunna 
bli frisk på så kort tid.

På lördagen kände hon sig åter sämre och tyckte att det nog 
var lika bra att förbereda hemresan och började ta farväl av 
sina vänner i församlingen.

På kvällen väckte hennes tre rumskamrater henne för att 
hålla bön för henne. Maria var så trött, arg och besviken på 
hela situationen att hon sa att det bästa de kunde göra för 
henne var att låta henne sova vidare. På söndag morgon fick 
hennes kamrater tvinga henne upp. ”Ta på dig klänningen, du 
ska med till kyrkan.” Äldsterna hämtade dem med bil.

Maria fick prästadömsvälsignelsen före sakramentsmötet, 
ganska många äldster stod runt henne. I välsignelsen sas det 
att ”det är Herrens vilja att du ska stanna kvar här i Grekland-
missionen Aten och fullfölja din mission”! Då äntligen började 
hon fyllas av hopp, och kände en förvissning om att om Herren 
ville, kunde han göra henne frisk.

Efter välsignelsen kunde Maria vara med på hela sakra-
mentsmötet. Hittills under sin sjukdom hade hon inte orkat ett 
helt möte. Hon kände att hon snabbt började få mer kraft.

När Maria kom hem vilade hon lite och gick sedan ut på 
en liten promenad med sin kamrat. När de kom tillbaka såg 
hon plötsligt hur stökigt det var i lägenheten och började 
lägga undan lite kläder, gick igenom några papper i en pärm. 
När den tredje kamraten kom hem stirrade hon på Maria som 
satt vid köksbordet och utbrast: ”Det här är inte sant, du är 
inte den sjuka personen längre! När jag kommer hem ska jag 
berätta i mitt hemkomsttal att jag vet vad ett mirakel är!”

På måndagen var det förberedelsedag och systrarna var 
hembjudna till grenspresidentparet. Maria var trött men kände 
sig inte sjuk. Vid 18-tiden gick hon och hennes kamrat ut och 
skriftade tillsammans, något de inte gjort på en hel månad. När 
klockan var 21:30 ringde missionspresidenten och frågade hur 
Maria kände sig och fick svaret att hon mådde bra. ”Då avbo-
kar jag planet!”

Flera år efter sin mission hälsade Maria på hos sin före detta 
missionspresident i Salt Lake City. Hans hustru berättade då 
att hon varnat sin make före välsignelsen, eftersom hon visste 
hur gärna han ville att Maria skulle bli frisk och kunna stanna 
på sin mission tiden ut. ”Var säker på att det du säger i välsign-
elsen kommer från Herren och inte från dig själv!”

”Till mig sa hon”, berättar Maria, ”glöm aldrig detta, för du 
har varit med om ett mirakel!” ◼

Maria när hon tjänade i Limassol på Cypern.
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