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ATT FINNA HOPP
OCH TRÖST

I KRISTUS

ETT BUDSKAP FRÅN
ÄLDSTE RASBAND

Förankra vårt hopp i Frälsaren, s. 4

ETT MÖNSTER FÖR
FÖRÄLDRASKAP

Skapa, främja, bygg upp, s. 10

VÄLKOMMEN TILL DET HÄR NUMRET

Det finns hopp!

◀

”Och [Jesus] talade till
mängden och sa till
dem: ’Se era små.’
Och när de såg sig om för
att se sina små, upplyfte de
sina ögon mot himlen, och
de såg himlarna öppna,
och de såg änglar stiga ner
ur himlen, liksom mitt i
eld. Och de kom ner och
omslöt de små, och de var
omslutna av eld, och änglarna betjänade dem.”

Oavsett vilka utmaningar vi möter är Jesus Kristus vårt hopp. Äldste

3 NEPHI 17:23–24

mönster för föräldrar som sammanför evangelieprinciper och prakt-

Ronald A. Rasband i de tolv apostlarnas kvorum lägger grunden för
temat i den här månadens nummer med denna vackra sanning i sin
nya artikel ”Hopp och tröst i Kristus” (s. 4).
För många föräldrar behövs detta hoppets budskap i synnerhet
när de gör sitt bästa för att fostra barn i en komplicerad värld. President Russell M. Nelson har undervisat om följande: ”Motståndaren
ökar sina angrepp på tron och på oss och våra familjer i allt snabbare
takt. För att överleva andligt behöver vi motstrategier och proaktiva
planer” (”Inledande ord”, Liahona, nov. 2018, s. 7–8). För att stödja
föräldrarna i detta heliga arbete strävar kyrkan ständigt efter att
tillhandahålla resurser som är både relevanta och användbara.
I månadens nummer berättar min medförfattare och jag om ett
iska strategier som kan hjälpa föräldrar att skapa starka relationer
med sina barn, vårda deras tro och skapa enighet (se ”Ett kraftfullt
mönster för föräldraskap” på s. 10).
Den Helige Anden kan vägleda oss till det hopp och den hjälp vi
behöver. Äldste José A. Teixeira i de sjuttios kvorum undervisar om
hur vi kan få rikligare vägledning genom den Helige Anden i ”Välj att
vara andligt sinnad” (sidan 40).

DETALJ FRÅN ÄNGLARNA BETJÄNADE DEM, AV WALTER RANE, FÅR INTE KOPIERAS

Vi hoppas att det här numret hjälper dig och din familj att finna
hopp, känna mer kärlek och få uppleva större glädje.
Med vänlig hälsning

Maren Daines, jur.dr
Specialist i global familjepolitik och programutveckling
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”Med tro på Kristus
kan vi se framtiden an
med hopp. Och vi kan
hålla fast vid löftet
att Herren kommer
ihåg och belönar sina
trofasta heliga.”

– äldste Ronald A.
Rasband, sidan 8
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Herren känner sina heligas uppoffringar
och belönar deras trofasta ansträngningar.
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Hur man söker andlig vägledning
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Maren Daines och G. Sheldon Martin
De här tre principerna, baserade
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Vi kan hjälpa andra att känna
sig älskade och inkluderade
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Nuku’alofa, Tonga
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Det vackra med att åldras
Lora Kinder
Att bli äldre kan bli en vacker
upplevelse när vi kan se tillbaka på
våra liv och se hur vi har utvecklats.

40 Välj att vara andligt sinnad

D I G I TA L A A R T I K L A R

Äldste José A. Teixeira
Här är fyra förslag som kan hjälpa dig
att bli andligt sinnad och få rikligare
vägledning från den Helige Anden.

I månadens nummer i Evangeliebiblioteket
hittar du artiklar om följande:
• att försöka förstå och älska alla
• att finna tröst genom Jesus Kristus
• att lära sig att bättre känna igen Anden

KO M O C H F Ö L J M I G

44 Ordspråksboken och Jesaja

• att förbereda våra hjärtan för
generalkonferensen.

48 ”Jesajas ord är stora”

Gå till liahona.ChurchofJesusChrist.
org eller appen Evangeliebiblioteket för
att läsa de här artiklarna och mer.

Korta artiklar till stöd i dina studier
av Gamla testamentet.
Informationsgrafik med intressanta
fakta om Jesajas bok.

U V : A K T U E L LT

Fler artiklar för unga vuxna finns i UV: Aktuellt
som du hittar i Evangeliebiblioteket under
Tidningar eller Vuxna > Unga vuxna.

UNGA VUXNA

30 Låt Herren vägleda ditt liv

Äldste Patricio M. Giuffra
När jag hade stora beslut att fatta, som att
verka som missionär och flytta till ett annat
land, var jag tvungen att gå framåt med tro,
och lita på att Herren skulle vägleda mig.

FÅ M E R KO N TA K T
Hitta nummer av
tidskriften på liahona.
ChurchofJesusChrist.org.
Använd länken på den
sidan för att dela frågor,
feedback eller upplevelser.

Du kan också nå oss
via e-post på liahona@
ChurchofJesusChrist.org
eller via vanlig post på:
Liahona, floor 23
50 E. North Temple Street
Salt Lake City, UT
84150-0023, USA
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Vi kan förankra
vårt yttersta hopp
i Jesus Kristus och
hans försoning.
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HOPP OCH TRÖST
I KRISTUS

Äldste Ronald
A. Rasband
i de tolv
apostlarnas
kvorum

Låt oss hålla fast vid löftet att Herren kommer ihåg
och belönar sina trofasta heliga.

J

ens och Ane Cathrine Andersen hade ett djupt och orubbligt

Mose aldrig satte fot i det utlovade landet,

Trots ilskna pöbelhopar och förföljelse från folket i bygden och

han som hade hjälpt inte mindre än sextio

vittnesbörd om att Jesu Kristi återställda evangelium var sant.

församlingen, anslöt de sig till Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars
Heliga år 1861.

Följande vår hörsammade de kallet från Sion, ett kall som kom

ända från Saltsjödalen 800 mil bort. Insamlingen till Sion innebar att
de skulle lämna sitt goda liv i Danmark bakom sig – däribland sina

vänner, släktingar och en vacker gård som i generationer hade förts

vidare från far till äldste son. Gården låg i byn Veddum nära Aalborg
på den bördiga halvön Jylland i norra Danmark, och det var en stor

och produktiv gård. Den sysselsatte ett dussintal anställda och med
förde respekt och medel till familjen Andersen.

Jens och Ane Cathrine delade med sig av dessa medel till andra

nyomvända genom att betala emigrationskostnaderna för ungefär
60 andra sista dagars heliga som skulle ta sig till Sion. Den 6 april

1862 förenade sig paret Andersen och deras 18-årige son Andrew

med 400 andra danska medlemmar på den lilla ångbåten Albion och

seglade till Hamburg i Tyskland. När de kom till Hamburg två dagar
senare förenade de sig med fler sista dagars heliga ombord på ett
FOTO AV HAND FRÅN STATYN KRISTUS: SCOTT LAW

större fartyg för att påbörja resan över Atlanten.

Men glädjen över att insamlas till Sion vändes snart i sorg. Flera

av barnen som hade gått ombord på Albion bar på mässlingsviruset.

När sjukdomen svepte genom immigranternas led, dog 40 barn och
flera vuxna, och fick begravas till sjöss. Bland dem var 49-årige Jens
Andersen, min morfars farfar.

Jens dröm om att nå fram till och bygga upp Sion med sin familj

och andra danska medlemmar slutade bara tio dagar efter att han
lämnat Hamburg. En historiker skrev: ”En befriare, som liksom

var Jens Andersen från [Veddum], Aalborg;
av sina medmänniskor att emigrera, mötte

döden år 1862 på Nordsjön kort efter att ha
lämnat [Tyskland].”1

Jordelivets prövotillstånd
Var familjen Andersens uppoffring – att
lämna sin trygga gård och förlora sin kär
leksfulle make och far – värd det? Jag är
övertygad om att världen skulle säga nej.
Men världen saknar tro, framsynthet och det
”eviga perspektiv”2 som Jesu Kristi återställda
evangelium erbjuder.
Det perspektivet hjälper oss att förstå
vårt jordeliv och dess många prövningar. Vi
möter rädsla, svek, frestelse, synd, förlust och
ensamhet. Sjukdom, katastrof, depression
och död krossar våra drömmar. Ibland verkar
våra bördor vara större än vad vi kan bära.
”Även om detaljerna skiljer sig åt drabbar
tragedier, oväntade prövningar och svårig
heter – både fysiska och andliga – oss alla,
för sådant är jordelivet”, har äldste Neil
L. Andersen i de tolv apostlarnas kvorum
sagt. Han tillade: ”Vi söker efter lycka. Vi
längtar efter fred och frid. Vi hoppas på
kärlek. Och Herren låter ett överflöd av
September 2022
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välsignelser regna över oss. Men blandat med glädjen och lyckan är

det ett som är säkert: Det kommer att finnas stunder, timmar, dagar,
ibland år då din själ är sargad.”3

Vi möter tappert det bittra så att vi kan njuta av det söta (se Läran

och förbunden 29:39). Med profeten Jesajas ord blir vi alla förädlade

Löftet om försoningen
Lidande är en del av Faderns ”stora lycksalighetsplan” (se Alma
42:8; se även 2 Nephi 2:11). Men det centrala i den planen är den
tröst och det hopp som kommer av ”den storslagna och underbara
försoningen”4. Genom sin försoning kom Jesus Kristus till vår und
sättning. (Se Alma 36:3.)
Frälsaren ”steg ner under allt” (Läran och förbunden 88:6) så att
han kunde ta på sig våra svårigheter och misstag. Han vet hur han
ska hjälpa oss, med fullständig insikt om var och varför det gör ont.
”Eftersom Frälsaren har lidit allting som vi någonsin skulle kunna
känna och uppleva, kan han hjälpa de svaga att bli starkare”, sa pre
sident James E. Faust (1920–2007), andre rådgivare i första president
skapet. ”Han har personligen upplevt alltsamman. Han förstår vår
smärta och kommer att vandra med oss också under våra mörkaste
timmar.”5
Det är därför vi kan förankra vårt yttersta hopp vid honom och
hans försoning.
”Vår värld är en pessimistisk och cynisk värld – en värld som i
stor utsträckning varken har något hopp i Jesus Kristus eller i Guds
plan för människans lycka”, har president Russell M. Nelson sagt.
”Varför är det globalt så mycket stridigheter och sådan dysterhet?
Anledningen är enkel. Om det inte finns något hopp i Kristus finns
det inget erkännande om en gudomlig plan för mänsklighetens
återlösning. Utan den kunskapen tror man felaktigt att vår existens
i dag åtföljs av utplåning i morgon – att lycka och familjeband bara
är kortlivade.”6
Jag finner hopp och läkedom i Jesus Kristus när jag besöker temp
let och lyssnar till de levande profeternas ord. Jag får tröst när jag
studerar skriftställen som vittnar om honom och hans försoning. När
jordelivet hotar att ”störa vår ro”7, låt oss vända oss till det jag kallar
”beskyddande skriftställen”. Här är några av mina favoriter:
6
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– och utvalda – i ”lidandets ugn” ( Jesaja 48:10; 1 Nephi 20:10).

Gamla testamentet
• ”Han ska utplåna döden för evigt. Herren Gud ska torka tår
arna från alla ansikten” ( Jesaja 25:8).

• ”Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på
sig. … Han blev genomborrad för våra brott, slagen för våra

synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid, och
genom hans sår är vi helade” ( Jesaja 53:4–5).

Nya testamentet
• ”Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så
ska jag ge er vila” (Matteus 11:28).

• ”I världen får ni lida, men var frimodiga: jag har övervunnit
världen” ( Johannes 16:33).

Mormons bok
• ”Och han ska ta på sig döden så att han kan lossa de dödens

En profets vädjan
När vi förstår hur viktig Frälsaren är för
vår lycka nu och i den kommande världen,
förstår vi varför president Nelson vädjar till
oss att göra honom till den andliga grund
valen i våra liv:
”Jag vädjar till er att ta er tid för Herren!
Gör er egen andliga grund fast och tålig nog
att motstå tidens tand genom att göra det
som får den Helige Anden att alltid vara med
er.” Att ta sig tid för Herren, tillade president
Nelson, innebär bland annat att ta sig ”tid för
Herren i hans heliga hus” genom tempel
tjänst och tillbedjan.9
”Till var och en av er som ingått tempel
förbund vädjar jag att ni med en bön i hjärtat

band som binder hans folk. Och han ska ta på sig deras skröp
ligheter så att hans inre kan fyllas av barmhärtighet i köttet,

så att han i köttet kan veta hur han ska bistå sitt folk i enlighet
med deras skröpligheter” (Alma 7:12).

• ”Och vad är det ni ska hoppas på? Se, jag säger er att ni genom
Kristi försoning och hans uppståndelses kraft ska ha hopp om
att kunna uppväckas till evigt liv, och detta tack vare er tro på
honom enligt löftet” (Moroni 7:41).

Läran och förbunden
• ”Var därför vid gott mod och frukta inte, för jag, Herren, är
med er och ska stå vid er sida, och ni ska bära vittnesbörd

om mig, ja, Jesus Kristus, att jag är den levande Gudens Son,
att jag var, att jag är och att jag ska komma” (Läran och för
bunden 68:6).

• ”Frukta därför inte ens döden, för i den här världen är er glädje
inte fullkomlig, men i mig är er glädje fullkomlig” (Läran och
förbunden 101:36).

Dessa och en mängd andra verser

vittnar, med president Boyd K. Packers

(1924–2015) – president för de tolv apostlarnas
kvorum – ord, om ”Kristi försonings löfte”8.
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Andrew (längst ner till vänster) hjälpte till att
bygga Sion som bonde, bankir, borgmästare
och trofast prästadömsledare. Uppifrån och
ner: tabernaklet i Lehi, Andrew med delar
av sin familj, familjens hem i Lehi.

ihärdigt försöker förstå templets förbund och förrättningar. …

Det säkraste stället att vara på andligt sett, när någon form av

omvälvning inträffar i ditt liv, är att leva inom dina tempelförbund!
Snälla, tro mig när jag säger att när er andliga grund är stabilt

byggd på Jesus Kristus så behöver ni inte frukta.”10

SLUTNOTER
1. William Mulder, Homeward to Zion: The Mormon Migration from Scandinavia (1957),
s. 149–150. Ytterligare detaljer om familjen Andersens släktberättelse kommer från
Andrew B. Andersen, History of Andrew Rasmus Anderson, Pioneer of 1862 and Wife
Nelsina M. Pederson, Pioneer of 1868, Daughters of the Utah Pioneers Biographical
Collection; Jens Christensen, Rural Denmark, 1750–1980, övers. Else Buchwald
Christensen (1983); Hamilton Gardner, History of Lehi: Including a Biographical Section
(1913); Fern Gray, Life Sketch of Andrew R. Anderson, Daughters of the Utah Pioneers
Biographical Collection; Andrew Jenson, ”Narratives of the Emigration from the
Scandinavian Mission 1852–1868”, History of the Scandinavian Mission (1979).
2. Se Russell M. Nelson, ”Låt Gud råda”, Liahona, nov. 2020, s. 93.
3. Neil L. Andersen, ”Sårade”, Liahona, nov. 2018, s. 84.
4. Neal A. Maxwell, ”Vittna om den storslagna och underbara försoningen”, Liahona,
april 2002, s. 7.
5. James E. Faust, ”Försoningen: Vårt största hopp”, Liahona, jan. 2002, s. 22.
6. Russell M. Nelson, ”A More Excellent Hope”, Ensign, feb. 1997, s. 62.
7. ”Tack, Gud, att profeter du sänder”, Psalmer, nr 10.
8. Boyd K. Packer, ”Förlåtelsens strålande morgon”, Nordstjärnan, jan. 1996, s. 20.
9. Russell M. Nelson, ”Ta dig tid för Herren”, Liahona, nov. 2021, s. 120, 121.
10. Russell M. Nelson, ”Templet och din andliga grund”, Liahona, nov. 2021, s. 96.
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Skriven på hans händer
Vad blev det av Ane Catherine och hennes son Andrew? Misströst
ade de och återvände till Danmark efter sin sorgliga sex veckor långa
resa till New York? Nej. De förlitade sig på sitt vittnesbörd om Frälsaren
och frälsningsplanen, och med förtröstan på Gud strävade de modigt
framåt med hjälp av tåg, ångbåt och vagnskaravan. De nådde Saltsjö
dalen den 3 september 1862 och började hjälpa till att bygga Sion.
De bosatte sig i Efraim i Utah där Andrew gifte sig och bildade familj.
Senare flyttade Andrew sin familj, inklusive sin mor, till Lehi i Utah, där
han blev framgångsrik bonde, bankir och borgmästare. Han utförde en
treårig mission i sitt hemland, tjänade i biskopsråd i över två decennier,
och i högrådet eller i högprästernas kvorum i över tre decennier. Tre av
hans söner verkade som missionärer i Danmark och Norge.
Med våra jordiska ögon kan vi inte se det underbara slutet från den
tårfyllda början. Men med tro på Kristus kan vi se framtiden an med
hopp. Och vi kan hålla fast vid löftet att Herren kommer ihåg och
belönar sina trofasta heliga, däribland Jens, Ane Catherine och Andrew.
Herren kom ihåg dem och han kommer ihåg oss. Han har lovat:
”Jag glömmer inte dig.
Se, jag har skrivit dig på mina händer” (se Jesaja 49:15–16). ◼

TILL FÖRÄLDRAR

Hur man söker
andlig vägledning

KOM OCH FÖLJ MIG
FAMILJEKUL
Tänk på stigen

Ordspråksboken 3–4

Kära föräldrar!

I det här numret av tidskriften

delar tre generalauktoriteter med

1. Placera en bild av Frälsaren
Rådgöra med biskopen

På sidan 30 beskriver äldste Patri

sig av lärdomar och erfarenheter

cio M. Giuffra hur han, som nyom

andlig vägledning.

verka som missionär och skaffa en

om hur man söker, finner och följer

SAMTAL OM EVANGELIET
Förlita oss på våra vittnesbörd

På sidan 4 återger äldste Ronald

A. Rasband en berättelse från sin

släkthistoria för att undervisa om

principen att vår Frälsare inte över

ger oss. Läs hans artikel och samtala
om hur de tidiga heliga förlitade
sig på sina vittnesbörd om Jesus

Kristus och vår himmelske Faders
frälsningsplan.

vänd tonåring, bestämde sig för att
utbildning på college. Sedan ger han
sitt svar på frågan: Vad gör man när
personlig uppenbarelse strider mot
sunt förnuft?

Ta emot vägledning från Anden

Hur kan vi mer fullständigt dra

nytta av den Helige Andens gåva i

våra liv? Äldste José A. Teixeira tar

upp det här ämnet på sidan 40. Läs
hans artikel och samtala om hur

man kan få rikligare vägledning från

på ena sidan av ett stort öppet
område eller rum.

2. Stå på motsatta sidan av rummet.
Turas om att sätta ögonbindel på

varje familjemedlem, snurra dem
i en cirkel och se sedan om de

kan gå till bilden av Jesus Kristus
utan hjälp.

3. Läs Ordspråksboken 4:26–27.

Diskussion: Vilka hjälpmedel har

vi fått i det här livet för att hålla oss
kvar på en stig som leder till Jesus

Kristus? För ytterligare diskussion,
läs Ordspråksboken 3:5–6. Vad

behöver vi göra för att lita på Herren
av hela vårt hjärta?

Insänt av Mitzi Schoneman

Anden.
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Ett kraftfullt mönster
för föräldraskap
Baserat på evangeliets principer och stödjande forskning kan det här
mönstret för föräldraskap vägleda dig till att skapa meningsfulla relationer,
vårda tro och tillväxt, och skapa enighet och resiliens inom din familj.

A

tt vara förälder har ett evigt syfte och
kan vara givande, upplysande och

glädjefyllt. Men eftersom familjer finns

i alla former och storlekar och möter sina egna

unika utmaningar, kan barnuppfostran också

verka överväldigande eller utmattande ibland.
Lyckligtvis behöver vi inte göra detta

ensamma.

Med vägledning från vår himmelske Fader, stöd

från Frälsaren och hans evangelium samt bönefylld

tillämpning av inspirerade råd, kan vi få hjälp och
hopp på föräldraskapets resa.

Ett mönster för föräldraskap
som stöds av evangeliet
Genom att använda Jesu Kristi evan

gelium och stödjande forskning om
föräldraskap, har vi identifierat tre

ledande principer för att vårda ett
barns känslomässiga och andliga

utveckling. När dessa samman
förs utgör de här relaterade

10 L i a h o n a

Maren Daines, jur.dr,
specialist i global familjepolitik
och programutveckling,
och G. Sheldon Martin, fil.
dr, legitimerad kurator

fokusområdena ett kraftfullt mönster som
kan hjälpa familjer runt om i världen.

Det här mönstret är kraftfullt eftersom

det kombinerar evangeliesanningar med
nyckelkoncept från forskning om föräld
raskap och barns utveckling. Genom att
söka personlig uppenbarelse om hur du

kan tillämpa principerna i det här mönst
ret kan du få hjälp att bygga upp din

familjs resiliens och skapa ett hem med
Jesus Kristus i centrum.

De tre ledande principerna är:
1. Skapa kärleksfulla familjerelationer.
2. Främja lärande och tillväxt.

3. Bygg upp enighet och styrka genom
tjänande.

Det här mönstret hjälper oss att fokus

era på det som betyder mest. Varje del

av mönstret är en viktig komponent som
stärker våra familjer. I samverkan upp
muntrar de till positiva relationer och

upplevelser, hjälper våra familjer att hant
era motgångar och bygger upp förmåga
och resiliens.

När vi växer som föräldrar kan det här

mönstret utgöra ett bra ramverk för att

upptäcka hur vi bäst kan undervisa och
vårda varje barn.

Nedan följer en kort översikt över varje

del av mönstret och ett exempel från

Frälsarens liv som vägleder oss i hur vi

ska tillämpa det här mönstret i våra liv.

Mer information om föräldraskap, praktiska tips och svar på vanliga
frågor om föräldraskap finns på parents.ChurchofJesusChrist.org.

1. Skapa kärleksfulla familjerelationer
Den här principen påminner oss om att prioritera kärleksfulla
relationer med vår himmelske Fader, Frälsaren, vår äkta hälft och
våra barn. De här familjerelationerna är livsviktiga. Våra barns eviga
identitet och relationer växer fram ur den grundläggande sann
ingen att ”var och en är ett andebarn, en älskad son eller dotter till
himmelska föräldrar och har som sådan gudomliga egenskaper och
förutsättningar”.1
Vi kan uppmuntra dem att lära känna Gud och Jesus Kristus
genom tro, bön, skriftstudier och personlig uppenbarelse från den
Helige Anden (se Johannes 17:3). Vi kan främja tro genom att ge när
ing åt våra barns ”önskan att tro” (se Alma 32:27) och hjälpa dem att
känna Guds kärlek. Det är viktigt att våra barn inser att vår himmel
ske Fader och Frälsaren förstår dem fullständigt, älskar dem fullkom
ligt och vill hjälpa dem att lyckas (se Romarbrevet 8:38–39).2
Som föräldrar är det viktigt att skapa en kärleksfull relation som
är fylld av värme och empati för varje barn. Att förstå våra barns
perspektiv och respektfullt lyssna på vad de säger skapar en trygg
och kärleksfull relation. Våra barn behöver veta att vi är intresser
ade av dem, bryr oss om hur de känner och finns där för att hjälpa
dem. Vårt omtänksamma umgänge med våra barn hjälper dem att
utveckla en positiv syn på sig själva, inse sitt eviga värde och skapa
tillitsfulla relationer till Gud och Jesus Kristus.
Dessutom kan familjemedlemmar vara ett enormt stöd för var
andra. Vi kan utveckla familjerelationer när vi samlas för att knyta
an, be, rådgöra och ha roligt.
Se till Kristus
Jesus Kristus ger sin kärlek åt var och en genom en relation som
erbjuder tillhörighet, hopp och läkedom. När Frälsaren hade talat
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färdigt till nephiterna sträckte han i med

kärlek, som likvärdiga makar. Om du är ensamstående, led då

personligen för att bota och välsigna dem.

du litar på.

känsla ut handen och tjänade var och en

Därefter tog han kärleksfullt ”deras små barn
ett efter ett och välsignade dem och bad till
Fadern för dem” (3 Nephi 17:21).

Som förälder kan du välsigna dina barn

genom att skapa en kärleksfull relation med
dem – ett meningsfullt band åt gången.

Förslag på hur man skapar
kärleksfulla familjerelationer
• Kommunicera med dina barn genom
att lyssna uppmärksamt, svara med

kärlek och följa deras signaler för att
tillgodose deras behov.

• Ge näring åt tron på vår himmelske

Fader och Jesus Kristus och uppmuntra
till bön och personlig uppenbarelse för
att stärka dessa gudomliga relationer.

• Ta hand om dig själv och ditt äkten
skap. Det hjälper dig att få bättre
kontakt med dina barn och att
fostra dem tillsammans med
din äkta hälft i enighet och

Upptäck mer
Fler resurser om föräldraskap finns på
parents.ChurchofJesusChrist.org. Upptäck
nyttig information och praktiska idéer som
kan inspirera dig, uppmuntra dig och hjälpa
dig med de utmaningar du och dina barn
ställs inför. Berätta vad du lär dig och ta
reda på hur andra föräldrar tillämpar det
här mönstret i sina liv.

12 L i a h o n a

din familj med tro och tillförsikt. Sök ytterligare stöd från dem
• Främja trygghet, tillhörighet och glädje i ditt hem.

2. Främja lärande och tillväxt
Vårda dina barns tillväxt genom att värdesätta deras unika per
sonligheter, ge dem orubblig kärlek och stödja deras ansträngningar.
Kom underfund med var dina barn befinner sig i sin utveckling
och skräddarsy ditt stöd så att det passar deras specifika behov. Ditt
exempel, din undervisning, vägledning och uppmuntran är ytterst
viktiga för att vårda ditt barns förmåga och självförtroende. Var
nyfiken och medkännande när dina barn lär sig genom erfarenhet.
Föräldrar som ger god vård undviker också att vara alltför kräv
ande, alltför tillåtande eller alltför möjliggörande. Att sätta upp lämp
liga gränser, regelbundna rutiner och rimliga förväntningar främjar
ditt barns tillväxt. I likhet med vår himmelske Fader bör föräldrar

fokusera mer på att främja sina barns tillväxt än på deras bekvämlig
het (se 2 Nephi 28:30; Läran och förbunden 50:24, 40).

Led, stöd och gå bredvid dina barn medan de lär sig att följa Jesus

Kristus. Lär dem hur de ska vända sig till Frälsaren och förlita sig på
3

att hans försoning hjälper dem att växa. Dina barn kommer gradvis

att upptäcka genom ditt exempel och genom sina egna upplevelser
att de förmår allt genom Kristus, som förlåter dem och ger dem

kraft (se Filipperbrevet 4:13). Tillväxt och förändring kan vara svårt
och kräva mycket övning. Rättfärdiga, medvetna föräldrar strävar

efter att inte bara lära sina barn hur de ska ”vandra på sanningens …
vägar” (Mosiah 4:15) utan också varför de ska göra det. Vårda deras
förstånd och stötta deras rättfärdiga användning av handlingsfri
heten för varje steg de tar.

Se till Kristus
Jesus Kristus ger styrka åt din tillväxt genom att se till ditt hjärtas
rättfärdiga önskningar och hjälpa dig att uppnå dem (se 1 Samuels
boken 16:7; Enos 1:12). Herren frågade sina lärjungar ”en efter en … :
Vad är det ni önskar av mig?” (3 Nephi 28:1; se även 1 Nephi 11:1–3.)

Att begrunda den här frågan kan hjälpa dig

att upptäcka och utveckla det du värdesätter
mest. Tänk på hur Frälsaren främjade lär

ande och tillväxt hos Jareds bror genom att
respektera hans handlingsfrihet och fråga:
”Vad vill du att jag ska göra?” (Ether 2:23.)

Herren stöttade honom genom att ge spe
cifika instruktioner, när så behövdes, men

också genom att uppmuntra honom till att

räkna ut vissa saker på egen hand. Frälsaren
varken tvingar eller kontrollerar dig, utan
undervisar och övertalar dig i stället att

använda din handlingsfrihet till det som är
gott (se Läran och förbunden 58:26–28).

Uppmuntra dina barns tillväxt genom att

stödja deras hjärtans rättfärdiga önskningar
– en insiktsfull fråga i taget.

Förslag för att främja lärande och tillväxt
• Led dina barn till Jesus Kristus och lär
dem hur man får tillgång till kraften i
hans försoning.

• Efterlikna Jesus Kristus genom att ge

Skapa • Främja• Bygg upp
Omsluten av kärlek. Ovanstående bild illustrerar
en förälder som värdesätter varje barn och omger
henne eller honom med kärlek. Den påminner
oss också om att Frälsaren alltid sträcker sig ut
för att dra dig och ditt barn nära sig och omsluta
er i hans kärlek. När du skapar kärleksfulla
relationer, främjar tillväxt och bygger upp enighet,
utvecklar din familj lager av kärlek och resiliens.

kärlek, vägledning, stöd och medkänsla när dina barn lär sig att

Din familj engagerar sig i Guds frälsnings-

följa honom.

och upphöjelseverk genom att leva enligt

handlingsfrihet och självförtroende.

ande, inbjuda alla att ta emot evangeliet och

• Vårda tillväxten genom att stödja ditt barns insikter, förmågor,
• Kom till Kristus genom att lära er om hans evangelium och

öva på att leva efter det tillsammans medan ni går framåt längs
förbundsstigen.

3. Bygg upp enighet och styrka genom tjänande
Jesus Kristus lärde sina lärjungar att ”så som jag har älskat er ska
också ni älska varandra” ( Johannes 13:34). När ni tröstar, lyfter och
tjänar varandra sprider ni Kristi rena kärlek och blir mer som han.
Gud ger också många värdefulla möjligheter åt dina barn att lära och
växa genom att delta i hans verk och uppfylla sina löften om att tjäna
andra (se Mose 1:39; Mosiah 18:7–11). Att sprida Kristi kärlek och
utstråla hans ljus förändrar dem och de personer de tjänar.
Din familj har också nytta av att tillhöra en församling eller gren där
dina barn ger och får kärlek och stöd. Genom att förena era hjärtan ”i
enighet och i kärlek till varandra” (Mosiah 18:21) vävs ett nät av stött
ande relationer och positiva upplevelser som stärker din familj. När ni
tjänar andra med kristuslik kärlek kan ni hjälpa till att bygga Sion i
er familj och i samhället som helhet (se Mose 7:18).
Lär barnen att tjänande kan bli till en daglig vana
snarare än ett isolerat projekt. Att sträva efter att
tjäna varandra hjälper barnen och ungdomarna
att finna ett mer meningsfullt liv i det att de riktar
blicken bortom sina egna behov till andras behov.
Det är förunderligt hur byggandet av Sion bygger
ett Sions folk.
Se till Kristus
Frälsaren uppmanade var och en av oss att älska
och tjäna andra (se Johannes 13:34–35). När vi
deltar i vår himmelske Faders frälsnings
arbete stärks och förändras vi. Att göra
sådant som hörde till hans Far (se
fotnot till Lukas 2:49) utgjorde en
del av den tillväxt Jesus upplevde i
sin ungdom när han ”växte i vishet,
ålder och välbehag inför Gud och
människor” (Lukas 2:52).
14 L i a h o n a

Jesu Kristi evangelium, ta hand om behöv
förena familjer för evigheten.4

Vårda dina barns tillväxt genom att

förenas i Guds ”stora verk” (se Läran och

förbunden 64:33) – en kärleksfull tjänande
handling i taget.

Förslag på hur man bygger upp enighet
och styrka genom tjänande
• Visa er kärlek till Gud och lär känna

honom bättre genom att älska och tjäna
hans barn.

• Älska varandra genom att tjäna männ
iskorna omkring er och ta hand om
behövande.

• Samla in Israel genom att dela med er
av evangeliet, forska i er släkthistoria,

tjäna i templet och hjälpa andra att ingå
och hålla heliga förbund.

• Skapa enighet och kollektiv styrka genom att erbjuda kärlek,
skapa en känsla av samhörighet och stötta varandra.

Tillämpa mönstret i ert hem
De här ledande principerna kan hjälpa dig att fokusera ditt
föräldraskap varje dag. I dag kan du till exempel fundera över hur
du medvetet kan skapa en mer kärleksfull relation, främja lärandet
eller bygga upp andra. Att tillämpa det här mönstret kan förbättra
lärandet av evangeliet, ge näring åt ditt barns personliga tillväxt och
uppmuntra till ett klarare utåtriktat fokus som lyfter och välsignar
din familj. Tillämpning av de här principerna kan också förbättra
din användning av hemcentrerade resurser som Kom och följ mig och
programmet Barn och ungdomar.
Det finns många sätt att tillämpa principerna i det här mönstret.
Var flexibel och sök personlig uppenbarelse för att anpassa dem till
din familjs behov. Mönstret ”skapa, främja och bygg upp” handlar inte
nödvändigtvis om att göra mer. Även om det kan finnas sådant som du
känner dig inspirerad att lägga till i det ni redan gör, är mönstret avsett

att hjälpa er få ut det mesta möjliga av tiden
ni har tillsammans.

När ni gör något för att skapa kärleksfulla

relationer, främja lärande och tillväxt, eller
bygga upp enighet och styrka genom tjän

ande, lägger ni en fast grund för allt ni gör i
ert hem.

Goda föräldrar är pålitliga, inte fullkomliga
Det är viktigt att komma ihåg att man inte
behöver vara fullkomlig för att vara en bra
förälder. Försök i stället att vara en pålitlig
källa till kärlek och stöd för dina barn. Att
helt enkelt ägna dig åt ditt barn på små sätt
kan göra stor skillnad.
När föräldraskapet känns nedslående,
kom då ihåg att andas, sänk kraven på dig
själv och fortsätt att försöka. Du kan sträva
framåt med tro i vetskap om att Frälsaren
bryr sig mycket om dig och dina barn,
och kommer att förstora dina uppriktiga
ansträngningar och rättfärdiga önskningar.
Hopp i Kristus
När du strävar efter att vara ståndaktig i
att göra allt du kan för att älska, vårda och
stärka varje barn, ett efter ett, kan du och din
familj ha hopp i Kristus tack vare hans eviga
löfte till er: ”Frukta inte, små barn, för ni är
mina, och jag har övervunnit världen” (Läran
och förbunden 50:41). ◼
SLUTNOTER
1. ”Familjen: Ett tillkännagivande för världen”,
JesuKristiKyrka.org.
2. Se Russell M. Nelson, ”The Love and Laws of God”
(andakt vid Brigham Young University, 17 sep. 2019),
speeches.byu.edu.
3. Se ”Jag är Guds lilla barn”, Psalmer, nr 194.
4. Allmän handbok: Tjäna i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars
Heliga, 2.2, JesuKristiKyrka.org.
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STÖDVERKSAMHETENS PRINCIPER

Vi kan hjälpa andra att känna sig
älskade och inkluderade
Frälsaren fick uppleva att bli avvisad och han lärde oss hur vi ska nå ut.

S

asha är en ung ensamstående
kvinna i en församling med

familjer, vilket inte alltid är lätt. Hon
känner sig glad och tillfredsställd

Thomas och hans fru bara försökte

nämnde att han hade varit i mili

kunde hjälpa till.

måste göra på egen hand när hennes

förstå hennes situation och hur de
Vid ett tillfälle sa Thomas: ”Jag

men ofta väldigt annorlunda – och

märkte att din trädgård kanske

församlingsmedlemmar. Liksom

gärna med det.”

lite iögonfallande– bland andra

de flesta av oss längtar hon efter

behöver lite kärlek. Jag hjälper dig
Sashas yrke gör henne så upp

tären och förstod vad en kvinna ofta
make inte är i närheten. Hon insåg
att Thomas helt enkelt letade efter

ett sätt att fördjupa deras vänskap.
Han försökte kombinera sin livser
farenhet med hennes och hitta en

acceptans och samhörighet.

tagen att det inte är hennes högsta

samlingen, fick i uppdrag att vara

Och dessutom tycker hon inte om

samhetsrelationen lärde sig att

sarbete, och hon vet att hon kan

befann sig, och en nära, äkta vän

Thomas, en äldre man i för

hennes stödbroder och kom förbi

med sin fru en dag för att lära känna
Sasha. Besöket blev lite obekvämt

när samtalet kom in på hennes situa
tion som ensamstående. Men under
samtalets gång märkte Sasha att

16 L i a h o n a

prioritet att ta hand om trädgården.
det. Hon vet hur man gör trädgård
göra det. Men det förändrar inte det
faktum att hon avskyr det.

Det fanns en tid när hans fråga

kunde ha sårat henne. Men Thomas

gemensam nämnare.

Båda parter i den här stödverk

älska och acceptera varandra där de
skap utvecklades.

Och Sashas gräsmatta har aldrig

sett bättre ut.

Det fullkomliga föredömet i fråga om att inkludera
I Gamla testamentet förutsade Jesaja att Jesus Kristus
skulle veta exakt hur det är att vara annorlunda. Han fick
uppleva att bli exkluderad och illa behandlad. ”Han var för
aktad och övergiven av människor, en smärtornas man och
förtrogen med lidande” ( Jesaja 53:3). Genom sin fullkomliga
kärlek vet han hur vi känner och vet hur han ska bistå oss (se
Alma 7:12). Han är det fullkomliga föredömet i fråga om hur
vi kan nå ut i kärlek för att inkludera andra, oavsett deras
omständigheter eller utseende.

Vad kan vi göra?
Låt inte olikheter hindra dig från att
lära känna dem du tjänar. Oavsett våra
olikheter finns det en gemensam grund
att upptäcka. ◼

Principer att beakta
När du söker efter sätt att hjälpa andra känna att de hör
hemma, tänk då på de här principerna som Frälsaren under
visade om och levde efter:
• Var villig att lära känna andra utöver dem du redan
känner (se Matteus 5:43–48).

• Var inte rädd för att umgås med dem som kanske lever
eller tror annorlunda, så länge det inte innebär att du

kompromissar med Frälsarens lärdomar (se Markus 2:14–
17; Lukas 7:38–50).

• Alla borde få ha känslan av att vi vill ha dem i kyrkan (se

UPPTÄCK MER
Lär dig att se andra så som Herren ser
dem i ”Se andra sådana som de kan
bli” av president Thomas S. Monson

3 Nephi 18:22–32). Att få vara på en plats där man kan lära

(Liahona, nov. 2012, s. 68–71).

förändra vem som helst.

enighet genom att inkludera och

sig om Frälsarens evangelium och känna hans kärlek kan
• Frälsaren vet vad vi behöver, delvis för att han vet hur vi
känner (se Alma 7:11–12). Vi kan visa kärlek genom att

försöka förstå andras upplevelser och sätta oss in i deras
situation.

Lär dig hur vi kan uppnå större
respektera mångfald i ”Hjärtan
förenade i rättfärdighet och enighet” av
äldste Quentin L. Cook (Liahona, nov.
2020, s. 18–22).

• Frälsaren tog sig tid att vara närvarande som svar på

behoven hos människorna kring honom. Han stannade

för att ta hand om andra, även när han hade planer på att
vara någon annanstans (se Markus 5:22–43).
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K Y R K A N FI N N S H Ä R

Nuku’alofa,

Tonga

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heligas tempel i Nuku’alofa
ligger nära Liahona high school som ägs av kyrkan. Kyrkans
medlemmar utgör omkring 63 procent av befolkningen i
Tonga, där kyrkan har

66 400 medlemmar
(uppskattningsvis)
21 stavar, 2 distrikt,
173 församlingar och
grenar, 2 missioner
21 släktforskningscenter,
1 tempel i drift och
1 under uppförande.

Vi kommer att återförenas

TILL VÄNSTER: FOTO: NEIL CRISP, 2021

Sonasi Langi (numera avliden) från Kolonga, Tongatupu,
samlades ofta med familjemedlemmar för att sjunga psalmer
och lägga blommor på sin fars och yngre systers gravar.
”En dag kommer vi att återförenas”, sa han. ”Jag tror att vi
kommer att sjunga samma sånger då.”

LÄR DIG MER OM
KYRKAN I TONGA!

B E R ÄT T E L S E R F R Å N S A I N T S , V O LY M 3

Äldste Ezra Taft Benson besöker
heliga i Polen
Första presidentskapet
gav äldste Benson i
de tolv apostlarnas
kvorum i uppdrag
att övervaka kyrkans hjälpinsatser i
Europa efter andra
världskriget. Under
sina elva månader
där färdades han över
9 600 mil. Ovan: Bakom
honom syns ruinerna
av Warszawa i Polen.
Motsatt sida: Kyrkans
medlemmar i Selbongen
i Tyskland (som efter
kriget blev Zełwągi i
Polen) samlas utanför
sitt möteshus omkring
1930.

E

n sval söndagskväll sommaren 1946 körde Ezra Taft Benson och två res
kamrater längs de spöklikt tysta gatorna i Zełwągi i Polen. Dåliga vägar

och kraftigt regn hade besvärat resenärerna hela dagen, men det dåliga

vädret hade till slut klarnat upp när männen närmade sig sin destination.

Zełwągi hade en gång varit en del av Tyskland och kallats Selbongen. Men

nationsgränserna hade flyttats efter kriget, och en stor del av centrala och
östra Europa hade kommit under sovjetiskt inflytande. År 1929 hade den

blomstrande grenen i Selbongen byggt det första möteshuset i Tyskland för

sista dagars heliga. Men efter sex års krig hankade sig de heliga i byn knappt
fram.1

Det faktum att äldste Benson var i Polen överhuvudtaget kändes som ett

underverk. Utan fungerande telefonlinjer i Polen hade han och hans med

arbetare haft svårt att komma i kontakt med tjänstemän som kunde hjälpa
dem att få pappersarbetet gjort för att få komma in i landet. Endast efter

många böner och upprepade kontakter med den polska regeringen kunde
aposteln få de nödvändiga visumen.2

När jeepen närmade sig det gamla möteshuset i Zełwągi skingrades och

gömde sig de flesta som var ute på gatorna. Äldste Benson och hans kamra
ter stannade bilen framför byggnaden och steg ur. De presenterade sig för

en kvinna i närheten och frågade om de hade hittat fram till de sista dagars
heligas möteshus. Kvinnans ögon fylldes av lättnadens tårar. ”Bröderna är
här!” ropade hon på tyska.

Genast kom folk ut från sina stängda dörrar och grät och skrattade av

glädje. De heliga i Zełwągi hade varit utan kontakt med kyrkans ledare på

generalnivå i tre år, och den morgonen hade många av dem fastat och bett
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om ett besök av en missionär eller ledare i kyrkan. Inom

loppet av några timmar hade omkring hundra sista dagars
heliga samlats för att höra aposteln tala.

När äldste Benson talade till de heliga kom två beväpnade

polska soldater in i kapellet. Församlingen stelnade till av

skräck, men aposteln gjorde tecken åt soldaterna att sätta
sig långt fram i rummet. I sitt tal betonade han vikten av

frihet. Soldaterna lyssnade uppmärksamt, stannade kvar

på sina platser till avslutningssången och gav sig av utan att

det hände något. Efteråt träffade äldste Benson grenspresid
enten och lämnade mat och pengar åt medlemmarna och
försäkrade dem om att mer hjälp var på väg.3
FOTON MED TILLSTÅND AV KYRKANS HISTORISKA BIBLIOTEK, SALT LAKE CITY

En kort tid senare skrev äldste Benson till första president

skapet. Han fann det uppmuntrande att se att kyrkans hjälp
nådde de heliga i Europa, men oroade sig för de svårigheter
som de heliga fortfarande ställdes inför.

”De många fördelarna med kyrkans betydelsefulla väl

färdsprogram för dessa och våra övriga heliga i Europa kom
mer kanske aldrig att bli kända”, skrev han, ”men många

liv har otvivelaktigt besparats och många av våra hängivna
medlemmars tro och mod har stärkts avsevärt.”4 ◼

SLUTNOTER
1. Ezra Taft Benson, ”European Mission
Report #19”, 7 aug. 1946, s. 1, 3, First
Presidency Mission Files, kyrkans historiska
bibliotek; Benson, dagbok, 1 och 4 aug.
1946; Babbel, muntlig historieintervju, s. 6;
”Elder Benson Reports First Visit to Poland”,
Deseret News, 17 aug. 1946, Church section,
s. 1, 8, 12; Minert, In Harm’s Way, s. 310;
”Selbongen during World War II”, Global
Histories, history.ChurchofJesusChrist.org/
global-histories.
2. Babbel, On Wings of Faith, s. 131–134;
Benson, dagbok, 29 och 30 juli 1946;
1 och 4 aug. 1946; se även Frederick Babbel,
”’And None Shall Stay Them’”, Instructor,
aug. 1969, 104:268–269. Topic: Poland.
3. Benson, dagbok, 4 aug. 1946; Ezra Taft
Benson, ”European Mission Report #19”,
7 aug. 1946, s. 1, First Presidency Mission
Files, kyrkans historiska bibliotek; Ezra
Taft Benson till första presidentskapet,
7 aug. 1946, s. 2, Ezra Taft Benson
Correspondence Files, kyrkans historiska
bibliotek; Selbongen Branch, General
Minutes, 4 aug. 1896; ”Selbongen during
World War II”, Global Histories, history.
ChurchofJesusChrist.org/global-histories.
4. Ezra Taft Benson, ”European Mission
Report #20”, 24 aug. 1946, s. 2, First
Presidency Mission Files, kyrkans historiska
bibliotek; se även ”Red Cross to Cooperate
in Distribution of Supplies”, Deseret News,
7 sep. 1946, Church section, s. 1, 9.
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EVANGELIETS GRUNDER

Ledd av levande profeter

Gud talar genom profeter
Profeter får uppenbarelse från Gud.
När profeter blir inspirerade till att
undervisa oss, är det samma sak som
om Gud hade talat till oss (se Läran och
förbunden 1:38). Vi kan lita på att de
talar om för oss vad Gud vill att vi ska

P

veta.
rofeter är män som har kallats av vår himmelske Fader till att föra hans
talan. De vittnar om Jesus Kristus och undervisar om hans evangelium.
Medlemmar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga tror på både forntida

och nutida profeter.
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MORMON GÖR ETT SAMMANDRAG AV PLÅTARNA, AV TOM LOVELL; NOAS PREDIKAN HÅNAS, AV HARRY ANDERSON; MOSE OCH STENTAVLORNA, AV JERRY HARSTON

Profeter undervisar
om Jesus Kristus

Profeternas ansvar

Forntida profeter

Profeter undervisar om Jesu Kristi

Gud har undervisat människorna

Alla profeter vittnar om Jesus Kristus.

evangelium. De förklarar vilka välsign-

genom profeter sedan begynnelsen.

De lär oss att han är Guds Son. De

elser vi får när vi lyder buden och vilka

Profeter som levde på Gamla testa-

undervisar oss om hans liv, föredöme

följderna blir om vi inte gör det. Ibland

mentets tid är till exempel Adam, Noa,

och försoning. Och de visar oss hur vi

kan de bli inspirerade till att berätta om

Abraham, Mose, Jesaja och andra. Det

ska följa honom och lyda hans bud.

framtida händelser.

fanns också profeter bland folket i
Mormons bok. Bland de här profeterna
fanns Lehi, Mosiah, Alma och Moroni.
Vi kan lära oss vad de undervisade om
genom att läsa skrifterna.

UR SKRIFTERNA
Gud talar till sina profeter (se Amos 3:7).
Vi blir välsignade om vi följer profeten
(se Läran och förbunden 21:4–6).
Profeten leder kyrkan (se Läran och förbunden 107:91–92).
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Lyssna på profeten

Joseph Smith var den första profeten i

Profeten talar till oss under generalkon-

Välsignelserna av att
följa profeten

vår tid. Han återställde Jesu Kristi kyrka

ferensen och vid andra tillfällen. Han lär

Vi blir välsignade om vi följer profetens

till jorden. Russell M. Nelson är kyrkans

oss vad Gud vill att vi ska veta och hur

undervisning. När vi följer profeten kan

profet och president i dag. Hans rådgiv-

vi ska följa Jesus Kristus i dag. Vi kan

vi vara förvissade om att vi gör det som

are i första presidentskapet, och de tolv

hitta hans undervisning i Liahona och

Gud vill att vi ska göra. Vi kan känna

apostlarna, är också profeter, siare och

på JesuKristiKyrka.org.

frid i våra liv och komma närmare Jesus

uppenbarare.

Kristus.

ORD ATT MINNAS
Siare: en profet som med andliga ögon
ser vad som är oklart för andra.
Uppenbarare: en person som uppenbarar vad Gud vill att vi ska veta.
Vittna: att säga det man tror på eller
vet är sant.
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BRODER JOSEPH, AV DAVID LINDSLEY © 1998; FOTO UTANFÖR BOUNTIFULS TEMPEL I UTAH: DAVID STOKER

Nutida profeter

PORTR ÄT T AV TRO

Thelma Endicott, Utah, USA
Vi filmade en scen från Mormons bok om Frälsarens besök i landet Ymnighet. Samma dag
låg min bror i en sjukhussäng, döende i cancer, medan mitt första barnbarn kämpade
med en livshotande medfödd missbildning. När skådespelaren som porträtterade Jesus
Kristus steg ner från himlen visste jag att Frälsaren var svaret på mina prövningar.

Resten av berättelsen

SIS TA DAGAR S HELIGA BER ÄT TAR

Mitt svar i Mormons bok
Annie Wong, Hongkong, Kina

Jag försökte verkligen att ”fixa” mamma Wong, men allt
hon behövde var Guds enkla, mäktiga ord.

N

är jag hade döpts i juni 2002 berättade jag om min

tro för mamma. Även om mamma Wong ofta gick i

kyrkan med mig, ville hon inte lära sig mer.

Till slut, tio år senare, valde mamma Wong att döpas.

Jag var överlycklig. Sorgligt nog slutade hon några år

senare att stärka sitt vittnesbörd och kom med ursäkter

president Russell M. Nelson kyrkans medlemmar att

”utforma [vår] egen plan” för att stärka vårt vittnesbörd
om återställelsen.1 När jag tänkte på hans uppmaning

kände jag starkt att jag borde göra något för att förbättra
saker och ting mellan mamma Wong och mig.

Som nyårslöfte bestämde jag mig för att läsa Mormons

för att inte gå i kyrkan.

bok tillsammans med mamma Wong. Varje gång hon sa

men det ledde bara till bråk. Så småningom slutade jag

När hon sa att hon behövde diska följde jag med henne

Jag försökte övertala henne att komma till kyrkan,

att pressa henne för att inte skada vår relation.

Under generalkonferensen i oktober 2019 uppmanade

att hon hade ont i ögonen sa jag: ”Du kan bara lyssna.”
till köket och fortsatte att läsa högt.

Det visade sig att mamma Wong lyssnade noga och

kom ihåg det jag läste. Med tiden valde hon att läsa på

egen hand. Senare sa hon till mig att en vanlig människa

inte hade kunnat skriva Mormons bok. Hon tvivlade inte
på att boken var Guds ord. För mig är det ett underverk

att se henne gå från att vara ointresserad till att vilja läsa
och bära vittnesbörd om Mormons bok.

När mamma Wong hade döpts oroade jag mig för att

hon bara hade blivit medlem i kyrkan för min skull. Men
nu har hon ett eget vittnesbörd. I åratal försökte jag

att ”fixa” henne, men allt hon behövde var Guds enkla,
mäktiga ord.

Jag är tacksam för en levande profet som alltid

ger oss vägledning i rätt tid. Om vi handlar efter
det han lär kommer stora välsignelser att
följa. Den här upplevelsen visade mig

hur mycket Herren vill välsigna oss. Allt
jag gjorde var att läsa några kapitel för

min mamma i Mormons bok. Sedan tog
Herren över! ◼

SLUTNOT
1. Se Russell M. Nelson, ”Avslutande ord”, Liahona,
nov. 2019, s. 122.

FOTO MED TILLSTÅND AV FÖRFATTAREN

Mamma Wong och Annie.

Försök bara igen
Molly Ogden Welch, kyrkans tidskrifter

Jag var upptagen med att göra bra saker, men min relation till Herren
blev lidande för att jag försummade det som var viktigare.

N

är jag avslutade min mission i

januari 2019 var jag säker på att

jag lätt skulle kunna fortsätta med

mina dagliga skriftstudier. I början

var det så. Efter jobbet kom jag hem
och läste skrifterna, som ett urverk.
Jag var glad att jag fortfarande ägn

ade mig åt att läsa skrifterna och lära
mig om Frälsaren.

Detta förändrades i juni 2019 när

november 2019. Efter helgdagarna

skrifterna regelbundet. Våra liv är

slutat i skrifterna. Under några

ingar varje dag. Men det är aldrig för

försökte jag fortsätta där jag hade
månader lyckades min man och

jag studera skrifterna tillsammans.

upptagna och vi ställs inför utman
sent att börja om på nytt.

”Herren förväntar sig ingen per

Varje morgon läste vi skrifterna i

fektion av oss på det här stadiet av

en lektion i Kom och följ mig innan vi

president Russell M. Nelson sagt.

några minuter och samtalade om
sprang vidare till jobb eller skola.

Sedan slog covid-19-pandemin

vårt eviga framåtskridande”, har

Men, tillade han: ”Vi kan alla göra
bättre ifrån oss och bli bättre än

min pojkvän kom hem från sin miss

till. Utan rigorösa skol-och arbets

och var förlovade sex veckor senare.

att studera skrifterna på morgonen.

nya tag med att läsa skrifterna. Vi

vår relation till Herren blev lidande.

men vi försöker varje dag att stärka

ion. Vi började dejta med en gång

Eftersom jag var upptagen med

att planera ett bröllop, arbeta, gå på
college och tillbringa tid med min

fästman, minskade mina skriftstu
dier snart till att bli några gånger i

veckan. Eftersom jag var distraherad
av bra saker, försummade jag oav
siktligt min relation till Herren.
Min man och jag gifte oss i

scheman tappade vi vår rutin med
Vi studerade bara då och då, och

Även efter att restriktionerna hade
lyfts och vi var tillbaka i

kyrkan hade vi fortfarande
svårt att studera.

Kyrkans medlemmar

får ofta perioder då
de har svårt att läsa

någonsin förr.”1

Min man och jag har nyligen tagit

är fortfarande inte fullkomliga i det,
våra vittnesbörd. Jag är tacksam för

de många chanser Herren ger oss att
omvända oss, göra bättre och
bli bättre. ◼

SLUTNOT
1. Russell M. Nelson, ”Vi kan
göra bättre och bli bättre”,
Liahona, maj 2019, s. 68.
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Bevisa att ni är släkt

бабушка
прабабушка

Nadezhda Karezina, Omsk, Sibirien, Ryssland

Jag trodde att Herren begärde något omöjligt, men jag hade fel.

M

in till åren komna granne och hennes son bodde

när jag kände omslaget till en anteckningsbok. I anteck

blev en kär vän till oss. När hennes son hade gått bort

fikat: min grannes födelseattest, hennes mors döds-och

några lägenhetsdörrar bort från min familj. Hon

blev hon sjuk och sängliggande. Vi tog hand om henne
tills hon själv gick bort tre månader senare.

Efter deras bortgång ville jag att tempelförrättning

ningsbokens omslagsficka hittade jag fem viktiga certi

vigselcertifikat, hennes mormors dödsattest och hennes
fars gravsättningsintyg.

När vår grannes släktingar och jag gick igenom doku

arna skulle utföras för den här familjen. Men eftersom

menten lade jag särskilt märke till två ord: ”Vagajskij-

tydlig tanke till mitt sinne: ”Bevisa att ni är släkt, så kan

skulle titta på mitt eget släktträd. När jag gjorde det

vi inte var släkt var det inte möjligt. En dag kom en

du utföra tempeltjänst för dem.”1 Jag trodde att Herren
begärde något omöjligt, men ordet bevisa fortsatte att
mala i tankarna.

Min grannes släktingar började överföra ägarskapet av

hennes lägenhet, men de saknade uppteckningar för att

bevisa sitt släktskap, även efter att vi sökt i statliga arkiv.
Anden sa till mig att det fanns något vi förbisett. Med

dessa släktingars medgivande sökte jag i hennes lägen

het efter dokument. I ett hörn av lägenheten hittade jag
några kassar fulla med gamla papper. Jag fick en känsla
av att kassarna var viktiga.

Jag tittade igenom två kassar och började sedan titta

igenom en tredje. Jag hade nästan nått botten av kassen
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distriktet” i västra Sibirien. Plötsligt kände jag att jag

upptäckte jag att Vagajskij fanns bland de avlägsna gren
arna i min fars släktträd. Ytterligare forskning visade att
min avlidna granne och jag är släkt!

Herren krävde inte något omöjligt av mig trots allt.

Jag kan inte uttrycka hur glad jag blev över att få veta

att min granne tillhör min släkt. Den här länken gör att
jag kan se till att hennes tempelförrättningar utförs i
framtiden.

Herren älskar sina barn. Han förberedde frälsnings

planen för alla, inklusive min granne och hennes son. ◼
SLUTNOT
1. Om den avlidne fötts inom de senaste 110 åren och den som önskar
utföra förrättningarna inte är nära anhörig, måste tillstånd ges av en
nära anhörig (se Allmän handbok: Tjäna i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars
Heliga, 28.1, JesuKristiKyrka.org).

En dag i taget
Casey Paul Griffiths, Utah, USA

Vi är tacksamma mot våra underbara församlingsmedlemmar
som hjälpte oss med vår autistiske son.

N

är vår son Joshua var 18 mån

ader gammal lade vi märke till

märkliga saker i hans beteende. Josh

kunde återge nästan varje ord i varje
sång från de tv-program han tittade

stanna hemma från kyrkan och

turas om att vara här med honom?”
föreslog jag.

”Om vi inte fortsätter att ta med

på, men han var sen med att lära sig

honom”, svarade Elizabeth, ”lär han

visade tecken på autism. Specialister

slipper han kyrkan.” Jag visste att

tala. En dag sa min svärmor att Josh
sa samma sak till oss.

Min fru Elizabeth fördjupade sig

sig att om han är utåtagerande, så
hon hade rätt.

En dag sa mamman i en annan

i litteratur om autism. Hon skrev

familj med ett autistiskt barn till

för att hjälpa honom. Hon var fast

den Helige Anden blir han genast

också in Josh vid olika program

besluten att han skulle få den bästa
möjliga starten i livet vi kunde ge

mig: ”När Josh fyller åtta och får
lugnare!”

Jag tvivlade på hennes ord, men

honom.

när han fyllde åtta tog han emot den

tiden brukade Elizabeth lugna mig.

åtminstone lite.

De dagar jag stressade över fram

Hon sa att vi behövde ta saker en

Helige Anden och blev lugnare –

När Josh blev äldre tog han emot

dag i taget.

prästadömet. Han delade ut sakra

sak som Josh lär sig, i stället för att

ande. Josh och medlemmarna i hans

Josh under en resa till templet nyligen.

till en musikvideo från 80-talet som

uppträder regelbundet i skolan och

”Vi behöver uppskatta varje ny

fokusera på allt det okända i fram
tiden”, sa hon.
FOTO PÅ JOSHUA MED TILLSTÅND AV FÖRFATTAREN

”Varför låter vi honom inte bara

När Josh blev äldre blev han

ostyrig i kyrkan. För att hindra

mentet och lärde sig vikten av tjän

prästadömskvorum lärde sig en dans
de framförde på en församlingsfest.
Församlingen var underbar mot

på den lokala teatern.

Vi är tacksamma att få vara föräld

honom från att störa Primär eller

Josh. Medlemmarna log när han del

rar till Josh och få delta i hans resa.

knät. Han vred sig, klöste och brott

han gjorde lite 80-talsdansrörelser.

med sig, men vi är fast beslutna att

skada andra barn hade jag honom i

ades med mig under kyrkans alla tre
timmar. Jag var ofta mörbultad och
utmattad när jag kom hem.

ade ut sakramentet samtidigt som
Josh är 17 år nu. Han är en

begåvad musiker som skriver låtar.

Vi är inte säkra på vad framtiden bär
leva fullt ut varje dag med honom. ◼

Han älskar att spela teater och
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UNGA VUXNA

Äldste Patricio
M. Giuffra
i de sjuttios kvorum

Låt Herren
vägleda ditt liv

Jag kunde inte alltid se hur saker och
ting skulle ordna sig, men när jag
handlade i tro välsignade Herren mig.

R

eligion var inte populärt hemma hos mig när jag växte
upp – även om mina föräldrar hade varit mycket religiösa
under större delen av livet, fick min fars obotliga diagnos,
bland andra prövningar, dem att lämna religionen de hade
vuxit upp med. Jag var fyra år när han dog i cancer och

jag var dessutom yngst av 13 barn, och min mor som nybliven änka
kunde bara inte tro att Gud skulle låta något sådant hända vår familj.

Men när jag var 14 år kände jag att något fattades i mitt liv. Jag

undrade om jag hade ett högre syfte som jag inte var medveten om.
Jag kände mig som Joseph Smith då ”mitt sinne väcktes till allvarlig
begrundan och stor oro” (se Joseph Smith – Historien 1:8). Fastän jag
på den tiden aldrig hade hört talas om Joseph Smith började jag ett
sökande som liknade hans, i det att jag besökte många kyrkor i hopp
om att finna sanning.
Och det gjorde jag en dag när jag såg två unga män i kostym gå
hem till min granne. Jag blev nyfiken och frågade dem om jag också
fick vara med. Efter att ha fått min mors samtycke började jag få missionärslektionerna, och blev så småningom medlem i kyrkan.
Att bli medlem i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga hjälpte
mig att hitta mitt syfte, särskilt under mina år som ung vuxen när jag
behövde fatta många beslut som folk omkring mig inte höll med om.
Fastän jag hade ett syfte och en inriktning var jag inte alltid säker på
hur saker och ting skulle lösa sig.
Men när jag stod inför det okända och osäkra och så många
förändringar, var min himmelske Faders vägledning konstant när jag
vände mig till honom. Jag lärde mig några sätt att lita på honom och
på min tro, vilket hjälpte mig att gå framåt och fortsätta hitta mitt
syfte.
30 L i a h o n a
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Mitt främsta mål var att
följa det som Herren ville
att jag skulle göra, och det
målet var dyrbart för mig.
Gick vidare med
missionsplanerna

inspirerad att kontakta min gode vän som var från USA och

för att gå på college, funderade jag på hur jag skulle kunna

just då – jag tog helt enkelt kontakt för att Anden hade lett

gå ut som missionär. I Chile måste alla göra ett prov innan

mig till det – men det slutade med att min vän och hans far

de kan gå på universitetet. Detta hålls bara en gång om året,

bidrog stort till att hjälpa mig få reda på vad jag behövde göra

så om jag gick på mission skulle jag inte bara skjuta upp min

för att ansöka om och få det visum jag behövde för att stud-

utbildning i två år utan också behöva vänta ytterligare ett år

era vid BYU. Med deras hjälp och med oerhörda uppoffringar

på att få gå i skolan efter det.

som min mor gjorde för att betala för min resa, tog jag mig

Vid en ålder då de flesta av mina jämnåriga förberedde sig

Min familj, särskilt mamma, var emot en mission. Det var

När jag ansträngde mig i detta kände jag mig en dag
som bodde i min hemstad. Jag visste inte hur allt skulle bli

dit. Det var ett underverk.

mycket viktigt för henne att jag fick en högskoleutbildning.

Mitt liv fortsatte att utvecklas på samma sätt. Jag gjorde

Men jag trodde på att Herren skulle hjälpa mig att göra det

mitt bästa och fick sedan inspiration, om en sak i taget, för

som behövdes, så med en bön i hjärtat började jag förbereda

vad jag skulle göra därnäst. På det sättet fick jag jobb på

mig ändå.

missionärsskolan, hittade sätt att betala mina skolavgifter,

När min biskop kom hem till mig med mina ifyllda missionspapper och bad om min mors underskrift blev hon
förvånad – jag hade inte berättat för henne att jag gått vidare

bestämde huvudämne för mina studier, tog examen så småningom och gifte mig.
Svaren jag fick var inte alltid omedelbara och jag fick aldrig

med processen. Det krävdes en hel del övertygande, men

en fullkomligt detaljerad plan, men jag fick en försäkran om

Herren uppmjukade hennes hjärta och hjälpte henne förstå

att Herren var nöjd med den riktning jag gick i.

att jag ville tjäna.
Evangeliet gav mig förvissningen om att jag gjorde det
rätta, men det var bara genom att gå framåt, steg för steg,
med tro – trots alla mina frågor och all osäkerhet – som jag
fortsatte att utvecklas.

Jag följde uppenbarelse på
uppenbarelse

Att återvända hem från min mission innebar också att

När uppenbarelse inte är
begriplig

Några år senare lärde jag mig hur viktig uppoffring är

när man lever efter evangeliet. Om vi vill att Herren ska ge
oss syfte och vägledning måste vi vara villiga att följa den
vägledningen.
Efter skolan gick saker och ting inte som planerat med
det företag jag arbetade för, så min fru och jag hade två val:

jag återvände till ovisshet. När jag sökte vägledning från min

att stanna kvar i USA eller att återvända till Chile. Vi kände

himmelske Fader genom bön och fasta fick jag uppenbarelse

båda tydligt att vi behövde återvända till Chile. Det kan verka

om att jag behövde flytta till USA och gå på Brigham Young

helt normalt att vilja återvända hem, men det här var vid en

University, vilket kändes som en nästan omöjlig uppgift.

mycket svår tidpunkt. Det fanns inte så många jobb i Chile.

Jag gjorde mitt bästa och tog de bästa påföljande stegen.

Jag hade svårt att sälja vårt hem. Ekonomiskt och logistiskt

Ibland kändes det som om jag inte kom någonstans – jag

var det inte det mest intuitiva att göra; till och med våra

arbetade så hårt jag kunde, men jag visste inte säkert om

familjer tyckte att vi var oförståndiga.

mina ansträngningar skulle hjälpa mig att nå mina mål. Men

Vad gör man när uppenbarelse strider mot sunt förnuft?

mitt främsta mål var att följa det som Herren ville att jag

Fastän det var svårt visste min fru och jag vad vi skulle göra.

skulle göra, och det målet var dyrbart för mig.

Vi påminde oss om att evangeliet hade fått oss så här långt.
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Utan Herren hade jag inte ha fått den inspiration som hjälpte mig
att verka som missionär, få min utbildning och träffa min fru. Vi
behövde bara lita på att oavsett vilka skälen var, så behövdes vi i
Chile.
Vi lämnade vårt hus åt vår biskop så att det kunde hyras ut tills
han kunde sälja det, och vi flyttade. Det var svårt, men vi upplevde
så många välsignelser och underverk när vi hörsammade Herrens
kallelse. Herren vet var vi behövs och var vi bäst kan tjäna hans
syften, och han välsignar oss för vår lydnad.

Hitta lösningar med Herren

Jag hoppas att unga vuxna i dag ska följa Jareds brors före-

döme. Även om jarediterna visste att de behövde resa till det
utlovade landet visste de inte exakt hur de skulle ta sig dit. När
Jareds bror ”åkallade Herrens namn” (Ether 2:15) erbjöd Herren
honom några lösningar. Herren sa åt honom att bygga båtar och
gav honom vägledning för hur han skulle förse människorna i
båtarna med luft.
Och Herren ställde följande fråga till Jareds bror: ”Vad vill du
att jag ska göra så att ni kan ha ljus i era farkoster?” (Ether 2:23.)
I stället för att berätta för Jareds bror exakt vad han skulle göra,
bad Herren honom att gå och hitta en egen lösning.
Det är så mitt liv har fungerat. Ibland ger Herren mig tydliga
instruktioner. Andra gånger väntar han på att jag ska komma till
honom med egna idéer. Men hur som helst är det viktigt att jag
involverar honom i processen. Fasta, bön och samråd med Herren
är nödvändiga steg för alla som försöker fatta beslut om sina liv.
För alla unga vuxna som söker mer mening ger jag följande
råd: Vänd dig till Herren för personlig uppenbarelse. Vänd dig ofta
till din patriarkaliska välsignelse. Och var villig att uppoffra de
mindre viktiga sakerna i ditt liv om Herren säger att han har ett
högre syfte för dig.
Jag älskar Herren. Evangeliet är allt för mig. Jag vet att Herren
ser din potential och vill hjälpa dig att uppnå ditt gudomliga syfte.

◼

MER FÖR DIG!

Fler artiklar för unga vuxna finns i UV: Aktuellt som du hittar i
Evangeliebiblioteket under Tidningar eller Vuxna > Unga vuxna.
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UNGA VUXNA

Är jag den enda unga
vuxna som har svårt
att hitta mitt syfte?
Det kändes som
om jag hade
strulat till planen
– min egen, och
Guds, plan för mig.

Maryssa Dennis
Kyrkans tidskrifter

D

agen jag fyllde 25 år städade jag

Och det hjälper mig att känna mig mindre

mitt sovrum. Rummet var inte i

ensam.

ordning, och jag kom hela tiden
att tänka på att mitt liv inte

om att min himmelske Fader inte vill att jag

heller var i ordning. Jag var inte

ska känna mig misslyckad. Han vill att jag ska

där jag trodde att jag skulle vara vid 25 års

”sträva framåt med ståndaktighet i Kristus,

ålder. Jag var inte där jag skulle vara.

med fullkomligt klart hopp” (2 Nephi 31:20).

Jag tänkte på hur det kändes när jag som

Han tror på min förmåga att förändras och

tonåring fick min patriarkaliska välsignelse.

växa genom kraften i Frälsarens försoning.

Närhelst jag läste om min framtid föreställde

Bara Satan vill att jag ska intala mig själv att

jag mig någon som var nästan fullkomlig.

jag har förlorat min chans att bli den person

Men jag insåg att jag inte hade vuxit upp till

som min himmelske Fader vet att jag kan bli.

att bli den person jag föreställde mig. Och
jag undrade: Om mitt yngre jag kunde se mig
nu, skulle hon bli besviken?
Plötsligt kom tårarna. Det kändes som

Att förstå
lycksalighetsplanen

Många av oss känner ibland hopplöshet

om jag hade strulat till min livsplan. Jag hade

inför framtiden. Och det kan bero på att vi

inte gjort några katastrofala misstag, men

missförstår Guds lycksalighetsplan. Kanske

det kändes också som om mitt liv inte hade

tror vi att vårt liv är som ett tv-spel – en fast-

lett någonstans. Jag hade inget syfte. Alla

ställd berättelse vi måste följa för att kunna

andra hade koll på sina liv, och där låg jag på

vinna. Men det är inte så det fungerar. Varje

sovrumsgolvet och grät, och tyckte att hela

dag gör vi val, förändras och växer. Det finns

mitt liv varit bortkastat.

inget statiskt eller fast med det. Våra val

Jag kände mig ensam i min förvirring och
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Det hjälper också att påminna mig själv

kommer aldrig att förvåna vår himmelske

förtvivlan. Men till och med då visste jag att

Fader, men de är fortfarande våra val. Vi

jag inte kunde vara den enda unga vuxna

skriver vår egen berättelse, med honom,

som hade svårt att hitta vägen. När jag har

allteftersom.

pratat med andra har jag upptäckt att ytterst

Och om vi låter ”Kristus vara [vår] berätt-

få människors liv blir exakt som de planerat.

elses upphovsman och fullkomnare”1 kan vi

alltid i trygg förvissning se fram emot ett evigt lyckligt slut.
Ibland gör vi misstag eller tappar riktningen, och finner
oss i att vandra mållöst för evigt.

hjälper en främling som har det svårt eller ber för första
gången på flera år. Och jag tror att allt det där betyder något
– faktiskt allt.

Men det här evangeliet handlar om hopp. Om förlorade

Sanningen är att de flesta av oss inte kommer att göra

saker som hittas. Det här evangeliet handlar om att lära sig.

fantastiska, världsomvälvande saker i det här livet. Men det

Om förlåtelse. Om att försöka igen. Som äldste Neil L. Ander-

betyder inte att vi inte har något syfte. Vårt grundläggande

sen i de tolv apostlarnas kvorum har sagt: ”Omvändelse är

syfte som Guds barn är att bli som han. Och vi växer in i det

inte reservplanen; det är planen.”

syftet när vi gör små saker varje dag för att följa Jesus Kristus.

2

Vår himmelske Faders kärlek till oss är fullkomlig, och

Jag har kommit att sätta värde på lärdomen att ”med små

hans plan för oss är också fullkomlig. Det är en fullkomlig

och enkla medel uträttas mycket stort” (Alma 37:6). När jag

plan för ofullkomliga människor, utformad med omsorg och

ser tillbaka på mitt liv ser jag inget storslaget. Men jag ser

insikt om våra behov och vår potential. Det finns utrymme i

många ”små och enkla medel” som har gjort stor skillnad.

hans plan för våra brister – våra uppriktiga misstag och våra

Och jag vet att genom Frälsarens nåd banar mina små, upp-

envisa synder och vårt irrande i ödemarken. Och det finns

riktiga ansträngningar min väg mot att bli som han.

utrymme i hans plan för våra segrar, som vi säkrar varje gång
vi vänder oss till honom och försöker igen.

Finn ditt syfte

Jag har tillbringat mycket tid sedan den födelsedagen med

Ingens väg kommer att se precis ut som din. Men om du
gör ditt bästa för att ta steg mot Kristus är din väg bra. Den
Allsmäktige Skaparen tror på dig, så stå rakryggad och tro på
dig själv. Gud har fantastiska saker i beredskap för dig, och
även när du känner dig liten och anspråkslös ”hjälper [han] dig

att tänka på mitt syfte. Jag har fortfarande inte riktigt räknat

att bli någonting större än du någonsin trott var möjligt”3. ◼

ut allt. Men jag känner mig inte så orolig längre. Jag vet att

SLUTNOTER
1. Camille N. Johnson, ”Inbjud Kristus att vara din berättelses
upphovsman”, Liahona, nov. 2021, s. 82.
2. Neil L. Andersen, i Sarah Jane Weaver: ”Repentance Is Not a
Backup Plan; It Is the Plan, Says Elder Andersen” (nyhetsartikel),
3 juli 2018, ChurchofJesusChrist.org.
3. Dieter F. Uchtdorf, ”Det fungerar utmärkt!” Liahona, nov. 2015,
s. 23.

Gud känner mig, och att om jag vänder mig till honom så
hjälper han mig att skapa mening där jag nu befinner mig.
Kanske någon en dag hittar ett botemedel mot cancer
eller gör slut på den globala hungern eller åstadkommer
världsfred. Men i dag tröstar någon en sörjande vän eller
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ETT MÖNSTER FÖR ATT
UNDVIKA KÄNSLAN AV
ATT VARA FAST

”Jesus växte i vishet, ålder och välbehag inför Gud och människor” (Lukas
2:52), och det kan vi också göra.
Troy Larsgard

N

är man strävar efter att leva efter evangeliet som
ensamstående vuxen kan det vara svårt att inte

fokusera på vissa områden i livet som man önskar

vore annorlunda. Ibland känns det som om man når en
platå i sin utveckling. För mig tycks den här känslan av

att vara fast på vissa områden avta och tillta, och den kan
följa mig i dagar, månader och gradvis till och med i flera
år. Jag har alltid haft många anledningar till att vara glad
och tycka att livet känns bra, men vid ett tillfälle drabb
ades jag särskilt hårt av känslan av att vara fast.

Under den här perioden bad min tonårige brorson om

att få umgås med mig. Han kände ett behov av att sätta
upp mål i sitt liv och bad mig om råd. Jag kände inte

nödvändigtvis att jag var i stånd till att erbjuda särskilt
stor visdom, men jag lyssnade. Jag visste att jag kunde

”ropa till” Gud om hjälp (se Alma 34:17–27) och bad om

att jag skulle kunna säga något som var meningsfullt för
honom. Till svar kom jag ihåg Lukas 2:52: ”Jesus växte i
vishet, ålder och välbehag inför Gud och människor.”
När jag strävade efter att fokusera på min brorsons

behov i stället för mina egna, började något att förändras
inom mig. Min brorson och jag pratade om att Kristus

växte andligt, socialt, fysiskt och intellektuellt, och det

kunde vi också göra. Även om min brorsons behov skilde
sig från mina, var de här fyra tillväxtområdena relevanta
för oss båda. När vi pratade om det här skriftstället insåg
jag att det besvarade mina egna frågor om hur jag skulle
komma loss.
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Även om min brorsons
behov skilde sig från
mina, var de här fyra
tillväxtområdena
relevanta för oss båda.

Jag ändrade fokus och handlade enligt plan
När jag strävade efter att växa som Fräls
aren växte förändrades mitt fokus, och den
förändringen medförde ytterligare välsign
elser. Men som president Russell M. Nelson
har sagt: ”Glädjen vi känner har väldigt lite
att göra med våra omständigheter och allt
att göra med vårt fokus.”1 Mina ansträng
ningar för att bli mer som Jesus Kristus
bidrog till att dra bort uppmärksamheten
från omständigheter som hade uppslukat
mitt fokus, och rikta om den till områden
som jag produktivt kunde arbeta på. Jag
kunde gå från inre begrundan till yttre
handling.
Jag funderade uppriktigt på hur jag
skulle kunna växa inom varje område som
nämns i Lukas 2:52, från att mer konsekvent
besöka templet till att genomföra en lång
cykeltävling.
På varje område av mina mål gjorde jag
några iakttagelser:
1. När jag arbetade på ett mål kände jag
ofta att Kristus stärkte mig andligt,

socialt, fysiskt och intellektuellt, allt
ihop inom det enskilda målet.

2. Sällan, om någonsin, uppnåddes något
mål helt separat från de andra tillväxt
områdena – de verkade påverka och

bygga på varandra. Förbättringar inom
ett område ledde till förbättringar

inom alla övriga områden. Försum

melse av ett område påverkade likaså
FOTO PÅ EN CYKELTÄVLING: RITCHIE MCGUI MARBURY; FOTO
PÅ MEMPHIS TEMPEL I TENNESSEE: JAMES WHITNEY YOUNG;
FOTO PÅ MAN SOM TITTAR PÅ SOLNEDGÅNGEN: JUDITH
ANN BECK

de övriga områdena. Jag insåg att varje
område förtjänar uppmärksamhet.

3. Nästan alla mål inbegrep andra männ
iskor – antingen för att lära av dem

eller berätta om tankar och upplev

elser för dem – och fördjupade våra
relationer.

Finna och sprida glädje i Kristus
Jag har ständigt möjlighet att se och låta
mig inspireras av andras tillväxt, och jag
hoppas att jag kan göra detsamma för dem.
Jag pratade nyligen med en ensamstående
vän som känner sig fast och frustrerad över
vissa omständigheter i livet. Jag lyssnade
för att förstå och kunde sedan berätta om
upplevelser som hjälpt mig, och även koppla
varje tillväxtområde tillbaka till Frälsaren.
Även om inte alla områden i livet som
gjorde att jag kände mig fast för flera år
sedan har förändrats, har jag förändrats när
jag har lärt mig att fokusera mer på Frälsaren
och sträva efter att växa som han. Som pre
sident Nelson har sagt: ”Det finns … många
saker som vi kan kontrollera. Vi bestämmer
själva hur vi prioriterar och avgör hur vi ska
använda vår energi, vår tid och våra medel. …
Vi väljer vilka vi ska vända oss till för frid och
vägledning.”2 Oavsett våra omständigheter
kan tillväxtområdena i Lukas 2:52 hjälpa oss
att ändra fokus och finna ytterligare glädje
och utveckling genom vår himmelske Fader
och Frälsaren. ◼
Författaren bor i Tennessee i USA.

SLUTNOTER
1. Russell M. Nelson, ”Glädje och andlig överlevnad”,
Liahona, nov. 2016, s. 82.
2. Russell M. Nelson, ”Ta dig tid för Herren”, Liahona,
nov. 2021, s. 120.

PROGRAMMET BARN OCH UNGDOMAR –
FÖR ALLA ÅLDRAR
Med samma fokus på att följa Frälsarens mönster
för tillväxt som i Lukas 2:52 kan programmet Barn
och ungdomar ge en bra struktur för att komma
närmare Kristus i alla åldrar. Hitta resurser på
BarnochUngdomar.JesuKristiKyrka.org och i
”Sträva framåt – ett mönster för utveckling samt
mentalt och känslomässigt välbefinnande”
(Liahona, aug. 2021, s. 12–15).
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TROFAST ÅLDR ANDE

Det vackra med att åldras

Lora Kinder

J

”Vackra gamla människor är konst

och tunna rynkor prydde hennes

en karaktär som gör dem enastå

ag minns att jag som barn såg

på mormors skrynkliga kinder.

Rynkor veckade hennes ögonvrår
överläpp. Jag frågade henne hur jag
kunde undvika att få rynkor.

”Le inte”, sa hon. ”Och gråt inte.”
Jag följde hennes råd – i en dag.

Sedan gav jag upp. Hur kan man
leva utan att le eller gråta? Jag

Jag håller med personen som sa:

verk.”1 Vissa utvecklar med åldern

ende. Jag har till exempel blickat in

i ögonen på vithåriga, vitklädda tem
pelvärdinnor och slagits av vilket

otroligt ljus som lyser i deras ögon

och skiner i deras leende ansikten.

Nu när jag själv håller på att bli en

bestämde att jag hellre ville ha ett

äldre kvinna lär jag mig att det finns

skratt och tårar.

med att åldras. Jag har till exempel

ansikte som visade rynkor efter

I Mormons bok lärde Lehi sin son

Jakob att vi är här i jordelivet för

att ha glädje (se 2 Nephi 2:25). Men

han lärde också att vi måste uppleva
sorg för att kunna känna glädje (se
2 Nephi 2:22–23). Jag har börjat se
bevisen på både glädje och sorg,
såsom de är inetsade i ansiktena

på dem som har levt livet. Deras

ansikten bär deras livsberättelser.
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vissa glädjeämnen som kommer

blivit mer bekväm i min egen kropp.
Jag är bara tacksam att den fortfar

ande fungerar! Jag kanske går lång
sammare och pratar långsammare

än vad jag en gång gjorde. Mitt knä
har kanske fått lite mer stoppning

och mina armar har blivit mjukare.

Men jag vill gärna tro att min berör
ing också blivit varsammare.

Jag vet att jag fortfarande kan

Jag vill hellre ha
ett ansikte som
visar rynkor efter
skratt och tårar.

fortsätta utvecklas och lära mig, att ”oavsett vilken grad av intelligens vi

uppnår i detta liv, kommer den att följa med oss i uppståndelsen” (Läran och
förbunden 130:18). Så jag ser fram emot det jag fortfarande kan lära mig.

Dessutom kan jag hjälpa andra – som mina barnbarn – att lära sig av berätt
elser om mitt liv som jag kan återge för dem.

Min make och jag har ännu större förmåga att acceptera varandra och att

veta att vi också fortfarande kan lära oss och växa tillsammans. Vårt äkten

skap har blivit rikare på grund av de stormar vi har ridit ut tillsammans. Våra
barn har vuxit upp och gör oss ömsom stolta, ömsom oroliga, beroende på
dag. Barnbarnen ger bokstavligen fröjd och glädje.

Och med åldern kommer medvetenheten om att jordelivet inte varar för

evigt. Nu är det dags att göra det som jag hade tänkt göra. Om inte nu, när
annars? ”För se, detta liv är tiden för människorna att bereda sig att möta

Gud, ja se, detta livets dag är dagen för människorna att utföra sina verk”

(Alma 34:32). Förhoppningsvis inser vi med åldern att det är dags att säga de
outtalade orden, läka relationerna och uppnå de återstående målen.

Allteftersom jag blir äldre tänker jag på det arv som jag ska lämna efter

mig till mina efterkommande. Jag hoppas att en del av det arvet är att jag,
när jag upplevde glädje och sorg, fann visdom. Och tack vare det fann jag
något vackert i att åldras. ◼

Författaren bor i Kalifornien i USA.
SLUTNOT
1. Tillskrivet Eleanor Roosevelt; se A–Z Quotes, azquotes.com.

September 2022

39

40 L i a h o n a

VÄLJ ATT VARA
ANDLIGT SINNAD

ILLUSTRATIONER: DILLEEN MARSH

Att bibehålla vår
andliga utveckling
på evangeliets stig är
som att trampa på en
cykel – båda kräver
flitig ansträngning.

A

tt hantera förändringar och veta

Äldste José A.
Teixeira
i de sjuttios
presidentskap

vad man ska göra i svåra tider är

1. Var i harmoni med vår himmelske Fader
och Frälsaren.

av att vara en trofast medlem i Herrens

Fader har vi hans Andes sällskap. När vi

månen att få ständig vägledning och

liv, drar vi oss närmare honom och hans

en av de enastående välsignelserna

kyrka. Den Helige Andens gåva är för
inspiration när vi förblir trofasta.

Liv, frid, vägledning och beskydd
Aposteln Paulus sa: ”Andens sinne är liv
och frid” (Romarbrevet 8:6, se även v. 5).
När du väljer att vara andligt sinnad
genom att leva ett liv som är värdigt den
Helige Andens milda övertalning, får du
vägledning i dina beslut och beskydd mot
både fysisk och andlig fara. Genom den
Helige Anden kan du få Andens gåvor till
nytta för dig själv och för dem du älskar
och tjänar. Hans kommunikation till din
ande medför mycket större visshet än
någon annan kommunikation du kan få
genom dina naturliga sinnen.
Hur kan du leva ett andligt sinnat
liv och få rikligare vägledning från den
Helige Anden?

När vi är i harmoni med vår himmelske

gör den harmonin till en prioritet i våra
Son, ”Jesus Kristus, som han har sänt”
(Läran och förbunden132:24).

2. Älska Gud.
Genom att älska vår himmelske Fader
och utveckla en relation till honom i bön,
bevaras han i våra tankar och vårt hjärta.
Med sitt vittnesbörd om Guds kärlek
till oss, och med sitt personliga vittnes
börd om Jesus Kristus, motbevisade
aposteln Johannes den falska uppfatt
ningen att frälsning kan uppnås genom
andra medel än genom tro på Jesus
Kristus. Johannes uppmanade sina läsare
att uppleva glädjen i att vara i harmoni
med Fadern och Sonen (se 1 Johannes
brevet 1:3). Han tillade:
”Älska inte världen, inte heller det som
är i världen. Om någon älskar världen
finns inte Faderns kärlek i honom. …
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Och världen och dess begär förgår, men

den som gör Guds vilja består för evigt”
(1 Johannesbrevet 2:15, 17).

I det här livet kan vi känna Guds kärlek

genom hans Andes sällskap. När vi gör vår

himmelske Faders vilja och strävar efter att
hålla oss kvar på vägen som leder oss till

honom, kan den Helige Anden vägleda oss.1

3. Kom ihåg vad Frälsaren gjorde för oss.
Löftet i båda sakramentsbönerna är ”att de
[som tar del därav] … kan ha hans Ande hos
sig” (Läran och förbunden 20:77, 79). Vi tar
sakramentet varje vecka för att vi vill bevara
och vårda vår andlighet.
President Dallin H. Oaks, förste rådgivare i
första presidentskapet, har sagt: ”Då vi kom
mer längre från det världsliga känner vi oss
närmare vår Fader i himlen och får lättare att
ledas av hans Ande. Vi kallar denna egenskap
andlighet.” President Oaks tillade: ”Hur vi

tolkar våra upplevelser är också beroende av vår grad av andlighet. …
Vi som har ett vittnesbörd om Jesu Kristi evangelium [bör] tolka våra
upplevelser i ljuset av kunskapen om livets avsikt, vår Frälsares miss
ion och Guds barns eviga bestämmelse.”2

4. Känn igen andliga ting.
Jag vittnar om att andlighet är en välsignelse av konsekvent
ansträngning från vår sida. När vi försöker lära oss och följa Andens
maningar kan vi lättare skilja det som hör Gud till från det som hör
världen till.
Äldste Quentin L. Cook i de tolv apostlarnas kvorum har sagt:
”Upprepning och konsekvent ansträngning krävs för att utveckla
fysisk och mental kapacitet, och detsamma gäller för andliga ting.”3

Utveckla din andlighet
Tack vare kyrkans ledares förutseende har vi många utmärkta
redskap som hjälper oss att stärka vår andlighet. Tänk på utveck
lingen av appen Evangeliebiblioteket som gör att kraften i skrifterna
och evangeliestudier bokstavligen alltid finns i fickan. Tänk på
förändringar i samband med stödverksamheten som uppmuntrar
till användning av tekniken när vi sträcker oss ut mot andra. Tänk
på det hemcentrerade sättet att lära sig med stöd av kyrkan och på
studiekursmaterialet Kom och följ mig, som kan lyfta vår andlighet var
vi än är.
Vi behöver inte sitta i andlig karantän med alla dessa resurser till
gängliga! Vi kan arbeta tillsammans, ta varje tillfälle att vara andligt
sinnade, uppmuntra till liv och frid och medvetet göra andlighet till
en väsentlig del av våra liv. I skrifterna står det att ”Andens frukt … är
kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet [och]
självbehärskning” (Galaterbrevet 5:22–23).
Sätt och lev upp till andliga mål
En andligt sinnad person strävar efter att stärka sin andlighet och
frågar när han eller hon sätter upp mål: Ger mina mål tillräckligt
utrymme för mina andliga behov?
En andligt sinnad person försöker förstå hur man följer andliga
maningar och sedan handlar efter dessa maningar. Därför är det
ytterst viktigt att sätta upp mål för andlig tillväxt.
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enighet med vår himmelske Fader och Jesus

Kristus medan den fyller flera funktioner för

att hjälpa dig leva rättfärdigt och få evangeli
ets välsignelser.

”Den yttersta källan till andlig kraft är

Gud vår Fader”, har president Nelson sagt.
”Budbäraren för denna kraft är den Helige

Anden. Denna kraft skiljer sig från elektrisk
De dagliga handlingarna att be, studera skrifterna och följa profeternas råd
får vår andlighet att röra sig framåt.

Annie, vårt femåriga barnbarn, satte som mål att lära sig cykla.

Hon övade och lärde sig snabbt, så hennes föräldrar tog med henne
på en cykeltur med familjen.

Medan de cyklade uttryckte Annies mamma sin förundran över

hur bra Annie hade klarat att cykla uppför en backe och över en bro.
Annie avslöjade hemligheten bakom sin framgång: ”Jag bara håller i,
mamma, och fortsätter att trampa.”

Vi måste göra detsamma. Det är genom att trampa som vi håller

balansen. De enkla, dagliga handlingarna att be, studera skrifterna
och följa profeternas råd får vår andlighet att röra sig framåt trots
backar, pandemier och livets förändringar.

President Russell M. Nelson har sagt: ”När vår största önskan är att

låta Gud råda, att vara en del av Israel, blir så många beslut lättare. Så
många problem blir icke-problem! … Du vet vad du vill uppnå. Du
vet vilket slags person du verkligen vill bli.”4

När man fokuserar på det som verkligen betyder något ser man att

processen för att stärka sin andlighet och bli andligt sinnad kan vara
enkel, även om den kräver ansträngning och flit. Så håll i och fortsätt
trampa!

Vårda din andliga Liahona
Man blir driven, knuffad och dragen åt så många håll av så många
av den här världens röster att man ibland kan känna sig osäker på åt
vilket håll man ska gå. Kom ihåg att din andliga Liahona fungerar
bäst när du kan skilja på Andens röst och världens röster.
Den Helige Anden är lugn, tydlig och tröstande. Den ger speci
fik vägledning för att ge dig frid och hopp. Den verkar i fullkomlig

kraft. En elektrisk apparat förbrukar kraft.

När vi använder hans andliga kraft fyller vi

på vårt kraftlager. Elektrisk kraft kan endast

användas under begränsade tidsperioder, men
andlig kraft kan användas i tid och evighet!”5
För att bli andligt sinnad, håll i, fortsätt

trampa och sätt andliga mål. Använd de

många tillgängliga resurser du har för att
stärka din ande.

Jag vittnar om att när man är andligt

sinnad ger det verkligen liv och frid (se

2 Nephi 9:39), att vår livskvalitet förbättras

när vi är i harmoni med Fadern och Sonen,

och att Gud älskar oss och tänker på oss och
våra behov. ◼

Ur ”To Be Spiritually Minded Is Life and Peace”, ett tal som
hölls vid Brigham Young University den 9 februari 2021. För
hela talet på engelska, gå till speeches.byu.edu.
SLUTNOTER
1. Äldste Bruce R. McConkie (1915–1985) lärde följande:
”Att ha gemenskap med Herren i det här livet är att
åtnjuta hans Helige Andes sällskap” (Doctrinal New
Testament Commentary [1973], 3:374).
2. Se Dallin H. Oaks, ”Andlighet”, Nordstjärnan, nr 2 1986,
s. 46.
3. Quentin L. Cook, ”Trons grunder”, Liahona, maj 2017,
s. 129.
4. Russell M. Nelson, ”Låt Gud råda”, Liahona, nov. 2020,
s. 95.
5. Se Russell M. Nelson, ”Skydda den andliga kraftled
ningen”, Nordstjärnan, Rapport från den 154:e halv
årskonferensen för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars
Heliga, [oktoberkonferensen 1984], s. 25.
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Ordspråksboken
1–4; 15–16

Hur kan vi göra ”så att [vårt]
öra lyssnar till visheten”?

M

ed så mycket

felaktig informa

tion i världen kan

det vara svårt att sortera

igenom allt och finna evig
sanning. Vår himmelske

Fader vet det, och han vet
att många av hans barn

söker svar. Tack och lov

finner vi många av svaren
på livets svåraste frågor i

skrifterna, i generalkonfe

renstal eller genom per

sonlig uppenbarelse. Vår

himmelske Fader leder oss
aldrig vilse.

ANDENS VISKNINGAR
”Om större delen av den information du får
kommer från sociala eller andra medier, avtar
din förmåga att höra Andens viskningar.
Om du inte också söker Herren genom
dagliga böner och evangeliestudier, blir du
mer mottaglig för filosofier som kan vara
fascinerande men som inte är sanna.
Även heliga som i övrigt är trofasta
kan ledas in på sidospår av den fasta
rytmen i Babylons band.”
Russell M. Nelson, ”Ta dig tid för
Herren”, Liahona, nov. 2021, s. 120.

DISKUSSION
Skrifterna och generalkonferensen är
stora källor till visdom.
När har ett konferenstal eller ett skriftställe väglett ditt liv? Hur
påverkade det dig?
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Aktivitet
I Ordspråksboken läser vi ofta om vishet. Läs
kapitel 2 och 3 enskilt eller i grupp och hitta verser
som handlar om hur vi söker vishet. Till exempel
står det i Ordspråksboken 1:5: ”Den vise hör
… och ökar sin lärdom, den förståndige
får klok ledning.”

Jesaja 1–12

J

esaja använde symboler

för att undervisa om

Israels insamling. Tänk

på det här skriftstället:

”Han ska resa ett baner för

hednafolken och samla de

fördrivna av Israel och de

kringspridda av Juda från
jordens fyra hörn” ( Jesaja

11:12).

Vad undervisade Jesaja
om Israels insamling?
Ett baner är en flagga eller ett standar.
Äldste Jeffrey R. Holland i de tolv apostlarnas kvorum har återgett berättelsen
om hur kyrkans ledare under pionjärtiden gjorde ett baner, en provisorisk
flagga som vittnade om att Saltsjödalen
och de omgivande bergen var den utlovade plats som Herrens ord skulle gå ut
ifrån i de sista dagarna.1
Vilka andra symboler och insikter om
Israels förskingring och insamling kan
du hitta i Jesaja, kapitel 2, 5 och 11?

Hur har vår nutida profet hjälpt oss
att bättre förstå Israels insamling?
Det kan vara till hjälp att studera vad
nutida profeter har sagt om Jesajas
undervisning och Israels insamling. Du
kan titta igenom ett av de här generalkonferenstalen av president Russell
M. Nelson och skriva en lista på hur du
kan hjälpa till att samla in Israel:
• ”Saliga är de som skapar frid”,
Liahona, nov. 2002, s. 39–42.

• ”Insamlingen av det skingrade
Israel”, Liahona, nov. 2006, s. 79–82.

UTSIKT ÖVER SALT LAKE CITY, AV JAMES TAYLOR HARWOOD

• ”Låt Gud råda”, Liahona, nov. 2020,
s. 92–95.

SLUTNOT
1. Se Jeffrey R. Holland, ”Ett
baner för hednafolken”,
Liahona, maj 2011, s. 111.
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Jesaja 13–14;
24–30; 35

J

esajas ord skrevs för

omkring 2 700 år sedan
och kan ibland tyckas

överväldigande eller för

virrande. Men att läsa i

Jesajas bok är ett av de

bästa sätten för oss att lära
oss mer om Jesus Kristus.

Nephi citerade Jesaja ”för
att än mer kunna förmå

[nephiterna] att tro på

Herren sin Återlösare”

(1 Nephi 19:23). För att

förstå Jesaja bättre kan

Vad kan Jesajas uppteckningar
lära mig om Jesus Kristus?
Hur kan Eljakim representera Jesus Kristus?
(Se Jesaja 22:20–25.)
Vad ska Kristus göra för oss vid uppståndelsen? (Se Jesaja 25:8.)
Hur undervisar Kristus sitt folk? (Se Jesaja
28:10.)
Hur beskriver Jesaja återställelsen av
Jesu Kristi evangelium i de sista dagarna?
(Se Jesaja 29:14.)
Hur kommer det att vara när Kristus kommer
tillbaka? (Se Jesaja 35:10.)

du försöka fokusera dina

studier på Jesajas under

visning om Frälsaren.

Sök efter svar på följ

ande frågor när du stud
erar de här kapitlen:
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”Jesaja talade upprepade gånger om
Herrens helande, lugnande inflytande. …
Hans Ande helar, den förfinar, den
tröstar, den blåser in nytt liv i tröstlösa
hjärtan. Den har makten att förvandla allt
som är fult och ont och värdelöst i livet
till något enastående härligt och praktfullt. Han har makten att förvandla jordelivets aska till evighetens huvudprydnad”
(Tad R. Callister, The Infinite Atonement
[2000], s. 206–207).

Jesaja 40–49

H

Vad sa Jesaja om att vara
en Herrens tjänare?
När du läser Jesaja kapitel 40–49, sök då

erren kallar ofta

efter tillfällen när Herren säger ”tjänare”

sina tjänare eller

verser som undervisar om hur du kan vara

eller ”vittne”. Vem talar han om? Sök efter

sina efterföljare för

ett Herrens vittne och en Herrens tjänare,

vittnen. De här termerna

som i Jesaja 44:2.

är vanliga överallt i skrift
erna, och Jesajas bok är

inget undantag. På Gamla

testamentets tid, liksom

i dag, gav Herren männ

iskorna möjlighet att tjäna

honom och vara ett vittne
om honom.

DISKUSSION
Vilken himmelsk hjälp och
vilka välsignelser får de som
är trofasta tjänare? (Se Jesaja
41:10.)
När du sedan läser kapitel 41–44 kan du fundera över vilka verser som kan tillämpas på ditt

JOSEPH SMITH PREDIKAR, AV SAM LAWLOR © 2001

BE OM ATT FÅ VETA HUR
DU KAN HJÄLPA TILL
”Be om möjligheter att
få träffa människor som
känner på sig att det kan
finnas något bättre i livet.
Be om att få veta vad ni
kan göra för att hjälpa
dem. Era böner kommer
att besvaras.”
President Henry B. Eyring, andre
rådgivare i första presidentskapet,
”Ett barn och en lärjunge”,
Liahona, maj 2003, s. 32.

ämbete eller ditt tjänande. Vad ber Herren dig
att göra, och hur ska han hjälpa dig?

Vilka tillfällen har du fått att
vara Herrens tjänare eller
vittne? Det kan till exempel
vara ett ämbete, en mission,
när du har undervisat din
familj eller annat tjänande.
Du kan skriva ner de här
upplevelserna i din dagbok.
Vad lärde du dig av dem? Hur
hjälpte Herren dig?
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”Jesajas ord är stora”
(3 Nephi 23:1)

120+

profetior om den kommande Messias
i Jesajas uppteckningar

6

viktiga kapitel
som handlar
om den
kommande
Messias (se
kap. 7; 9; 11;
50; 53; 61)

66

kapitel i
Jesajas bok,
den längsta
boken bland
profeterna

Kapitel

29

talar
om Mormons
bok

6

nyckelskriftställen
i boken (1:18; 5:20;
29:13–14; 53:3–5;
58:6–7, 13–14)

40

år då Jesaja
predikade
(740–701 f.Kr.)

KONS T SOM SKILDR AR GAML A TES TAMENTET

HAN LEDER MIG, AV YONGSUNG KIM, MED TILLSTÅND AV HAVENLIGHT

Vandra i Herrens ljus

”Kom, ni av Jakobs släkt, låt
oss vandra i Herrens ljus.”
Jesaja 2:5

UNGA VUXNA
Hur kan jag hitta
syftet med mitt liv?

30
KÄNNER DU DIG FAST?
PRÖVA ATT FÖLJA
DET HÄR MÖNSTRET
FÖR TILLVÄXT

36
HUR MAN BLIR
ANDLIGT SINNAD
VÅRDA DIN ANDLIGA
LIAHONA

40
KOM OCH FÖLJ MIG
”JESA JAS ORD
ÄR STORA”
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