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Äldste Richard J. Maynes
i de sjuttios kvorum

återvända kan till Gud,
om jag har lytt hans lag.2

Insikten att vi har en himmelsk 
familj hjälper oss att förstå våra jord-
iska familjers eviga karaktär. Läran 
och förbunden lär oss att familjen 
är grundläggande i den himmelska 
ordningen: ”Samma sällskaplighet 
som finns bland oss här kommer 
att finnas bland oss där, men den 
kommer att vara förenad med evig 
härlighet.” 3

Det är väsentligt att man förstår 
familjens eviga karaktär för att förstå 
vår himmelske Faders plan för sina 
barn. Den onde å andra sidan vill göra 
allt som står i hans makt för att för
störa vår himmelske Faders plan. I sitt 
försök att omintetgöra Guds plan leder 
han ett angrepp på familjens institu
tion som är utan motstycke. Några av 
de effektivaste vapnen han använder 
i sina attacker är själviskhet, girighet 
och pornografi.

Jag är Guds lilla barn,
och han har satt mig här;
han givit mig ett jordiskt hem
med far och mor så kär.

Led mig, stöd mig, gå bredvid mig,
så att jag en dag

Jag insåg tidigt, som ung missio
när i Uruguay och Paraguay, att 
en av de saker som framförallt 

lockade dem som ville lära sig mer 
om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars 
Heliga var deras intresse för vår lära 
rörande familjen. Ja, ända sedan 
Jesu Kristi evangelium blev återställt 
har sanningssökare dragits till läran 
att familjer kan vara tillsammans för 
evigt.

Principen om eviga familjer är en 
väsentlig beståndsdel av vår him
melske Faders stora plan för sina 
barn. Grundläggande i den planen är 
insikten om att vi har såväl en him-
melsk som en jordisk familj. Aposteln 
Paulus lär oss att vår himmelske Fader 
är våra andars Fader:

”För att de skall söka Gud … och 
finna honom …

Ty i honom är det vi lever, rör oss 
och är till … Vi är av hans släkt.” 1

Att vi är barn till en kärleksfull 
himmelsk Fader är en sådan funda
mental princip i Jesu Kristi evangelium 
att till och med våra barn förkunnar 
den sanningen när de sjunger primär
sången ”Jag är Guds lilla barn”. Du 
minns väl orden?

Skapa ett hem där 
Kristus är medelpunkten
Vi förstår och tror på familjens eviga karaktär. Denna insikt 
och tro bör inspirera oss att göra allt vi förmår för att skapa ett 
hem där Kristus är medelpunkten.



38 L i a h o n a

Vår eviga lycka är inte ett av 
Satans mål. Han vet att nyckeln till att 
göra män och kvinnor lika olyckliga 
som han själv är, ligger i att beröva 
dem familjerelationer som har eviga 
utsikter. Eftersom Satan vet att sann 
lycka i det här livet och i evigheten fås 
i form av en familj gör han allt som 
står i sin makt för att förgöra den.

Den forntida profeten Alma kallar 
Guds plan för hans barn ”den stora 
lycksalighetsplanen”.4 Första presi
dentskapet och de tolv apostlarnas 
kvorum, som vi stöder som profeter, 
siare och uppenbarare, har gett oss 
det här inspirerade rådet i fråga om 
lycka och familjeliv: ”Familjen är 
instiftad av Gud. Äktenskap mellan 
man och kvinna är en nödvändig del 
av hans eviga plan. Barn har rätt att 
födas inom äktenskapets ram, och att 
fostras av en far och en mor som ärar 
sina äktenskapslöften med fullständig 
trohet. Största förutsättningarna för 
lycka i familjelivet finns då det byggs 
på Herrens Jesu Kristi lärdomar.” 5

Den lycka som Alma talade om, 
och mer nyligen första presidentskapet 
och de tolv apostlarnas kvorum, finner 
vi helt visst i hemmet och familjen. 
Vi finner den i överflöd om vi gör allt 
vi förmår för att skapa ett hem där 
Kristus är medelpunkten.

Syster Maynes och jag lärde oss 
några viktiga principer när vi tidigt i 
vårt äktenskap påbörjade processen 
att skapa ett hem där Kristus var 
medelpunkten. Vi började med att 
följa kyrkans ledares råd. Vi samlade 
våra barn kring oss och hade familjens 
hemafton varje vecka, daglig bön och 
studerade skrifterna varje dag. Det var 
inte alltid lätt, lägligt eller lyckat, men 
med tiden blev dessa enkla samman
komster en kär familjetradition.

Vi lärde oss att våra barn senare 
i veckan kanske inte mindes allt 
från lektionen vi hade på familjens 

hemafton, men de skulle komma ihåg 
att vi hade hemafton. Vi lärde oss att 
de senare den dagen i skolan förmod
ligen inte skulle minnas den exakta 
ordalydelsen i det vi läste i skrifterna 
eller sade i bönen, men de skulle 
komma ihåg att vi läste i skrifterna, 
att vi höll bön. Bröder och systrar, 
genom att skapa celestiala traditioner i 
hemmet får vi och våra ungdomar stor 
kraft och beskydd.

Genom att lära oss, undervisa om 
och tillämpa principerna i Jesu Kristi 
evangelium i våra hem skapar vi en 
miljö där Anden kan vistas. Genom 
att skapa dessa himmelska traditioner 
i våra hem kan vi övervinna världens 
falska traditioner och lära oss att låta 
andras behov och bekymmer gå före 
våra egna.

Både föräldrar och barn har 
ansvaret att skapa ett hem där 
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Kristus är medelpunkten. Föräldrar 
har ansvaret att undervisa sina barn 
i kärlek och rättfärdighet. Föräld
rar kommer att stå ansvariga inför 
Gud för hur de uppfyller sina heliga 
plikter. Föräldrar undervisar sina barn 
med ord och genom exempel. Den 
här dikten av C. C. Miller med titeln 
”Ekot” belyser den betydelse och det 
inflytande som föräldrar har när de 
påverkar sina barn:

”Det var ett får och inte ett lamm
som gick vilse enligt Jesu liknelses  

ord —
ett vuxet får som irrade bort
från de nittionio i herdens hjord.
Så varför bör vi söka efter vilsna får
med tro och med bön och med hopp?
För att det är farligt när får försvinner:
De leder lammen bort.
Lammen följer ju i fårens spår,
och när fårens strövtåg vilse bär,
så dröjer det inte länge alls
förrän också lammen förlorade är.
Så vi vädjar för fåren för lammens 

skull
och anstränger oss på alla vis,
för när fåren lämnar Herrens hjord
får lammen betala
ett alltför högt pris.6

Herren skildrar konsekvenserna 
i Läran och förbunden för föräldrar 
som för sina barn vilse: ”Och vidare: 
Om det i Sion eller i någon av dess 
organiserade stavar finns föräldrar 
som har barn, och som inte lär dem 
att vid åtta års ålder förstå läran om 
omvändelse, tro på Kristus, den 
levande Gudens Son, och om dopet 
och den Helige Andens gåva genom 
handpåläggning, skall synden vila på 
föräldrarnas huvuden.” 7

Man kan knappast överdriva den 
betydelse föräldrar har när det gäller 
att undervisa barnen om celestiala tra
ditioner med ord och genom exempel. 

Barn har också en viktig roll när det 
gäller att skapa ett hem där Kristus är 
medelpunkten. Låt mig få läsa ett kort 
tal som min åttaårige dotterson Will 
höll nyligen och som belyser den här 
principen:

”Jag tycker om att rida och kasta 
lasso med min pappa. En lasso består 
av olika trådar som har tvinnats ihop 
för att repet ska bli starkt. Om ett 
rep bara hade en tråd så skulle det 
inte fungera. Men eftersom det finns 
flera trådar som alla samverkar kan vi 
använda repet på många olika sätt och 
det är starkt.

Familjer kan vara som rep. Om 
bara en enda person arbetar hårt och 
gör det som är rätt så är inte familjen 
lika stark som när alla anstränger sig 
för att hjälpa varandra.

Jag vet att när jag gör rätt så hjälper 
jag min familj. När jag är snäll mot min 
syster Isabelle så har vi båda roligt och 
det gör mamma och pappa glada. Om 
mamma behöver göra någonting kan 

jag hjälpa henne genom att leka med 
min lillebror Joey. Jag kan också hjälpa 
min familj genom att ha ordning och 
reda i mitt rum och hjälpa till utan att 
klaga. Eftersom jag är det äldsta barnet 
i vår familj vet jag att det är viktigt att 
jag är ett gott exempel. Jag kan göra 
mitt bästa att välja det rätta och hålla 
buden.

Jag vet att barn kan hjälpa sina 
familjer att vara starka som ett starkt 
rep. Om var och en gör sitt bästa och 
arbetar tillsammans är familjer lyckliga 
och starka.”

När föräldrar presiderar över sina 
familjer i kärlek och rättfärdighet och 
undervisar sina barn om Jesu Kristi 
evangelium med ord och genom 
exempel, och när barn älskar och 
stöder sina föräldrar genom att lära 
sig och tillämpa de principer som 
föräldrarna undervisar om, då skapas 
ett hem där Kristus är medelpunkten.

Bröder och systrar, som medlem
mar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars 
Heliga förstår vi och tror på familjens 
eviga karaktär. Denna insikt och tro 
bör inspirera oss att göra allt vi för
mår för att skapa ett hem där Kristus 
är medelpunkten. Jag vittnar för er att 
när vi strävar efter att göra det här så 
utövar vi mer fullkomligt den kärlek 
och det tjänande som vår Frälsare 
Jesus Kristus visade under sitt liv och 
försoning, och då blir vårt hem verk
ligen ett himmelrike på jorden. I Jesu 
Kristi namn, amen. ◼
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