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Äldste Quentin L. Cook
i de tolv apostlarnas kvorum

Jag fyllde år förra månaden. I 
födelsedagspresent fick jag en CD 
av min hustru Mary. Den innehöll 

sånger om hopp och tro som framför
des av den berömda brittiska sånger
skan Vera Lynn, som inspirerade sina 
lyssnare under andra världskrigets 
mörka tid.

Det finns en liten historia bakom 
varför min hustru gav mig den. Bomb
ningen av London i september 1940 
började dagen innan jag föddes. 1 Min 
mor lyssnade till rapporteringen om 
blitzen på radion i sin sjukhussal och 
bestämde sig för att ge mig namn efter 
radiopresentatören som hette Quentin.

Sångerskan Vera Lynn är nu 93 
år gammal. Förra året gavs en del av 
hennes sånger från krigstiden ut på 
nytt och de klättrade genast till toppen 
på musiklistorna i Storbritannien. De 
av er som är lite äldre kommer säkert 
ihåg några av sångerna, som ”The 
White Cliffs of Dover”.

En sång som heter ”When the 
Lights Go on Again All over the 
World” berörde mig djupt. Sången fick 
mig att tänka på två saker — för det 
första på en brittisk statstjänstemans 
profetiska ord: ”Lamporna släcks över 
hela Europa. Vi kommer inte att få se 
dem tända igen under vår livstid.” 2 
Och för det andra på bombningen av 

brittiska städer, till exempel London. 
För att göra det svårare för de attacke
rande bombplanen att finna sina mål 
infördes mörkläggning. Lamporna 
släcktes och man täckte för fönstren.

Sången speglade ett optimistiskt 
hopp om att frihet och ljus skulle åter
komma. För dem av oss som förstår 
den roll som Frälsaren och Kristi ljus 3 
har i den pågående konflikten mellan 
gott och ont, är parallellen mellan 
världskriget och dagens moraliska 
konflikt tydlig. Det är genom Kristi ljus 
som hela människosläktet ”kan skilja 
gott från ont.” 4

Frihet och ljus har aldrig varit lätta 
att uppnå eller bevara. Sedan striden i 
himlen har de onda makterna använt 
alla tänkbara medel för att tillintetgöra 
handlingsfriheten och utplåna ljuset. 
Angreppet mot moraliska principer 
och religionsfriheten har aldrig varit 
starkare.

Som sista dagars heliga måste vi 
göra vårt bästa för att bevara ljuset och 
skydda våra familjer och samhällen 
från det här angreppet mot moral och 
religionsfrihet.

skydda familjen
En ständig fara för familjen är det 

onda inflytande som tycks komma 
från alla håll. Även om vi i första hand 

Låt ljusen åter tändas
I vår alltmer orättfärdiga värld är det nödvändigt att 
värderingar grundade på religiös tro är en del av det 
offentliga samtalet.

försoning och genom lydnad mot 
evangeliets lagar och förordningar.” 27

När försoningens stund var inne 
uppsände Frälsaren sin stora över
prästerliga förbön och han talade om 
var och en av oss och sade: ”Fader, 
jag vill att där jag är, där skall också de 
som du har gett mig vara med mig, så 
att de får se min härlighet som du har 
gett mig.” 28 ”Detta är evigt liv att de 
känner dig, den ende sanne Guden, 
och den som du har sänt, Jesus 
Kristus.” 29

Jag bär mitt särskilda vittnesbörd 
om att de lever. När vi använder vår 
handlingsfrihet i rättfärdighet lär vi 
känna dem, blir vi mer som de är 
och förbereder oss för den dag då 
”varje knä skall böjas och varje tunga 
bekänna” att Jesus är vår Frälsare. 30 
Må vi fortsätta att följa honom och 
vår evige Fader, liksom vi gjorde i 
begynnelsen. Det är min bön i Jesu 
Kristi namn, amen. ◼
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skydda samhället
Förutom att skydda våra egna 

familjer bör vi med ljuset som redskap 
skydda vårt samhälle. Frälsaren sade: 
”Låt … ert ljus lysa för människorna, 
så att de ser era goda gärningar och 
prisar er Fader i himlen.” 7

Vår tid har beskrivits som ”en över
flödets tid och en tvivlets generation.” 8 
Grundläggande tro på Guds makt och 
auktoritet ifrågasätts inte bara, utan 
bemöts nedsättande. Hur kan vi under 
dessa omständigheter främja vär
deringar på ett sätt som kan genljuda 
bland icketroende och likgiltiga och 
hjälpa till att bromsa in våldets och 
ondskans nedåtgående spiral?

Den här frågan är av monumental 
vikt. Tänk på profeten Mormon och 
hans ångest när han utropade: ”Hur 
kunde ni förkasta denne Jesus som 
stod med öppna armar för att ta emot 
er!” 9 Mormons ångest var berättigad 
och hans son Moroni lämnades att 
beskriva ”den sorgliga berättelsen om 
[sitt] folks undergång.” 10

Min personliga erfarenhet av att 
leva och samverka med människor 
världen över har gjort mig hoppfull. 
Jag tror att ljus och sanning kommer 
att bevaras i vår tid. I alla nationer 
finns det många som dyrkar Gud och 
känner sig ansvariga inför honom för 
sina handlingar. Somliga anser sig fak
tiskt se en global återfödelse av tron. 11 
Som ledare i kyrkan har vi träffat 
ledare för andra trossamfund och sett 
att det finns en gemensam moralisk 
grund som överskrider teologiska olik
heter och förenar oss i vår strävan mot 
ett bättre samhälle.

Vi ser också att de flesta män
niskorna fortfarande respekterar 
grundläggande moraliska värderingar. 
Men missta er inte. Det finns också 
människor som är fast beslutna att 
både utplåna tron och motarbeta allt 
religiöst inflytande i samhället. Andra 

som är belöningen för rättfärdighet. 
Vårt ansvar är att vara i världen men 
inte av världen.

Dessutom behöver vi kraftigt 
förbättra efterlevnaden av vår religion 
i hemmet. Det är ytterst viktigt att vi 
håller familjens hemafton varje vecka, 
daglig familjebön och dagliga skrift
studier. Vi behöver välkomna sådant 
till vårt hem som är ”dygdigt, älskligt 
eller hedrande eller berömvärt”. 6 Om 
vi gör våra hem till heliga platser som 
skyddar oss från det onda, skyddas 
vi också från de allvarliga följder som 
skrifterna har förutsagt.

bör lägga kraft på att söka ljus och 
sanning, är det klokt att mörklägga 
våra hem för de dödliga bomber som 
hindrar andlig utveckling och tillväxt. 
Särskilt pornografi är ett massförstör
elsevapen som angriper moralen. Den 
är ett av de inflytanden som skadar 
moraliska värderingar allra mest. Vissa 
TVprogram och internetsidor är lika 
dödliga. Dessa onda makter berövar 
världen ljus och hopp. Förfallet ökar 
i rask takt. 5 Om vi inte mörklägger 
våra hem för det onda ska vi inte bli 
förvånade om ödeläggande moraliska 
explosioner spränger sönder den frid 
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äktenskapslöften. För oss grundar 
sig ärligheten på Frälsarens liv och 
lärdomar. Ärlighet är också högt 
värderad i många andra religioner 
och i historisk litteratur. Poeten Robert 
Burns sade: ”En hederlig man är 
Guds ädlaste skapelse.” 21 Nästan alla 
troende känner ansvarighet inför Gud 
när det gäller ärlighet. Det var därför 
mannen i Kalifornien omvände sig 
från sin tidigare oärliga handling.

I ett tal under en universitetsav
slutning förra året delgav Clayton 
Christensen, som är Harvardprofessor 
och ledare i kyrkan, en sann berätt
else om en kollega från ett annat land 
som hade studerat demokrati. Vännen 
förvånades över hur otroligt viktig reli
gionen är för demokratin. Han påpek
ade att i samhällen där medborgarna 
vid tidig ålder får lära sig att känna 
ansvar inför Gud för ärlighet och red
barhet, väljer de på ett självklart sätt 
att följa regler och seder som främjar 
demokratiska ideal. I samhällen där så 
inte är fallet kan ärligt uppförande inte 
påtvingas av aldrig så många poliser. 22

Moraliska värderingar rörande 
ärlighet kan alltså spela en viktig roll i 
upprättandet av ljus och sanning och 
i samhällsfrämjande syften, och bör 
värdesättas av dem som inte tror.

Att behandla alla Guds barn som bröder 
och systrar

Ett annat exempel på hur religiös 
tro gynnar samhället och sprider ljus 
i världen är den roll som religionen 
har i att man behandlar alla Guds barn 
som bröder och systrar.

Många religiösa institutioner har 
under de senaste två hundra åren på 
ett föredömligt sätt sträckt sig ut och 
räddat människor som levt under 
grymma omständigheter, eftersom de 
tror att alla människor är skapade till 
Guds avbild. 23 William Wilberforce, den 
store brittiske statsmannen som kraftigt 

flesta länders grundlag ska en religiös 
medvetenhet inte ges företräde, men 
den bör inte heller åsidosättas. 19

Religiös tro är en källa till ljus, 
kunskap och visdom och gynnar 
samhället på ett dramatiskt sätt när 
anhängare handlar på ett moraliskt 
sätt för att de känner sig ansvariga 
inför Gud. 20

Två religiösa principer kan illust
rera detta.

Ärliga handlingar motiverade av 
ansvarighet inför Gud

Den trettonde trosartikeln börjar: 
”Vi tror på att vara ärliga.” Ärlighet är 
en princip som grundar sig på religiös 
tro och är en av Guds grundläggande 
lagar.

För många år sedan när jag arbet
ade som jurist i Kalifornien kom en 
vän och klient som inte var medlem 
i vår kyrka för att träffa mig. Med stor 
entusiasm visade han mig ett brev som 
han hade fått från en av våra biskopar 
i en närliggande församling. Biskopen 
skrev att en medlem i hans församling, 
en av min klients tidigare anställda, 
hade tagit material från min klients 
arbetsplats och rättfärdigat det med 
att det var överskottsmaterial. Men 
när han hade blivit en hängiven sista 
dagars helig och försökte följa Jesus 
Kristus, insåg mannen att det som han 
hade gjort var oärligt. I kuvertet låg 
en summa pengar från mannen som 
skulle täcka både materialkostnaderna 
och ränta. Min klient imponerades 
av att kyrkan genom lekmannaled
are hjälpte den här mannen i hans 
ansträngning att försonas med Gud.

Tänk på det ljus och den sanning 
som den gemensamma värderingen 
ärlighet har i den judiskkristna 
världen. Tänk vilken inverkan det 
skulle ha på samhället om ungdom
arna inte fuskade i skolan, om vuxna 
var ärliga på arbetet och trogna sina 

ondskefulla människor exploaterar, 
manipulerar och förstör samhället 
med droger, pornografi, sexuellt 
utnyttjande, människohandel, rån och 
ohederliga affärer. Dessa människors 
makt och inflytande är mycket stort 
även om de är relativt få till antalet.

Det har alltid pågått en kamp mel
lan troende och de som vill rensa bort 
religionen och Gud från det offent
liga. 12 Många av dagens opinions
bildare avvisar en moralisk syn på 
världen som grundas på judiskkristna 
värderingar. Enligt dem finns det ingen 
objektiv moralisk ordning. 13 De anser 
att man inte bör gynna moraliska 
mål. 14

Ändå strävar de flesta människor 
efter att vara goda och hederliga. Kristi 
ljus, vilket skiljer sig från den Helige 
Anden, upplyser deras samvete. Vi 
vet genom skrifterna att Kristi ljus är 
”Anden [som] ger ljus åt varje männi
ska som kommer till världen.” 15 Detta 
ljus ges ”för hela världens skull.” 16 Pre
sident Boyd K. Packer har lärt oss att 
det här är en ”källa till inspiration, som 
alla som tillhör den mänskliga familjen 
har inom sig.” 17 Det är därför många 
accepterar moraliska värderingar även 
när de grundas på en religiös övertyg
else som de inte personligen stödjer. 
Som det står i Mosiah i Mormons bok: 
”Det är … inte vanligt att folkets röst 
önskar något som strider mot det 
som är rätt, men det är vanligt att en 
mindre del av folket önskar det som 
inte är rätt.” Mosiah varnar oss sedan: 
”Om tiden kommer då folkets röst 
väljer ondska, då är tiden inne då 
Guds straffdomar skall komma.” 18

I vår alltmer orättfärdiga värld är 
det nödvändigt att värderingar grund
ade på religiös tro är en del av det 
offentliga samtalet. Moraliska stånd
punkter initierade av en religiös med
vetenhet måste få en jämställd plats 
i den offentliga debatten. Enligt de 
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ledet tillsammans med alla välvilliga 
människor och göra allt vi kan för att 
bevara ljuset, hoppet och moralen i 
våra samhällen.

Om vi både efterlever och förkun
nar de här principerna följer vi Jesus 
Kristus, som är världens sanna ljus. 
Vi kan vara en rättfärdighetens kraft 
under förberedelserna för vår Herre 
och Frälsare Jesu Kristi andra ankomst. 
Vi ser fram emot den vackra dag då 
”fria hjärtan ska sjunga när ljusen åter 
tänds över hela världen.” 31 I Jesu Kristi 
heliga namn, amen. ◼
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emot en uppenbarelse som sade: 
”Det [är] inte rätt att någon människa 
skall vara i träldom under någon 
annan.” 30 Vårt engagemang för 
religionsfrihet och för att man ska 
behandla alla människor som Guds 
söner och döttrar är centralt  
i vår lära.

Det här var bara två exempel på 
hur trosbaserade värderingar kan 
underbygga principer som storligen 
välsignar samhället. Det finns många 
fler. Vi bör både delta själva och stödja 
människor med god karaktär och red
barhet för att hjälpa till att återinföra 
moraliska värderingar som välsignar 
hela samhället.

Jag vill betona att alla röster måste 
få bli hörda i den offentliga debatten. 
Varken religiösa eller sekulära röster 
ska tystas. Vidare ska vi inte förvänta 
oss att våra synpunkter automatiskt 
kommer att accepteras eller ges före
träde för att de grundas på religiösa 
principer. Men det är också tydligt att 
sådana synpunkter och värderingar är 
berättigade att få granskas enligt sina 
förtjänster.

Den moraliska grunden till vår lära 
kan bli en ledstjärna för världen och 
en förenande kraft för både moral 
och tro på Jesus Kristus. Vi måste 
skydda våra familjer och gå i främsta 

bidrog till att olagligförklara slavhandeln 
i Storbritannien, är ett utmärkt exem
pel. 24 ”Amazing Grace”, den rörande 
psalmen och den inspirerande filmen 
med samma namn, fångar stämningen 
under det tidiga 1800talet och beskriver 
hans heroiska insats. Wilberforces 
outtröttliga kamp var ett av de första 
stegen i avskaffandet av denna hemska, 
förtryckande, grymma och korrumpe
rande verksamhet. Som en del av sin 
strävan föresatte han sig, tillsammans 
med andra ledare, att reformera den 
allmänna moralen. Han ansåg att utbild
ning och regering måste grundas på 
moral. 25 ”Han levde för sin vision om 
moraliskt och andligt berikande, vare 
sig det gällde att försvara äktenskapets 
institution, angripa slavhandeln eller 
med eftertryck försvara sabbatsdagen.” 26 
Med stor energi hjälpte han till att 
mobilisera landets moraliska ledare och 
samhällsledare i en landsomfattande 
kamp mot synden. 27

I vår kyrkas tidiga historia var den 
stora majoriteten av medlemmarna 
emot slaveriet. 28 Det var en viktig 
anledning, vid sidan av vår religiösa 
tro, till den fientliga inställning och 
det pöbelvåld som de fick erfara och 
som kulminerade i den utrotningsor
der som Guvernör Boggs utfärdade i 
Missouri. 29 År 1833 tog Joseph Smith 
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Vi lever i en av de allra viktigaste 
tidsutdelningarna — en tid som 
forna profeter såg fram emot, 

profeterade om och, tror jag, läng
tade efter. Men med alla himmelska 
välsignelser utgjutna över oss är Satan, 
som verkligen finns, mer aktiv än 
någonsin och vi bombarderas stän
digt av motstridiga budskap. Ängeln 
Moroni varnade den unge profeten 
Joseph Smith för att hans namn 
skulle hållas för gott och ont överallt i 
världen (se Joseph Smith — Historien 
1:33) och aldrig har uppfyllelsen av en 
profetia varit tydligare. Profeten gav 
sitt liv för sitt vittnesbörds skull och 
attackerna mot kyrkan fortsätter än 
idag, till och med mot Frälsaren själv. 
Att Frälsaren verkligen finns, att hans 
försoningsoffer utfördes och att dess 
universella tillämpning på var och en 
av oss verkligen är aktiv förnekas och 
avfärdas ofta som en myt eller som ett 
ogrundat hopp för svaga eller obild
ade människor. Dessutom fortsätter 
man att förneka att evangeliet verk
ligen återställts i dessa sista dagar. Det 
ständiga bombardemanget av sådana 
budskap kan orsaka förvirring, tvivel 
och pessimism och varje gång attacke
rar de de grundläggande sanningar vi 
tror på, vår tro på Gud och vårt hopp 
inför framtiden.

Så ser måhända verkligheten ut i 
världen, men vi kan fortfarande välja 
hur vi ska påverkas av den. När våra 
heliga lärosatser och det vi tror på 
ifrågasätts är det ett tillfälle för oss att 
lära känna Gud på ett djupt personligt 
plan. Detta är vårt tillfälle att välja.

På grund av de konflikter och 
utmaningar vi möter i världen idag vill 
jag föreslå ett enda val — ett val som 
ger frid och skydd, ett val som lämpar 
sig för alla. Det är att välja att tro. Var 
medvetna om att tro inte är en gratis 
gåva som ges utan eftertanke, önskan 
eller ansträngning. Den kommer inte 
till oss som dagg från himlen. Fräls
aren sade ”kom till mig” (Matt 11:28) 
och ”bulta och ni [skall få]” (Matt 7:7). 
Det här är handlingsverb — kom, 
bulta. De är val. Så jag säger: Välj att 
tro. Välj tro i stället för tvivel, välj tro 
framför rädsla, välj tro framför det 
okända och osedda, och välj tro i 
stället för pessimism.

Almas klassiska berättelse om tro 
som den finns nedtecknad i Almas 
trettioandra kapitel i Mormons Bok 
handlar om en rad val som utvecklar 
och bevarar vår tro. Alma uppmanade 
oss att välja. Han talade om gärningar 
som orsakats av val. Han använde 
orden vakna, väcka, pröva, utöva, 
önska, verka och så. Sedan förklarade 
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