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denna grundval kan [vi] inte falla”.4

Herrens råd till Josua är samma råd
som han ger till er i dag, ni ”ungdom
av ädel härkomst”.5 ”Var … stark och
frimodig … Var … inte förskräckt eller
förfärad, ty HERREN, din Gud, är med
dig vart du än går.”6 Ni är inte
ensamma! Ni kanske är den enda med-
lemmen på er skola, bland era vänner
eller till och med i er familj, men ni är
inte ensamma. Ni kan lita till Herrens
styrka. Som Josua sade till israeliterna:
”Helga er, för i morgon skall Herren
göra under bland er.”7 Det var Josuas
kallelse till en återgång till dygden, och
samma kallelse gäller oss idag. Vi kan
helt enkelt inte utföra det verk vi beva-
rats och förberetts för, om vi inte har
tillgång till den styrka och det självför-
troende som kommer av att leva ett
dygdigt liv.

Ni är unga kvinnor med stor tro. Ni
kom till jorden med er tro i bagaget.
Alma säger oss att ni i föruttillvaron
visade stor tro och goda gärningar.8 Ni
kämpade med tro och vittnesbörd för
att försvara den plan som Gud fram-
lade. Ni visste att planen var god och
ni visste att Frälsaren skulle och kunde
göra det han sade att han skulle göra,
för ni kände honom! Ni stod vid hans
sida och såg med iver fram emot att få
komma till jorden. Ni visste vad som
skulle krävas av er. Ni visste hur svårt
det skulle bli, men var övertygade 
om att ni inte bara kunde utföra ert
gudomliga uppdrag utan att ni också
kunde åstadkomma en förändring. Ni
är ”utvalda andar som hölls i bered-
skap för att komma fram i tidernas full-
bordan för att delta i grundläggningen
av de sista dagarnas stora verk, vilket
innefattar att bygga tempel och utföra
förrättningar däri”.9

Och nu är ni här för att göra det
som ni bevarades och förbereddes för.

Vi är döttrar till vår himmelske
Fader. Han älskar oss och vi äls-
kar honom.1 Jag känner mig

ödmjuk och tacksam över att få vara
här med er. Herren har välsignat mig
med en mycket tydlig insikt om vilka
ni är och varför ni är här på jorden i
den här tiden. Herren älskar er och jag
vet att ni älskar honom. Det syns i ert
ansikte, i er ärbarhet, i er önskan att
välja det rätta och i er beslutsamhet 
att fortsätta vara dygdiga och rena.

Vi har haft många dyrbara andliga
stunder tillsammans. Vi har burit vårt
vittnesbörd kring lägereldar, i kapell
och under brasaftnar. Vi har värmts 
av er tros eld. Vi har bestigit berg 
och vecklat ut gyllene baner — från
Brasilien till Bountiful — som symbo-
liserar den djupa hängivenhet vi har 
i vårt hjärta att fortsätta vara dygdiga
och alltid värdiga att gå till templet. 
Vi har bett, läst Mormons bok och lett
varje dag, och tillsammans med vår
mor, mormor och farmor och våra
ledare arbetar vi på Personlig tillväxt.
Och det är bara början!

Det är en underbar tid idag att
vara på jorden och att vara en ung
kvinna. Vår vision förblir densamma:
att vara värdiga att ingå och hålla
heliga förbund och ta emot templets

förrättningar. Det är vårt allt över-
skuggande mål! Därför fortsätter vi
att leda världen i en återgång till dyg-
den — en återgång till kyskhet och
moralisk renhet. Vi fortsätter att göra
allt vi kan för att hjälpa varandra ”stå
… på heliga platser”2 och ta emot,
känna igen och lita på den Helige
Anden.

Vi fortsätter tala om Kristus och
glädjas i Kristus så att vi alla ska veta
till vilken källa vi kan se för att få förlå-
telse för våra synder.3 Och ja, vi fortsät-
ter att stå fasta oavsett vilka stormar
som härjar omkring oss eftersom vi vet
och vittnar om att ”det är på klippan,
vår Återlösare, som är Kristus, Guds
Son, som [vi] måste bygga [vår]
grundval … och om [vi] bygger på

Kom ihåg vem du är!
Det finns ingen vackrare syn än en ung kvinna som strålar
av Andens ljus, som är säker på sig själv och modig eftersom
hon är dygdig.
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När jag ser ut över er ikväll undrar jag
om det var så här som Helamans unga
söners flickvänner såg ut! Inte under-
ligt att Satan attackerar er identitet 
och dygd allt hårdare. Om ni kan
avskräckas, nedslås, distraheras, uppe-
hållas eller hindras från att vara värdiga
att ta emot den Helige Andens vägled-
ning eller komma till Herrens heliga
tempel så vinner han.

Ni unga kvinnor i Jesu Kristi Kyrka
av Sista Dagars Heliga: Kom ihåg vilka
ni är! Ni är utvalda. Ni är Guds döttrar.
Ni får inte vara en generation av unga
kvinnor som nöjer sig med att ”passa
in”. Ni måste ha modet att utmärka er,
att ”stå upp och stråla, så att ert ljus
kan vara ett baner för nationerna”.10

Världen vill att ni ska tro att ni inte
betyder något — att ni är omoderna
och att ni inte hänger med. Världen
ropar med hög och obeveklig röst att
ni ska ”leva livet”, ”prova på allt”,
”experimentera och vara lyckliga”.
Men den Helige Anden viskar till er

och Herren uppmanar er att vandra
på dygdens stigar, att lägga åt sidan
det som hör världen till och hålla fast
vid de förbund som ni har slutit.11

Jag har alltid älskat berättelsen om
sonen till Frankrikes kung Ludvig XVI,
eftersom han hade en orubblig insikt
om sin identitet. Som ung man kid-
nappades han av onda män som hade
störtat hans far, kungen. Männen
visste att om de kunde förstöra hans
moral så skulle han förlora rätten till
tronen. I sex månader ansatte de
honom med allt ont som världen hade
att erbjuda, men inget fick honom på
fall. Det förvånade hans tillfångatagare
och när de testat allt de kunde komma
på, frågade de honom hur han kunde
ha en så stor moralisk styrka. Hans
svar var enkelt. Han sade: ”Jag kan inte
göra det ni kräver av mig, för jag är
född till att bli kung.”12

Liksom kungens son har ni fötts
med konungslig härkomst. Var och 
en av er har ett gudomligt arv. ”Ni är

bokstavligen konungsliga döttrar till
vår Fader i himlen.”13 Var och en av 
er föddes till att bli drottning.

När jag gick på Brigham Young
University lärde jag mig vad det egent-
ligen innebär att vara drottning. Jag
fick en unik möjlighet att tillsammans
med en mindre grupp elever träffa
profeten, president David O. McKay.
Jag ombads ta på mig min bästa klän-
ning och vara klar att resa tidigt nästa
morgon till Huntsville i Utah för att
besöka profeten i hans hem. Jag kom-
mer aldrig att glömma den upplevel-
sen. Så snart vi steg in i huset kände
jag andan som fanns i hemmet. Vi
satte oss ner med profeten i hans var-
dagsrum. Han hade vit kostym på sig
och bredvid honom satt hans hustru.
Han bad var och en att stiga fram och
presentera sig för honom. När jag steg
fram tog han mig i handen och medan
jag berättade för honom om mitt liv
och min familj såg han mig djupt i
ögonen.
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När vi alla hade hälsat på honom
lutade han sig tillbaka i stolen, tog sin
hustru i handen och sade: ”Nu, unga
kvinnor, vill jag att ni ska träffa min
drottning.” Bredvid honom satt hans
hustru Emma Rae McKay. Hon hade
ingen krona av gnistrande diamanter
på huvudet och satt inte heller på en
tron, men jag visste att hon verkligen
var en drottning. Hennes vita hår var
hennes krona och hennes rena ögon
gnistrade som juveler. När president
och syster McKay berättade om sin
familj och sitt liv tillsammans vittnade
de sammanbundna händerna om
deras innerliga kärlek. De strålade av
glädje. Hon var vacker på ett sätt som
inte kan fabriceras. Det var ett resultat
av åratals sökande efter de bästa
gåvorna, god utbildning, efter lärdom
genom studier och även genom tro.
Det var ett resultat av hårt arbete, av
att trofast uthärda prövningar med
optimism, tillit, styrka och mod. Det
var ett resultat av hennes orubbliga
hängivenhet och trohet till sin make,
sin familj och Herren.

Den dagen i Huntsville i Utah
påmindes jag om min gudomliga iden-
titet och jag lärde mig om det jag i dag

kallar ”djup skönhet” — det slags
skönhet som strålar inifrån. Det är det
slags skönhet man inte kan måla på,
skapa genom kirurgiska ingrepp eller
köpa. Det är det slags skönhet som
inte kan tvättas bort. Det är andlig
dragningskraft. Djup skönhet spirar ur
dygden. Det är skönheten som kom-
mer av att vara kysk och moraliskt ren.
Det är det slags skönhet som ni kan 
se i blicken hos dygdiga kvinnor som
er mor, mormor och farmor. Det är 
en skönhet man förtjänar genom 
tro, omvändelse och att hedra sina 
förbund.

Världen lägger så stor vikt vid fysisk
dragningskraft och vill att ni ska tro att
ni måste se ut som den ouppnåeliga
modellen på veckotidningarnas
omslag. Om ni frågade Herren skulle
han säga att ni är vackra på ert eget
unika sätt. När ni är dygdiga, kyska och
moraliskt rena lyser er inre skönhet
upp era ögon och ert ansikte. Min far-
far brukade säga: ”När du lever nära
Gud och hans oändliga nåd är det
inget du behöver berätta, det syns i
ditt ansikte.”14 När ni är värdiga den
Helige Andens sällskap är ni säkra på
er själva och er inre skönhet strålar

klart. ”Pryd ständigt dina tankar med
dygd. Då skall din självtillit växa sig
stark i Guds närhet, och … den 
Helige Anden skall vara din ständige
ledsagare.”15

Vi har fått veta att ”Den Helige
Andens gåva … ger liv åt alla själsför-
mögenheter, ökar, vidgar, utvecklar
och renar alla naturliga drifter och
känslor … Den inspirerar till dygd,
vänlighet, godhet, ömhet, mildhet och
kärlek. Den förskönar vår person,
gestalt och våra anletsdrag.”16 Det är
verkligen ett skönhetsknep! Det är
skönheten jag såg hemma hos en pro-
fet. Jag lärde mig att den skönhet jag
såg hos syster McKay är det enda slags
skönhet som verkligen betyder något.

Alma ställer inträngande frågor som
vi alla bör begrunda: ”Har [du] fått
hans bild i [ditt] ansikte?17

En grupp unga kvinnor besökte
mig nyligen på kontoret. Mot slutet av
besöket anförtrodde sig en ung kvinna
med tårar i ögonen: ”Jag har aldrig
trott att jag var vacker. Jag har alltid
känt mig vardaglig. Men i dag när jag
gick förbi spegeln på ditt kontor såg
jag min spegelbild och jag var vacker!”
Hon var vacker eftersom Anden lyste 
i hennes ansikte. Hon såg den bild vår
himmelske Fader har av henne. Hon
hade fått hans bild i sitt ansikte. Det är
”djup skönhet”.

Unga kvinnor, se in i evighetens
spegel. Kom ihåg vilka ni är! Se den
bild av er som vår himmelske Fader
har. Ni är utvalda. Ni är av ädel här-
komst. Kompromissa inte med ert
gudomliga arv. Ni föddes till att bli
drottningar. Lev så att ni är värdiga att
gå till templet och där få allt vad vår
Fader har.18 Det finns ingen vackrare
syn än en ung kvinna som strålar av
Andens ljus, som är säker på sig själv
och modig eftersom hon är dygdig.
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Kom ihåg att ni är döttrar till vår
himmelske Fader. Han älskar er så
mycket att han sände sin Son för att
visa er hur ni bör leva ert liv så att ni
kan återvända till honom en dag. 
Jag vittnar om att när ni närmar er
Frälsaren gör hans obegränsade förso-
ning det möjligt för er att omvända er,
förändra er, att vara rena och få hans
bild i ert ansikte. Hans försoning 
ger er förmågan att vara starka och
modiga när ni fortsätter att lyfta ert
baner för dygden. Ni är av guld. Ni är
baneret!

Jag vill avsluta med Herrens ord till
var och en av oss, hans dyrbara dött-
rar: ”Se, … du är en utvald kvinna som
jag har kallat.”19 Vandra på dygdens sti-
gar … lägg åt sidan det som hör värl-
den till … håll fast vid de förbund som
du har slutit … och du skall få en rätt-
färdighetens krona.”20 Om detta bär
jag mitt vittnesbörd i vår Frälsare Jesu
Kristi heliga namn, amen. ■
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