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Matteusevangeliet 13:45– 46

”Himmelriket är också 
likt en köpman som 
söker efter vackra 
pärlor.

Och när han har funnit 
en mycket dyrbar pärla, 
går han och säljer allt 
vad han äger och 
köper den.”
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Förslag till familjens hemafton

PÅ DITT SPRÅK
Liahona och annat material från kyrkan finns på många språk på languages.lds.org.

Besök facebook.com/liahona.magazine för att få förslag till familjens hemafton,  
söndagsskolelektioner och innehåll som du kan dela med dig av till släkt och vänner.  
(Facebook-sidan finns bara på engelska, spanska och portugisiska.)

ÄMNEN I DET HÄR NUMRET
Sidnumren gäller artikelns första sida.

Bön, 41, 42, 60
Evigt liv, 24
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Förbund, 24
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34, 50, 60, 72
Julen, 4, 8, 34, 38, 39, 40, 

41, 42, 43, 50, 51, 68, 72, 
74, 80

Kristi andra ankomst, 72
Kärlek, 8
Ledarskap, 58
Lydnad, 24, 56
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Missionsarbete, 32, 44, 

48, 51, 52
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Smith, Joseph, 14, 54, 70
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Tempeltjänst, 42, 43, 58
Tjänande, 4, 39, 41, 56, 

58, 68
Undervisning, 20
Vänlighet, 7, 41, 58
Återställelsen, 70
Äktenskap, 24

Det här numret innehåller artiklar och aktiviteter som kan användas under hemaftnar.  
Här är två exempel.

”Var stilla”, sidan 34: Äldste Christofferson 
ber oss att ta oss tid i jul att sitta i stillhet 
och tänka på Jesusbarnet. Ni kan läsa 
artikeln tillsammans som familj och sedan 
skapa en vördnadsfull stämning genom att 
läsa skrifterna, sjunga psalmer eller titta 
på bibelvideor (finns på Biblevideos.org) 
om Frälsarens födelse. Ge sedan alla tid att 
tänka på Frälsarens födelse och vad den 
betyder för dem. Ni skulle kunna ha dag-
böcker eller papper till hands för dem som 
vill skriva ner sina tankar. Be familjemedlem-
marna att delge sina tankar om de vill.

Julvideo, Mormon.org: Fundera över hur 
er familj kan använda årets julvideo för att 
berätta om evangeliet för andra. Ni kan 
göra julgodis eller liknande till era vänner 
och dela ut det tillsammans med ett kort 
som har webb adressen till videon. Ni kan 
också planera en familjekampanj på sociala 
medier och sätta upp mål för hur många 
personer ni kan dela med er av videon till. 
Ett alternativ är att bjuda hem vänner och 
se videon tillsammans.
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Det är jul än en gång och därmed början på ett nytt 
år. Det känns som om det bara var i går som vi 
firade Frälsarens födelse och gav nyårslöften.

Bland våra löften för det kommande året lovade vi också 
att lämna tid och plats i våra hjärtan för Frälsaren? Hur väl 
vi än lyckats hittills med att hålla det löftet är jag ändå över
tygad om att vi alla vill förbättra oss. Den här julen är ett 
utomordentligt tillfälle att se på oss själva och återkomma 
med nya krafter.

I våra upptagna liv där så mycket tävlar om vår upp
märksamhet, är det livsviktigt att vi gör en medveten och 
beslutsam ansträngning att låta Kristus bli del av våra liv 
och våra hem. Och det är oändligt viktigt att vi i likhet 
med de visa männen från Östern håller blicken fäst på 
hans stjärna och ”kommer för att tillbe honom”.1

I alla tider har Jesu budskap varit detsamma. Till Petrus 
och Andreas vid Galileiska sjön sa han: ”Följ mig.” 2 Till 
Filippus kom kallelsen: ”Följ mig!” 3 Till mannen som satt 
vid tullhuset kom uppmaningen: ”Följ mig!” 4 Och till dig 
och mig, om vi lyssnar, kommer samma enträgna uppman
ing: ”Följ mig.” 5

När vi följer i hans spår och när vi följer hans exempel, 
får vi tillfällen att vara till välsignelse i andras liv. Jesus 

uppmanar oss att ge av oss själva: ”Se, Herren fordrar hjär
tat och ett villigt sinne.” 6

Finns det någon du borde tjäna den här julen? Finns 
det någon som väntar på besök av dig?

För många år sedan hälsade jag på till jul hos en åldrig 
änka. Medan jag var där ringde det på dörren. Där stod 
en framstående och mycket upptagen läkare. Han hade 
inte tillkallats, men han hade bara känt en inre maning 
att besöka en patient som var ensam.

Vid jul längtar de som inte kan komma ut efter besök. 
En jul besökte jag ett vårdhem och satt och pratade med 
några äldre damer. Den äldsta av dem var 101 år gammal. 
Hon var blind men kände igen min röst.

”Biskop Monson, du kommer sent i år!”, sa hon. ”Jag 
trodde nästan att du inte skulle komma.”

Vi hade en trevlig stund tillsammans. Men en av 
patienterna tittade längtansfullt ut genom fönstret och sa 
gång på gång: ”Jag vet att min pojke kommer och hälsar 
på mig i dag.” Jag undrade om han skulle det, för det hade 
varit jular när han inte hade kommit.

Det finns ännu tid i år att skänka en hjälpande hand, 
ett kärleksfullt hjärta och en villig ande, eller med andra 
ord: att följa Frälsarens exempel och tjäna så som han vill 

President  
Thomas S. Monson

B U D S K A P  F R Å N  F Ö R S T A  P R E S I D E N T S K A P E T

Frälsaren
TA DIG TID FÖR 
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UNDERVISA FRÅN DET HÄR BUDSKAPET

President Monson uppmanar oss att ”göra en medveten och beslutsam 
ansträngning att låta Kristus bli del av våra liv och våra hem”. Samtala 

med dem du undervisar om hur de kan göra den här medvetna ansträng-
ningen enskilt och som familj. Du kan be dem att tänka på en viss person 
eller familj som de kunde besöka eller tjäna i jul. ”Det finns ännu tid i år 
att skänka en hjälpande hand, ett kärleksfullt hjärta och en villig ande.”

att vi ska tjäna. När vi tjänar honom 
förspiller vi inte tillfället – som värds
husvärden fordom gjorde 7 – att lämna 
tid för honom i våra liv och plats för 
honom i våra hjärtan.

Förstår vi det storslagna löftet i 
budskapet som ängeln framförde till 
herdarna som var ute på fältet: ”Jag 
bär bud till er om en stor glädje … 
Ty i dag har en Frälsare blivit född åt 
er … och han är Messias, Herren”? 8

När vi ger varandra julklappar i jul, 
låt oss då komma ihåg, uppskatta och 
ta emot den största av alla gåvor: vår 
Frälsare och Återlösare, så att vi kan 
få evigt liv.

”Ty vad gagnar det en människa 
om någon skänker henne en gåva 
och hon inte tar emot gåvan? Se, hon 
gläds inte över det som ges henne, 

inte heller gläds hon över den som 
är gåvans givare.” 9

Må vi följa honom, tjäna honom, 
ära honom och ta emot hans gåvor 
till oss, så att vi, som fader Lehi sa, 
kan vara ”för evigt omslutna av hans 
kärleks armar”.10 ◼

SLUTNOTER
 1. Matt. 2:2.
 2. Matt. 4:19.
 3. Joh. 1:43.
 4. Matt. 9:9.
 5. L&F 38:22.
 6. L&F 64:34.
 7. Se Luk. 2:7.
 8. Luk. 2:10–11.
 9. L&F 88:33.
 10. 2 Nephi 1:15.
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Olika sätt att tjäna vid jul

President Monson tar sig tid att besöka äldre personer och 
de som är på vårdhem, särskilt vid jul. Han säger att det 

finns de som är lyckliga därför att de har fått besök medan 
andra hoppas på besökare som aldrig kommer. Det finns 
människor som väntar på någon. Kanske du kan vara denna 
någon i jul?

Här är förslag på bara några sätt som du kan hjälpa till så 
att ingen känner sig ensam i jul. Tänk gärna på fler sätt som 
du kan tjäna andra i jul där du bor. ”Finns det någon som 
väntar på besök av dig?”

UNGDOMAR

Följ ljuset

När Jesus hade fötts kom visa män med 
gåvor till honom. De följde en ny och 

klar stjärna på himlen för att hitta honom.
Följ vägen för att komma till honom. 

Vilka gåvor kan du ge honom?

BARN

ILL
US

TR
AT

IO
NE

R 
KA

YL
EI

G
H 

JO
LL

EY

•  Skicka julkort till missionärerna och till de ensamstående 
och äldre medlemmarna i din församling eller gren.

•  Arbeta som frivillig i en lokal förening eller 
organisation.

•  Ge Mormons bok i julklapp till vänner och grannar.
•  Besök äldre personer i din församling eller släkt.
•  Gör julgodis eller liknande som du kan ge dina grannar.
För fler förslag på hur du kan tjäna där du bor, gå till 

lds.org/topics/humanitarian- service/help.
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Jesu Kristi 
gudomliga  
egenskaper:  
Medkännande 
och vänlig

”I skrifterna betyder medlidande 
bokstavligen ’att lida med’. Det 

betyder också att visa medkänsla och 
medömkan med samt barmhärtighet 
mot varandra.” 1

”Jesus gav oss många exempel 
på deltagande omsorg”, sa presi
dent Thomas S. Monson. ”Den sjuke 
mannen vid Betesda; kvinnan som 
ertappades med äktenskapsbrott; kvin
nan vid Jakobs brunn; Jairus dotter; 
Lasarus, Marias och Martas bror – alla 
var en sårad på vägen till Jeriko. Var 
och en behövde hjälp.

Till den sjuke mannen vid Betesda 
sa Jesus: ’Stig upp, ta din bädd och 
gå!’ Till den syndiga kvinnan gavs 
rådet: ’Gå, och synda inte mer!’ För 
att hjälpa kvinnan som kom för att 
hämta vatten, gav han henne tillgång 

till ’en källa, som flödar fram och ger 
evigt liv’. Jairus döda dotter fick befall
ningen: ’Lilla flicka, jag säger dig, stig 
upp!’ Till Lasarus som lagts i graven 
sa han: ’Kom ut!’

Frälsaren har alltid visat obegränsad 
förmåga till medkänsla. … Låt oss 
öppna dörren till vårt hjärta, så att han 
– det levande exemplet på sann med
känsla – får komma in.” 2

Ytterligare skriftställen
Psaltaren 145:8; Sakarja 7:9; 
1 Petrusbrevet 3:8; Mosiah 15:1, 9; 
3 Nephi 17:5–7

Studera det här materialet under bön och försök få veta vad du ska prata om. Hur kan kun-
skapen om Frälsarens gudomliga egenskaper stärka din tro på honom och välsigna dem du 
vakar över genom besöksundervisningen? För mer information, gå till reliefsociety.lds.org.

Från skrifterna
”Min make och jag [knäböjde] 

vid vår sjuttonåriga dotters sida 
och vädjade för hennes liv”, sa 
Linda S. Reeves, andra rådgivare 
i Hjälpföreningens general-
presidentskap. ”Svaret [blev] nej, 
men … vi har kommit att förstå 
… att … [Frälsaren] hyser med-
känsla med oss i vår sorg.” 3

”En av mina älsklings-
berättelser från Frälsarens liv är 
berättelsen om Lasarus. Skriften 
berättar för oss att ’Jesus älskade 
Marta och hennes syster [Maria] 
och [deras bror] Lasarus’.” 4 När 
Lasarus blev sjuk skickade man 
bud till Jesus, men när han kom 
var Lasarus redan död. Maria 
sprang till Jesus, föll ner vid hans 
fötter och grät. När Jesus såg att 
Maria grät ”blev han häftigt upp-
rörd och … grät” (Joh. 11:33, 35).

”Detta har ålagts oss. Vi måste 
själva känna och se och sedan 
hjälpa alla vår himmelske Faders 
barn att känna och se och veta 
att vår Frälsare har tagit på sig 
inte bara våra synder utan även 
vår smärta och vårt lidande och 
elände så att han kan veta vad 
vi känner och hur han kan ge 
oss tröst.” 5
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Att begrunda
Vem skulle kunna välsignas 
genom din medkänsla?

B E S Ö K S L Ä R A R N A S  B U D S K A P

SLUTNOTER
 1. Handledning för skriftstudier, ”Medlidande”.
 2. Thomas S. Monson, ”Medkänslans gåva”, 

Liahona, mars 2007, s. 4, 8.
 3. Linda S. Reeves, ”Herren har inte glömt dig”, 

Liahona, nov. 2012, s. 120.
 4. Linda S. Reeves, ”Herren har inte glömt dig”, 

s. 118.
 5. Linda S. Reeves, ”Herren har inte glömt dig”, 

s. 120.

Det här är ett budskap i en serie besökslärar-
budskap som handlar om Frälsarens gudomliga 
egenskaper.

Tro, Familj, Tjänande
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Morbror Ed hade alltid haft en smit
tande livsglädje. Dessvärre hade 

han också defekta njurar. I många år 
hade Ed avvärjt njursvikt genom dialys. 
Behandlingarna var täta och plåg
samma. Ed var fullständigt utpumpad 
efter varje behandling och fram till 
nästa. Hösten 1995 tycktes han bara 
vara en skugga av sitt forna livfulla jag.

Till slut sa läkarna att om Ed inte 
fick en ny njure snart skulle hans 
kropp inte klara påfrestningarna 
mycket längre. Även om det räcker 
med bara en njure för att uppehålla 
livet ville Ed inte be någon att donera 

imponerade när de fick veta att vid 
varje operation gjorde de här två 
läkarna allt som stod i sin makt och 
böjde sedan huvudena och överlämn
ade utgången i Guds händer.

Vid operationen tog en av läkarna 
bort en av mammas njurar. Medan han 
sydde ihop henne satte hans äldre tvil
lingbror varsamt in njuren i Eds buk.

Ingreppet lyckades, men det åter
stod att se om Eds kropp skulle ta 
emot den nya njuren. Man inaktive
rade antikropparna i hans immun
system för att förbättra hans utsikter, 
så Ed isolerades på intensivvårds
avdelningen för att skydda honom 
mot virus. Även efter att han skrivits 
ut måste han förbli isolerad från alla 
utom sin familj. Men på julaftonen 
fick Ed tillstånd att vara med på mina 
morföräldrars årliga julfirande.

Han kom in genom dörren med 
ansiktsskydd och gick direkt fram till 
Dottie och gav henne en björnkram. 
När de kramade om varandra var inte 
ett öga torrt i hela huset. Alla kände 
kärleken som strömmade ut från dem. 
En syster hade lidit för att kunna ge 
sin bror livets gåva. Det var en kär
leksgåva, en offergåva, en gåva som 
han inte kunde ge sig själv.

V I  T A L A R  O M  K R I S T U S

EN KÄRLEKSGÅVA SOM RÄDDADE LIV
Brad Allred

en till honom med tanke på de risker 
som en operation alltid innebär. Men 
det fanns inget val. Flera goda vänner 
och familjemedlemmar undersöktes 
för att se om deras njurar var kom
patibla. Det fanns bara en enda njure 
som passade: Eds äldre syster Dotties 
njure – min mammas.

Den 7 december fastade och bad 
många av Eds vänner och släktingar 
för honom och Dottie. Kirurgerna 
som utförde operationen var tvilling
bröder. Än mer anmärkningsvärt var 
att den ene hade donerat en njure 
till den andre. Ed och mamma var 

”Ty så älskade Gud världen att han 
utgav sin enfödde Son, för att den 
som tror på honom inte skall gå 
förlorad utan ha evigt liv.

Inte sände Gud sin Son till 
världen för att döma världen 
utan för att världen skulle bli 
frälst genom honom.”
Johannes 3:16–17

Min mammas gåva visade oss julens sanna innebörd.
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Tårarna rann nedför mina kinder när jag 
iakttog dem. Det slog mig att så här kunde det 
vara att möta Frälsaren ansikte mot ansikte. Han 
gjorde något för oss som vi inte kan göra för oss 
själva. Endast han, som var gudomlig, kunde 
utstå ett offer som var så stort att det kunde 
tillfredsställa rättvisans lag. Endast han, som var 
fullkomlig, var värdig att sona hela mänsklighet
ens synder så att barmhärtighetens lag kunde 
utsträckas till alla som tar emot honom som 
sin Frälsare.

När jag njöt av dessa insikter beslutade jag 
på nytt att göra allt jag kunde för att visa att jag är 
tacksam för Frälsaren och hans offer. Jag skulle 
sträva efter att leva mitt liv som en lärjunge så att 
jag en dag skulle vara värdig att inträda i hans 
närhet, omfamna honom och tacka honom för 
att han älskade mig så djupt att han gjorde ett 
sådant offer. ◼
Författaren bor i Utah, USA.

SKÄNKA GÅVOR
Vad betyder Frälsarens kärleksfulla offer för dig?
Vem skulle behöva få uppleva Frälsarens kärleksgåva?
Vem skulle du kunna berätta om evangeliet för, ingjuta  

hopp i eller dela din julglädje med?
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President Boyd K.  
Packer (1924–2015)
president för de tolv  
apostlarnas kvorum

Ett vittne om vår Frälsare  

Under de 54 åren som generalauktoritet och de 45 åren som apostel, 
som ett särskilt vittne ”om Kristi namn i hela världen” (L&F 107:23), 
har president Packer ödmjukt burit det vittnesbördet. Följande utdrag 
ur hans predikningar belyser hans vittnesbörd om vår Frälsare Jesus 
Kristus och kärlek till honom. Kort före sin död den 3 juli 2015 bad 
president Packer att följande utdrag från hans tal skulle publiceras i 
Liahona. I julens anda belyser de hans vittnesbörd om och kärlek till 
Frälsaren Jesus Kristus.
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JESUS KRISTUS

Jag älskar Herren
”Jag älskar julen. Det finns en julens ande. 

Den sänker sig över världen, inte bara över 
medlemmar i kyrkan, och är ett vittnesbörd 
och ett vittne om att Jesus är Kristus. … Som 
en Herrens tjänare, som en av de tolv, vet 
jag att Jesus är Kristus. …

Jag älskar Herren. Jag älskar hans verk. Jag 
älskar Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga 
och vittnar om honom som är vår Mästare och 
vår Vän.” 1

Om honom är jag ett vittne
”Det finns vissa saker som är alldeles för 

heliga för att tala om. …
Det är inte så att de är hemliga, utan de är 

heliga. De ska inte diskuteras utan minnas och 

skyddas och betraktas med djupaste vördnad.
Jag har kommit till insikt om vad profeten 

Alma menade:
’Det är många givet att känna till Guds 

hemligheter, men de har fått sträng befall
ning att de inte skall avslöja annat än den 
del av hans ord som han ger till människo
barnen enligt den lydnad och flit som de visar 
honom.

Och därför får den som förhärdar sitt hjärta 
en mindre del av ordet, men till den som inte 
förhärdar sitt hjärta ges en större del av ordet, 
till dess det blir honom givet att känna Guds 
hemligheter, till dess han känner dem till 
fullo’ (Alma 12:9–10). …

Nu undrar jag och ni varför en sådan som 
jag skulle kallas till det heliga apostlaämbetet. 
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Det finns så många kvalifikationer jag saknar. Det finns så 
många brister i min strävan att tjäna. När jag har begrundat 
det, har jag kommit på en enda sak, en kvalifikation som 
kan vara orsaken. Det är att jag har det vittnesbördet.

Jag förkunnar för er att jag vet att Jesus är Kristus. Jag vet 
att han lever. Han föddes i tidens mitt. Han predikade sitt 
evangelium, han prövades, han korsfästes. Han uppstod 
på tredje dagen. Han var den förste att uppstå. Han har en 
kropp av kött och ben. Om detta bär jag vittnesbörd. Om 
honom är jag ett vittne.” 2

Han tog på sig straffet
”Både före och efter Jesu korsfästelse har många män

niskor villigt offrat sitt liv i osjälviska hjältedåd. Men ingen 
utsattes för det som Kristus uthärdade. På honom lades 
bördan av alla människors överträdelser, alla människors 
skuld. Och försoningen hängde på en tråd. Genom hans 
frivilliga gärning kunde nåd och rättvisa sammanföras, den 
eviga lagen understödjas och medling åstadkommas utan 
vilken den dödliga människan inte kunde återlösas.

Han valde att ta emot alla människors straff för summan 
av all ondska och allt fördärv, för all brutalitet, omoral, per
version och korruption, för allt missbruk, för allt dödande 
och all tortyr och terror – för allt som någonsin inträffat 

och allt som någonsin skulle inträffa på 
denna jord. När han valde detta ställdes 
han inför den ondes hemska makt, han 
som inte var begränsad av köttet eller 
underställd jordisk smärta. Detta var 
Getsemane!

Hur försoningen gick till vet vi 
inte. Ingen dödlig människa såg när 
ondskan vände sig bort och gömde 
sig för den rena varelsens ljus. Ingen 
ondska i världen skulle kunna släcka 
det ljuset. När det som gjordes var 
över hade lösensumman betalats. Både 

döden och helvetet lösgjorde sitt grepp om alla som skulle 
omvända sig. Slutligen var människan fri. Nu kunde alla 
själar som någonsin levat välja att röra vid det ljuset och 
bli återlösta.

Tack vare detta oändliga offer ’[kan] hela människosläktet 
… frälsas genom Kristi försoning och genom lydnad mot 
evangeliets lagar och förordningar’ (TA 1:3).” 3

Läromästaren
”Under det att jag försökt undervisa om hans evange

lium har jag lärt känna Jesus Kristus, Guds Son, Faderns 
Enfödde. Jag hyser djup vördnad för honom och djup 
aktning för det han undervisade om och sättet varpå han 
undervisade. Ingen av oss har något att förlora på att sträva 
efter att undervisa som han undervisade. Ingen av oss har 
något att förlora på att sträva efter att vara lika honom. Han 
var inte bara en lärare, han var läromästaren.” 4

Den sanning som är viktigast att känna till
”Som dödliga kanske vi inte kan, nej, vi kan inte helt 

förstå hur Frälsaren genomförde sitt försoningsoffer. 
Men just nu är hur inte lika viktigt som varför han led. 
Varför gjorde han det för dig, för mig, för hela mänsklig
heten? Han gjorde det av kärlek till Gud Fadern och hela DE
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mänskligheten. ’Ingen har större kärlek än att han ger sitt 
liv för sina vänner’ ( Joh. 15:13).

I Getsemane gick Kristus undan från sina apostlar för att 
be. Det som sedan hände är bortom vår fattningsförmåga! 
Men vi vet att han fullbordade försoningen. Han var villig att 
ta på sig alla felsteg, alla synder och all skuld, all världens 
tvivel och fruktan. Han led för oss för att vi skulle slippa 
lida. Många dödliga har lidit plågor och dött en smärtsam, 
hemsk död. Men hans vånda övergick allt detta. …

Hans lidande var olikt allt annat lidande, både före och 
efter honom, för han tog på sig alla de straff som någonsin 

[kunde läggas] på mänskligheten. Tänk på det! Han hade 
ingen skuld att betala. Han hade inte gjort något fel. 
Ändå utstod han all den samlade skuld, sorg, smärta och 
förödmjukelse, alla de mentala, känslomässiga och fysiska 
plågor människor känt – han utstod dem alla. Det har bara 
funnits en i mänsklighetens historia som var helt syndfri, 
med förmåga att svara för hela människosläktets synder 
och överträdelser och överleva den smärta som åtföljde 
deras betalning.

Han gav sitt liv och sa: ’Det är jag som tar på mig värld
ens synder’ (Mosiah 26:23). Han korsfästes. Han dog. De 
kunde inte ta hans liv. Han samtyckte till att dö. …

Om du har snavat eller till och med gått vilse en tid, om 
du känner att motståndaren nu håller dig fången, kan du 
gå framåt i tro och inte längre vackla hit och dit i världen. 
Det finns de som står redo att leda dig tillbaka till frid och 

trygghet. Och Guds nåd kommer, som skriften lovar, ’sedan 
vi har gjort allt vi kan göra’ (2 Ne. 25:23). Den här möjlig
heten är för mig den sanning som är viktigast att känna till.

Jag lovar att förlåtelsens klart skinande morgon kan 
komma. ’Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd’ 
(Fil. 4:7) komma in i ditt liv igen, som en soluppgång, 
och du och han ska ’inte mer komma ihåg’ ( Jer. 31:34) 
dina synder. Hur vet du det? Det vet du! (Se Mosiah 4:1–3.)” 5

Mitt vittnesbörd
”Efter alla år som jag levt och undervisat och tjänat, efter 

alla de miljontals kilometer jag har rest runt i världen, med 
allt jag har upplevt, finns det en stor sanning som jag vill dela 
med mig av. Det är mitt vittnesbörd om Frälsaren Jesus Kristus.

Joseph Smith och Sidney Rigdon skrev så här efter en 
helig upplevelse:

’Och nu, efter de många vittnesbörd som har givits om 
honom är detta det allra sista vittnesbördet som vi ger om 
honom: Att han lever!

Ty vi såg honom’ (L&F 76:22–23).
Deras ord är mina ord.” 6

”Vilken förmån det har varit för mig i livet att kunna bära 
ett särskilt vittnesbörd om att Jesus är Kristus, Guds Son. 
Jag vittnar ödmjukt men med fullkomlig visshet om att han 
är Faderns Enfödde. Detta är hans kyrka. Han presiderar 
över den och leder detta verk. Han är vår Återlösare. Jag 
vet att han lever, och jag känner honom. Det vittnar jag om 
i Jesu Kristi namn, amen.”7 ◼

SLUTNOTER
 1. ”Our Witness of the Lord”, utbildningsmöte för generalauktoriteter, 

5 dec. 1974.
 2. Boyd K. Packer, ”Anden bär vittne”, Nordstjärnan, jan. 1972, s. 12, 13.
 3. ”Vem är Jesus Kristus?” Liahona, mars 2008, s. 15.
 4. Mine Errand from the Lord: Selections from the Sermons and Writings 

of Boyd K. Packer (2008), s. 337.
 5. ”Frälsarens osjälviska och heliga offer”, Liahona, apr. 2015, s. 37–38; se 

också ”De sanningar som är viktigast att känna till”, KUV:s brasafton, 
6 nov. 2011.

 6. ”Vittnesbördet”, Liahona, maj 2014, s. 97.
 7. President Packer skrev det här avslutande vittnesbördet kort före sin 

bortgång.

Det har bara funnits en i mänsklighetens 
historia som var helt syndfri, med förmåga 
att svara för hela människosläktets synder 
och överträdelser och överleva den smärta 
som åtföljde deras betalning.



Profeten Joseph Smith 
bidrog till att avmysti-
fiera Johannes Uppen-
barelse och visade oss 
dess relevans i vår tid.

JOSEPH SMITH 
O CH  JO HANNES  UPPENBARELSE
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David A. Edwards
Kyrkans tidningar

Johannes Uppenbarelse skrevs under första 
århundradet efter Kristus men var den sista 
boken i Nya testamentet som upptogs i kanon 

(auktoritativ skriftsamling). En del kristna lärda har 
under senare århundraden ifrågasatt författarskapet 
till boken och tog avstånd från några av dess läror (till 
exempel läran om tusenårsriket eller läran att män
niskor skulle dömas efter sina gärningar) och fann 
dess visionära berättarform och gammaltestamentliga 
hänvisningar alltför besynnerliga och olika andra 
nytestamentliga skrifter.

Men vissa obestridliga fakta ledde till att boken kom 
att bli allmänt accepterad. Till exempel omnämnde 
många fornkristna författare Uppenbarelseboken. De 
tillskrev den aposteln Johannes och citerade den utför
ligt och instämmande i sina skrifter. Flera andra böcker 
vars äkthet inte ifrågasattes kunde inte göra anspråk på 
sådana bevis.

I början av artonhundratalet när Gud kallade 
Joseph Smith till att vara återställelsens profet, ingick 
Johannes Uppenbarelse i nästan alla bibelversioner 
och lästes allmänt. Bildspråket i Johannes syn FO
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stimulerade läsarnas fantasi och gav upphov 
till många olika tolkningar, och fortsätter att 
göra det än idag.

Som profet för tidernas fullbordans utdel
ning hade Joseph Smith en unik möjlighet 
att sprida ljus över Uppenbarelseboken och 
bidra till att göra den mindre skrämmande att 
läsa och förstå. Det här gjorde han på minst 
två sätt: 1) han förklarade bestämda delar av 
Johannes Uppenbarelse och utvecklade dess 
generella sammanhang, och 2) han avmysti
fierade den.

Förklara och utveckla
Det bästa exemplet på hur Joseph Smith 

tillhandahöll en förklaring av Johannes 
Uppenbarelse finns i Läran och förbunden 77. 
Uppenbarelsen mottogs i mars 1832 och 
består av frågor och svar om bestämda 
verser i Uppenbarelseboken, kapitlen 4–11. 
Profeten sa att den här förklaringen upp
enbarades för honom medan han arbetade 
på sin inspirerade översättning av Bibeln 
(se L&F 77, kapitelingressen).

Frågorna är ganska direkta, av typen: ”Vad 
betyder detta?” och ”När ska det här hända?” 
Svaren är också direkta, men inte alltid uttöm
mande. De svar som profeten Joseph Smith 
sökte och fick vederlägger olika spekulativa 
tolkningar och hjälper oss förstå hur Johannes 
syn relaterar till de sista dagarnas verk.

Den här uppenbarelsen hjälper oss 
till exempel förstå att de sju sigillen som 
Johannes beskriver från och med kapitel 5 
i Uppenbarelseboken betecknar sju större 
tidsperioder i jordens historia och att de 
två avslutande perioderna rör vår tid och 
vad som sker därefter (se L&F 77:6–7), 
och hjälper oss förstå varför Johannes syn 

ägnar så mycket mer tid åt de sjätte och 
sjunde sigillen. Joseph Smiths uppenbarelse 
fortsätter med att förklara hur symbolerna 
i det sjätte sigillet (de fyra änglarna och 
de 144 000 beseglade tjänarna ur Israels 
stammar) relaterar till återställelsens verk 
och insamlingen i de sista dagarna (se 
L&F 77:9–11).

Självfallet är den här förklarande uppen
barelsen inte Joseph Smiths enda bidrag 
till att hjälpa oss förstå Uppenbarelseboken 
i hans översättning av Bibeln. I sitt arbete 
inspirerades han ibland att helt enkelt 
uttrycka texten tydligare,1 men ofta inspire
rades han också att lägga till eller revidera 
text för att anknyta den till andra skrifter så 
att de förstärker varandra.2 En del av Joseph 
Smiths arbete med Bibeln tycks alltså ha varit 
att väva dessa gemensamma trådar mellan 
de olika böckerna i skrifterna för att skapa 
en enhetlig väv av läror och profetior, och 
Uppenbarelseboken är inget undantag.

Dessutom utvecklade Joseph Smith genom 
andra uppenbarelser och översättningar 
Uppenbarelsebokens kontext genom att visa 
att den följer ett mönster av storslagna syner 
som givits till olika profeter i alla tidsåldrar. 
I Mormons bok och Den kostbara pärlan får 
vi veta att Nephi, Jareds bror, Mose och Enok 
var och en såg liknande syner som visade 
hur mänsklighetens historia utvecklades, 
och även världens ände. Vi får också veta att 
fastän dessa andra profeter fick se världens 
ände så förbjöds de att berätta det för världen 
eftersom Johannes hade blivit förutordine
rad att skriva det (se 1 Nephi 14:25–26). Så, 
Mormons bok, som kom fram genom pro
feten Joseph Smith, lär oss att det var förut
bestämt att vi skulle ha Johannes skildring av 

Tack vare Joseph 
Smith vet vi att det 
uppenbarades för 
Nephi att Johannes 
Uppenbararen hade 
utsetts och förutor-
dinerats att skriva 
den syn om de sista 
dagarna som nu står 
i Johannes Uppen-
barelse (se 1 Nephi 
14:19–29).
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händelserna som föregår Jesus Kristi andra ankomst och att 
den är väl värd att studera.

Tack vare ytterligare ljus av det slag som uppenbarades 
genom Joseph Smith ser vi tydligare Uppenbarelsebokens 
övergripande tema: ”Guds slutliga triumf på jorden över 
djävulen, en bestående seger för det goda över det onda, 
för de heliga över sina förföljare, för Guds rike över män
niskors och Satans riken. … Segern [ska] åstadkommas 
genom Jesus Kristus.” 3 Joseph Smith betonade dessutom 
att Uppenbarelsebokens budskap koncentreras kring Jesus 
Kristus som vårt hopp och lär oss att vi genom att vara 
trofasta mot honom och hans verk i de sista dagarna kan 
övervinna världen.

Avmystifiera
Vid en konferens i kyrkan den 8 april 1843 sa profeten 

Joseph Smith: ”Uppenbarelseboken är en av de lättfattligaste 
böcker som Gud någonsin låtit skriva.” 4 Det här uttalandet 
kan ha chockerat hans åhörare eftersom det stod helt i strid 
med vad de själva upplevt. Så vad menade profeten med det?

ETT AV JOSEPH SMITHS FAVORITCITAT 
FRÅN JOHANNES UPPENBARELSE

”Jesu vittnesbörd är profetians ande” (Upp. 
19:10).

Joseph Smith upprepade ofta de här orden 
som ängeln talade till Johannes. De är nyck-
eln till att förstå vad som kännetecknar ett 
vittnesbörd och varför vi behöver profetior 
och uppenbarelser i kyrkan och i vårt eget liv. 
Joseph Smith sa till exempel:

”Frälsning kan inte komma utan uppenbar-
else. Det är meningslöst för någon att verka 
utan den. Ingen är en Jesu Kristi tjänare utan 
att vara profet. Ingen kan vara en Jesu Kristi 
tjänare utan att ha ett vittnesbörd om Jesus, 
och detta är profetians ande” (History of the 
Church, 3:389).

Joseph Smith förklarade visserligen några av Uppenbar
elsebokens mysterier, men i det här anförandet tycks han 
också ha haft för avsikt att avmystifiera den. Han gjorde 
det genom att visa att bokens kryptiska bildspråk inte 
alltid är så kryptiskt som vi kanske tror och att om en bok 
i skrifterna har ett ogenomträngligt bildspråk så behöver 
det inte innebära att boken är av desto större vikt eller 
betydelse för oss.

I en annan del av anförandet visade Joseph Smith 
till exempel att en noggrann läsning av Johannes 
Uppenbarelse kan begränsa antalet tillåtliga tolkningar. 
Han påpekade att de tre första kapitlen i boken handlar 
om Johannes tid och ”vad som snart måste ske” (Upp. 1:1) 
och att resten av boken handlar om ”vad som måste ske 
härefter” (Upp. 4:1) eller efter Johannes tid.5 Genom att 
begränsa vad bildspråket i de här delarna av boken skulle 
kunna gälla, bidrar dessa tidsramar till att göra bildspråket 
mindre gåtfullt.

Dessutom undervisade Joseph Smith om att ibland är 
ett djur helt enkelt ett djur. Han förklarade att när Johannes DE
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När det sjunde sigillet 
brutits återvänder 
Kristus och de ogudak-
tiga förgörs.

Johannes ser kri
g. 

Johannes se
r en

 se
gra

nd
e k

rig
are

.

Johannes ser död.
Johannes ser hungersn

öd.

Johannes ser martyrer för Kristu
s.

Några saker vi vet om  
JOHANNES  
UPPENBARELSE  
tack vare JOSEPH SMITH

UPP. 5–8  

L&F 77:6–7, 12

De sju sigillen beteck-
nar sju tidsperioder. 
De två sista rör vår 
tid och vad som sker 
därefter.

UPP. 20:5  

L&F 76:81–85

De som inte uppstår 
förrän efter tusenårs-
riket är de som ärver 
det telestiala riket.

UPP. 7:1–8  

L&F 77:8–11

De fyra änglarna och de 144 000 
tjänarna från Israels 

stammar som försetts 
med sigill relaterar till 

återställelsens verk 
och insamlingen i 

de sista dagarna.

UPP. 20:2  

1 NEPHI 22:26

Satan ska vara bunden 
under tusenårsriket 
”tack vare [Kristi] folks 
rättfärdighet”.

UPP. 12:4, 7–9 

L&F 29:36–37;  
76:25–29

Johannes syn går kort-
fattat tillbaka i tiden till 
striden i föruttillvaron 
för att belysa det pågå-
ende kriget på jorden 
mellan Guds och Satans 
styrkor.

AVFALL

ÅTERSTÄLLELSE

UPPSTÅNDELSE

Tack vare det 
ytterligare ljus 
som uppenbar-
ades genom 
Joseph Smith kan 
vi lättare förstå 
Uppenbarelse-
bokens tema: 
Kristi och hans 
heligas seger 
över djävulen 
och världen.

Jorden renas och 
tusenårsriket 
inleds (se L&F 

88:89–110).

”Jorden skall förgås 
som genom eld”  
(se L&F 43:32–33).

”Och jag såg den heliga staden, det  
nya Jerusalem, komma ner från himlen”  

(Upp. 21:2). Det kan syfta på Enoks  
stads återkomst (se Mose 7:63).

2
3
4
5

6

7

1
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UPP. 20:11–13  

L&F 128:6–7

De böcker (på jorden 
och i himlen) ur vilka 
människor ska bli 
dömda efter sina gär-
ningar innefattar upp-
teckningar som avser 
de dödas frälsning.

UPP. 17:5  

1 NEPHI 13:16; 14:10

Det som Johannes kallar 
”det stora Babylon, 
modern till skökorna 
och skändligheterna 
på jorden” är djävulens 
kyrka. Den här kyrkan 
omfattar alla som är 
emot Jesus Kristus, hans 
evangelium och hans 
kyrka, för det finns bara 
två kyrkor: Guds Lamms 
kyrka och djävulens 
kyrka.

säger att han såg väsen i himlen som lik
nade djur (se Upp. 4:6, 7) så var det han 
såg faktiskt … djur i himlen. Profeten visade 
därmed att åtminstone några av Johannes 
beskrivningar av sina syner är bokstavliga 
medan andra är bildliga.6 Han förklarade 
också en viktig princip med avseende på 
sådana varelser:

”När Gud ger oss en syn med en bild, 
ett djur eller en symbol av annat slag, håller 
han alltid sig själv ansvarig för att uppenbara 
eller tolka synens innebörd. Annars är vi inte 
ansvariga för vår tro därpå. Frukta inte för att 
ni ska bli fördömda för att ni inte känner till 
innebörden eller meningen med en syn eller 
symbol, såvida Gud inte har givit en uppen
barelse, en uttydning av ämnet.” 7

Att känna till uttydningen av varje detalj i 
gåtfulla syner är inte det som är viktigast när 
vi studerar skrifterna. Mystiken i profeter
nas symboliska bildspråk ska inte likställas 
med Guds hemligheter som uppenbaras för 
den ”som omvänder sig och utövar tro och 
som gör goda gärningar och alltid ber utan 
uppehåll” (Alma 26:22).

Genom att avmystifiera 
Uppenbarelseboken avlägsnade profeten 
Joseph Smith sådant som eventuellt kan 
avleda vår uppmärksamhet från det som är 
viktigast i Jesu Kristi evangelium. Naturligtvis 
ger oss Johannes syn viktiga upplysningar om 
de sista dagarna: avfallet och återställelsen, 
Jesu Kristi andra ankomst, hans triumf över 
djävulen, hans tusenåriga regering och upp
ståndelsen och den yttersta domen. Detta kan 
hjälpa oss i vår strävan att finna sanningen 
och följa Herrens vilja. Men om vi till exempel 
fäster alltför stort avseende vid uttydningen 

av ett visst väsen som beskrivs i den synen 
kanske vi försummar det som är viktigast.8

När vi studerar Johannes Uppenbarelse 
och drar fördel av det underbara ljus som 
profeten Joseph Smith spred över boken, ser 
vi var vi befinner oss i världens historia och 
ser Guds handlingssätt mot sina barn i det 
stora perspektivet. Med vetskap om det för
står vi vikten av att ha ett personligt vittnes
börd om Jesus Kristus och att till fullo delta i 
hans verk i de sista dagarna. Då kan vi över
vinna världen och tillsammans med Kristus 
ärva allt av Fadern (se Upp. 3:21; 21:7). ◼
SLUTNOTER
 1. Se till exempel i Joseph Smiths översättning Revela-

tion 2:1, fotnot a; eller Revelation 6:14, fotnot a.
 2. Det står till exempel i Joseph Smiths översättning 

av Uppenbarelseboken 1:7 (i Bible appendix): Se, 
han kommer i molnen med sina mångtusen heliga 
i riket, iklädd sin Faders härlighet, och varje öga 
skall se honom, även de som har genomborrat 
honom, och alla jordens stammar skall jämra sig 
över honom.” Orden som lagts till av Joseph Smith 
(i kursiv stil) förbinder den här versen med annan 
undervisning i skrifterna om Kristi andra ankomst, 
till exempel Matteus 16:27 (”i sin Faders härlighet”) 
och Judas 1:14 (”med sina mångtusen heliga”). 

 3. Bible Dictionary, ”Revelation of John”.
 4. History of the Church, 5:342.
 5. Naturligtvis har de fem första sigillen av de sju att 

göra med händelser i det förflutna, det visste Joseph 
Smith, men de belyser att det finns ett ändamål med 
och en slutpunkt i mänsklighetens historia, som 
kulminerar i de händelser som för till Kristi andra 
ankomst – långt efter Johannes tid.

 6. I just det här exemplet är djuren själva bokstavliga 
och representerar fyra enskilda djur, samtidigt som 
Johannes beskrivning av dem innehåller bildliga 
element (många ögon och vingar) som betecknar 
deras abstrakta egenskaper snarare än deras utse-
ende (se Upp. 4:6–8; L&F 77:4).

 7. History of the Church, 5:343; även ”Ordets kraft, 
Lärarhandledning, Religion 115, 1992, 2001, s. 40.

 8. Joseph Smith tyckte uppenbarligen att det här 
särskilt gällde missionärer. Han sa: ”O, ni Israels 
äldster, lyssna till min röst, och när ni sänds ut 
till världen för att predika, berätta om det som ni 
är utskickade att berätta. Predika och ropa högt: 
’Omvänd er, ty himmelriket är nära, omvänd er och 
tro på evangeliet.’ Förkunna de första principerna 
och låt hemligheterna vara, så att ni inte bringas 
på fall. Befatta er inte med syner om djur och om 
ämnen som ni inte förstår” (History of the Church, 
5:344).



20 L i a h o n a

BI
LD

 D
IG

ITA
LS

TO
RM

/IS
TO

CK
/T

HI
NK

ST
O

CK

Scott H. Knecht
Seminarier och institut

det är knepigt att formulera och ställa sådana 
frågor och ryggar kanske inför uppgiften. 
Lyckligtvis är det en färdighet som alla lärare 
kan tillägna sig.

När du formulerar frågor, försök då avgöra 
vilken typ av svar som frågan får fram. Vissa 
frågor söker ett visst svar, ett svar som exakt 
motsvarar frågan som ställs. De här frågorna 
fungerar bra på en matematiklektion (”Vilken 
yta har den här kvadraten?”) eller på en fysik
lektion (”Vid vilken temperatur kokar vat
ten?”) eftersom det finns bara ett verifierbart 
svar. De är också användbara i evangeliestu
dier som ett sätt att få ett faktaunderlag för 
ett samtal, men de får sällan i gång ett samtal. 
Men i allmänhet ställs ofta sådana frågor 
eftersom de är lätta att förbereda.

Vi ställer frågor som ”Vad läste vi förra 
gången?” eller ”Vad hette …?” Sådana frågor 
får ofta dem du undervisar att tillfälligt mista 
talförmågan. De tror att de vet svaret men 
är inte helt säkra och vågar därför inte gissa. 
Läraren tar ofta den här tystnaden som ett 
tecken på att frågan var för svår medan den 

Ställa de rätta  
frågorna  

på rätt sätt
Att lära dig hur 
du förbereder dig 
för, formulerar, 
ställer och svarar 
på frågor kan 
göra en oerhörd 
skillnad i hur 
du studerar och 
undervisar om 
evangeliet.

Det finns åtskilligt som bidrar till att man 
kan förbereda en bra lektion eller ett 
bra samtal i familjen. Aktiviteter, tyst 

läsning och arbete i grupp är några av de red
skap som evangelielärare – vare sig det gäller 
de som har till ämbete att undervisa, frivilliga 
seminarie  eller institutlärare eller föräldrar – 
använder för att förhöja sin undervisning.

Men en av de två eller tre viktigaste färdig
heterna som alla lärare behöver är förmågan 
att arbeta med frågor: att formulera dem, att 
ställa dem och att uppmuntra till menings
fulla svar. President Henry B. Eyring, förste 
rådgivare i första presidentskapet, har sagt: 
”Att ställa och besvara frågor är kärnan i all 
inlärning och undervisning.” 1 För att kunna 
vara en bra lärare är det absolut nödvändigt 
att tillägna sig den här färdigheten. Här är 
fem förslag på hur du gör det.

Försök att finna de mest effektiva svaren
När vi som elever på en lektion hör en 

riktigt bra fråga påminns vi om kraften i bra 
undervisning. Men många lärare tycker att 
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i själva verket är för elementär för att 
locka fram mycket mer än ett kort svar.

För att få i gång ett samtal under 
lektionen är det bättre att ställa en 
fråga som lockar fram genomtänkta 
svar. När du ställer sådana frågor kan 
du få veta vad de du frågar tänker om 
ämnet eller vad de kanske grubblar 
över under ert samtal. Ett exempel: 
Kapitel 1 i Moronis bok innehåller 
fyra verser som alla ger uttryck för 
djupa känslor. Vad skulle hända om 
du läste alla fyra verserna tillsammans 
med dem du undervisar och sedan 
frågade: ”Vilken av de här verserna 
framkallar de djupaste känslorna hos 
er?” Låt dem få en minut på sig att 
börja prata. Eftersom du inte frågar 
efter ett bestämt svar är nästan allt 
de säger användbart. Jag har använt 
just det kapitlet med just den frågan 
och fått fantastiska svar som ledde 
till djupa samtal.

Den här typen av frågor får elev
erna att tänka och känna i motsats till 
frågor som kräver att de kommer ihåg 
eller att de återger fakta. Naturligtvis 
har också detta att komma ihåg sin 
plats, men läraren kan själv säga 
mycket av det som eleverna 
behöver komma ihåg, 
som till exempel: 

”Kom ihåg att vi förra gången talade 
om Moroni 1 och hur varje vers inne
håller några kraftfulla budskap …” 
Det räcker med att säga det för att få 
i gång tankeverksamheten hos ele
verna, och det är sannolikare att de 
då går in och fortsätter samtalet. Men 
om jag säger: ”Vad talade vi om förra 
gången?”, blir reaktionen vanligtvis 
tystnad och axelryckningar.

Ställ följdfrågan
En typ av fråga som ofta ställs av 

evangelielärare är: ”Hur viktigt är tro i 
ditt liv?” Det låter som en meningsfull 
fråga, men om man tänker efter så 
finns det bara ett enda svar: ”Mycket 
viktigt.” Naturligtvis är tro (och varje 
annan princip i evangeliet) viktig, men 
den typen av fråga leder i sig ingen
stans eftersom du fortfarande måste 
ställa följdfrågan: ”Varför är tro så vik
tigt?” eller ”Kan du ge oss ett exempel 
på när den var viktig i ditt liv?” Sådana 
frågor får i gång samtal, så börja direkt 

med dem och hoppa över den första 
frågan. Om du börjar med att ställa 
följdfrågan så sparar du tid och sam
talet flyter bättre.

Skriv ner dina frågor i förväg
Det är till stor hjälp att göra två 

saker när du förbereder din lektion. 
För det första, skriv ner frågan. Inte 
bara tänka den – skriv ner den. Välj 
orden noggrant och läs igenom dem 
några gånger för att se till att frågan 
klart och tydligt frågar det du vill att 
den ska fråga.

För det andra, fråga dig själv: Vad 
kommer de jag undervisar att göra 
när jag ställer den frågan? Ibland 
trodde jag att jag hade skrivit ner en 
riktigt bra fråga, men när jag läste 
den högt och när jag föreställde mig 
min klass visste jag att den skulle 
förfela sin verkan. Frågan hade kan
ske fungerat i en annan klass, men 
jag visste att den inte skulle gå hem 
i min, så jag började om från början. 
Jag vet att om jag har två eller tre 
genomtänkta och välformulerade 
frågor i min lektionsplan så kan jag 
få i gång samtal. Andra frågor följer 
av sig själva, men jag behöver bra 
utgångspunkter.

Den här tekniken fungerar lika 
bra i hemmet. Vi har ofta spontana 
samtal i min familj om evangeliet. 
Då flödar frågorna och svaren. Men 
det har också funnits tillfällen när ett 
enskilt barn behövde få höra något 
med större allvar och mer direkt. I 
de fallen lärde jag mig att om jag tog 
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fram bestämda frågor, övade på att 
ställa dem och arbetade mig igenom 
möjliga utgångsscenarier så gick allt 
mycket bättre. De här frågorna var 
inte skrivna på papper, de var skrivna 
i mitt hjärta, och jag kunde använda 
dem alltefter behov.

Var inte rädd för tystnad
Om du har en riktigt bra fråga, en 

fråga som leder till eftertanke och 
också ger utrymme för olika svar, bli 
då inte förvånad om det tar några 
sekunder innan svaren kommer. Var 
inte orolig om det skulle bli tyst. Ytliga 
frågor – frågor som kräver bestämda 
svar (till exempel ”Hur många trosar
tiklar finns det?”) – blir snabbt besvar
ade. Djupa frågor – frågor som kräver 
svar med eftertanke – behöver ofta 
tid för att gro hos eleverna. I det fallet 
är tystnaden din vän. Låt det ske, du 
blir angenämt överraskad över vad de 
kommer med när de väl börjar svara.

Ställ frågor om skrifterna
Om du vill förbättra din förmåga att 

formulera och ställa effektiva frågor, 
måste du lära dig att ställa bra frågor 
om skrifterna när du studerar och 
förbereder dig.

Ett sätt att läsa skrifterna är att göra 
det i avsikt att bli andligt uppbyggd. 
Man läser då kapitel och verser för 
att njuta av det vackra budskapet och 
låta sig upplyftas av läran och sann
ingen. Ett annat sätt att läsa skrifterna, 
som fungerar bättre för föräldrar och 
lärare som förbereder lektioner, är 

att utforska dem med hjälp av frågor. 
Jag gör det för att stimulera tankarna 
när jag försöker avgöra hur jag bäst 
hjälper dem jag undervisar att förstå 
skrifterna. Ett exempel: Läran och 
förbunden 18:10 innehåller några väl
bekanta och upplyftande ord: ”Kom 
ihåg att själarna är mycket värdefulla 
i Guds ögon.” Jag älskar den tanken, 
men om den inte innebär mer för mig 
än uppbyggelse, då är den inte lika 
användbar på en lektion.

Men vad händer om jag begrundar 
följande fråga när jag studerar och för
bereder mig: ”Hur värdefull är en själ 
egentligen? Jag vet att den är värde
full, men kan vi fastställa ett värde för 
den?” En gång när vi åt middag ställde 
en av mina döttrar just den frågan, 
och det ledde till en livlig diskussion. 
Vi kom fram till att en själs värde är 
vad någon är beredd att betala för 
den, och vad betalade vår Fader för 
våra själar? Han betalade med sin 
fullkomlige Sons blod. Det gör varje 
själ obeskrivligt värdefull. Vi hade inte 
kommit till den slutsatsen utan hennes 
fråga, som rörde själva texten.

Det här samtalet vid middagsbordet 
kan lätt återskapas i andra under
visningssituationer. Om du vill ställa 
bättre frågor till dem du undervisar, 
ställ då verkliga frågor om skrifterna 
när du läser och studerar och förbere
der dig. Var nyfiken och var inte rädd 
för att gå på djupet med dina frågor. 
Skrifterna tål alltid att fingranskas. Ju 
bättre du blir på att ställa bra frågor 
om skrifterna när du studerar, desto 
bättre blir du på att ställa samma 
frågor till dem du undervisar.

Fortsätt utveckla din 
undervisningsförmåga

Vi har en benägenhet att tro 
att stora lärare helt enkelt är födda 
sådana. De tycks ha en gåva som det 
vore svårt för genomsnittspersonen att 
tillägna sig. Förmågan att undervisa är 
förstås en av Andens gåvor (se Moro. 
10:9–10), så den skicklighet du ser 
kan vara en gåva från himlen, men det 
är en gåva som är tillgänglig för alla 
som söker efter den. Mycket av det 
stora lärare gör kan du också tillägna 
dig genom studier och övning. Att 
lära sig att ställa fruktbara frågor är 
en sådan färdighet. När du i en anda 
av bön strävar efter att få förmågan 
att göra det, då upptäcker du värdet 
av att ta fram frågor som får dem du 
undervisar att tänka, och du får själv 
större förmåga att göra just det. ◼
Författaren bor i Kalifornien, USA.

SLUTNOT
 1. Henry B. Eyring, ”The Lord Will Multiply the 

Harvest” (från en satellitutsändning av ett tal 
till KUV:s lärare, 6 feb. 1998), s. 5–6.BI
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CKSom en del av planen  

har Fadern instiftat det nya  
och eviga förbundet för att göra det  

möjligt för sina söner och döttrar  
att återvända till hans närhet  

och ärva evigt liv.
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Livets mening
Varje människa är en älskad son eller dotter till himmelska föräldrar.1 Vår him-

melske Faders frälsningsplan ger var och en möjligheten att ta emot evigt liv, vilket 
är det slags liv Gud lever.2 Det finns ingen större gåva.3 Genom kunskap om fräls-
ningsplanen förklaras syftet med livet och, om vi så väljer, vägleder den oss i vårt 
beslutsfattande från ett evigt perspektiv.

Planen och dess relevans till jordelivet förklarades mäktigt i en artikel i Liahona 
i oktober 2015 av äldste Robert D. Hales i de tolv apostlarnas kvorum.4 Som en del 
av planen instiftade Fadern det nya och eviga förbundet för att göra det möjligt för 
sina söner och döttrar att återvända till hans närhet och ärva evigt liv.

I förordet till Läran och förbunden sa Herren: ”Därför kallade jag, Herren, på min 
tjänare Joseph Smith den yngre och talade till honom från himlen och gav honom 
befallningar, eftersom jag kände till det elände som skulle drabba jordens invånare, …

så att mitt eviga förbund skall kunna upprättas.” 5

Det här förbundet, som Herren ofta kallar för ”det nya och eviga förbundet”, 
omfattar fullheten av Jesu Kristi eviga evangelium, däribland alla de förrättningar och 
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När vi förstår och lever efter det nya och eviga  
förbundet får vi ärva evigt liv en dag.

Det  
NYA OCH EVIGA 
förbundet
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förbund som är nödvändiga för mänsklighetens 
frälsning.6 Fastän instiftandet av Herrens nya 
och eviga förbund på jorden är återställelsens 
primära ändamål, finns det en del sista dagars 
heliga som inte förstår förbundets betydelse och 
löftet om goda ting som kommer till dem som 
lever efter det. Ändamålet med den här artikeln 
är att hjälpa oss att bättre förstå och leva efter 
det nya och eviga förbundet så att vi kan ärva 
evigt liv. Här förklaras också hur en av evange
liets viktigaste förrättningar och förbund – evigt 
äktenskap – är en del av evangeliets nya och 
eviga förbund.

Betydelsen och ändamålet med det 
nya och eviga förbundet

Ett förbund i evangeliet är en pakt, ett kon
trakt eller en överenskommelse mellan Gud 
och en person (eller personer) som tar emot 
prästadömets förrättningar av en som har präs
tadömets myndighet, och som lovar att leva 

efter villkoren i det förbund som hör samman 
därmed. Dessa villkor har upprättats av Gud.7

Det nya och eviga förbundet ”är det sam
manlagda antalet av alla evangelieförbund och 
evangelieförpliktelser” 8 som gavs i forna dagar 9 
och som återställts till jorden i dessa sista dagar. 
Som det förklaras i Läran och förbunden 66:2: 
”Sannerligen säger jag dig: Välsignad är du 
eftersom du har tagit emot mitt eviga förbund, 
ja, mitt evangeliums fullhet, utsänt till männi
skobarnen, för att de skulle kunna få liv och 
få del av de härligheter som skall uppenbaras 
i de sista dagarna, så som det skrevs av apost
larna och profeterna i forna dagar.” 10 Eftersom 
förbundet har återställts i den sista tidsutdel
ningen är det ”nytt” och eftersom det omfattar 
hela evigheten,11 är det ”evigt”.

I skrifterna talar Herren om både ”det” nya 
och eviga förbundet och ”ett” nytt och evigt 
förbund. Till exempel, i Läran och förbunden 
22:1 talar han om dopet som ”ett nytt och evigt 
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förbund, ja, det som var från begynnelsen”. I Läran och för
bunden 132:4 talar han på samma sätt om evigt äktenskap 
som ”ett nytt och evigt förbund”. När han talar om ”ett” nytt 
och evigt förbund, talar han om ett av de många förbunden 
som omfattas av hans evangelium.

När Herren talar i allmänhet om ”det” nya och eviga 
förbundet, talar han om fullheten av Jesu Kristi evangelium, 
vilket omfattar alla förrättningar och förbund som är nöd
vändiga för människornas frälsning och upphöjelse. 
Varken dop eller evigt äktenskap är ”det” nya 
och eviga förbundet. Snarare är de båda 
en del av helheten.

De som härdar ut till änden i 
det nya och eviga förbundet 
får ta emot evigt liv

Stora och eviga välsignelser 
lovas dem som tar emot evangeli
ets förrättningar utförda genom rätt 
prästadömsmyndighet och beseglade 
genom löftets Helige Ande,12 och som 
därefter håller de heliga förbund som hör 
samman med förrättningarna. Dessa välsign
elser innefattar syndernas förlåtelse,13 gudaktighetens 
kraft,14 och den Helige Andens sällskap,15 tillsammans med 
den vägledning, inspiration, tröst, frid, hopp och helgelse 
som medföljer den gåvan.16

Den största av alla Guds välsignelser och gåvor är evigt 
liv – vilket är det liv Gud lever! 17 Den gåvan ges endast till 
dem som tar emot evangeliets förrättningar och lever efter 
de förbund som omfattas av det nya och eviga förbundet.18 
Herren har sagt: ”Det nya och eviga förbundet … instifta
des … för min härlighets fullhets skull.” 19 Ja, de som ingår 
det nya och eviga förbundet och härdar ut till änden ”skall 
komma fram i den första uppståndelsen … och … skall 
ärva troner, riken, furstendömen och makter, herradömen 
och alla höjder och djup”.20 Herren förkunnar eftertryckligt 
att ”allt vad min tjänare än har pålagt dem [skall] ske dem, 

i tid och i all evighet, och det skall vara i full kraft när de 
har lämnat världen, och de skall passera änglarna och gud
arna, som är satta där till deras upphöjelse och härlighet i 
allt som har beseglats på deras huvuden, och vars härlig
het skall vara en fullhet och en fortsättning på avkomman 
i evigheters evighet. Då skall de vara gudar.”21

Som sammanfattning ska de som inträder i det nya 
och eviga förbundet och trofast håller ut till änden  

1) få ta emot Guds härlighets fullhet, 2) åtnjuta  
gudaktighetens kraft i tid och evighet,22 

3) bli upphöjda, 4) åtnjuta evigt äkten
skap och avkomma och 5) bli gudar. 

Tillsammans kulminerar dessa väl
signelser i det eviga livets gåva.

Vi måste åtlyda varje för-
bund inom det nya och eviga 
förbundet

Herren har otvetydigt förkun
nat att vi endast får ta emot dessa 

gudomliga välsignelser om vi lyder 
hans lagar som de instiftats i det nya och 

eviga förbundet. ”Det nya och eviga för
bundet … instiftades … för min härlighets fullhets 

skull, och den som tar emot en fullhet därav måste och 
skall följa lagen, annars blir han fördömd, säger Herren 
Gud”.23 Han förkunnade också: ”Ty alla som vill ha en 
välsignelse av mina händer skall följa den lag, och dess 
villkor, som fastställdes för just den välsignelsen så som de 
instiftades redan före världens grundläggning”.24 I samma 
kapitel i Läran och förbunden upprepar Herren denna 
princip: ”Sannerligen, sannerligen säger jag er: Om ni inte 
följer min lag kan ni inte uppnå denna härlighet.” 25

Det stränga kravet att vi måste lyda Guds lagar för att 
få ta emot den härlighet han erbjuder de trofasta gäller 
alla förrättningar och förbund inom det nya och eviga 
förbundet. Om jag till exempel inte tar emot förrättningen 
men håller dopets förbund, blir jag fördömd, vilket betyder 

Stora och  
eviga välsignelser lovas  

dem som tar emot evangeliets  
förrättningar.
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att jag inte kan gå framåt – jag kan inte ärva hans härlig
hets fullhet. Likaså, om jag inte tar emot templets förrätt
ningar och håller de tillhörande förbunden, ja, i sanning, 
om jag vägrar att ta emot någon av evangeliets förrätt
ningar eller om jag vägrar att hålla något av de tillhörande 
förbunden, kan jag inte bli upphöjd. Istället blir jag för
dömd, vilket betyder att min utveckling avstannar. Kort 
sagt måste jag ta emot varje förrättning i evangeliet och 
hålla varje tillhörande förbund om jag önskar uppnå 
evigt liv.

Förbundens villkor som vi som sista dag
ars heliga lovar att hålla kan grupperas i 
fyra kategorier: 1) ta på oss Frälsarens 
namn, att alltid minnas honom och 
följa hans exempel; 2) hålla alla hans 
bud; 3) villigt tjäna Guds barn som 
en del av hans frälsningsarbete, 
även om det innebär personliga 
uppoffringar; och 4) helga oss och 
våra tillgångar åt Herrens verk.

Enligt Guds lag tas evangeliet (och 
de härligheter det erbjuder) emot genom 
detaljerade förrättningar som utförs genom 
prästadömets myndighet. Det är genom prästadöm
ets förrättningar som gudaktighetens kraft gör sig gällande i 
våra liv – men endast i den utsträckning vi håller de tillhör
ande förbunden. Förbunden aktiverar eller ger liv åt förrätt
ningen, på samma sätt som en motor aktiverar en bil och 
gör det möjligt för den att transportera sina passagerare 
från en plats till en annan. Kort sagt, i den utsträckning som 
vi eftertänksamt och trofast håller förbunden som tillhör de 
förrättningar vi tar emot, växer vi i vår kunskap om Gud 
och upplever ”gudaktighetens kraft” 26 genom Guds nåd 
förmedelst Kristi försoning.27

Äktenskapets plats i det nya och eviga förbundet
I Läran och förbunden 132:4, sa Herren att han skulle 

uppenbara ”ett” nytt och evigt förbund och tillade: ”Om 

ni inte håller detta förbund blir ni fördömda, ty ingen kan 
förkasta detta förbund och tillåtas inträda i min härlighet.” 
Dessa ord avser det eviga äktenskapets förbund,28 utfört 
av rätt prästadömsmyndighet,29 vilket är en central och 
väsentlig del av ”det” nya och eviga förbundet (fullheten av 
Jesu Kristi eviga evangelium).30 Herren betonade den stora 
vikten av det eviga äktenskapets förbund genom att säga 
att de som förkastar det här förbundet inte kan få evigt liv.31

Somliga människor, däribland en del av kyrkans 
medlemmar, tolkar felaktigt Läran och för

bunden 132:4 till att betyda att månggifte 
är nödvändigt för upphöjelse, vilket 

får dem att tro att månggifte är ett 
nödvändigt krav på upphöjelse i 
den eviga sfären. Det finns dock 
inte stöd för det här i uppenbar
elserna. Som det står i Läran och 
förbunden 131 och 132, introduce

rade Herren det eviga äktenskapets 
lag genom att uttryckligen tala om 

beseglingen av en man och en kvinna 
(se L&F 132:4–7, 15–25). Genom att 

förklara det eviga äktenskapets lag i samband 
med ett monogamt äktenskap, tydliggör Herren 

att upphöjelsens välsignelser, som erbjuds varje man och 
varje kvinna som värdigt inträder i det eviga äktenskapsför
bundet, utfört genom rätt prästadömsmyndighet, är obe
roende av om det gäller ett månggifte eller ett monogamt 
äktenskap.32

Läran och förbunden 132:19 klargör att det eviga livet 
utlovas till ett monogamt par som är beseglat av prästa
dömets myndighet och som håller förbundet – utan några 
ytterligare villkor eller krav. En man och kvinna som är 
beseglade på detta sätt och som håller förbundet de ingått 
blir upphöjda.33 Historisk praxis är i överensstämmelse 
med läran om evigt äktenskap som det förklarats här.34 
Förrättningen som beseglar ett par för all evighet innefattar 
identiska förbund och välsignelser för monogama äktenskap 
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och för auktoriserade månggiften i det förflutna. 
Samma förbund och välsignelser görs tillgäng
liga efter det här livet för de trofasta som inte 
fick möjlighet att beseglas under jordelivet.35

Efter att ha uppenbarat lagen och förbundet 
om evigt äktenskap mellan en man och en 
kvinna, lärde Herren Joseph Smith att en man 
i rättfärdighet kan gifta sig med mer än en 
hustru inom det eviga äktenskapets förbund 
när det auktoriserats eller befallts av Herren 
genom hans vederbörligen ordinerade profet 
(som innehar relevanta prästadömsnycklar).36 
Auktoriseringen och befallningen att utöva 
månggifte, som gavs av Herren till Abraham och 
andra profeter i forna dagar,37 gavs också till 
profeten Joseph Smith. ”Jag gav dig, min tjänare 
Joseph, ett åliggande och återställer allt.” 38

Många år senare upphävde Herren sitt 
bemyndigande och sin befallning till kyrkans 
medlemmar att utöva månggifte (med andra 
ord, att beseglas till mer än en levande maka) 

när president Wilford Woodruff (1807–1898) 
utfärdade manifestet 1890.39 Detta ledde till 
slutet på utövandet av månggifte, vilket betyder 
att ingen medlem i kyrkan kunde gifta sig eller 
beseglas till mer än en levande maka. Det är 
viktigt att notera att manifestet inte hindrar en 
värdig man som beseglats till en avliden hustru 
från att beseglas till en annan levande maka. 
Det föregående är förenligt med den uppen
barade läran att monogami är Herrens norm 
för äktenskapet såvida han inte förkunnar och 
auktoriserar något annat genom sin vederbör
ligen ordinerade representant, det vill säga, 
kyrkans president och profet.40

Å första presidentskapets vägnar och som 
svar på frågan ”är månggifte eller celestialt 
äktenskap väsentligt för en fullhet av härlig
het i nästkommande värld?”, skrev president 
Charles W. Penrose (1832–1925): ”Celestialt 
äktenskap är nödvändigt för en fullhet av här
lighet i nästkommande värld, som det förklaras 

”Celestialt äktenskap 

är nödvändigt för en 

fullhet av härlighet 
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FO
TO

G
RA

FI 
AV

 T
EM

PL
ET

 I 
RE

XB
UR

G
, I

DA
HO



30 L i a h o n a

i uppenbarelsen om det; men det är inte skrivet 
att månggifte därmed är nödvändigt.” 41

År 1933 tillkännagav första presidentskapet: 
”Celestialt äktenskap – det vill säga, äktenskap 
för tid och evighet – och månggifte är inte 
synonyma begrepp. Monogama äktenskap 
för tid och evighet, beseglade i våra tempel 
i enlighet med Herrens ord och kyrkans lagar 
är celestiala äktenskap.” 42

I överensstämmelse med dessa uttalanden 
skrev äldste Bruce R. McConkie (1915–1985) 
i de tolv apostlarnas kvorum: ”Månggifte är 
inte väsentligt för frälsning eller upphöjelse. 
Nephi och hans folk nekades rätten att ha mer 
än en hustru, och ändå kunde de uppnå varje 
välsignelse i evigheten som Herren någon
sin erbjudit något folk. I vår tid har Herren 
genom uppenbarelse sammanfattat hela 
upphöjelsens lära och gjort dess välsignelser 
beroende av äktenskapet mellan en man och 
en kvinna. (L&F 132:1–28.) Därefter lade han 

till principerna som gällde flera hustrur med 
det uttryckliga villkoret att några sådana äkten
skap endast var giltiga om de auktoriserats av 
kyrkans president. (L&F 132:7, 29–66.)” 43

Idag, som Herren föreskrivit genom sin 
profet, utövar Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars 
Heliga inte längre månggifte, och personer 
som utövar det tillåts inte gå med i kyrkan eller 
förbli medlemmar i den. Kyrkan bekräftar att 
monogami är Guds norm för äktenskapet utom 
när han auktoriserar eller befaller något annat 
genom sin profet. Kyrkan lär inte att deltag
ande i månggifte är nödvändigt för upphöjelse.

Sammanfattning
Det finns så mycket som vi inte känner till 

om livet härefter, men däremot vet vi att det är 
nödvändigt att ta emot och förbli i det nya och 
eviga förbundet för att kunna ärva evigt liv. 
Vi vet också att för sådana, ”[kommer] samma 
sällskaplighet som finns bland oss här” –i 
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fyller villkoren för 
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jordelivet – ”… att finnas ibland oss där” – i livet härefter – 
”men den kommer att vara förenad med evig härlighet”.44

De gudomliga välsignelser som finns tillgängliga genom 
det nya och eviga förbundet är väsentliga för det storartade 
ändamålet i Faderns plan och Jesu Kristi Kyrkas återställ
else i dessa sista dagar. Det fullkomligt klara hoppet 45 som 
det här härliga förbundet ger de trofasta, ombesörjer ”ett 
ankare för människornas själar, vilket gör dem fasta och 
ståndaktiga, alltid rika på goda gärningar, och leder dem till 
att prisa Gud”.46 För alla som uppfyller villkoren för det nya 
och eviga förbundet, är belöningen glädje och frid i den 
här världen och evigt liv i den kommande.47 ◼
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lingen av åtminstone en kvinna till en man för tid och all evighet. Men 
bli nu inte förbryllade över den punkten och föreställ er inte att det nöd-
vändigtvis betyder mer än en kvinna. Det kan naturligtvis vara så, men 
betydelsen är ändå den att en man och en kvinna beseglas tillsammans 
genom det heliga prästadömets kraft och genom den Helige Andens 
beseglande godkännande för tid och all evighet, och sedan att de håller 
sina förbund, innan de kan bli kandidater till den celestiala härlighetens 
högsta grad, och endast till dem av alla vår Faders barn ges löftet om 
oändlig eller evig avkomma“ (The Three Degrees of Glory: A Discourse 
by Melvin J. Ballard, 22 sept 1922, s. 10; kursivering tillagd).

 44. L&F 130:2.
 45. Se 2 Nephi 31:20.
 46. Ether 12:4.
 47. Se L&F 59:23.
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Néstor Curbelo
kyrkohistorisk rådgivande i området Sydamerika Syd

Virgilio Simarrón Salazar var ledare 
bland chachifolket i norra Ecuador. Än 
i dag håller chachifolket fast vid sina 

traditioner och sitt rättsväsen med stamråd, 
hövdingar och domare. Dessa ledarroller är 
hedersuppdrag som släkter innehar i flera 
generationer och åtnjuter stor aktning för 
i samhället. Aktning för uppdraget var ett 
ansvar som skulle omhuldas och ges vid
are till nästa släktled.

Men Virgilio Simmaróns livsplanering änd
rades 1996 när hans son Wilson återvände 
från skolan i Quinindé med några Mormons 
bok och ett starkt vittnesbörd om sin nya 
religion. Med tron och entusiasmen hos en 
som funnit sanningen berättade Wilson för 
sin familj om evangeliet och de döptes inte 
långt därefter i Canandéfloden.

Men när familjen Simarrón berättade om 
evangeliet för vänner och grannar uppstod 
en allvarlig konflikt. Några chachier ansåg 
att Virgilio Simarróns tro gjorde honom till 
kättare och övervägde till och med att bruka 
våld mot honom. Andra menade att han som 
hövding inte borde tillhöra en ny religion 
som skulle kunna splittra folket. De ställde 

Kyrkan etablerades i Guayacana 
i Ecuador till stor del tack vare 
Virgilio Simarrón, som fattade ett 
svårt beslut för att hålla fast vid 
sitt vittnesbörd.

”JAG GAV ETT  

TILL GUD”
LÖFTE  

Familjen Simarróns missionerande ledde till att 
60 personer döptes i Canandéfloden i maj 1999.

honom därför inför stamrådet. Det var en 
av de svåraste upplevelserna i Virgilios liv.

Wilson berättar vad som hände: ”Rådet, 
som var fulltaligt, sa till min far: ’Du förblir vår 
hövding om du avsvär dig Jesu Kristi Kyrka – 
du måste ta tillbaka ditt beslut.’ Min far sa: ’Jag 
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gav ett löfte till Gud, och när en man ger ett löfte till Gud 
kan man inte ta tillbaka det. Jag kan inte överge kyrkan. 
Om ni tycker att jag som hövding splittrar chachifolket, utse 
då i dag, o mitt folk, en annan i mitt ställe.’ Jag såg hur min 
far grät. Rådet satt i tystnad i över fem minuter – ingen sa 
något. Sedan sa någon: ’I så fall, hövding, gå din väg!’ Min 
far reste sig långsamt, så min mamma, min lillasyster och jag 
gick ner och lämnade rådet.”

Efter att broder Simarrón hade blivit avsatt följde en svår 
tid för familjen. De kände att de föraktades av många som 
tidigare hade hyst aktning för dem men de tydde sig till sin 
tro och predikade evangeliet med brinnande iver. Deras 
stavspresident Omar Intriago Cesar berättar: ”De började 
predika evangeliet från hus till hus för alla familjer bland 
folket. Guayacana gren började med Virgilio Simarrón och 
hans son Wilson. Kyrkan etablerades tack vare hans tro, 
kraft och vittnesbörd.”

Inom loppet av bara några år bar familjen Simarróns 
ansträngningar rik frukt. Den 30 maj 1999 blev en min
nesvärd dag i Guayacana då en stor dopgudstjänst hölls. 
President Intriago berättar: ”Vi kom dit med Roberto 
Garcia som var missionspresident, och deltog i den 
underbara dagen där två missionärer döpte 60 personer 

i Canandéfloden. Sedan konfirmerade jag på ena sidan och 
president Garcia på den andra alla som hade blivit döpta. 
Det var en förmån som jag aldrig ska glömma.”

Även om Virgilio avgick som hövding för att stå fast vid 
sitt vittnesbörd, kunde han i stället lämna ett annat i arv till 
nästa släktled: att han tjänade sitt folk genom att etablera 
evangeliet bland dem. Han fick uppleva att Wilson utförde 
en heltidsmission och sedan återvände till Guayacana för 
att gifta sig med sin fru Ruth, och bilda familj. Virgilio dog 
några år senare som trofast medlem i kyrkan. Hans hustru 
Maria Juana Apa har fått uppleva att deras son 2014 kalla
des till grenspresident i Guayacana.

Wilson är mycket medveten om det arv som hans far 
alltid ville ge honom. ”Mina förfäder var alla hövdingar, 
militära ledare, starka krigare”, säger han. ”Jag känner att 
alla de här släktrötterna fortfarande är påtagliga inom mig. 
Men nu när jag är medlem i kyrkan har all den där kraften 
hjälpt mig att bli en god soldat åt Jesus Kristus.” ◼

Ovan: En ny generation ledare: Ruth och 
Wilson Simarrón i Guayacana gren (med 
grensmedlemmar till vänster).
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Det är alltid hoppfullt för mig att tänka på de tjänande  och offergåvor som 
sista dagars heliga ger sina familjer, sina församlingar och sin himmelske 
Fader. Det är helgelse, något heligt. Jag tror inte det finns någon större ära 

som kan komma oss till del än att Herren anser vår offergåva vara tillbörlig och 
värdig och att han uppskattar och tar emot den.

Det är Faderns lovord till Sonen när han kallar honom ”min älskade Son, i vil
ken jag finner gott behag” (3 Ne. 11:7; se också Matt. 3:17; Mark. 1:11; Luk. 9:35; 
L&F 93:15; JSH 1:17). Vilken vacker benämning! Kan det finnas någon större ära 
än att Gud säger ”min älskade son” eller ”min älskade dotter” till dig, att du får hans 
lovord att din offergåva är godtagbar för honom ”i vilken jag finner gott behag”.

Min bön är att du i jul ska få en känsla av hur mycket Herren värderar din offer
gåva, var du står i hans ögon, din ställning som hans älskade son eller dotter. Och 
jag ber att medvetandet om den ställningen ska skänka stor tröst, ny tillförsikt och 
förvissning om att du är godkänd i hans ögon.

Äldste D. Todd 
Christofferson
i de tolv apostlarnas 
kvorum VAR  

Jag hoppas att du tar dig tid i jul att sitta i stillhet och 
låta Frälsarens ande värma dig och ge dig ny tillförsikt 

om att ditt tjänande, ditt offer, ditt liv är värdigt.
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Frälsarens födelse
När vi talar om Jesu Kristi födelse bör vi 

också tänka på det som skulle följa. Hans föd
else var av oändlig betydelse på grund av det 
han skulle uppleva och genomlida för att veta 
hur han skulle bistå oss, vilket allt kulmine
rade i hans korsfästelse och uppståndelse (se 
Alma 7:11–12). Men hans verk utgjordes också 
av skönheten i hans tjänande, av undren i 
hans verksamhet, av den lindring han skänkte 
de nödställda och av glädjen han skänkte – 
och fortfarande skänker – de sörjande.

Jag tänker också gärna på det som ska 
hända senare. Två av mina favoritverser som 
talar om just den tiden återfinns i slutet av 
kapitel 7 i Uppenbarelseboken:

”De skall aldrig mer hungra eller törsta, 
inte heller skall solen eller någon annan 
hetta träffa dem.

Ty Lammet som står mitt för tronen skall 
vara deras herde och leda dem till livets 
vattenkällor, och Gud skall torka bort alla 
tårar från deras ögon” (Upp. 7:16–17; se 
också 21:4).

De orden fångar för mig det heliga hoppet 
om det tillkommande, om hur det kommer 
att vara i tusenårsriket och under Kristi celes
tiala regering som följer.

Även om allt detta ska hända tror jag det 
är lämpligt vid den här tiden på året att bara 
tänka på det lilla barnet i krubban. Låt dig 
inte överväldigas av det tillkommande. Tänk 
bara på det lilla barnet. Ta en stilla, fridfull 
stund till att begrunda början av hans liv – 
kulminationen av himmelska profetior men 
den jordiska begynnelsen för honom.

Ta dig tid att koppla av, vara stilla och 
föreställa dig det här lilla barnet. Var inte 

alltför orolig eller överväldigad över vad 
som ska hända i hans eller ditt liv. Ta i 
stället ett stilla ögonblick att begrunda det 
kanske fridfullaste ögonblicket i världs
historien då hela himlen fröjdade sig med 
budskapet: ”Ära vare Gud i höjden och frid 
på jorden, till människor hans välbehag” 
(Luk. 2:14).

Låt Anden värma dig
För några år sedan lyssnade jag på en 

intervju i radio med biskop Desmond Tutu, 

den anglikanske ärkebiskopen i Sydafrika. 
Han hade just gett ut en bok tillsammans 
med sin dotter om försoningen som ägde 
rum i Sydafrika efter apartheid.1 Ande
meningen i boken är att det finns något gott 
hos alla människor.

Under intervjun ställde programledaren en 
inspirerad och tänkvärd fråga till biskop Tutu: 
”Tycker du att ditt förhållande till Gud har 
förändrats med åren?”

Biskop Tutu dröjde ett ögonblick och sa 
sedan: ”Ja. Jag håller på att lära mig att tiga 
mer i Guds närvaro.”

FRÄLSARENS 
FRIDSGÅVA
”Han som fick ta 
smärtan på sig och var 
förtrogen med sorgen 
talar till varje oroligt 
hjärta och skänker frid-
ens gåva: ’Frid lämnar 
jag efter mig åt er. Min 
frid ger jag er. Inte ger 
jag er en sådan frid 
som världen ger. Låt 
inte era hjärtan oroas 
och var inte modlösa’ 
[Joh. 14:27].”
President Thomas S. Monson, 
”Dyrbara gåvor”, Liahona, 
dec. 2006, s. 5.
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Han berättade att när han var 
yngre hade han en lista med önsk
ningar och bekymmer när han bad. 
Han vände sig till himlen med vad 
han kallade ”ett slags inköpslista”. Men 
nu, sa han, ”tror jag [att jag] försöker 
utvecklas bara genom att vara där. 
Som när man sitter framför en brasa 
om vintern, man är bara där fram
för brasan, och man måste inte vara 
skärpt eller något. Brasan värmer en.” 2

Det är en vacker bild – bara sitta 
där med Herren och låta honom 
värma dig som en brasa om vintern. 
Du måste inte vara fullkomlig eller 
den störste som någonsin vandrat på 
jorden eller den bästa på något för att 
få vara med honom.

Jag hoppas att du tar dig tid i jul 
att några gånger sitta i stillhet och låta 
Frälsarens ande värma dig och ge dig 
ny tillförsikt om att ditt tjänande, ditt 

offer, ditt liv är värdigt. Sitt i stillhet 
med det lilla barnet. Det stärker dig 
andligen och hjälper dig att vara 
bättre förberedd för det som ska ske 
senare. Låt det bli ett ögonblick som 
ger ro, nya krafter, ny tillförsikt och 
förnyelse.

Må Gud ge dig den välsignelsen 
i jul när du tillsammans med mig bär 
vittnesbörd om Frälsaren Jesus Kristus, 
att han är det centrala i våra liv, i alla 
människors liv, och det centrala i 
själva syftet med tillvaron.

Vi tillber honom, vi tjänar honom, 
vi älskar honom. Må ditt liv återspegla 
den kärleken genom din offergåva 
i jul och alltid. ◼
SLUTNOTER
 1. Desmond Tutu och Mpho Tutu, Förlåtelse: 

den fyrfaldiga vägen till helande för oss 
och vår värld (2014).

 2. Desmond Tutu, i ”Desmond Tutu, Insisting 
We Are ’Made for Goodness’” (intervju i NPR 
hållen av Renee Montagne, 11 mars 2010), 
npr.org.

Ta ett stilla ögonblick 
och begrunda det 
kanske fridfullaste 

ögonblicket i 
världshistorien då 

hela himlen fröjdade 
sig med budskapet: 

”Ära vare Gud i 
höjden och frid på 

jorden, till människor 
hans välbehag.” 
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himmelske Fader att såvida han inte 
sa åt oss att inte åka, tänkte vi ge oss 
iväg till Bern nästa dag.

”Om vägarna verkligen är ofram
komliga”, sa Antonio efter vår bön, 
”kommer vi tillbaka.”

Jag kände att vårt beslut var riktigt, 
men var ändå rädd. Nästa morgon 
kände jag mig full av tvivel och ville 
be igen. Antonio sa att han redan hade 
fått vårt svar, men kärleksfullt och tål
modigt knäböjde han bredvid mig.

När vi gav oss iväg var det strax 
före gryningen och mörka moln 
hängde över oss. När vi körde 
börja de jag skymta lite blå himmel 
nära bergen. En tveksam solstråle bröt 
sig fram ur molnen.

Den solglimten stärkte min vack
lande tro. Mirakulöst kom solen fram 
och det blev varmare. Det fanns ingen 
dimma, ingen is och ingen vind – bara 
en klar och ovanligt varm vinterdag. 
Mina ögon fylldes med tårar. Det såg 
ut som att vår himmelske Fader hade 
besvarat våra böner.

När vi kom fram till Bern började 
snön falla tätt och det fortsatte snöa 
under hela vårt besök. När vi skulle 
gå till templet före gryningen nästa 
morgon blev snöfallet till en yrande 
snöstorm. Under en kort minut kände 
jag mig rädd och började springa längs 
trottoaren som leder till templet.

Då kom tanken till mig: 
”Det är så här det ska vara. 

ATT SPRINGA MOT TEMPLET

S I S T A  D A G A R S  H E L I G A  B E R Ä T T A R
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I december 1999 förberedde vi oss för 
vår årliga julresa till templet i Bern i 

Schweiz. Den här resan – en speciell 
tradition vi påbörjade kort efter vårt 
giftermål – är ett sätt för oss att fira 
Frälsarens födelse.

Vi bor omkring 8 timmars bilväg 
från templet och vi hade väldigt dåligt 
väder precis före avresan. Uppryckta 
träd, hårda vindar och isiga vägar 
skulle göra färden riskabel.

Jag kände mig osäker och förstod 
inte varför vi stötte på så många hin
der när vi visste att Herren ville att vi 
skulle besöka templet. Skulle han inte 
öppna vägen för oss?

Min man Antonio och jag knäböjde 
i bön med våra barn och sa till vår 



 D e c e m b e r  2 0 1 5  39

Världen rasar mot oss med bekym
mer och svårigheter men vi måste 
springa mot Herrens frid som finns 
i hans tempel.”

Vi hade det underbart i templet 
under den här jultiden, men vi oroade 
oss över hemresan. Det fortsatte att 
snöa och vår yngste son fick plötsligt 
hög feber. Men dagen för vår avfärd 
slutade snöfallet mirakulöst och vår 
sons feber gick ner efter att han fått 
en prästadömsvälsignelse.

Medan templets frid stöttade oss, 
kom jag att tänka på en vers i Bibeln: 
”Skulle något vara omöjligt för Herren?” 
(1 Mos. 18:14). Med tacksamhet insåg 
jag att nej, det är det inte. ◼
Antonella Trevisan, Udine, Italien

MITT JULMIRAKEL

På hösten 1968 frågade vår biskop 
mina föräldrar om de var villiga 

att bidra med pengar till byggandet 
av templet i Provo, Utah. Man gör 
inte det i församlingar idag, men det 
var vanligt på den tiden. Min pappa 
lovade att bidra med 1000 dollar. Det 
kanske inte låter som en stor summa 
idag, men den var det för oss. Min far 
hade två arbeten för att kunna betala 
för en son på college, en son på mis
sion och fem barn hemma.

När min far samlade oss till ett 
familjeråd och berättade att han lovat 
bidra med 1000 dollar till templet, 
minns jag att jag tänkte: ”Du kunde 
lika gärna ha lovat en miljon dollar 
därför att båda beloppen är lika oupp
nåeliga.” Jag kunde inte fatta att han 
lovat så mycket pengar och vi hade 
mindre än fyra månader på oss att 
tjäna ihop summan.

Vi valde fyra sätt att samla in 
pengar: donera de pengar vi skulle 
ha använt till julklappar den julen, 
donera de pengar mina systrar och 
jag tjänade som barnvakt, donera 
det min lillebror tjänade på småjobb 
här och där och donera det vi tjän
ade på att som familj plocka äpplen 
på en gård i trakten varje dag under 
några veckor.

Vi slog in en skokartong i vackert 
papper som behållare för våra insam
lade pengar, tejpade fast en bild av 
templet och en bild av Jesus Kristus 
och placerade kartongen på ett litet 
bord. Spänningen steg allteftersom 
våra bidrag ökade. Vi fokuserade inte 

längre på de julklappar vi önskade 
oss utan på vår gåva till Frälsaren. Så 
mycket uppskattade jag den gåva han 
hade gett Guds barn – sitt liv – att jag 
ville ge något tillbaka till honom.

Att plocka äpplen visade sig vara 
det svåraste och mest tillfredsställande 
sättet att tjäna pengar. Det var slit
samt, men vi stärktes och belönades 
när vi som familj arbetade tillsam
mans. Vi började få ”hjärtan förenade 
i enighet och i kärlek till varandra” 
(Mosiah 18:21).

När julen närmade sig brukade 
jag kika in i penningkartongen men 
jag blev alltid besviken. Trots våra 
ansträngningar var vi långt borta från 
vårt mål.

Men jag kände mig glad över vårt 
beslut att hoppa över julklappar. Jag 
visste att våra uppoffringar var små, 
men jag hade tro på att Frälsaren 
skulle bli nöjd.

En dag tillkännagav min far att vi 
hade nått vårt mål och att han hade 
donerat pengarna. Jag fick aldrig veta 
hur vi samlade in resten så snabbt.

Uppfyllelsen av pappas löfte den 
julen var mirakulös. Men det verkliga 
miraklet var för mig att jag kom när
mare Frälsaren genom att ge istället 
för att få. Och det var bättre än 
någon julklapp jag någonsin skulle 
ha kunnat fått. Sju år senare fick jag 
själv en större gåva när jag knäböjde 
vid altaret i templet i Provo för att 
beseglas för tid och all evighet till 
min make. ◼
Joan Burton Stott, Kalifornien, USA

När vi begav oss iväg till 
templet före gryningen 

nästan morgon blev snöfallet 
till en yrande snöstorm.



40 L i a h o n a

En jul för flera år sedan hade jag så 
mycket i tankarna att jag inte kunde 

njuta av högtiden. Min man Andy 
hade fått en hosta som efter läkarun
dersökningarna snabbt utvecklade sig 
till lungskador, operation och rekon
struktion av hans matstrupe, och man 
tog biopsier – ”bara för att vara på den 
säkra sidan”. Hans operation ägde rum 
veckan innan vi flyttade till ett nytt hus.

Några veckor före jul besökte jag 
min granne Janae. Hon frågade om jag 
gjort allt klart inför julen. Jag lyckades 
svara att jag var så förberedd som det 
var möjligt. Jag nämnde att vi alltid 
hade bakat julkakor med min farmor 
några dagar före julen och att jag ville 
göra förkläden till flickorna men att det 
antagligen inte skulle bli tid till det.

En vecka senare satte jag mig i 
den sköna fåtöljen bredvid vår jul
gran. Flickorna hade gått till sängs 
och Andy arbetade på sitt kontor 
när jag hörde dörrklockan ringa. 

Jag öppnade dörren och såg Janae 
stående på trappsteget med tre paket, 
och bakom henne snöade det.

”Kom in”, sa jag, säker på att hon 
förstod att jag var förvånad.

”Tack, men jag måste hem igen”,  
sa hon. ”Det här är till dina flickor”.

Janae räckte mig paketen.
”De innehåller förkläden”, sa hon. 

”De är inte de bästa, men jag lyckades 
göra dem färdiga ikväll.”

I ett ögonblick av ödmjuk för
våning, andades jag ut ett tack. Vi 
kramades och jag stod där och titt
ade medan hon gick hem.

När jag satte mig igen i min stol, 
började jag försiktigt knyta upp det 
vita sidenbandet runt ett av paketen. 
När jag öppnade det, fick jag se ett 
hemsytt förkläde i jultyg. Jag drog 
tummen och pekfingret längs en 
söm medan jag tänkte på Janae. Hon 
hade fyra små barn, varav två var 
tvillingar som var drygt ett år gamla. 

Hon gav pianolektioner och hon hade 
ett krävande och viktigt ämbete i 
församlingen.

Jag försökte räkna ut när hon skulle 
ha haft tid att sy dessa förkläden och 
jag visste genast att hon inte haft tid. 
Hon hade tagit sig tid till det.

Tårar föll när jag upplevde den 
kärlek min himmelske Fader gett mig 
genom Janae – ett mått av värme och 
tröst som omslöt mig i ”[hans] kärleks 
armar” (L&F 6:20).

Det har nu gått många år sedan vi 
fick förklädena. Mina döttrar har för 
länge sedan växt ur dem, men jag låter 
dem hänga i skafferiet, i sina band 
på en polerad krok under nyare för
kläden. Varje gång som jag ser Janaes 
gåvor, påminns jag om den tröst och 
kärlek jag upplevde den kvällen. De 
påminner mig om det jag vill vara – en 
Jesu Kristi lärjunge värdig att få uppen
barelse och villig att tjäna. ◼
Candice A. Grover, Idaho, USA

När jag öppnade paketet 
fick jag se ett hemsytt 

förkläde i jultyg.

OFFRETS BAND
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JAG VAR INTE ENSAM

Jag satt i ett hastigt grävt skyddsvärn 
och tittade ut över sanddynerna 

mot norr – mot Irak. Det var den 24 
december under Deseret Shield och 
jag hade fått vakttjänsten som startade 
vid midnatt.

Jag var den ende medlemmen 
i kyrkan i min bataljon, så helgen 
kändes ännu ensammare. Vi hade 
varit i Saudiarabiens öken sedan 
augusti och nu hade julen anlänt med 
en kall, stjärnbeströdd himmel. Lägret 
sov och jag var ensam några få timmar 
med de blågröna sanddynerna och 
mina tankar.

Jag tänkte på min hustru och son 
i Georgia i USA och hur jag gick miste 
om alla festligheter hemma: julgranen, 
julklapparna och en riktig julmiddag. 
Så började jag tänka på julberättelsen.

Jag funderade över den kvällen när 
Kristus föddes. Jag undrade hur mörkt 
det var och om det fanns en måne 
som kastade sitt klara sken över land
skapet eller om det bara fanns stjärnor 
på himlen. Eftersom det inte fanns 
elektriskt ljus när han föddes, måste 
kvällen ha varit ungefär som den jag 
upplevde. Det skulle inte ha funnits 
några festligheter – bara en mörk 
och tyst kväll.

Så slogs jag av en underbar tanke. 
I Bibeln står det att de vise männen 
kom från Öster, vägledda av en stjärna 
som uppenbarade sig på natthimlen. 
När jag såg upp mot den mörka him
len, insåg jag att jag befann mig öster 
om Betlehem och att ett av kunskaps
centren på den tiden var Bagdad. 
Kunde de vise männen ha kommit från 
en plats inte långt ifrån där jag befann 
mig? Vilken stjärna lyste? Fanns den 
fortfarande i skyn? Kunde jag se den?

Jag skådade upp mot himlen i 
förundran över Guds skapelser och 
kände en värme som kom inifrån. 
Det spelade ingen roll om jag befann 
mig på samma plats eller om samma 

stjärna fanns på himlen. Det som 
var viktigt var att jag delade samma 
kunskap med de vise männen om 
en nyfödd pojke i Betlehem som är 
konungarnas Konung.

Jag var inte ensam den julen. 
I stället förenades jag med alla dem 
som söker honom, vare sig de är visa 
män, profeter, eller bara ensamma 
soldater i ett hål i öknen. Den natten 
stärktes mitt vittnesbörd om Frälsarens 
födelse, och nästa morgon var den 
Helige Anden fortfarande med mig.

Istället för en dyster jul det året, 
blev det en av mina mest uppskatt
ade jular. ◼
Robert Hoffman, Washington, USA

När jag såg 
upp mot den 

mörka himlen, 
insåg jag att jag 
befann mig öster 
om Betlehem.
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ÄNKANS SKÄRV I VÅR TID

Jag sände upp en bön att 
burken ”Tomtens vikarie” 

skulle vara full i slutet av 
kvällen.

De lånade vita bordsdukarna och 
snögubbar som bordsdekora

tion gjorde att kulturhallen såg festlig 
ut medan de sista förberedelserna 
gjordes för vår familjs julfest.

När vi väntade på våra gäster 
vandrade min blick mot ett bord där 
en tom burk stod, som fått etiketten 
”Tomtens vikarie”. Jag sände upp en 
bön att den burken skulle vara full i 
slutet av kvällen.

Under våra festförberedelser hade 
vi gjort upptäckten att min kusins man 
hade varit arbetslös i ett och ett halvt 
år. Hennes familjs främsta inkomst
källa var fem tidningsrundor vilket 
krävde att de måste börja varje dag 
klockan halv fyra på morgonen. Den 
största delen av inkomsten gick åt till 
att betala hyra och andra nödvändig
heter och det fanns nästan inget kvar 
till sådant de ville ha, till exempel 
julklappar.

Min kusins familj var en av de 
första som kom. Jag såg hur de tog sig 
in mot borden och förbi vår julburk. 

När de kom närmare fick min kusins 
man syn på burken och stannade upp 
för att läsa etiketten. Utan att tveka tog 
han fram sin slitna plånbok, drog ut 
två dollar och stoppade dem i burken, 
omedveten om vem familjen var som 
var ”behövande”.

Gråten vällde upp i halsen och det 
fick mig genast att tänka på berättel
sen i Nya testamentet om änkan och 
hennes två kopparmynt. Rika män 
lade skrytsamt sina stora donationer 
i templets offerkista när ”också en 
fattig änka [kom] och lade ner två små 
kopparmynt” (Mark. 12:41–42).

Då sa Frälsaren till sina lärjungar:
”Denna fattiga änka lade dit mer 

än alla de andra som lade något i 
offerkistan:

Ty alla gav de av sitt överflöd, 
men hon gav av sin fattigdom, allt 
vad hon hade att leva på” (Mark. 
12:43−44).

Jesus Kristus sa att hon gav ”av sin 
fattigdom” och att hon lade ner ”allt 
vad hon hade att leva på”. Hon kunde 

ha gett bara ett kopparmynt. Det 
skulle antagligen ha uppfyllt kravet, 
men hennes trofasta hjärta och vill
ighet att offra allt fångade Guds Sons 
uppmärksamhet.

Ingen skulle ha klandrat min 
kusins man om han hade gått förbi 
burken med tanken: ”Om jag hade 
skulle jag ge” (Mosiah 4:24). Hans 
stora exempel på medkänsla och 
kärlek till sina medmänniskor berörde 
inte bara mig utan också andra med
lemmar i min familj som såg honom. 
Jag visste att hans familj skulle klara 
sig tack vare ”den kärlek som är Kristi 
rena kärlek … och var och en som 
på den yttersta dagen befinns vara 
fylld därav, med honom är allt väl” 
(Moro. 7:47).

Vi hade hoppats att ge hans familj 
något den kvällen, vilket vi gjorde 
senare, men genom att ge trots sitt 
eget behov, visade han oss att när det 
gällde det som betydde mest, var han 
redan en rik man. ◼
Stephanie H. Olsen, Utah, USA
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HUR VISSTE DE VAD JAG BEHÖVDE?
så att jag skulle få det i tid för att resa 
till Japan.

I desperation en eftermiddag gick 
jag in på mitt rum och vädjade till min 
himmelske Fader. Jag talade om min 
önskan att tjäna i Japan och min tack
samhet för att min dröm att verka som 
missionär snart skulle bli verklighet. 
Jag svalde mina tårar, och berättade för 
honom att jag behövde 75 dollar till 
ett pass, som jag helt enkelt inte hade. 
När jag reste mig från min bön visste 
jag att allt skulle ordna sig. Jag visste 
inte hur, men en stilla frid försäkrade 
mig om att Herren skulle hjälpa mig.

Senare den dagen öppnade jag vår 
brevlåda och där låg det ett julkort. 
Personen som levererat det hade gjort 
allt för att förbli anonym. Det fanns 
inget frimärke på kortet, för det hade 
levererats för hand.

På insidan av kortet stod det: 
”Gratulerar! Du är mottagaren av en 
slumpartad och vänlig, kristuslik gär
ning. God jul, Hannah! Lycka till på  
din mission”.

Inne i kortet låg 100 dollar. Jag 
stod vid min ytterdörr och grät. Vem 
gjorde det här och hur visste de vad 
jag behövde?

Åratal senare vet jag fortfarande 
inte vem som kom med pengar till 
mig den dagen. Jag har tänkt på den 
personen, eller personerna, många 
gånger sedan dess. De visade det jag 
tror äldste Joseph B. Wirthlin (1917– 
2008) i de tolv apostlarnas kvorum 
menade när han sa: ”Kristuslika 
vänners medkänsla påverkar och 
förändrar djupt våra liv. … I denna 
kyrka besvaras ofta böner om hjälp 
av Herren genom det enkla, dagliga 
tjänandet av omtänksamma bröder 
och systrar. I godheten hos sanna 
vänner har jag sett en återspegling av 
Herrens egen barmhärtighet.” 1

Den handlingen av godhet föränd
rade mig, hjälpte mig att komma till 
min mission i tid och inspirerade mig 
att söka efter sätt att besvara andras 
böner. ◼
Hannah Eiselin, Arizona, USA

SLUTNOT
 1. Joseph B. Wirthlin, ”Högt värderade kam-

rater”, Nordstjärnan, jan 1998, s 33.

Senare den dagen öppnade jag vår 
brevlåda och där låg det ett julkort. 

Det fanns inget frimärke på kortet, för 
det hade levererats för hand.

För nästan 20 år sedan fick jag min 
missionskallelse till Japan. Med stor 

förväntan blandad med lite ängslan 
förberedde jag mig för att åka på mis
sion i januari. Omkring den här tiden 
förlorade båda mina föräldrar sina 
arbeten.

Det fanns pengar till min mission 
så snart jag kommit dit, men vår familj 
hade det svårt ekonomiskt. Jag var inte 
säker på varifrån jag skulle få pengar till 
kontanta utgifter som missionärskläder, 
resväskor och andra nödvändigheter. 
Jag arbetade deltid men tjänade inte till
räckligt. Jag var sär
skilt orolig över 
hur jag skulle få 
pengar till att 
omgående 
ansöka om 
ett pass 
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Brittany Romanello Casco

Ett av de största och underbaraste 
ögonblicken i mitt liv var när 
jag fick min missionskallelse. 

Jag hade ofta tänkt på möjligheten att 
gå ut som missionär sedan jag fick ett 
vittnesbörd om evangeliet när jag var 
18 år. Jag minns att jag visste att det 
var rätt när jag fick kallelsen att verka 
i Taiwanmissionen Taichung, och jag 
var så ivrig att få börja tjäna.

Jag läste skrifterna dagligen, gick 
på både den missionsförberedande 
och den tempelförberedande kursen 
och försökte till och med lära mig 
mandarin på egen hand. Jag var enda 
barnet i min familj och visste att min 
mission skulle bli till stor glädje, inte 
bara för mig själv utan också för mina 
föräldrar och min himmelske Fader. 
Dagen jag började på missionärsskolan 
kändes det som om absolut inget 
kunde gå på tok de närmaste arton 
månaderna. Jag var entusiastisk inför 

allting från att få uppleva dop till att 
pröva på det taiwanesiska köket som 
jag hade hört så mycket om. Föga 
anade jag när jag började på missio
närsskolan att min mission skulle bli 
något annat än jag väntade mig.

Insjuknade
När jag hade varit ute på missions

fältet i fyra månader började jag få 
smärtor, inte bara vid fysisk aktivitet 
som när jag cyklade eller tränade på 
morgonen utan också när jag sov eller 
studerade på egen hand. Jag började 
snabbt gå ner i vikt. Till och med dricks
vatten gjorde mig illamående. Läkarna 
kunde inte fastställa orsaken. Jag hade 
inga parasiter eller virussjukdomar. Min 
missionspresident, min missionärskam
rat och jag kunde inte förstå varför mitt 
hälsotillstånd bara förvärrades.

Under månaden som följde bibe
höll jag en tro som förvånade till och 
med mig själv. Även om det kändes 

frustrerande var jag övertygad att om 
jag bara arbetade flitigare, cyklade 
fortare och pratade med alla jag mötte 
på min brutna kinesiska, så skulle 
Gud hela mig genom ett under. Jag 
trodde på berättelserna om hur Kristus 
botade de sjuka och uppväckte män
niskor från de döda, och jag trodde 
helhjärtat på att han också skulle bota 

JAG AVSLUTADE MIN MISSION  

i förtid 

Föga anade jag 
när jag började på 

missionärsskolan att 
min mission inte alls 

skulle bli som jag 
tänkt mig.
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mig, en svag men entusiastisk missio
när. Men så en söndag när min kamrat 
och jag cyklade till kyrkans möteshus 
för att träffa en undersökare, blev 
smärtorna och kramperna i min kropp 
outhärdliga. När vi kom till mötes
huset bad jag äldsterna att ge mig en 
välsignelse, vilket hjälpte. Allteftersom 
tiden gick blev prästadömsvälsignel
serna allt fler, likaså mina böner om 
att bli botad.

Den svartaste dagen på missions
fältet var när jag vaknade en morgon 
i den tryckande taiwanesiska hettan 
och insåg att jag inte ens kunde röra 
tillräckligt på kroppen för att komma 
ur sängen. I det ögonblicket visste 
jag att jag inte kunde vara missionär 
mycket längre. Min missionspresi
dent kom på besök och vi rådgjorde 
tillsammans. Vi samtalade om alla 
möjligheter, och efter många böner 
och tårar, bekräftade Anden att jag 
behövde återvända hem och kon
centrera mig på att bli frisk.

Jag återvände hem i förtid
I stället för att komma hem till 

ballonger och välkommen hem 
banderoller blev jag utrullad ur flyg
planet till mina förskräckta föräldrar, 
som omedelbart åkte med mig till 
akutmottagningen. Månader av under
sökningar följde, men läkarna kunde 
inte hitta orsaken till mina smärtor. 
Dessutom började välmenande per
soner i min omgivning att säga sådant 
som: ”När åker du tillbaka?” ”Blir du 

hemma för gott nu?” ”Kanske det var 
meningen att du skulle gifta dig.” 
”Kanske det var orätt av dig att resa 
iväg över huvudtaget.”

Jag kände mig skamsen och för
virrad. Förtjänade jag Guds kärlek? 
Varför hände det här när jag hade 
tjänat så flitigt? Var jag inte en bra mis
sionär? Lyssnade Gud på mig? Skulle 
människor omkring mig acceptera 
min ”ofullständiga” mission?

Under halvåret som följde hade jag 
kämpigt med mitt vittnesbörd, vilket 

fick mig att känna skuldkänslor. Jag 
undrade om jag hade fallit i onåd och 
om min himmelske Fader verkligen 
älskade mig. Även om jag så små
ningom började må lite bättre kände 
jag mig inte som jag gjort innan jag 
påbörjade min mission. Och jag und
vek fortfarande att gå vidare i livet.

Men en kväll satt jag och pratade 
med en god vän. Han hade också 
upplevt smärtan och sorgen av att 
åka hem i förtid från missionsfältet 
på grund av sjukdom och jobbade nu 
på att kunna återvända dit. Jag minns 
att det var första gången på ett halvår 
som jag hade känt sann frid. Andens 
röst viskade till mig: ”Du behöver 
åka tillbaka.” Jag var så lättad över 
att äntligen ha fått veta vad jag borde 
göra. Dagen därpå gick jag till min 
biskop. Sedan skrev jag ett innerligt 
brev till kyrkans missionärsavdelning 
och frågade om jag fick återvända till 
missionsfältet. Min önskan beviljades 

Även om min kropp inte kunde 
helas fysiskt till hundra procent 
har jag själv aldrig varit så hel-
hjärtad som nu eller mer redo 
att tjäna i Mästarens verk.
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och en månad senare bar jag återigen 
min missionärsbricka.

Men ett halvår därefter började jag 
uppleva samma problem med hälsan 
igen. Jag minns att jag låg omtöck
nad i en sjukhussäng efter timmar 
av provtagning och injektioner. Jag 
kunde inte fatta det som hände. Den 
här gången visste jag att min mission 
var slut. Med tårarna rinnande nerför 
mina kinder – jag var så ledsen och 
besviken – hörde jag min missions
president säga: ”Syster Romanello, 
du älskade Herren dubbelt så mycket, 
för du kom tillbaka.” Det var en sådan 
tröst att höra de orden. När jag den 
här gången gick ombord på flyget 
hem lovade jag min himmelske Fader 
att jag skulle förbli trofast även om jag 
inte fick några svar.

Blev helad genom Kristi försoning
Det har nu gått drygt två år sedan 

jag återvände hem. Jag har fortfarande 
kvardröjande symptom och jag har 
inte samma ork och energi som jag 
hade innan jag gick ut som missionär. 
Läkarna vet fortfarande inte vad det 
är för fel på mig. Det har inte varit lätt 
för mig att vara en återvänd missio
när som inte fick slutföra sin mission. 
Likafullt älskar jag ändå var och en 
av mina fina nyomvända. Det har 
tagit sin tid för mig att känna att min 
förkortade tjänst som missionär hade 
samma värde som en mission på ett 
och ett halvt eller två år har för andra 
missionärer.

Herren har gett mig många tillfällen 
att tala med andra som upplevt trau
mat att oväntat få återvända hem i 
förtid. Jag vet att min himmelske Fader 
har fört mig till dem för att bära mitt 
vittnesbörd och hjälpa dem inse att 
det här att ha återvänt hem i förtid på 
grund av sjukdom inte är något fel hos 
oss som ska förtigas utan en upplev
else som vi kan tala öppet om.

Första gången jag återvände hem 
upplevde jag hur det kändes att för
summa min tro, men andra gången jag 
återvände upplevde jag hur det kändes 
att vara trofast. Jag höll mig till grund
erna: studera skrifterna, delta i institutet, 
delta i kyrkans verksamhet och fullgöra 
uppgifterna i mitt ämbete. Jag bad 
många gånger för att få veta varför det 
blev som det blev. Jag slutade klandra 
mig själv, och jag slutade klandra min 
himmelske Fader. När jag tänker på 
mitt liv efter hemkomsten och på mina 
besök hos mina kinesiska bröder och 
systrar som bor i min hemstad, står det 
helt klart för mig att det funnits en evig 
avsikt med det som hänt.

Jag älskar orden i Mosiah 5:15: 
”Därför vill jag att ni skall vara stånd
aktiga och orubbliga, alltid rika på 
goda gärningar så att Kristus, Herren 
Gud den Allsmäktige, kan besegla er 
som sina, så att ni kan föras till himlen 
för att få evig frälsning och evigt liv 
genom hans visdom och makt och 
rättvisa och barmhärtighet som skap
ade allting i himlen och på jorden och 
som är Gud över allting.”

VAD HAR JAG FÖR 
MÖJLIGHETER OM JAG 
ÅTERVÄNDER HEM I  
FÖRTID AV HÄLSOSKÄL?

Om du har fysiska, känslomässiga 
eller psykiska problem, be då din 
biskop eller grenspresident om 
information om kyrkans program 
för unga servicemissionärer.

Min tro är att om jag fortsätter leva 
mitt liv i hängivenhet mot Herren, blir 
jag evigt välsignad. På det sättet vet 
jag att jag helades genom Jesu Kristi 
försoning, för även om min kropp inte 
kunde helas fysiskt till hundra procent 
har jag själv aldrig varit så helhjärtad 
som nu eller mer redo att tjäna i 
Mästarens verk. ◼
Författaren bor i Utah, USA.

”En servicemission kan vara en stor 
välsignelse, då personen kan 

bo kvar hemma och få den vård som 
behövs och samtidigt utvecklas och 
mogna i Herrens tjänst.”
Donald B. Doty, med. dr, Ordförande, Mission-
ary Department Health Services, ”Missionary 
Health Preparation”, Ensign, mars 2007, s. 67.
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Justina McCandless

En halvtimmes tågresa från 
storstaden Hannover, omgiven 
av fält som prunkar av vår

blomster, ligger den lilla tyska staden 
Stadthagen. Här växte nittonåriga 
Esther Graf upp. Det är en plats där 
allt kan nås till fots eller med cykel, 
där det inte är långt mellan bageri
erna och glasskaféerna och där stad
ens torg är fyllt av marknadsstånd.

I Stadthagen finns också en mycket 
aktiv grupp sista dagars heliga.

Även om Stadthagen är en liten 
stad har den en stor församling, vilket 
är ovanligt i Tyskland, där det går 
färre än fem medlemmar på 10 000 
tyskar. Men för Esther har det varit 
den idealiska platsen att lära sig att 
leva efter principerna i Jesu Kristi 
evangelium och använda de princip
erna för att tjäna och vara till välsign
else för andra.

När Esther var fjorton fick hon sin 
patriarkaliska välsignelse vilken förde 
till en viktig insikt. ”Det stod klart för 

mig hur mycket jag betyder för min 
himmelske Fader”, säger hon. ”Jag 
lärde mig hur mycket vi alla betyder 
för honom.”

Hon använder den insikten när 
hon umgås med andra.

I sitt ämbete som medlem i stav
ens kommitté för unga ensamstående 
vuxna, till exempel, har hon ansvaret 
att se till att ingen känner sig utanför. 
”Jag lär mig att inte vara kritisk mot 
andra utan i stället lära känna dem.”

Hon tänker också på det när hon 
är i skolan. ”Jag blir ofta tillfrågad om 
min religion, och det tycker jag bara 
är positivt”, säger hon. ”Det gör mig 
glad för då påminner jag mig själv om 
hur mycket min religion hjälper mig 
och allt den ger mig i livet. Jag vet så 
mycket tack vare evangeliet.

Det kommer alltid att finnas män
niskor som förlöjligar vår tro och som 
inte förstår den”, säger hon, ”men det 
gör inte så mycket, bara vi står för det 
vi tror på”.

Esthers kärlek och tillit till Gud är 
det som allra mest hjälper henne att 
leva efter och berätta om evangeliet.

”Lita först på Gud innan du börjar 
oroa dig”, säger hon. ”När jag gör det 
och har tro, då är allt annat enkelt. När 
vi litar på Gud kan vi gå vidare i livet 
med tro och tillförsikt inför framtiden. 
Om vi gör det kan vi stå som vittnen 
om Gud i vårt liv.” ◼
Författaren bor i Tyskland.

Hon står som 
ett vittne i 

Eftersom hon står 
för sin tro är det 
lätt för henne att 
berätta om den.

Tyskland
P O R T R Ä T T  A V  E N  U N G  V U X E N
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NÅGRA SIFFROR
• 80 995 685 invånare (juli 2014)
• 6 200 museer
• Mer än 400 djurparker, fler än 

i något annat land i världen

FAKTA OM TYSKLAND
Huvudstad: Berlin
Språk: Tyska (Deutsch)

KYRKAN I TYSKLAND

MER OM ESTHER

Vad tycker tyskar om för mat?
Tyskar tycker om potatis – och 

knödelrätter. Min älsklingsrätt är 
potatis med grönsaker och sås. 
Jag tycker särskilt mycket om 
ärter och brysselkål.

Vad tycker du är roligt att göra?
Lyssna på musik, sjunga och 

spela piano eller gitarr. Jag tycker 
om att baka. Jag håller på att lära 
mig att baka fintårtor.

Hur är det att dejta i Tyskland?
Vi går inte på dejt. Det skulle 

kännas konstigt om en kille frågade 
”vill du gå ut med mig”? Här lär 
man känna andra i grupp, och om 
man tycker om någon så pratar 
man med varandra i telefon och på 
nätet. Man träffas då och då och 
sedan beslutar man om man vill 
bli tillsammans eller inte.

Tyskland

• 39 401 sista dagars heliga
• 15 stavar
• 89 församlingar
• 85 grenar

• 3 missioner
• 2 tempel
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När vi förbereder oss för julen genom att tänka på dess sanna innebörd så 
förbereder vi oss för att uppleva Kristus och hans budskap. Jag vill före
slå tre saker som vi kan studera, begrunda och tillämpa under den här 

tiden av förberedelser.
För det första: Gläd dig åt vår Frälsares födelse. Vi firar Guds Sons, Skaparens, 

vår Messias födelse. Vi gläds åt att konungarnas Konung kom till jorden, föddes 
i en krubba och levde ett fullkomligt liv. När Jesus föddes var glädjen i himlen 
så stor att den inte kunde hållas tillbaka (se Luk. 2:8–14).

För det andra: Begrunda hans inflytande över våra liv idag. Julen är en tid när 
vi minns Guds Son och förnyar vår beslutsamhet att ta på oss hans namn. Det är 
en tid när vi ser på vårt liv och granskar våra tankar, känslor och handlingar. Låt 
det bli en tid av hågkomst, av tacksamhet och en tid för förlåtelse. Låt det bli en 
tid när vi begrundar Jesus Kristi försoning och dess innebörd för var och en av 
oss. Låt det särskilt bli en tid av förnyelse och förnyad beslutsamhet att leva efter 
Guds ord och följa hans bud. Genom att göra så hedrar vi honom mycket mer 
än vad vi kan med ljus, julklappar eller fester.

För det tredje: Se ståndaktigt fram mot hans ankomst. Julen är vanligtvis en 
tid när vi ser tillbaka och firar vår Herres födelse, men jag tycker att det också 
borde vara en tid när vi ser framåt. Låt oss se framåt. Låt oss förbereda oss för 
den välsignade dagen när han kommer tillbaka. Låt oss vara lika kloka som de 
gamle som såg fram emot hans ankomst.

Jag ber att vi under den här tiden, och alltid, ska se renheten i berättelsen om 
Frälsarens födelse och känna uppriktig tacksamhet över hans liv, lärdomar och 
frälsningsoffer för oss. Må denna tacksamhet få oss att förnya vårt beslut att följa 
honom. Må den också föra oss närmare vår familj, vår kyrka och vår nästa. Och 
må vi ståndaktigt se fram emot den välsignade dagen när den uppståndne Kristus 
åter vandrar på jorden som vår Herre, vår Kung och vår välsignade Frälsare. ◼
Från första presidentskapets julandakt 2010.

HUR VI KAN  
SE JULENS  
SANNA INNEBÖRD

President  
Dieter F. Uchtdorf
andre rådgivare i första 
presidentskapet

HUR HAR DU  
TILLÄMPAT DET HÄR?

För flera jular sedan bad min mor-
mor alla sina barn och barnbarn att 
tjäna andra, å hennes vägnar. Mina 
systrar stickade babymössor och 
tjänade vid ett djurreservat, och min 
bror hängde upp julbelysningen åt 
en änka. Jag hittade släktnamn och 
tog med dem till templet. Vi skrev 
alla brev till mormor och berättade 
om våra upplevelser och tårarna 
blänkte i hennes ögon när hon läste 
dem på juldagsmorgonen. Jag kände 
mig tacksam för mormors exempel 
och insåg att när jag hade tjänat 
andra i kärlek (se Gal. 5:13), hade jag 
fått mer barmhärtighet och kände 
mig närmare mina släktingar, både 
levande och döda.
Amanda S., Utah, USA

S V A R  F R Å N  K Y R K A N S  L E D A R E
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LIVSFÖRÄNDRANDE JULKLAPP  

I SECOND HAND- BUTIKEN

med iväg äldsterna. Men församlings
medlemmarna och missionärerna gav 
inte upp.

På juldagen sparade vi hans 
julklapp till sist. Elaina och jag sa: ”Det 
här är den bästa julklappen som någon 
någonsin skulle kunna ge dig! Den 
kommer att göra dig glad.” Weegee 
gissade ett par gånger och vi skrattade 
åt hans svar. Vi sa: ”Det är en fantast
iskt present! Den kommer att förändra 
ditt liv. Den har förändrat vårt.”

Mamma oroade sig för att han skulle 
bli arg över vår julklapp, men Elaina 
och jag visste att vi gjorde det rätta.

När han öppnade den tackade han 
oss för gåvan och sa att han skulle 
läsa den.

Eftersom vi älskar Weegee ville vi att 
han skulle lära sig om Jesus Kristus och 
om försoningens gåva. Vi ville att han 
skulle tro som vi gör, be och omvända 
sig och ha evangeliet i sitt liv.

Han läste och bad om Mormons 
bok, och med hjälp av äldsterna och 
medlemmarna i församlingen, döptes 
han och är nu medlem i kyrkan. Vi 
var så glada över att beseglas i templet 
och vi vet att vi alltid kan vara tillsam
mans för evigt som en familj. ◼
Författaren bor i Arizona i USA.

Jag hade inte så mycket pengar till att köpa en 
julklapp åt min styvfar, så innan jag åkte och 
handlade bad jag en bön.

Keanu Williams

Ett år hade vi inte så mycket 
pengar inför julen, så jag bad om 
att få hjälp att kunna köpa en 

julklapp till min styvfar Adrian (som 
min syster och jag kallar Weegee). Min 
syster och jag hade bara två dollar 
tillsammans att köpa julklappar för.

När mamma sa att vi skulle åka till 
en närliggande second hand butik 
för att handla julklappar, sprang jag 
till mitt rum och bad om att få hjälp: 
”Snälla hjälp oss att hitta en julklapp 
för två dollar.”

I butiken tittade Elaina och jag 
bland böckerna och hittade en tre i ett 
som såg helt ny ut. Vi blev så glada 
när vi hittade den. Jag höll hårt i den 
medan vi sprang genom gångarna till 
mamma. Medan vi hoppade upp och 
ner sa vi med en mun: ”Vi har hittat 
en julklapp åt Weegee!” Vid kassan 
frågade mamma: ”Hur mycket kostar 
den här?” Kvinnan svarade: ”två dol
lar”. Min bön hade besvarats.

Vi den tiden var vår styvfar 
inte medlem. Han tyckte inte om 
mormoner, han trodde inte på 
”Mormons bok”, och han tyckte 
inte om att medlemmar hämtade 
oss till unga mäns och unga kvin
nors aktiviteter. Han körde till och 
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Matthew Flitton
Kyrkans tidningar
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När min familj flyttade, några 
månader efter att jag fyllt 18, 
var jag i en ny församling och 

stod inför en utmaning. Inom två 
veckor efter att jag flyttat dit gjordes 
nästan alla präster till äldster. Jag 
kallades även som förste assistent 
i prästernas kvorum.

När biskopen gav mig kallet, för-
klarade han att det fanns många 
präster på listan, men att nästan ingen 
dök upp. Vi hade mycket arbete att 
göra för att uppmuntra folk att komma.

”Inbjud bara folk att komma”, sa han.
Bara en annan präst kom till kyr-

kan, en kille som hette Ryan, som 
dök upp ett par gånger i månaden. 
Jag bestämde mig för att gå och 
knacka på hos våra mindre aktiva 
kvorummedlemmar och bjuda in dem 
till våra aktiviteter. Jag var nervös och 
rädd att de skulle bli arga på mig för 
att jag bjöd in dem till kyrkan. Jag 
trodde att de inte kom för att de inte 
tyckte om kyrkan. Men jag tänkte 
även att det var en bra övning inför 
min kommande mission att försöka 

inbjuda, så jag bet ihop och började 
ringa de andra prästerna eller titta 
in hos dem. Jag bjöd med dem till 
brasaftnar, till aktiviteter, till kyrkan.

Det som förvånade mig var att 
några faktiskt svarade och kom. 
Vi fick så småningom en grupp på 
fyra präster som började komma 
regelbundet. Det var inte det att 
de inte tyckte om kyrkan – de hade 
bara väntat på att få en inbjudan att 
komma. De var lika nervösa inför en 
ny situation – att gå i kyrkan – som 
jag hade varit.

Somliga aktiviteter var mer lyckade 
än andra. Alla dök upp när det var 
volleyboll, men jag fick kämpa för 
att få folk att delta i andra aktiviteter.

Ungdomskonferensen det året 
var särskilt givande, eftersom jag såg 
några av de här unga männen stå upp 
och bära sina vittnesbörd. Det kändes 
som om jag hade åstadkommit 
något i deras liv.

En skillnad jag kunde se var 
att Ryan gick till kyrkan varje vecka 
och att vi hade blivit goda vänner.

Ryan och jag fick melkisedekska 
prästadömet omkring sex månader 
efter att jag hade flyttat dit. Jag hade 
valt att vänta tills efter min mission 
med att gå på college, så att jag kunde 
arbeta för att spara till min mission. 
Ryan hade redan ett bra jobb och han 
bestämde sig för att inte heller gå på 
college. Efter jobbet brukade vi ofta 
hänga ihop.

En gång var vi uppe större delen 
av natten för att försöka komma 
igenom Almas bok, när Ryan läste 
Mormons bok för första gången. 
Det var ansträngande, men andligt 

Jag var den ende aktive prästen i min nya församling. 
Hur skulle jag kunna få andra präster till kyrkan?

NYA Den KILLEN
SÖNDAGSLEKTIONER

Månadens ämne:

Bygga upp Guds  

rike i de sista  

dagarna
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att se förändringarna som Ryan gjorde 
i sitt liv. Han slutade med gamla 
vanor, skapade bättre sådana och 
bytte ut en del av sina vänner, så att 
han kunde vara med personer som 
delade hans normer.

Jag hade sett fram emot att gå ut 
som missionär ända sedan jag börja de 
gå i kyrkan några år tidigare. Ryan 
var osäker på om han skulle gå ut. 
När vi umgicks pratade vi om min 
mission och om hur ivrig jag var att 
tjäna. När jag uppmuntrade honom 
och svarade på frågor om evangeliet, 
fick jag större förtroende för min egen 
förmåga att tjäna som missionär. Ryan 
var gammal nog att gå ut men kämp-
ade med sitt beslut.

”Jag visste inte om mitt vittnesbörd 
var starkt nog, trots att det kändes bra 
med kyrkan vid den tiden”, sa han. 

”Jag ville åka, men det var verkligen 
svårt att lämna familjen.”

Slutligen kom dagen när jag kunde 
börja fylla i mina missionspapper. 
När jag berättade det för Ryan, över-
raskade han mig med att säga att han 
hade bestämt sig för att tjäna också. 
Våra missionskallelser kom samma 
kväll. Ryan åkte för att verka i Kanada 
en månad innan jag påbörjade min 
missionstjänst i Frankrike.

När jag kom hem två år senare, 
letade jag upp alla de präster som jag 
hade arbetat med. Det gjorde mig led-
sen att få veta att några hade slutat gå 
i kyrkan en kort tid efter att jag hade 
åkt, men jag var glad att få träffa Ryan 
igen. Han hade tjänat hedervärt som 
missionär och, precis som med Alma 
och Mosiahs söner, kände jag ännu 
större glädje över att se att han fort-
farande var min broder i Herren (se 
Alma 17:2). ◼

KILLEN
 Det var inte  
  det att de inte tyckte  
om kyrkan – de hade  
 bara väntat på att få en  
   inbjudan att komma.
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Vad för slags man var Joseph Smith, återställelsens pro
fet? Vi kan lära oss mer om honom genom att läsa vad 
de som träffade honom, och de som kände honom 

väl, hade att säga om honom.

DE KÄNDE JOSEPH

Du kan läsa mer om Joseph Smith i kapitel 43 och 
47 i Kyrkans presidenters lärdomar: Joseph Smith. 
Uttalandena där hjälper dig att lära känna profeten 
Joseph.

ICKE- MORMONER SOM  
TRÄFFADE JOSEPH

Många icke- mormoner som träffade Joseph var imponerade. 
Till exempel besökte Josiah Quincy – som hade examen från 
Harvard och som snart skulle komma att bli borg-
mästare i Boston – Joseph Smith i Nauvoo. Han sa att 
Joseph var ett ”fenomen som behövde förklaras”, en 
man född till ledare, ”som utstrålade en auktoritet … 
som det kändes naturligt att lyda”. Han sa att framtida 
läroböcker kanske skulle hänvisa till Joseph Smith som 
en man som utövade ett ”starkt inflytandet över sina 
landsmäns öden”.1

NYOMVÄNDA SOM TRÄFFADE HONOM
Nyomvända som träffade Joseph för första gången uttryckte 

också beundran. Fem dagar efter ankomsten till Nauvoo från 
England, skrev William Clayton hem: ”I går kväll var många av oss 
i sällskap med broder Joseph och våra hjärtan gladdes åt att höra 
honom tala om det som hör riket till. Han är en ömsint man och lika 
enkel som någon av oss. Vi känner att vi vill älska honom mycket 
och det kommer även ni att göra.” 2

Mary Alice Cannon Lambert, som var 14 år när hon kom fram 
till Nauvoo, sa: ”Flera av de ledande bröderna [var] där för att möta 
gruppen heliga som hade kommit med [båten]. Bland dessa bröder 
var profeten Joseph Smith. Jag visste genast vem han var, och i 
det ögonblicket fick jag mitt vittnesbörd om att han var en Guds 
profet.” 3



 D e c e m b e r  2 0 1 5  55

U
N

G
D

O
M

A
R 

SLUTNOTER
 1. Josiah Quincy, ”Joseph Smith at Nauvoo”, Figures of the Past 

from the Leaves of Old Journals, 3rd ed. (1883), s. 376–400; 
se även Richard L. Bushman, ”The Character of Joseph 
Smith”, BYU Studies, vol. 42, no. 2 (2003), s. 29–30.

 2. Bushman, “The Character of Joseph Smith”, s. 33.
 3. Kyrkans presidenters lärdomar: Joseph Smith (2007), s. 491.
 4. Kyrkans presidenters lärdomar: Joseph Smith, s. 493.
 5. Bushman, “The Character of Joseph Smith”, s. 29.
 6. Kyrkans presidenters lärdomar: Joseph Smith, s. 490491.
 7. Kyrkans presidenters lärdomar: Joseph Smith, s. 102.
 8. Kyrkans presidenters lärdomar: Joseph Smith, s. 494.

PERSONER SOM KÄNDE HONOM VÄL
John M. Bernhisel, en tidig medlem i kyrkan, var läkare. Han 

var inneboende hos familjen Smith under flera månader. Han sa 
att Joseph Smith hade ”stora själsförmögenheter”, var ”ytterst 
energisk”, hade ”djup insikt i den mänskliga naturen”, hade ”ett 
sansat omdöme”, hade ”vidsynta åsikter” och ”kärlek till rättvisan”. 
”Han är vänlig, förekommande, frikostig och välvillig, sällskaplig 
och gladlynt, och har en kontemplativ läggning. Han är ärlig, öpp-
enhjärtig, oförskräckt, självständig och helt fri från hyckleri.” 4

Howard Coray, en av Joseph Smiths sekreterare, var 
imponerad av profetens förmåga att möta alla slags människor 
– läkare, jurister, präster och andra – som kom för att ”ställa 
svåra frågor”. Han skrev att Joseph ”alltid var situationen 
vuxen. … Jag var i sanning glad över att se hur obesvärad han 
alltid var, till och med i sällskap med de mest vetenskapliga 
personer, och över det rediga [kvicka, förberedda] sätt varpå 
han besvarade deras frågor.” 5

Daniel D. McArthur, som senare anförde ett handkärrekom-
pani till Saltsjödalen, sa: ”Det är mitt vittnesbörd att han var en 
av den levande Gudens sanna profeter, och ju mer jag hörde 
vad han sade och såg vad han gjorde, desto mer övertygades 
jag om att han i sanning hade sett Gud Fadern och hans Son 
Jesus Kristus.” 6

PROFETER SOM KÄNDE HONOM
John Taylor som blev kyrkans tredje president sa: ”Om 

man skulle fråga Joseph hur Adam såg ut, skulle han genast 
kunna berätta. Han skulle kunna tala om hur lång han var, hur 
han såg ut och allt annat om honom. Man skulle kunna fråga 
honom vad slags män Petrus, Jakob och Johannes var, och 
han skulle då kunna svara på det. Varför? Därför att han har 
sett dem.” 7

Profetens brorson Joseph F. Smith blev kyrkans sjätte 
president. Han skrev att Joseph Smith ”var fylld av det 
ädlaste och renaste i den mänskliga naturen, vilket ofta 
uttryckte sig i oskyldiga nöjen – som att spela boll, brottas 
med sina bröder … och roa sig. … Han var fylld av fröjd, fylld av 
glädje, fylld av kärlek och av alla andra ädla egenskaper som 
gör människor stora och goda. Samtidigt var han enkel och 
oskuldsfull. … Han hade också förmågan att genom Guds nåd 
förstå den Allsmäktiges avsikter. Sådan var profeten Joseph 
Smiths karaktär.” 8 ◼



56 L i a h o n a

ILL
US

TR
AT

IO
N 

BE
N 

SI
M

O
NS

O
NHar du någon gång stannat upp 

och tänkt på varför du tjänar 
andra och håller buden? Den 

här månaden skulle vara ett bra till
fälle att göra det när du studerar om 
att bygga Guds rike under lektion
erna i kyrkan. Du kan fråga dig själv: 

Motiveras jag mer av vad jag kan få än 
av vad jag kan ge?

Frågorna ovan hjälper dig se om du 
har en tendens att fokusera inåt (tänka 
på dig själv) eller utåt (tänka på andra).

Det är okej att tänka på välsignelser 
du kan få, men om du märker att du 

ÄR  D U  

EN TAGARE eller EN GIVARE?
har en tendens att titta inåt mer än 
utåt, prova att titta uppåt. President 
Thomas S. Monson lärde: ”Kom ihåg 
att det här verket inte bara är ert och 
mitt. Vi kan blicka uppåt och söka 
gudomlig hjälp.” (”Att göra sin plikt det 
bästa är”, Liahona, nov. 2005, s. 58). ◼

Vilket erkännande 
får jag genom 
att tjäna i det 

här kallet?

Hur välsignas  
jag av att  

betala tionde 
och fasteoffer?

Vad har jag för 
nytta av att 
vara ärlig?

Vad får jag 
ut av att gå 
till kyrkan?

Hur kan en 
missionstjänst 
hjälpa mig?

Vilka  
välsignelser  

kan jag få  
av ett tempel-

äktenskap?

Hur kan mitt kall 
låta mig hjälpa till 
att stärka andra?

Hur kan mitt 
tionde och mina  

offergåvor 
hjälpa till 
att bygga 

Guds rike?

Hur kan min 
ärlighet välsigna 
andra?

På vilka sätt kan 
jag tjäna andra 
som missionär?

Hur kan ett 
tempeläktenskap 
ge mig möjlighet 

att tjäna min 
make/maka och 

mina barn?

Hur kan min 
närvaro i 
kyrkan visa min 
hängivenhet 
mot Herren?



ANVÄND DEM 
ELLER FÖRLORA DEM

Rensa bort ursäkterna och utveckla dina talanger.  
Du kan spela en nyckelroll i att göra världen till en bättre plats.
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Om du känner dig otillräcklig när du tar emot 
en kallelse, är du i gott sällskap. Jeremia, Enok 
och Joseph Smith var alla unga och kände sig 
otillräckliga när de fick sina profetiska kallelser, 
men Herren använde dem ändå till att främja 

sitt rike. Liksom Herren använde profeter i gamla dagar till utföra 
stora ting, kan han använda dig om du ber och litar på honom.

Kanske det bästa du kan göra för dina klassmedlemmar är att 
vara deras vän. Lär dig vad de heter. Du skulle kunna be för dem 
dagligen och kanske till och med fasta för dem om de har det 
svårt. Tänk gärna på att fråga om deras liv utanför kyrkan, le och 
hälsa på dem när du ser dem och sitt med dem i kyrkan eller i 
skolan. Var uppmärksam på dem som kan behöva extra kärlek 
och stöd.

Och var inte rädd att be om hjälp. Din himmelske Fader 
lämnar dig inte ensam – han har gett dig rådgivare och vuxna 
rådgivande. De hjälper dig, och det gör han också.

Som president Gordon B. Hinckley (1910–2008) sa: ”Gå ner 
på knä och be om Herrens välsignelser. Ställ er sedan upp och 
gör det ni ombeds göra. Lämna sedan det hela i Herrens händer. 
Ni kommer att upptäcka att ni uppnått något som är värt mer än 
pengar” (”Till kyrkans kvinnor”, Liahona, nov 2003, s. 114).

Var en vän
När jag var klasspresident kände 
jag mig också okvalificerad. Men 
det är viktigt att försöka få de unga 
kvinnorna att känna sig älskade och 
inkluderade. Var en stödjande vän och 
lyssna på dina rådgivare när du fattar 
beslut. Var ett rättfärdigt exempel och 
sträva efter att leva efter unga kvinnors 
värderingar, men förvänta dig inte att 
vara perfekt. Allt din himmelske Fader 
förväntar sig är att du ska försöka. Om 
du åkallar honom, ger han dig den 
styrka och vägledning du behöver.
Rebecca N., 16 år, New Hampshire, USA

Tjäna villigt
Jag kände likadant, 
eftersom jag var 
klasspresident för 
Miaflickorna. Jag kan 

fortfarande minnas känslan jag hade 
när jag steg in på biskopens kontor för 
min intervju. Jag kunde ha tackat nej, 
men jag visste att det inte var ett upp
drag från biskopen – det var ett kall 
från Gud. Vår himmelske Fader hjälper 
oss att fullgöra våra ämbeten om vi 
villigt underkastar oss honom och är 
ödmjuka.
Nicole P., 16 år, Filippinerna

Älska dem du tjänar
För att bli en bättre ledare måste man 
verkligen älska dem man tjänar. Att 
släppa allt agg och förlåta är därför 
nödvändigt. Du kan be om att kunna 
se deras värde, så som Gud ser det. 

Svaren är avsedda att ge hjälp och perspektiv, inte att vara officiella tillkännagivanden om kyrkans lära.

F R Å G O R  O C H  S V A R

”Jag känner att jag inte är 
tillräckligt bra för att vara 
klasspresident i Unga 
kvinnor. Hur kan jag bli 
en bättre ledare?”
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Be om att få känna den kärlek han har 
till dig och även till dina klassmedlem
mar. Jag vet av erfarenhet att Personlig 
tillväxt kan hjälpa dig utveckla egen
skaperna och värderingarna som 
är nödvändiga för att fullgöra ditt 
ämbete. Gud ger dig den kraft du 
behöver, om du ber om den hjälpen.
Mary B., 16 år, Washington, USA

Börja där du är
Du kan bli en bättre 
ledare genom att utöva 
de egenskaper som 
du vill ha. Be om att 

Anden ska vara med dig när du fattar 
beslut. Be om att kunna uppmärk
samma de unga kvinnornas behov. 
Det finns mycket du kan göra för att 
bli en bättre ledare, men jag upptäckte 
att det första steget alltid är att tro att 
du kan.
Savanna P., 15 år, Texas, USA

Besök templet
När jag var nykallad president för ett 
diakonernas kvorum var jag osäker på 
hur jag kunde öka min andlighet. Jag 
började släktforska, och gör det oftast 
varje söndag. Jag har besökt templet 
varje lördagsmorgon. Mitt mål var att 
ta med namn för manliga dop och 
konfirmationer så ofta som möjligt. 
Efter att jag hade besökt templet varje 
vecka kände jag mig lite mer andlig 
och på så sätt kunde jag hjälpa mitt 
kvorum bättre.
Josh B., 13 år, Utah, USA

HERREN VALDE DIG
”Du [har] kallats av Gud. Herren 
känner dig. Han vet vilka han vill ska 
verka i alla ämbeten i hans kyrka. 
Han valde dig. … De som inspire-
rades att rekommendera dig för 
det här kallet gjorde det inte för 
att de tyckte om dig eller för att 
de behövde en person som kunde 
utföra ett visst arbete. De bad och 
kände att de fick svaret att det var 
just du som skulle kallas. …

Du har kallats att representera 
Frälsaren. När du vittnar blir din 
röst hans röst, när du lyfter andra 
blir dina händer hans händer.”
President Henry B. Eyring, förste rådgivare i 
första presidentskapet, ”Var värdig det kall du 
har fått”, Liahona, nov. 2002, s. 76.

NÄSTA FRÅGA

Följ inspirationen
Om Herren har kallat dig är det därför 
att det finns ett arbete som du kan 
göra. Vi behöver fråga Gud, som det 
står i Jakob 1:5. Genom den Helige 
Andens kraft uppenbaras det för oss 
vad vi ska göra (se 2 Ne. 32:5). Med 
hans hjälp kan vi få ”veta sanningen 
om allting” (Moro. 10:5). Sedan måste 
vi följa inspirationen vi får. Jag har en 
djup övertygelse om att eftersom det 
är Herren som vägleder oss, kan vi 
alla ära våra kallelser.
Lucy D., 17 år, Frankrike

Planera uppbyggliga 
aktiviteter.
Håll regelbundna 
möten med president
skapet och planera 

uppbyggliga aktiviteter som tillgodoser 
flickornas behov och intressen. När 
en ung kvinna i er klass inte kommer, 
låt henne veta att ni saknar henne. 
Ett skriftställe som har hjälpt mig är 
Mosiah 18:9.
Karen P., 16 år, Mexiko

”Jag vill bjuda med 
mina kusiner till kyr-
kan, men jag är rädd 
att deras föräldrar 
blir arga. Hur kan jag 
dela mitt vittnesbörd 
med mina kusiner?”

Skicka ditt svar och, om du så önskar, ett fot-
ografi med hög upplösning, före den 15 januari 
2016, till liahona.lds.org , eller via e- post till 
liahona@ldschurch.org.

Följande information och tillstånd måste finnas 
med i ditt e- postmeddelande eller brev: 1) full-
ständigt namn, 2) födelsedatum, 3) församling 
eller gren, 4) stav eller distrikt, 5) ditt skriftliga 
tillstånd, och, om du är under 18 år, dina föräld-
rars skriftliga tillstånd (e- postmeddelande går 
bra) att trycka ditt svar och fotografi.

Svaren kan komma att förkortas eller 
förtydligas.
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Jag blev medlem i kyrkan när jag var 17 år. Jag hade 
blivit introducerad till den av amerikaner från en 
militärbas i min hemstad i Tyskland. Det fanns ingen 

tysktalande församling i mitt område, så jag gick i kyrkan 
med amerikanerna på militärbasen, i det lilla flerkonfes
sionella armékapellet.

En söndag, strax efter mitt dop, ställde sig biskopen 
upp i slutet av mötet och frågade: ”Kan alla föräldrar med 

seminarieelever vänligen stanna 
kvar?” Han bad även mig att vara med.

När familjerna, biskopen och jag 
var de enda som var kvar i kapellet, 
förklarade biskopen att jag var behörig 
att delta i deras seminarieklass nästa skolår. 
Men jag gick i den lokala tyska skolan som 
började över en timme tidigare än den amerikan
ska skolan som alla ungdomar från militärbasen gick 
i. För att jag skulle hinna springa nerför backen till 
min skola i tid, behövde de flytta sin seminarieklass till 
klockan sex på morgonen, mer än en timme tidigare än 
de brukade träffas.

Sedan bad biskopen alla att rösta om de skulle vara vill
iga att göra den uppoffringen, så att jag kunde vara med på 
klassen. Genast räckte alla föräldrar och elever upp handen 
och sa ja.

När jag var ny i kyrkan såg jag ett stort exem-
pel på uppoffring hos de andra ungdomarna i 
min församling. Från den stunden och framåt 
har jag lärt mig många stora lärdomar.

Vad jag lärde mig som  

Äldste  
Jörg Klebingat
i de sjuttios 
kvorum
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Biskopen bad alla att rösta 
om de skulle ha seminariet en 
timme tidigare så att jag kunde 
vara med. Alla sa ja.
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Det var ett 
ganska mäktigt 

ögonblick för mig. Det 
här lärde mig något om uppoffringar. 

Dessa unga elever var villiga att personligen uppoffra sin 
egen bekvämlighet – inte bara en dag eller en vecka, utan 
under hela skolåret – för en nyomvänd, som annars inte 
kunde ha deltagit i seminariet.

Jag är fortfarande tacksam för deras offer eftersom 
jag inser hur viktigt det året i seminariet (då vi studerade 
Läran och förbunden) var för min första tid i kyrkan. Utan 
seminariet skulle jag inte haft mycket kontakt med kyrkan, 
förutom på söndagar. Dagligt seminarium var en utmärkt 
förberedelse för en missionstjänst. Det lärde mig mycket 
om disciplin och, förstås, välsignade mig oändligt med kun
skap om evangeliet och skrifterna. Fråga mig om alla nyck
elskriftställen i Läran och förbunden från den tiden – och 
jag minns dem fortfarande. De här upplevelserna hjälpte 
mig att närma mig min himmelske Fader och de hjälpte 
mig också att hantera utmaningarna med att vara kyrkans 
ende tysktalande medlem i staden.

Samtala med Gud
Efter att jag hade slutat skolan och innan jag gick ut som 

missionär, gjorde jag min obligatoriska värnplikt. Medan jag 
var i militären, började jag med en vana som jag behåller än 
i dag: att alltid be.

Atmosfären i militären var, förstås, inte alltid särskilt 
andlig – skåpen, bilderna, språket, filmerna folk såg på 

kvällarna. Men jag visste att jag skulle gå ut som mis
sionär. Jag ville fortsätta vara stark. Jag ville inte falla. 

Jag ville inte ge efter för grupptrycket. Så jag utvecklade 
vanan att be inom mig hela tiden.

När jag gick från byggnad till byggnad, upp och ner för 
kullarna i skogen; när jag låg i skyttevärnet, deltog i strid
sövningar – var jag än var, talade jag med min himmelske 
Fader i bön när jag kunde och ägnade minuter och ibland 
timmar åt att tala med himmelske Fader för att komma 
närmare honom och hålla mig stark. För det mesta tackade 
jag bara.

Den här vanan har jag fortfarande. När jag kör någon
stans eller sitter på en buss eller går någonstans, har det 
blivit naturligt för mig att alltid ha en bön i hjärtat eller att 
alltid be, som skrifterna säger (se till exempel 2 Ne. 32:9). 
Det är en god vana som bör utvecklas redan tidigt.

Vi vet att vi ska be våra böner, men det betyder inte 
att vi bara böjer knä en kort stund på morgonen och på 
kvällen, som en tjänst till vår himmelske Fader. Bönen 
borde bli ett ärligt, djupt och fortgående samtal med din 
Fader, vilket med tiden kan hjälpa dig att komma närmare 
och närmare honom. Att utveckla vanan att be kan hjälpa 
dig möta alla frestelser ute i världen (se 3 Ne. 18:15, 18). 
Så när du går från punkt A till punkt B, eller när du har 
en ledig stund, lägg gärna lite mindre tid på att lyssna 
på musik eller skicka sms, och lite mer tid på att be i 
ditt hjärta.

Tillämpa alltid Jesu Kristi försoning
När du fortsätter att be och studera evangeliet upptäcker 

du att Jesu Kristi försoning är tillgänglig för dig varje timme, 
varje dag, för att hjälpa dig att ”behålla [dina] synders för
låtelse” (se Mosiah 4:11–12). Du kan gå till din himmelske 
Fader för att få tillgång till denna kraft och du kan bli bok
stavligt renad när som helst, inte bara på söndagen, inte 
bara när du går till biskopen för att bekänna något allvarligt.

Herrens avsikt är att du ska använda Jesu Kristi försoning 
dagligen, så att du kan bli ren och värdig, känna Anden och 
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vägledas hela tiden, i stället för att ha ständiga toppar och 
dalar. Genom att använda försoningen varje dag kan du få 
den här välsignelsen, vilka fel du än kan ha begått tidigare. 
Många ungdomar tror att omvändelse bara består i att gå till 
biskopen och berätta om allvarliga synder. Men omvänd
else är mycket mer. Det innebär att göra en ödmjuk, 
konsekvent, bedjande, daglig ansträngning att 1) studera 
skrifterna, särskilt de som undervisar om Kristi försoning, 
och sedan 2) lära dig hur du rent praktiskt kan tillämpa den 
i ditt liv, varje ögonblick av varje dag. Det är det som den är 
till för. Låt din himmelske Fader veta varje dag att det är det 
här du vill – att vara bättre idag än du var igår.

Tillåt inte motståndaren att skapa något avstånd mellan 
dig och din himmelske Fader genom att få dig att känna att 

du inte är tillräckligt bra, att alla andra 
är bättre – som om Frälsarens förso
ning och hans kärlek och godkänn
ande dinglade framför dig, men 
aldrig var inom räckhåll. Det är 
helt enkelt inte sant. Din him
melske Fader älskar dig precis 
som du är i dag, men natur
ligtvis måste du alltid fortsätta 
förbättra dig och sträva efter 
att hålla buden och tillämpa 
försoningen varje dag, hela 

tiden. Som aposteln Paulus sa: ”Pröva er själva” (2 Kor. 
13:5). Men när du väl har lärt dig om försoningen och om 
hur du kan använda den, märker du att du kan känna 
Herrens kärlek trots dina brister.

Förstå vem du är och förstå vem Kristus är och vad han 
gjorde för dig. Lägg sedan ihop dessa två, så att du kan vara 
ren hela tiden och ha tro på dig själv och på vår himmelske 
Fader och Frälsaren. Det leder i sin tur till att du får en god 
känsla av egenvärde och självförtroende.

Det här är saker som jag började lära mig som ung 
nyomvänd, och de har varit till stor välsignelse i mitt liv. 
När du uppoffrar, studerar och strävar efter att hålla dig 
nära din himmelske Fader, välsignar han dig 
också. Ge aldrig upp! ◼

Jesu Kristi försoning är  
tillgänglig för dig varje  
timme, varje dag.
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Raisa Marcondes

Jag hade alltid skjutit upp att släktforska. Men min önskan att verka som missionär 
fick mig att sätta upp mål för att hjälpa mig förbereda mig för att bli en bättre mis
sionär. Med hjälp av en inspirerad biskop bestämde jag mig för att börja arbeta med 

Personlig tillväxt. För att kunna uppfylla vissa mål och projekt inom goda gärningar, 
behövde jag engagera mig i släktforskning. Så jag började arbeta.

Jag vet att Anden vägledde mig, för en söndagskväll, efter bara tre timmars arbete, 
hände något fantastiskt.

Så snart jag började, kom jag ihåg att min morfars farfar hade varit guvernör 
i delstaten Amazonas i Brasilien. Så jag skrev in hans namn i en söktjänst online 
och till min förvåning hittade jag en Wikipedia sida om både min morfars far
far och min morfars farmor! Jag kände genast igen talanger och gåvor hos dem 
som jag har, och känslor började välla upp inom mig. Men det fanns fortfarande 
mycket mer att upptäcka.

När jag tittade igenom länkarna på sidan lade jag märke till att det på en av 
dem stod ”Släktträdet”. Jag klickade på länken och hittade då grenar av min familj 

som jag inte anat att de ens existerade. Men det som fångade min uppmärksamhet 
mest var namnet på min mammas faster Rosalina Meireles, som tydligen bodde i Utah.

Jag var helt förbluffad. Jag trodde att bara min bror och jag var medlemmar i kyrkan. 
Kunde det verkligen finnas andra medlemmar i kyrkan i min släkt? När jag klickade på 
hennes namn såg jag en länk till en Facebook sida, så jag kontaktade henne. Inom två 

dagar fick jag ett meddelande från henne som bekräftade att vi var släkt och att hon 
också var medlem i kyrkan.

Jag kände mig oerhört tacksam mot min himmelske Fader för att han lät mig 
känna så stor glädje som jag kände i det ögonblicket.
Jag fortsatte att söka efter mina avlidna förfäder och min himmelske Fader välsign

ade mig med så många släktnamn som jag kunde ta till templet. Men han hjälpte mig 
även att hitta levande släktingar som är trofasta mot Jesu Kristi återställda evangelium. 
Allt detta tack vare Personlig tillväxt, släktforskning och min önskan att verka som 
missionär. ◼
Författaren bor i Manaus i Brasilien.
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Min äldre bror och jag är de enda medlemmarna i kyrkan i min 
släkt – det var åtminstone vad jag trodde innan jag började 
med släktforskning.

Personlig tillväxt på 
SLÄKTTRÄDET
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Skrifterna för 

Han sa att han hade haft svårt att sova. När jag frågade 
varför han inte sov så bra, tänkte han efter och sa att han 
inte visste.

Senare samma kväll började vi med familjens kvälls
rutin, att läsa Mormons bok tillsammans.

Plötsligt ropade Spencer: ”Nu vet jag!” Jag frågade vad 
han pratade om. ”Det var därför jag inte kunde sova så 
bra på natten!”

”Varför kunde du inte sova?” frågade jag.
”Vi läste inte skrifterna på kvällen medan ni var borta, 

och jag tycker om hur skrifterna känns.”
Spencer hade lärt sig att skriftstudier varje dag ger oss 

tröst, frid och den Helige Andens vägledning.
Vi kan lära oss att älska skrifterna när vi läser dem 

dagligen. När vi gör det blir vi vägledda av den Helige 
Anden och stärkta av vår himmelske Fader. ◼

”Jag tycker om att läsa Bibeln och Mormons bok också. 
Jag känner Andens maning djupt uti min själ” 
(Barnens sångbok, s. 66).

När min fru och jag var nygifta uppmanade president 
Spencer W. Kimball (1895–1985) medlemmarna i 

kyrkan att läsa skrifterna varje dag med sina familjer. Vi 
ville följa profeten, så vi bestämde oss för att göra det 
tillsammans som par och sedan tillsammans med våra 
barn i framtiden.

Ett antal år senare hade vår familj utökats med fem 
barn, inklusive vårt yngsta, Spencer.

En gång när Spencer var sex år, reste min fru och jag 
iväg i några dagar och lämnade barnen med en barnvakt. 
När vi kom hem satte jag mig ner med Spencer och fråg
ade honom hur allt hade gått medan vi var borta.

Spencer
Äldste Marcus B. Nash
i de sjuttios kvorum

ILL
US

TR
AT

IO
N 

DA
NI

 JO
NE

S

https://www.lds.org/music/library/childrens-songbook/search-ponder-and-pray?lang=eng


66 L i a h o n a

En lärdom  
från min far

David A. Bednar
i de tolv apostlarnas kvorum

Jag lärde mig en viktig läxa av min pappa om prästa
dömets myndighet och kraft.
Jag fostrades i ett hem med en trofast mor och en 

underbar far. Min pappa var inte medlem i kyrkan men 
gick ändå på kyrkans möten med familjen. Han var lag
ledare för församlingens softball lag och hjälpte till med 
scoutaktiviteter.

Som pojke frågade jag min pappa många gånger 
i veckan när han skulle döpas. Pappa svarade alltid: 
”David, jag blir medlem när jag vet 
att det är det rätta.”

En söndag frågade jag pappa 
när han skulle döpas. Han bara log 
och ställde en fråga till mig. ”David, din 
kyrka lär att prästadömet togs bort från jorden 
förr i tiden och har återställts genom himmelska bud
bärare. Om din kyrka verkligen har Guds återställda 
prästadöme, varför är då så många av männen i din 
kyrka lika dåliga på att göra sin prästadömsplikt som 
männen i min kyrka?”

Jag blev alldeles tom i huvudet. Jag hade inget svar 
till min pappa.

Jag visste att män som bär prästadömet borde handla 
annorlunda än andra män. Män som bär prästadömet 
borde inte bara ta emot prästadömets myndighet, utan 
också vara trofasta och värdiga att använda Guds kraft.

Jag beslöt att jag aldrig ville vara ett dåligt exempel för 
min pappa. Jag ville bara vara en bra pojke. Herren vill 
att alla vi som bär prästadömet är ärbara, dygdiga och 
bra pojkar, alltid och överallt.

Några år senare döptes min pappa. Jag fick tillfälle 
att ge honom aronska och melkisedekska prästadömet. 
En av de största upplevelserna i mitt liv var att se min 
pappa ta emot prästadömets myndighet och kraft. ◼ ILL
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K lipp ut de här skriftfigurerna och klistra eller tejpa fast dem på kartong, styvt papper, små papperspåsar 
eller glasspinnar. Förvara dem i ett kuvert eller en påse, tillsammans med en etikett där skriftställena står.

Mormons bok, en gåva från vår himmelske Fader
Joseph Smith — Historien 1:29–35, 42–54, 59–60

Ängeln MoroniJoseph Smith
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Julafton med 
familjen Córdoba

Marycielo och jag hade bara en 
julklapp. Hur kunde vi dela med oss?
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Honney Thalia Cabel Losno
Baserad på en sann berättelse

”Allt vad ni har gjort för en av dessa 
mina minsta bröder, det har ni gjort 
mot mig” (Matt. 25:40).

På julafton fanns det bara två 
julklappar under vår lilla gran. 

En var till min tvååriga syster Mary
cielo och en var till mig. Vi hade ont 
om pengar, sa mamma, så det var 
allt vi kunde få.

Den kvällen läste mamma en 
berättelse ur Liahona om en jul 
utan några julklappar. När hon 
läste kände jag mig glad och frid
full. Kanske det inte var så farligt 
att bara få en julklapp. Sen sa 
mamma: ”I stället för att spela spel 
som vi brukar på julafton, vad sägs 
om att ge julklappar till en familj 
i församlingen?”

”Men vad kan vi ge dem?” 
frågade jag.

”Tja, vi har lite till övers.”
Jag sneglade på våra två 

julklappar och sen på bilden av 
Jesus på väggen. ”Jag antar att Jesus 
hade delat med sig av det han hade.”

Vi bad om vilken familj vi skulle 
besöka. Många av familjerna vi 
kände hade inte mycket det året. 
Efter att ha bett kände vi att vi skulle 
besöka familjen Córdoba. De hade 
tre barn, och pappan hade förlorat 
sitt jobb.

Vi åkte till affären och köpte 
panetón (ett särskilt bröd för 

högtiden), stekt kyckling och tre 
små julklappar. Vi hade roligt när vi 
valde ut dem. Mamma använde alla 
pengar hon hade, ungefär 30 peru
anska soles (ungefär 80 kronor).

När vi var klara körde vi hem till 
familjen Córdoba. Jag höll Marycie
los hand när vi gick mot dörren.

Syster Córdoba såg oss och kom 
ut och kramade oss. ”Vilken trevlig 
överraskning! Kom in! Slå er ner”, 
sa hon. När vi kom in, kramade hon 
mammas hand och klappade mig på 
axeln. ”Rolando och flickorna ska bli 
så glada att se er”, sa hon till mig.

Golvet i huset var var av jord. 
Där fanns ingen elektricitet, bara 
levande ljus. Jag tyckte lite synd 
om familjen Córdoba. Jag önskade 
att vi kunde hjälpa dem mer. Men 
mamma verkade inte lägga märke 
till jorden eller ljusen. Hon var bara 
glad över att vara där med syster 
Córdoba.

”Vi kom för att önska er en feliz 
Navidad !” sa mamma. ”Vi är glada 

att vi är vänner.” Hon gav maten och 
julklapparna till syster Córdoba, som 
log stort och sa tack.

Rolando, Madeline och Raquel 
sprang in från det andra rummet 
för att hälsa. Marycielo kikade fram 
bakom mitt ben och log. Hon skratt
ade när Rolando gjorde en grimas åt 
henne. Snart pratade alla, berättade 
skämt och skrattade.

”Det här är bättre än att spela spel 
själva”, tänkte jag. Jag var glad att vi 
hade kommit. Det spelade ingen roll 
att vi inte hade mycket att ge. Och 
det spelade ingen roll att golven var 
av jord. Julen handlade inte om vad 
vi hade. Den handlade om att vara 
tillsammans.

När vi gjorde oss redo att gå, 
kramade syster Córdoba oss igen. 
”Tack så mycket”, sa hon. Hennes 
röst darrade och jag såg tårar i hen
nes ögon. Jag ställde mig på tå och 
pussade syster Córdoba på kinden.

”Feliz Navidad”, sa jag. ◼
Författaren bor i Peru.ILL
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Heidi Poelman
Baserad på en sann berättelse

”Ty jag har förlänat dig nycklarna 
och prästadömets makt, varigenom 
jag återställer allt och tillkännager 
allt för dig i rätt tid” (L&F 132:45).

På väg hem från kyrkan kom 
Anna ihåg den lilla lappen 

som hennes lärare hade gett henne. 
”Mamma, vet du vad? Jag ska hålla 
tal i Primär nästa söndag.”

”Vad bra”, sa mamma. ”Om 
vad då?”

”Jag ska tala om återställelsen. 
Men jag är inte säker på vad det är.”

”Återställelse betyder att Gud 
förde tillbaka eller återställde allt det 
som han vill att hans kyrka ska ha”, 
sa mamma. ”Genom profeten Joseph 
Smith förde han tillbaka tempel, 
prästadömet, dopet och den Helige 
Andens gåva. Utan återställelsen 
skulle vi inte ha kyrkan!”

Återställelsepusslet

Anna nickade. ”Jag antar att det 
stämmer. Men jag tror inte att jag 
kan förklara det så som du gjorde.”

”Du, jag har en idé”, sa mamma 
när de kom hem. ”Följ med mig.”

Anna följde efter mamma till var
dagsrummet. De hade börjat lägga 
ett pussel i går kväll och bitarna 
var fortfarande utspridda på ett 
litet bord.

”Tänk på evangeliet som ett 
färdigt pussel.” Mamma plockade 
upp en bit. ”Många bitar av bilden 
fanns på jorden vid olika tider. Men 
när Jesus och apostlarna dog, var 
det många evangeliesanningar som 
försvann eller ändrades. De bitarna 
av sanning behövde föras tillbaka.”

”Så vad hände då?” Anna föste 
runt några av de lösa bitarna.

”Många år senare kallade Gud en 
ung bondpojke till att föra samman 
alla bitarna och sätta ihop dem så ILL
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Vad menas med ordet 
återställelse?

som när Jesus var på jorden. Vem 
tror du att det var?”

”Joseph Smith!” sa Anna leende. 
”Jag tror att jag börjar förstå.” Hon 
och mamma pratade vidare om 
Joseph Smith och om de olika del
arna av evangeliet som Gud åter
förde genom honom.

Resten av veckan skrev och övade 
Anna på sitt tal. Hon bad till vår 
himmelske Fader att hon skulle vara 
modig nog att framföra sitt budskap 
i Primär.

På söndagen, när det var dags för 
Annas tal, ställde hon sig upp, tog 
ett djupt andetag och höll upp ett 
pussel på ett bräde så att alla kunde 
se. Alla bitarna satt ihop i pusslet.

”För länge sedan fanns många 
av evangeliets viktiga bitar på 
jorden. När Jesus Kristus och hans 
apostlar dog, försvann några bitar.” 
Anna tog ut några bitar ur pusslet 

prästadömet
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och la ner dem. ”Vår himmelske 
Fader och Jesus kallade då Joseph 
Smith som profet för att föra tillbaka 
bitarna som fattades i evangeliet. 
Det kallas för återställelsen.” Hon 
plockade upp en pusselbit och vis
ade Primär. På baksidan stod orden 
”prästadömets kraft”.

ÅTERSTÄLLELSENS PROFET
”Joseph Smith … var redskapet i Guds 
händer i att föra fram heliga skrifter, förlorade 
lärosatser samt prästadömets återställelse.”
Äldste Neil L. Andersen i de tolv apostlarnas kvo-
rum, ”Joseph Smith”, Liahona, nov. 2014, s. 28.

Sedan visade Anna resten av 
bitarna. Hon läste baksidan på varje 
bit innan hon satte tillbaka den på 
dess plats i pusslet. ”En levande 
profet … tolv apostlar … tempel
tjänst för eviga familjer … ned
sänkningsdop … handpåläggning 
för den Helige Andens gåva.”

Anna höll upp det färdiga pusslet. 
”Nu har vi alla bitarna av evangeliet. 
Det betyder att vi kan se helhetsbilden 
av hur vi kan bli lyckliga och leva med 
vår himmelske Fader igen en dag. Jag 
är tacksam för Återställelsen. I Jesu 
Kristi namn, amen.” ◼
Författaren bor i Utah, USA.
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Erin Sanderson

V id jul firar människor runt om 
i världen vår Frälsares Jesu 

Kristi födelse. En gång ska vi fira en 
annan stor dag: Jesu andra ankomst, 
när han kommer tillbaka till jorden. 
Profeter har berättat vad som ska 
hända innan Jesus kommer till
baka. En av de händelserna 
är att hans evangelium ska 
predikas i hela världen.

Om vi tror på vår himmel
ske Fader och Jesus Kristus kan 

Jesus Kristus ska 
komma tillbaka!
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Lär er om Nya testamentet tillsammans i år.

Jesus sa: ”Frid lämnar jag efter mig 
åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag 
er en sådan frid som världen ger. Låt 
inte era hjärtan oroas och var inte 
modlösa” ( Joh. 14:27).

När du tänker på Jesus i jul, tänk 
då också på att han ska återvända 
en dag, inte som spädbarn utan som 

konungarnas Konung. Då ska 
alla veta att han är Guds Son 

och världens Frälsare! ◼
Författaren bor i Utah, USA.

vi känna frid även om det som hän
der i världen verkar skrämmande. 

LÄR DIG MER
När Jesus kommer tillbaka ska han regera 
på jorden i tusen år. Den här tiden kallas 
för tusenårsriket. Under tusenårsriket ska 
människor vara så rättfärdiga att Satan inte 
kan fresta dem. Det ska inte finnas någon 
sorg, och de som följer Kristus ska känna 
frid och glädje.

FAMILJESAMTAL
Kristi ord är något mycket speciellt, och 
mycket värdefullt. Läs Joseph Smith – 
Matteus 1:36–37. Samtala om hur vi genom 
att ”bevara” Kristi ord kan förbereda oss för 
hans andra ankomst. Var hittar vi hans ord?

Sång: ”När Jesus kommer hit” (Barnens 
sångbok, s. 46–47)

Skriftställe: Johannes 14:27
Video: Gå till Biblevideos.org och titta på 

”Glad Tidings of Great Joy: The Birth of Jesus 
Christ” [Bud till oss om en stor glädje: Jesu 
Kristi födelse].
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Gör ett litet häfte som påminner dig om hur 
du kan förbereda dig nu för att Jesus ska 
komma tillbaka.

Klipp ut och stapla korten. Trä ett snöre 
genom de två hålen och knyt ihop det.

SKRIFTSTÄLLETIPS
Här är tre sätt som hjälper dig 
förstå skrifterna bättre:

1.  Be till din himmelske Fader 
om hjälp att förstå skrift-
erna innan du börjar läsa.

2.  Ta dig tid att fundera över 
det du läser.

3.  Berätta för någon om vad 
du lärde dig och kände, och 
skriv om det i din dagbok.

Jag kan vara redo när Jesus 
kommer tillbaka

Jag kan hålla buden. Jag kan följa profeten

Jag kan läsa skrifterna. Jag kan hålla mina 
dopförbund.

Jag kan be varje dag.
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Julberättelsen
F Ö R  S M Å  B A R N
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En dag kom en ängel till 
Maria och berättade att hon 
skulle få barn! Ängeln sa att 
hon skulle ge barnet namnet 
Jesus. Barnet skulle vara 
Guds Son, Frälsaren.

För länge sedan skulle en kvinna 
som hette Maria och en man som 
hette Josef gifta sig. Maria och Josef 
var goda människor som gjorde det 
som Gud ville att de skulle göra.
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Det var så fullt 
med folk där att 
Maria och Josef 
fick övernatta 
på en plats för 
djur. Den natten 
föddes Jesus!

Maria och Josef måste resa till en stad som hette Betlehem för att betala skatt.



Herdar vaktade sina får på 
fälten i närheten. Änglar kom 
och berättade för herdarna 
att Frälsaren hade blivit född. 
Herdarna gick för att hitta 
Jesus och tillbe honom.

En ny stjärna visade 
sig på himlen.
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När de visa männen 
hade gett sig i väg kom 
en ängel till Josef. Ängeln 
sa att en ond kung ville 
skada Jesus. Ängeln sa 
att deras familj skulle 
flytta till Egypten för 
att vara trygga.

Långt därifrån såg vise män den 
nya stjärnan. De visste att det var 
ett tecken på att Frälsaren hade 
blivit född. De följde stjärnan tills 
de hittade Jesus. De gav honom 
presenter och tillbad honom.
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Josef, Maria och Jesus bodde i Egypten tills det inte längre var farligt att resa 
tillbaka till Israel. Jesus växte upp i en stad som hette Nasaret. Han lärde sig 
att vara hjälpsam, vänlig och lydig. Han lärde sig allt han behövde lära sig för 
att bli vår Frälsare. Han följde alltid Guds plan för honom.
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Vid jul firar vi Jesu Kristi födelse. Peka på bilderna av dem som är med i 
julberättelsen.

Vi kan vara som Maria och Josef genom att göra det som Gud vill att vi 
ska göra.

Vi kan vara som herdarna och de vise männen genom att följa Jesus Kristus.
Vi kan vara som änglarna genom att berätta julberättelsen för andra.
Och vi kan vara som Jesus genom att följa hans exempel! ◼

FRÅN SKRIFTERNA
Du kan läsa julberättelsen i Matteus 1:18–25; 2; Lukas 1:26–38; 2:1–20.
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I sitt korta brev till galaterna visar 
Paulus stor oro för deras uppenbara 

brist på tro och för att de övergett 
hans undervisning om Kristus. Han 
skrev till dem: ”Det är bra att vara 
ivrig för det som är gott, det gäller 
alltid, och inte bara när jag är hos er. 
Mina barn, som jag nu än en gång 
med smärta föder, tills Kristus har tagit 
gestalt i er” (Gal. 4:18–19). Med andra 
ord sa Paulus att han led av smärta 
och oro tills Kristus ”tog gestalt” i dem. 
Det är ett annat sätt att säga ”i Kristus” 
så som uttrycket upprepade gånger 
används av Paulus i hans brev.

Det är möjligt för Kristus att födas 
i människors liv, och när det verk
ligen händer är människan ”i Kristus” 
– Kristus har tagit ”gestalt” i henne. 
Detta förutsätter att vi välkomnar 
Kristus i vårt hjärta och dagligen har 
honom hos oss i vårt liv. Han är inte 
bara en allmän sanning eller ett histo
riskt faktum, utan alla människors 
Frälsare, överallt och alltid. När vi 
strävar efter att bli kristuslika, tar han 

”gestalt” i oss. Om vi öppnar dörren 
kommer han in. Om vi söker hans 
råd så ger han oss råd. För att Kristus 
ska ta ”gestalt” i oss måste vi tro på 
honom och på hans försoning. Att 
ha en sådan tro på Kristus och hålla 
hans bud är inget som begränsar oss. 
Genom det blir människor befriade. 
Fridsfursten väntar på att få ge oss 
sinnesfrid, vilket kan göra var och 
en av oss till en kanal för den friden.

Den verkliga julen kommer till 
den som har tagit emot Kristus i 
sitt liv som en rörlig, dynamisk 
och livgivande kraft.

I sin begrundan över jultiden skrev 
James Wallingford följande ord:

Julen är inte en dag eller en tid, 
utan ett hjärtats och sinnets 
tillstånd.

DEN VERKLIGA 
JULEN
Den verkliga julen kommer till den som  
har tagit emot Kristus i sitt liv.

T I L L S  V I  M Ö T S  I G E N

Om vi älskar vår nästa som oss 
själva,

om vi i våra rikedomar är fattiga 
i anden och i vår fattigdom är 
rika i nåd,

om vår kärlek inte yvs över sig själv, 
utan är tålig och mild,

om vi, när vår broder ber om ett 
stycke bröd, ger av oss själva i 
stället, om varje dag gryr i en 
möjlighet och avslutas i en pres-
tation, om än aldrig så liten –

då är varje dag en Kristi dag och 
julen är alltid nära.

(i Charles L. Wallis, red., Words 
of Life [1966], s. 33) …

Om du önskar hitta julens sanna 
anda och ta del av dess sötma, låt 
mig då ge dig det här förslaget. Under 
jäktet inför festligheterna den här 
julen, ta dig då tid att vända ditt hjärta 
till Gud. Kanske kan du under de tysta 
timmarna, på en tyst plats och på dina 
knän – ensam eller tillsammans med 
nära och kära – tacka för allt det goda 
som kommit dig till del, och be att 
hans Ande ska få vara hos dig medan 
du uppriktigt strävar efter att tjäna 
honom och hålla hans bud. Han kom
mer att ta dig vid handen och infria 
sina löften. ◼

Från ”Den riktiga julen”, Liahona, dec. 2005, 
s. 12– 15.

President  
Howard W. Hunter 
(1907–1995)
Kyrkans fjortonde 
president
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Vad kan vi göra för att sabbaten ska bli en glädje?
”Sabbaten ger oss ett underbart tillfälle att stärka familjebanden. … Vi gör sabbaten till en glädje när vi undervisar våra  
barn om evangeliet. … Förutom tiden med familjen kan du uppleva sann glädje på sabbaten genom att släktforska. …  
Gör sabbaten till en glädje genom att tjäna andra, särskilt dem som inte mår bra eller dem som är ensamma eller behövande.”

President Russell M. Nelson, president för de tolv apostlarnas kvorum, ”Sabbaten är en lust och en glädje”, Liahona, maj 2015, s. 130, 131, 132.

Medlemmar i Natal, Brasilien.
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s. 44

s. 60

s. 74

Jag avslutade min  
mission i förtid
Efter att ha kommit hem kämpade jag med mitt vittnes-
börd. Men till slut lovade jag min himmelske Fader att 
jag skulle förbli trofast även om jag inte fick några svar.

Vad jag lärde mig 
som ung nyomvänd
Föreställ dig att du blir medlem i kyrkan som 17- åring 
och är den enda medlemmen i din stad som talar ditt 
språk. Läs vad äldste Klebingat i de sjuttios kvorum 
lärde sig av den situationen!

Julberättelsen
Njut av en sex sidor lång illustrerad 
berättelse om Jesus födelse!


