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De bloemen bij het kantoorgebouw van de kerk (rechts), dragen bij tot de sfeer van de algemene conferentie. Op de achtergrond staat de Salt Lake-tempel.



Verslag van de 162e aprilconferentie

van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen
der Laatste Dagen

De toespraken en het verloop van de conferentiebijeenkomsten

op 4-5 april 1992 in de Tabernakel op Temple Square

in Salt Lake City (Utah)

Hoe graag zou onze geliefde profeet

en president, Ezra Taft Benson,

vandaag op deze kansel willen

staan en deze prachtige conferentie van de

kerk openen. President Benson, wij hebben
u lief, wij bidden voor u en verlangen ernaar

uw geïnspireerde leiding te volgen', zei pre-

sident Thomas S. Monson, tweede raad-

gever in het Eerste Presidium, aan het begin

van de zaterdagmorgenbijeenkomst van de

162e algemene aprilconferentie.

Tk bid dat de Heer mij vanmorgen zal hel-

pen om de boodschap van president Benson
aan u over te brengen. Ik zal trachten zijn ge-

dachten en raadgevingen in zijn eigen woor-

den weer te geven', vervolgde president

Monson.

Daarbij was raad voor ouders:

'1. Neem de tijd om bij uw kinderen te zijn

op de belangrijke momenten in hun leven,

of zij nu zes of zestien zijn.'

'2. Neem de tijd om een ware vriendin

voor uw kinderen te zijn.

'3. Neem de tijd om uw kinderen voor te

lezen. Denk aan wat een dichter heeft ge-

schreven:

Je hebt misschien weelde en rijkdom:

Kistjes vol juwelen en koffers met goud.

Rijker dan ik kun je echter nooit zijn -

Ik had een moeder die mij wilde voor-

lezen.

'4. Neem de tijd om samen met uw kinde-

ren te bidden.

'5. Neem de tijd om wekelijks een opbou-

wende gezinsavond te houden. Maak dit tot

een ware gezinstraditie.

'6. Neem de tijd om zoveel mogelijk samen
van de dagelijkse maaltijden te genieten.

'7. Neem de tijd om dagelijks als gezin in

de Schriften te lezen.

'8. Neem de tijd om dingen samen te

doen, als gezin.

'9. Neem de tijd om uw kinderen te onder-

wijzen.

'10. Neem de tijd om uw kinderen oprecht

lief te hebben. De onvoorwaardelijke liefde

van een moeder benadert de liefde van
Christus' (Ezra Taft Benson, brochure To the

Mothers in Zion, 1987, blz. 8-12; zie ook Ezra

Taft Benson, Come, Listen to a Prophet's Voice,

Salt Lake City: Deseret Book Company,
1990, blz. 32-36).

Hoewel president Benson niet heeft ge-

sproken, woonde hij wel de zaterdagmor-

gen- en zondagmorgenbijeenkomst bij.

De conferentiebijeenkomsten werden ge-

leid door president Gordon B. Hinckley,

eerste raadgever in het Eerste Presidium, en

president Monson.

In de zaterdagmiddagbijeenkomst werd
de ontheffing van het algemeen presidium

jonge-vrouwen bekendgemaakt: Ardeth G.

Kapp als presidente; Jayne B. Malan als

eerste raadgeefster; en Janette C. Hales als

tweede raadgeefster.

Gesteund als algemeen presidium jonge-

vrouwen werden presidente Janette C. Ha-

les; Virginia H. Pearce, eerste raadgeefster;

en Patricia P. Pinegar, tweede raadgeefster.

In de zondagmiddagbijeenkomst sprak pre-

sident Gordon B. Hinckley over president

Bensons 'persoonlijke getuigenis van de

Zoon van God, van wie hij de dienstknecht

hij is. Dit zijn zijn woorden:

"Bijna tweeduizend jaar geleden leefde er

een volmaakte Mens op aarde: Jezus de

Christus. Hij was de Zoon van een Hemelse
Vader en een aardse moeder. Hij is de God
van deze wereld, onder de Vader. Tijdens

zijn aardse bestaan verpersoonlijkte Hij alle

deugden en hield Hij ze in volmaakt even-

wicht; Hij leerde de mensen de waarheid,

opdat ze vrij mochten zijn; zijn voorbeeld en

leringen vormen de grote norm - de enige

weg - voor de hele mensheid.'"

President Hinckley zei: 'Dat is het getuige-

nis van onze profeet en onze leider. Ik herin-

ner u eraan dat het er uiteindelijk op neer-

komt dat dit onze grote zending is: tot de

wereld in woord en daad getuigen van de le-

vende realiteit van de Zoon van God, de her-

rezen Heer, die onze Heiland en Verlosser

is.'

De conferentiebijeenkomsten werden op
het noordelijk halfrond in het Engels en in

zestien andere talen uitgezonden. Video-

banden van de conferentie worden toege-

zonden aan units van de kerk waar men
geen live of latere uitzending van de confe-

rentie kon volgen.

- De redactie
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Zaterdagmorgenbijeenkomst

4 april 1992

Herinneringen aan gisteren,

raadgevingen voor vandaag

President Thomas S. Monson
Tweede raadgever in het Eerste Presidium

'President Benson heeft twee leden van de zustershulpvereniging

uitgekozen aan wie hij zijn persoonlijke hulde wil brengen:

zijn moeder en zijn echtgenote, Flora.

'

Hoe graag zou onze geliefde profeet

en president, Ezra Taft Benson,

vandaag op deze kansel willen

staan en deze prachtige conferentie van de

kerk openen. President Benson, wij hebben

u lief, wij bidden voor u en verlangen ernaar

uw geïnspireerde leiding te volgen.

Ik bid dat de Heer mij vanmorgen zal hel-

penom de boodschap van president Benson

aan u over te brengen. Ik zal trachten zijn ge-

dachten en raadgevingen in zijn eigen woor-

den weer te geven.

Dit jaar gedenken wij het 150-jarig bestaan

van de zustershulpvereniging. De vrouwen
van de kerk verheugen zich over al hetgeen

hun organisatie in het verleden tot stand

heeft gebracht en zetten zich in om de uitda-

gingen van deze tijd met geloof en vooruit-

ziendheid het hoofd te bieden en plannen te

maken voor de toekomst.

President Benson heeft twee leden van de

zustershulpvereniging uitgekozen aan wie

hij zijn persoonlijke hulde wil brengen. Hij

heeft gezegd: 'Ik wil dankbaar hulde bren-

gen aan twee uitverkoren vrouwen die mijn

leven hebben beïnvloed: mijn moeder en

mijn lieve echtgenote en eeuwige partner. Ik

dank God voor hun medeleven en liefde, ei-

genschappen zo eigen aan de vrouw, waar-

mee zij mijn leven en het leven van hun na-

komelingen tot zegen zijn geweest' (Ezra

Taft Benson, toespraak ter gelegenheid van

de inhuldiging van het Nauvoo-monument,

'To the Elect Women of the Kingdom of

God', 20 juni 1978).

Terugdenkend aan zijn jeugd, vertelt pre-

sident Benson: 'Mijn moeder was ZHV-pre-

sidente van onze wijk, een kleine maar ster-

ke plattelandswijk. Ik herinner me nog hoe

belangrijk vader deze roeping achtte.

'Ik was het oudste kind en kreeg daarom

van vader de verantwoordelijkheid om het

paard in te spannen en de wagen klaar te

maken voor moeders wekelijkse ZHV-ver-

gadering. (. . .)

'Aanvankelijk was ik niet groot genoeg om
het gareel om te gespen of het paard het

hoofdstel aan te doen zonder op het hek te

klauteren of op een kist te gaan staan.

'Vervolgens moest ik een kleine twintig

kilo tarwe uit onze graanschuur halen en

achter in de wagen leggen. In die tijd waren

de ZHV-zusters bezig met het aanleggen

van een tarwevoorraad voor een tijd van

nood. (. . .)

'Wanneer moeder werd gevraagd de zie-

ken van onze wijk te bezoeken of moeders

met jonge baby's te helpen, ging zij altijd

met paard en wagen, waarvan de wielen een

spoor achterlieten op de weg, nog lang na-

dat de wagen uit het zicht was verdwenen.

Ook moeders invloed is merkbaar gebleven

in mijn leven en in de ontelbare levens die zij

met haar liefdevol dienstbetoon en voor-

beeld heeft gezegend' (ibid.).

Het is opvallend dat Ezra Benson, de jon-

gen die zijn moeder en de zustershulpvere-

niging hielp met het opslaan van tarwe voor

tijden van hongersnood, de apostel Ezra

Benson is die, jaren later, zorgde voor een

ï

S^^^*^

grootschalige verdeling van tarwe en andere

onmisbare zaken onder de hongerigen in

Europa na de Tweede Wereldoorlog.

Over zijn echtgenote, Flora, heeft presi-

dent Benson gezegd: 'Ik heb respect voor

mijn dierbare echtgenote en ben haar zeer

erkentelijk. (. . .) Haar liefhebbende toewij-

ding, inspiratie, geloof en trouwe steun heb-

ben bijgedragen tot al hetgeen wij in dit

leven hebben bereikt' (ibid.).

Met het voorbeeld van zijn eigen moeder

en dat van zijn geliefde en trouwe echtgeno-

te, Flora, voor ogen, geeft president Benson

de volgende tien adviezen aan moeders bij

het opvoeden van hun geliefde kinderen:

1. Neem de tijd om bij uw kinderen te zijn

op de belangrijke momenten in hun leven,

of zij nu zes of zestien zijn.

2. Neem de tijd om een ware vriendin voor

uw kinderen te zijn.

DE STER
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Het was op zaterdagavond zulk zacht weer dat de broeders in de priesterschapsbijeenkotnst hun jasje konden uitdoen.

3. Neem de tijd om uw kinderen voor te

lezen. Denk aan wat een dichter heeft ge-

schreven:

Je hebt misschien weelde en rijkdom:

Kistjes vol juwelen en koffers met goud.

Rijker dan ik kun je echter nooit zijn -

Ik had een moeder die mij wilde voorlezen.

4. Neem de tijd om samen met uw kinde-

ren te bidden.

5. Neem de tijd om wekelijks een opbou-

wende gezinsavond te houden. Maak dit tot

een ware gezinstraditie.

6. Neem de tijd om zoveel mogelijk samen

van de dagelijkse maaltijden te genieten.

7. Neem de tijdom dagelijks als gezin in de

Schriften te lezen.

8. Neem de tijd om dingen samen te doen,

als gezin.

9. Neem de tijd om uw kinderen te onder-

wijzen.

10. Neem de tijd om uw kinderen oprecht

lief te hebben. De onvoorwaardelijke liefde

van een moeder benadert de liefde van

Christus (Ezra Taft Benson, brochure To the

Mothers in Zion, 1987, blz. 8-12; zie ook Ezra

Taft Benson, Come, Listen to a Prophet's Voice,

Salt Lake City: Deseret Book Company,

1990, blz. 32-36).

Hoewel president Benson zich met deze

raadgevingen vooral tot moeders richt, weet

ik zeker dat hij ook van ons, mannen en va-

ders die het heilige priesterschap dragen,

verwacht dat wij, samen met iedere zoon en

dochter, ons deel zullen doen om ze in prak-

tijk te brengen enhun goddelijke doelstellin-

gen te verwezenlijken.

President Benson besluit tenslotte met

deze raad:

'Broeders en zusters, stel u als gezin tot

doel om eenmaal samen te zijn in het celes-

tiale koninkrijk. Streef ernaar van uw thuis

een beetje hemel op aarde te maken opdat u,

wanneer dit leven voorbij is, zult kunnen

zeggen:

Allen zijn wij hier bij elkaar:

Vader, moeder, zus, broer,

Allen die elkaar liefhebben.

Iedere stoel is gevuld -

Wij zijn allen thuis . . . Wij zijn allen hier.

'

(Ensign, november 1981, blz. 107).

God zegene u, president Benson, in de

naam van Jezus Christus. Amen. D

JULI 1992
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Geestelijke genezing

Ouderling James E. Faust
van het Quorum der Twaalf Apostelen

'Wij vinden soelaas in Christus door middel van de Trooster,

en Hij nodigt ons uit: "Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt,

en Ik zal u rust geven.
'"

Nederig sta ik hier vandaag op deze

kansel om u te spreken over een

doeltreffend middel tegen harte-

pijn, teleurstelling, kwelling, angst en wan-

hoop. De psalmist heeft gezegd: 'Hij ge-

neest de verbrokenen van hart en verbindt

hun wonden' (Psalmen 147:3). De genezing

is een goddelijk wonder; de wonden zijn het

lot van alle mensen. Shakespeare heeft ge-

zegd: 'Wie nooit het schrijnen voelde, spot

met wonden' (in: Romeo en Julia, tweede be-

drijf, tweede toneel). Niemand lijkt te ont-

snappen aan de problemen, uitdagingen en

teleurstellingen van deze wereld.

In de overbelaste maatschappij van tegen-

woordig lijken enkele genezende krachten

die onze ouders genoten, niet meer werk-

zaam te zijn in ons leven. Wij slagen er

steeds minder in stress te verlichten door

handenarbeid te verrichten of op het land te

werken. De toenemende druk, de verschei-

denheid aan stemmen, de verleidelijke ver-

kooppraatjes, het doordringende lawaai en

de verwikkelingen in vele persoonlijke rela-

ties, kunnen onze ziel de vrede ontnemen

die wij nodig hebben om te functioneren en

te overleven. Ons gejaag tegen de tijd ver-

stoort onze innerlijke vrede. De druk om te

wedijveren en te overleven is groot. Onze

begeerte naar persoonlijk bezit lijkt onverza-

digbaar. De steeds toenemende krachten die

zowel het individu als het gezin vernietigen,

voeren tot veel verdriet en hartzeer.

Eén reden voor de verziekte geestelijke

toestand van onze maatschappij, is dat zove-

len niet weten of niet geven om wat moreel

goed of verkeerd is. Zoveel wordt goedge-

praat als het gaat om eigenbelang en het ver-

werven van geld en goederen. Personen en

instellingen die de afgelopen tijd de moed
hebben gehad hun stem te laten horen en op

te komen tegen overspel, oneerlijkheid, ge-

weld, gokken en andere zondige praktijken,

worden vaak voor schut gezet. Veel dingen

zijn ronduit verkeerd, of ze nu onwettig zijn

of niet. Zij die het kwade in de wereld blijven

navolgen, kunnen geen deel hebben aan de

'vrede Gods, die alle verstand te boven gaat'

(Filippenzen4:7).

Op een of andere manier moeten wij de

genezende invloed zien te vinden die de ziel

vertroost. Waar is die balsem? Waar is de

compenserende verlichting die wij zo drin-

gend nodig hebben om de spanningen van

de wereld te kunnen overleven? Die ver-

troosting kunnen we vinden wanneer wij

ons steeds meer in verbinding stellen met de

Geest van God. Zo kunnen wij geestelijke

genezing vinden.

Een mooi voorbeeld van geestelijke gene-

zing is het verhaal van de pionier Warren M.

Johnson, veerman bij Lee 's Ferry (Arizona).

Als jongeman trok Warren Johnson in de zo-

mer van 1866 naar het westen om er zijn ge-

luk als goudzoeker te beproeven. Toen hij

ernstig ziek werd, lieten zijn metgezellen

hem achter onder een boom in de tuin van

een gezin in Bountiful. Eén van de dochters

vond hem en berichtte dat er een dode man
in de tuin lag. Hoewel hij een volslagen

vreemdeling was, nam dit gezin hem in hun
huis op en verzorgde hem tot hij weer ge-

zond was. Zij verkondigden hem het evan-

gelie en hij werd gedoopt. Uiteindelijk werd
hij veerman bij Lee 's Ferry.

In 1891 werd het gezin van Warren John-

son door een grote tragedie getroffen. Bin-

nen korte tijd stierven vier van hun kinderen

aan difterie. Zij werden naast elkaar be-

graven. In een brief aan president Wilford

Woodruff, gedateerd 29 juli 1891, vertelde

Warren het verhaal:

'Geliefde broeder, (...)

'In mei 1891 kwam er een gezin uit Tuba

City bij ons aan. Zij hadden de winter in

Richfield (Utah) doorgebracht, (...) waar zij

enkele vrienden hadden bezocht. Nabij Pan-

guitch begroeven zij een kind, (...) zij na-

men niet de moeite hun wagen of zichzelf te

ontsmetten, noch de kleren van het overle-

den kind te wassen. Zo kwamen zij bij ons

huis aan, brachten de nacht bij ons door en

kwamen aldus in contact met mijn kleine

kinderen. (...)

'Wij wisten niets af van de aard van de

ziekte, maar vertrouwden op God. Wij had-

den hier immers een zeer zware zending te

vervullen en hadden steeds ons uiterste best

gedaan om het woord van wijsheid te ge-

hoorzamen en andere godsdienstige plich-

ten zoals tiendebetaling, gezinsgebed enz.

na te komen, opdat onze kinderen gespaard

zouden blijven. Maar, helaas, vier en een

halve dag later verstikte onze oudste zoon in

mijn armen. Twee andere kinderen werden

eveneens door de ziekte getroffen en wij

vastten en baden zoveel als onze dagelijkse

taken toelieten. Wij vastten vierentwintig

uur en ik heb zelfs eens veertig uur gevast.

Tevergeefs echter, want mijn beide meisjes

stierven. Een week na hun dood werd mijn

vijftienjarige dochter Melinda ziek. Wij de-

den alles wat wij konden voor haar, maar al

snel onderging zij hetzelfde lot als de ande-

ren. (. . .) Drie van mijn lieve meisjes en één

jongen werden ons ontnomen en nog is het

niet afgelopen. De ziekte heeft nu mijn

oudste dochter van negentien getroffen en

wij vasten en bidden vandaag voor haar.

(. . .) Oefen uw geloof en bid voor ons, alstu-

blieft. Wat hebben wij verkeerd gedaan dat

de Heer ons heeft verlaten, en wat kunnen

wij doen om zijn gunst terug te winnen[?]

'Uw broeder in het evangelie,

'Warren M. Johnson' (P. T. Riely, 'Warren

Marshall Johnson, Forgotten Saint,' Utah

Historical Quarterly, winter 1971, blz. 19; ge-

moderniseerd).

In een volgende brief aan zijn vriend War-

ren Foote, gedateerd 16 augustus 1891, ge-

tuigde broeder Johnson dat hij gemoedsrust

had gevonden:

'Ik kan u echter verzekeren dat dit de

zwaarste beproeving van mijn leven is, maar

het is steeds mijn grote doel geweest de eeu-

wige zaligheid te verwerven en (. . .) met de

hulp van onze Hemelse Vader zou ik vast-

houden aan de ijzeren roede, welke moeilij-

ke tijden er ook mochten komen. Mijn plich-

ten kom ik nog steeds trouw na en ik hoop

oprecht dat mijn broeders hun geloof zullen

oefenen en voor mij zullen bidden, zodat ik

in staat zal zijn de zegeningen te ontvangen
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die u, met gezag bekleed, (...) over mij hebt

uitgesproken' (Ibid.).

In het zevende geloofsartikel staat dat wij,

naast andere geestelijke gaven, in de gave

van gezondmaking geloven. Voor mij houdt

deze gave zowel lichamelijke als geestelijke

gezondmaking in. De Geest brengt vrede in

ons hart. Deze geestelijke vertroosting vin-

den wij door de rijke geestelijke gaven af te

smeken die zo overvloedig in de huidige

kerk aanwezig zijn. Deze gaven treden in

werking wanneer een getuigenis oprecht en

nederig wordt gebruikt of ook wanneer de

zieken met gewijde olie worden gezalfd.

Christus is de grote Heelmeester die uit de

doden is opgestaan met 'genezing onder

Zijn vleugelen' (2 Nephi 25:13), terwijl de

genezing door toedoen van de Trooster

plaatsvindt.

De Heer heeft ons vele manieren gegeven

waarop wij deze genezende invloed kunnen

ontvangen. Ik ben dankbaar dat de Heer het

tempelwerk op aarde heeft hersteld. Het

vormt een belangrijk onderdeel van het

werk van de verlossing van zowel de leven-

den als de doden. Onze tempels bieden ons

een heilig toevluchtsoord waar wij vele van

onze wereldse zorgen ter zijde kunnen leg-

gen. De tempel is een plaats van vrede en

rust. In deze heiligdommen 'geneest [de

Here] de verbrokenen van hart, en verbindt

hun wonden' (Psalmen 147:3).

Het lezen en bestuderen van de Schriften

kan ons veel troost bieden. President Ma-

rion G. Romney heeft gezegd:

'Ik ben er zeker van dat wanneer de ou-

ders in onze gezinnen regelmatig en onder

gebed in het Boek van Mormon lezen, zowel

individueel als samen met hun kinderen, de

geest van dit prachtige boek onze woning en

allen die daar verblijven zal doordringen. De

geest van eerbied zal toenemen, wederzijds

respect en aandacht voor elkaar zullen groei-

en. De geest van twisten zal ons huis verla-

ten. De ouders zullenhun kinderen met gro-

tere liefde en wijsheid bijstaan. De kinderen

zullen ontvankelijker zijn voor en beter

luisteren naar de raadgevingen van hun ou-

ders. Rechtschapenheid zal toenemen. Ge-

loof, hoop en naastenliefde - de reine liefde

van Christus - zullen overvloedig in onze

woning en ons leven aanwezig zijn, en ons

vrede, vreugde en geluk brengen' (aprilcon-

ferentie 1960, blz. 112-13).

Tijdens mijn jeugd was het belang wat be-

treft de gezondheid van het woord van wijs-

heid met de onthouding van tabak, alcoholi-

sche dranken, thee en koffie, niet zo weten-

schappelijk gestaafd als nu. Het geestelijk

belang ervan is echter reeds lang bevestigd.

Het woord van wijsheid belooft dat zij die

deze raad nakomen en de geboden onder-

houden, 'gezondheid in hun navel en merg

in hun beenderen' (LV 89:18) zullen ont-

vangen.

Merg is altijd al een symbool geweest van

een krachtig en gezond leven. Maar in deze

tijd van beenmergtransplantaties die ie-

mands leven kunnen redden, krijgt de uit-

drukking 'merg in hun beenderen' als

geestelijk verbond een extra betekenis. De
beloften aan hen die zich aan het woord van

wijsheid houden, gaan verder. Zij die deze

wet in acht nemen, zullen wijsheid en grote

schatten aan kennis vinden, ja, verborgen

schatten;

'En zij zullen lopen en niet moede wor-

den, wandelen en niet mat worden.

'En Ik, de Here, geef hun een belofte, dat

de engel der verwoesting aan hen zal voor-

bijgaan, zoals aan de kinderen Israëls, en

hen niet zal doden' (verzen 19-21).

Indien wij gespaard willen blijven, moe-

ten wij ons stellig sterken tegen de vele ver-

nietigende krachten die in de huidige we-

reld werkzaam zijn.

Voor velen van ons, echter, vindt de

geestelijke gezondmaking niet plaats voor

de ogen van de hele wereld, maar wel in on-

ze eigen avondmaalsdienst. Het is troostrijk

om te aanbidden, van het avondmaal te ne-

men en in alle nederigheid te worden onder-

wezen, samen met onze buren en goede

vrienden die de Heer liefhebben en ernaar

streven zijn geboden te onderhouden. Onze
bisschop duidt enkele personen aan om een

evangelie-onderwerp of -beginsel te behan-

delen. Zij spreken altijd door de macht van

de Heilige Geest en stellen hun hart open

opdat de toehoorders de parels daarin mo-

gen aanschouwen. De boodschappen wor-

den in een geest van nederig getuigenis en

liefdevolle raad gegeven. Wij, de toehoor-

ders, begrijpen wat ons wordt geleerd dank-

zij de geest der waarheid en toetsen de getui-

genissen die eraan worden toegevoegd.

Onze avondmaalsdiensten dienen eerbie-

dig en versterkend te zijn en hen die eraan

deelnemen weer geestelijk gezond te ma-

ken. Een deel van dit genezingsproces

treedt in werking wanneer wij aanbidden

met muziek en gezang. Het zingen van onze

mooie, devote lofzangen voedt onze ziel.

Wij worden één van hart en één van geest

wanneer wij de Heer prijzen met ons ge-

zang. Wanneer wij samen met onze broe-

ders en zusters de Heer loven met een lied,

zijn wij vervuld met eerbied en voelen wij

ons geestelijk één.

Geestelijke gezondmaking bereiken wij

ook door het geven van en luisteren naar ne-

derige getuigenissen. Een getuigenis gege-

ven in een geest van berouw, dankbaarheid

voor Gods gaven en overgave aan Gods lei-

ding, is een krachtige remedie om de smart

en kommer van ons hart te verlichten.

Ik betwijfel of oprechte leden van deze

kerk volledige geestelijke gezondmaking

kunnen bereiken zonder in overeenstem-

ming met het fundament van de kerk te le-

ven, welk fundament is, volgens de apostel

Paulus: 'de apostelen en profeten' (Efeziërs

2:20). Dit is misschien niet zo in trek wan-

neer wij bedenken hoe de wereld voortdu-

rend de profeten en hun woorden heeft ver-

worpen. Niettemin zijn zij de spreekbuizen

van God op aarde die geroepen zijn om het

huidige werk te leiden en te besturen. Het is

tevens van het allergrootste belang dat wij

onze bisschop, ringpresident en andere lei-

ders steunen.

Recente informatie lijkt te bevestigen dat

het geestelijke genezingsproces wordt vol-

tooid wanneer wij onszelf vergeten. Uit me-

nig verhaal blijkt dat zij die in gevangen-

schap en in concentratiekampen bezorgd

waren om hun medegevangenen en bereid

waren hun eigen voedsel weg te geven, de

beste overlevingskansen hadden. Dr. Viktor

Frankl heeft gezegd: 'Wij die in de concen-

tratiekampen hebben geleefd, herinneren

ons de mannen die vanbarak naar barak gin-

gen om anderen te troosten en hun laatste

stukje brood weg te geven. Zij waren mis-

schien weinig in aantal, maar zij leverden

voldoende bewijs dat men een man alles kan

ontnemen behalve één ding: de laatste vrij-

heid van de mens, namelijk zijn eigen hou-

ding te kiezen in welke omstandigheden

ook, [en] zijn eigen levenswijze te bepalen'

(Man's Seach for Meaning, New York: Simon

and Schuster, 1963, blz. 104). De Heiland

van de wereld zei het zeer eenvoudig: Te-

der, die [zijn leven] verliezen zal, die zal het

vernieuwen' (Lucas 17:33).

Van alles wat we kunnen doen om soelaas

te vinden, biedt gebed wellicht de meeste

vertroosting. Ons wordt geleerd tot de Va-

der te bidden in de naam van zijn Zoon, de

Heer Jezus Christus, door de macht van de

Heilige Geest. Alleen al het bidden tot God

geeft onze ziel rust, ook al geeft God, in zijn

wijsheid, ons misschien niet wat we vragen.
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President Harold B. Lee leerde ons dat al

onze gebeden worden verhoord, maar dat

de Heer soms nee zegt. De profeet Joseph

Smith leerde dat de 'beste manier om waar-

heid en wijsheid te verkrijgen' is: 'in gebed

tot God te gaan' (Leringen van de profeet Joseph

Smith, blz. 171). Gebed speelt een grote rol

in het genezingsproces.

Wonden toegebracht door anderen gene-

zen door de 'kunst van het helen' . President

Joseph F. Smith heeft gezegd: 'Maar het he-

len van een wond is een kunst, die men niet

alleen door oefening verkrijgt, maar door de

tedere liefde die het gevolg is van genegen-

heid in het algemeen en een hartelijke be-

langstelling in het geluk van anderen' (Evan-

gelieleer, blz. 261).

Wij kunnen allemaal hopen op genezing

door bekering en gehoorzaamheid. De pro-

feet Jesaja heeft bevestigd dat 'al waren uw
zonden als scharlaken, zij zullen wit worden
als sneeuw' (Jesaja 1:18). De profeet Joseph

Smith heeft verklaard: 'De geest is nooit te

oud om zich tot God te wenden. Allen be-

vinden zich binnen het bereik van de verge-

vende genade' (Leringen van de profeet Joseph

Smith, blz. 172).

Nadat wij ons volledig hebben bekeerd, is

de formule verder zeer eenvoudig. De Heer
heeft ze ons gegeven in de volgende woor-

den: 'Wilt gij nu niet tot Mij wederkeren, en

u van uw zonden bekeren en tot inkeer wor-

den gebracht, opdat Ik u moge genezen?'

(3Nephi 9:13.) Wanneer wij dat doen, geeft

Hij ons de belofte dat Hij 'de verbrokenen

van hart [geneest] en hun wonden [ver-

bindt]' (Psalmen 147:3).

Wij vinden soelaas in Christus door mid-

del van de Trooster, en Hij nodigt ons uit:

'Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast

zijt, en Ik zal u rust geven' (Matteüs 11:28).

De apostel Petrus verwoordt het als volgt:

'Werpt al uw bekommernis op Hem, want
Hij zorgt voor u' (1 Petrus 5:7). Wanneer wij

dat doen, worden wij gezond gemaakt, net

zoals de Heer beloofde door de profeet Jere-

mia toen Hij zei: 'Ik verander hun rouw in

vreugde. Ik troost en verblijd hen na hun
smart. (...) Ik verkwik de vermoeide ziel,

elke versmachtende ziel verzadig ik' (Jere-

mia 31:13, 25).

In de celestiale heerlijkheid, zo wordt ons

gezegd, 'zal [Hij] alle tranen van hun ogen
afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch
rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer
zijn' (Openbaring 21:4). Dan zullen harte-

pijn, teleurstelling, kwelling, smart en
wanhoop door geloof en hoop worden ver-

vangen en zal de Heer ons kracht geven
zodat, zoals Alma zegt, 'het lijden, dat [wij]

zouden doorstaan, van welke aard ook,

door [onze] vreugde in Christus zou worden
overtroffen' (Alma 31:38). Hiervan getuig ik

tot u, in de naam van Jezus Christus. Amen.
D

De koninklijke wet
Ouderling Marion D. Hanks
van het Presidium der Zeventig

'Helpen, geven en opofferen zijn even vanzelfsprekend als groeien en ademen,

ofzouden dat tenminste moeten zijn.

'

Goede Herder, ons Voorbeeld; dat Hij onze

Voorspraak bij de Vader is, onze Verlosser

en onze Heiland.

Net zoals Johannes eertijds, getuigen wij

dat 'de Vader de Zoon gezonden heeft als

Heiland der wereld' (1 Johannes 4:14).

Zijn leven was een prachtige samenvoe-

ging van woord en daad. De Heiland onder-

wees leringen om tot geestelijke vervolma-

king te komen, en zijn eigen toepassing er-

van was volmaakt. Hij kon met gezag verkla-

ren dat Hij het Licht en Voorbeeld was dat de

mensheid diende te volgen: 'Ik heb u een

voorbeeld gegeven. (. . .) Ik ben het Licht,

dat gij omhoog moet houden - wat gij Mij

hebt zien doen" (3 Nephi 18:16,24).

Hetgeen Hij deed, lezen wij in een prach-

tig vers in het boek Matteüs: 'En Hij trok

rond in geheel Galilea en leerde (. . .) en ver-

kondigde het evangelie van het Koninkrijk

en genas alle ziekte (. . .)' (Matteüs 4:23). In

Matteüs lezen wij ook dat Jezus, toen het

einde van zijn aardse bediening naderde,

zijn discipelen de gelijkenis voorhield van

de schapen en de geiten, die het laatste oor-

deel voorstelt. Jezus identificeert daarin dui-

delijk diegenen die 'het eeuwige leven' zul-

len beërven en de anderen die 'zullen heen-

gaan naar de eeuwige straf' (Matteüs 25:46).

Het belangrijkste onderscheid was dat zij die

samen met Hem het Koninkrijk zouden

beërven de gewoonte van hulpvaardigheid

hadden ontwikkeld, met vreugde hadden

gegeven en met liefde hadden gediend - zij

hadden gehoor gegeven aan de noden van

de hongerigen, de dorstigen, de daklozen,

de naakten, de zieken en de gevangenen.

Zijn troostrijke woorden tot hen zijn wel-

bekend: 'In zoverre gij dit aan één van deze

mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij

het Mij gedaan' (Matteüs 25:40). Daarente-

gen sprak Hij tot hen die tot 'eeuwige straf'

waren gedoemd, de volgende droevige

woorden: 'In zoverre gij dit aan één van de-

ze minsten niet gedaan hebt, hebt gij het ook

aan Mij niet gedaan' (Matteüs 25:45).

De Heiland wees er dus duidelijk op dat

onzelfzuchtig dienstbetoon een onontbeer-

lijk element van christelijk gedrag en van za-

ligheid is. Helpen, geven en opofferen zijn

even vanzelfsprekend als groeien en ade-

In
het vierde hoofdstuk van het boek

Alma staat een regel die mij lief is en die

ik in alle nederigheid hoop waardig te

zijn: 'De Geest des Heren verliet hem niet'

(zie Alma 4:15).

Slechts enkele meters verwijderd van de-

ze prachtige tabernakel waarin de heiligen

sedert 1860 hun conferenties houden, be-

vindt zich een bezoekerscentrum. In dit be-

zoekerscentrum staat het Christusbeeld van
Thorvaldsen, dat van buiten door een groot

raam kan worden bewonderd, een replica

van het origineel dat zich in Kopenhagen be-

vindt en over de hele wereld bekend staat als

een klassieke voorstelling van de Heer Jezus

Christus. Onderaan dit beeld staan de Deen-

se woorden: Kommer til Mig, 'Kom tot Mij.'

Deze uitnodiging vormt de kern van de

zending van De Kerk van Jezus Christus van
de Heiligen der Laatste Dagen. Wij verlan-

gen in te gaan op de uitnodiging 'ik zou wil-

len, dat gij tot Christus, de Heilige Israëls,

kwaamt, en dat gij Zijn zaligheid en de

macht van Zijn verlossing deelachtig werdt'

(Omni 1:26). Ook anderen moeten wij hel-

pen deze uitnodiging aan te nemen. Wij we-

ten dat Christus 'de weg en de waarheid en

het leven [is]: niemand komt tot de Vader

dan door [Hem]' (Johannes 14:6).

Ik getuig dat Jezus Christus de Zoon van
God is, de Eniggeborene in het vlees, de
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men, of zouden dat tenminste moeten zijn.

Onlangs las ik een belangrijke uitspraak

hieromtrent van president Clark, 55 jaar ge-

leden vanaf deze kansel:

'De Heiland kwam op aarde met twee gro-

te zendingen; enerzijds moest Hij zijn op-

dracht als de Messias, het zoenoffer voor de

val, en de vervulling van de wet volbrengen;
anderzijds had Hij tot taak het lijden van zijn

broeders en zusters in het vlees te verlichten

(. . .). Ook allen die na Hem kwamen en zul-

len komen in zijn kerk, dienen deze twee
grootse opdrachten voort te zetten - het lij-

den van de mensheid verzachten en de

geestelijke waarheden verkondigen die ons

kunnen terugvoeren in de tegenwoordig-

heid van onze Hemelse Vader' (President J.

Reuben Clark jr., aprilconferentie 1937, blz.

22).

Het allerbelangrijkst voor ons is het god-

delijk messiasschap van Jezus Christus. Het
is het uitgangspunt van de beschouwingen
tijdens deze conferentie, van onze gods-

dienst, van ons leven. In het Boek van Mor-
mon staat zeer duidelijk dat 'gij op de rots

van onze Verlosser, de Christus, de Zoon
van God, uw fundament moet bouwen'
(Helaman5:12).

Jezus leerde dat wijzelf verantwoordelijk

zijn voor het al dan niet bereiken van onze

hoogste eeuwige mogelijkheden. Het zoen-

offer was een gratis geschenk aan ons, maar
wij moeten dat geschenk aanvaarden op de

wijze die Hij ons heeft voorgeschreven en
getoond. In Marcus lezen wij dat 'Jezus

Nazaret in Galilea verliet en Zich door

Johannes in de Jordaan liet dopen' (Marcus

1:9). De heilige verordening werd bevestigd

door de Geest, en de Vader sprak vanuit de

hemel en zei: 'Deze is mijn Zoon, de ge-

liefde, in wie Ik mijn welbehagen heb'

(Matteüs 3:17). Bij het begin van zijn bedie-

ning in het openbaar 'begon Jezus te pre-

diken en te zeggen: Bekeert u, want het

Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen'

(Matteüs 4:17). Tot de farizeeër Nikodemus
zei Hij:

'Tenzij iemand geboren wordt uit water en

Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet bin-

nengaan' (Johannes 3:5; zie verzen 1-9).

Uit de Schriften blijkt duidelijk dat het

evangelie van Christus veel meer inhoudt

dan gewoonlijk wordt aangenomen. Petrus

en de andere apostelen begrepen deze waar-

heden zeer goed. Allen die aanwezig waren
op de pinksterdag, werden diep in hun hart

getroffen door de Geest en door het krachti-

ge getuigenis van Petrus, en zij vroegen:

'Wat moeten wij doen, mannen broeders?'

(Handelingen 2:37). Het antwoord van Pe-

trus was klaar en duidelijk: 'Bekeert u en een
ieder van u late zich dopen op de naam van
Jezus Christus, tot vergeving van uw zon-

den, en gij zult de gave des heiligen Geestes

ontvangen' (Handelingen 2:38).

In de uitspraak van president Clark die ik

zoeven heb aangehaald, wordt gesproken

over de tweede belangrijke zending van
Christus, namelijk het verlichten van de pij-

nen en smarten van de mensen. De Meester

heeft er herhaaldelijk op gewezen dat dit

element van zijn boodschap even belangrijk

is als de andere en dat wij het zeer zeker in

acht moeten nemen, willen wij het eeuwige

leven beërven. Uit de bergrede en uit al

Christus' leringen blijkt duidelijk dat Hij en
Onze Vader bezorgd zijn om het soort men-
sen dat wij zijn! De bergrede eindigt, zoals u
zich herinnert, met de gelijkenis van een

huis gebouwd op een rots, en een ander ge-

bouwd op zand. (Zie Matteüs 7:24-27.)

Jezus verwees herhaaldelijk naar de oude
wet volgens welke men toen leefde, en
bracht die leringen dan in verband met de

hogere en heiligere wet van de liefde, die Hij

Gods kinderen wilde bijbrengen. Hij was
niet tevreden met de oude opvattingen en
handelwijzen. Hij wilde dat zij die het zout

der aarde, het licht der wereld waren, boven
de oude wet uitstegen, naar edelere hoog-

ten: 'Gij hebt gehoord, dat tot de ouden ge-

zegd is, (. . .) Maar Ik zeg u' (Matteüs

5:21,22). Hij leerde hun: 'Indien uw gerech-

tigheid niet overvloedig is, meer dan die der

schriftgeleerden en Farizeeën, zult gij het

Koninkrijk der hemelen voorzeker niet bin-

nengaan' (Matteüs 5:20).

Toenkwam de direkte vraag: 'Waarin doet

gij meer dan het gewone?' (Matteüs 5:47.)

Zijn leringen tonen ons welk soort mensen
wij dienen te zijn, niet alleen in onze verhou-

ding tot God maar ook in onze omgang met
ons gezin, met anderen en met onszelf.

Christus gaf aan waar onze belangrijkste

verantwoordelijkheid ligt, toen Hij de twist-

zieke vragensteller antwoordde die Hem
vroeg: 'Wat is het grote gebod in de wet?'

(Matteüs 22:36.) Jezus zei dat God liefheb-

ben met hart, ziel en verstand 'het grote en

eerste gebod' is (Matteüs 22:38), en dat

naastenliefde het twee gebod, daaraan ge-

lijk, was. Hij voegde hier nog aan toe: 'Aan

deze twee geboden hangt de ganse wet en

de profeten' (Matteüs 22:40).

De apostel Jakobus noemde het tweede

grote gebod de 'koninklijke wet' (Jakobus

2:8), enPauluszeitotde Galaten: 'De gehele

wet is in één woord vervuld, in dit: gij zult

uw naaste liefhebben als uzelf' (Galaten

5:14).

De gelijkenis van de barmhartige Samari-

taan geeft het antwoord op de vraag van de

wetgeleerde 'En wie is mijn naaste?' (Lucas

10:29.) De Samaritaan was de enige van de

drie voorbijgangers die hulp bood en wel

omwille van het soort mens dat hij was. Hij

had de gewoonte van hulpvaardigheid door

aanhoudende ervaring aangekweekt, door

te leren noden en behoeften te onderkennen

en hulp te bieden waar nodig.

In de moeilijke tijden waarin wij nu leven,

zien wij om ons heen nog steeds daden van

opmerkelijke menslievendheid. Wij zien

hoe in iedere wijk en gemeente van de kerk

liefdevol dienstbetoon wordt verricht door

de ZHV-zusters, de jonge-vrouwen en het

jeugdwerk, de priesterschapsquorums, de

huisonderwijzers en huisbezoeksters, en de

scouts. Wij zien hoe, over de ganse wereld,

iedere zendeling zich inzet voor plaatselijke

dienstverlening, voor christelijke hulp. Wij

zien hoe hard onze jonge vertegenwoordi-

gers in de vluchtelingenkampen werken. De
kerk zelf heeft op grote schaal hulp geboden
in tijden van nood, zowel plaatselijk als op
nationaal en internationaal vlak. Als

christen, individueel en in gezinsverband

streven wij ernaar de opdrachten die God
ons geeft, te begrijpen en te dragen, en

trachten wij 'in oprechtheid voor God [te

wandelen], elkander mededelende naar

(...) noden en behoeften (. . .)' (Mosiah

18:29).

Kort voor zijn dood schreef Joseph Smith

deze woorden: '[Wij moeten] de hongerigen

voeden, de naakten kleden, de weduwen
bijstaan, de tranen van de wees drogen, de

bedroefden troosten, waar wij ze ook vin-

den, of dit nu in onze kerk is, of in een ande-

re, of in geen enkele kerk' (Times and Seasons,

16 maart 1842, blz. 732).

Onlangs hadden wij nogmaals de eer een

edel, rustig man uit Mali (West-Afrika) bij

ons thuis te gast te hebben. Hij is ouderling
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van de kerk en heeft zijn volk geleerd putten

te graven en het water ervan te gebruiken in

tuinen die nu verse groenten en granen

voortbrengen, daar waar het land vroeger

nauwelijks wat gierst opbracht. Er zijn ook

programma's opgesteld om de bevolking te

leren lezen en schrijven en hun meer over

gezondheid bij te brengen.

Ik heb nog veel andere en bijzondere voor-

beelden van de kracht van de zending van

Christus gezien. Ik zal er nog één of twee

aanhalen. Enkele jaren geleden had ik het

voorrecht een kapel in te wijden die door de

kerk was gebouwd in de melaatsenkolonie

Kalaupapa op het Hawaiiaans eiland Molo-

kai. Het was een ontroerende en onvergete-

lijke ervaring.

Het meest aangrijpende was wel het muzi-

kale nummer uitgevoerd door het koor. Bij-

na alle leden van de gemeente maakten er

deel van uit. Velen moesten door anderen

worden geholpen om naar voren te komen
in dit kleine maar mooie gebouw. Zij stelden

zich in koorvorm op, waarbij sommigen let-

terlijk tegen anderen moesten aanleunen

om overeind te kunnen blijven. Het was een

onvergetelijk gezicht. Velen waren blind en

velen kreupel. Zij moesten elkaar metter-

daad ondersteunen terwijl zij lofzangen van

eer en dankzegging aan God zongen.

Er zijn die dag heel wat tranen gevloeid in

Kalaupapa.

Graag wil ik u ook nog het aangrijpende

verhaal vertellen van Philip, een elfjarige

jongen, lijder aan het syndroom van Down,
die samen met acht andere kinderen in een

zondagsschoolklasje zat.

Op een paaszondag bracht de leraar een

leeg plastic ei mee voor ieder kind. Vervol-

gens moesten de kinderen naar buiten gaan

en iets in het ei stoppen dat hen herinnerde

aan de betekenis van Pasen.

Opgewekt kwamen zij terug binnen. Eén

voor één werden de eieren opengemaakt.

Allerhande mooie dingen kwamen tevoor-

schijn: een vlinder, een twijgje, een bloem,

een grassprietje. Toen werd het laatste ei,

dat van Philip, opengemaakt. Het was leeg!

Sommige van de kinderen begonnen Phi-

lip uit te lachen. 'Maar juf', zei hij, 'juf, het

graf was toch leeg.' Enkele maanden later

stierf Philip. Een krant meldde dat aan het

eind van de begrafenis acht kinderen naar

voren kwamen en een groot leeg ei op het

doodskistje legden. Er was een lint bij met

de woorden: 'Het graf was leeg.'

Net zoals Johannes eertijds, getuigen wij

dat 'de Vader de Zoon gezonden heeft als

Heiland der wereld' (1 Johannes 4:14) en dat

het hoofddoel van zijn heilige zending erin

bestond ons te leren hoe wij elkaar moeten

liefhebben en dienen.

Ik dank God voor de heilige Heiland, voor

de barmhartige Christus, in de naam van

Jezus Christus. Amen. D

De reine liefde van God
Ouderling Yoshihiko Kikuchi
van de Zeventig

Wanneer wij 'bidden tot de Vader met alle kracht van ons hart',

kunnen wij 'met deze liefde worden vervuld'.

Broeders en zusters, tijdens onze zen-

ding in Hawaii hebben mijn echt-

genote en ik heel wat opbouwende

verhalen over de zendelingen George Q.

Cannon en Joseph F. Smith gehoord en over

de prachtige geestelijke ervaringen van an-

dere zendelingen (zie George Q. Cannon,

My First Mission, 2e ed., Salt Lake City: Juve-

nile Instructor Office, 1882; en Joseph Fiel-

ding Smith, Life ofJoseph F. Smith, Salt Lake

City: Deseret News Press, 1938).

Ik voel mij gedrongen u te vertellen over

de zendingservaringen van ouderling Jo-

seph F. Smith. Hij werd door de algemene

autoriteiten op zending gestuurd toen hij

vijftien jaar oud was . Met vijf jaar had hij zijn

vader verloren en met veertien zijn moeder.

Hij werkte in Manui, en in Kohala op het

Grote Eiland. Vervolgens werd hij, als

zestienjarige, overgeplaatst naar het eiland

Molokai als presiderende ouderling. Elke

dag bezochten zijn collega, ouderling Tho-

mas A. Dowell, en hij de verschillende klei-

ne gemeenten. Zij leerden het evangelie, ge-

nazen de zieken en dreven boze geesten uit.

Samen met de heiligen lazen zij in de Schrif-

ten en over de prachtige leringen van de Hei-

land, en vertelden zij opnieuw het verhaal

van de herstelling. Vele leden waren onver-

schillig en ongeïnteresseerd omdat hun leu-

gens over de kerk en de profeet Joseph

Smith waren verteld.

De twee collega's reisden van oost naar

west op Molokai. Zij hadden weinig te eten

en waren dagelijks zowat veertig kilometer

onderweg in de hete zon en zonder water.

Op zekere dag redde broeder Smiths collega

het bijna niet. Zij konden nog net het huis

van de heer en mevrouw Myers, een Duits

gezin, bereiken. Zij werden er vriendelijk en

liefdevol opgevangen en kregen een aantal

dagen voedsel en logies. Bovendien voorzag

de heer Myers broeder Smith van een sterk

rijpaard waarmee hij verschillende gemeen-

ten konbezoeken. De broeders Smith en Do-

well werden iedere dag door de Geest ge-

leid. Zij werkten hard, brachten bekeerlin-

gen tot de kerk en slaagden erin veel leden

terug te winnen.

Op een keer werd broeder Smith zwaar

ziek met hoge koorts. Een priesterschapsze-

gen baatte niet. Hij was de dood nabij. Zijn

toestand was herhaaldelijk zeer kritiek. Drie

maanden lang werd hij liefdevol verzorgd

door een inlandse broeder en zijn echtgeno-

te. Dit jonge echtpaar deed al het mogelijke

om het leven van de jonge zendeling te red-

den. Met vaderlijke en moederlijke liefde ga-

ven zij hem het beste wat zij hadden en ze

vastten en baden zelfs vele dagen voor hem.

De jonge zendeling vergat nooit een vrien-

delijke daad en liet nooit een vriend in de

steek. Hij heeft deze lieve Hawaiiaanse

zuster, Ma Manuhii, steeds als zijn eigen

Hawaiiaanse moeder behandeld en geëerd.

Jaren later bezocht deze jongeman de ei-

landen opnieuw, ditmaal in het gezelschap

van een lid van de Presiderende Bisschap,

bisschop Charles W. Nibley, die later lid van

het Eerste Presidium werd. Toen zij in de ha-

ven van Honolulu aankwamen, werden zij

door vele inlandse heiligen begroet. Zij wer-

den overladen met Hawaiiaanse bloe-

menslingers. De jongeman, die nu een oude

man was geworden, kreeg er meer dan wie

ook. Een Hawaiiaans orkest verwelkomde

hen met muziek en speelde zelfs mormoon-

se liederen.

Bisschop Nibley haalt in zijn dagboek één

ontroerend voorval aan:

'Het was aandoenlijk te zien welk een die-

pe liefde, welk een ontroerende affectie deze

mensen voor hem hadden. Te midden van

dit alles zag ik hoe men een arme, oude blin-
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de vrouw, gebukt onder het gewicht van on-

geveer negentig jaar, binnenleidde. Zij had
wat mooie bananen in haar hand. Het was
alles wat zij zich veroorloven kon - haar ge-

schenk. Zij riep, "Iosepa, Iosepa!" [wat be-

tekent: Joseph, Joseph!]. Zodra hij haar zag,

liep hij naar haar toe, nam haar in zijn

armen, drukte haar tegen zich aan en kuste

haar zonder ophouden, en zei: "Mama, Ma-
ma, mijn liefste Mama!" De tranen liepen

over zijn wangen toen hij zich naar mij om-
keerde en zei: "Charley, zij heeft zich over

mij ontfermd toen ik jong en ziek was en nie-

mand had om voor mij te zorgen. Zij nam mij

op in haar huis en was als een moeder voor

mij!"'

Bisschop Nibley gaat verder:

'Het was zo aangrijpend, zo ontroerend.

Het was prachtig om te zien hoe deze grote,

edele ziel zich met deemoed de liefde herin-

nerde die hem vijftig jaar eerder was gege-

ven; en hoe de arme, oude ziel liefdevol haar

geschenk, enkele bananen - het was alles

dat zij had - in de handen van haar geliefde

Iosepa legde' (Life of Joseph F. Smith, blz.

185-186).

Broeders en zusters, deze Iosepa was pre-

sident Joseph F. Smith, de zesde president

van de kerk. Wat kunnen wij uit dit verhaal

leren? Zuster Ma Manuhii wist niet dat deze

kleine zestienjarige jongen ooit president

van de kerk zou worden. Zij verwachtte

niets van hem. Zij hielp hem omdat zij deze

zendeling van de Heer liefhad met de reine

liefde van God. (Zie Moroni 7:47.) Dit Ha-

waiiaanse echtpaar behandelde de zende-

lingen met eerbied, liefde en zorg als bood-

schappers van de Heer, omdat zij met de rei-

ne liefde van God waren vervuld. Deze die-

pe eerbied heeft zij tot aan haar dood be-

toond.

De zendingstijd van broeder Smith was
een tijd van groei en ontwikkeling, een tijd

waarin de Heer hem voorbereidde op zijn

latere roeping. De liefde die hem door deze

prachtige Hawaiiaanse moeder werd bij-

gebracht, heeft steeds zijn hart vervuld. 'De

tranen liepen hem over de wangen (. . .).

"Charley, zij heeft zich over mij ontfermd

toen ik jong en ziek was en niemand had om
voor mij te zorgen!"'

Broeders en zusters, dit soort liefde, vrien-

delijkheid en bezorgdheid moeten - MOE-
TEN - ook wij tonen in ons zendings- en her-

activeringswerk. Deze 'liefde Gods' (1 Ne-

phi 11:22, 25) is de geest van zendingswerk,

en de geest van heractivering. Deze 'liefde

Gods' is de geest van bekering. Deze 'liefde

Gods' is de geest van koestering. 'Ze [is] bo-

ven alles begeerlijk' (1 Nephi 11:22), en 'de

meest verblijdende voor de ziel' (1 Nephi

11:23). Broeders en zusters, laten ook wij

een edel voorbeeld zijn, net zoals deze lief-

devolle Hawaiiaanse moeder. Laten wij niet

alleen zorgen voor de zendelingen maar ook

President Ezra Taft Benson (midden) met zijn beide raadgevers, President Gordon B. Hinckley (links)

en president Thomas S. Monson.

samen met hen de liefde Gods overbrengen

aan gezinnen waar niet allen lid zijn, aan

minder-actieven of aan niet-leden. Huisbe-

zoek en huisonderwijs bieden ons prachtige

gelegenheden daarvoor. De mensen zullen

getroffen worden door die liefde. Toen Ne-

phi de Heiland zag, riep hij uit: 'Voorzeker,

het is de liefde Gods, die zich in het hart der

mensen uitstort' (1 Nephi 11:22). Wanneer u
en ik, vervuld van deze liefde, met voltijd-

zendelingen samenwerken en onze krach-

ten bundelen, zullen wij vele bekeerlingen

en geheractiveerde leden naar de tempel lei-

den. Uw voorbeeld zal de zendelingen tot le-

ring zijn. Wanneer zij naar hun eigen wijken

en gemeenten terugkeren, zullen zij uw
voorbeeld nastreven.

Zendelingen, jullie moeten deugdzaam,

rein en toegewijd zijn. Gehoorzaam en

respecteer alle zendingsregels 'nauwkeurig'

(Alma 57:21). Bestudeer steeds ijverig de

Schriften, net zoals Joseph F. Smith. (Zie

1 Nephi 11:25.) Oefen jullie 'buitengewoon

grote geloof' en 'twijfel niet' (zie Alma
57:26). Stel jullie 'vertrouwen in God' (Alma

57:27). Bovenal moeten jullie bij jezelf de

belangrijkste eigenschap voor een zende-

ling aankweken, met name 'naastenliefde

(. . .) de reine liefde van Christus' (Moroni

7:47).

Ik getuig tot u dat, zoals Moroni ons heeft

beloofd, wanneer wij '[bidden] tot de Vader

met alle kracht van [ons] hart', wij 'met deze lief-

de [mogen] worden vervuld, die Hij op allen,

die oprechte volgelingen zijn van Zijn Zoon,

Jezus Christus, heeft uitgestort' (Moroni

7:48; cursivering toegevoegd). Wanneer wij

samenwerken - zendelingen, leiders en

leden - zal de Heer ons zegenen, net zoals

Hij Nephi en Lehi, de zonen van Helaman,

heeft gezegend.

In het Boek van Mormon lezen wij : 'In dit-

zelfde jaarkwam de kerk tot zeer grote bloei,

zodat er duizenden waren, die zich bij de

kerk aansloten en tot bekering werden ge-

doopt.

'En het werk des Heren bloeide, zodat vele

zielen, ja tienduizenden, door de doop tot

de kerk van God toetraden.

'Aldus zien wij dat de Here barmhartig is

jegens allen, die in oprechtheid huns harten zijn

heilige naam willen aanroepen.

'Ja, aldus zien wij, dat de poort des hemels

open is voor allen, namelijk voor hen, die in

de naam van Jezus Christus, de Zoon van

God, willen geloven' (Helaman 3:24,26-28;

cursivering toegevoegd).

Broeders en zusters, ik getuig nederig tot u

dat God leeft. Jezus is de Christus. Hij heeft

ons lief. Wanneer wij zijn liefde navolgen,

zullen wij fijne broeders en zusters tot zijn

kudde terugbrengen. Dit is zijn kerk. Presi-

dent Benson is zijn profeet. In de naam van

Jezus Christus. Amen. D
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Voed de kudde van Christus

Ouderling Alexander B. Morrison
van de Zeventig

'Getrouwe dienstknechten voeden anderen door zich op het individu

te richten. God houdt van ieder van ons.

'

van de helende invloed van de Geest. Net

zoals iemand die door ondervoeding ver-

zwakt is het slachtoffer van een besmettelij-

ke ziekte kan worden, zo zullen ook wij, in-

dien wij geestelijk verzwakt zijn, ten prooi

vallen aan de tegenstander en zijn legioenen

duivels en bedriegers.

Wat is dan de bron van de geestelijke voe-

ding die wij nodig hebben? Waar kunnen wij

die vinden? Jezus had, zoals altijd, het ant-

woord. Tot de Samaritaanse vrouw bij de

bron van Jakob zei Hij: 'Wie gedronken

heeft van het water, dat Ikhem zal geven, zal

geen dorst krijgen in eeuwigheid, maar het

water, dat Ik hem zal geven, zal in hem wor-

den tot een fontein van water, dat springt

ten eeuwigen leven' (Johannes 4:14).

De vrouw, die Jezus' woorden niet be-

greep noch zijn ware identiteit kende, zei tot

Hem: 'Ik weet, dat de Messias komt, die

Christus genoemd wordt; wanneer die

komt, zal Hij ons alles verkondigen' (Johan-

nes 4:25).

Toen sprak Jezus, met zulk een rustige

zekerheid en kracht dat de woorden twee

millennia later nog steeds in ons hart naklin-

ken: 'Ik, die met u spreek, ben het' (Johannes

4:26; cursivering toegevoegd).

Jezus is dus het levende water dat wij no-

dig hebben voor het voortdurend voeden

van onze geest.

Dat Jezus de bron van onmisbaar geeste-

lijk voedsel is, wordt verder geïllustreerd in

zijn prachtige toespraak tot de menigte in

Kafarnaüm, zoals wij kunnen lezen in het

zesde hoofdstuk van Johannes. 'Ik ben het

brood des levens', zei Hij, 'wie tot Mij komt,

zal nimmermeer hongeren en wie in Mij ge-

looft, zal nimmermeer dorsten' (vers 35).

Jezus is dus zowel het brood des levens als

het levende water, die onze geest voeden en

ons geestelijk sterk houden.

Aan de trouwe zielen die in zijn dienst

werkzaam zijn, in welke roeping ook, geeft

Jezus de zegen om als zijn assistent-herders

op te treden, met de opdracht de schapen

van zijn weiland en de lammeren van zijn

kudde te voeden. Hoe slagen wijze as-

sistent-herders erin deze heilige opdracht

met eer en inzet te volbrengen en het ver-

trouwen dat in hen wordt gesteld niet te be-

Een tragisch aspect van de Nephitische

samenleving was dat zij er nooit in

slaagde haar geestelijke kracht te be-

houden door voortdurende geestelijke voe-

ding. Wanneer hun kracht afnam, waren de

gevolgen van die geestelijke ondervoeding

al snel voelbaar. In het boek Mosiah lezen

wij dat er tijdens een bepaalde periode van rela-

tieve geestelijke kracht, 'wederom grote vrede

in het land begon te heersen; (...)

'En de Here bezocht hen en gaf hun voor-

spoed' (zie Mosiah 27:6-7).

Maar slechts enkele jaren later was de kerk

vol ongerechtigheid. In Alma hoofdstuk 4

lezen wij:

'En aldus ontstonden er in dit achtste jaar

van de regering der Rechters grote onenig-

heden onder het volk der kerk; er was af-

gunst en strijd en kwaadaardigheid en ver-

volging en hoogmoed, die zelfs de hoog-

moed overtrof van hen, die niet tot de kerk

van God behoorden.

'(. . .) en de goddeloosheid der kerk was

een groot struikelblok voor hen, die niet tot

de kerk behoorden; en aldus maakte de kerk

geen vooruitgang meer' (de verzen 9-10).

De les is duidelijk: als wij niet dagelijks on-

ze portie geestelijke voeding krijgen, zullen

wij al snel - zowel als individu als gemeen-

schap - in ernstige moeilijkheden komen,

beroofd van Gods bescherming, afgesneden

schamen? De Schriften verschaffen de richt-

lijnen die trouwe dienstknechten dienen te

volgen bij het uitvoeren van hun heilige

taken.

Getrouwe assistent-herders voeden met

het goede woord van God, zoals dit gebeur-

de tijdens de periode dat de Nephieten een

'Zion' vormden. Moroni schreef: 'En nadat

zij de doop hadden ontvangen, (. . .) werden

zij tot het volk der kerk van Christus gere-

kend; en hun namen werden ingeschreven,

opdat zij bekend zouden zijn, en door het

goede woord van God worden gevoed' (Mo-

roni 6:4).

Getrouwe dienstknechten van de Meester

maken gebruik van de Schriften om de

grootse en prachtige beginselen van zalig-

heid en verhoging te bestuderen en te on-

derwijzen. Paulus schreef aan Timoteüs:

'Elk van God ingegeven schriftwoord is

ook nuttig om te onderrichten, te weerleg-

gen, te verbeteren en op te voeden in de ge-

rechtigheid, opdat de mens Gods volkomen

zij' (2 Timoteüs 3:16-17).

De Schriften, die van Christus getuigen,

worden iedereen vrijelijk geschonken. 'Wij

zien, dat een ieder, die wil, zich op het

woord van God mag verlaten, dat levend en

krachtig is, en alle geslepenheid, en lagen en

listen van de duivel zal uiteenslaan, en de

volgeling van Christus langs een recht en

smal pad over die eeuwigdurende golf van

ellende voert, die bereid is om de goddelo-

zen te verzwelgen -

'En zijn ziel (. . .) in het koninkrijk der he-

melen aan de rechterhand van God brengt'

(Helaman 3:29-30).

Christus is het middelpunt van de Schrif-

ten. Hij zegt erover: 'Gij onderzoekt de

Schriften, want gij meent daarin eeuwig le-

ven te hebben, en deze zijn het, welke van

Mij getuigen' (Johannes 5:39).

Inderdaad, alle waarheid, zowel geestelijk

als werelds, getuigt van Hem. Wanneer wij

erin slagen de 'tekenen, wonderen, zinne-

beelden en afschaduwingen' (Mosiah 3:15)

met gelovige ogen te zien en te begrijpen,

zullen wij beseffen dat heel de geschiedenis,

heel de wetenschap, heel de natuur en alle

goddelijk geopenbaarde kennis van welke

aard ook, van Hem getuigen. Hij is de beli-

chaming van waarheid en licht, van leven en

liefde, van schoonheid en goedheid. Al wat

Hij deed, heeft Hij uit liefde gedaan. Nephi

heeft gezegd: 'Hij doet niets, of het moet

voor het welzijn der wereld zijn; want Hij

heeft de wereld lief, zo lief zelfs, dat Hij zijn

eigen leven aflegt, opdat Hij alle mensen tot

Zich moge trekken' (2 Nephi 26:24).

Getrouwe assistent-herders voeden ande-

ren door hun toewijding aan de heilige ver-

bonden die de kinderen Gods aan hun Va-

der en zijn glorierijke Zoon binden. In een

bijzondere openbaring aan de profeet Jo-

seph Smith op 26 april 1832, wees Jezus op
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de verheven macht van heilige en plechtige

overeenkomsten tussen God en de mens.

'Ik, de Here, ben gebonden, wanneer gij

doet, wat Ik zeg; maar wanneer gij niet doet,

wat Ik zeg, hebt gij geen belofte' (LV 82:10).

Wijze assistent-herders zijn nooit noncha-

lant in hun toewijding aan Christus en zijn

zaak, en zij doen alles wat zij kunnen om an-

deren ertoe aan te sporen de heilige verbon-

den, plechtig gesloten in het huis des Heren,

na te komen.

Getrouwe dienstknechten voeden ande-

ren door zich op het individu te richten. God
houdt van ieder van ons. Hoe welsprekend

leerde de Heiland deze les in de meesterlijke

gelijkenis van het verloren schaap in Lucas

15. De gelijkenis gaat over een herder die be-

reid was zijn kudde schapen - de negenen-

negentig - achter te laten om in de wildernis

het ene verloren schaap te gaan zoeken.

'En als hij het vindt, tilt hij het met blijd-

schap op zijn schouders, en thuisgekomen,

roept hij zijn vrienden en buren bijeen en

zegt tot hen: Verblijdt u met mij, want ik heb

mijn schaap gevonden, dat verloren was'

(Lucas 15:5-6).

Zie welke aandacht naar het individu gaat.

Het moet ten minste lastig zijn geweest en

waarschijnlijk ook gevaarlijk voor de herder

om de negenennegentig achter te laten en

het verloren schaap in de wildernis te gaan

zoeken. Een wildernis is meestal een gevaar-

lijke en verlaten plaats, waar onvoorzichtige

reizigers in heel wat moeilijkheden kunnen

komen. En hoe bezorgd zal de herder ge-

weest zijn om de kudde, die hij onbewaakt

en zonder bescherming tegen roofdieren of

ongevallen had moeten achterlaten? Ieder

die wat verstand van schapen heeft, weet

hoe gemakkelijk zij in moeilijkheden komen
wanneer er niemand is om hen te helpen. Ja-

ren geleden heb ik als boerenjongen geleerd

dat schapen en problemen samengaan! En

eigenlijk gaan ook mensen en problemen

vaak samen!

Telkens wanneer ik aan de liefdevolle en

bezorgde inspanningen van de herder voor

het ene verloren schaap denk, word ik her-

innerd aan de diepe en nooit aflatende liefde

van de Heiland voor ieder van ons. Hoezeer

verheugt Hij Zich wanneer een verloren ziel

door een getrouwe assistent-herder wordt

teruggevonden en dan met liefde terug naar

huis wordt gebracht! 'Gedenkt, dat de waar-

de van zielen groot is in Gods ogen' (LV

18:10).

Ook al kan niemand van ons de ander zo

volmaakt liefhebben als Christus dat doet,

komen de gevoelens geuit door Alma dicht

in de buurt. Toen hij het land Zarahemla ver-

liet om de afvallige Zoramieten terug te

brengen, uitte Alma zijn liefde voor hen en

zijn hoop dat zij in de kudde van Christus

zouden terugkeren, met de volgende woor-

den:

Het Mormoons Tabernakelkoor, o.l.v. Jerold D. Ottley met John Longhurst aan het orgel, zong tijdens

de conferentiebijeenkomsten op zondag.

'O Here, wilt Gij ons doen slagen om hen

weder tot U in Christus te brengen.

'Zie, o Here, hun zielen zijn kostbaar, en

velen hunner zijn onze broederen; o Here,

geef ons daarom kracht en wijsheid, dat wij

dezen, onze broederen, wederom tot U mo-

gen brengen' (Alma 31:34-35).

Ware assistent-herders helpen anderen

van het brood des levens en van het levende

water te nemen door hun onbaatzuchtig

dienstbetoon. Zij weten dat dienstbetoon de

paradox in de Schriften oplost: men moet

zijn leven verliezen om het te vinden.

Dienstbetoon is, zoals assistent-herders be-

grijpen, de gouden sleutel die de deur tot de

celestiale vertrekken opent. Velen vinden

Christus door Hem te dienen. Samen met

koning Benjamin verklaren geïnspireerde

assistent-herders: 'Wanneer gij in de dienst

van uw naasten zijt, zijt gij louter in de

dienst van uw God' (Mosiah 2:17). Gewa-

pend met dit begrip zijn zij 'gewillig (. . .)

met de treurenden te treuren; ja, en hen te

vertroosten, die vertroosting nodig hebben,

en om te allen tijde als getuigen van God te

staan, in alle dingen en in alle plaatsen'

(Mosiah 18:9).

Wijze assistent-herders die anderen hel-

pen om van het brood des levens en het

levende water te nemen, verlangen lofbe-

tuiging noch eerbetoon. De eer van de men-

sen betekent niets voor hen. Zij verlangen

enkel 'recht te doen en getrouwheid lief te

hebben, en ootmoedig te wandelen met

[hun] God' (Micha 6:8). Zij worden als

kleine kinderen, 'onderworpen, zachtmoe-

dig, nederig, geduldig, vol liefde, gewillig

zich aan alles te onderwerpen, wat de Here

geschikt acht [hun] op te leggen, evenals een

kind zich aan zijn vader onderwerpt' (Mo-

siah 3:19).

Dat wij allen elkaar mogen liefhebben en

dienen opdat allen het brood des levens en

het levend water ontvangen, en volmaakt in

Christus worden, is mijn gebed, in de heilige

naam van Jezus Christus. Amen. D
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Kom naar het huis des Heren
Ouderling David B. Haight
van het Quorum der Twaalf Apostelen

'Kom als goed lid geregeld naar de tempel. U zult niet enkel de overledenen

tot zegen zijn, maar eveneens vrijelijk de beloofde persoonlijke openbaring

kunnen genieten.

'

het is zich op de juiste manier voor te berei-

den om naar de tempel te gaan. Wij die de

tempel willen betreden, moeten een leven

leiden dat ons helpt waardig te zijn om de

tempelbinnen te gaan enom ten volle deel te

nemen aan het feest waarvan hij sprak.

Onze waardigheid om de tempel binnen

te gaan onderzoeken wij tijdens het jaarlijk-

se gesprek met onze priesterschapsleiders

om een tempelaanbeveling te krijgen. Onze
handtekening, samen met de hunne, op on-

ze tempelaanbeveling getuigt van onze

waardigheid om de tempel binnen te gaan.

Hoe belangrijk is het volstrekt eerlijk tegeno-

ver onze bisschop te zijn. De minste oneer-

lijkheid schendt onze integriteit en vergroot

de ernst van achtergehouden zonden.

Wanneer wij de tempelwerker onze aan-

beveling voorleggen, bevestigen wij op-

nieuw onze waardigheid om de tempel te

betreden. Indien er zich een onopgelost pro-

bleem voordoet sedert wij de aanbeveling

ontvingen, doen wij er goed aan Jezus' leer

in de bergrede te gehoorzamen:

'Wanneer gij dan uw gave brengt naar het

altaar en u daar herinnert, dat uw broeder

iets tegen u heeft, laat uw gave daar, voor

het altaar, en ga eerst heen, verzoen u met

uw broeder enkom en offer daarna uw gave'

(Matteüs 5:23-24).

Bedenk dat de gaven die wij naar zijn huis

brengen, niet de offergaven zijn die onze

voorouders naar hun tempels brachten. On-
ze gave is een rein hart, zoals broeder Whit-

ney aanhaalde. Wij volgen de raad van de

Heer door ons leven te onderzoeken alvo-

rens wij naar de tempel gaan, om zeker te

stellen dat ons hart werkelijk rein is. Wan-
neer er een onopgeloste zonde is, moeten
wij ons eerst berouwvol van deze zonde zui-

veren.

Wij moeten ook onze omgang nagaan met

onze broer, zus, vrouw, man, kind, ouder of

om het even wie die 'iets tegen ons' zou kun-

nen hebben. Wij moeten banden die schade

hebben geleden herstellen en versterken,

vooraleer wij naar de tempel gaan.

De waarlijk nederigen en gehoorzamen

gaan nog een stap verder in hun voorberei-

ding. Zij zuiveren hun hart van alle moge-

In
de eerste opgetekende openbaring van

deze laatste bedeling ontving Joseph

Smith onderricht van de Heer in wat wij

wellicht als het grootste werk van deze bede-
ling beschouwen: de verzegeling van de le-

venden aan hun familie en hun voor-

geslacht. (Zie LV 2.)

Op koperen platen aan de ingang van de

Alberta-tempel in Canada staan de volgende

veelzeggende woorden gegraveerd van

Orson F. Whitney, een apostel van tachtig

jaar geleden:

Enkel reine harten mogen hier binnentreden,

En van het wonderlijke, nooit geziene feest

genieten.

Kom, neem deel, want God nodigt u uit,

En proef de heilige, hemelse vreugd.

Leer van Hem die het graf overwon,

En de mensen de sleutels, het koninkrijk gaf.

Verenigd hier door krachten die heden en

verleden verbinden

Vinden levenden en doden hun vervolmaking.

Deze mooie woorden herinneren hen die

de tempel betreden aan de wonderbaarlijke

waarheden over hun tempelwerk, namelijk

dat allen die binnengaan, de liefde van onze

Hemelse Vader kunnen voelen.

'Enkel reine harten'. Met deze woorden
wijst ouderling Whitney erop hoe belangrijk

lijke gevoelens die niet in harmonie zouden

zijn met de heilige omgeving en de heilige

ervaringen binnen de tempel. Zij zullen er-

aan denken dat gevoelens van boosheid, vij-

andschap, angst, frustratie, haast of welke

bezorgdheid ook om dingen buiten de tem-

pel, hen zullen belemmeren ten volle te ge-

nieten van het feest binnen de tempel - het

feest van de Geest. Dat soort gevoelens laten

wij achter ons wanneer wij de tempel bin-

nengaan.

De tempel is de plaats waar zij die Hij heeft

gekozen met macht van omhoog worden be-

giftigd - een macht die ons in staat stelt onze

gaven en bekwaamheden verstandiger en

doeltreffender te gebruiken, teneinde Gods

doelstellingen in ons eigen leven en in dat

van onze geliefden te verwezenlijken.

Bij de inwijding van de hoeksteen van de

Salt Lake-tempel op 6 april 1853, maakte

president Brigham Young deze opmerking

over de begiftiging:

'Uw begiftiging betekent dat u alle verorde-

ningen in het huis van de Heer ontvangt die

u na dit leven nodig hebt om in de tegen-

woordigheid van de vader terug te kunnen

keren, waarbij u de engelen passeert die als

wachter staan, en in staat bent hun de

wachtwoorden, tekens en symbolen te ge-

ven die tot het heilig priesterschap behoren,

en om uw eeuwige verhoging te verkrijgen,

in weerwil van aarde en hel' (Journal of Dis-

courses, 2:31).

Bij onze begiftiging ontvangen wij de ze-

geningen waarover president Young sprak.

Ons begrip van de betekenis van de begifti-

ging zal toenemen naarmate wij geregeld

deelnemen aan de heilige verordeningen

ten behoeve van de overledenen.

Sommigen genieten meer van het feest

waarover Orson F. Whitney sprak dan ande-

ren. Zij die het meest ontvangen, begrijpen

de leermethoden die de Heer gebruikt in de

tempel. Zij komen naar de tempel met een

hart en verstand die erop voorbereid zijn op

de manier van de Heer te worden onder-

richt.

Anderen ontvangen minder en zijn mis-

schien enigszins teleurgesteld in hun tem-

pelervaring; mogelijk begrijpen zij niet hoe

de Heer ons onderricht in zijn huis. Ouder-

ling John A. Widtsoe heeft gezegd:

'Wij leven in een wereld van symbolen.

Geen man of vrouw kan begiftigd de tempel

uitkomen, zonder achter de symbolen de

machtige werkelijkheden te hebben gezien

waar de symbolen voor staan' ('Temple

Worship', Utah Genealogical and Historical

Magazine, april 1921, blz. 62).

Als uw tempelervaring enigszins verwar-

rend en onduidelijk was, hoop ik dat u keer

op keer zult terugkeren. Kom dan met een

open, verlangend en berouwvol hart, en laat

de Geest u door openbaring leren wat de

symbolen voor u kunnen betekenen en wel-
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ke eeuwige waarheden zij voorstellen. Ou-

derling Widtsoe gaf ons enige raad hierom-

trent. Hij sprak over het eerste visioen van

de profeet als een voorbeeld van hoe open-

baring, in de tempel of elders, kan worden

ontvangen.

'Hoe ontvangt de mens openbaringen?'

vroeg hij. 'Hoe kreeg de profeet Joseph

Smith zijn eerste openbaring, zijn eerste vi-

sioen? Hij verlangde iets. In een bos, ver van

menselijke verwarring, verzamelde hij alle

kracht die in hem was; daar vocht hij met de

duivel en ten slotte, wegens de kracht van

zijn verlangen en zijn grote inspanning,

daalden de Vader en de Zoon uit de hemel

neer en spraken eeuwige waarheden tot

hem' ('Temple Worship', blz. 63).

Ouderling Widtsoe merkte op dat het de

kracht van Josephs verlangen en zijn grote

inspanning waren, die hem in staat stelden

een visioen van de Vader en de Zoon te ont-

vangen. Ook wij moeten verlangen en in-

spanning aan de dag leggen als wij openba-

ring willen ontvangen en de verordeningen

van de begiftiging willen begrijpen. Hij

schreef: 'Openbaring (. . .) wordt niet opge-

drongen; wij moeten het aantrekken door

geloof, verlangen en inzet (...). De man of

vrouw die door de tempel gaat met open

ogen, aandacht schenkt aan de symbolen en

verordeningen en zich voortdurend inspant

om de volle betekenis te begrijpen, zal Gods

woord horen en zal openbaringen ontvan-

gen (. . .). De begiftiging, die door openba-

ring werd gegeven, kan ook het beste door

openbaring worden begrepen. En voor hen

die het ijverigst zoeken, met een rein hart,

zal de openbaring het grootst zijn' ('Temple

Worship,' blz. 63).

Goddelijke zaken begrijpen vergt een

voortdurende inspanning, een rein en ont-

vankelijk hart, en een open geest. Openba-

ring komt als antwoord op ons verlangen en

zoeken; dan zullen wij de 'heilige, hemelse

vreugd' genieten.

President Benson heeft ons hieromtrent

een belofte gedaan:

'Door de macht van het heilige priester-

schap (...) beloof ik u dat hoe vaker u de

tempel van onze God binnentreedt, des te

meer persoonlijke openbaring u zult ont-

vangen die uw leven tot zegen zal zijn, net

zoals u diegenen die zijn gestorven tot zegen

bent' (Ensign, mei 1987, blz. 85).

Kom als goed lid geregeld naar de tempel.

U zult niet enkel de overledenen tot zegen

zijn, maar eveneens vrijelijk de beloofde

persoonlijke openbaring kunnen genieten

dieuw leven zal zegenen met macht, kennis,

licht, schoonheid en waarheid van omhoog,

die u enuw nakomelingen naar het eeuwige

leven zullen leiden. Wie zou deze zegenin-

gen niet willen ontvangen? De profeet Jo-

seph Smith verwoordde het bij de inwijding

van de Kirtland-tempel als volgt:

'En wij bidden U, Heilige Vader, dat Uw
dienstknechten van dit huis mogen uitgaan,

gewapend met Uw macht, en dat Uw naam

op hen zal mogen zijn en Uw heerlijkheid

rondom hen, enUw engelen hen mogen be-

waren' (LV 109:22).

Wanneer u van de tempel terugkeert, deel

dan met uw kinderen en geliefden de gevoe-

lens van uw ervaringen. Praat niet over de

heilige verordeningen, maar over de liefde

en macht die ervan uitgaan.

Laatuw kinderen zien dat u zich, zowel te-

genover hen als tegenover uw eeuwige part-

ner, zachter en liefdevoller gedraagt. Als u

steeds positief praat over uw ervaring in de

tempel, zullen uw kinderen het verlangen

ontwikkelen om diezelfde zegeningen te

ontvangen en zullen zij sterker gemotiveerd

zijnom de verleidingen te weerstaan die hen

Niet-Engelstalige leiders en leden van de kerk konden de conferentie in hun moedertaal volgen. Dankzij een hoofdtelefoon konden zij de vertaling ontvangen van

tolken die zich in het souterrain van de tabernakel bevonden.
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van de tempelzegeningen zouden kunnen

uitsluiten.

Door de uitoefening van de bevoegdheid

van het heilige priesterschap om te verzege-

len, worden de generaties aaneengescha-

keld in patriarchale ketens vanaf de pasge-

boren baby 'zo ver terug als de Heer zal

openbaren' (Brigham Young, Journal of Dis-

courses, 3:372).

Wanneer geliefden aan het altaar in de

tempel neerknielen en door de macht van

het heilige priesterschap voor tijd en alle

eeuwigheid aan elkaar worden verzegeld,

wordt er een eeuwig gezin gesticht. Het is

bedoeld om in alle eeuwigheid te bestaan.

Het zal eeuwig fungeren dankzij de onder-

linge trouw van de echtelieden dank zij hun
getrouwheid aan hun verbonden met hun
Hemelse Vader.

Mag ik diegenen onder u die aan hun part-

ner, in leven of gestorven, zijn verzegeld,

uitnodigen om nogmaals aan die dag der da-

gen terug te denken toen u samen aan het al-

taar neerknielde en als man en vrouw voor

tijd en alle eeuwigheid werd verzegeld?

Herinnert u zich nog de woorden die tijdens

de ceremonie werden uitgesproken? Herin-

nert u zich de heilige gevoelens, een glimp

van eeuwige beloften? Voelt u opnieuw de

macht die een relatie tot stand heeft gebracht

die de dood zal overstijgen? Herinnert u zich

nog hoe u Gods liefde voor u en uw partner

bij die gelegenheid voelde?

Als door de tijd en de realiteit van het da-

gelijkse leven de herinnering aan wat u hebt

gevoeld en ontvangen tijdens uw verzege-

ling enigszins is verwaterd, moet u terugke-

ren naar de tempel en opnieuw deelnemen

aan dezelfde verordening van de verzege-

ling als plaatsvervanger voor de overlede-

nen. Maak gebruik van die gelegenheid.

Doe het samen als man en vrouw. Zo kunt u

een beter begrip krijgen van de verbonden

die u bent aangegaan en kunt u de beloften

hernieuwen die u hebt ontvangen op de dag

dat u als eeuwige partners werd verzegeld.

Voor sommigen onder u kunnen deze

woorden misschien oude wonden openrij-

ten die u liever zou vergeten. Deze woorden

halen mogelijk bittere herinneringen op om-

dat hetgeen eens zo prachtig en beloftevol

leek, weinig gelijkt op de realiteit die u nu er-

vaart. Uw eeuwig huwelijk is misschien ver-

woest door ontrouw of afvalligheid, of mis-

schien is het wat afgezwakt omwille van on-

verschilligheid, verwaarlozing of onoplet-

tendheid tegenover de verbonden. U bent

mogelijk steeds een trouwe partner ge-

De ouderlingen Hugh W. Pinnock en Han In Sang van de Zeventig herkennen conferentiebezoekers.

Ouderling Pinnock is algemeen president van de zondagsschool en maakt deel uit van het gebiedspresidium

Noord-Amerika-Noordwest; ouderling Han is werkzaam in het gebiedspresidium Azië-Noord.

weest, maar bent nu buiten uw wil om een

eenzame, alleenstaande ouder die het moei-

lijk heeft.

Moge uw hart zich verheffen door mijn ge-

tuigenis dat u, omwille van uw getrouwheid

aanuw begiftiging en verbonden van de ver-

zegeling, stellig de volheid van de beloofde

zegeningen zult ontvangen. De ontrouw,

zonde of onverschilligheid van uw partner

hoeven uw trouw aan uw verbonden niet

aan te tasten. Ik getuig tot u dat de beloofde

zegeningen u zullen worden gegeven wan-

neer u uw verbonden trouw blijft. Ik getuig

dat u, met de steun van liefhebbende leiders

en de voortdurende liefde van onze Hei-

land, uw eeuwige bestemming kan berei-

ken, hoe lang en moeilijk de weg ook moge
zijn.

Nu enkele woorden tot hen die op dit

ogenblik misschien niet in aanmerking ko-

men voor een tempelaanbeveling. Werk met

uw priesterschapsleiders en verander uw le-

venom waardig te worden de tempel binnen

te gaan. Ga er vervolgens geregeld naar toe.

U zult daar uw Heer leren kennen. Naar-

mate uw band met Hem groeit en hechter

wordt, zult u steeds meer vertrouwen krij-

gen in zijn liefde, zijn medeleven met uw
moeilijkheden, zijn vermogen om u te steu-

nen en u terug in zijn tegenwoordigheid te

brengen. Naarmate u van deze goddelijke

hulp gebruik maakt, zult u inzien dat er in

het leven geen uitdaging, geen moeilijk-

heid, geen obstakel is dat u en Hij samen niet

kunnen overwinnen. Daarvan getuig ik!

Iedere verordening in het huis des Heren

getuigt 'van Hem die het graf overwon' -

van de realiteit van zijn zoenoffer en zijn

opstanding. Ons wordt geleerd over onster-

felijkheid en eeuwig leven, die voor ons tot

stand zijn gebracht door zijn zoenoffer. Wij

worden gezegend met verbonden en veror-

deningen om ons erop voor te bereiden met-

tertijd in zijn goddelijke tegenwoordigheid

terug te komen.

Ik eindig, zoals ik begonnen ben, met de

geïnspireerde woorden van ouderling Whit-

ney :

Enkel reine harten mogen hier binnentreden,

En van het wonderlijke, nooit geziene feest

genieten.

Kom, neem deel, want God nodigt u uit,

En proef de heilige, hemelse vreugd.

Leer van Hem die het graf overwon,

En de mensen de sleutelen, het koninkrijk gaf.

Verenigd hier door krachten die heden en

verleden verbinden,

Vinden levenden en doden hun vervolmaking.

Ik bid dat wij gebruik zullen maken van ie-

dere gelegenheid om regelmatig naar het

huis des Heren te komen en er deel te nemen
aan het feest en de zegeningen die Hij geeft,

in de naam van Jezus Christus. Amen. D
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De tong kan
een scherp zwaard zijn

Ouderling Marvin J. Ashton
van het Quorum der Twaalf Apostelen

'Wees iemand die anderen versterkt en opbouwt. Wees iemand met een

begrijpend en vergevensgezind hart, die naar het goede in de mensen zoekt.

'

Indien wij deze aanmaning volgen, is er

geen tijd voor achterbakse kwaadspreke-
rij.

Sommigen menen dat de enige manier om
iemand iets betaald te zetten, de aandacht te

trekken, voordeel te halen of te winnen, is

door de mensen zwart te maken. Dit soort

gedrag is nooit gepast. Vaak worden het

karakter, de reputatie en bijna altijd het zelf-

respect vernietigd door de hamer van deze

boosaardige praktijk.

Hoe ver zijn wij afgedreven van de een-

voudige leerstelling 'als je geen goed over ie-

mand of iets kan zeggen, zwijg dan' en hoe
vaak vervallen wij tegenwoordig niet in

kwaadsprekerij

.

Hoewel er vele berichten en geruchten

over wangedrag zijn waarvan zij die willen

kwetsen, kwaadspreken of benadelen dank-

baar gebruik maken, herinnert de Heiland

ons eraan dat hij die zonder zonde is, het

eerst een steen mag werpen. (Zie Johannes

8:7.) Zij die belust zijn op zwartmakerij en

sensatie hebben altijd wel gemene praatjes

te vertellen. Niemand van ons is reeds vol-

maakt. Wij hebben zwakheden die niet zo

moeilijk te ontdekken zijn - vooral niet wan-
neer men zoektom ze te vinden. Met een mi-

croscopisch onderzoek kan men in vrijwel

ieder leven incidenten of karaktertrekken

vinden die vernietigend kunnen zijn wan-
neer ze worden vergroot.

Wij moeten teruggaan naar de basisbegin-

selen om het goede en lovenswaardige in

ons gezin te ontdekken. De gezinsavond

dient opnieuw te worden benadrukt en te

worden gebruikt als een avond om goed met
elkaar te praten en elkaar op te bouwen. Ze
mag nooit uitgroeien tot een gelegenheid

om kwaad te spreken over andere gezinsle-

den, buren, leraren of kerkleiders. De ge-

zinsband zal worden versterkt wanneer wij

het goede en het positieve benadrukken en
onze negatieve gedachten in dwang probe-

ren te houden bij ons streven naar alles wat
eervol is.

Er zullen altijd mensen zijn die proberen

ons en anderen te belasteren, maar wij

Toen koning David om genade smeekte

in de zevenenvijftigste psalm, klaag-

de hij: 'Ik lig neder te midden van
leeuwen, vlammen spuwende mensenkin-

deren; hun tanden zijn speer en pijlen, hun
tong een scherp zwaard' (Psalmen 57:5).

In de wereld van vandaag zijn wij het

slachtoffer van velen die hun tong als een

scherp zwaard gebruiken. Het misbruik van
onze tong voert tot kuiperij en verwoesting

naarmate media en mensen zich met dit

soort tijdverdrijf inlaten. Kwaadsprekerij en

laster zijn tegenwoordig dagelijkse kost.

Veel te veel mensen spreken kwaad over

een buur, een gezinslid, een overheidsamb-

tenaar, een gemeenschap, een land, een

kerk. Het is eveneens alarmerend hoe vaak

wij kinderen over hun ouders en ouders

over hun kinderen horen kwaadspreken.

Als leden van de kerk moeten wij eraan

worden herinnerd dat de woorden 'Neen,

spreekt geen kwaad' niet slechts de woor-
den uit een lofzang zijn, maar een aanbevo-

len levenswijze (zie Heilige Lofzangen, 151).

Wij dienen er meer dan ooit aan te worden
herinnerd dat 'als er iets deugdelijk, liefelijk,

eervol of prijzenswaardig is, dan streven wij

dat na' (Geloofsartikel 13).

mogen niet toestaan dat een zware klap ons

vernietigt of onze persoonlijke of kerkelijke

vooruitgang verhindert.

Bernard Baruch, raadgever van zes presi-

denten van de Verenigde Staten, werd eens

gevraagd of hij zich ooit door aanvallen van

vijanden liet afschrikken. Hij zei: 'Niemand

kan mij vernederen of verontrusten. Ik laat

het gewoonweg niet toe.'

Wij worden eraan herinnerd dat Jezus

Christus, de enige volmaakte mens die ooit

op aarde wandelde, ons door zijn rustig

voorbeeld leerde niets te zeggen of kalm te

blijven wanneer wij het moeilijk in ons leven

krijgen, in plaats van tijd en energie te ver-

spillen met kwaadsprekerij met welk doel

ook.

Wat is dus het tegengif voor deze kwaad-

sprekerij die gevoelens kwetst, anderen ver-

nedert, relaties kapotmaakt en zelfrespect

aantast? Kwaadsprekerij moet door

naastenliefde moeten worden vervangen.

Moroni verwoordde het op deze manier:

'Daarom, mijn geliefde broederen, indien gij

geen naastenliefde hebt, zijt gij niets, want
naastenliefde vergaat nimmer. Houdt daar-

om vast aan de naastenliefde, die het voor-

naamste van alles is (. . .).

'Naastenliefde is de reine liefde van

Christus, en duurt voor eeuwig' (zie Moroni

7:46-47).

Het woord naastenliefde wordt misschien

in vele opzichten verkeerd begrepen. Wij

stellen het vaak gelijk aan de zieken bezoe-

ken, eten brengen naar de behoeftigen of

van onze overvloed delen met minderbe-

deelden. In werkelijkheid betekent ware

naastenliefde heel wat meer.

Ware naastenliefde is niet iets wat je weg-

geeft; het is iets wat je verwerft en tot een

deel van jezelf maakt. En wanneer de deugd
van naastenliefde zich in je hart heeft ge-

plant, ben je nooit meer dezelfde. Alleen al

de gedachte dat je je aan kwaadsprekerij

schuldig zou maken, is weerzinwekkend.

Misschien de hoogste vorm van naasten-

liefde wordt bereikt wanneer wij vriendelijk

tegenover elkaar zijn, wanneer wij anderen

niet beoordelen of categoriseren, wanneer
wij eenvoudigweg elkaar het voordeel van

de twijfel gunnen of onze mond houden.

Naastenliefde betekent iemands verschil-

len, zwakheden en tekortkomingen aan-

vaarden; geduld hebben met iemand die ons

heeft teleurgesteld; of ons niet beledigd voe-

len wanneer iemand iets niet heeft aange-

pakt zoals wij hadden gehoopt. Naastenlief-

de betekent weigeren misbruik van iemands
zwakheid te maken en bereid zijn te verge-

ven wie ons kwetst. Naastenliefde betekent

het beste van elkaar verwachten.

Niemand van ons heeft behoefte aan nog
iemand die onvriendelijk over ons spreekt of

erop wijst waar wij hebben gefaald of te kort

zijn geschoten. Wij kennen meestal onze
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eigen zwakheden wel. Wat ieder van ons

wel nodig heeft, is familie, vrienden, werk-

nemers, en broeders en zusters die ons steu-

nen, die ons met geduld onderrichten, die in

ons geloven en die geloven dat wij ons best

proberen te doen, ondanks onze zwak-

heden. Waarom gunnen wij elkaar het voor-

deel van de twijfel niet meer? Waarom
hopen wij niet meer dat een ander zal slagen

of zijn doel bereiken? Waarom moedigen wij

elkaar niet meer aan?

Het dient ons niet te verbazen dat haat

onder de mensenkinderen aanwakkeren

een van tactieken van de tegenstander in de-

ze laatste dagen is. Hij geniet ervan wanneer

wij elkaar bekritiseren, lachen om of mis-

bruik maken van de gebreken van onze buur
of gewoon afgeven op elkaar. Het Boek van

Mormon geeft duidelijk aan waar alle gram-

schap, kwaadwilligheid, hebzucht en haat

vandaan komen.

Nephi profeteerde dat in de laatste dagen

de duivel 'in het hart der mensenkinderen

[zal] woeden, enhen tot toorn tegen het goe-

de ophitsen' (2 Nephi 28:20). Wanneer wij

de dagelijkse nieuwsberichten in ogen-

schouw nemen, is het duidelijk dat Satan

zeer goed in zijn opzet slaagt. Wij worden

overspoeld met beelden - vaak nog in kleur

- van hebzucht, afpersing, gewelddadige

seksuele misdrijven en smaad onder zaken-

lui, atleten of politici. En dat is dan zoge-

naamd het wereldnieuws.

Er lijkt een rode draad door de Schriften te

lopen. Laten wij eerst de bergrede beschou-

wen die, zover wij weten, de eerste rede van

Jezus Christus aan zijn pasgeroepen disci-

pelen was. Het overheersende thema van de

rede van de Heiland, die in vele opzichten

de fundamentele leidraad vormt om tot

Hem te komen, lijkt geconcentreerd te zijn

op de deugden liefde, mededogen, ver-

gevensgezindheid en lankmoedigheid - met

andere woorden, de kwaliteiten die ons in

staat stellen meer met onze medemens be-

gaan te zijn. Laat ons eens kijken welke

boodschap Hij met name aan de Twaalf gaf.

Zij (en wij) kregen de aansporing: 'Verzoen

u met uw broeder' (Matteüs 5:24), 'Wees

vriendelijk jegens uw tegenpartij, tijdig'

(vers 25), 'Hebt uw vijanden lief en bidt voor

wie u vervolgen' (vers 44). Ons wordt ge-

zegd: 'Wie u een slag geeft op de rechter-

wang, keerhem ook de andere toe' (vers 39)

.

Het is interessant dat de eerste beginselen

die de Heer Jezus Christus zijn pasgeroepen

apostelen verkoos te onderwijzen, handelen

over de manier waarop wij met elkaar

moeten omgaan. En wat benadrukte Hij

tijdens zijn korte bezoek aan de Nephieten

op het Amerikaanse continent? In de grond

dezelfde boodschap. Kan dat zijn omdat de

manier waarop wij elkaar behandelen, het

wezen van het evangelie van Jezus Christus

is?

Ouderling Jacob de Jager van de Zeventig (rechts), president van het Gebied Zuid-Amerika-Zuid, met een

van zijn raadgevers, ouderling Lynn A. Mickelsen van de Zeventig.

Tijdens een haardvuuravond met een

groep volwassen heiligen der laatste dagen

stelde de persoon die het gesprek leidde de

vraag: 'Hoe kun je zien of iemand zich wer-

kelijk tot Jezus Christus heeft bekeerd?' Vijf-

enveertig minuten lang werden er door de

aanwezigen verschillende antwoorden ge-

geven, en de gespreksleider noteerde zorg-

vuldig ieder antwoord op een groot bord.

Alle opmerkingen waren diepzinnig en

juist. Maar na enkele minuten veegde de le-

raar alles wat hij had geschreven, weer weg.

Hij erkende dat alle suggesties waardevol

waren en geapprecieerd werden, maar leer-

de de aanwezigen toen een belangrijke le-

vensles: 'De beste en duidelijkste aanwij-

zing dat wij geestelijk vooruitgang maken en

tot Christus komen, is de manier waarop wij

anderen behandelen.'

Staat u eens even stil bij de volgende ge-

dachte: de manier waarop wij onze gezins-

leden, onze vrienden en onze collega's op

het werk behandelen, is even belangrijk als

de meer opmerkelijke evangeliebeginselen

die wij soms benadrukken.

Afgelopen maart vierde de zustershulp-

vereniginghaar 150-jarig bestaan. Haar mot-

to, 'De liefde vergaat nimmermeer', is voor

haar leden en voor anderen over de hele

wereld steeds een levenswijze geweest.

Beeld u eens in wat er in de wereld van

vandaag - en in onze eigen wijken, gemeen-

ten, gezinnen, priesterschapsquorums en

hulporganisaties - zou gebeuren als ieder

van ons plechtig zou beloven de ander lief

te hebben, te beschermen en te troosten.

Beeld u eens in wat er allemaal niet mogelijk

zou zijn!

Een jonge vrouw die deel uitmaakte van

het ZHV-presidium van de ring en in die pe-

riode ook onder de druk van een bijzonder

moeilijk project werkte, verloor op zekere

morgen tijdens een presidiumvergadering

haar kalmte. Dat zij zich niet prettig voelde,

had weinig te maken met het onderwerp dat

werd besproken, maar veeleer met het feit

dat zij op dat moment thuis onder intense

druk aan een grootse opgave werkte en zich

gefrustreerd en uitgeput voelde. Achteraf

schaamde zij zich voor haar gedrag en belde

gelijk op om zich voor haar uitbarsting te

verontschuldigen. Haar vriendinnen van

het presidium waren edelmoedig en zeiden

haar er niet meer aan te denken. Toch vroeg

ze zich af of zij nu misschien een lagere dunk

van haar hadden, nu zij haar op haar allesbe-

halve best gezien hadden. Maar die avond,

rond etenstijd, ging de deurbel en daar ston-

den de andere leden van het presidium met

het avondeten in hun hand. 'Toen je van-

morgen je zelfbeheersing verloor, begrepen

we hoe uitgeput je moet zijn. Wij meenden

dat een kleinigheidje als een avondmaal je

misschien zou helpen. Weet, alsjeblieft, dat

wij van je houden. ' De jonge vrouw was ver-

baasd. Ondanks haar uitbarsting die mor-

gen waren haar vriendinnen daar om haar te

helpen, niet om haar te bekritiseren. In

plaats van haar omwille van dat voorval

zwart te maken, waren zij vervuld met de

geest van naastenliefde.

Wees iemand die anderen voedt en op-
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bouwt. Wees iemand met een begrijpend en

vergevensgezind hart, die naar het goede in

de mensen zoekt. Verlaat anderen in een be-

tere toestand dan waarin u ze gevonden

hebt. Wees eerlijk met uw concurrenten, in

de zakenwereld, in de sport, of waar dan
ook. Laat u niet meeslepen in sommige con-

versaties van tegenwoordig en probeer geen

voordeel te verkrijgen door iemand te inti-

mideren of te belasteren. Strek uw hand uit

naar hen die bang, eenzaam of belast zijn.

Als wij in eikaars hart zouden kunnen kij-

ken en de unieke uitdagingen waarmee ie-

der van ons wordt geconfronteerd zouden
begrijpen, denk ik dat wij vriendelijker, met
meer liefde, geduld, verdraagzaamheid en

zorg met elkaar zouden omgaan.

Als de tegenstander ons ertoe kan bren-

gen op elkaar af te geven, zwakheden te vin-

den, kwaad te spreken, te oordelen, te ver-

nederen of te bespotten, heeft hij de strijd

reeds half gewonnen. Waarom? Omdat dit

soort gedrag, ook al lijkt het geen ernstige

zonde, ons toch geestelijk verlamt. De Geest

des Heren kan niet vertoeven waar wordt

gekibbeld, geoordeeld, getwist of kwaad
gesproken.

Reeds in bijbelse tijden wees Jakobus ons

op de noodzaak onze tong te beheersen:

'Zo is ook de tong een klein lid en voert

toch een hoge toon. Zie, hoe weinig vuur

een groot bos in brand steekt.

'Ook de tong is een vuur, zij is de wereld

der ongerechtigheid; de tong neemt haar

plaats in onder onze leden, als iets, dat het

gehele lichaam bezoedelt en het rad der ge-

boorte in vlam zet, terwijl zij zelf in vlam ge-

zet wordt door de hel' (Jakobus 3:5-6).

Mag ik nogmaals het beginsel benadruk-

ken dat wanneer wij ons waarlijk tot Jezus

Christus bekeren en ons aan Hem toewij-

den, er een opmerkelijk iets gebeurt: onze

aandacht gaat zich naar het welzijn van onze
medemens richten, wij beginnen de ande-

ren met meer geduld en liefde te behande-

len, wij aanvaarden hen zoals ze zijn en wij

verlangen ernaar een positieve rol in hun le-

ven te spelen. Dat is het begin van ware be-

kering.

Laten wij onze armen voor elkaar openen,

elkaar aanvaarden zoals we zijn, aannemen
dat ieder zijn best doet en kijken hoe wij stil-

le boodschappen van liefde en aanmoedi-

ging kunnen achterlaten, in plaats van
kwaad te spreken en af te breken.

Nogmaals herinnert Jakobus ons eraan:

'Maar gerechtigheid is een vrucht, die in

vrede wordt gezaaid voor hen, die vrede

stichten' (Jakobus 3:18).

Moge God ons individueel en gezamenlijk

helpen om te beseffen en te onderrichten dat

kwaadsprekerij door naastenliefde dient te

worden vervangen, nu en altijd. Dat is mijn

gebed in de naam van Jezus Christus.

Amen. D

Zaterdagmiddagbijeenkomst

4 april 1992

Steunverlening aan de
functionarissen van de kerk

President Thomas S. Monson
Tweede Raadgever in het Eerste Presidium

Broeders en zusters, ik zal nu de alge-

mene autoriteiten en functionarissen

van de kerk ter steunverlening aan u
voorleggen.

Wij stellen voor president Ezra Taft Ben-

son steun te verlenen als profeet, ziener en

openbaarder, en als president van De Kerk

van Jezus Christus van de Heiligen der

Laatste Dagen; Gordon B. Hinckley als

Eerste Raadgever in het Eerste Presidium en
Thomas S. Monson als Tweede Raadgever in

het Eerste Presidium.

Wie daarmee instemt, kan dat kenbaar

maken. Wie niet, eveneens.

Wij stellen voor president Howard W.
Hunter steun te verlenen als president van

de Raad der Twaalf Apostelen; en als leden

van die raad: Howard W. Hunter, Boyd K.

Packer, Marvin J. Ashton, L. Tom Perry,

David B. Haight, James E. Faust, Neal A.

Maxwell, Russell M. Nelson, Dallin H.

Oaks, M. Russell Ballard, Joseph B. Wirthlin

en Richard G. Scott.

Wie daarmee instemt, kan dat kenbaar

maken. Wie niet, eveneens.

Wij stellen voor de raadgevers in het

Eerste Presidium en de twaalf apostelen

steun te verlenen als profeet, ziener en

openbaarder.

Wie daarmee instemt, kan dat kenbaar

maken. Wie niet, eveneens.

Broeder Heber B. Kapp, de echtgenoot

van zuster Ardeth G. Kapp, is geroepen om
over Zendingsgebied Vancouver (Canada)

te presideren. Het is daarom noodzakelijk

om zuster Kapp te ontheffen als algemeen

presidente jonge-vrouwen. Wij ontheffen

tevens haar raadgeefsters, zuster Jayne B.

Malan en Janette C. Hales, en alle leden van

het algemeen bestuur jonge-vrouwen.

Allen die hun oprechte dank kenbaar wil-

len maken voor het uitstekende werk dat de-

ze zusters hebben verricht, kunnen dat doen

door het opsteken van de rechterhand.

Wij stellen u ter steunverlening voor:

zuster Janette C. Hales als algemeen pre-

sidente jonge-vrouwen, met Virginia H.

Pearce als eerste raadgeefster en Patricia P.

Pinegar als tweede raadgeefster.

Wie daarmee instemt, kan dat kenbaar

maken. Wie niet, eveneens.

Wij stellen u voor steun te verlenen aan

alle andere algemene autoriteiten en func-

tionarissen van de kerk die nu in functie zijn.

Wie daarmee instemt, kan dat kenbaar

maken. Wie niet, eveneens.

Het laat zich aanzien dat de steunver-

lening eenparig is geweest.

Broeders en zusters, wij danken u vooruw
voortdurende blijk van liefde en ver-

trouwen.

Wij willen het nieuwe algemeen presi-

dium jonge-vrouwen uitnodigen om op het

podium plaats te nemen. D
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Verslag van het kerkelijk

verificatiecomité

Voorgelezen door Ted E. Davis
Van het kerkelijk verificatiecomité

Aan het Eerste Presidium van De Kerk van Jezus Christus

van de Heiligen der Laatste Dagen.

Het verificatiecomité opereert onaf-

hankelijk van alle functionarissen,

medewerkers en ondernemingen

van de kerk, en heeft toegang tot alle rele-

vante verslagen en rapporten. We hebben

de nauwkeurigheid doorgelicht van de con-

troles van ontvangsten en uitgaven en ande-

re werkwijzen die de bezittingen van de kerk

waarborgen, waaronder begroting, boek-

houding, verificatie en de financiële over-

zichten van de kerk op 31 december 1991.

Alle uitgaven van de algemene gelden van

de kerk genoten de goedkeuring van de raad

van tiendebesteding, bestaande uit het

Eerste Presidium, de Raad der Twaalf

Apostelen en de Presiderende Bisschap, zo-

als de Heer door openbaring heeft voorge-

schreven. Het bestedingscomité en het be-

grotingscomité beheren de grote uitgaven

binnen de goedgekeurde begrotingen.

De afdeling verificatie bestaat uit beëdigde

accountants en bevoegde verificateurs, ope-

reert onafhankelijk van alle andere afdelin-

gen en verricht wereldwijd financiële verifi-

caties, operationele verificaties en verifica-

ties van de computersystemen van de kerk.

De boekhouding van naamloze en beslo-

ten vennootschappen die eigendom zijn van

de kerk, of waarin de kerk een meerder-

heidsbelang heeft, wordt, voor zover die

niet door de afdeling financiën en verslagen

wordt bijgehouden, geverifieerd door een

interne staf van verificateurs, door onafhan-

kelijke, erkende accountantskantoren of

overheidsinstellingen. De verificatie van

plaatselijke units wordt plaatselijk gedaan.

De richtlijnen voor die verificatie zijn door

de afdeling verificatie vastgelegd, die ook de

verificatierapporten doorneemt.

Gebaseerd op onze inspectie van het

systeem van financiële controle binnen de

kerk en de verificatierapporten, zijn wij van

mening dat de controle op de begroting, de

boekhouding en de verificatie voldoet aan

het doel en de vereisten van de kerk. In alle

materiele opzichten zijn de inkomsten en

uitgaven van de kerk, in het jaar dat op 31

december 1991 afliep, gecontroleerd en ver-

antwoord volgens de door de kerk vast-

gestelde procedures.

Met de meeste hoogachting,

KERKELIJK VERIFICATIECOMITÉ
David M. Kennedy

Merrill J. Bateman

Ted E. Davis

Statistisch

rapport 1991

Voorgelezen

door F. Michael Watson
Secretaris van het Eerste Presidium

Ter kennisgeving aan de leden van de

kerk heeft het Eerste Presidium het

volgende statistisch rapport uitgege-

ven over de groei en de status van de kerk

per 31 december 1991. (De onderstaande ge-

gevens zijn gebaseerd op de rapporten over

1991 die voor de conferentie beschikbaar

waren.)

Units

Ringen 1837

Districten 527

Zendingsgebieden 267

Wijken en gemeenten 18810

(Deze statistieken tonen een groei

van 53 ringen en 720 wijken en

gemeenten over 1991.)

Soevereine staten en territoriums

met georganiseerde wijken

of gemeenten 138

Ledental

Ledental 8120000

Ingeschreven kinderen

gedoopt 75000

Bekeerlingen gedoopt 297770

Zendelingen

Voltijdzendelingen 43395

Vooraanstaande leden die sinds vorig jaar

april zijn overleden

Ouderling Derek A. Cuthbert, van het

Eerste Quorum der Zeventig; ouderling

Joseph Anderson, emeritus algemeen auto-

riteit; Frances LaRue Carr Longden, voor-

malig raadgeefster in het algemeen presidi-

um jonge-vrouwen, en weduwe van John

Longden, Assistent van de Twaalf; Leone

Watson Doxey, voormalig raadgeefster in

het algemeen presidium jeugdwerk; en Wil-

ford G. Edling, voorzitter van het kerkelijk

verificatiecomité

.
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'Maar arbeiders zijn er weinig'

Ouderling L. Tom Perry
van het Quorum der Twaalf Apostelen

'Deuren zijn geopend voor de verkondiging van het evangelie in landen

waar we een vaar jaar geleden niet van hebben durven dromen of hoven.

De vraag naar voltijdzendelingen is nu groter dan ooit.

'

langer tussen die twee functies verdelen. In

het boek Alma lezen we het volgende over

zijn beslissing:

'En hij koos een wijs man uit de ouderlin-

gen der kerk, en machtigde hem volgens de

stem van het volkom wetten uit te vaardigen

volgens de wetten, die alreeds waren gege-

ven, en deze ten uitvoer te brengen naar de

mate van de goddeloosheid en misdaden

des volks.

'Deze man heette Nephihah en werd tot

hoofdrechter aangesteld; en hij nam plaats

in de rechterstoel om het volk te richten en te

besturen.

'Nu stond Alma hem niet toe het ambt van

hogepriester over de kerk waar te nemen,

maar behield het hogepriesterlijk ambt voor

zichzelf; doch hij stond de rechterstoel aan

Nephihah af.

'Dit deed hij, opdat hij zelf onder zijn volk

of onder het volk van Nephi kon uitgaan om
hun het woord Gods te kunnen prediken, en

hen op te wekken hun plichten te gedenken,

en opdat hij met het woord Gods alle hoog-

moed en bedrog en alle twisten, die er onder

zijn volk waren, zou kunnen uitroeien, want

hij zag geen kans hen terug te brengen dan

alleen door met een zuivere getuigenis tegen

hen op te komen' (Alma 4:16-19).

Alma was zich van een onontkoombaar

feit bewust. Je kunt de problemen van de

mensheid niet oplossen als de overgrote

meerderheid van hen niet de gedragsnor-

men is onderwezen en naleeft die hen van

zonde afhouden. Al in het begin heeft de

Heer aan Adam en Eva geboden en verbon-

den gegeven die ons, als wij ze naleven, zul-

len beschermen tegen het verdriet en de ver-

spilling van een onrechtvaardig leven. Als

we naar de omstandigheden in de wereld

kijken, kunnen we ons de volgende vraag

stellen: 'Hoe kunnen we de schade die door

een enorme toename van geestelijke, emoti-

onele en lichamelijke problemen onder de

mensheid veroorzaakt wordt, effectiever

voorkomen?' Het lijkt wel of we teveel tijd

en energie besteden aan het herstellen van

de schade ten gevolge van zonde, en niet ge-

noeg tijd aan het onderwijzen van de wetten

van de Heer als basis voor het leven.

In
het vierde hoofdstuk van het boek

Alma staat een van de vele verslagen in

het Boek van Mormon over de geestelijk

leider die zich zorgen maakt over zijn volk.

We lezen:

'En in het achtste jaar van de regering der

Rechters geschiedde het, dat het volk der

kerk hoogmoedig begon te worden wegens

hun buitengewoon grote rijkdommen en

hun fijne zijde en hun fijn getweernd linnen

en wegens hun vele kudden klein- en groot-

vee, en hun goud en zilver, en allerlei kost-

baarheden, die zij door hun ijver hadden

verkregen; en in dit alles verhieven zij zich

in hun pronkzucht, want zij begonnen zeer

kostbare kleding te dragen.

'Dit nu was oorzaak van veel bezorgdheid

voor Alma, ja, en voor velen van het volk,

die Alma had gewijd om leraars, priesters en

ouderlingen der kerk te zijn; ja, velen hun-

ner waren diep bedroefd wegens de godde-

loosheid, die zij onder het volk zagen opko-

men' (Alma 4:6-7).

Alma moest een beslissing nemen. Als ho-

gepriester had hij geprobeerd om zijn volk

tegen de zonde te beschermen door hun te

onderwijzen in het evangelie. Als hoofd-

rechter had hij de wetten van het land toege-

past. Naarmate hij de goddeloosheid van

het volk zag toenemen, kon hij zijn tijd niet

In het Oude Testament vertelt Ezechiel

ons dat de Heer de mensen terechtwees die

niet hielpen bij het voeden van zijn schapen:

'Mijn schapen dwalen rond op alle bergen

en op elke hoge heuvel; over de gehele aarde

zijn mijn schapen verstrooid zonder dat er

iemand is die naar hen vraagt of ze zoekt

(...)

'Want mijn herders vragen niet naar hun
schapen; de herders weiden zichzelf, maar

mijn schapen weiden zij niet (. . .)

'Want zo zegt de Here Here: Zie, Ik zal zélf

naar mijn schapen vragen en naar hen om-

zien (. . .)' (Ezechiel 34:6, 8, 11).

Was dit niet tevens de klaagzang van de

Heiland tijdens zijn aardse bediening? In het

evangelie van Matteüs lezen we:

'En Jezus ging alle steden en dorpen langs

en leerde in hun synagogen en verkondigde

het evangelie van het Koninkrijk en genas al-

le ziekte en alle kwaal.

'Toen Hij de scharen zag, werd Hij met

ontferming over hen bewogen, daar zij voor-

tgejaagd en afgemat waren, als schapen die

geen herder hebben.

'Toen zeide Hij tot zijn discipelen: De
oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er

weinig.

'Bidt daarom de Heer van de oogst, dat Hij

arbeiders uitzende in zijn oogst' (Matteüs

9:35-38).

Het tekort aan arbeiders in de wijngaard

van de Heer geldt ook voor deze tijd. Recen-

telijk zijn de woorden van een profeet, die

iedere jongeman opriep een voltijdzending

te vervullen, in de geschiedboeken opge-

schreven. De reactie is hartverwarmend.

Duizenden jongemannen hebben aan deze

oproep gehoor gegeven om een eervolle

zending te vervullen en het evangelie van

onze Heer en Heiland aan steeds meer men-

sen te verkondigen. Hun oogst is buitenge-

woon.

Naarmate de aantallen toenamen, werd

de stem van de profeet wederom gehoord

om de deuren der naties voor de verkondi-

ging van het evangelie te openen. We heb-

ben allen het wonder aanschouwd van de

macht van het gezamenlijke gebed van de

heiligen. Deuren zijn geopend voor de ver-

kondiging van het evangelie van landen

waar we een paar jaar geleden niet van heb-

ben durven dromen of hopen. Nu is de

vraag naar voltijdzendelingen groter dan

ooit. Wederom roepen we iedere jongeman

op om gehoor te geven aan die oproep en

een voltijdzending te vervullen. We vragen

de bisschoppen en gemeentepresidenten

om erop toe te zien dat iedere jongeman die

ervoor in aanmerking komt in de gelegen-

heid wordt gesteld om op zending te gaan.

Ook veel jonge vrouwen hebben in het zen-

dingsveld gediend. Het zijn vaak de produk-

tiefste zendelingen. President Kimball heeft

het volgende over de jonge vrouwen ge-
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zegd: 'Veel jonge vrouwen hebben het ver-

langenom op zending te gaan, en ook zij zijn

welkom in de dienst van de Heer. Maar zij

hebben niet de verantwoordelijkheid zoals

de jongemannen die hebben. Wel zullen ze

voor hun onzelfzuchtige offer rijkelijk geze-

gend worden. De Heer is tevreden met hun
gewilligheid om zielen tot Hem te brengen.

'

(President Kimball Speaks Out, Salt Lake City:

Deseret Book Co., 1981, blz. 30.)

Deze heldhaftige jongemannen en jonge

vrouwen komen met een sterk getuigenis

van onze Heer en Heiland in het zendings-

veld. Zij verlenen christelijk dienstbetoon en

onderwijzen met geloof en overtuiging.

Naast de behoefte aan meer jongemannen

en jonge vrouwen, is er een dringende vraag

naar echtparen. Bij ieder bezoek aan een

zendingsgebied worden we met deze vraag

geconfronteerd. Er is grote behoefte aan

evenwichtige echtparen die financieel

draagkrachtig zijn, een sterk getuigenis heb-

ben en redelijk gezond zijn. Hun aanwezig-

heid in het zendingsveld geeft kracht en vol-

wassenheid aan het zendingswerk.

Met zoveel gelegenheid tot zendings-

werk, hebben we ervaren echtparen nodig

om met de mensen te werken die pas tot het

evangelie zijn bekeerd. Zij kunnen ervoor

zorgen dat het zaad dat in goede grond is ge-

zaaid, verzorgd en gevoed wordt, zodat het

onkruid van de oude leefwijze de goede

planten niet overwoekert en verstikt. Vol-

wassen echtparen hebben jarenlange erva-

ring in schriftstudie, onderwijs en in het lei-

dinggeven in wijken en gemeenten. Deze er-

varing is over de hele wereld bijzonder hard

nodig om de tere nieuwe planten te bescher-

men tegen de invloeden van de wereld.

U bent het die kunt zorgen voor een sterke

wortelstructuur die de pas bekeerden in de

waarheden van het evangelie kan on-

dersteunen en waardoor ze eraan kunnen

werken om de zegeningen van de eeuwig-

heid te ontvangen. Ik wil u graag een paar

ervaringen van zendelingechtparen ver-

tellen.

In een brief van de zendingspresident van

het Zendingsgebied Tulsa (Oklahoma) aan

de afdeling zendingswerk kunnen we het

volgende lezen: 'Broeder en zuster Wilson,

die pas naar huis zijn gegaan, hebben uitste-

kend heractiveringswerk verricht. In het

jaar dat zij in de wijk Nevada zijn geweest,

hebben zij ervoor gezorgd dat twee echtpa-

ren naar de tempel zijn geweest, dat er 18

mensen zijn gedoopt en dat het aantal actie-

ve leden is gestegen van 136 tot meer dan

180. Toen ze op zending kwamen, hadden

ze net een nieuwe auto gekocht. Tijdens hun
zending hebben ze er 47000 kilometer mee
gereden. Zij waren werkelijk toegewijd aan

het werk van de Heer in dit gebied. Nu wo-

nen ze in St. George en willen ze op korte

termijn weer op zending gaan.'

De brief gaat verder: 'Broeder Williams is

gemeentepresident in de gemeente Leba-

non. President en zuster Williams hebben

geweldig heractiveringswerk verricht en

hebben tevens een genealogische biblio-

theek in de stad opgezet.'

Zuster Williams schrijft: 'Ik ben zo trots op

President Gordon B. Hinckley, eerste raadgever in het Eerste Presidium (rechts) en ouderling M. Russell

Ballard van het Quorum der Twaalf.

mijn man. Hij is werkelijk een grote steun

voor de jonge zendelingen. Hij helpt ze waar

dat nodig is. Hij vindt het geweldig als hij

met een van hen een onderzoeker kan on-

derwijzen. 'Sindswe de genealogische bibli-

otheek hebben geopend, ben ik overspoeld

met werk, van zowel leden als niet-leden.

De plaatselijke genealogische vereniging (al-

lemaal niet-leden) houdt haar maandelijkse

vergadering bij ons in de kapel. Ze zijn alle-

maal in onze nieuwe bibliotheek en de ge-

weldige hulpmiddelen geïnteresseerd. Ik

heb iedere medewerker zo goed mogelijk

geïnstrueerd, zodat ze zelfstandig kunnen

werken. Ik ga tenslotte (helaas!) op een ge-

geven moment weer naar huis.'

In een brief van broeder en zuster Price,

die in Australië hebben gewerkt, staat:

'Ik moet toegeven dat het moeilijk is om
opgroeiende kleinkinderen achter te laten,

maarwe schrijven naar huis over de vreugde

van ons zendingswerk. Het is een grote

steun en inspiratieom te weten dat onze kin-

deren en kleinkinderen iedere avond voor

ons bidden. En daarnaast doen we het alle-

maal voor onze Hemelse Vader, die ons

heeft beloofd dat onze familiebanden nooit

zullen worden verbroken als wij Hem
dienen.'

Is dit niet de tijd om een beslissing te ne-

men voor alle jonge alleenstaanden en alle

oudere echtparen? Hebt u er ooit bij stil-

gestaan hoe uw levensgeschiedenis eruit zal

zien? Zal uw geschiedenis een diaserie of vi-

deopresentatie worden van allerlei wereld-

lijke geneugten zoals boten, campers, reizen

en ander persoonlijk vermaak?

Of zaluw geschiedenis de vreugde uitstra-

len die u hebt ervaren in het onderwijzen en

prediken van het evangelie? Ik hoop dat u

net als Alma zult beslissen om onder het

volk uit te gaan en het woord Gods te predi-

ken, en hen op te wekken hun plichten te ge-

denken, en alle hoogmoed en bedrog en alle

twisten onder het volk uit te roeien, opdat u

hen kunt terugbrengen en redden door met

een zuivere getuigenis tegen hen op te

komen.

Bisschoppen en gemeentepresidenten,

slechts één extra zendelingechtpaar uit iede-

re wijk of gemeente zou een toename van

8000 echtparen in het zendingsveld beteke-

nen. En wat hebben we ze hard nodig!

Aan u die de oproep om te dienen wüt aan-

vaarden, kan ik beloven dat uw goede naam
in deze wereld en in de eeuwigheid nooit zal

worden vergeten. Nogmaals roepen wij u op

en bidden dat de Heer van de oogst een gro-

ter aantal werkers zal sturen, want het veld

is alreeds wit om te oogsten, klaar voor een

overvloedige oogst (zie Leer en Verbonden

4:4).

Ik getuig tot u dat dit zijn werk is in de

naam van onze Heer en Heiland, Jezus

Christus. Amen. D
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Geduld in tijden

van tegenspoed

Ouderling Angel Abrea
van de Zeventig

De grote uitdaging in het aardse leven is niet om vast te stellen

hoe we aan tegenslagen en problemen kunnen ontkomen, maar hoe we eraan

kunnen werken om ze het hoofd te bieden.

In
een periode dat de vervolging van de

pas georganiseerde kerk sterk toenam,

zei de Heer tegen Joseph Smith en Oliver

Cowdery: 'Wees geduldig in bezoekingen,

want gij zult er vele hebben; maar verdraag

ze, want zie, Ik ben met u, zelfs tot aan het

einde uwer dagen' (Leer en Verbonden

24:8).

Verdrukking, tegenslagen en beproevin-

gen zullen ons voortdurend achtervolgen in

deze tijdelijke verblijfplaats in de eeuwig-

heid. De Heiland heeft gezegd: 'In de we-

reld lijdt gij verdrukking' (Johannes 16:33).

De grote uitdaging in het aardse leven is dus

niet om vast te stellen hoe we aan tegensla-

gen en problemen kunnen ontkomen, maar

hoe we eraan kunnen werken om ze het

hoofd te bieden.

Ik zeg eraan werken omdat het een voort-

durende inspanning vereist om de karakter-

eigenschap geduld te ontwikkelen. Bij het

oefenen van geduld, leer je geduld begrij-

pen en ontwikkelen.

Uit de gevangenis van Liberty, in een tijd

van diep lijden ten behoeve van het evange-

lie, schreef de profeet Joseph Smith het vol-

gende aan de heiligen: 'Geliefde broeders,

denk niet dat wij moedeloos zijn alsof ons

iets vreemds zou zijn overkomen, want wij

hebben al deze dingen van tevoren gezien

en bezitten de verzekering van een betere

hoop dan onze vervolgers. Daarom heeft

God onze schouders voor de last gesterkt.

Wij roemen in onze moeilijkheden omdat

wij weten dat God met ons is, dat Hij onze

vriend is en dat Hij onze ziel zal redden' {Le-

ringen van de profeet Joseph Smith, blz. 109).

Wij moeten geduldig zijn om pijn en ver-

driet te kunnen verdragen zonder klagen en

ontmoediging, die ons van de Geest aflei-

den. Het is noodzakelijk om geduldig te zijn

ten aanzien van verdrukking en vervolging

vanwege de waarheid, omdat de manier

waarop wij ons kruis dragen van invloed zal

zijn op anderen en hun last zal verlichten.

Het moet op dezelfde wijze en met dezelf-

de geest als de zoons van Mosiah toen zij op

zending gingen: 'Gaat uit onder uw broede-

ren, de Lamanieten, en vestigt Mijn woord;

nochtans moet gij geduldig en lankmoedig

in uw lijden zijn, opdat gij hun een goed

voorbeeld in Mij moogt geven; en Ik zal u
middelen in Mijn handen maken tot de za-

ligheid van vele zielen' (Alma 17:11).

Geduld moet onze voortdurende metge-

zel zijn op de reis naar ons uiteindelijke doel:

'Gaat daarom voort met geduld, totdat gij

zijt vervolmaakt' (Leer en Verbonden 67:13).

Het moet duidelijk zijn dat we het hier niet

over passief geduld hebben, in afwachting

tot de tijd de dingen oplost die ons overko-

men zijn, maar over actief geduld waardoor

wij dingen laten gebeuren. Dat was het ge-

duld dat Paulus in zijn brief aan de Romei-

nen beschreef toen hij het had over geduldig

volharden in goeddoen (zie Romeinen 2:7).

Waarschijnlijk is het beste voorbeeld van

geduld, dat ons een eeuwig perspectief

biedt van zijn toepassing in ons leven, te vin-

den in de woorden van Petrus: 'Want mag
dat roem heten, als gij slagen moet verdu-

ren, omdat gij kwaad doet? Maar als gij goed

doet en dan lijden moet verduren, dat is ge-

nade bij God' (1 Petrus 2:20).

Geduld in tijden van tegenslag betekent

stevig volharden en nooit hetgeen waarin

we geloven opgeven, standvastig blijven in

de hoop datwe op de tijd van de Heer kennis

zullen krijgen van hetgeen we nu niet begrij-

pen en waardoor we lijden.

Dan wordt de belofte in Maleachi bewaar-

heid: 'Dan zult gij tot inkeer komen en het

onderscheid zien (...) tussen wie God
dient, en wie Hem niet dient' (Maleachi

3:18).

De getrouwe zuster die haar zoon tijdens

zijn zending verloor, had veel vragen die

door ongelovigen werden gesteld en haar

deden twijfelen: 'Waarom is mijn zoon over-

leden terwijl hij een prima zendeling en een

goede zoon was?' 'Mijn zoon diende de

Heer en was een groot voorbeeld voor zijn

broers die ook op zending willen. Waarom?'

Geduld in tijden van tegenslag en lijden

betekent de vragen als volgt beantwoorden,

zoals ook deze zuster deed: 'Ik weet het niet,

maar ik weet wel dat ik op de tijd van de

Heer mijn zoon zal weerzien en met hem
herenigd zal zijn.'

Was het antwoord van deze zuster niet in-

gegeven door dezelfde geest die de woorden

van Nephi inspireerde: 'Ik weet dat Hij zijn

kinderen liefheeft; toch weet ik niet de bete-

kenis van alle dingen' (1 Nephi 11:17)?

Wat een geweldig voorbeeld van geloof,

dat een gevoel van zekerheid geeft wanneer

we tegenover het onbekende staan!

Ondanks de vervolgingen en bedreigin-

gen waaraan de eerste christenen waren

blootgesteld, was hun geloof en hoop in

Christus doortrokken van geduld en getui-

genis. Paulus schreef: 'In alles zijn wij in de

druk, doch niet in het nauw; om raad verle-

gen, doch niet radeloos; vervolgd, doch niet

verlaten; ter aarde geworpen, doch niet ver-

loren; te allen tijde het sterven van Jezus in

het lichaam omdragende, opdat ook het le-

ven van Jezus zich in ons lichaam openbare.

(...)

'Immers, wij weten, dat Hij, die de Here

Jezus opgewekt heeft, ook ons met Jezus zal

opwekken en met u voor Zich stellen.

'Daarom verliezen wij de moed niet, maar

al vervalt ook onze uiterlijke mens, nochtans

wordt de innerlijke van dag tot dag ver-

nieuwd.

'Want de lichte last der verdrukking van

een ogenblik bewerkt voor ons een alles ver-

re te boven gaand eeuwig gewicht van eeu-

wigheid' (2 Korintiërs 4:8-10, 14, 16-17).

Geduld in tijden van tegenspoed en lijden

beschrijft het leven van Christus, ons grote

voorbeeld. Toen Hij in de hof van Getsema-

ne zo intens leed, was Hij toch in staat om in

vurig gebed de volgende woorden uit te

spreken: 'Mijn Vader, indien het mogelijk is,

laat deze beker Mij voorbijgaan; doch niet

JULI 1992

23



gelijk Ik wil, maar gelijk Gij wilt' (Matteüs

26:39). Hij geeft ons hier een voorbeeld en

een referentiekader voor een leven van ge-

hoorzaamheid en volharding, ongeacht on-

ze omstandigheden of de invloeden van bui-

tenaf.

Hoe vaak sluiten wij ons gebed niet met de

woorden: 'Laat deze beker mij voorbijgaan'?

Als deze symbolische beker ziekte, pijn,

angst, werkloosheid of het verlies van een

geliefde betekent, zijn we dan in staat om
ons gebed voort te zetten met de woorden:

'Doch niet gelijk ik wil, maar gelijk Gij wilt'?

Het woord doch geeft de overtuiging aan dat

we alles aan de Heer overlaten.

Als we tijdens onze levensreis geconfron-

teerd worden met kritiek, haat, afwijzing,

ongeduld of verraad, dan moeten we in staat

zijn om op zo'n manier te bidden dat ons ge-

loof en ons getuigenis dat de Heer ons tot het

einde toe zal vergezellen, ons zullen nood-

zaken om te zeggen: 'Doch Vader, uw wil

geschiede, en met uw hulp zal ik geduldig

voortgaan op de weg die naar U terugleidt.'

In 1833 vertroostte de Heer, door middel

van de profeet Joseph Smith, de heiligen die

'hebben geleden, en zijn vervolgd, en uit het

land hunner erfenis zijn verdreven' (Leer en

Verbonden 101:1). Met de volgende ver-

troostende en hoopgevende woorden zei

Hij tevens: 'Laat uw hart daarom vertroost

zijn (...) alle vlees is in Mijn hand; wees stil,

en weet, dat Ik God ben' (Leer en Verbon-

den 101:16).

Tegen Henoch, die niet zo goed kon spre-

ken, zei de Heer in een moeilijke periode:

'Open uw mond, en hij zal gevuld worden,

en Ik zal u woorden te spreken geven, want
alle vlees is in Mijn handen, en Ik zal doen,

zo als het Mij goeddunkt' (Mozes 6:32).

Tegen Joseph Smith zei de Heer in een tijd

van beproeving: 'Vervolg daarom uw weg
(...) want de mensen zijn grenzen gezet, en

zij kunnen die niet overschrijden' (Leer en

Verbonden 122:9).

Deze sleutelwoorden van raad werden
aan hen gegeven die in moeilijke tijden ver-

keerden: 'alle vlees is in Mijn handen';

'weet, dat Ik God ben'; 'Ik zal doen, zo als

het Mij goeddunkt'; 'de mensen zijn gren-

zen gezet, en zij kunnen die niet overschrij-

den'. In moeilijke tijden appelleren deze

woorden aan ons geduld en onze volhar-

ding, gebaseerd op beginselen die op zich

een getuigenis zijn.

De Heiland heeft gezegd dat het eeuwige

leven is God te kennen (zie Johannes 17:3),

hetgeen kennis van zijn eigenschappen in-

sluit en een getuigenis van Hem. God ken-

nen betekent ook onszelf kennen, want de

profeet Joseph Smith heeft gezegd: 'Indien

de mens de aard van God niet begrijpt, be-

grijpt hij zichzelf niet' (Leringen van de profeet

Joseph Smith, blz. 312). God leren kennen

houdt veel meer in dan over Hem praten.

Ouderling Bruce R. McConkie heeft uitge-

legd dat het betekent: 'denken wat Hij

denkt, voelen wat Hij voelt' (Doctrinal New
Testament Commentary, 3 delen, Salt Lake

City: Bookcraft, 1973, deel 1, blz. 762).

Als we God kennen en weten dat Hij

almachtig is, wat kunnen we dan anders

doen dan geduldig de beproevingen in het

leven doorstaan? Net als Nephi kunnen we
zeggen: 'Hij is machtiger dan de gehele

aarde' (1 Nephi 4:1). Wij kennen zijn al-

wetendheid en kunnen ervan getuigen en

net als Lehi zeggen: 'Alles werd gedaan in

de wijsheid van Hem, Die alles weet' (2 Ne-

phi 2:24).

Vanuit die kennis, en geankerd in een

sterk getuigenis van de aard van onze He-

melse Vader, kunnen getrouwe heiligen der

laatste dagen - in plaats van te wanhopen
omdat een doel niet is bereikt, omdat een be-

paald probleem niet is opgelost of omdat er

in moeilijke tijden geen rust kan worden ge-

vonden - rustig op de vervulling van de be-

loften wachten. Zij weten dat 'God alle tij-

den weet, die de mens zijn gesteld' (Alma

40:10). De getrouwe heiligen der laatste da-

gen wachten geduldig omdat zij hun geloof

- 'de zekerheid der dingen, die men hoopt'

(Hebreeën 11:1) - oefenen in de overtuiging

dat de beloften 'in Zijn tijd geschieden, en

op Zijn wijze, en overeenkomstig Zijn wil'

(Leer en Verbonden 88:68).

God leeft en Hij vervult zijn beloften. Ik

wil tot u getuigen dat de zegeningen van

hoop en troost ons deel zullen zijn als we in

moeilijke tijden geduldig volharden, en we
kunnen genieten van die 'onbegrijpelijke

vreugde' (Alma 28:8) die Ammon en zijn"

broers ontvingen.

Met de woorden dus van Joseph Smith:

'Blijf standvastig, o heiligen Gods, houd nog
wat langer vol en de storm des levens zal uit-

gewoed zijn en u zult beloond worden door

de God, wiens dienstknechtenu bent, en die

al uw zwoegen en beproevingen ter wille

van Christus en het evangelie naar juiste

waarde zal schatten' (Leringen van de profeet

Joseph Smith, blz. 165).

Dit heb ik gezegd in de naam van Jezus

Christus. Amen. D
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Breng uw leven op orde

William R. Bradford
van de Zeventig

'Over een rommelig leven heb je geen controle. Het is een leven waarin

je wordt geleefd door alles waarmee je je omgeven hebt.

'

woordt: 'Ik zie haar niet, maar ik weet dat ze

ergens binnen moet zijn. Ik kan haar gesnik

horen.'

Het zou een grappig verhaaltje zijn als het

niet zo vaak echt voorkwam. Ik ben van me-

ning dat een rommelig leven veel leed, ver-

driet en tranen kan veroorzaken. Ik geloof

ook dat er veel mensen zijn op die zoge-

naamde snelle linkerrijbaan die 'hun leven

terugwillen'.

Over een rommelig leven heb je geen con-

trole. Het is een leven waarin alles waarmee
je je omgeven hebt, en alles wat je toestaat je

tijd te verbruiken, je beheerst en je geluk en

eeuwige vooruitgang negatief beïnvloedt.

Ons leven kan door veel zaken rommelig

worden. Sommige liggen voor de hand, zo-

als goederen die we verzamelen. Ik wou dat

ik in staat was om een les te geven over prio-

riteiten in materiële zaken. Hoe je ze kunt or-

denen en wat je moet wegdoen om de rest te

kunnen ordenen. Maar daar heb ik niet echt

verstand van.

De laatste keer dat ik een dergelijk project

ondernam, was ik negen uur bezig met het

heen en weer verplaatsen van de spullen,

van de ene doos in de andere, van de ene

plaats naar de andere. Toen ik klaar was,

was ik heel trots op mezelf. Tot ik me reali-

seerde dat ik de spullen eigenlijk alleen maar

had verplaatst.

Mijn vrouw zegt dat ik in mijn onderbe-

wustzijn de regel hanteer dat ik de spullen

eerst honderd keer moet verplaatsen voor-

dat ik er afstand van kan doen. Het is u waar-
schijnlijk overduidelijk dat als u hierin hulp

nodig hebt, u niet bij mij moet zijn.

Maar ik weet wel datwe ons zo met goede-

ren kunnen omgeven dat er geen tijd voor

geestelijke zaken overblijft. Kijk maar om u

heen en u ziet de hebbedingetjes en de prul-

letjes die ons doen verkwisten en betalen,

spelen en afdwalen.

Andere zaken die ons leven rommelig ma-

ken en onze tijd opslokken zijn niet zo voor

de hand liggend als die goederen. Zij zijn

subtieler, ontwikkelen zich geleidelijk en

krijgen steeds meer greep op ons.

Altijd als ik aan iets subtiels denk - u weet

wel, een beetje verborgen, we weten dat het

er is als we er bij stilstaan maar we verden-

VFoor onze huidige taak zijn mijn

vrouw en ik ver weg van onze kinde-

ren. Dat betekent dat er over en weer

brieven worden geschreven. Ik wil u graag

een alinea uit een recente brief van een van

onze dochters voorlezen:

'Ik ben verpleegster geworden. Vier van

de kinderen nebben griep. Mijn ambitie is

verlegd van psychiatrie naar verpleegkun-

de. Niemand hier is tenslotte psychisch

ziek, maarwe zijn wèl allemaal in de lappen-

mand. Ik heb er zo'n hekel aan als de kinde-

ren ziek zijn. ' En dan staat er in hoofdletters:

'IK WIL MIJN LEVEN TERUG!'
Toen we deze brief ontvingen, glimlach-

ten mijn vrouw en ik begrijpend naar elkaar.

Al onze kinderen hebben een erg druk le-

ven. Ze zitten, zoals ze zelf zeggen, op de

snelle linkerrijbaan. Maar die laatste woor-

den 'IK WIL MIJN LEVEN TERUG', zijn in

mijn gedachten blijven hangen. Hoe meer ik

erover nadenk, hoe meer ik me zorgen

maak. Vanwege dat gevoel van bezorgdheid

wil ik vandaag iets zeggen over het op orde

brengen van ons leven en het terugkeren

naar de basisbeginselen.

Ik heb een verhaaltje gehoord over een

jongen die uit school komt en ziet hoe zijn

vader bij de voordeur van het volgepropte,

rommelige huis naar binnen kijkt. 'Is mama
thuis?' vraagt de jongen. Zijn vader ant-

ken het niet van een negatieve invloed op

ons leven - weet ik dat Satan druk aan het

werk is.

Er is niets wat de duivel beter uitkomt dan

onze stille vennoot te worden. Hij weet dat

we vrij zijn om zelf beslissingen te nemen.

Hij weet dat we in dit leven onderworpen

zijn aan de tijd. Als hij op subtiele wijze onze

stille vennoot kan worden, kan hij ons beïn-

vloeden om verkeerde beslissingen te ne-

men waardoor onze tijd wordt verknoeid en

we van de zaken die belangrijk zijn worden

afgehouden.

Wij geven ons leven aan de zaken waarwe
onze tijd aan geven. Zoals ik al gezegd heb,

zijn we in dit leven onderworpen aan tijd.

We hebben ook de vrijheid om met onze tijd

te doen wat we willen. Ik wil het nog even

herhalen: We geven ons leven aan de zaken

waar we onze tijd aan geven.

Ik weet dat het heel moeilijk is, zo niet on-

mogelijk, om uw leven op orde te brengen

door bovenaan de stapel te beginnen met het

doel alles te ordenen en beter te organiseren.

Het is goed om alles beter te organiseren,

maar dat is niet genoeg. Er moet veel wor-

den weggedaan. We moeten het metterdaad

afdanken.

Om dat te kunnen doen, hebben we een

lijstje nodig van zaken die essentieel zijn

voor zowel ons materiële welzijn en geluk,

als voor onze eeuwige vooruitgang. Dit lijst-

je moet op het evangelie zijn gebaseerd en

onderdelen bevatten die nodig zijn voor on-

ze heiliging en vervolmaking. Het moet een

voortvloeisel van inspiratie en gebedvol on-

derscheid zijn tussen de zaken die we wer-

kelijk nodig hebben en de zaken die we al-

leen maar willen hebben. Het moet nood-

zaak van hebzucht scheiden. Het moet ons

beste begrip weergeven van de zaken die be-

langrijk zijn tegenover de zaken die alleen

interessant zijn. Het moet niets van doen

hebben met pogingen om de snelle linkerrij-

baan te blijven.

We moeten de manier waarop we met on-

ze tijd omgaan bestuderen: ons werk, onze

ambitie, onze contacten en de gewoonten

die ons gedrag bepalen. Al doende, zullen

we beter begrijpen waar we onze tijd echt

aan moeten besteden.

Boven aan de lijst staat ongetwijfeld ons

gezin. Naast onze toewijding aan God komt

het gezin op de eerste plaats. Hun stoffelijk

en geestelijk welzijn is uitermate belangrijk,

dus er moet gewerkt worden om daarin te

voorzien. Dat betekent hard werken. Hoe-

wel er evenwicht moet zijn en tijd voor leuke

zaken, mogen die leuke zaken het gezamen-

lijk werken aan het materiële en geestelijke

welzijn van het gezin niet overvleugelen.

Werken is een gebod van God. Het is het

patroon voor het geluk van personen en ge-

zinnen en de kracht van zowel de kerk als de

maatschappij.
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Een moeder mag zichzelf nooit toestaan

om zo met extra zaken bezig te zijn dat zij

haar goddelijke rol verwaarloost. Een vader

mag geen enkele activiteit, hoe interessant

of belangrijk die ook lijkt, voorrang geven

ten opzichte van zijn dienstbetoon en voort-

durende zorg in het gezin.

De titels 'moeder' en 'vader' zullen na dit

leven voortbestaan. Alles wat we aanschaf-

fen en alle wereldlijke titels die we vergaren,

zijn vergankelijk. Maar ondertussen kun-

nen ze ons leven wel in beslag nemen en on-

ze eeuwige bestemming beïnvloeden.

Jonge mensen moeten leren dat geen en-

kel amusement opwindend genoeg is om af

te dwalen van het pad dat naar onze Hemel-

se Vader leidt.

We moeten beseffen dat iemand die de be-

ginselen van het evangelie van Jezus

Christus niet naleeft, ze, ongeacht de oor-

zaak, niet naleeft. Ook moeten we beseffen

dat een verdeeld gezin, ongeacht de oor-

zaak, een verdeeld gezin is.

Er zijn een aantal ernstige vragen die we
onszelf moeten stellen. Een van die vragen is

uiteraard: Heb ik tijd om te bidden? En dan
bedoel ik niet een snel en standaard gelegen-

heidsgebed alsof je onderweg naar iets be-

langrijks even naar je Hemelse Vader

zwaait. Ik bedoel oprecht, eerlijk gebed,

vanuit de diepte van een verslagen geest en

een gebroken hart; in nederigheid geknield,

om de liefde voor de Heilige Vader te tonen;

persoonlijk gebed als onderdeel van het be-

keringsproces waarin u smeekt om verge-

ving en de tijd neemt om te mediteren en de

influisteringen van de Geest op te vangen.

De volgende vraag is: Bestudeer ik de

Schriften? Als u dat doet dan weet u dat Lehi

een ijzeren roede zag, die het woord van
God vertegenwoordigde (zie 1 Nephi
11:1-23). Zij die de roede vasthielden enhem
voortdurend als gids gebruikten, kwamen
veilig door de donkere mist, bereikten de

boom des levens en namen van de heerlijke

vruchten (zie 1 Nephi 8:19, 30).

Nu stel ik nogmaals de vraag: Bestudeert u
de Schriften? Ik getuig plechtig tot u dat de

heilige Schriften het woord van God zijn.

Geregelde studie is een onderdeel van het

vasthouden van de ijzeren roede. Zij zullen

u naar de boom des levens leiden. Als u ie-

mand bent die 'Ik wil mijn leven terug' heeft

geroepen, dan moedig ik u aan om naar de

boom des levens te gaan, waar u de zuivere

liefde van God zult vinden.

Als uw leven op orde is, zult u niet zo druk

zijn met terrestriale zaken dat u geen tijd

over heeft voor celestiale zaken. Gods plan

is eenvoudig. Het vereist gehoorzaamheid

aan eenvoudige wetten. Het zijn wetten die

bij gehoorzaamheid automatisch zegenin-

gen en geluk tot gevolg hebben en bij onge-

hoorzaamheid automatisch straf en on-

geluk.

Ik moedig u aan om orde op zaken te stel-

len. Neemuw leven terug. Gebruik uw wils-

kracht. Leer nee te zeggen tegen de zaken

die u van uw kostbare tijd beroven en in-

breuk doen op uw vrijheid om voor het

nauwgezet naleven van Gods plan van ge-

luk en verhoging te kiezen.

Laat de subtiele invloed van Satan geen

enkel deel van uw leven wegnemen. Houd
het heft in eigen handen en gebruik uw
eigen keuzevrijheid. Dit leven is een proef-

tijd. Het is een geweldige gave van tijd waar-

in we kunnen leren als onze Hemelse Vader

te worden, door de leringen van zijn Zoon

Jezus Christus te volgen. Het pad waarop

Hij ons voortgaat, is geen rommelig pad.

Het is eenvoudig, recht en verlicht door de

Geest.

Het is mijn nederig gebed dat wij, door de

juiste keuzen te doen, onze keuzevrijheid

zullen beschermen tegen de subtiele invloe-

den van Satan en dat wij onbelemmerd het

pad zullen volgen dat naar onze heilige

Vader terugleidt.

In de naam van Jezus Christus. Amen. D
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Luister alstublieft

naar de oproep!

Ouderling Adney Y. Komatsu
van de Zeventig

'Zij die enige tijd niet actief mogen deelnemen aan de kerkdiensten,

kunnen de warmte van liefhebbende armen en open harten ervaren door

de uitnodiging aan de activiteiten in de kerk mee te doen.

'

van de omgang met de heiligen'" ('An Invi-

tation to Come Back', Church News, 22 de-

cember 1985, blz. 3; cursivering toege-

voegd.)

Hoewel de meesten van ons in de kerk de

activiteiten voornamelijk als plezier en spel

beschouwen, spelen ze daarnaast een rol die

deze oppervlakkige beschouwing te boven

stijgt.

Voor hen die ervaring hebben met de ker-

kelijke discipline, zijn gevoelens van een-

zaamheid en afzondering een realiteit. Dit

geldt zowel voor de formele als de informele

discipline. Als iemand formeel wordt geëx-

communiceerd, zijn de afzondering en de

eenzaamheid meer dan een gevoel. De
naam van deze persoon wordt metterdaad

uit de boeken van de kerk verwijderd en de

gave van de Heilige Geest die na de doop

was ontvangen, wordt ingetrokken.

De meesten van ons hebben in ons leven

wel eens afzondering en eenzaamheid erva-

ren. Hebt u zich weleens in een stad, op een

vliegveld of treinstation eenzaam gevoeld,

hoewel er honderden of duizenden mensen
omu heenwaren? Hebt u zich als kind, tiener

of volwassene in uw familie wel eens een-

zaam gevoeld, hoewel u in hetzelfde huis

woonde? Hebt u zich onder andere omstan-

digheden alleen en eenzaam gevoeld, terwijl

u misschien in de kerk of op school zat?

Het feit dat er mensen in de buurt zijn, wil

nog niet zeggen dat je je aanvaard of begre-

pen voelt. Maar al te vaak is het tegengestel-

de waar. Gevoelens van aanvaardingkomen
als iemand ons in hun groep van vrienden

en activiteiten uitnodigt. Buiten plezier en

spel zijn activiteiten vaak een ontspannende

gelegenheid om anderen te accepteren, erbij

te betrekken, te begrijpen en te steunen. Op
deze manier worden activiteiten een hulp-

middel om liefde, genegenheid, vergeving

en dienstbetoon te tonen, om mensen erbij

te betrekken en niet uit te sluiten. Amulek
heeft gezegd: 'Als gij daarom niet gedenkt

barmhartig te zijn, zijt gij als slakken, die de

smelters wegwerpen - omdat ze waardeloos

zijn' (Alma 34:29).

Broeders en zusters, ik wil u graag her-

inneren aan de uitnodiging van het

Eerste Presidium van december 1985:

'In deze kersttijd verheugen wij ons in de

zegeningen die voortkomen uit ons lidmaat-

schap en onze activiteit in deze kerk, waar

Jezus Christus, de Zoon van God, aan het

hoofd staat. Wij willen oprecht onze liefde

en dankbaarheid uiten aan al onze broeders

en zusters, waar ook ter wereld.

'Wij zijn ons bewust van enkelen die min-

der-actief zijn, en anderen die kritisch zijn

en op zoek naar fouten. Ook zijn wij ons be-

wust van hen die wegens ernstige overtre-

dingen geëxcommuniceerd of onder cen-

suur gesteld zijn.

'Aan allen betuigen wij onze liefde. We
willen iedereen vergeven in de geest van

Hem die heeft gezegd: "Ik, de Here, zal ver-

geven, wie Ik wil vergeven, maar het is van

u vereist alle mensen te vergeven" (Leer en

Verbonden 64:10).

'Wij moedigen de leden aan om iedereen

die hen iets heeft aangedaan te vergeven.

Tot hen die niet meer actiefzijn en tot hen die

kritisch zijn, zeggen we: "Kom terug. Kom
terug en vergast u aan het feestmaal van de

Heer, en proef weer van de zoete vruchten

Zij die enige tijd niet actief mogen deelne-

men aan de kerkdiensten, kunnen de warm-

te van liefhebbende armen en open harten

ervaren door de uitnodiging aan de activitei-

ten in de kerk mee te doen. De tijd dat ze

minder actief zijn kan verzacht worden als

ze vriendelijk worden betrokken bij gezinsa-

vonden, etentjes, feestjes, haardvuuravon-

den, roadshows, toneelavonden, gespreks-

groepen, activiteiten huiselijk leven, fami-

lie-uitstapjes, kampeertochten, reünies en-

zovoorts.

Door die activiteiten kunnen mensen het

gevoel krijgen dat ze welkom en nodig zijn.

Het meedoen aan activiteiten van de kerk

schept gelegenheden omongedwongen met
leden van het quorum, de ZHV en de wijk

om te gaan. Nogmaals, de tijd dat zij wat be-

treft hun deelname aan het volledige pro-

gramma van de kerk beperkt zijn, kan ver-

zacht worden als zij worden begeleid en uit-

genodigd om aan gezellige activiteiten deel

te nemen. Hun deelname aan de activiteiten

is vaak een voorloper van hun deelname aan

de diensten en vergaderingen op zondag,

hoewel ze daar nog niet actief aan mogen
deelnemen.

Enkele belangrijke punten zijn: Vormen

activiteiten een wezenlijk onderdeel van uw
gezin, quorum, ZHV of unit? Worden er ge-

regeld activiteiten georganiseerd waar men-

sen die weer goed lid willen worden en min-

der-actieve leden aan kunnen deelnemen?

Zijnuw activiteiten veilige havens waar aan-

vaarding, broederschap en zusterschap dui-

delijk aanwezig zijn? Helpt u hen die strij-

den om hun geloof en getuigenis terug te

krijgen om uit te kijken naar de dag dat zij

weer volledig aan het programma van de

kerk kunnen deelnemen?

Door een verscheidenheid aan activitei-

ten in het gezin, de priesterschap, de ZHV,

de wijk en de ring kunnen we ervoor zorgen

dat-

1. We allemaal kunnen deelnemen aan

nuttige activiteiten die vrij zijn van de genot-

zucht en de grofheid van de wereld.

2. De mensen er ongeacht hun leeftijd,

maatschappelijke status of kerkroeping juist

bij betrokken worden en niet uitgesloten.

3. Er deelgenomen kanworden door de ac-

tieve leden, de minder-actieve leden en hen

die op weg zijn om weer goed lid te worden.

4. Er een sfeer van vergeven en vergeten

heerst doordat de mensen de warmte van

open armen en harten voelen. Als we niet

vergeven en vergeten, waarschuwt de Heer

ons: 'In dagen van ouds zochten Mijn disci-

pelen elkander te beschuldigen, en verga-

ven elkander niet in hun hart; en wegens dit

kwaad werden zij bezocht en gevoelig ge-

kastijd.

'Daarom zeg Ik tot u, dat gij elkander dient

te vergeven; want hij, die zijn broeder zijn

overtredingen niet vergeeft, staat veroor-
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deeld voor de Here, want in hem verblijft

groter zonde' (Leer en Verbonden 64:8-9).

Als iemand weer goed lid van de kerk

wordt ten gevolge van de liefde, de gene-

genheid en de vergeving van hen die om
hem geven, zullen de gevoelens van vreug-

de welhaast onuitsprekelijk zijn. Deze diepe

vreugde wordt in het Boek van Mormon be-

schreven toen Ammon Alma ontmoette:

'Ammons blijdschap was nu zo groot, dat

zijn gemoed vol schoot; ja, hij was zo over-

stelpt door de vreugde zijns Gods, dat zijn

krachtenhembegaven; en hij zeegwederom
ter aarde.

'Welnu, was dit geen buitengewone

vreugde? Ziet, dit is de vreugde, die nie-

mand geniet dan alleen de ware boetvaardi-

ge en nederige zoeker naar geluk' (Alma

27:17-18).

Activiteiten kunnen zoveel meer zijn dan
plezier en spel, en zoveel meer dan tijdelijk

vermaak. Activiteiten die met het doel wor-

den georganiseerd om de deelnemers op
hun weg naar de volmaaktheid te begelei-

den, zullen eeuwige vreugde tot gevolg heb-

ben en een belangrijke plaats in de kerk in-

nemen.

We moeten niet vergeten dat kerkactivitei-

ten niet nieuw zijn. Onder de dertien presi-

denten van de kerk sinds de herstelling heb-

ben activiteiten een belangrijke plaats in het

leven van de heiligen der laatste dagen inge-

nomen. Kerkactiviteiten zijn een van de

hulpmiddelen om de mensen erbij te betrek-

ken en niet uit te sluiten; om de mensen te la-

ten deelnemen in plaats van toe te kijken;

om momenten van vreugde in deze moeilij-

ke tijd te ervaren; om het sociale gebeuren

en de eenheid te bevorderen in plaats van af-

zondering en tweedracht; om neutrale en in-

formele omstandigheden te creëren voor

hen die weer op weg zijn om goed lid van de

kerk te worden, samen met de heiligen en de

huisgenoten Gods.

Tot slot wil ik nog een stukje van de bood-

schap van het Eerste Presidium voorlezen:

'Wij zijn ervan overtuigd dat velen ernaar

hebben verlangd om terug te keren, maar

zich geremd voelen. Wij verzekeren u ervan

dat u open armen zult vinden om u te ver-

welkomen en gewillige handen om u bij te

staan.

'In deze kersttijd gedenken we de geboor-

te van de Heiland die zijn leven voor de zon-

den van allen heeft gegeven. We weten dat

velen een zware last van schuld of verbitte-

ring met zich meetorsen . Tot hen zeggenwe

:

Leg ze naast u neer en luister naar de woor-

den van de Heiland: "Komt tot Mij, allen die

vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven

(. . .) want mijn juk is zacht en mijn last is

licht" (Matteüs 11:28-30).'

Het Eerste Presidium gaat verder met de

woorden: 'Wij doen een dringend beroep op

u. Wij bidden voor u. Wij nodigen u met lief-

de en waardering uit.

'Hoogachtend,

'Het Eerste Presidium' (An Invitation to

Come Back, blz. 3).

Ik nodig u allen uit tot Christus te komen.

Kom terug en neem deel aan zijn vreugde . In

de naam van Jezus Christus. Amen. D

Leden van de Zeventig.
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De tragische littekens

van mishandeling genezen

Ouderling Richard G. Scott
van het Quorum der Twaalf Apostelen

'De Heer heeft voor u in een manier voorzien om de vernietigende resultaten

van andermans daden tegen uw wil, te overwinnen.

'

slachtoffer naar dader. Een ander afschuwe-

lijk gevolg is een groeiend gebrek aan ver-

trouwen in anderen waardoor het gene-

zingsproces wordt belemmerd.

Om geholpen te kunnen worden, moet u
een aantal aspecten van de eeuwige wetten

begrijpen. Uw mishandeling is het gevolg

van een onrechtvaardige aanval op uw vrij-

heid door een ander. Omdat alle kinderen

van onze Hemelse Vader keuzevrijheid heb-

ben, kan iemand ervoor kiezen om de gebo-

den te overtreden en u te kwetsen. Dergelij-

ke handelingen kunnen uw vrijheid tijdelijk

beperken. Om billijk te zijn, en ter compen-

satie, heeft de Heer voor u in een manier

voorzien om de vernietigende resultaten

van andermans daden tegenuw wil, te over-

winnen. Die verlichting kan verkregen wor-

den door het toepassen van eeuwige waar-

heden, met behulp van de priesterschap.

U moet weten dat de zondige keus van an-

deren uw keuzevrijheid niet volledig kan

vernietigen, tenzij u dat toestaat. Hun da-

den kunnen pijn en zelfs lichamelijk letsel

veroorzaken, maar zij kunnen uw eeuwige

mogelijkheden in dit korte, maar uiterst be-

langrijke leven op aarde niet vernietigen. U
moet weten dat u de vrijheid hebt om te beslui-

ten de schadelijke gevolgen van mishandeling te

overwinnen. Uw houding kan een verande-

ring ten goede in uw leven betekenen. Hier-

door bent u in staat de hulp te ontvangen die

de Heer voor u beschikbaar heeft. Niemand
kan u uw uiteindelijke kansen afnemen als u

de eeuwige wetten begrijpt en naleeft. De
wetten van onze Hemelse Vader en de ver-

zoening van Christus hebben het mogelijk

gemaakt dat de kansen die al Gods kinderen

krijgen u niet ontnomen zullen worden.

U voelt zich misschien bedreigd door ie-

mand die macht of controle over u heeft. U
voelt zich misschien opgesloten en ziet geen

uitweg. Ga er alstublieft van uit dat uw He-

melse Vader niet wil dat u geketend wordt door

onrechtvaardige invloeden, door dreigementen

van vergelding, ofdoor de angst voor de gevolgen

voor het familielid door wie u mishandeld wordt.

Vertrouw erop dat de Heer een oplossing

voor u heeft. Vraag het Hem in geloof, en

Ik
spreek vanuit het diepst van mijn ziel

tot allen die door de afschuwelijke zonde

van mishandeling zijn getekend, of u nu
lid van de kerk bent of niet. Ik zou het liefst

met u onder vier ogen over dit gevoelige on-

derwerp spreken. Ik vraag de Heilige Geest

om ons beiden te helpen, zodat u door de

Heer verlost zult worden van deze wreed-

heid die uw leven heeft getekend.

Tenzij u door de Heer wordt genezen,

kunnen geestelijke, lichamelijke en seksuele

mishandeling ernstige en blijvende gevol-

gen veroorzaken. Als slachtoffer hebt u er

enkele ervaren, zoals bijvoorbeeld angst,

depressie, schuldgevoelens, zelfverachting,

gebrek aan zelfvertrouwen en gebrek aan

normale contactuele eigenschappen. Als u

voortdurend bent mishandeld, zult u te ma-

ken krijgen met enorme gevoelens van

opstandigheid, woede en haat. Deze gevoe-

lens worden vaak gericht op zichzelf, ande-

ren, het leven en zelfs op onze Hemelse Va-

der. Gefrustreerde pogingen om terug te

vechten, leiden vaak tot druggebruik, im-

moraliteit, weglopen van huis en, in extre-

me gevallen, tot zelfmoord. Als deze gevoe-

lens niet gecorrigeerd worden, kunnen ze

leiden tot een zwaarmoedig leven, een

slecht huwelijk en zelfs tot een overgang van

twijfel niet. (Zie Jakobus 1:6; Enos 1:15; Mo-
roni 7:26; Leer en Verbonden 8:10; 18:18.)

Ik getuig plechtig dat als iemand anders u tegen

uw wil misbruikt door mishandeling, perversie of

incest, u niet verantwoordelijk bent en u zich niet

schuldig moet voelen. Er blijven waarschijnlijk

littekens over van de mishandeling, maar

die littekens hoeven niet blijvend te zijn. In

het eeuwige plan, volgens het tijdschema

van de Heer, kunnen de verwondingen ge-

nezen worden als u daaraan meewerkt. Dit

is wat u nu kunt doen.

Vraag om hulp

Als u wordt ofbent mishandeld, vraag dan

nu om hulp. Misschien vertrouwt u anderen

niet, of hebt u het gevoel dat er geen be-

trouwbare hulp beschikbaar is. Begin met

uw Eeuwige Vader en zijn geliefde Zoon, Je-

zus Christus . Probeerhun geboden te begrij-

pen en na te leven. Zij zullen u de weg wij-

zen naar anderen die u zullen aanmoedigen

en sterken. U kunt terecht bij een priester-

schapsleider, gewoonlijk de bisschop, soms

een lid van het ringpresidium. Zij kunnen de
kloof naar genezing en meer begrip over-

bruggen. Joseph Smith heeft ons onder-

wezen:

'De mens kan niets voor zichzelf doen,

tenzij God hem op het juiste pad leidt; met

dat doel werd het priesterschap gegeven'

(Leringen van de profeet Joseph Smith, blz. 332).

Praat in vertrouwen met uw bisschop.

Door zijn roeping kan hij voor u een instru-

ment van God zijn. Hij kan een leerstellig

fundament leggen om u in uw gene-

zingsproces te begeleiden. Het begrijpen en

naleven van de eeuwige wetten zal de gene-

zing verschaffen die u nodig hebt. Hij heeft

het recht om inspiratie van de Heer te ont-

vangen voor u. Hij kan het priesterschap ge-

bruiken om u te zegenen.

Uw bisschop kan u helpen om betrouwba-

re vrienden uit te zoeken die u kunnen hel-

pen. Hij zal u helpen om uw zelfvertrouwen

en zelfachting terug te krijgen. Als de mis-

handeling extreem is, kan hij u helpen de

nodige bescherming en de juiste professio-

nele hulp te vinden, in overeenstemming

met de leringen van de Heiland.

De beginselen van genezing

Dit zijn een aantal beginselen van gene-

zing die u beter zult leren begrijpen:

Erken dat u een geliefd kind van uw He-

melse Vader bent. Hij houdt volledig van u

en kan u beter helpen dan enige aardse ou-

der, echtgenoot of trouwe vriend. Zijn Zoon
heeft zijn leven gegeven zodat wij door ons

geloof in Hem en door het naleven van zijn

leringen genezen kunnen worden. Hij is de

volmaakte genezer.

Krijg vertrouwen in de liefde en in het
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mededogen van uw oudste broer, Jezus

Christus, door de Schriften te bestuderen.

Net als tegen de Nephieten zegt Hij tegen u:

'Ik heb erbarmen met u; Mijn hart is vervuld

met barmhartigheid (. . .) Ik zie, dat uw ge-

loof voldoende is om door Mij genezen te

worden' (3 Nephi 17:7-8).

Het beste begin van het genezingsproces

is onze Hemelse Vader oprecht om hulp vra-

gen. Door onze keuzevrijheid op die manier

te gebruiken, kunnen we een goddelijk in-

grijpen verwachten. Als u het toelaat zal de

liefde van de Heiland uw hart verzachten,

en de cirkel van mishandeling doorbreken

die van een slachtoffer een dader maakt. Te-

genspoed, zelfs als die opzettelijk door an-

dermans ongebreidelde driften wordt ver-

oorzaakt, kan vanuit een eeuwig perspectief

bezien een bron van groei zijn (zie Leer en

Verbonden 122:7).

Het slachtoffer moet alles doen wat in zijn

of haar macht ligt om de mishandeling te

doen stoppen. Meestal is het slachtoffer on-

schuldig vanwege zijn of haar angst, de

macht of het gezag van de overtreder. Op
een zeker moment kan de Heer een slachtof-

fer echter op een graad van verantwoorde-

lijkheid wijzen. Uw priesterschapsleider

kan u helpen bij het vaststellen van uw ver-

antwoordelijkheid zodat daar eventueel aan

gewerkt kan worden. Anders zullen de za-

den van de schuldgevoelens blijven en uit-

groeien tot een bittere vrucht. Maar on-

geacht de graad van verantwoordelijkheid

kan de genezende macht van het zoenoffer

van Christus volledige genezing bewerkstel-

ligen (zie Leer en Verbonden 138:1-4). Ver-

geving staat ter beschikking voor iedereen

die met de mishandeling te maken heeft (zie

geloofsartikel 3). Daarna komt de herstelling

van de zelfachting, het gevoel van eigen-

waarde, en een vernieuwing van het leven.

Als slachtoffer moet u geen pogingen in

het werk stellen om wraak te nemen. Kijk

naar uw eigen verantwoordelijkheid en doe

wat in uw macht ligt om de zaak te corrige-

ren. Laat de behandeling van de dader over

aan de autoriteiten van het land of de kerk.

Wat zij ook beslissen, de schuldige zal uit-

eindelijk voor de Eeuwige Rechter moeten
verschijnen. Als hij zich niet bekeert, zal hij

eens door een rechtvaardig God gestraft

worden. De leveranciers van smerige en

schadelijke stoffen die anderen willens en

wetens aanzetten tot geweld, en zij die een

sfeer van vrije moraal en corruptie creëren,

zullen eveneens gestraft worden. Zij die on-

schuldigen tot slachtoffer maken en hun ei-

gen corrupte leven proberen te rechtvaardi-

gen door anderen met zich mee te trekken,

zullen ter verantwoording worden geroe-

pen. Over hen heeft de Meester gezegd:

'Maar een ieder, die één dezer kleinen, die

in Mij geloven, tot zonde verleidt, het zou

beter voor hem zijn, dat een molensteen om

zijn hals was gehangen en hij verzwolgen

was in de diepte der zee' (Matteüs 18:6).

Begrijp echter wel dat het genezingspro-

ces nogal wat tijd in beslag neemt. Het her-

stel komt meestal stap voor stap. Het proces

kan worden versneld als u de Heer voor ie-

dere stap voorwaarts bedankt.

Vergeving

Als iemand van een zware operatie moet

herstellen, neemt hij daar alle tijd voor en

vertrouwt hij op anderen. Hij begrijpt het

belang van de behandeling niet altijd, maar

zijn gehoorzaamheid bespoedigt het her-

stel. Zo is het ook met de genezing van de lit-

tekens van mishandeling. Vergeving, bij-

voorbeeld, kan vaak moeilijk begrepen, laat

staan gegeven, worden. Begin met het achter-

wege laten van een oordeel. U kunt niet weten

wat de daders zelf als onschuldig slachtoffer

misschien hebben geleden. De weg tot beke-

ring moet ook voor hen open blijven. Laat de

afhandeling van de daders aan anderen

over. Naarmate uw eigen pijn minder
wordt, zal het makkelijker zijn om te ver-

geven.

U kunt hetgeen gebeurd is niet ongedaan

maken, maar u kunt wel vergeven (zie Leer

en Verbonden 64:10). Vergeving geneest af-

schuwelijke en tragische wonden, want het

laat de liefde van God in uw hart toe die het

gif van de haat kan verwijderen. Die liefde

reinigt uw geweten van het verlangen naar

wraak, en maakt plaats voor de zuiverende,

genezende en herstellende liefde van de

Heer.

De Meester heeft ons de raad gegeven:

'Hebt uw vijanden lief, zegent hen, die u

vervloeken, doet wel aan hen die u haten, en

bid voor hen, die u geweld aandoen en u vervol-

gen' (3 Nephi 12:44; cursivering toege-

voegd).

Verbittering en haat zijn schadelijk. Zij

veroorzaken veel dat vernietigend is. Zij

schorten de verlichting en de genezing op

waarnaar u hunkert. Door verstandelijke

overweging en zelfmedelijden kunnen zij

van een slachtoffer een dader maken. Laat

God de rechter zijn - u kunt dat toch niet zo

goed als Hij.

De raad om de mishandeling gewoon te

vergeten, is niet zinvol. U moet de beginse-

len die genezing brengen begrijpen. En nog-

maals, een begrijpende priesterschapsleider

die de inspiratie en de macht van het

priesterschap heeft om u te zegenen, kan u

daarbij helpen.

Waarschuwing

Ik waarschuw u om niet deel te nemen aan

twee onjuiste therapeutische benaderingen

die meer kwaad dan goed kunnen doen:

1. Intensief graven in de details van het ver-

leden, zeker in groepsverband. 2. De dader

van al uw problemen in het leven de schuld

geven.

Hoewel het onthullen van sommige din-

gen belangrijk kan zijn in het genezingspro-

ces, kan het diep graven in de details van het

verleden vernietigend zijn. Er is geen reden

om genezende wonden open te rijten, zodat

ze gaan zweren. De Heer en zijn leringen

President Thomas S. Monson, tweede raadgever in het Eerste Presidium (rechts), wordt aan het begin van

een conferentiebijeenkomst begroet door de ouderlingen Russell M. Nelson (links) en L. Tom Perry van het

Quorum der Twaalf.
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kunnen u helpen, zonder uw zelfrespect te

vernietigen.

Er is nog een gevaar. Gedetailleerde, sug-

gestieve vragen die in het verleden graven,

kunnen onbewust gedachten opwekken die

meer verbeelding en fantasie zijn dan wer-

kelijkheid. Die kunnen tot de veroordeling

van een ander leiden voor daden die niet be-

gaan zijn. Het zijn er gelukkig niet veel,

maar ik ken toch een aantal gevallen waar

een dergelijke therapie grote ongerechtig-

heid voor onschuldigen teweeg heeft ge-

bracht door onbewust gestimuleerde be-

schuldigingen die later foutiefbleken te zijn.

Het geheugen, en zeker het geheugen van

volwassenen betreffende hun jeugd, is on-

volmaakt. Denk eraan dat valse beschuldi-

gingen ook een zonde zijn.

Een eenvoudig voorbeeld: Zou u, als ie-

mand opzettelijk een emmer vuil overuw ta-

pijt gooide, de buren uitnodigen om alle in-

grediënten die de vlek hadden veroorzaakt

vast te stellen? Natuurlijk niet. U zou de vlek

achter gesloten deuren met de hulp van een

deskundige verwijderen.

Zo is het ook met het repareren van schade

ten gevolge van mishandeling. Het moet ge-

daan worden achter gesloten deuren, in ver-

trouwen, met een priesterschapsleider en,

waar nodig, een door hem aanbevolen pro-

fessionele kracht. Er moet voldoende stof tot

bespreking zijn aangaande de algemene

aard van mishandelingom u de juiste raad te

geven en de dader van zijn geweld te weer-

houden. Dan moet u, met de hulp van de

Heer, het verleden begraven.

Ik getuig in alle nederigheid dat hetgeen ik

heb verteld waar is. Het is gebaseerd op eeu-

wige beginselen die ik de Heer heb zien ge-

bruiken om de slachtoffers van mishande-

ling weer een volledig leven te verschaffen.

Als u het gevoel hebt dat uw hoop aan een

zijden draadje hangt, neem dan van mij aan

dat het geen draadje is. Het kan de onverbre-

kelijke verbinding met de Heer zijn die een

reddingsboei zal blijken te zijn. Hij zal u ge-

nezen als u uw angst overwint en op Hem
vertrouwt door er oprecht naar te streven

zijn leringen na te leven.

Alstublieft, lijd niet nog meer. Vraag nu
aan de Heer om u te helpen (zie Moroni 7:26;

Mormon 9:27). Besluit nu om met de bis-

schop te gaan spreken. Bekijk niet alles wat

u in het leven ervaart door de bril die ver-

duisterd is door de littekens van mishande-

ling. Er is zoveel moois in het leven. Open
uw hart en laat de liefde van de Heiland bin-

nenstromen. En als de afschuwelijke ge-

dachten uit het verleden de kop opsteken,

denk dan aan zijn liefde en genezende

kracht. Uw depressie zal worden veranderd

in vrede en vertrouwen. U zult een akelig

hoofdstuk van uw leven afsluiten en toe-

gang krijgen tot boekdelen van geluk. In de

naam van Jezus Christus. Amen. D

De zustershulpvereniging

en de kerk

Ouderling Dallin H. Oaks
van het Quorum der Twaalf Apostelen

'De zustershulpvereniging is enorm belangrijk voor ieder lid van de kerk.

Wij zijn allen gezegend door het voorbeeld en het dienstbetoon

van de ZHVJ
-zusters.

'

moeder, mijn vrouw, en onze dochters.

De sterkste herinneringen aan mijn kin-

dertijd betreffen mijn grootmoeder die hele-

maal opgedoft van onze boerderij naar de

stad reed, kordaat en opgewekt in haar

dienstbetoon voor de ZHV. De leiding die

mijn moeder in de ZHV in een van de ringen

van de BYU heeft gegeven, was van invloed

op honderden jonge vrouwen die zich voor-

bereidden op een leven van dienstbetoon

thuis, in de kerk en in de gemeenschap. Ik

heb in de loop der jaren veel van deze vrou-

wen ontmoet.

In Chicago werden onze kinderen en ik

onderwezen in christelijke liefde en dienst-

betoon door een moeder en vrouw die werk-

zaam was als ZHV-presidente. Later waren

we blij dat onze dochters in de ZHV op de

BYU werden geroepen. De hele familie ont-

vangt zegeningen door het dienstbetoon

van de ZHV.
Vanaf het begin heeft de ZHV liefdewerk

verricht. Tijdens de eerste vergadering zei

Emma Smith (de eerste presidente): Teder

lid moet verlangend zijn om het goede te

doen.' (Notulen van de zustershulpvereni-

ging van Nauvoo, 17 maart 1842, blz. 13; En-

sign, maart 1992, blz. 4. Hierna zijn de cita-

ten uit de originele documenten genomen.)

De notulen van deze eerste vergaderingen

staan vol verslagen over hoe de zusters voor

de behoeftigen en daklozen zorgden en gif-

ten afdroegen ter ondersteuning van hen die

voedsel, onderdak en onderwijs nodig

hadden.

Een decennium na het vertrek uit Nauvoo

waren de zusters die in de beginselen van de

ZHV getraind waren nog steeds bezig met

het zorgen voor de behoeftigen. Tijdens een

conferentiebijeenkomst maakte president

Brigham Young bekend dat de heiligen van

twee handkargroepen in de bergen van Wy-
oming door vroegtijdige sneeuw gestrand

waren. Hij vroeg om onmiddellijke hulp om
hen te redden. Voordat ze de Tabernakel

verlaten hadden, waren veel zusters al be-

gonnen met het verzamelen van kleding om
naar de heiligen in de bergen te sturen. (Zie

Dit jaar vieren we het 150-jarig

bestaan van de zustershulpvereni-

ging, die op 17 maart 1842 in Nau-

voo (Illinois) werd opgericht. Het program-

ma van de viering is via satelliet over de hele

wereld uitgezonden. Er zijn boeken gepubli-

ceerd over de geschiedenis en de viering van

deze wereldwijde zusterschap. De vereni-

gingen op wijk- en ringniveau vieren deze

verjaardag door dienstbetoon in de plaatse-

lijke gemeenschap te verrichten. Later in het

jaar zal er worden aangekondigd wat er op

grote schaal aan het alfabetisme gedaan zal

worden.

We zijn dankbaar voor het effectieve lei-

derschap van presidente Elaine L. Jack, haar

raadgeefsters en alle bestuursleden die lei-

ding geven aan deze viering. Ook zijn we
dankbaar voor alle voormalige leidsters,

want wij vieren tenslotte hetgeen zij tot

stand hebben gebracht. De zustershulpvere-

niging is enorm belangrijk voor ieder lid van

de kerk. Wij zijn allen gezegend door het

voorbeeld en het dienstbetoon van de ZHV-
zusters.

Ik ben de begunstigde van minstens vier

generaties dienstbetoon door de zusters-

hulpvereniging: mijn grootmoeder, mijn
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Kenneth A. Godfrey et al., Women's Voices:

An Untold History of the Latter-day Saints,

1830-1900, Salt Lake City: Deseret Book
Company, 1982, blz. 269.)

Tijdens de eerste vergaderingen van de

ZHV onderwees de profeet Joseph Smith

dat de vereniging 'er niet alleen is voor het

zorgen voor de armen, maar om zielen te

redden' (Notulen, 9 juni 1842, blz. 63; Histo-

ry of the Church, deel 5, blz. 25.) Later luidde

de boodschap van het Eerste Presidium:

'Een van de doelen van de organisatie van
de ZHV was dat er een systeem zou worden
ontwikkeld waardoor de zusters religieuze,

leerstellige en bestuurlijke onderwerpen
van de kerk zouden bestuderen. Het verle-

nen van dienstbetoon onder leiding van de

bisschap (...) was een onderdeel van hun
actieve werk. Maar het is niet de bedoeling

dat hun activiteiten daar volledig door in

beslag worden genomen, zodat er geen tijd

overblijft voor de ontwikkeling van geloof

en de vooruitgang van de zusters in literaire,

sociale en huiselijke activiteiten.' (James R.

Clark, comp., Messages of the First Presidency

of The Church of Jesus Christ of Latter-day

Saints, 6 delen, Salt Lake City: Bookcraft,

1965-1975, deel 5, blz. 217.)

'Het redden van zielen opent het hele sca-

la van menselijke activiteiten en ontwikke-

ling', zei ouderling John A. Widtsoe later.

'Verlichting van armoede, ziekte, vertwijfe-

ling en onwetendheid - verlichting van alles

wat de vreugde en vooruitgang van de

zusters belemmert. Wat een geweldige op-

dracht!' (John A. Widtsoe, Evidences en

Reconciliations, Salt Lake City: Bookcraft,

1987, blz. 308.)

Bij die opdracht hoort ook onderwijzen. In

een openbaring in 1830 zegt de Heer tegen

Emma Smith dat de profeet haar zou
toestaan 'om de Schriften uit te leggen en de
kerk te vermanen, zoals het u door Mijn

Geest zal worden ingegeven' (Leer en Ver-

bonden 25:7). Toen ze later werd geroepen

als ZHV-presidente, herinnerde haar man
haar aan deze openbaring, dat zij de Schrif-

ten zou uitleggen en het vrouwelijke gedeel-

te van de gemeenschap zou onderwijzen.

Hij zei dat niet alleen zij maar ook anderen
die zegeningen zouden ontvangen (zie No-
tulen, 17 maart 1842, blz. 8).

Latere presidenten van de kerk hebben
deze belangrijke taak om te onderwijzen op-

nieuw benadrukt, en de leidsters en leer-

krachten van de ZHV hebben zich dan ook
uitstekend van deze taak gekweten.

DeZHVwerd op initiatiefvan de vrouwen
van Nauvoo georganiseerd. Een groep vrou-
wen die het verlangen had om een vereni-

ging te organiseren die zusterschap zou be-

vorderen en liefdadig werk zou verrichten,

vroegen Eliza R. Snow om een aantal regels

en statuten uit te schrijven. Toen Joseph

Smith hiervan hoorde, vroeg hij alle zusters

om samen te komen zodat hij hun 'iets be-

ters dan geschreven statuten' kon verschaf-

fen. Een zuster wist nog wat hij had gezegd:

'Ik zal de vrouwen organiseren onder de

priesterschap, en naar het voorbeeld van de

priesterschap' (Sarah M. Kimball, 'Autobio-

graphy', Woman's Exponent, 1 september

1883, blz. 51). Gelukkig hebben we uitge-

breide notulen van de vergaderingen van de
eerste twee jaar van de zustershulpvereni-

ging. Hieruit kunnen we de essentie leren

van de instructies die de profeet Joseph

Smith aan de nieuwe organisatie en haar le-

den gaf. Deze verjaardag is een uitstekende

gelegenheid om deze profetische aanwijzin-

gen te herhalen en te benadrukken.

In zijn eerste formele instructies aan de

nieuw opgerichte organisatie zei de profeet

dat hij 'ervoor wilde zorgen dat de organisa-

tie voor de Allerhoogste acceptabel zou wor-
den gevestigd'. Hij onderwees dat 'als we
instructies krijgen, we die stem moeten vol-

gen (. . .) opdat de zegeningen van de hemel
op ons allen zullen rusten. En allen moeten
eensgezind samenwerken, anders kan er

niets tot stand worden gebracht waardoor
de vereniging naar het voorbeeld van het

aloude priesterschap kan handelen' (Notu-

len, 30 maart 1842, blz. 22).

De raad van de profeet was kennelijk be-

doeld om deze nieuwe organisatie het voor-

deel van een eerdere openbaring te geven,

waarin de Heer het nieuw georganiseerde

Eerste Presidium instrueerde : 'Ik geefu aan-

wijzingen hoe gij voor Mijn aangezicht

moogt handelen, opdat het u tot zaligheid

moge strekken.

'Ik, de Here, ben gebonden, wanneer gij

doet, wat Ik zeg; maar wanneer gij niet doet,

wat Ik zeg, hebt gij geen belofte' (Leer en

Verbonden 82:9-10). De beloofde zegenin-

gen aan de zustershulpvereniging konden
alleen verkregen worden wanneer leidsters

en leden functioneerden binnen de grenzen

die de Heer had gesteld.

De volgende keer dat Joseph Smith met de

zustershulpvereniging vergaderde, 'ver-

maande hij de zusters om hun geloof en ge-

beden te concentreren op en hun vertrou-

wen te stellen in hen die God had aangewe-
zen om te eren, die God aan het hoofd had
geplaatst om leiding te geven' (Notulen, 28

april 1842, blz. 37). Deze raad bevestigt de

aanwijzingen die in een eerdere openbaring

aangaande de priesterschap werd gegeven.

Daarin staat: 'alle andere functies of ambten
in de kerk zijn toevoegingen' aan het Mel-

chizedeks priesterschap, en 'het Melchize-

deks priesterschap omvat het recht van pre-

sidentschap, en heeft macht en gezag over

alle ambten in de kerk in alle eeuwen der we-
reld' (zie Leer en Verbonden 107:5, 8).

Bijgevolg hebben de zustershulpvereni-

ging en de hulporganisaties die later zijn ge-

organiseerd altijd onder leiding van de pre-

siderende autoriteiten van de priesterschap

gefunctioneerd en gebloeid.

Tijdens dezelfde vergadering sprak de

profeet de woorden die president Gordon B.

Hinckley recentelijk aanduidde als 'een

handvest (...) van de zustershulpvereni-

ging van De Kerk van Jezus Christus van de

Heiligen der Laatste Dagen' (Ensign, maart

1992, blz. 4).

Deze vereniging krijgt haar instructies vol-

gens de orde die God heeft vastgesteld -

door hen die zijn aangewezen om leiding te

geven' (Notulen, 28 april 1842).

Hier verklaarde de profeet dat de zusters-

hulpvereniging haar instructies en leiding

van de priesterschapsleiders moet ontvan-

gen, die over hen gesteld zijn. Net als de

priesterschapsquorums in de kerk heeft de

ZHV haar eigen bestuur, maar het is geen

onafhankelijke organisatie. Het is een inte-

graal onderdeel van de kerk, niet een aparte

kerk voor vrouwen.

De profeet ging verder: 'En nu draai ik in

de naam van de Heer ten behoeve van u de

sleutel om, en deze vereniging zal zich ver-

heugen en vanaf dit ogenblik af zullen ken-

nis en intelligentie u toestromen. Dit is het

begin van betere dagen voor deze vereni-

ging' (Notulen, 28 april 1842, blz. 40).

Met het omdraaien van de sleutel, maakte

de profeet Joseph Smith de zustershulpve-

reniging een officieel onderdeel van de kerk

en het koninkrijk van God. Dit bood nieuwe

kansen aan de vrouwen om kennis en intelli-

gentie van boven te ontvangen, zoals door

de tempelverordeningen die kort daarna

werden ingesteld. De profeet beloofde hen
met betrekking tot hun dienstbetoon: 'Als u
uw voorrechten eer aandoet, kunnen de en-

gelen er niet meer van weerhouden worden
om uw metgezel te zijn' (Notulen, 28 april

1842, blz. 38).

President Joseph Fielding Smith onder-

wees dat Joseph Smith mogelijkheden voor

de vrouwen creëerde om 'een bepaalde ma-

te van goddelijk gezag uit te oefenen, in het

bijzonder betreffende het leiden en instrue-

ren van de vrouwen van de kerk' (Relief So-

ciety Magazine, januari 1965, blz. 5). Presi-

dent Smith legde verder uit: 'Hoewel de

zusters niet het priesterschap dragen (...)

wil dat nog niet zeggen dat de Heer hun
geen gezag heeft verleend. Gezag en

priesterschap zijn twee verschillende din-

gen. Iemand kan gezag ontvangen om be-

paalde dingen in de kerk te doen die bin-

dend zijn en absoluut noodzakelijk voor on-

ze verlossing, zoals bijvoorbeeld het werk
dat de zusters in de tempel doen' (Relief So-

ciety Magazine, januari 1959, blz. 4).

De lering van president Smith aangaande

gezag verduidelijkt wat Joseph Smith be-

doelde toen hij zei dat hij de zustershulp-

vereniging organiseerde 'onder de priester-

schap, en naar het voorbeeld van de
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priesterschap'. Het gezag dat door de

leidsters en leerkrachten van de ZHV wordt

uitgeoefend, evenals van de andere hulpor-

ganisaties, is het gezag dat hun is verleend

vanwege hun organisatorische binding met
De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen

der Laatste Dagen en vanwege hun aanstel-

ling door de oplegging der handen door de

priesterschapsleiders die hen hebben ge-

roepen.

Er zijn geen sleutels van het priesterschap

aan de zustershulpvereniging verleend.

Sleutels worden aan personen verleend,

niet aan organisaties. Datzelfde geldt voor

priesterschapsgezag. Organisaties kunnen
een bepaald gezag uitoefenen, maar ze beli-

chamen dat gezag niet. Daarom zijn de sleu-

tels van het priesterschap aan de leden van
het Eerste Presidium en het Quorum der

Twaalf Apostelen gegeven en niet aan een

organisatie. Onder het priesterschapsgezag

van de bisschop presideert de ZHV-presi-

dente van de wijk de activiteiten van de ver-

eniging in de wijk. De ZHV-presidente van
de ring heeft gezag over de taak waar zij voor

geroepen is. Datzelfde geldt voor de andere

hulporganisaties. Ook zusters die op zen-

ding worden geroepen, worden aangesteld

om met gezag voort te gaan en het eeuwige

evangelie te onderwijzen. Zusters die geroe-

pen worden om in de tempel werkzaam te

zijn, krijgen gezag verleend voor de heilige

taken waarvoor zij geroepen zijn. Zij functi-

oneren allemaal onder leiding van de

priesterschapsleider die de sleutels van het

priesterschap heeft om in zijn taakgebied te

gebruiken.

De profeet Joseph Smith zei tegen de

zusters dat hij iets beters had dan geschre-

ven statuten. Nu zij onder het gezag van het

priesterschap georganiseerd waren,

moesten ze het wereldse concept van macht

verwerpen en op zoek gaan naar de macht
die uit de hemel komt voor hen die hun tijd

en talenten op de wijze van de Heer ge-

bruiken.

Als we de instructies van de profeet aan

die eerste ZHV beschouwen, moeten we
niet vergeten dat er in die vroege dagen van
de kerkgeschiedenis nog veel openbaring

moest komen. Toen hij dus sprak over de

toepasselijkheid van het opleggen der han-

den om elkaar te zegenen, waarschuwde de

profeet ons 'dat de tijd nog niet was geko-

men dat deze dingen in de juiste orde zou-

den geschieden - dat de kerk nu niet in zijn

juiste orde is georganiseerd, en dat ook niet

kan zijn totdat de tempel klaar is' (Notulen,

28 april 1842, blz. 36). In de daaropvolgende

eeuw, naarmate de tempels binnen het be-

reik kwamen van de meeste leden, vereiste

de 'juiste orde' dat deze en andere heilige

praktijken alleen nog maar in de tempels

verricht werden.

Ik wil graag besluiten met enkele woorden

van raad betreffende de taken van vaders,

moeders en priesterschapsleiders, in het bij-

zonder met betrekking tot de zustershulpve-

reniging.

President Harold B. Lee heeft herhaalde-

lijk gezegd dat 'het belangrijkste werk van
de Heer binnen de muren van uw eigen huis

ligt' (Ensign, februari 1972, blz. 51). Dat geldt

evengoed voor vrouwen als voor mannen,
en het onderwijs in deZHV dient daarop ge-

richt te zijn. We kunnen het geweldige be-

lang van de taak die onze Hemelse Vader

aan de moeders heeft gegeven, niet genoeg

beklemtonen. Zij zijn de leerkrachten, de

arbeidsters en degenen die de normen bepa-
len. Moeders geven de ontvankelijke zoons

en dochters van onze Hemelse Vader hun
eerste en vormende aanwijzingen aangaan-

de hun sterfelijke reis naar de eeuwigheid.

Broeders, wij weten dat het priesterschap

de macht van God is, die aan de mens is ge-

delegeerd om tot zegen en verlossing van de
mensheid te worden aangewend. Hoewel
we de priesterschapsdragers vaak betitelen

als 'de priesterschap' moeten we nooit ver-

geten dat 'het priesterschap' geen bezit is

van de dragers ervan of dat het door hen be-

lichaamd wordt. Het wordt gedragen om in

opdracht van God te gebruiken voor het

welzijn van mannen, vrouwen en kinderen.

Ouderling John A. Widtsoe heeft gezegd:

'Mannen hebben geen grotere aanspraak

dan vrouwen op de zegeningen die voortko-

men uit het priesterschap' (Priesthood and

Church Government, Salt Lake City: Deseret

Book Company, 1939, blz. 83). Onze jonge

vrouwen, bijvoorbeeld, moeten evenveel

kansen op de zegeningen van het priester-

schap hebben als onze jongemannen.

Er zijn leiders in verschillende posities in

de kerk die deze basisbeginselen hebben

veronachtzaamd. Sommigen hebben de ge-

regelde gesprekken met de leid(st)ers van

hulporganisaties overgeslagen, waar toch

duidelijke instructies over staan in de kerke-

lijke handboeken. President Spencer W.
Kimball heeft het leidende beginsel aan de

priesterschapsleiders van de kerk onderwe-

zen toen hij zei: 'Onze zusters wensen niet

als kinderen behandeld te worden. Zij heb-

ben het verlangen om als onze zusters en als

onze gelijkwaardigen gerespecteerd te wor-

den. Broeders, ik noem deze dingen niet

omdat de leerstellingen van de kerk aan-

gaande de vrouwen in twijfel worden ge-

trokken, maar omdat ons gedrag in sommi-

ge situaties twijfelachtig is' (Ensign, novem-
ber 1979, blz. 49).

De priesterschapsleiders dienen nauw
met de leid(st)ers van de hulporganisaties

samen te werken. 'Waar de leiders van de

hulporganisaties samen met de priester-

schapsleiders werken om de zending van de

kerk te volbrengen, zal het aardse koninkrijk

van de Heer groeien en bloeien, en zullen

mensen gezegend worden' (Handboek Mel-

chizedekse-priesterschapsleiders, blz. 2).

Alleen door eenheid kunnen we de weg
van de Heer volgen. Hij heeft gezegd: 'In-

dien gij niet één zijt, zijt gij de Mijnen niet'

(Leer en Verbonden 38:27).

Een van de grootste taken van de zusters-

hulpvereniging is om zusterschap te bevor-

deren, net als de priesterschapsquorums

broederschap voor de broeders bevorderen.

Maar we moeten allemaal goed onthouden

dat zusterschap en broederschap geen doel

op zichzelf zijn. Zij zijn een hulpmiddel tot

persoonlijke, geestelijke groei en gezamen-

lijk dienstbetoon. De ultieme en hoogste

uiting van het man-zijn of vrouw-zijn is het

nieuw en eeuwig huwelijksverbond tussen

man en vrouw. Alleen deze verbintenis

vindt zijn hoogtepunt in de verhoging. Zo-

als de apostel Paulus onderwees: 'En toch,

in de Here is evenmin de vrouw zonder man
iets, als de man zonder vrouw' (1 Korintiërs

11:11). Dus het algemene doel van broeder-

schap in de priesterschapsquorums en

zusterschap in de ZHV is om mannen en

vrouwen samen te brengen in heilige

huwelijks- en familiebanden, die naar het

eeuwige leven leiden, 'de grootste van alle

gaven Gods' (Leer en Verbonden 14:7).

Wij danken de Heiland, die dit grootse

doel bereikbaar heeft gemaakt, voor zijn

priesterschapsgezag om de noodzakelijke

verordeningen te verrichten. En wij danken

de grote mannen en vrouwen die een inspi-

rerend erfgoed van goddelijk dienstbetoon

hebben achtergelaten. In de naam van Jezus

Christus. Amen. D
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Priesterschapsbijeenkomst

4 april 1992

'Mijn dienstknecht Joseph'

Ouderling Neal A. Maxwell
van het Quorum der Twaalf Apostelen

'Het leven van de profeet was er één van geweldige prestaties temidden

van diepe ontgoochelingen. Hoe goed zullen wij onze eigen hoogte- en

dieptepunten verdragen?'

die eigenschap zou hij ervoor teruggedeinsd

zijn om zijn merkwaardige rol te vervullen.

Toen hij ongeveer zeven jaar was, kreeg hij

een ernstige infectie aan zijn been. Amputa-

tie leek onvermijdelijk. Hij weigerde een al-

coholisch verdovingsmiddel te nemen toen

men een nieuwe en pijnlijke methode toe-

paste om zijn been te opereren. Tussen twee

haakjes: die attente jongeman vroeg zijn

moeder om de kamer te verlaten zodat zij

geen getuige hoefde te zijn van zijn lijden.

Merkwaardig genoeg was de beste medi-

sche hulp in Amerika voor Josephs kwaal op

slechts enkele kilometers daar vandaan te

vinden: dokter Nathan Smith, de stichter

van de medische school van Dartmouth en

de ervaren uitvinder van deze geavanceerde

techniek. (Zie Le Roy S. Wirthlin, Brigham

Young University Studies, 'Joseph Smith's

Boyhood Operation: An 1813 Surgical Suc-

cess/ deel 21, lente 1981, nr. 2, blz. 131-154;

zie eveneens Ensign, maart 1978, blz. 59-60.)

Hij leidde het operatieteam dat Josephs been

redde.

Joseph heeft vaak moed getoond, zoals

blijkt uit het verslag van een begunstigde:

'Door ziekte en angst was ik volledig uitge-

put. Joseph moest beslissen of hij mij zou

achterlaten en door de bende laten gevan-

gennemen dan wel of hij zichzelf in gevaar

zou brengen door hulp te bieden. Hij koos

voor het laatste, legde mij over zijn brede

schouders en droeg mij, met enkele rustpau-

zes, in de duisternis door het moeras. Door

Josephs kracht (. . .) werd mijn leven gered'

(New Era, december 1973, blz. 19).

Josephs moed was even groot als zijn be-

reidheid om onderwezen te worden. De her-

stelling die slechts 'na verloop van tijd' tot

stand kwam, vroeg om een dergelijke instel-

ling. (Zie ook Mozes 7:21.) Na glorieuze be-

zoeken waren er telkens de moeilijke uitvoe-

ringen. Zo werd bijvoorbeeld het overdra-

gen van de gouden platen - de prachtigste

'vondst' in de godsdienstige geschiedenis -

gevolgd door onverdroten vertaalwerk. De
sleutels van het heilig apostelschap werden

Mijn toespraak gaat in grote lijnen

over de opmerkelijke man die de

Heer herhaaldelijk en liefdevol

'mijn dienstknecht Joseph' noemde (LV

5:7). Wat volgde op het gebed van Joseph

Smith in de lente van 1820 illustreert op on-

weerlegbare wijze onze opvattingen over

God, onszelf, de anderen, het leven, ja, zelfs

over het heelal. Een jongeman begon in het

bos antwoorden te krijgen op de oudste en

belangrijkste vragen van de mensheid! Toch

was de jonge Joseph in dat bos geenszins op

zoek naar de herstelling van het priester-

schap, de heilige begiftiging, de verzegelbe-

voegdheid en de bijbehorende sleutels. Hij

wist niet eens dat dergelijke dingen beston-

den en wilde gewoon weten bij welke kerk

hij zich diende aan te sluiten. Het gebed was

bedoeld om persoonlijke en concrete leiding

te ontvangen, maar het antwoord was van

eeuwige en allesomvattende betekenis!

Denkt u, broeders, dat Joseph naar dat

bosje zou zijn gegaan als hij op voorhand ge-

weten had dat hem weldra onophoudelijke

vervolging en uiteindelijk martelaarschap te

wachten stonden? Moed was één van de

karaktertrekken van Joseph Smith. Zonder

op indrukwekkende wijze hersteld, maar

daarop volgde de test van zionskamp en pas

daarna de roeping van de Twaalf. Het uiterst

belangrijke bezoek van Elia vond plaats lang

voordat het volk en de tempels gereed wa-

ren om te kunnen genieten van de herstelde

verzegelbevoegdheid

.

Ja, Joseph had opmerkelijke manifesta-

ties, maar ook constante kwellingen. Er wa-

ren inderdaad de bezoeken van hemelse

boodschappers, maar deze werden des te

sterker geaccentueerd door de bezoeken van

aardse benden.

Joseph was enerzijds de vriend van hemel-

se vooraanstaanden, maar werd anderzijds

verraden door aardse vrienden. Sleutels en

gaven ontvangen was een realiteit, maar

even reëel was het pijnlijke verlies van zes

van de elf kinderen die Emma en hij kregen.

Joseph had door openbaring vluchtig de ver-

re horizonten van de eerste en de derde staat

gezien. Maar dergelijke glorieuze ervarin-

gen deden zich voor middenin het lastige,

dagelijkse leven van de tweede staat.

De toegewijde Joseph gaf zoveel, maar

kreeg er vaak zo weinig voor terug. Presi-

dent Brigham Young klaagde: 'Joseph kreeg

van zijn broeders niet het vertrouwen dat

hem toekwam. Door zijn dood leerden zij

een wijze les en nadien verzuchtten zij dat

kon hij maar weer bij hen zijn, hoe gehoor-

zaam zij dan zouden zijn aan zijn raadgevin-

gen' (in: Journal of Discourses, deel 10, blz.

222).

Ik herinner mij jaren geleden gelezen te

hebben dat Joseph tijdens een periode van

veel afval in Kirtland iemand lange tijd de

hand schudde. De profeet zei met enige

scherpzinnigheid hoe blij hij wel was te we-

ten dat die persoon zijn vriend was, omdat

hij er die dagen zo weinig had.

Joseph was ziener. Hij bezat de gave om
oude geschriften te vertalen (zie History ofthe

Church, deel 1, blz. 238), en een 'ziener is

groter dan een profeet' (Mosiah 8:13-17).

Het vertaalwerk was waarlijk een 'won-

derbaar werk en een wonder', of zoals het in

het Hebreeuws gezegd wordt 'een wonder-

baarlijk wonder' (Jesaja 29:14). Afgaande op

de volgorde van de vertaling schatten ge-

leerden dat Joseph in 1829 vertaalde met een

gemiddelde snelheid van acht tot dertien ge-

drukte bladzijden per dag. (Zie John W.

Welch en Tim Rathbone, 'The Translation of

the Book of Mormon: Basic Historical Infor-

mation,' Preliminary Report, F.A.R.M.S.,

Provo, Utah, 1986, blz. 38-39.) Een kundige,

professionele vertaler vertelde mij onlangs

dat hij één bladzijde per dag produktief

vond.

Ouderling Jeffrey R. Holland heeft uitge-

rekend dat Joseph, de theologisch onge-

schoolde vertaler, ons meer gedrukte blad-

zijden schriftuur heeft nagelaten dan enig

ander sterveling!
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Joseph werd als openbaarder ook een dui-

delijke uitlegger. President Young schreef

dat Joseph de 'gelukkige gave' bezat om
'dingen vaak in één enkele zinsnede te ver-

duidelijken (. . .) en aldus (. . .) in één uit-

storting van hemelse intelligentie (...) licht

te laten schijnen over eeuwen van duister-

nis' (Brigham Young, in: Journal of Discour-

ses, deel 9, blz. 310).

Joseph Smith verlichtte het landschap van

het leven, broeders, zodat wij de dingen

kunnen zien 'zoals die werkelijk zijn en (. . .)

werkelijk zullen zijn' (Jakob 4:13). De open-

baringen over de bedelingen van de heilsge-

schiedenis leren ons dat Adam de volheid

van het evangelie van Christus bezat en alle

verordeningen ervan. (Zie Mozes 5:58-59.)

Dus begon het christendom niet met het

sterfelijk messiasschap van Jezus in het mid-

den des tijds in Jeruzalem! Natuurlijk is de

verbreiding ervan na Adam de oorzaak van

de overeenkomsten in allerlei godsdiensten.

Daarom treffen we, zo merkte president Jo-

seph F. Smith terecht op, 'overblijfselen van

het christendom' aan die 'onafhankelijk van
de Bijbel (. . .) tot voor de zondvloed terug-

gaan' (in: Journal of Discourses, deel 15, blz.

325). Daarom verbaast het heiligen der

laatste dagen niet, maar vinden zij het eer-

der een verrijking dat ontdekkingen gedaan

worden die aantonen dat de Heer 'aan alle

natiën' een gedeelte van 'zijn woord' te on-

derwijzen geeft (Alma 29:8).

In 1834 vergaderde de priesterschap uit de

buurt van Kirtland niet in een tabernakel,

maar in een kleine blokhut. Daar profeteer-

de Joseph dat de kerk te zijner tijd zou groei-

en en Noord- en Zuid-Amerika vullen, en

zelfs de hele wereld. (Zie Wilford Woodruff,

Mülennial Star, 19 september 1892, blz. 605;

zie eveneens Conference Report, april 1898,

blz. 57.) Denku eens in, broeders, vanavond
zijn er meer dan 162000 mannen en jonge-

mannen vergaderd in meer dan 3000 loka-

ties, die deze bijeenkomst volgen. Later zul-

len de videobanden nog eens tienduizenden
bereiken in zevenenveertig landen en in

zeventien talen!

Bovendien zullen de jongemannen die

vanavond luisteren, waaronder verschillen-

de van mijn kleinzoons, ertoe bijdragen dat

de stoutmoedige profetie van Joseph verder

vervuld zal worden, want 'de einden der

aarde zullen naar [Josephs] naam vragen'

(LV 122:1). En de jongemannen die vana-

vond luisteren, zullen in de komende jaren

vragen beantwoorden in plaatsen met de

meest exotische namen.

Een andere opvallende profetie werd on-

geveer dertig jaar voor de tragiek van de

Amerikaanse burgeroorlog gegeven en

voorspelde niet alleen waar deze zou uitbre-

ken, maar belangrijker nog, dat hij zou ein-

digen 'met de dood en ellende van vele

zielen' (LV 87:1). Die oorlog staat nog altijd

te boek als Amerika's bloedigste oorlog.

Andere profetieën wachten op vervulling.

Sommige zijn akelig, zoals die van 'een ver-

woestende ziekte [die] zal heersen in het

ganse land' (LV 45:31). Hoe deze vreselijke

profetie zal worden vervuld, weten wij niet.

Bij hun eerste ontmoeting profeteerde

Joseph dat Brigham Young op zekere dag de

kerk zou presideren. (Zie Mülennial Star,

25:139.)

Brigham Young was niet zo gauw van ie-

mand onder de indruk, maar hij zei 'Hallelu-

ja!' te willen uitroepen al de tijd dat hij

Joseph Smith kende! (Zie Journal of Discour-

ses, deel 3, blz. 51.) Op zijn sterfbed waren
Brighams laatste woorden: 'Joseph! Joseph!

Joseph!' Hij stond op het punt om met zijn

geliefde Joseph weer verenigd te worden!

(Leonard J. Arrington, Brigham Young: Ame-

rican Moses, New York: Alfred A. Knopf,

1985, blz. 399.)

Joseph zou alles niet volbracht hebben als

hij niet toegewijd en geestelijk onderworpen

was geweest. Ouderling Erastus Snow
waarschuwde ons dat 'als wij de neiging

hebben om onbuigzaam en weerspannig te

zijn (. . .) de Geest des Heren zich op een af-

stand houdt' omdat wij het te druk hebben

met het voldoen aan onze eigen verlangens

en zodoende een 'barrière opwerpen' tus-

sen ons en God (in: Journal of Discourses, deel

7, blz. 352).

Tegen het einde droeg Joseph, in verschei-

dene vergaderingen, de sleutels, het gezag

en de verordeningen aan de Twaalf over. Bij

één van die gelegenheden, vertelt president

Wilford Woodruff, was het gelaat van de

profeet 'zo helder als amber en was hij be-

kleed met een macht [die ik op één en het-

zelfde ogenblik] nooit in het vlees voordien

gezien heb' (Wilford Woodruff, Journal

History, 12 maart 1897). President Young zei

dat wie Joseph kende, kon zien wanneer 'de

geest van openbaring op hem rustte (...)

want op zulke ogenblikken was zijn gelaat

merkwaardig helder en transparant' (in:

Journal of Discourses, deel 9, blz. 89).

Ook al had de profeet Joseph veel geopen-

baard, toch wist hij veel meer dan hij mocht

vertellen. President John Taylor merkte op
dat Joseph 'zich gekluisterd en gebonden

voelde' (in Journal of Discourses, deel 10, blz.

147-148). Heber C. Kimball bevestigde dat

Joseph zich soms 'als het ware ingesloten

voelde (...) zonder de ruimte om zichzelf te

zijn (. . .) en zonder de ruimte in het hart der

mensen om zijn woorden te ontvangen' (in:

Journal of Discourses, deel 10, blz. 233).

De profeet Joseph was een zeer goede

man. Wij moeten niet veronderstellen dat hij

'[zich] schuldig gemaakt [had] aan grote of

verderfelijke zonden' want zoiets, zei hij,

'heeft nimmer in mijn karakter gelegen'

(Joseph Smith-Geschiedenis 1:28). Tegen

het einde van zijn leven zei hij deemoedig:

'Ik heb u nooit gezegd, dat ik volmaakt was;

maar er is geen fout in de openbaringen die

ik heb onderricht' (Leringen van de profeet

Joseph Smith, blz. 336).

Het is dan ook niet verwonderlijk dat de

profeet een sterke band had met profeten

vanouds! Zoals op de berg der verheerlij-

king Petrus, Jakobus en Johannes priester-

schapssleutels ontvingen van Elias, ontving

de profeetJoseph priesterschapssleutels van

Elias en van Petrus, Jakobus en Johannes en

van zoveel anderen! In een zegen in decem-

ber 1834 bevestigde vader Smith tegenover

zijn zoon dat Joseph in Egypte '(. . .) uitkeek

naar zijn nageslacht in de laatste dagen (. . .)

[en] ernaar streefde te weten (...) wie het

woord des Heren [tot hen] zou brengen en

zijn ogen vielen op jou, mijn zoon [Joseph

Smith junior]: [en] zijn hart verheugde zich

en zijn ziel was tevreden gesteld' (Patriarchal

Blessings, deel 1, blz. 3).

Omtrent zijn eigen lijden kreeg Joseph de-

ze belofte: 'Uw hart zal verruimd worden'.

Een verlichte Joseph schreef vanuit de ge-

vangenis in Liberty: 'Ik heb de indruk dat

mijn hart na deze ervaring altijd zachtaardi-

ger zal zijn dan voorheen (. . .) Ik denk dat ik

mij nooit als nu zou kunnen voelen als ik

geen leed had doorstaan' (The Personal Wri-

tings of Joseph Smith, bezorgd door Dean C.

Jessee, Salt Lake City: Deseret Book Co.,

1984, blz. 387). Had Joseph niet te horen ge-

kregen dat 'dit alles u ondervinding zal ge-

ven, en voor uw welzijn zal wezen' (LV

122:7)? Het belangrijkste is dat de profeet Jo-

seph vertalingen en openbaringen het licht

liet zien die als nooit tevoren de realiteit be-

vestigen en beschrijven van de glorieuze

verzoening waarin, jammer genoeg, heden

ten dage zo weinig mensen nog echt gelo-

ven. Het is de meest centrale gebeurtenis

van de hele mensheid! Jezus zelf heeft ons

weinig woorden rechtstreeks nagelaten met

betrekking tot zijn eigen, persoonlijke lijden

tijdens die verschrikkelijke, maar bevrijden-

de, verzoening. Deze schaarse, geweldige

woorden komen bijna allemaal tot ons dank-

zij de profeet Joseph! Jezus heeft inderdaad

uit iedere porie gebloed. Hij heeft gesidderd

van pijn en naar geest en lichaam geleden.

Hij smeekte dat Hij niet zou terugdeinzen en

de verzoening zou volbrengen. Hij beëin-

digde uiteindelijk alle voorbereidingen voor

de mensenkinderen. Ootmoedig als Hij

was, liet Jezus zijn wil 'volledig opgaan in de

wil van de Vader'! (Mosiah 15:7.) Zelfs te-

midden van zijn verbazingwekkende, per-

soonlijke overwinning, gaf Jezus, overeen-

komstig zijn voorsterfelijke belofte, nog

steeds alle heerlijkheid aan de Vader. (Zie LV
19:18-19; Mozes 4:2.)

Het leven van de profeet was er één van

geweldige prestaties temidden van diepe

ontgoochelingen. Hoe zullen wij onze

hoogte- en dieptepunten verdragen, broe-
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ders? Zullen wij ons op dezelfde manier per-

soonlijk onderwerpen of zullen wij 'onbuig-

zaam en weerspannig' zijn?

Joseph werd een volledig toegewijd man
en groeide in een 'geestelijk crescendo'

(History of the Church, deel 6, blz. 317). Zul-

len wij dat ook doen, broeders, door niet al-

leen in woorden maar ook door ons voor-

beeld van vooruitgang te getuigen tot ons

gezin, onze vrienden en onze kudde? Wij

kunnen dit doen door nog duidelijker men-

sen van Christus te worden!

Of zullen wij zijn zoals diegenen die

respectabel waren maar de moed niet kon-

den opbrengen om Jezus openlijk te belijden

en die bang warenhun plaats in de synagoge

te verliezen? (Johannes 12:42-43.) Er zijn zo-

veel vergelijkbare omstandigheden vandaag

en sommige leden van de kerk zijn bang om
hun plaats in gevaar te brengen! Iedere dag

beantwoorden wij de vraag: 'Wie staat bij 's

Heren vaan?'

Mijn broeders, 'dit zijn [uw] dagen' (Hela-

man 7:9) in de geschiedenis van de kerk. Let

erop wat voor dagen dat zullen zijn, wan-

neer de Heer duidelijk zichtbaar 'voor de

ogen van alle natiën (. . .) Zijn heilige arm zal

ontbloten' (LV 133:3). God zal zijn werk

'bespoedigen' (LV 88:73). Hij zal de laatste

dagen eveneens 'verkorten (...) om der uit-

verkorenen wil'; dat betekent dat de gebeur-

tenissen elkaar snel zullen opvolgen (Mat-

teüs 24:22; Joseph Smith-Geschiedenis

1:20). Bovendien 'zal alles in beroering zijn'

(LV 88:91). Alleen wie mensen van Christus

aan het worden zijn, zullen hun geestelijk

evenwicht kunnen bewaren. Broeders, mo-

gen wij 'in geloof wandelen', en, indien no-

dig, op onze knieën! In de naam van de Heer
van het heelal, Jezus Christus. Amen. D

Wees een man!

Ouderling Carlos E. Asay
van het Presidium der Zeventig

'Een echte man is iemand die naar de influisteringen van de Heilige Geest

luistert en er naar streeft christelijke deugden te ontwikkelen.

'

'Toen ik wegliep (...) riepen mijn metge-

zellen mij na: "Wordt het niet eens tijd om
volwassen te worden?" "Wanneer hou je er-

mee op om een moederskindje en een gods-

dienstfanaat te zijn?" "Wanneer word jij

eindelijk een man?" (Carlos E. Asay, in: In

the Lord's Service, Salt Lake City: Deseret

Book Co., 1990, p.46.)

Wie is er man?

Een jongen van diakenleeftijd schreef

het volgende: 'Ik sta onder sterke

druk van mijn vrienden om te roken

en te stelen en nog meer van zulke dingen te

doen (. . .). Mijn beste vrienden oefenen

echt druk op me uit. Zij noemen mij een

mietje en een moederskindje als ik niet mee-

doe. Ik heb helemaal geen zin om te roken

maar mijn beste vriend Steve zei me waar de

jongens bij stonden: "Kevin, je bent een idi-

oot en een bangerik tegelijk.'" (J. Santrock,

Adolescence, New York: William C. Brown,

1987, cursivering toegevoegd.)

Een achttienjarige priester vertelde het

volgende:

'Ik werd er eens toe overgehaald om met

een groep jongeren een weekendje weg te

gaan. Men had mij verteld dat het program-

ma van die dag bestond uit sightseeing, een

lunch en naar de film gaan. Er was mij be-

loofd dat er geen [ongepaste activiteiten]

zouden zijn. Zij wisten allemaal (...) dat ik

heilige der laatste dagen was en (. . .) mij

nauwgezet aan de normen van mijn kerk

hield.

'Eenmaal in de stad, bezochten wij eerst

een tweetal historische plaatsen en aten on-

ze lunch. Toen gebeurde het onvermijdelijke

- de groep ging naar een bar en een bordeel.

Ik weigerde deze plaatsen van verderf bin-

nen te gaan en sprak mijn verontwaardiging

uit over de gebroken beloften.

Blijkbaar wordt iedereen vroeger of later

door makkers uitgenodigd om te roken, te

drinken, te stelen of mee te doen aan andere

immorele daden, alles onder het voorwend-

sel van de mannelijkheid. Wanneer men dan

weigert mee te doen wordt men vaak bela-

chelijk gemaakt en uitgescholden voor miet-

je, moederskindje, idioot, bangerik, flauwe-

rik en godsdienstfanaat. Zulke scheldna-

men gebruiken leeftijdgenoten die manne-

lijkheid gelijkstellen met het vermogen om
alcohol te drinken, tabaksrook uit mond en

neus te blazen, als een beest tekeer te gaan

tot men zijn wilde haren verloren heeft, en

zonder scrupules morele wetten te breken.

Op kleurrijke wijze worden ons sigaret-

ten, bier en andere ondeugden op reclame-

borden, op tv, in tijdschriften aangeprezen.

Maar zij die listige tactieken gebruiken om
hun waren aan de man te brengen, geven

helemaal niets om de ziel van jonge mensen

en zijn enkel uit op eigen gewin. Zij willen

ons laten geloven dat iemand die een sigaret

of een biertje vasthoudt een man is, terwijl

hij in wezen alleen maar de slaaf is van een

vernietigend produkt. Zij willen ons laten

geloven dat iemand die zich inlaat met onge-

oorloofde seks een man is, terwijl hij in we-

zen alleen maar misbruik maakt van diege-

nen die 'teder', 'kuis' en 'fijngevoelig' zijn

(Jakob 2:7). Zij willen ons laten geloven dat

bruut geweld, ruw gedrag, onbeheerste

driftbuien, smerige taal en een onverzorgd

uiterlijk kenmerkend zijn voor een echte

man, terwijl deze eigenschappen in wezen

op zijn best dierlijkheid en op zijn slechtst

precies het tegenovergestelde van echte

mannelijkheid voorstellen.

Wij, dragers van het priesterschap, moe-

ten op onze hoede zijn; bij ons streven om
echte mannen te worden mogen wij ons niet
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laten beïnvloeden door stemmen van

'vreemden' (zie 1 Korintiërs 14:8-11). Wij

moeten eraan denken dat 'God de mens
naar zijn eigen beeld geschapen heeft' en dat

van de mens verwacht wordt dat hij dat

beeld in zijn eigen gelaat gegrift houdt

(Genesis 1:27; zie ook Alma 5:14, 19).

'Wat is de mens?' vroeg de psalmist. Zijn

antwoord: '[God] heeft hem bijna goddelijk

gemaakt, en hem met heerlijkheid en luister

gekroond' (Psalmen 8:5-6). Daarom is het

onze verantwoordelijkheid om almaar hoge-

rop te klimmen en iedere kroon die God ons

geeft met eer te dragen. Jongemannen, en in

het bijzonder de jongemannen van een 'uit-

verkoren geslacht' en van een 'koninklijk

priesterschap', moeten begrijpen dat zij de

geestkinderen van God zijn en dat niemand

een echte man wordt totdat hij de Vader aller

geesten vereert en inwendige krachten laat

heersen over zijn gedachten, woorden en

daden. (Zie 1 Petrus 2:9; Handelingen 17:28;

Hebreeën 12:9.)

Wat maakt van iemand een man?

'Wat maakt van iemand een man?' is de

vraag in een welbekende reclamespot voor

bier. Er wordt gesuggereerd dat men door

dat bier te drinken een man wordt. Wat
misleidend en intens dom! Zij die jullie ertoe

willen brengen om alcohol en drugs te ge-

bruiken hebben niet het minste respect voor

jullie die 'tempels van God' zijn. Daarom
willen zij jullie ertoe overhalen jullie lichaam

te 'schenden' en de Geest Gods die in jullie

woont te ergeren (zie 1 Korintiërs 3:16-17).

Wat maakt van iemand een man? Laten wij

het Boek van Mormon raadplegen en naar

vader Lehi luisteren voor een antwoord.

Kort voor zijn dood gaf Lehi zijn zonen de

volgende opdracht: 'Staat op uit het stof

(. . .) en zijt mannen' (2 Nephi 1:21; cursive-

ring toegevoegd).

'O, dat gij toch wildet ontwaken uit een

diepe slaap, ja, uit de slaap der hel, en de

vreselijke ketenen wildet afschudden, waar-

mede gij zijt gebonden' (vers 13).

'Zijt vastberaden, één van hart en één van

zin, eendrachtig in alle dingen' (vers 21).

'Omgordt u met de wapenrusting der ge-

rechtigheid (. . .). Ontvliedt de duisternis

(. . .). Staat niet langer op (...)' (verzen

23-24).

• De uitdaging om 'op te staan uit het stof'

betekent dat wij een eind maken aan slechte

handelingen die het karakter vernietigen en

levens verwoesten. Lichamelijke verlangens

dienen wij te beheersen.

• 'Ontwaken uit een diepe slaap (. . .), ja, uit

de slaap der hel' houdt een leerproces in

waarbij men zich bewust wordt van Gods
heilige bedoelingen. Geen enkele slaap is

dieper of dodelijker dan de slaap der on-

wetendheid.

• 'De vreselijke ketenen afschudden waarmede

gij gebonden zijt' verwijst naar de noodzaak

om onze slechte gewoonten te overwinnen,

ook de ogenschijnlijk kleine gewoonten die

tot sterke 'ketenen der hel' uitgroeien. (Zie 2

Nephi 26:22; Alma 5:7.)

• 'Vastberaden zijn, één van zin en één van

hart, eendrachtig in alle dingen' vereist een to-

tale toewijding aan gerechtigheid en een

doelgerichtheid zodat iemands wil over-

eenstemt met de wil van God.
• 'De wapenrusting der gerechtigheid omgor-

den' herinnert ons eraan dat wij de helm des

heils moeten dragen, het zwaard der waar-

heid opnemen, het schild des geloofs ge-

bruiken en de bescherming van de volledige

wapenrusting van de Heer aanvaarden.

(Efeziërs 6:11-18.)

• 'De duisternis ontvlieden ' leert ons dat wij

een voorbeeld van goedheid en een licht

voor anderen moeten zijn. Ware mannen
zijn fonteinen van levend licht in wiens

buurt men graag vertoeft (Thomas Carlyle;

zie ook LV 103:9-10).

• 'Niet langer opstaan ' maakt het volkomen

duidelijk dat het zinloos is om de geboden te

negeren of moedwillig te breken.

Een gevaarlijke leugen

Er doet een gevaarlijke leugen de ronde

onder de heiligen der laatste dagen die ook

onder de jongeren haar tol eist. En dat is de

opvatting dat een 'evenwichtig man' ie-

mand is die er zich bewust voor hoedt al te

rechtschapen te worden. Deze leugen wil
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ons doen geloven dat het mogelijk is om een

succesvol en gelukkig leven te leiden als een

'innerlijk verdeelde man', met het ene been
in Babyion en het andere in Zion. (Zie Jako-

bus 1:8.)

Ik houd van dat verhaal van de twee jon-

gemannen die in een klooster opgeleid wa-
ren. Op een morgen, op zoek naar het avon-

tuur, komen zij voorbij de kathedraal. De
meest rechtschapene van de twee herinnert

zich dat zij die ochtend niet gebeden heb-

ben. Hij zegt tot de ander: 'Hoe kunnen [wij]

verwachten dat [God] ons vandaag zal ze-

genen?'

Waarop de minder rechtschapene ant-

woordt: 'Mijn waarde vriend, ik heb al zo-

veel gebeden de laatste twee maanden (...)

dat ik het gevoel krijg dat ik [een beetje] te

veel gebeden heb.'

'Hoe kan iemand te godsdienstig zijn?'

vraagt de eerste. 'Godsdienst is het enige

wat baat. Een mens is slechts een beest als hij

van de ene dag op de andere leeft, eet en

drinkt, ademt en slaapt. Alleen als hij zichzelf

verheft en zich inlaat met de onsterfelijke geest

binnen in hem, wordt hij werkelijk een man. Be-

denk eens hoe jammer het wel zou zijn als

het bloed van de Verlosser tevergeefs vergo-

ten was' (A. Conan Doyle, 'The White Com-
pany', Works of A. Conan Doyle, New York:

Cosmopolitan Book Corporation, 1988, p.

58-59; cursivering toegevoegd).

Kan een mens te rechtschapen zijn? Te

christelijk? Natuurlijk niet! Kan de zoge-

naamd 'evenwichtige man' met succes op de

balk tussen goed en kwaad blijven balance-

ren? Nee. Iedere stap is onzeker en uiteinde-

lijk zal hij beginnen te wankelen, eraf vallen

en verbrijzeld worden door Gods geboden.

Vleselijkheid was nooit mannelijkheid en
zal dat ook nooit worden. Een echte man is

iemand die luistert naar de influisteringen

van de Heilige Geest en ernaar streeft

christelijke deugden te ontwikkelen. Een
echte man is iemand die de Heilige Geest

toelaat om de koers en het ritme van zijn le-

ven te bepalen; 'Bedenkt, dat vleselijk ge-

zind te zijn de dood, en geestelijk gezind te

zijn het eeuwige leven betekent' (2 Nephi
9:39).

Voorbeelden van mannelijkheid

Een man van Christus stond op 1 oktober

1959 voor een menigte van 1500 mensen in

een kerk in de buurt van het Kremlin en
noemde Jezus stoutmoedig de grote Verlos-

ser. Vol emotie zei hij:

'Ik geloof zeer sterk in de kracht van het

gebed. Het is mogelijk om toegang te krijgen

tot die onzichtbare macht die zoveel steun

en sterkte geeft in tijden van nood. Wees niet

bevreesd. Onderhoud Gods geboden. Be-

min uw naaste. Bemin de hele mensheid.

Streefvrede na en alles zal wel zijn. De waar-

heid zal overeind blijven; de tijd zal het be-

wijzen.' (Zie Ezra Taft Benson, Cross Fire;

The Eight Years with Eisenhower, Garden City,

N.Y.: Doubleday and Co., 1962, p. 485-488.)

Bij die gelegenheid vloeiden er tranen,

ook van journalisten die schoorvoetend naar

de eredienst waren gekomen. Eén journa-

list, een voormalige marinier, noemde deze

ervaring één van de meest geestelijke en ge-

denkwaardige van zijn leven. Op die dag
stond er een echte man in die Russische ka-

thedraal. Zijn naam was Ezra Taft Benson,

de huidige president en profeet van de kerk.

Parley P. Pratt geeft ons de beschrijving

van een andere echte man in het verslag van
zijn gevangenschap met de profeet Joseph

Smith en anderen in Richmond (Missouri).

Tijdens één van die verschrikkelijke nachten

in de gevangenis werden broeder Pratt en

zijn metgezellen blootgesteld aan de vunzi-

ge taal van hun bewakers toen die opschep-

ten over de misdaden die zij tegen de mor-
monen begaan hadden, zoals verkrachting,

moord, diefstal. Op een bepaald ogenblik

kon de profeet Joseph Smith het niet langer

verdragen; hij kwam overeind en fulmi-

neerde:

'ZWIJG, duivels van de bodemloze put. In

de naam van Jezus Christus gebied ik u te

zwijgen; ik wil geen minuut langer meer
leven en zulke taal aanhoren. Houd op, an-

ders sterven jullie of ikOP DIT OGENBLIK.

'

Ouderling Pratt schrijft dan: 'Ik heb ge-

rechtsdienaren gezien in indrukwekkende

toga's (. . .) in de gerechtshoven van Enge-

land; ik heb de plechtige vergadering van
het congres bijgewoond (. . .); ik heb mij ko-

ningen geprobeerd voor te stellen (. . .); en
keizers die vergaderd waren om over het lot

van koninkrijken te beslissen; maar waar-

digheid en majesteit heb ik slechts eenmaal

gezien, in ketenen gehuld op een midder-

nachtelijk uur in de kerker van een onbe-

kend dorpje in Missouri' (Autobiography of

Parley P. Pratt, Salt Lake City: Deseret Book
Co., 1985, blz. 179-180).

Daar stond een man! Joseph Smith, de

profeet van de herstelling.

De Heiland, het volmaakte voorbeeld van

mannelijkheid, stond voor zijn folteraars,

gegeseld, geslagen, bespuwd, een doornen-

kroon op het hoofd gedrukt. Pilatus gaf toe:

'Ik vind geen schuld in hem.' Vervolgens

sprak hij die onweerlegbare en doordrin-

gende woorden: 'Ziedaar de man!' (Johan-

nes 19:4-5.)

Jezus, onze Heiland, was de man onder al-

le mannen, want Hij 'nam toe in wijsheid en

grootte en genade bij God en de mensen'

(Lucas 2:52); Hij onderwierp het vlees aan

de Geest en gaf niet toe aan verleiding (zie

Mosiah 15:1-8); Hij leerde gehoorzaamheid

uit hetgeen Hij leed (Hebreeën 5:8); Hij ging

van genade op genade voort (zie LV 93:1-4);

en om het met de woorden van Shakespeare

te zeggen:

Zacht was zijn leven, en zo de elementen

In hem gemengd, dat de natuur mocht opstaan

En roemen voor 't heelal: 'Dit was een man.

'

(Julius Caesar, geciteerd door David O.

McKay, in: Gospel Ideals, Salt Lake City:

Improvement Era, 1953, blz. 353.)

Daarom mag Hij, de enige zondeloze, vol-

maakte man die ooit op deze aarde heeft ge-

leefd, met recht en reden zeggen: 'Welk

soort mensen behoort gij daarom te zijn?

Voorwaar zeg Ik u: Zoals Ik ben' (3 Nephi
27:27).

Koning David gaf zijn zoon Salomo de

volgende raad: 'Wees gij (. . .) sterk en toon u

een man; en neem uw plicht jegens de Here,

uw God, in acht: wandel op zijn wegen en

onderhoud zijn inzettingen, geboden, (...)

opdat gij voorspoedig volvoeren moogt alles

wat gij doet' (1 Koningen 2:2-3; cursivering

toegevoegd). Ik onderschrijf deze opdracht:

Zijt mannen van Christus! Zijt mannen van

God! Daarvoor bid ik in de naam van Jezus

Christus. Amen. D
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Een gevangene van de liefde

Ouderling Vaughn J. Featherstone
van de Zeventig

'Is er een betere manier om ons voor te bereiden om onze God te ontmoeten

dan door een zending te vervullen wanneer wij in de herfst of de winter van

ons leven zijn gekomen?'

den om dit grote werk te verrichten' (Alma

26:3).

Beeldt u zich in wat duizenden echtparen

dit jaar zouden kunnen verwezenlijken, ge-

volgd door nog vele scharen in de komende
jaren. Wij zouden de velden, die wit zijn om
te oogsten, kunnen ingaan en de schoven

kunnen koesteren, verzorgen en verzame-

len in 'de voorraadschuren, zodat ze niet

worden verspild. Ja, ze zullen ten laatsten

dage niet door de storm worden platgesla-

gen' (Alma 26:5-6).

Ik denk niet dat wij zozeer beproefd zullen

worden als de pioniers, die gevraagd wer-

den om alle wereldse bezittingen, huizen,

zelfs gezinnen en geliefden achter te laten

om de prairies over te steken en naar droge,

verlaten en onaantrekkelijke streken te

gaan. Zij begroeven hun baby's, kinderen

en metgezellen op de vlakten in ondiepe,

ongemerkte graven. Fysiek hebben zij onge-

looflijk veel geleden; hun droevige, erbar-

melijke verhaal kan niet in woorden worden
beschreven. Dit koninkrijk is ontsproten uit

de as van de offers van dergelijke edele zie-

len en is de grootste kracht ten goede op de

hele aarde geworden.

Het is nodig, niet om voorgoed van huis te

gaan, maar wel voor een korte tijd, om dan

terug te keren en de rijke oogst van getrou-

we arbeid binnen te halen. Uw kinderen en

uw kleinkinderen zullen ervoor gezegend

worden. De macht van het goede zal van Zi-

on uitgaan. 'Hoe liefelijk zijn op de bergen

de voeten van hem, die blijde boodschap

brengt, die de vrede verkondigt' (Mosiah

12:21).

Kunt u zich een christelijker dienst inden-

ken dan de oogst in veiligheid te brengen?

Zendelingechtparen worden naar de ge-

meenten gezonden om daar hun medemen-
sen te dienen en te koesteren. Zij versterken

de kerk, verheffen de neerhangende han-

den en vatten liefde op voor de Filipino's, de

Afrikanen, de Noren, de Haïtianen en de

Polynesiërs.

Stelt u zich voor wat het betekent dat de

Heer u werkelijk nodig heeft voor de bedie-

ning in een ver land.

Er is een populair liedje dat onze generatie

Broeders, ik wil vanavond spreken tot

de generatie die op rijpere leeftijd ge-

komen is, waarvan velen God, hun
land en hun naaste gediend hebben; een

sterke, toegewijde generatie met principes,

die grote dingen heeft gedaan maar de wijs-

heid bezit om er niet te veel over te praten.

Maar nu wordt er opnieuw een beroep op

ons gedaan.

Ik wil met name spreken over het zen-

dingswerk voor echtparen. Het werk is van

zo'n groot belang dat de Heiland bij de

laatste instructies aan zijn volgelingen hen

de opdracht gaf: 'Niemand heeft grotere

liefde, dan dat hij zijn leven inzet voor zijn

vrienden (. . .) Ik heb u uitgekozen (...) op-

dat gij zoudt heengaan (. . .) en uw vrucht

zou blijven' (Johannes 15:13, 16).

Nooit is er grotere behoefte geweest aan

een leger gerijpte echtparen om naar ieder

uiteinde van de aarde te gaan en de vrucht

van de oogst te behouden. De oogst is waar-

lijk groot en arbeiders zijn er te weinig. Denk
aan de woorden van Ammon:
'Onze broederen, de Lamanieten, waren

in duisternis, zelfs in de donkerste afgrond;

doch ziet, hoevelen hunner zijn ertoe ge-

bracht om het wonderbaar licht Gods te aan-

schouwen! Dit is de zegen, ons gegeven, dat

wij middelen in de handen Gods zijn gewor-

zich nog kan herinneren. Luister naar de

lichtjes aangepaste tekst:

Ver weg van huis zul je mij vinden

te zwak om ketenen te verbreken die mij binden;

Boeien heb ik niet nodig om te weten

dat ik een gevangene van de liefde ben.

Op één bevel sta ik te wachten

Van Hem die mijn lot nu beheerst.

Om te ontkomen is het nu te laat;

Ik ben slechts een gevangene van de liefde.

Wat baten mijn goede zorgen,

als ik zijn liefde niet deel met anderen.

Hoewel er nog anderen kunnen zijn,

moet ik een broeder zijn, want ik ben niet vrij.

Wakker of in slaap, Hij is in mijn dromen.

Op mijn knieën zal ik tot Hem komen.

Mijn leven zelf is in zijn veilige handen,

ik ben slechts een gevangene van de liefde.

Ik ben een gevangene van de liefde.

René de Chardin heeft gezegd: 'Op zekere

dag, wanneer wij de wind, de golven, de ge-

tijden en de zwaartekracht hebben leren be-

heersen, zullen wij voor God de krachten

van de liefde onder controle brengen; dan

zal de mens, voor de tweede maal in de ge-

schiedenis, het vuur ontdekt hebben.'

Geweldige echtparen die eenvoudig de

Heer liefhebben, in dit grote werk willen

dienen en een roeping willen aanvaarden,

zullen ook gevangenen van de liefde zijn,

van Christus' liefde.

Yogi Berra, een vaak geciteerde honkbalfi-

losoof, heeft gezegd: 'Als je aan een

kruispunt komt, moet je het kruispunt over.

'

Duizenden van u hebben een kruispunt be-

reikt.

Nu is het moment om een roeping te aan-

vaarden of u daarvoor aan te melden.

Een oud vrouwtje in een rustoord keerde

zich tot de oude man naast haar en zei: 'Ik

kan je leeftijd raden.'

'Dat kun je niet', antwoordde de man.

'Jawel, dat kan ik zeker. Neem een bad,

scheer je, trek een schoon overhemd aan,

doe een das om en poets je schoenen; dan

zal ik 't je zeggen.'

De oude man was een uurtje weg. Toen hij

terugkwam zag hij er netjes en schoon uit,

keurig in een pak gestoken, zijn haren ge-

kamd en zijn schoenen gepoetst. Ze zei: 'Ga

nu eens tegen de muur staan.' Zo gezegd, zo

gedaan.

'En', vroeg hij, 'hoe oud ben ik?'

'Jij bent 89 jaar.'

'Dat is juist, maar hoe weet je dat?'

'Je hebt het mij gisteren verteld.'

Na de echtgenoot van een vrouw onder-

zocht te hebben, zegt de dokter tegen haar:

'Het bevalt me niet zoals uw man eruit ziet.

'

'Mij evenmin,' zegt de vrouw, 'maar hij is

goed voor de kinderen.'
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Sommigen van ons kunnen er wat oud uit-

zien, maar als wij ons netjes kleden valt het

nog best mee.

Kunt u zich inbeelden wat een geweldige

zegen het zou zijn om te dienen in een ge-

meente in Alaska, op Barbados of in Haïti,

Nigeria of Manila? Wij hebben echtparen no-

dig met een hart vol liefde en een verlangen

om te dienen, die de belangrijke verant-

woordelijkheid zullen hebben om de oogst

tot zegen te zijn zodat de vruchten behou-

den blijven. Alleen al zoveel jaren levenser-

varing maken ons geschikt om zorg te dra-

gen voor de oogst.

De dankviering, Kerstmis en nieuwjaar

zullen nooit meer hetzelfde zijn als u ze een-

maal gevierd hebt op zending. Beeldt u zich

in: een klein kerstboompje met weinig ver-

siering, watkerstmuziek, een eenvoudig ap-

partementje, uw vrouw - op wie u verliefder

bent dan ooit - een kerstsfeer die van uw
woning als het ware een heilige tempel

maakt. U pakt uw witte doopkleding in en

wandelt hand in hand naar de kapel waar

een gezinnetje geduldig zit te wachten om
Gods koninkrijk door de wateren des doops

binnen te gaan. U ziet de wonderlijke ster

niet boven Betlehem schijnen, maar wel in

de ogen van die nederige, innemende be-

keerlingen. U kijkt naar uw vrouw, en zij

naar u; woorden schieten tekort want uw
vreugde is volkomen.

De twaalf of achttien maanden zullen

voorbij vliegen, maar de herinneringen zul-

len eeuwig blijven. Diegenen onder ons die

de goedheid Gods hebben geproefd, heb-

ben de goddelijke plicht om die goedheid

met anderen te delen.

De apostel Paulus vroeg de Efeziërs 'te

kennen de liefde van Christus, die de kennis

te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot al-

le volheid Gods' (Efeziërs 3:19). We zouden

vervuld moeten zijn met alle volheid Gods.

MetJakobus stellen wij de vraag: 'Wat baat

het, mijn broeders, of iemand al beweert ge-

loof te hebben, als hij geen werken heeft?

Kan dat geloof hem behouden?' (Jakobus

2:14.)

En in het laatste vers van zijn brief reikt de

apostel Jakobus ons een sleutel aan voor ons

dienstbetoon: 'Weet dan, dat, wie een zon-

daar van zijn dwaalweg terugbrengt, diens

ziel van de dood zal behouden en tal van

zonden bedekken.'

Zou de beloning minder groot zijn voor

hen die de oogst verzorgen, binnenhalen en

behouden? President Harold B. Lee leerde

ons het beginsel dat wij alleen dan goede

discipelen van Christus zijn en een andere

belofte verkrijgen die ons ver overstijgt, als

wij onszelf volledig beschikbaar stellen.

Wij maken ons zorgen en lijden onder de

misstappen van onze gezinsleden. Leer en

Verbonden, afdeling 31, vers 5 geeft ons een

geweldige sleutel:

'Sla daarom uw sikkel in met uw ganse

ziel, en uw zonden zijn u vergeven, en gij

zult met schoven op uw rug worden bela-

den, want de arbeider is zijn loon waardig.

Daarom zal uw gezin kunnen leven.'

Onze generatie heeft veel gegeven. Waar-

om dan niet nog een keer, zodat onze gezin-

nen zullen leven?

Wij kennen de zegeningen en de barmhar-

tigheden van God niet. De belofte is zeker:

'Daarom zal uw gezin kunnen leven.' Onze
eigenzinnige en afgedwaalde kinderen zul-

len zegeningen ontvangen, ook zij die reeds

gehuwd zijn en zelf kinderen hebben. Onze
generatie heeft een economische crisis, de

Tweede Wereldoorlog, Korea en Vietnam

meegemaakt. Wij leven in een tijd waarin

het goede kwaad is geworden en het kwade
goed. Wij hebben publieke aanvallen mee-

gemaakt op zaken die ons dierbaar zijn en na

aan het hart liggen: God en gebed. Wij zien

pogingenom drugs, abortus, homoseksuali-

teit en andere schipperende en oeverloze

opvattingen te laten legaliseren. Grote

vloedgolven hebben een aantal van de bril-

jantste koppen van onze generatie mee-

gesleurd naar verraderlijke klippen. Mis-

schien zijn wij niet de ideaalste ouders ge-

weest, maar wij hebben van onze kinderen,

onze kerk en ons vaderland gehouden, en

wij zijn bezorgd geweest om het lot van

mensen in alle naties. Voor onze vrijheid

heeft onze generatie van haar beste bloed ge-

geven. Wij hebben ons veel opoffering ge-

troost opdat zij die na ons komen, het beter

zullen hebben. Dit kan best een nieuwe gele-

genheid zijn om onze eigen nakomelingen

tot zegen te zijn door anderen te dienen.

President Joseph F. Smith heeft gezegd:

'Wanneer wij alles voor de zaak der waar-

heid hebben gedaan wat in ons vermogen

lag en het kwaad dat de mensen over ons

brachten hebben weerstaan (. . .), is het toch

nog onze plicht staande te blijven. Wij kun-

nen niet opgeven; wij moeten niet neerlig-

gen. Grote doeleinden worden niet in een

enkele generatie bereikt. Standhouden te-

genover een overweldigende tegenstand,

na alles gedaan te hebben wat men kan, is de

moed van het geloof. De moed van het ge-

loof is de moed van vooruitgang. De mensen

die die goddelijke eigenschap bezitten, gaan

vooruit. Zij mogen niet stilstaan, zelfs al

zouden ze het willen. Zij zijn niet alleen

maar scheppingen van hun eigen macht en

wijsheid; zij zijn ook werktuigen van een

hogere wet en een goddelijk doel' (Evangelie-

leer, blz. 117).

Achter de bedoelingen van God beweegt

zich een heilige hand. Wij kunnen zijn

'werktuigen' zijn.

De meesten onder ons hebben niet zo erg

lang meer te leven. Maar met de jaren zijn

wij tot een rijp geestelijk inzicht gekomen.

Wij hebben deze volgende jaren om nog een

groot, belangrijk en waardevol werk te doen

voor God en onze godsdienst, onze vrouw

en onze kinderen. Wij moeten een nieuwe

banier opheffen, geen banier der vrijheid,

maar één van liefde - een banier die zal

standhouden lang nadat wij zijn heenge-

gaan.

Is er een betere manier om ons voor te be-

reiden om onze God te ontmoeten dan door

een zending te vervullen wanneer wij in de

herfst of de winter van ons leven zijn ge-

komen?
Wij zijn gevangenen van de liefde. Kom-

aan, dierbare broeders: laat onze generatie

nog iets groots en edels doen, voegt u bij on-

ze rangen. Laten wij met duizenden de wijn-

gaard ingaan en de zwakke gemeenten voe-

den, onderwijzen en tot zegen zijn. Laat ons

de vruchten van de oogst beschermen en be-

waren. Laten wij de schoven inzamelen in

de graanschuren, waar zij veilig zijn voor

noodweer en wervelwinden, in heilige

plaatsen die de storm niet kan doordringen.

Een goede man heeft eens gezegd: 'Ik ge-

loof dat de ware test van een groot man ne-

derigheid is. Met nederigheid bedoel ik niet

iemands twijfel aan eigen kunnen; maar

werkelijk grote mannen hebben dat merk-

waardig gevoel dat die grootheid niet van

hen is, maar door hen werkt. Zij zien het

goddelijke in iedere mensenziel en zijn op

een oneindige, dwaze en ongelofelijke ma-

nier barmhartig.'

Dat kan ook van onze generatie gezegd

worden. Wie weet of God ons en de onzen

niet met datgene zal zegenen wat wij voor

anderen doen? Kom, hef uw banier en stap

met ons mee naar het zendingsveld in de

geest van liefde en zorgzaamheid.

Denk erover na en bid samen. Begin u

voor te bereiden. Onze generatie kan iets

groots doen voor hen die na ons komen. Zijn

wij 'gestaald' voor het grote werk waarover

ik heb gesproken? Laat de rangen van onze

zendelingen aangevuld worden met echtpa-

ren uit alle delen van de aarde opdat de

vruchtenbehouden zullen blijven . Dat bid ik

in de naam van Jezus Christus. Amen. D

DE STER

40



'Een discipel

van Jezus Christus'

Ouderling L. Aldin Porter
van de Zeventig

'De Heer roept goede leden, gewillige werkers om in zijn veld te werken.

'

Ouderling L. Tom Perry heeft van-

middag gezegd dat er nu nog eens

miljoenen en miljoenen mensen
bijkomenom de heerlijke boodschap van het

herstelde evangelie te horen. Niet zo lang

geleden heeft de Heer de deuren geopend
van landen die lange tijd de zegeningen van
de evangelieverbonden hebben moeten mis-

sen. Ouderling Perry heeft opnieuw de

luide oproep van de Heer laten horen dat

iedere jongeman die de gedragsnormen

naleeft een zending moet vervullen. Met het

grote verlangen om op geen enkele manier

aan zijn duidelijke en dringende oproep

afbreuk te doen, wil ik de volgende vraag

stellen: Welk soort zendelingen moeten zij

zijn?

De kerk was nog geen achttien maanden
oud toen de Heer de eerste heiligen aan-

spoorde met de woorden: 'Verflauwt daar-

om niet in goeddoen, want gij legt het fun-

dament van een groot werk. En uit het kleine

komt het grote voort. Ziet, de Here verlangt

het hart en een gewillige geest' (LV

64:33-34).

Het zendingsveld heeft behoefte aan zen-

delingen met een gewillige geest.

Laat mij even stilstaan bij de gevoelens

van iemand die een gewillige geest had. Ou-

derling Heber C. Kimball schreef: 'De Pro-

feet Joseph kwam naar mij toe (...) en zei:

"Broeder Heber, de Geest des Heren heeft

mij het volgende ingefluisterd: Laat mijn

dienstknecht Heber naar Engeland gaan om
het evangelie te verkondigen en de deur tot

zaligmaking voor die natie te openen.'"

De gedachte was overweldigend. Ouder-

ling Kimball schreef: 'O, Heer, ik ben een

man die stottert; ik ben totaal ongeschikt

voor dit werk; hoe kan ik gaan prediken in

een land waarvan het volk in heel het

christendom zo befaamd is om zijn geleerd-

heid, zijn kennis en zijn vroomheid; de ba-

kermat van de godsdienst; tot een volk

wiens intelligentie spreekwoordelijk is!'

Luister naar het volgende: 'Niettemin

hebben al deze overdenkingen mij niet afge-

houden van mijn plicht; zodra ik de wil van

mijn Hemelse Vader begreep, was ik vast-

besloten om te gaan, wat er ook zou gebeu-

ren, in het geloof dat Hij mij in zijn almacht

zou ondersteunen en mij zou zegenen met
iedere kwalificatie die ik nodig had' (Orson

F. Whitney, Life of Heber C. Kimball, 3e uitg.,

Salt Lake City: Bookcraft, 1967, blz.

103-104).

De maanden verstreken; deze man met
zijn grote plichtsbesef had zijn zending be-

ëindigd en stond op het punt om naar huis

terug te keren:

'Op de ochtend dat ik Chatburn verliet

waren er velen in tranen bij de gedachte dat

zij mij nooit meer zouden terugzien. Mijn ei-

gen gevoelens toen ik hen verliet, kan ik niet

beschrijven. Terwijl ik de straat uitliep, lie-

pen veel mensen met mij mee; aan de huizen

stonden de bewoners in de deur om afscheid

te nemen; alleen snikkend konden zij uiting

geven aan hun verdriet. (. . .) Terwijl ik over

deze gebeurtenis nadacht, voelde ik mij ge-

drongen om mijn hoed af te nemen omdat ik

het gevoel had dat deze plaats heilige grond

was. De Geest des Heren rustte op mij en ik

voelde mij gedrongen om die hele streek van
het land te zegenen. (. . .) In mijn hart voelde

ik net zoals zij, en een paar kilometer lang

vloeiden mijn tranen onophoudelijk' (ibid.,

blz. 187).

De Heer heeft zendelingen nodig met een

gewillig hart en een gewillige geest.

Succesrijke zendelingen hebben vele ge-

weldige en uiteenlopende talenten, maar

één eigenschap blijken zij gemeen te heb-

ben, namelijk de bereidheid om zich te hou-

den aan hun toezeggingen, met andere

woorden, de kracht om datgene te doen

waartoe zij zich verbonden hebben. Zij ne-

men zich voor om 's ochtends op tijd op te

staan en doen dat ook. Zij zijn niet afhanke-

lijk van collega's, districtleiders of wie dan

ook. Zij beloven de zendingspresident dat

zij iedere ochtend het programma voor

evangeliestudie zullen volgen en zijn het

niet beu na een paar dagen. Zij begrijpen dat

de Heer hen geroepen heeft om te onderwij-

zen, te getuigen, te dopen en het koninkrijk

van God op te bouwen en zijn gelukkig in

hun werk.

Vanwaar komt deze kracht om een beslis-

sing te nemen en zich daaraan te houden?

Ik denk dat zij in de meeste gevallen deze

kracht reeds ontwikkeld hebben lang voor-

dat zij in het zendingsveld kwamen.
Achttien maanden geleden gaf president

Thomas S. Monson in de algemene priester-

schapsbijeenkomst een zeer belangrijke

boodschap, die voor ons gepubliceerd werd
in de brochure Voor de kracht van de jeugd.

Sta mij toe een korte alinea daaruit voor te

lezen: 'Sommige mensen overtreden Gods
geboden tegen beter weten in. Zij nemen
zich voor zich te bekeren voordat zij op

zending gaan of de heilige verbonden en

verordeningen van de tempel ontvangen.

De bekering van zo'n gedrag is moeilijk en

pijnlijk, en kan heel lang duren. Het is beter

niet te zondigen. Sommige zonden zijn zo

ernstig dat zij je lidmaatschap in de kerk en

je eeuwige leven in gevaar kunnen brengen.

Seksuele zonden vallen onder die soort

zonden' (Voor de kracht van de jeugd, blz.

15).

Het is mijn mening dat sommige jongeren

niet geloven dat bekering van een ernstige

overtreding 'moeilijk en pijnlijk is, en heel

lang kan duren'. Vanwaar komt dit ernstige

misverstand?

Jongelui, als er onder ons, oudere leden,

zouden zijn die jullie de indruk gegeven

hebben dat het niet zo erg is om de geboden

van God te overtreden, vragen wij daar ver-

geving voor. Luister aandachtig naar de

woorden van de Heer bij monde van een

profeet, koning Benjamin:

'En nu zeg ik u, mijn broederen, dat, nadat

gij al deze dingen hebt geweten en daarin

zijt onderwezen, en zult overtreden en niet

overeenkomstig het gesprokene zult hande-

len, gij u aan de Geest des Heren onttrekt,

zodat Hij geen woonplaats in u kan hebben

om u in de paden der wijsheid te leiden, en

gij gezegend, voorspoedig en bewaard

moogt worden - Ik zeg u, dat de mens, die
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dit doet, in openlijke opstand tegen God
komt; daarom lust het hem de boze geest

te gehoorzamen, en wordt hij een vijand

van alle gerechtigheid; daarom heeft de

Here geen woonplaats in hem, want Hij

huist niet in onheilige tempelen' (Mosiah

2:36-37).

Wij kunnen er veel beter ijverig naar stre-

ven om onszelf onbesmet te houden van

deze overtredingen. Sommigen hebben dat

niet gedaan en gelukkig is er een 'weg

terug'. Maar die is 'moeilijk en pijnlijk en

kan heel lang duren'.

Let op de woorden van de Heer zelf waar

Hij ons wijst op de prijs voor onze overtre-

dingen en op de verlossing: 'Daarom gebied

Ik u, dat gij u bekeert - bekeert, opdat Ik u

niet met de roede Mijns monds sla, en met

Mijn toorn en Mijn gramschap, en uw lijden

hevig zij - gij weet niet hoe hevig, gij weet

niet hoe verschrikkelijk, ja, gij weet niet hoe

zwaar te dragen.

'Want zie, Ik, God, heb deze dingen voor

allen geleden, opdat zij niet zouden lijden,

indien zij zich wilden bekeren;

'Doch indien zij zich niet wilden bekeren,

moeten zij lijden zoals Ik;

'Welk lijden Mij, God, de grootste van al-

len, van pijn deed sidderen en uit iedere po-

rie bloeden, en zowel lichamelijk als geeste-

lijk deed lijden' (LV 19:15-18).

Jongemannen, er zijn vele redenen waar-

om jullie een rechtschapen leven moeten

leiden. Eén reden is dat jullie de Geest des

Heren nodig hebben als jullie in het zen-

dingsveld werken. Het gezelschap van de

Heilige Geest hangt af van je eigen recht-

schapenheid. Als jullie niet ijverig die hulp

van de Heilige Geest nastreven, zullen jullie

het zendingswerk erg moeilijk vinden en

jullie resultaten erg ontgoochelend.

De raad van president Benson is erg dui-

delijk: 'Wij dienen te prediken en te onder-

wijzen door de macht van de Heilige Geest.

Wij dienen ons er altijd van bewust te zijn

dat het meest essentiële onderdeel van dit

grote werk de Geest is' (The Teachings ofEzra

Taft Benson, Salt Lake City: Bookcraft, 1988,

blz. 313).

Luister ook naar de woorden van de Heer

waar Hij spreekt over zijn afgezanten:

'Daarom roep Ik de zwakken der wereld

op, die ongeleerd en veracht zijn, om de na-

tiën door de macht van Mijn Geest te

kastijden:

'En hun arm zal Mijn arm zijn, en Ik zal

hun schild en sterkte zijn; Ik zal hun lende-

nen omgorden, en zij zullen heldhaftig voor

Mij strijden' (LV 35:13-14).

Laat het jullie verlangen zijn om je bij dit

geweldige leger te voegen en arm in arm met

collega's op stap te gaan om 'heldhaftig voor

Hem te strijden' met de hulp van de Heilige

Geest.

Priesterschapsleiders, laten wij erop toe-

zien dat wij geen jonge zendelingen het zen-

dingsveld insturen met een overtreding die

niet is opgelost. Het is hetzelfde als ten strij-

de trekken zonder helm, zwaard of schild.

Laten wij eraan denken dat het tijd vraagt

om de kracht te ontwikkelen die bestand is

tegen het vuur van de verleiding. De oprech-

te boetvaardige heeft tijd nodig om in zijn

hart de weldoende vertroosting te ervaren

die altijd komt na de bekering. Geef hem de

nodige tijd.

Tenslotte nog een onderwerp van meer al-

gemene aard. Ik heb er nog net even de tijd

voor. Maar als wij hierbij succes hebben, zul-

len de resultaten van eeuwige waarde zijn

voor meer dan alleen de zendeling en de be-

keerling.

Ouderling Boyd K. Packer heeft ons eraan

herinnerd dat 'de veiligheid van de kerk in

komende generaties afhangt van ons succes

bij het roepen van zendelingen. Als wij de

toekomst van dit werk een goed hart toedra-

gen, zullen wij niet rusten voordat iedere ge-

zonde jongeman een zendingsoproep waar-

dig is en ernaar verlangt er een te ontvan-

gen' (Ensign, maart 1985, blz. 10).

De Heer roept waardige, gewillige wer-

kers in zijn velden om te oogsten.

Mijn dierbare jongemannen, bedenk eens

wat het voor jullie zou betekenen als jullie

met de profeet Mormon konden zeggen:

'Ziet, ik ben een discipel van Jezus

Christus, de Zoon van God. Ik ben van Zij-

nentwege geroepen om Zijn woord onder

Zijn volk te verkondigen, opdat zij het eeu-

wige leven mogen hebben' (3 Nephi 5:13).

Ik getuig dat de Heer Jezus Christus de

Zoon van God is en de Redder van de we-

reld. Het is mijn stellige overtuiging dat Hij

ons geroepen heeft om in zijn naam tot de

wereld te getuigen en in zijn naam te onder-

wijzen. En voor jullie, jonge broeders, bid ik

dat jullie met een gewillige geest en een zui-

vere bedoeling zijn oproep zullen beant-

woorden. In de naam van Jezus Christus.

Amen. D
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Leren, doen, zijn

President Thomas S. Monson
Tweede raadgever in het Eerste Presidium

'Dit werk is niet alleen van u of van mij. Het is het werk des Heren,

en wanneer wij voor de Heer werken, hebben wij recht op zijn hulp.

'

"¥" A "Taarlijk, een koninklijk priester-

\/\/ scriaP *s vanavond bijeenverga-

w V derd. De Tabernakel op Temple
Square is tot de nok gevuld, en de Assembly

Hall zit vol zoals ook de kerkgebouwen in

vele landen van de wereld. Naar alle waar-

schijnlijkheid is dit de grootste vergadering

van priesterschapsdragers ooit. Uw toewij-

ding aan uw roepingen werkt inspirerend

en uw verlangen om uw plicht te leren

spreekt voor zich. De zuiverheid vanuw ziel

brengt de hemel dichter bij u en bij uw gezin.

Wij leven in economisch moeilijke tijden.

De industrie doet het minder goed, er wordt

op vrij grote schaal ontslagen, en de daaruit

voortvloeiende ontwrichting van gezinnen

wordt een ernstig probleem. Wij moeten er-

over waken dat zij voor wie wij medeverant-

woordelijk zijn, geen gebrek krijgen aan

voedsel, kleding of onderdak. Als de pries-

terschap van deze kerk als één geheel

samenwerkt om aan deze verontrustende

omstandigheden het hoofd te bieden, doen
zich kleine wonderen voor.

Wij sporen alle heiligen der laatste dagen
aan om verstandig te zijn in hun planning,

conservatief in hun levenswijze en bui-

tensporige of onnodige schulden te vermij-

den. Dat is de manier waarop de financiële

zaken van de kerk aangepakt worden, om-

dat wij beseffen dat uw tiende en andere bij-

dragen offers gevergd hebben en dat het om
heilig geld gaat.

Laten wij van onze woning een heilige

plaats maken waar gerechtigheid heerst,

een plaats van gebed en liefde, zodat wij de

zegeningen waardig worden die alleen onze

Hemelse Vader kan geven. Wij hebben zijn

leiding nodig in ons dagelijks leven.

Deze grote groep bezit de priester-

schapsmacht en het potentieel om anderen

de hand te reiken en hen over het heerlijke

evangelie te vertellen. Wij hebben handen
om anderen op te heffen uit hun zelfgenoeg-

zaamheid en inactiviteit. Wij hebben een

hart met het verlangen om trouw te dienen

in onze priesterschapsroeping en zodoende

anderen te inspireren om zich tot een hoger

niveau te verheffen en het moeras van zon-

de, dat zovelen dreigt te overspoelen, te ver-

mijden. De waarde van een ziel is inderdaad

groot in de ogen van God. Met deze kennis

gewapend hebben wij het grote voorrecht

om een verschil te maken in het leven van
anderen. De woorden van Ezechiël kunnen
zeer wel slaan op ons allen, die de Heiland in

dit heilige werk navolgen:

'Een nieuw hart zal Iku geven en een nieu-

we geest in uw binnenste; (...)

'Mijn Geest zal Ik in uw binnenste geven

en maken, dat gij naar mijn inzettingen wan-
delt en naarstig mijn verordeningen onder-

houdt.

'Gij zult wonen in het land dat Ik uw vade-

ren gegeven heb; gij zult Mij tot een volk zijn

en Ik zal u tot een God zijn' (Ezechiël

36:26-28). Hoe kunnen wij deze belofte

waardig worden? Wat zal ons kwalificeren

om deze zegen te ontvangen? Is er een lei-

draad beschikbaar? Mag ik u drie richtlijnen

ter overweging voorleggen? Zij gelden zo-

wel voor de diaken als voor de hogepriester

en liggen binnen ons aller bereik. Een lief-

hebbende Hemelse Vader zal ons helpen bij

onze inspanningen.

Ten eerste: Leren wat wij moeten leren!

Ten tweede: Doen wat wij moeten doen!

Ten derde: Zijn wie wij moeten zijn!

Laten wij deze doelen wat gedetailleerder

bespreken zodat wij bruikbare dienstknech-

ten in de ogen van de Heer zullen zijn.

1. Leren wat wij moeten leren. De apostel

Paulus benadrukte het belang van het leren.

Hij zei tot de Filippenzen: 'Maar één ding

doe ik: vergetende hetgeen achter mij ligt en

mij uitstrekkende naar hetgeen voor mij ligt,

jaag ik naar het doel, om de prijs der roeping

Gods, die van boven is, in Christus Jezus'

(Filippenzen 3:13-14). En tot de Hebreeën

zei hij: 'Laten wij (. . .) afleggen (. . .) de zon-

de, (...) en met volharding de wedloop lo-

pen, die voor ons ligt. Laat ons oog daarbij

gericht zijn op Jezus, de leidsman en de vol-

einder des geloofs' (Hebreeën 12:1-2).

Ouderling Stephen L. Richards sprak

vaak tot de priesterschapsdragers en gaf zijn

opvatting over het priesterschap te kennen.

Hij verklaarde: 'Gewoonlijk wordt het

priesterschap eenvoudig omschreven als

"de macht van God aan de mens overgedra-

gen". Deze definitie is volgens mij correct.

Maar om praktische redenen geef ik er de

voorkeur aan om het priesterschap in ter-

men van dienstbaarheid te omschrijven.

Daarom noem ik het vaak "het volmaakte

plan van dienstbetoon", omdat ik van me-

ning ben dat de mens slechts dan tot een vol-

ledig begrip van het grote belang en de le-

venskracht van deze gift kan komen als hij

de goddelijke macht die op hem werd over-

gedragen gebruikt. Het is een instrument

van dienstverlening (. . .) en wie er niet in

slaagt om het te gebruiken staat op het punt

om het te verliezen. Ons is door openbaring

immers duidelijk verteld dat wie het

priesterschap verwaarloost "niet waardig

zal bevonden worden om te blijven staan".

'Het priesterschap is niet passief en ie-

mands ordening ertoe (. . .) is geen passieve

zaak. Toch kunnen er mannen zijn die het zo

zien, omdat zij zelfvoldaan en vergenoegd

lijken te zijn met hun ordening.

'Ik kan mij levendig voorstellen dat zo ie-

mand voor de grote Eeuwige Rechter ver-

schijnt en bijvoorbeeld zegt: "Op aarde was
ik hogepriester. Ik kom nu om de beloning

van een hogepriester te ontvangen." Ik

denk niet dat het moeilijk is om het ant-

woord te raden dat die man zal krijgen. Hij

zal waarschijnlijk vragen moeten beant-

woorden in de zin van "Wat hebt u gedaan

toen u hogepriester was? Op welke manier

hebt u de grote macht die u toen droeg, aan-

gewend? Wie bent u ermee tot zegen ge-

weest?" Zijn beloning zal afhangen van zijn

antwoorden op dergelijke vragen' (Confe-

rence Report, april 1937, blz. 46-47).

Het Eerste Presidium, bestaande uit Jo-

seph F. Smith, Anthon H. Lund, en Charles

W. Penrose, legde in februari 1914 de vol-

gende verklaring af: 'Het priesterschap

wordt niet gegeven voor de eer of de ver-

heerlijking van de mens, maar voor het die-

nen van diegenen die aan de goede zorgen

van die priesterschapsdragers werden toe-
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vertrouwd. (. . .) 'De eretitels die God geeft

- titels die meer zijn dan een menselijke on-

derscheiding - en die verbonden zijn aan de

verschillende orden en ambten van het hei-

lig priesterschap, mogen niet gebruikt noch

beschouwd worden als de eretitels die de

mens geeft; zij zijn geen decoratie noch de

uitdrukking van meesterschap, maar wel

van een aanstelling tot nederig dienstbetoon

in de zaak van de enige Meester die wij be-

weren te dienen' (Messages of the First Presi-

dencyofThe Church ofjesus Christ ofLatter-Day

Saints, samengesteld door James R. Clark, 6

delen [Salt Lake City], Bookcraft, 1965-1975,

deel4,blz. 304).

President Harold B. Lee, één van de grote

leraars van de kerk, geeft ons in eenvoudige

woorden de volgende raad: 'Ziet u, als ie-

mand priesterschapsdrager wordt, wordt

hij een vertegenwoordiger van de Heer. Hij

moet zijn roeping beschouwen alsof hij in

dienst van de Heer is getreden' (Stand Ye in

Holy Places (Salt Lake City: Deseret Book

Co., 1974, blz. 255).

Nu is het mogelijk dat een aantal onder u

te schuchter van aard is of zichzelf onge-

schikt acht om positief te reageren op een

roeping. Bedenk dan dat dit werk niet alleen

van u of van mij is. Het is het werk van de

Heer, en wanneer wij voor de Heer werken,

hebben wij recht op zijn hulp. Bedenk dat de

Heer de schouders zal versterken zodat zij

de lasten kunnen dragen die erop gelegd

worden.

Omdat het leslokaal soms te veel intimi-

deert, gebeurt het meest succesrijke onder-

richt weleens buiten de klas of het kerkge-

bouw. Zo herinner ik mij nog goed dat een

aantal jaren geleden rond deze tijd van het

jaar Aaronische-priesterschapsdragers gre-

tig uitkeken naar een jaarlijks uitstapje om
de herstelling van het Aaronische priester-

schap te vieren. Met bussen reisden de jon-

gemannen van onze ring naar de 130 km
noordelijker gelegen begraafplaats van

Clarkston, waar wij het graf gingen bezichti-

gen van Martin Harris, één van de drie getui-

gen van het Boek van Mormon. Terwijl wij

rond die prachtige granieten gedenksteen

bij zijn graf stonden, gaf ouderling Glen L.

Rudd, toen hogeraadslid, een overzicht van

het leven van Martin Harris, las uit het Boek

van Mormon diens getuigenis voor, en gaf

daarna zijn eigen getuigenis van de waar-

heid. De jongemannen luisterden gespan-

nen, raakten de granieten grafsteen aan en

dachten na over de woorden die zij gehoord

en de gevoelens die zij gevoeld hadden.

In een park in Logan aten wij onze lunch.

Vervolgens gingen deze jongemannen op

het gazon van de Logan-tempel liggen en ke-

ken omhoog naar de imposante torenspit-

sen. Prachtige witte wolken, voortgedreven

door een zachte bries, trokken aan de torens

voorbij . Het doel van de tempel werd onder-

wezen. Verbonden en beloften gingen veel

meer betekenen dan woorden. Het verlan-

gen om waardig de tempel te kunnen betre-

den vond zijn weg naar het hart van deze

jongeren. Die dag was de hemel zeer nabij.

Er was voor gezorgd dat wij geleerd hadden

wat wij moesten leren.

2. Doen wat wij moeten doen. In een open-

baring over het priesterschap, gegeven bij

monde van de profeet Joseph Smith en op-

getekend in de Leer en Verbonden als afde-

ling 107, verandert Teren' in 'doen' wan-

neer wij lezen: 'Laat daarom nu een ieder

met zijn plicht bekend worden, en het ambt,

waartoe hij is aangesteld, met alle ijver leren

uitoefenen' (vers 99).

Iedere priesterschapsdrager in deze ver-

gadering hier is geroepen om te dienen, om
zijn beste krachten te wijden aan het werk

dat hem is toegewezen. Geen enkele op-

dracht is ondergeschikt in het werk van de

Heer, want elke opdracht heeft eeuwige

consequenties. President John Taylor heeft

ons gewaarschuwd: 'Als u uw roeping niet

grootmaakt, zal God u verantwoordelijk

houden voor diegenen die u had kunnen

redden als u uw plicht had vervuld. En wie

van ons kan het zich veroorloven verant-

woordelijk te zijn voor het uitstel van het

eeuwig leven van de ziel van een mens? Als

grote vreugde de beloning is voor het red-

den van een ziel, hoe vreselijk moet dan wel

het berouw zijn van diegene, wiens zwakke

inspanningen een kind van God zonder

waarschuwing of hulp lieten, zodat het

moet wachten tot er een betrouwbare

dienstknecht van God langskomt.'

Het oude gezegde blijft waar: 'Doe uw
plicht, doe uw best; laat dan aan de Heer de

rest.'

Het merendeel van het dienstbetoon dat

priesterschapsdragers verrichten, gebeurt

in stilte en zonder veel omhaal. Een vriende-

lijke glimlach, een hartelijke handdruk, een

oprecht getuigenis van de waarheid kan let-

terlijk levens optillen, de aard van een mens
veranderen en kostbare zielen redden.

Een voorbeeld van dergelijk dienstbetoon

was de zendingservaring van Juliusz en Do-

rothy Fussek, die op een zending van twee

jaren naar Polen geroepen werden. Broeder

Fussek was geboren in Polen. Hij sprak de

taal en hield van het Poolse volk. Zuster Fus-

sek was Engelse en kende Polen of het Pool-

se volk nauwelijks.

Vol vertrouwen in de Heer vatten zij hun
opdracht aan. De levensomstandigheden

waren primitief, het werk eenzaam, hun
taak overweldigend. Op dat ogenblik was er

in Polen nog geen zendingsgebied georgani-

seerd. De Fusseks hadden de opdracht ge-

kregen om de weg voor te bereiden voor de

vestiging van een zendingsgebied, zodat an-

dere zendelingen geroepen konden wor-

den, het volk onderwezen, bekeerlingen ge-

doopt, gemeenten georganiseerd en kerken

gebouwd.

Dacht u dat broeder en zuster Fussek wan-

hoopten wegens de omvang van hun op-

dracht? Geen ogenblik. Zij wisten dat hun
roeping van God kwam, badenom zijn god-

delijke hulp en wijdden zich met hun hele

hart aan het werk. Zij bleven niet twee maar

vijf jaar in Polen en realiseerden alle hierbo-

ven gestelde doelen.

Toen de ouderlingen Russell M. Nelson,

Hans B. Ringger, en ikzelf, te zamen met ou-

derling Fussek door minister Adam Wopot-

ka van de Poolse regering ontvangen wer-

den, kregen wij van hem te horen: 'Uw kerk

is hier welkom. U kunt uw kerken hier bou-

wen en uw zendelingen sturen. U bent wel-

kom in Polen. Deze man hier - wijzend op

Juliusz Fussek - heeft uw kerk goed ge-

diend. U mag dankbaar zijn voor zijn voor-

beeld en zijn werk.'

Laten wij, zoals de Fusseks, doen wat wij

moeten doen in het werk van de Heer. Dan
kunnen wij met Juliusz en Dorothy Fussek

beamen wat de psalmist schrijft: 'Mijn hulp

is van de Here, die hemel en aarde gemaakt

heeft (. . .); uw Bewaarder zal niet sluime-

ren. Zie, de bewaarder van Israël sluimert

noch slaapt' (Psalm 121:2-4).

3. Zijn wie wij moeten zijn. Paulus gaf zijn

geliefde vriend en metgezel Timoteüs deze

raad: 'Wees een voorbeeld voor de gelovi-

gen in woord, in wandel, in liefde, in geloof

en in reinheid' (1 Timoteüs 4:12).

President Ezra Taft Benson heeft ons aan-

gespoord om over onze taken te bidden en

goddelijke hulp te zoeken zodat wij succes

zullen nebben. Zelf heeft hij deze raad in al

zijn ondernemingen opgevolgd. Gebed is

een kenmerk van het leiderschap van Ezra

Taft Benson. 'Een macht erkennen die boven

de mens staat, verlaagt hem in geen enkel

opzicht. De mens moet zoeken, geloven,

bidden en hopen dat hij die macht zal vin-

den. Geen enkele oprechte inspanning van

gebed zal onbeantwoord blijven: dat is na-

melijk de essentie zelf van het beginsel ge-

loof. De goddelijke gunsten zullen diegenen

vergezellen die er nederig naar zoeken.'

Het Boek van Mormon vat dit alles samen

waar de Heer zegt: 'Welk soort mensen be-

hoort gij daarom te zijn? Voorwaar zeg ik u:

Zoals Ik ben' (3 Nephi 27:27).

En wat voor een mens was Hij dan wel?

Welk voorbeeld heeft Hij in zijn bediening

gegeven? In Johannes 10 lezen wij: 'Ik ben

de goede herder. De goede herder zet zijn le-

ven in voor zijn schapen; maar wie huurling

is en geen herder, wie de schapen niet toebe-

horen, ziet de wolf aankomen, laat de scha-

pen in de steek en vlucht - en de wolf rooft

ze en jaagt ze uiteen - want hij is een huur-

ling en de schapen gaan hem niet ter harte.

Ik ben de goede herder en Ik ken de mijne en

de mijne kennen Mij, gelijk Mij de Vader
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Ouderling Han In Sang van de Zeventig is raadgever in het gebiedspresidium Azië-Noord.

kent en Ik de Vader ken, en Ik zet mijn leven

in voor de schapen' (de verzen 11-15).

Leren wat wij moeten leren. Doen wat wij moe-

ten doen. Zijn wie wij moeten zijn. Zo zullen de

zegeningen des hemels komen. Wij zullen

weten dat wij niet alleen staan in ons dienst-

betoon. Hij die de mus ziet vallen, zal op zijn

eigen manier onze dienstverlening er-

kennen.

Laat mij een ontroerende ervaring met u

delen, broeders, om dit te illustreren.

Broeder Edwin Q. Cannon jr. vervulde in

1938 een zending in Duitsland. Hij hield van

de mensen en diende getrouw. Op het einde

van zijn zending keerde hij terug naar Salt

Lake City, huwde en begon zijn eigen zaak.

Veertig jaar later kwam broeder Cannon
op zekere dag naar mijn kantoor en vertelde

mij dat hij de foto's van zijn zending aan het

sorteren was. Bij die foto's waren er enkele

die hij niet goed meer kon identificeren.

Maar telkens als hij ze wilde weggooien, had

hij het gevoel ze te moeten bewaren, hoewel

hij helemaal niet begreep waarom. Het wa-

ren foto's, genomen door broeder Cannon
tijdens zijn verblijf in Stettin. Het waren

foto's van een gezin - vader, moeder, een

meisje en een jongen. Broeder Cannon wist

dat hun familienaam Berndt was maar kon

zich van hen verder niets meer herinneren.

Hij wist wel dat er een regionale vertegen-

woordiger in Duitsland was die Berndt heet-

te en misschien, dacht hij, bestond er enig

verband tussen deze Berndt en de Berndts

die in Stettin gewoond hadden en op de fo-

to's stonden. Hoewel die mogelijkheid

klein was, wou hij toch even met mij

checken voordat hij die foto's wegdeed.

Ik vertelde broeder Cannon dat ik binnen-

kort naar Berlijn zou gaan, dat ik de regio-

naal vertegenwoordiger Dieter Berndt

hoopte te ontmoeten, en dat ikhem de foto's

zou tonen om te zien of er enige verwant-

schap bestond en of hij de foto's wilde heb-

ben. De mogelijkheid bestond ook dat ik de

zuster van broeder Berndt, die gehuwd was

met een ringpresident in Hamburg, Dietmar

Matern, zou ontmoeten.

Nog voordat ik in Berlijn aankwam had de

Heer zijn doel reeds bereikt. Toen ik in Zü-

rich op het vliegtuig naar Berlijn stapte, was

daar eveneens Dieter Berndt voor dezelfde

vlucht. Wij zaten naast elkaar en ik vertelde

hem dat ik enkele oude foto's bij me had van

mensen die Berndt heetten en uit Stettin

kwamen. Ik gaf ze hem en vroeg of hij de

mensen op de foto's kon identificeren. Hij

bekeek ze aandachtig en begon te huilen. Hij

zei: 'Ons gezin woonde tijdens de oorlog in

Stettin. Mijn vader werd gedood toen de fa-

briek waar hij werkte getroffen werd in een

bombardement van de geallieerden. Kort

daarna vielen de Russen Polen binnen en de

streek Stettin. Mijn moeder sloeg met mij en

mijn zusje op de vlucht voor de oprukkende

vijand. Wij moesten alles achterlaten, ook

onze foto's. Broeder Monson, ik ben het jon-

getje op die foto's en dat meisje is mijn zus.

Die man en die vrouw zijn onze lieve ou-

ders. Tot op de dag van vandaag bezit ik

geen enkele foto van mijn vader noch foto's

uit onze kinderjaren in Stettin.'

Ik veegde mijn tranen weg en vertelde

broeder Berndt dat hij de foto's mocht hou-

den. Voorzichtig en met veel liefde borg hij

ze op in zijn aktentas.

Bij de volgende algemene conferentie van

de kerk kwam Dieter Berndt in de hoedanig-

heid van regionale vertenwoordiger naar

Salt Lake City en ging op bezoek bij broeder

en zusterEdwin Cannon jr. om broeder Can-

non persoonlijk te bedanken voor de inspi-

ratie die tot hem kwam om deze kostbare

foto's veertig jaren lang te bewaren.

William Cowper schreef het volgende:

God volgt voor ons verborgen paan,

bij al zijn heilig werk:

Zijn wil beheerst naast d'oceaan

ook 't stormen in 't zwerk. (...)

Treedt niet met uw beperkt verstand

in het gericht met God;

Hij stiert, ofschoon met strenge hand,

met liefde 's mensen lot. (HL 18.)

Ik geef u mijn getuigenis dat dit werk waar

wij bij betrokken zijn, waar is. De Heer staat

aan het roer. Dat wij Hem altijd zullen navol-

gen, is mijn oprecht gebed, in de naam van

Jezus Christus. Amen. D
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'Gelooft in zijn profeten'

President Gordon B. Hinckley
Eerste raadgever in het Eerste Presidium

'De Heer waakt over dit werk. Dit is zijn koninkrijk. Hij laat ons niet achter

als schapen zonder herder of als een leger zonder aanvoerder.

'

grote menigte, want het is geen strijd van u,

maar van God (. . .).

'Niet gij zult hierbij behoeven te strijden:

stelt u op, blijft staan, dan zult gij zien, dat

de Here u de overwinning geeft (. . .)• Weest

niet bevreesd en wordt niet verschrikt' (de

verzen 15, 17).

Volledig vertrouwend op de woorden van

de profeet, sprak de koning tot het volk:

'Luistert naar mij, Juda en inwoners van
Jeruzalem, gelooft in de Here, uw God, en gij

zult bevestigd worden, gelooft in zijn profeten en

gij zult voorspoedig zijn ' (vers 20; cursivering

toegevoegd).

Op deze woorden is mijn toespraak geba-

seerd. Ik herhaal ze: 'Gelooft in de Here, uw
God, en gij zult bevestigd worden, gelooft in

zijn profeten en gij zult voorspoedig zijn.'

Wij hebben een lofzang die kenmerkend is

voor onze kerk: 'Wij danken u, Heer, voor

profeten, ons tot leiding in deez' laatste tijd'

(HL 176).

Ik heb niet persoonlijk gesproken met alle

profeten van deze bedeling. Ik ken de pro-

feet Joseph Smith niet persoonlijk en heb

hem nooit horen spreken. Mijn grootvader,

die als jongeman in Nauvoo woonde, heeft

hem wel horen spreken en heeft getuigd van

zijn goddelijke roeping als de grote profeet

van deze bedeling. Maar ik meen dat ik de

profeet Joseph Smith ondertussen wel heb

leren kennen.

Ik heb zijn getuigenis van dat geweldige

eerste visioen, waarin hij met de Vader en de

Zoon gesproken heeft, gelezen en ik geloof

het. Ik heb over dat wonder nagedacht toen

ik in het bos stond waar hij gebeden heeft; in

die omgeving heb ik door de macht van de

Geest een getuigenis ontvangen dat het alle-

maal werkelijk gebeurd is zoals hij het heeft

beschreven.

Ik heb het Boek van Mormon gelezen dat

hij door de gave en macht van God vertaald

heeft. Door de macht van de Heilige Geest

heb ik een getuigenis ontvangen omtrent de

goddelijke oorsprong van dit heilige ver-

slag. Joseph Smith heeft het niet uit zichzelf

geschreven.

Met mijn eigen ogen heb ik de macht ge-

zien van het priesterschap dat tot hem is ge-

komen onder de handen van hen die het

Mijn geliefde broeders, dit is een in-

spirerende vergadering geweest.

Wij hebben veel gehoord dat ons

tot zegen zal strekken als wij het in ons leven

toepassen. Ik zoek de leiding van de Heilige

Geest nu ik mijn getuigenis toevoeg. Ik

wens te spreken over de geest van getuige-

nis. Ik wil het daarbij op min of meer infor-

mele wijze hebben over een aantal eigen er-

varingen met en beschouwingen over de lei-

ders van deze kerk. De tekst die ik gekozen

heb, staat in hoofdstuk twintig van het twee-

de boek der Kronieken.

Laat mij u meenemen naar de tijd toen

Josafat, de zoon van Asa, koning was over

Juda en Jeruzalem.

Het waren benarde tijden. De Ammonie-
ten en de Moabieten hadden Juda de oorlog

verklaard. Het leger van Juda was zeer in de

minderheid en hun zaak scheen uitzicht-

loos.

Josafat riep zijn volk bijeen om de Heer om
hulp te smeken. Hij riep uit:

'Onze God, (. . .) wij (. . .) zijn niet opge-

wassen tegen deze grote menigte die tegen

ons is opgerukt, en wij weten niet, wat wij

doen moeten, maar op U zijn onze ogen ge-

vestigd' (2 Kronieken 20:12).

Toen zei Jachaziël, de Levitische profeet,

tot Josafat: 'Zo zegt de Here tot u: weest niet

bevreesd en wordt niet verschrikt voor deze

vroeger hadden gedragen. Ik heb zijn leven

bestudeerd en zijn woorden overwogen. Ik

heb nagedacht over de omstandigheden van

zijn dood en heb hem op zekere hoogte leren

kennen, dat wil zeggen, voldoende om hier

voor u te getuigen dat hij als profeet werd ge-

roepen en geordend om een werktuig in

Gods hand te zijn bij dit grote werk van de

herstelling.

Ik heb nooit Brigham Young, John Taylor,

Wilford Woodruff of Lorenzo Snow gezien.

Maar ik weet dat zij mannen van God waren
omdat ik hun leven bestudeerd en hun
woorden gelezen heb en in mijn hart een ge-

tuigenis ontvangen heb van hun roeping als

profeet van God.

Ik herinner mij als kleine jongen president

Joseph F. Smith gezien te hebben. Details

kan ik mij niet meer herinneren, maar ik heb

in mijn geheugen het beeld van een man met

een golvende baard en een niet zo krachtige

stem. Ik heb sindsdien veel gelezen van wat

hij onderwezen heeft en ik weet dat hij sprak

als profeet van de levende God.

Wel heb ik de presidenten Heber J. Grant,

George Albert Smith, David O. McKay, Jo-

seph Fielding Smith, HaroldB. Lee, Spencer

W. Kimball en Ezra Taft Benson persoonlijk

gekend. Ik heb voor ieder van hen gewerkt

en onder ieder van hen gediend. Ik heb hen

gekend, heb hen horen bidden en ik kan ge-

tuigen dat zij stuk voor stuk ongewone en

opmerkelijke mannen zijn geweest, dat ie-

der van hen na een lange tijd van ervaring en

tempering, van training en van discipline,

door God geroepen is als werktuig in de

handen van de Almachtige om het volk als

spreekbuis van de Heer tot zegen en leiding

te zijn.

President Grant heb ik meermaals horen

spreken voordat ik hem persoonlijk ont-

moette. Als tieners kwamen mijn broer en ik

hier in de Tabernakel de conferentie bijwo-

nen. Toen was er nog plaats voor ieder die

wilde komen. Zoals je dat van jongens kan

verwachten, gingen wij op het balkon zitten

aan de andere kant van het gebouw. Ik

kwam steeds weer onder de indruk als ik die

grote man zag opstaan om te spreken; er

ging een soort electriciteit door mijn jon-

genslichaam. Zijn stem weerklonk luid als

hij zijn getuigenis gaf van het Boek van Mor-

mon. Als hij zei dat het waar was, wist ik dat

het waar was. Hij sprak krachtig over het

woord van wijsheid en beloofde zonder eni-

ge aarzeling zegeningen als de mensen het

in acht zouden nemen. Ik heb vaak gedacht

aan al het menselijk leed dat roken met zich

mee heeft gebracht en aan de armoede die

het drinken van alcohol heeft veroorzaakt.

Het had allemaal vermeden kunnen worden
door te luisteren naar de raad van een pro-

feet.

Hij sprak over de wet van tiende. Ik kan

mij nog steeds zijn geweldige getuigenis van
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dat beginsel herinneren. Hij sprak over de

vastengave en beloofde dat, indien alle men-

sen dit eenvoudige beginsel, ons gegeven

als een openbaring van God, zouden nako-

men, de noden van de armen over de ganse

wereld gelenigd zouden worden zonder de

mensen daarvoor enige belasting te hoeven

opleggen.

Hij waarschuwde voor de slavernij van

persoonlijke schuld. In die dagen was de

wereld op een roekeloze manier op zoek

naar rijkdom. In november 1929 was er dan

Zwarte Donderdag. Ik was toen negentien

en studeerde aan de universiteit. Ik zag de

economie ineenstorten. Ik zag bekenden al-

les verliezen als gevolg van de acties vanhun
schuldeisers. Ik heb toen veel spanning en

trauma's gezien en dacht bij mezelf, en heb

dat sindsdien altijd gedacht, hoeveel mense-

lijk leed, ellende, vernedering en andere

problemen vermeden hadden kunnen wor-

den als de mensen naar de raad van een pro-

feet over persoonlijke schuld hadden ge-

luisterd.

George Albert Smith volgde Heber J.

Grant op als president en profeet. De Twee-

de Wereldoorlog kwam tijdens zijn presi-

dentschap ten einde. De kerkleden en ande-

re mensen in Europa leden honger in de

nasleep van die oorlog. President Smith

ging naar de president van de Verenigde

Staten, Harry Truman, en vroeg hem om
transport voor voedsel en kleding voor de

behoeftigen. President Truman vroeg presi-

dent Smith waar hij die hulp vandaan zou

halen. President Smith antwoordde dat de

kerk welzijnsprojecten had en dat de

zustershulpvereniging tarwe had opgesla-

gen en dat onze graanschuren en voorraad-

schuren goed gevuld waren. Dat was het re-

sultaat van de profetische vooruitziendheid

van de leiders van de kerk.

De regering beloofde voor vervoer te zor-

gen en ouderling Ezra Taft Benson van de

Raad der Twaalf Apostelen werd naar Euro-

pa gestuurd om in te staan voor de verdeling

van de hulp die naar Duitsland werd ver-

scheept.

Ik heb toen 's nachts meegeholpen hier in

Salt Lake City op Welfare Square om de goe-

deren op treinen te laden die ze naar de ha-

ven vervoerden, vanwaar ze overzee ver-

scheept werden. Toen de Zwitserse tempel

werd ingewijd waren daar vele Duitse heili-

gen aanwezig. Ik heb een aantal onder hen

in tranen hun waardering horen uitspreken

voor het voedsel dat hun leven had gered.

President Smith sprak vaak over de

scheidslijn die wij niet mogen overschrij-

den. Eén kant was de kant van de Heer, de

andere die van de tegenstander. President

Smith zei dan vaak: 'Blijf aan de kant van de

Heer. ' Hij herinnerde er ons vaak aan dat wij

'allen kinderen zijn van onze Vader en dat

wij zoveel van de mensen moeten houden

President Thomas S. Monson, tweede raadgever in het Eerste Presidium (rechts), wordt aan het begin van

een conferentiebijeenkomst begroet door de ouderlingen ]oseph B. Wirthlin (links), M. Russell Ballard en

Dallin H. Oaks van het Quorum der Twaalf.

dat zij het verlangen krijgen om het goede te

doen'. Hij was de personificatie van de

naastenliefde.

David O. McKay volgde George Albert

Smith op. Hij was een grote, knappe man,

wiens verschijning ontzag inboezemde,

maar bezat daarnaast een fijne, geruststel-

lende glimlach. Hij zag eruit als profeet en

sprak als profeet.

Ik herinner mij dat een vermaard journa-

list hem kwam interviewen. Deze man had

de groten der aarde ontmoet. Hij stelde lasti-

ge vragen en ontzag niemand bij zijn onder-

vraging. Toen hij uit het kantoor van presi-

dent McKay kwam, zei hij tot diens secreta-

ris: 'Vandaag heb ik een profeet ontmoet en

gesproken.'

Zijn onderricht was buitengewoon en zijn

pleidooien voor persoonlijke rechtschapen-

heid en voor het versterken van onze gezins-

banden waren overtuigend. Zijn duidelijke

uitspraak over het gezinsleven is spreek-

woordelijk geworden in de kerk: 'Geen en-

kel succes weegt op tegen falen in het gezin.

'

Zij die zijn raad opgevolgd hebben, zijn er-

voor gezegend geworden en zij die ermee

gespot hebben, hebben daar een tragische

prijs voor betaald.

Daarna werd Joseph Fielding Smith presi-

dent van de kerk en profeet van de Heer.

Sommigen vonden hem zo streng als een

profeet uit het Oude Testament. Hij sprak

inderdaad duidelijke en ondubbelzinnige

taal; en dat is de opdracht van een profeet. Ik

heb echter ondervonden dat hij een bijzon-

der vriendelijke man was die erg leed onder

de onwil van zovelen om de geboden van de

Heer te onderhouden.

Hij gebruikte drie woorden die mij altijd

zullen bijblijven: 'getrouw en standvastig'.

In toespraken, in gesprekken en in zijn gebe-

den tot de Heer pleitte hij dat wij getrouw en

standvastig zouden zijn. Wie zijn raad op-

volgde, heeft van de zoete vrucht van ge-

hoorzaamheid geproefd; de spotters hebben

van de bitterheid geproefd die komt als men
de waarheid ontkent.

Daarna was het de beurt aan Harold B.

Lee. Van die man heb ik gehouden. Tijdens

de korte periode van zijn presidentschap

heb ik hem tweemaal vergezeld op een reis

naar Europa. Dat waren heerlijke dagen

waarin wij veel praatten. Ik was zijn junior-

collega op die reizen en hij sprak recht uit het

hart over vele dingen. Hij waarschuwde te-

gen de verwaarlozing van het gezinsleven

en leerde ons dat het grootste werk dat ieder

van ons ooit zou doen, binnen de muren van
ons eigen huis lag. Hij spoorde ons aan grote

velden te overschouwen en kleine velden te

bebouwen, waarmee hij ons wou leren om
een breed, globaal beeld te krijgen van dit

werk en ons daarna getrouw te kwijten van

onze eigen verantwoordelijkheid daarin. Hij

was van nederige afkomst en zeer gevoelig

voor de noden van de armen. Hij werd de

eerste directeur van het welzijnsprogramma

dat in 1936 van start ging en onderwees de

beginselen ervan in de ganse kerk. Hij riep

mij als ringpresident en stelde mij aan in die

functie. Ik herinner mij nog altijd een aantal

zaken die hij in die zegen zei, zoals: 'Wees
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gevoelig voor de influisteringen van de

Geest. Wees traag om te berispen en snel om
aan te moedigen.' Die raad beveel ik bij u
allen aan. Het is de raad van een levende

profeet van God.

Ook van zijn opvolger, Spencer W. Kim-

ball, heb ik veel gehouden. Deze vriendelij-

ke, kleine man was zo ijverig, zo energiek,

zo vastbesloten om ieder obstakel te over-

winnen dat zelfs de kwaliteit van zijn gehan-

dicapte stem in feite een voordeel werd. Als

hij opstond om te spreken, luisterde ieder-

een. Wie kan ooit zijn krachtige, inspireren-

de verklaring vergeten: 'Zoveel hangt af van

onze gewilligheid om zowel individueel als

in groep ons ervanbewust te worden dat ons

huidige niveau van presteren noch voor

onszelf (...) noch voor de Heer, aanvaard-

baar is. Daarmee vraag ik niet om een tijdelij-

ke en opvallende prestatieverbetering, maar

om het vaste voornemen (...) om het beter

te doen, om onze pas te vergroten' (The Tea-

chings of Spencer W. Kimball, bezorgd door

Edward L. Kimball, Salt Lake City: Book-

craft, 1982, blz. 174).

De oproep om onze pas te vergroten ging

door heel de kerk heen. Velen namen hem
ter harte, arbeidden met meer enthousiasme
en toewijding, en werden ervoor gezegend.

Hoeveel staan u en ik niet in het krijt bij deze

vriendelijke en zachtaardige man met zijn

profetisch leiderschap.

Onmiddellijk na de dood van president

Kimball werd president Ezra Taft Benson tot

zijn hoge en heilige roeping geordend en

aangesteld.

Zou iemand kunnen twijfelen aan zijn

kwalificaties voor deze verantwoordelijk-

heid? Al de jaren die hij gediend heeft in

openbare en kerkelijke functies ging hij met

groot gemak om met de groten der aarde.

Sedert zijn kinderjaren draagt hij in zijn hart

een diepe en rotsvaste overtuiging dat dit

het werk van God is. Hij heeft het gezag van

het apostelschap uitgeoefend tijdens zijn be-

diening onder de naties der aarde. Hij heeft

zich over vele zaken op een profetische en

wonderbaarlijke wijze uitgelaten, maar de

boodschap die hij het meest tegenover de le-

den van de kerk heeft herhaald, is geweest:

'Lees het Boek van Mormon'.
En waarom? Omdat hij weet dat het lezen

van dit heilig getuigenis ons dichter tot God
zal brengen en dat wij aan niets grotere nood
hebben.

Zou er één profetische oproep kunnen zijn

die meer gelegen komt dan deze? Men hoeft

maar te kijken naar de vulgariteit en de deca-

dentie die de wereld overspoelen in de vorm
van pornografische lectuur en van porno-

grafie in films, video's en televisie om te be-

grijpen hoe noodzakelijk het wel is om een

machtig tegenwicht op te werpen, een

kracht die in staat is om op te komen voor

rechtschapenheid en deugdzaamheid.

Ik kom terug op de woorden van Josafat:

'Gelooft in de Here, uw God, en gij zult be-

vestigd worden, gelooft in zijn profeten en

gij zult voorspoedig zijn.'

Onze bereidheid om de woorden van de

profeten te aanvaarden, wordt getoetst in

vele kleine dingen. Jezus zei: 'Hoe dikwijls

heb Ik uw kinderen willen vergaderen, ge-

lijk een hen haar kuikens onder haar vleu-

gels vergadert, en gij hebt niet gewild' (Mat-

teüs 23:37).

Zo is het de hele menselijke geschiedenis

door geweest en zo is het ook vandaag. In

onze eigen leefgemeenschappen, zelfs hier

in Utah, hebben wij dat tot op zekere hoogte

ervaren. President Grant heeft tot zijn dood

toe verdriet gehad over het feit dat de bevol-

king van Utah in 1934, tegen zijn raad in,

gestemd had voor de opheffing van het acht-

tiende amendement van de grondwet.

Ik ben dankbaar te kunnen zeggen dat wij

een aantal jaren geleden een andere erva-

ring gehad hebben toen wij samen met an-

dere burgers campagne gevoerd hebben

voor een controle op de verkoop van alco-

hol. Ik heb niet de minste twijfel dat wij grote

zegeningen ontvangen hebben als gevolg

van de overweldigende positieve respons

op de leiding van onze profeet. Een zelfde

reactie kwam er tegen het voorstel om hier in

Utah een basis voor MX-raketten te installe-

ren. Onder leiding van president Kimball

hebben wij een standpunt terzake ingeno-

men en ik geloof dat niet alleen dit deel van

mm

het land ervoor gezegend werd, maar ook de

hele natie, misschien zelfs de hele wereld.

Zoals altijd worden wij ook nu weer ge-

confronteerd met morele kwesties van alge-

meen belang zoals loterijen en andere vor-

men van kansspelen. De presidenten van de

kerk hebben over deze zaken een duidelijk

en ondubbelzinnig standpunt ingenomen.

Dit zijn kleine zaken, maar daarom niet

minder belangrijke. Zij doen ons terugden-

ken aan de grote tweestrijd tussen de profeet

Elia en de priesters van Baal. Elia zei toen:

'Hoelang zult gij aan beide zijden mank
gaan? Indien de Here God is, volgt Hem na;

maar indien het de Baal is, volgt hem na'

(1 Koningen 18:21).

Mag ik tot slot herhalen dat ik samenge-

werkt heb met zeven presidenten van de

kerk. Ik heb gezien dat zij allen menselijk

waren en wellicht enkele zwakheden had-

den. Maar dat heeft mij nooit verontrust. Ik

weet dat de God des hemels in alle tijden

sterfelijke mensen heeft gebruikt om zijn

goddelijke doelen te verwezenlijken. Zij wa-

ren de allerbesten die Hij ter beschikking

had en zij waren geweldig.

Deze mannen die ik gekend heb en met

wie ik heb samengewerkt, waren totaal on-

baatzuchtig in hun ijver om het koninkrijk

van God op te bouwen en geluk te brengen

in het leven van hun medemensen. Zij heb-

ben zich volledig gegeven aan dit grote werk

waarover zij ieder in hun eigen tijd de ver-

antwoordelijkheid droegen.

Ik spreek tot de priesterschap van deze

kerk, waar ter wereld u ook vergaderd bent,

in dankbaarheid voor een profeet die ons in

deze laatste dagen leiding geeft. Ik pleit voor

loyaliteit jegens hem die de Heer geroepen

en gezalfd heeft. Ik pleit voor standvastig-

heid inuw steun en aandacht aan zijn onder-

richt. Bij een andere gelegenheid heb ik van

deze kansel verkondigd dat als wij een pro-

feet hebben, wij alles hebben, en als wij geen

profeet hebben, wij niets hebben. Welnu,

wij hebben een profeet. Wij hebben profeten

gehad vanaf de stichting van deze kerk en

wij zullen nooit zonder profeet zijn als wij

een profeet waardig blijven.

De Heer waakt over dit werk. Dit is zijn ko-

ninkrijk. Hij laat ons niet achter als schapen

zonder herder of als een leger zonder aan-

voerder.

Ikkom terug op de drie woorden die presi-

dent Joseph Fielding Smith zo vaak heeft ge-

bruikt: getrouw en standvastig. Moge God
ons helpen om getrouw en standvastig te

zijn, om een luisterend oor te hebben voor

de raadgevingen van Hem, die onze Vader

en onze God is, en van Hem, die onze Red-

der en Heiland is, zoals Zij gesproken heb-

ben via hen die wij ondersteunen als pro-

feet. Ik getuig van dit alles, mijn broeders,

en laat u mijn zegen en mijn liefde, in de

naam van Jezus Christus. Amen. D
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Zondagmorgenbijeenkomst

5 april 1992

Een dankbare houding

President Thomas S. Monson
Tweede raadgever in het Eerste Presidium

'Wij kunnen onszelf èn anderen verheffen door (...) in ons hart

een dankbare houding te ontwikkelen.

'

Op
deze sabbatdag denken we aan

Hem die voor onze zonden ver-

zoend heeft, ons liet zien hoe we
moeten leven en bidden, en die zelf een

voorbeeld was van de zegeningen die uit

dienstbetoon voortkomen. De zoon van

God, ja, Jezus Christus de Heer, die geboren

is in een stal en in een kribbe gelegen heeft,

wenkt ons om Hem te volgen.

In hoofdstuk 17 van het boek van Lucas

lezen we:

'En het geschiedde gedurende zijn reis

naar Jeruzalem, dat Hij dwars door Samaria

en Galilea trok.

'En toen Hij een zeker dorp binnenging,

kwamen Hem tien melaatse mannen tege-

moet, die op een afstand bleven staan.

'En zij verhieven hun stem en zeiden:

Jezus, Meester, heb medelijden met ons!

'En Hij zag hen aan en zeide tot hen: Gaat

heen, toont u aan de priesters. En het ge-

schiedde, terwijl zij heengingen, dat zij ge-

reinigd werden.

'En één van hen keerde terug, toen hij zag,

dat hij genezen was, met luider stem God
verheerlijkende, en hij wierp zich op zijn

aangezicht voor zijn voeten om Hem te dan-

ken. En dit was een Samaritaan.

'En Jezus antwoordde en zeide: Zijn niet

alle tien rein geworden? Waar zijn de negen

anderen?

'Waren er dan geen anderen om terug te

keren en God eer te geven, dan deze vreem-

deling?

'En Hij zeide tot hem: Sta op, ga heen, uw
geloof heeft u behouden.' (Lucas 17:11-19.)

Door goddelijke tussenkomst was deze

melaatsen een wrede, langzame dood

bespaard gebleven en hadden ze een nieu-

we levenstermijn gekregen. De dankbaar-

heid die een van hen uitte, oogstte de zegen

van de Heiland, de ondankbaarheid van de

andere negen zijn teleurstelling.

De plagen van tegenwoordig zijn net als

de melaatsheid van vroeger. Zij doen lang-

zaam maar zeker hun slopende, vernieti-

gende werk. Ze zijn overal te vinden. Ze

dringen overal door. Wij kennen ze als

egoïsme, hebzucht, wreedheid en misdaad,

om er maar een paar te noemen. Doordrenkt

met hun vergif nebben wij de neiging te kri-

tiseren, te klagen, de schuld aan anderen te

geven en, langzaam maar zeker, het positie-

ve achter ons te laten en ons het negatieve

van het leven eigen te maken.

Een populair versje uit de jaren veertig

luidt als volgt:

Beklemtoon 't positieve;

Elimineer 't negatieve.

Hang 't positieve aan;

Laat alles ertussenin gaan. (1)

Dat was toen een goede raad, en dat is het

nog steeds.

We leven in een geweldige tijd. Onze mo-

gelijkheden zijn onbegrensd. Hoewel er in

de wereld het een en ander mis is, is er ook

veel goeds, zoals onderwijzers die onderwij-

zen, predikanten die prediken, huwelijken

die standhouden, ouders die opofferen en

vrienden die helpen.

Wij kunnen onszelf èn anderen verheffen

door te weigeren negatieve gedachten te blij-

ven koesteren en door in ons hart een dank-

bare houding te ontwikkelen. Als ondank-

baarheid tot de ernstigste zonden gerekend

kan worden, dan neemt dankbaarheid een

plaats in onder de edelste deugden.

Een van mijn lievelingslofzangen verheft

ons, ontsteekt de vlam van ons geloof en in-

spireert ons:

'Als op 's levens zee de stormwind om u loeit,

als gij tevergeefs uw arme hart vermoeit,

tel dan al uw zegeningen één voor één,

en gij zegt verwonderd: God liet nooit alleen!

(...)

Dus in alle moeiten, zorgen zonder tal,

wees toch nooit ontmoedigd, God is overal,

dank Hem voor uw zegen, eng'len luist 'ren toe,

schenken troost en hulp u, volg dus blij te moe.

'

(Heilige lofzangen 21.)

We zouden eens kunnen nadenken over

ons leven. Al gauw zouden we dan ont-

dekken dat er veel reden tot dankbaarheid

is.

Allereerst zijn we dankbaar voor onze

moeder.

Moeder, die haar leven wilde inzetten om
ons bij de hand te nemen en ons het leven in

te leiden, het sterfelijk leven, verdient onze

eeuwige dank. Iemand vatte onze liefde

voor onze moeder eens als volgt samen:

'God kon niet overal zijn, daarom gaf Hij ons

een moeder.'

Nadat Hij op wrede wijze op Golgota aan

het kruis was gehangen en intense pijn en

smart leed, zag Jezus 'zijn moeder (. . .) en

de discipel, die Hij liefhad, bij haar staande,

[en] zeide Hij tot zijn moeder: Vrouw, zie,

uw zoon. Daarna zeide Hij tot de discipel:

Zie, uw moeder' (Johannes 19:26-27). Wat

een goddelijk voorbeeld van dankbaarheid

en liefde!

Mijn eigen moeder mag me dan niet uit de

Schriften hebben voorgelezen, maar ze leer-

de mij door haar eigen leven en gedrag wat

er in dat goede boek stond. De zorg voor de

armen, de zieken en de behoeftigen waren

dagelijkse bezigheden van haar die ik nooit

zal vergeten.

Laten we ten tweede eens nadenken over

onze dankbaarheid voor onze vader.

Vader is, net als moeder, altijd bereid zijn

eigen gemakken op te geven voor zijn kinde-

ren. Dagelijks zwoegt hij, zonder klagen en

met constante zorg voor het welzijn van zijn

gezin om in hun levensbehoeften te voor-

zien. Die liefde voor de kinderen, dat verlan-

gen om hen gelukkig en gezond te zien, is

een stuk bestendigheid in een tijd van veran-

dering.

Ik heb ouders wel eens inkopen zien doen

om hun zoon, die op het punt stond op zen-

ding te gaan, aan te kleden. Er worden

kostuums aangepast, nieuwe schoenen ge-

probeerd, en stapels overhemden, sokken

en stropdassen gekocht. Ik sprak een vader,

die tegen me zei: 'Broeder Monson, ik wil u
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graag aan mijn zoon voorstellen. ' Hij barstte

bijna uit zijn kleren van trots; de kosten van
de kleding pleegden een aanslag op zijn por-

temonnee; maar liefde vervulde zijn hart.

Tranen schoten in mijn ogen toen ik zag dat

zijn kostuum oud was, zijn schoenen versle-

ten; terwijl hij zich toch niet tekort gedaan

voelde. Zijn stralende gezicht vormt een

herinnering die ik koester.

Wanneer ik aan mijn eigen vader denk,

herinner ik me dat hij zijn schaarse vrije tijd

besteedde aan de zorg voor een invalide

oom, bejaarde tantes, en andere familiele-

den. Hij was werkzaam in het zondags-

schoolpresidium, waarbij hij het liefst wat
met de kinderen deed. Net als de Meester

hield hij van kinderen. Ik heb hem nooit één

woord van kritiek op iemand horen uiten.

Hij was de personificatie van werkethiek. Ik

wil, met u, mijn dankbaarheid voor onze va-

ders uiten.

Laten we ten derde met dankbaarheid aan

onze leerkrachten denken.

De leerkracht vormt niet alleen de ver-

wachtingen en de ambities van de leerling,

maar beïnvloedt tevens hun houding ten

aanzien van de toekomst en zichzelf. Als een

leerkracht van de leerlingen houdt en hoge
verwachtingen van hen heeft, zal hun zelf-

vertrouwen groeien, zullen hun talenten

worden ontwikkeld en hun toekomst wor-

den verzekerd. Een eerbetoon aan zo'n leer-

kracht zou kunnen luiden: 'Zij schiep in

haar klas een sfeer waar warmte en aanvaar-

ding hun toverkracht deden gelden; waar
vooruitgang en leren, de vrije loop van de

fantasie en de geest van de jongemensen
verzekerd waren.'

Ik wil in het openbaar mijn dank uitspre-

ken voor drie van mijn leerkrachten. Ik be-

dank Homer G. Durham, die mijn geschie-

denisleraar was. Hij leerde mij de waarheid:

'Het verleden is voorbij; leer ervan.' Hij

hield van zijn vak; hij hield van zijn leerlin-

gen. Die liefde in de klas opende de ramen in

mijn verstand, zodat de kennis kon binnen-

komen.

O. Preston Robinson, mijn leraar marke-

ting, bracht zijn leerlingen bij dat de toe-

komst in het verschiet ligt en dat wij ons erop

moeten voorbereiden. Wanneer hij de klas

binnenkwam, was zijn aanwezigheid als

een welkome frisse bries. Hij gaf ons het idee

'Je kunt het wel.' En zijn leven was een

weer-spiegeling van zijn manier van onder-

wijzen: die van vriendelijke overreding. Hij

onderrichtte de waarheid. Hij inspireerde

tot inzet. Hij zette aan tot liefde.

En ik had een zondagsschoollerares die ik

nooit zal vergeten. Ik werd op een zondag-

morgen aan haar voorgesteld. De zondags-

schoolpresident begeleidde haar naar de

klas en stelde haar voor als een lerares die

had gevraagd of zij ons les mocht geven. Wij

vernamen dat ze op zending was geweest en

veel van jongemensen hield. Ze heette Lucy

Gertsch. Ze was knap, had een vriendelijke

stem en was in ons geïnteresseerd. Ze vroeg

ieder kind om zichzelf voor te stellen, en

stelde vervolgens vragen die haar inzicht ga-

ven in de achtergrond van elke jongen en elk

meisje. Ze vertelde ons over haar jeugd in

Midway (Utah), en door haar beschrijving

van die prachtige vallei bracht ze die tot le-

ven en kregen we het verlangen om de groe-

ne velden te bezoeken waar ze zo van hield.

Ze verhief nooit haar stem. Op de een of an-

dere manier pasten ongemanierd en lui-

druchtig gedrag gewoon niet bij haar fijne

manier van lesgeven. Zij leerde ons dat het

heden er nu is en dat wij erin moeten leven.

Zij liet de Schriften zelfs tot leven komen.
We maakten persoonlijk kennis met Samuel,

David, Jakob, Nephi en de Heer Jezus

Christus. Het evangelie ging voor ons leven.

En ons gedrag verbeterde. Onze liefde voor

Lucy Gertsch kende geen grenzen.

We begonnen een project om centen en

stuivers te sparen voor een feest dat zijn

weerga niet zou kennen. Zuster Gertsch

hield nauwkeurig de stand bij. Wij, jong als

wij waren, zagen in gedachten de cake,

taart, koekjes en ijsjes die we met het geld

konden kopen. Het moest iets heerlijks wor-

den - het grootste feest dat er ooit gehouden
was. Nog nooit was een van onze leerkrach-

ten met een voorstel gekomen voor een acti-

viteit als deze.

De zomer was voorbij, de herfst ook, en

het werd winter. Wij hadden ons doel voor

het feest bereikt. De klas had vooruitgang

gemaakt. Er heerste een goede geest.

Niemand zal die donkere ochtend in janu-

ari vergeten toen onze geliefde lerares ver-

telde dat de moeder van een van onze klas-

genoten was overleden. Wij dachten aan on-

ze eigen moeder en hoeveel zij voor ons be-

tekende. Wij voelden met Billy Devenport

mee in zijn verlies.

De les ging die zondag over Handelingen

20 vers 35: '[Denk aan] de woorden van de

Here Jezus [. . .], die zelf gezegd heeft: Het is

zaliger te geven dan te ontvangen.' Aan het

eind van die goed voorbereide les, merkte

Lucy Gertsch op dat de financiële situatie

van Billy's familie niet al te best was. Het

was tijdens de crisisjaren en het geld was
schaars. Met glimmende ogen vroeg ze:

'Zouden jullie deze lering van de Heer wil-

len naleven? Wat zouden jullie ervan vinden

als we ons spaargeld voor het feest met z'n

allen naar de Devenports brachten als uiting

van onze liefde?' Het besluit was unaniem.

We telden alle centen zorgvuldig en deden
alles in een grote envelop.

Ik zal me altijd herinneren hoe we met het

kleine groepje die drie straten naar Billy's

huis liepen en daar hem, zijn broer, zijn zus-

sen en zijn vader begroetten. De afwezig-

heid van zijn moeder viel op. Ik zal altijd de

herinnering koesteren aan de tranen die in

ieders ogen blonken toen de witte envelop

met ons dierbare feestgeld van de lieve hand

van onze lerares overging in de hand van de

behoeftige, rouwende vader. Wij huppel-

den bijna terug naar de kerk. Ons hart was
lichter dan ooit tevoren, onze vreugde gro-

ter en ons begrip ruimer. Door deze eenvou-

dige liefdedaad kwamen wij dichter tot el-

kaar. Wij ondervonden door eigen ervaring

dat het echt zaliger is te geven dan te ont-

vangen.

De jaren zijn voorbijgegaan. Dat kerkge-

bouw is er niet meer, het is ten prooi geval-

len aan de industrialisatie. De jongens en

meisjes die er leerden, die er lachten, die er

vooruitgang maakten onder leiding van die

geïnspireerde lerares die hen de waarheid

onderwees, zijn de liefde in haar lessen

nooit vergeten.

En we zingen nog steeds die oude lof-

zang

-

Dank voor de zondagsschool. Lof zij de tijd,

die dwaling en 't kwade verjaagt en bestrijdt.

Dank voor de leraars, wier zorgen steeds weer

ons houden in 't licht van Gods waarheid en

leer. (HL 26.)

We denken daarbij aan Lucy Gertsch, on-

ze zondagsschoollerares, want wij hielden

van Lucy, en Lucy hield van ons.

Laten wij altijd een dankbare houding

aannemen tegenover onze leerkrachten.

Latenwe ten vierde dankbaar zijn voor on-

ze vrienden. Onze dierbaarste vriend(in) is

onze huwelijkspartner. Deze wereld zou zo-

veel beter zijn als onze dankbaarheid voor

onze man of vrouw dagelijks weerspiegeld

werd in vriendelijkheid en respect.

De Heer sprak het woord vriend bijna eer-

biedig uit. Hij zei:

'Gij zijt mijn vrienden, indien gij doet, wat

Ik u gebied' (Johannes 15:14). Ware vrien-

den slikken onze eigenaardigheden. Zij heb-

ben een grote invloed op ons.

Oscar Benson, een bekend lid van de scou-

tingbeweging, sprak graag met ter dood ver-

oordeelden die in diverse gevangenissen in

het hele land op het uitvoeren van het von-

nis zaten te wachten. Hij verklaarde eens dat

125 van die mannen hadden gezegd nooit

één fatsoenlijk mens gekend te hebben.

Toen de Tweede Wereldoorlog op z'n he-

vigst woedde, had ik een ervaring met ware

vriendschap. Jack Hepworth en ik waren

beiden in de tienerleeftijd. We waren in de-

zelfde buurt opgegroeid. Op een middag

zag ik Jack over de stoep op me af rennen.

Toen hij dichtbij gekomen was, zag ik dat hij

tranen in zijn ogen had. Met een van emotie

verstikte stem riep hij uit: 'Tom, mijn broer

Joe, die bij de luchtbrigade van de marine

zit, is omgekomen bij een vliegtuigongeluk!

'

We omarmden elkaar. We huilden. We
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De muziek voor de zaterdagmiddagbijeenkomst van de conferentie werd verzorgd door een ZHV-koor o.l.v. Evelyn M. Harris,

met Clay Christiansen aan het orgel.

rouwden. Ik beschouwde het als een groot

compliment dat mijn vriend, Jack, de be-

hoefte voelde om mij deelgenoot te maken
van zijn verdriet. Voor zulke vrienden kun-

nen wij allen dankbaar zijn.

Laten wij ten vijfde dankbaar zijn voor ons

land - ons geboorteland.

Bij de gedachte aan de velen die eervol zijn

gestorven bij de verdediging van huis en

haard, denken we aan deze onsterfelijke

woorden: 'Niemand heeft grotere liefde,

dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrien-

den' (Johannes 15:13). De gevoelens van
diepdoorvoelde dankbaarheid voor de velen

die hun leven hebben gegeven, kunnen niet

beperkt worden tot een herdenkingsdag,

een militaire parade, of een versierd graf.

Aan het beroemde Theatre Royal in Drury

Lane in Londen, hangt een prachtige ge-

denkplaat met woorden die mij diep treffen

en gevoelens van innige dank oproepen:

2924-2928

Acteurs, musici, schrijvers en theaterpersoneel

die hun leven voor hun land hebben gegeven.

Een eerbetoon aan de onsterfelijke doden, dat

geweldige (...) gezelschap van lichtende

zielen die hun jeugd opgaven opdat de wereld

in vrede oud mocht worden. Hun naam zal

voor eeuwig voortleven. Zij speelden hun

edele rol, zij gaven gehoor aan de oproep voor

God, de koning en hun land. Zij gaven alles

wat zij hadden.

Gij die hier langskomt voor het prettig

verdrijven van uw tijd

En ziet voor welke prijs die tijd is gekocht

Wordt om de geur van bloemen als

nagedachtenis verzocht

En als zwijgend eerbetoon uit een gedachte van

dankbaarheid. (2)

Laten wij ten zesde en laatste, en als aller-

belangrijkste, denken aan onze dankbaar-

heid voor onze Heer en Heiland, Jezus

Christus. Zijn heerlijke evangelie geeft ant-

woord op de grootste vragen van het leven:

Waar zijn we vandaan gekomen? Waarom
zijn we hier? Waar gaat mijn geest heen bij

mijn dood? De zendelingen die Hij geroepen

heeft, brengen hen die in duisternis leven

het licht van de eeuwige waarheid:

Ga heen, gij boodschappers van heerlijkheid;

Ren, gij gezanten van de hemel.

Ga heen en vertel het fijne verhaal

Dat een heerlijke engel vliegt,

Groot en machtig, groot en machtig,

Met een boodschap van de hemel.

(Naar Hymns, 1985, nr. 262.)

Hij leerde ons hoe wij moeten bidden. Hij

leerde ons hoe wij moeten leven. Hij leerde

ons hoe wij moeten sterven. Zijn leven is een

legaat van liefde. Hij genas de zieke; Hij ver-

hief de vertrapte; Hij verloste de zondaar.

Maar Hij stond alleen. Sommige apostelen

twijfelden; één verraadde Hem. De Romein-

se soldaten doorboorden zijn zijde. De woe-
dende menigtebenamHem het leven. Vanaf

Golgota weerklinken nog zijn woorden van
mededogen: 'Vader, vergeef het hun, want
zij weten niet wat zij doen' (Lucas 23:34).

Al eerder, misschien omdat het einde van

zijn aardse zending nabij was, sprak Hij de

klacht uit: 'De vossen hebben holen en de

vogelen des hemels nesten, maar de Zoon
des mensen heeft geen plaats om het hoofd

neer te leggen' (Lucas 9:58). 'Omdat voor

hen geen plaats was in de herberg' was geen
op zichzelf staande uiting van verwerping -

het was alleen maar de eerste. Toch nodigt

Hij u en mij uit om Hem gastvrijheid te ver-

schaffen: 'Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop.

Indien iemand naar mijn stem hoort en de

deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en

maaltijd met hem houden en hij met Mij'

(Openbaring 3:20).

Wie was deze Man van smarten, die leed

kende? Wie is die Koning der ere, die Heer

der heerscharen? Hij is onze Meester. Hij is

onze Heiland. Hij is de Zoon van God. Hij is

de Oorzaak van eeuwig heil. Hij wenkt ons:

'Komt achter Mij' (Matteüs 4:19). Hij draagt

ons op: 'Ga heen, doe gij evenzo' (Lucas

10:37). Hij smeekt ons: Bewaar mijn gebo-

den (zie Johannes 14:15).

Laten wij Hem volgen. Laten wij zijn voor-

beeld volgen. Laten wij zijn woord gehoor-

zamen. Door dat te doen, schenkenwe Hem
de goddelijke gave van dankbaarheid.

Het is mijn oprecht gebed dat wij in ons le-

ven blijk mogen geven van die geweldige

deugd: een dankbare houding. In de naam
van Jezus Christus. Amen. D

NOTEN

(1) Naar 'Ac-cen-tu-ate the Positive', tekst van

Johnny Mercer, ASCAP, 1945.

(2) Louise N. Parter.
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Een voortreffelijker weg
President Howard W. Hunter
President van het Quorum der Twaalf Apostelen

'Wij worden opgeroepen om ons innerlijk te reinigen, ons hart te veranderen,

ons gedrag en voorkomen overeen te laten komen met wat wij zeggen van

binnen te geloven en voelen. Wij moeten ware discipelen van Christus zijn.

'

Een jaar voor zijn tragische en te vroege

marteldood, heeft de profeet Joseph

Smith het volgende gezegd in een be-

langrijke boodschap aan de heiligen der

laatste dagen in Nauvoo:

'Als we liefde voor anderen willen ontwik-

kelen, moeten we andere mensen liefheb-

ben, onze vijanden zowel als onze vrienden.

(...) Christenen moeten ophouden met el-

kaar te twisten en te kijven, en de beginselen

van onderlinge eenheid en vriendschap ont-

wikkelen' (History of the Church, deel 5, blz.

498-499).

Dat is ook nu, net als 150 jaar geleden, een

geweldig goede raad. De wereld waarin wij

leven, of dat nu hier is of verder weg, heeft

het evangelie van Jezus Christus nodig. Dat

evangelie verschaft namelijk de enige ma-

nier waarop de wereld vrede kan krijgen.

We moeten vriendelijker zijn voor elkaar,

hoffelijker en vergevensgezinder. We moe-

ten minder gauw boos worden en eerder

klaar staan om te helpen. We moeten in

vriendschap onze hand reiken en de wre-

kende hand weerhouden. Kortom, we moe-

ten van elkaar houden met de reine liefde

van Christus, met oprechte naastenliefde en

mededogen en, zo nodig, gemeenschappe-

lijk lijden, want zo houdt God van ons.

In onze diensten zingen we vaak een

mooie lofzang, met tekst van Susan Evans

McCloud. Ik wil graag een paar regels met u

doornemen:

Heiland, leer mij U te dienen

op het pad dat u ons wees;

tijd te nemen voor een ander,

hulp te bieden zonder vrees.

Heiland, leer mij U te dienen;

U wil ik volgen, Heer,

Waarom zal ik oordeel vellen

als ik zelf niet feilloos ben?

In een hart kan droefheid leven

waar 'k de reden niet van ken.

Waarom zal ik oordeel vellen?

U wil ik volgen, Heer.

Ben ik niet mijn broeders hoeder?

Laat mijn oog opmerkzaam zijn.

Geef mij olie voor zijn wonden,

't woord van troost voor zielepijn.

Ben ik niet mijn broeders hoeder?

U wil ik volgen, Heer.

(Hymns, 1985, nr. 220.)

We moeten resoluut en met meer naasten-

liefde de weg bewandelen die Jezus ons

heeft getoond. We moeten onderweg 'stop-

pen om anderen te helpen en verheffen' en

dan vinden we beslist 'grotere kracht' dan

we zelf hebben. Als we meer zouden doen

om te 'leren wat de Genezer deed', zouden

er ontelbare kansen opduiken om zijn gene-

zingsmethode te gebruiken, om 'de gewon-

den en de vermoeiden' te helpen en allen

meer liefde te betonen. Ja, Heer, wij moeten

U volgen.

Hij heeft gezegd: 'Een nieuw gebod geef

Ik u, dat gij elkander liefhebt; (...) Hieraan

zullen allen weten, dat gij discipelen van Mij

zijt, indien gij liefde hebt onder elkander'

(Johannes 13:34-35). De liefde die we moe-

ten hebben voor onze broeders en zusters,

voor alle mensen, en die Christus voor ons

heeft, heet naastenliefde of 'de reine liefde

van Christus' (Moroni 7:47). Het is de liefde

die Christus aanzette tot zijn lijden en ver-

zoening. Het is de hoogste top die de men-

senziel kan bereiken en de diepste uiting

van het mensenhart.

Wij vinden het fijn dat de zustershulpver-

eniging, die dit jaar het honderdvijftigjarig

bestaan viert, altijd als motto heeft gehad:

'De liefde vergaat nimmermeer.' Naasten-

liefde omvat alle andere goddelijke deug-

den. Het kenmerkt zowel het begin als het

einde van het heilsplan. Wanneer al het an-

dere vergaat, de naastenliefde - de liefde

van Christus - zal niet vergaan. Het is de ge-

weldigste goddelijke eigenschap.

Jezus, die een groot hart had, sprak met

zowel armen, vertrapten, weduwen, kleine

kinderen, boeren en vissers, herders,

vreemdelingen en buitenlanders, rijken,

machtige politici, als de onvriendelijke Fari-

zeeën en schriftgeleerden. Hij diende de ar-

men, de hongerigen, de misdeelden en de

zieken. Hij zegende de lammen, de blinden,

de doven, en andere mensen met lichamelij-

ke gebreken. Hij verdreef duivels en kwade

geesten die mentale of emotionele ziekten

hadden veroorzaakt. Hij reinigde hen die

belast waren met zonde. Hij onderwees lief-

de en gaf herhaaldelijk het voorbeeld door

onzelfzuchtig dienstbetoon. Allen ontvin-

gen van zijn liefde. Allen hadden 'het voor-

recht, de één zowel als de ander, en aan nie-

mand [werd] het verboden' (2 Nephi 26:28).

Dat zijn allemaal uitingen en voorbeelden

van zijn grenzeloze naastenliefde.

De wereld waarin wij leven zou er veel

baat bij hebben als alle mannen en vrouwen

de reine liefde van Christus in praktijk

brachten, een liefde die vriendelijk, zacht-

aardig en deemoedig is. Hij is zonder af-

gunst of hoogmoed. Hij is onzelfzuchtig om-

dat hij niets in ruil vraagt. Hij gedoogt geen

kwaad of kwade wil, noch verheugt hij zich

in zonde; noch biedt hij plaats aan onver-

draagzaamheid, haat of geweld. Hij weigert

spot, vulgariteit, misbruik of uitstoting toe te

laten. Hij moedigt verschillende soorten

mensen aan om in christelijke liefde samen

te leven, ongeacht hun godsdienst, ras, nati-

onaliteit, financiële status, opleiding of cul-

tuur.

De Heiland heeft ons geboden om elkaar

lief te hebben zoals Hij ons heeft liefgehad;

om onszelf te bekleden 'met de mantel der

naastenliefde' (Leer en Verbonden 88:125),

zoals Hij zelf ook had gedaan. Wij worden

opgeroepen om ons innerlijk te reinigen,

ons hart te veranderen, ons gedrag en voor-

komen overeen te laten komen met wat wij

zeggen van binnen te geloven en voelen. Wij

moeten ware discipelen van Christus zijn.

Broeder Vern Crowley heeft verteld dat hij

als jongeman iets heeft geleerd over de be-

langrijke les die de profeet Joseph Smith de

eerste heiligen in Nauvoo leerde toen hij hen

zei dat ze hun 'vijanden zowel als [hun]

vrienden' moesten liefhebben. Dat is een

goede les voor ons allen.
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Ouderling Russell M. Nelson van het Quorum der Twaalf (midden) met links van hem de ouderlingen

J. Richard Clarke en Carlos E. Asay, en rechts van hem Rex D. Pinegar en Dean L. harsen,

van het Presidium der Zeventig.

Toen zijn vader ziek was geworden, nam
Vern Crowley, die toen nog maar vijftien

was, de taak op zich om de autosloperij van
de familie draaiende te houden. Soms maak-
ten klanten misbruik van de jongeman, en 's

nachts verdwenen er onderdelen van het

terrein. Vern was woedend en zwoer ie-

mand te snappen en tot voorbeeld te stellen.

Hij zou wraak nemen.

Zijn vader was net aan het opknappen,

toen Vern op een avond rond sluitingstijd de

ronde deed. Het was bijna donker. In een
verafgelegen hoek van het terrein zag hij ie-

mand met een groot onderdeel naar het ach-

terste hek lopen. Hij zette een sprint in en
greep de jonge dief. Eerst wilde hij zijn

frustraties uitleven met zijn vuisten en daar-

na de jongen naar het kantoortje slepen en

de politie bellen. Zijn hart was vol gevoelens

van woede en wraak. Hij had zijn dief te pak-

ken en hij was van plan zijn recht te halen.

Plotseling verscheen Verns vader uit het

niets, legde zijn zwakke hand op de schou-

der van zijn zoon, en zei: Tk zie dat je een

beetje boos bent, Vern. Mag ik dit afhande-

len?' Vervolgens liep hij naar de dief-in-spé,

sloeg zijn arm om zijn schouder, keek hem
even in de ogen, en zei: 'Jongen, vertel me
eens waarom je dit doet! Waarom probeer je

die versnellingsbak te stelen?' Toen liep me-
neer Crowley naar het kantoortje, met zijn

arm nog om de jongen heen, ondertussen

vragen stellend over de problemen die de

jongen met zijn auto had. Tegen de tijd dat

ze bij het kantoortje waren aangekomen, zei

de vader: 'Volgens mij is je koppeling kapot

en is dat de oorzaak van je probleem.'

Intussen was Vern laaiend. Wie kan die

koppeling nou wat schelen?, dacht hij. La-

ten we de politie bellen, dan zijn we klaar.

Maar zijn vader bleef praten. 'Vern, haal een

koppeling voor hem. En haal ook een lager.

En een koppelingsplaat. Daarmee zou het

opgelost moeten zijn.' De vader overhan-

digde alle onderdelen aan de jongeman die

geprobeerd wat te stelen, en zei: 'Neem die

maar mee. En hier heb je ook de versnel-

lingsbak. Het is niet nodig om te stelen, jon-

geman, je hoeft er alleen maar om te vragen.

Er is voor ieder probleem een oplossing. De
mensen zijn best bereid om te helpen.'

Broeder Vern Crowley zei dat hij die dag
een eeuwige les in liefde had geleerd. De
jongeman kwam vaak terug. Geheel vrijwil-

lig betaalde hij stukje bij beetje alle onderde-

len die Vic Crowleyhem had gegeven, inclu-

sief de versnellingsbak. Bij die bezoeken
vroeg hij Vern hoe het kwam dat zijn vader

zo was en waarom hij dat deed. Vern vertel-

de hem het een en ander over het geloof en
hoezeer zijn vader de Heer en andere men-
sen liefhad. De dief-in-spé liet zich uiteinde-

lijk dopen. Later zei Vern: 'Het is moeilijk

om nu te beschrijven wat ik toen voelde en
doormaakte. Ik was ook jong. Ik had mijn

misdadiger gevangen. Ik zou ervoor zorgen

dat hij de zwaarst mogelijke straf kreeg.

Maar mijn vader leerde mij dat er een andere

wegwas.'

Een andere weg? Een betere weg? Een

hogere weg? Een voortreffelijker weg? Wat
een baat zou de wereld hebben bij zo'n ge-

weldige les. Moroni heeft gezegd:

'Daarom mag een ieder, die in God ge-

looft, met zekerheid op een betere wereld

hopen, (...) door Zijn Zoon te geven heeft

God een voortreffelijker weg bereid' (Ether

12:4, 11).

President David O. McKay heeft eens ge-

zegd:

'De vrede van Christus komt niet door het

nastreven van de oppervlakkige zaken van

het leven, maar alleen door in iemands hart

te ontspringen. Jezus heeft tegen zijn disci-

pelen gezegd: "Vrede laat Ik u, mijn vrede

geef Ik u; niet gelijk de wereld die geeft, geef

Ik hem u'" {Gospel Ideals, Salt Lake City:

Improvement Era, 1953, blz. 39-40).

Op alle terreinen van het dagelijks leven

en in een wereld zo vol behoeften, behoren

we zo te leven dat we op een dag de Koning

der koningen tegen ons zullen horen

zeggen:

'Want Ik heb honger geleden en gij hebt

Mij te eten gegeven, Ik heb dorst geleden en

gij hebt Mij te drinken gegeven, Ik ben een

vreemdeling geweest en gij hebt Mij gehuis-

vest, naakt en gij hebt Mij gekleed, ziek, en

gij hebt Mij bezocht' (Matteüs 25:35-36).

Als we dan zouden zeggen:

'Here, wanneer hebben wij U hongerig ge-

zien en hebben wij U gevoed, of dorstig en

hebben wij U te drinken gegeven? Wanneer
hebben wij U als vreemdeling gezien en heb-

ben U gehuisvest, of naakt, en hebben U ge-

kleed? Wanneer hebben wij U ziek of in de

gevangenis gezien en zijn tot U gekomen?'

(Matteüs 25:37-39.)

Ik ben er zeker van dat we dan dit ant-

woord zullen horen:

'Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan

één van deze mijn minste broeders hebt ge-

daan, hebt gij het Mij gedaan' (Matteüs

25:40).

Wij hebben een vrediger wereld nodig, die

voortkomt uit vrediger gezinnen, buurten

en samenlevingen. Om die vrede te verkrij-

gen en ontwikkelen, moeten we 'andere

mensen liefhebben, onze vijanden zowel als

onze vrienden' . De wereld heeft het evange-

lie van Jezus Christus nodig. Zij die met de

liefde van Christus vervuld zijn, willen an-

deren er niet toe dwingen het beter te doen;

zij inspireren anderen en zetten hen zo aan

tot het nastreven van een relatie met God.
Wij moeten in vriendschap onze hand
toesteken. Wij moeten vriendelijker, hoffe-

lijker, vergevensgezinder en minder gauw
boos zijn. Wij moeten elkaar liefhebben met
de reine liefde van Christus. Moge dat onze

koers en ons verlangen zijn.

Ik voeg hier mijn getuigenis aan toe dat

Jezus de Christus is, de Heiland van de we-

reld, en dat dit zijn kerk is, in de naam van

Jezus Christus. Amen. D
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Dankbaar voor Gods goedheid

Bisschop Robert D. Hales
Presiderende bisschop

'Het uiten van gevoelens van dankbaarheid heeft op een stille manier een

geweldige reinigende of heilzame uitwerking.

'

Enkele maanden geleden had ik een er-

varing die me tot aan de rand van dit

sterfelijk bestaan bracht. Zoals velen

van u weten, kreeg ik afgelopen augustus

een hartaanval. Ik kreeg toen de kans om uit

de eerste hand te ervaren wat een genezen-

de kracht er uitgaat van het gebed van velen.

Daar zal ik altijd dankbaar voor zijn. Dank u

voor uw gebeden en uw bezorgdheid. Uw
vriendelijkheid tegenover mij heeft mij op-

gebeurd en heeft geholpen bij het gene-

zingsproces. Ik ben zeer gezegend met toe-

nemende gezondheid en kracht.

Door die ervaring is een bepaald gevoel in

mij opgekomen, bijna onmiddellijk, dat met

het verstrijken van de tijd steeds sterker

werd en tijdens mijn ziekte en gene-

zingsproces overweldigend werd, en dat ge-

voel heb ik nog steeds. Ik werd overweldigd

door een gevoel van grote dankbaarheid

voor Gods goedheid.

Ik ben vooral dankbaar voor het zoenoffer

van onze Heer en Heiland, Jezus Christus.

De verzoening is het fundament waarop alle

evangeliewaarheden rusten.

De Heiland zegt tegen ons:

'Ik [ben] in de wereld [. . .] gekomen om
de wil van Mijn Vader te doen, omdat Mijn

Vader Mij heeft gezonden.

'En Mijn Vader heeft Mij gezonden opdat

Ik aan het kruis zou worden verheven'

(3 Nephi 27:13-14).

De profeet Joseph Smith heeft ge-

schreven:

'Dat Hij, namelijk Christus, in de wereld

kwam om voor de wereld te worden gekrui-

sigd, om de zonden der wereld te dragen, en

om de wereld te heiligen en van alle onge-

rechtigheid te reinigen;

'Dat allen, (. . .) zalig mochten worden

door bemiddeling van Hem' (Leer en Ver-

bonden 76:41-42).

Ik getuig, in dankbaarheid voor de kennis

dat onze Heiland leeft, dat Hij is opgestaan,

dat er door de verzoening een verlossing is

voor alle mensen - dat iedereen zal opstaan.

Ik ben dankbaar voor die kennis.

De Heer heeft gezegd: 'Wanneer gij Mij

liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren' (Jo-

hannes 14:15). Onze gehoorzaamheid aan

de wetten, verordeningen en geboden is de

mooiste uiting van liefde en dankbaarheid

die we Hem kunnen geven.

Dankbaarheid is bovendien het funda-

ment waarop bekering gebouwd is.

De verzoening bracht door bekering gena-

de teweeg om een evenwicht tot stand te

brengen met de gerechtigheid. Ik ben zo

dankbaar voor de leer van bekering. Beke-

ring is van onmisbaar belang voor ons heil.

Wij zijn sterfelijk, niet volmaakt, en wij ma-

ken fouten. Wanneer we fouten maken en

ons er niet van bekeren, lijden we daar-

onder.

De profeet Mormon heeft ons verteld dat

hij de mensen zag treuren en dacht dat het

een teken van bekering was, maar vervol-

gens zegt hij: 'Doch ziet, deze, mijn vreug-

de, was ijdel, want hun droefheid was niet

tot bekering wegens de goedheid Gods; maar

het was meer de droefheid van de verdoem-

den, want de Here wilde hen niet altijd

toestaan vermaak in zonde te vinden' (Mor-

mon 2:13; cursivering toegevoegd).

Mormon leert ons dat er altijd lijden en

droefheid in zonde zal zijn, maar als we ons

alleen bekeren omdat we ons naar voelen of

omdat we geleden hebben, of omdat we
droefheid voelen, geeft dat aan dat we Gods

goedheid niet begrijpen.

Wat ik duidelijk wil maken is dat wanneer

we onze dankbaarheid voor God en zijn

Zoon, Jezus Christus, uiten, we ons geloof

en onze bekering baseren op hun vergeving

en hun goedheid.

Ik ben zo dankbaar voor de Schriften,

waar voorbeelden in staan van Jezus die zijn

dankbaarheid voor zijn Hemelse Vader uit-

spreekt.

Bij het laatste avondmaal nam 'de Here

Jezus in de nacht, waarin Hij werd overgele-

verd, een brood [waarna Hij] de dankzegging

uitsprak, het brak en zeide: Dit is mijn

lichaam voor u, doet dit tot mijn gedachte-

nis' (1 Korintiërs 11:23-24; cursivering toe-

gevoegd).

'En Hij nam een beker, sprak de dankzegging

uit, en gaf hun die en zij dronken allen daar-

uit' (Marcus 14:23; cursivering toegevoegd).

Niet alleen voor de Heiland, maar ook

voor ons, is het belangrijk om onszelf er

wekelijks op voor te bereiden bij het nemen

van het avondmaal dank te zeggen voor het

zoenoffer.

Ik heb de goedheid van Jezus bestudeerd,

en vind het verhaal van Lazarus erg belang-

rijk.

Maria begroette Jezus. Haar broer, Laza-

rus, was overleden. Jezus zag haar wenen,

en de joden die bij haar waren, weenden

ook. Jezus was diep bewogen 'in de geest en

diep ontroerd' (Johannes 11:33). Jezus

vroeg: 'Waar hebt gij hem gelegd?' (vs. 34).

'Jezus weende' (vs. 35).

'Zij namen dan de steen weg. En Jezus

sloeg de ogen opwaarts en zeide: Vader, Ik

dank U, dat Gij Mij verhoord hebt' (vs. 41; cur-

sivering toegevoegd).

Vervolgens vroeg Jezus aan Lazarus om
van de dood op te staan (zie vs. 43).

Zou het niet goed zijn als wij eraan dach-

ten om onze Hemelse Vader te danken alvo-

rens zijn hulp te vragen bij het oplossen van

onze problemen?

In Johannes 6:5-14 staat het mooie verhaal

van Jezus, de vijf broden en twee vissen:

'Jezus dan nam de broden, dankte en ver-

deelde ze onder hen, die daar zaten' (Johan-

nes 6:11; cursivering toegevoegd).

Bij een andere gelegenheid baden de disci-

pelen van Jezus ernstig om de Heilige Geest.

Toen ze met de Heilige Geest vervuld wa-

ren, boog Jezus 'Zich ter aarde en zeide:

'Vader, Ik dank U, dat Gij hun, die Ik heb

gekozen, de Heilige Geest hebt gegeven; en

het is wegens hun geloof in Mij, dat Ik hen

uit de wereld heb gekozen.

'Vader, Ik bid U, dat Gij de Heilige Geest

zult geven aan allen, die in hun woorden

zullen geloven' (3 Nephi 19:20-21; cursive-

ring toegevoegd).

Gebed maakt een belangrijk deel uit van

het uiten van onze waardering voor onze

Hemelse Vader. Hij verwacht elke ochtend

en avond onze uitingen van dankbaarheid
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voor onze vele zegeningen, gaven en talen-

ten, in de vorm van een oprecht, eenvoudig

gebed. Door het in gebed uiten van onze

dankbaarheid tonen wij afhankelijk te zijn

van een hogere bron van wijsheid en kennis

- God de Vader en zijn Zoon, onze Heer en

Heiland, Jezus Christus. Ons wordt geleerd

om 'dagelijks erkentelijk' te zijn (Alma

34:38).

Koning Benjamin heeft onderricht: 'O,

hoe moest gij (. . .) uw Hemelse Koning dan-
ken!' (Mosiah 2:19).

Bij het verstrijken van de jaren word ik

mijn ouders steeds dankbaarder. Zij leefden

het evangelie na, bestudeerden de Schrif-

ten, en gaven getuigenis van God, de Vader,

en zijn Zoon, Jezus Christus. En zij getuig-

den van de profeet Joseph Smith.

Als kind al kreeg ik doorhun onderricht en

voorbeeld een absolute kennis van het

bestaan van een eeuwig leven, met als doel

als gezin eervol terug te keren naar de nabij-

heid van onze Hemelse Vader.

Een van de lessen die mijn vader me leer-

de, was dankbaarheid voor wat het beteken-

de een algemeen autoriteit te zijn. Jaren gele-

den verwachtte mijn vader, die de tachtig

toen al gepasseerd was, op een dag vol win-

terse sneeuw een bezoek van een lid van het

Quorum der Twaalf. Vader, die schilder

was, had een schilderij gemaakt van de wo-

ning van de apostel. In plaats van het schil-

derij te laten bezorgen, wilde die vriendelij-

ke apostel liever zelf het schilderij ophalen

en mijn vader ervoor bedanken. Omdat ik

wist dat mijn vader zich er druk over zou ma-

ken of alles wel in orde was voor het bezoek,

ging ik bij hem langs. Door de dikke laag

sneeuw buiten, was er door het werk van de

sneeuwruimers in de straat een grote heuvel

sneeuw ontstaan voor het tuinpad dat naar

de voordeur leidde. Vader had sneeuw ge-

ruimd en ploeterde om de heuvel sneeuw
weg te krijgen. Zwaar vermoeid en met pijn

in zijn lichaam ging hij weer naar binnen.

Toen ik kwam, had hij pijn in de hartstreek

gekregen doordat hij zich teveel ingespan-

nen had en zich te druk had gemaakt. Het

eerste waar ik aan dacht was hem te waar-

schuwen voor zijn onverstandige lichamelij-

ke inspanningen. Wist hij niet wat het resul-

taat van zijn werk zou zijn?

'Robert,' zei hij, hortend en stotend van-

wege zijn kortademigheid, 'besef je wel dat

er een apostel van de Heer Jezus Christus

naar mijn woning komt? De stoep moet

schoon zijn. Hij moet geen sneeuw hoeven

trotseren.' Hij hief zijn hand op en zei: 'O,

Robert, vergeet nooit wat een voorrecht het

is om apostelen van de Heer te kennen en

met hen samen te mogen werken, en neem
dat ook nooit als vanzelfsprekend aan.'

Ik ben dankbaar voor de kans om samen te

werken met de gezalfden des Heren en om
te getuigen van hen die geroepen zijn om

ons in deze bedeling te leiden als profeet,

ziener en openbaarder.

Ik ben ook dankbaar voor mijn raadge-

vers, voor de Zeventig en voor alle andere

priesterschapsleiders en leid(st)ers van

hulporganisaties in de kerk, en voor hun
getrouwheid. Ik ben dankbaar voor het

voorbeeld dat mijn vader gegeven heeft

door van mijn moeder te houden en voor

haar te zorgen. Toen hij tachtig was, leerde

hij ons dat hij ons zou gaan verlaten om zich

bij mijn moeder te voegen, die hem was
voorgegaan, en dat hij wilde dat wij zo zou-

den leven dat we het waardig zouden zijn in

de hemel verenigd te worden en deel uit te

gaan maken van een eeuwige familie. Voor

die leringen zijn wij, zijn kinderen, hem
dankbaar.

Ik ben dankbaar voor een moeder die haar

man en kinderen toegewijd was - een moe-

der die door voorbeeld onderrichtte. Ik ben

dankbaar voor haar toegewijde werken in de

ZHV - meer dan dertig jaar lang. Toen ik op

mijn zestiende mijn rijbewijs had gehaald,

was het mijn voorrecht van haar te leren

toen zij mij meenam wanneer zij de bisschop

hielp bij de zorg voor de armen en behoef-

tigen.

Ik ben dankbaar voor een broer en een

zuster die de Heer liefhebben en altijd ge-

trouw zijn gebleven. Ik wil bij dezen mijn

dank uitspreken voor hun liefde en zorg in

de afgelopen zestig jaar.

Ik houd van mijn lieve vrouw, Mary, en

mijn twee zoons, Steven en David, en hun
gezinsleden. Ik wil mijn waardering uiten

voor de vreugde die zij mij hebben gegeven.

Enkele jaren geleden vertelde een collega

van me dat mijn lieve vrouw, Mary, mijn

grootste schat was. Dat wil ik in het open-

baar bevestigen en mijn waardering uiten

voor wat zij voor mij betekent.

U die tijdens dit aardse bestaan gezegend

bent met een metgezel(lin), een moeder en

een vader, broers en zusters, zoons en doch-

ters, uit alstublieft uw liefde en dankbaar-

heid voor hen zolang u zich nog aan deze

kant van de sluier bevindt.

Wij moeten eraan denken onze Hemelse

Vader te bedanken voor de zegeningen en

gaven die Hij ons heeft gegeven.

'En gij moet Gode danken volgens de

Geest voor elke zegen, waarmede gij ook

wordt gezegend' (Leer en Verbonden

46:32).

'En al deze gaven komen van God voor het

welzijn der kinderen Gods' (LV 46:26).

Als presiderende bisschop ben ik dank-

baar voor de leden van de kerk die zo bereid-

willig tijd, geld en talenten opofferen door

tiende en andere gaven te betalen en door

liefdediensten te verrichten. Wat een gewei-

De ouderlingen Robert E. Sackley, George E. Melchin en Lloyd P. George van de Zeventig. Ouderling

Sackley is werkzaam in het gebiedspresidium Oceanië; ouderling Melchin in het gebiedspresidium Europa-

Noord; en ouderling George in het gebiedspresidium Utah-Midden.
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dig voorbeeld zijn zij voor hun kinderen en

hun naasten. Het zou ook goed zijn om de

jeugd van deze kerk te bedanken voor hun
getrouwheid. Zij zijn echt een koninklijk

geslacht dat zichzelf, hun kinderen en hun
kleinkinderen, voorbereidt op de weder-

komst van Jezus Christus.

Dankbaarheid is een vorm van waarde-

ring, iets wat ons nederig maakt omdat we
een vriendelijke daad erkennen van iemand

anders, die ons daarmee opbouwt en ver-

sterkt.

Ondankbaarheid is de houding die wij

hebben wanneer wij niet inzien dat iemand

ons geholpen heeft, of - erger nog - wan-

neer we weten dat we geholpen zijn, maar

daar in het openbaar noch onder vier ogen

voor bedankt hebben.

Het uiten van gevoelens van dankbaar-

heid heeft op een stille manier een geweldi-

ge reinigende of heilzame uitwerking.

Dankbaarheid houdt warmte in voor zowel

de gever als de ontvanger.

Wanneer we in gebed onze Hemelse Va-

der danken voor wat we hebben, krijgen we
een kalm gevoel van vrede - een vrede die

ons in staat stelt onze ziel niet te vergiftigen

met de gedachte aan wat we niet hebben.

Door dankbaarheid krijgen we een vrede die

ons helpt het verdriet van tegenspoed en

mislukking te overwinnen. Dagelijks dank-

baar zijn, houdt in onze waardering te uiten

voor wat we nu hebben, zonder daarbij in

aanmerking te nemen wat we in het verle-

den hadden of in de toekomst willen heb-

ben. Een erkenning van de gaven en talen-

ten die we hebben gekregen, en waardering

ervoor, stelt ons in staat om toe te geven dat

we de hulp nodig hebben die we kunnen

krijgen door de talenten en gaven die ande-

ren bezitten.

Dankbaarheid is een goddelijk beginsel.

'Gij moet de Here, uw God, in alles dan-

ken' (LV 59:7).

Deze tekst betekent dat we dankbaarheid

moeten uitspreken voor wat er gebeurt, niet

alleen voor de fijne dingen in het leven,

maar ook voor de tegenslag en moeilijkhe-

den van het leven die ertoe bijdragen dat wij

ervaring opdoen en geloof ontwikkelen. Wij

leggen ons leven in zijn handen, in het besef

dat alles wat daaruit voortvloeit, tot onze er-

varing zal bijdragen.

Als we in gebed zeggen: 'Uw wil geschie-

de', spreken we eigenlijk ons geloof en onze

dankbaarheid uit en erkennen we dat we al-

les wat er in ons leven gebeurt, zullen aan-

vaarden.

Dat we ware dankbaarheid mogen voelen

voor de goedheid van God, voor alle zege-

ningen die ons gegeven zijn, en die gevoe-

lens van dankbaarheid in gebed tegenover

onze Hemelse Vader mogen uitspreken, dat

is mijn gebed in de naam van Jezus Christus.

Amen. D
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Ons morele milieu

Ouderling Boyd K. Packer
van het Quorum der Twaalf Apostelen

'ledere ziel die in een concentratiekamp van zonde en schuld gevangen zit,

heeft de sleutel tot de poort.

'

wolk boven ons morele milieu. De gave van

het sterfelijk leven en het vermogen om an-

dere levens te doen ontstaan, is een godde-

lijke zegening. De waarde ervan is onmete-

lijkl

Ons spirituele milieu

Het snel om zich heen grijpende verval

van waarden wordt gekenmerkt door het

feit dat velen vooral denken aan de daad van

de voortplanting, er zelfs volkomen door ge-

obsedeerd zijn. Onthouding voorafgaand

aan het huwelijk en trouw binnen het huwe-

lijk worden openlijk belachelijk gemaakt -

het huwelijk en het ouderschap worden
bespot en afgeschilderd als lastig en onno-

dig. Kuisheid, een deugd van een verfijnd

persoon of verfijnde samenleving, is bijna

geheel verdwenen.

Ik
ben nu meer dan 30 jaar algemeen auto-

riteit, waarvan ik 22 lid van het Quorum
der Twaalf Apostelen ben. Gedurende

die tijd heb ik met zeker wel duizenden le-

den van de kerk een gesprek gehad en heb ik

met hen besproken of zij een goed lid van de

kerk waren, en wat voor verdriet of geluk zij

hadden. Ik zeg dit alleen maar in de hoop dat

deze ervaring mij als goede referentie mag
dienen om u over te halen enkele zaken te

overdenken die ons ernstig zorgen baren.

Ons morele milieu

Ik spreek vandaag tot de leden van de kerk

als voorvechter van een beter milieu. Mijn

boodschap gaat niet over het stoffelijke, maar

het morele, spirituele milieu waarin we onze

kinderen moeten opvoeden. Wanneer we
dat morele milieu onderzoeken, merken we
dat de vervuilingsindex sterk omhoog gaat.

In het Boek van Mormon wordt de mens-

heid voorgesteld, zich worstelend door 'een

donkere mist', die gedefinieerd wordt als

'de verzoekingen van de duivel' (1 Nephi

8:23; 12:17). Die morele vervuiling was zo

zwaar dat velen afdwaalden 'op vreemde

wegen' en 'verloren gingen' (zie 1 Nephi

8:23-32).

Momenteel vormt de opzettelijke vervui-

ling van de bron des levens een donkere

De verleider

De tegenstander is jaloers op allen die de

macht hebben om leven te verwekken. Hij

kan dat namelijk niet; hij is impotent. Hij, en

degenen die hem volgden, werden uitge-

worpen en verspeelden het recht op een

sterfelijk lichaam. Zijn engelen smeekten

zelfs om de lichamen van zwijnen te mogen
bewonen (zie Matteüs 8:31). En uit de open-

baringen vernemen we dat 'hij tracht alle

mensen even ellendig te maken als hij zelf is'

(2 Nephi 2:27).

Het gebeurt steeds vaker dat wat wij zien,

lezen en horen de geslachtsdaad als centraal

thema heeft. Censuur wordt steeds meer

verdrongen als zijnde een zogenaamde in-

breuk op de individuele vrijheid.

Wat absoluut in de persoonlijke levenss-

feer gehouden dient te worden, wordt ont-

kleed en in het openbaar getoond. Op de

achtergrond vinden we verslaving, porno-

grafie, perversiteit, ontrouw, abortus en -

dat is nog het treurigste - incest en mishan-

deling. Daar is inmiddels een pest van bijbel-

se omvang bijgekomen. En alle nemen hand
over hand toe.

De samenleving aanvaardt geen enkele

verantwoording, behalve de plicht om de

kinderen op school het lichamelijke proces

van de voortplanting te leren om zwanger-

schap en ziekte te voorkomen, en de plicht

om tieners van hulpmiddelen te voorzien

die hen tegen beide moeten beschermen.

Wanneer er enige poging wordt onderno-

men om in de leergangen waarden op te ne-

men, fundamentele, universele waarden,

niet alleen de waarden van de kerk, maar

van de samenleving zelf, komt er het pro-

test: 'U legt onder dwang uw godsdienst op

en pleegt daarmee inbreuk op onze vrij-

heid.'

Vrij om te kiezen

Terwijl we wetten aannemen om de ver-

vuiling van de aarde te verminderen, wordt

elk voorstel om het morele en spirituele mi-

lieu te beschermen aangevallen en wordt er

betoogd dat het een inbreuk is op de vrijheid

of het recht om te kiezen.

Het is interessant te zien hoe een deugd,

wanneer die overdreven of fanatiek nadruk

krijgt, gebruikt kan worden om een andere

deugd neer te halen; daar de vrijheid, die

een deugd is, gebruikt wordt om de losban-

digheid te beschermen.

Zij die erop los leven, zien elke wettelijke

beperking van hun levenswijze als een in-

breuk op hun vrijheid en streven naar goed-

keuring voor hun gedrag door ervoor te zor-

gen dat het wettelijk toegestaan is.

Mensen die in andere opzichten heel ver-

standig zijn, zeggen: 'Ik ben niet van plan

om er aan mee te doen, maar ik ben voor vrij-

heid van keuze voor hen die dat wèl doen.'

Zwak argument

Ongeacht hoe lovenswaardig en moreel

het 'vrij-om-te-kiezen-argument' mag klin-

ken, er zitten bijzonder zwakke plekken in.

Met diezelfde logica zou men kunnen bewe-
ren dat alle verkeersborden en vangrails die

de onvoorzichtigen voor gevaar behoeden,

moeten worden verwijderd op basis van de

theorie dat ieder de vrijheid moet hebben

om te kiezen hoe dicht hij langs de afgrond

wil rijden.

Geen keuzevrijheid

Het woord 'keuzevrijheid' komt niet in de

Schriften voor. De enige vrijheid waarover

gesproken wordt, is morele vrijheid, 'die',

zegt de Heer, 'Ik hem heb gegeven, opdat

een ieder in de dag des oordeels voor zijn ei-

gen zonden verantwoordelijk moge zijn'

(Leer en Verbonden 101:78; cursivering toe-

gevoegd).

Naar de waarschuwing luisteren

En de Heer heeft de leden van zijn kerk ge-

waarschuwd: 'Laat hetgeen Ik heb aange-

wezen, niet door Mijn vijanden worden ont-
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heiligd met de toestemming van hen, die zich

naar Mijn naam noemen; Want met het oog op

de dingen, die spoedig over de natiën zullen

komen, is dit een zeer ernstige en zware zon-

de tegen Mij en tegen Mijn volk' (LV

101:97-98; cursivering toegevoegd).

Daar de wetten van de mens in het alge-

meen geen morele vraagstukken opwerpen,

wordt ons geleerd dat we de wet moeten

eren, steunen en gehoorzamen (zie geloofs-

artikel 12), en dat 'hij, die de wetten van God
nakomt, (...) de wetten van het land niet

(behoeft) te overtreden' (LV 58:21).

Het recht om zich ertegen uit te spreken

Wanneer er wel een moreel vraagstuk de

kop opsteekt, is het de taak van de kerklei-

ders om er een uitspraak over te doen. Gok-

ken is bijvoorbeeld een moreel vraagstuk.

Het leven is een moreel vraagstuk. Wat de

moraliteit betreft, hebben we zowel het recht

als de plicht om een waarschuwende stem te

laten horen. We doen als kerk alleen een uit-

spraak over een politieke aangelegenheid

als er een morele kwestie aan de orde is. In

dertig jaar en duizenden gesprekken met

leden van de kerk heb ik nog nooit iemand

gevraagd tot welke politieke partij hij of zij

behoorde.

Fysieke en morele wetten

Er zijn zowel morele als fysieke wetten die

'voor de grondlegging dezer wereld onher-

roepelijk in de hemel [zijn] vastgelegd' (LV

130:20), die niet door de mens nietig kunnen
worden verklaard.

Denkt u dat bijvoorbeeld een stemming

over het intrekken van de wet van de zwaar-

tekracht iets zou uithalen?

Niet ten uitvoer te brengen

Stel dat er een wet kwam dat alle kinderen

van de ouders moesten worden afgenomen

en dat ze door de staat zoudenworden opge-

voed. Zo'n wet zou slecht zijn, maar zou

waarschijnlijk wel ten uitvoer te brengen

zijn. Dergelijke dingen zijn wel gedaan.

Maar stel dat er in een artikel van die wet

bepaald werd: 'De moeder moet binnen

twee weken geen emotionele banden meer

hebben met het kind.'

Die bepaling is absoluut niet ten uitvoer te

brengen. Hoe zwaar de straf ook of hoe

groot ook het aantal handhavers van die

wet, hij is absoluut niet ten uitvoer te bren-

gen omdat hij zowel tegen de wetten van de

natuur als tegen de morele wetten indruist.

Het doet er niet toe of er nu een periode

van vijftien weken of vijftien jaar werd be-

paald, de wet kon toch niet ten uitvoer wor-

den gelegd! Voor dieren zou het misschien

kunnen, maar 'Alle vlees is niet hetzelfde',

staat er in de Schriften, 'maar dat van men-

sen is anders dan dat van beesten' (1 Korin-

tiërs 15:39). Men kan het niet toepassen op

menselijke moeders. Nooit!

Een wet die tegen de natuur indruist, zou

net zo min te verdedigen zijn als een wet die

de liefde tussen moeder en kind nietig ver-

klaart onmogelijk ten uitvoer te brengen is!

Een kind van God

Er is nooit een groter ideaal geopenbaard

dan de hemelse waarheid dat wij kinderen

van God zijn, en dat wij, op grond van onze

schepping, verschillen van al het andere dat

leeft (zie Mozes 6:8-10, 22, 59).

Het kwade denkbeeld

Geen denkbeeld is wat geluk betreft ver-

nietigender geweest; geen filosofie heeft

meer verdriet of onheil veroorzaakt; geen

denkbeeld heeft er meer toe bijgedragen dat

het gezin vernietigd werd dan het denk-

beeld dat wij niet van God afstammen, dat

wij niet meer dan een geëvolueerd dier zijn

dat wel toe moet geven aan iedere vleselijke

drift.

Dieren zijn niet onderworpen aan morele

wetten. Maar hoewel zij meestal willekeurig

zijn in hun paringsdrift, hebben hun pa-

ringsrituelen een vast patroon en zijn ze aan

strenge beperkingen gebonden. Dieren pa-

ren bijvoorbeeld niet met hun eigen geslacht

om hun paringsinstinct te bevredigen. En
die instincten uiten zich ook niet in de ver-

krachting van hun nageslacht.

De bron van het leven is inmiddels gede-

gradeerd tot het niveau van ongehuwd ple-

zier, en wordt gekocht en verkocht, en zelfs

ontheiligd in satanische rituelen. De kinde-

ren van God kunnen zich bereidwillig over-

geven aan hun vleselijke natuur en, zonder

berouw, de morele wetten weerstaan en

zichzelf verlagen tot onder het niveau van

de beesten.

De gruwelijkste zonde

Als wij onze levensbron vervuilen, volgen

daar 'verschrikkelijke' en 'zwaar te dragen'

straffen op (zie LV 19:15), die erger zijn dan

al het lichamelijke genoegen ooit waard zou
kunnen zijn. Alma heeft tegen zijn zoon Co-

rianton gezegd: 'Weet gij niet, mijn zoon,

dat deze dingen een gruwel in de ogen des

Heren zijn; ja, uitgezonderd het vergieten

van onschuldig bloed of het verloochenen

van de Heilige Geest de gruwelijkste van alle

zonden?' (Alma 19:5.)

In de Schriften lezen we waarop de morele

wetten gebaseerd zijn: 'Goddeloosheid

bracht nimmer geluk' (Alma 41:10). In de

Schriften wordt hier in algemene bewoor-

dingen over gesproken en worden wij vrij

gelaten om de beginselen van het evangelie

toe te passen op de oneindige variëteit aan

situaties in het leven. Maar wanneer er staat

'Gij zult niet . . .', kunnen we maar beter

opletten.

De enige toegestane toepassing van de

macht tot voortplanting is tussen echtge-

noot en echtgenote, man en vrouw, die wet-

tig zijn getrouwd. Alle andere toepassingen

zijn een overtreding van de geboden van

God. Alma heeft gezegd: 'Het doet er niet

toe, of gij het tegenspreekt, want het woord

van God moet worden vervuld' (Alma 5:58).

De mate van ons succes als ouder

Het is bijzonder moeilijk om kinderen op

te voeden in de dichter wordende mist van

ons morele milieu.

Wij beklemtonen dat het belangrijkste

werk dat u ooit zult doen, binnen de muren

vanuw eigen huis ligt (zie Harold B . Lee, En-

sign, juli 1973, blz. 98), en dat 'geen enkel

succes opweegt tegen falen in het gezin'

(David O. McKay, Improvement Era, juni

1964, blz. 445).

De mate van ons succes als ouder zal ech-

ter niet alleen afhankelijk zijn van wat er van

onze kinderen wordt. Dat oordeel zou alleen

maar rechtvaardig zijn als we onze kinderen

in een volmaakt moreel milieu konden op-

voeden, en dat is nu niet mogelijk.

Het is niet ongewoon dat verantwoordelij-

ke ouders een kind, voor een tijd, kwijtraken

aan invloeden waarover zij geen macht heb-

ben. Ze hebben het verschrikkelijk moeilijk

met een opstandige zoon of dochter. Ze vra-

gen zich af hoe het komt dat ze zo hulpeloos

zijn terwijl ze zo hard geprobeerd hebben te

doen wat ze moesten doen.

Naar mijn overtuiging zullen die kwade

invloeden op een dag teniet worden gedaan.

'De profeetJoseph Smith heeft verklaard -

en hij heeft nooit een leerstelling verkon-

digd die grotere troost bracht - dat de eeuwi-

ge verzegeling van getrouwe ouders en de

goddelijke beloften die aan hen gedaan zijn

omdat ze getrouw werkzaam zijn geweest in

de dienst van de waarheid, niet alleen hen-

zelf zullen verlossen, maar ook hun na-

geslacht. Ook al dwalen sommige schapen

af, het oog van de Herder volgt hen, en vroe-

ger of later zullen ze de armen van de godde-

lijke voorzienigheid voelen die zich naar hen

uitstrekken en hen terugtrekken naar de

kudde. Of het nu in dit leven is, of hierna, ze

zullen terugkomen. Ze zullen wel hun
schuld aan de gerechtigheid moeten beta-

len; ze zullen lijden wegens hun zonden; ze

zullen een pad vol doornen moeten begaan;

maar als dat hen uiteindelijk, net als de boet-

vaardige verloren zoon, terugleidt naar een

vergevensgezind vaderhart en zijn thuis, is

die pijnlijke ervaring niet voor niets ge-

weest. Bid voor uw onvoorzichtige en onge-
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Leden van de Zeventig.

hoorzame kinderen; houd hen vast door uw
geloof. Blijf hopen, blijf vertrouwen, totdat

u de verlossing door God ziet' (Orson F.

Whitney, Conference Report, april 1929,

blz. 110).

We kunnen het belang van het tempelhu-

welijk niet voldoende beklemtonen, en dat

geldt ook voor de band van de verordening

van de verzegeling en de gedragsnormen

die ervoor als vereiste gelden. Wanneer de

ouders zich houden aan de verbonden die ze

aan het tempelaltaar hebben gesloten, zul-

len hun kinderen voor eeuwig aan hen ver-

bonden zijn.

President Brigham Young heeft gezegd:

'Laat de vader en moeder die lid van deze

kerk en dit koninkrijk zijn, rechtvaardig le-

ven, en uit alle macht streven nooit iets ver-

keerds te doen, maar heel hun leven goed te

doen; of ze nu één kind hebben of honderd,

als zij zich tegenover hun gedragen zoals het

hoort, en hen door geloof en gebeden aan de

Heer binden, dan doet het er niet toe waar-

heen die kinderen gaan, zij zijn door een

eeuwige band aan hun ouders verbonden,

en geen macht ter wereld of ter helle kan hen

ooit van hun ouders scheiden; zij zullen te-

rugkeren tot de bron waaraan zij ontspron-

gen zijn' (De leer tot zaligmaking, samen-

gesteld door Bruce R. McConkie, 3 delen,

Joseph Fielding Smith, deel 2, blz. 86).

Bekering

In de strijd van het leven neemt de tegen-

stander enorme aantallen mensen gevan-

gen. Velen weten niet hoe ze moeten ont-

snappen en worden gedwongen hem te die-

nen. Maar iedere ziel die in een concentratie-

kamp van zonde en schuld gevangen zit,

heeft de sleutel tot de poort. De tegenstan-

der kan hen niet vasthouden als ze weten

hoe ze die sleutel moeten gebruiken. De
sleutel heet bekering. De tweelingbeginse-

len bekering en vergeving gaan de ontzag-

wekkende macht van de tegenstander te

boven.

Ik ken geen zonde die verband houdt met

de kuisheidsnormen waarvoor we geen ver-

geving kunnen ontvangen. Ook abortus

sluit ik daarbij niet uit. De formule hiervoor

staat in slechts 37 woorden weergegeven:

'Ziet, hij, die zich van zijn zonden heeft

bekeerd, ontvangt vergeving, en Ik, de

Here, gedenk ze niet meer.

'Hierdoor moogt gij weten of iemand zich

van zijn zonden bekeert: Ziet, hij zal ze belij-

den en verzaken' (LV 58:42-43).

Uw zonden zal ik niet meer gedenken

Hoe lang en pijnlijk het bekeringsproces

ook zijn mag, de Heer heeft gezegd: 'Dit is

het verbond, waarmede Ik Mij aan hen ver-

binden zal. (...) Ik zal mijn wetten in hun
harten leggen, en die ook in hun verstand

schrijven, en hun zonden en ongerechtigheden

zal Ik niet meer gedenken' (Hebreeën

10:16-17; cursivering toegevoegd).

Diverse culturen, zoals Sodom en Gomor-

ra, vernietigden zichzelf door ongehoor-

zaamheid aan de kuisheidswetten. 'Want de

Geest des Heren zal niet altijd met de mens
twisten. En wanneer de Geest ophoudt met

de mens te twisten, volgt een snelle vernieti-

ging' (2 Nephi 26:11; zie ook Genesis 6:3;

Ether 2:15; LV 1:33; Mozes 8:17).

God geve dat we verstandig zullen wor-

den en ons morele milieu zullen beschermen

tegen die mist van duisternis die dagelijks

dikker wordt. Het lot van de mensheid

hangt aan een zijden draadje.

En mogen wij de bescherming hebben van

Hem die onze Vader en God is, enmogen wij

de liefde en zegeningen van zijn Zoon, onze

Verlosser, verdienen, in wiens naam, ja de

naam van Jezus Christus, ik dit getuig.

Amen. D
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'Een uitverkoren geslacht'

President Gordon B. Hinckley
Eerste raadgever in het Eerste Presidium

'Jullie jongemensen van (. . .) dit uitverkoren geslacht, dit koninklijk

priesterschap, deze heilige natie, dit volk Gode ten eigendom, ik daag jullie

uit om uit te stijgen boven de lage elementen van de wereld waardoor je

omringd bent.

'

ze een vooraanstaande plaats zullen inne-

men in het door hun gekozen vakgebied.

Maar zij die op die zondag bijeen waren ge-

komen om naar Gods woord te luisteren en

het te leren, waren ook jongemannen en jon-

ge vrouwen met geloof.

De afgelopen maand ben ik ook nog bij an-

dere soortgelijke groepen geweest in Span-

je, Italië, Zwitserland en Denemarken. In al-

le gevallen waren de jongelui schoon, netjes

gekleed, en hadden ze een geweldig en aan-

stekelijk enthousiasme. Het hinderde niet

dat ze een andere taal spraken en in een an-

der land woonden. Zij zijn deelnemers aan

hetzelfde evangelie van Jezus Christus met

een geweldig begrip daarvan en een diep en

groot gevoel van dankbaarheid ervoor.

En twee weken geleden was ik in het zui-

den van Utah aan de Southern Utah Univer-

sity . Onder die groep aanwezigen bevonden

zich jongemannen en jonge vrouwen van

wie er velen aan die universiteit studeerden

en die in hun uiterlijk en gedrag iets

weerspiegelden dat goed en opbouwend is.

Dat zijn onze jonge mensen, op wie ik

trots ben en voor wie ik een groot gevoel van

dankbaarheid heb en die mij met optimisme

vervullen. Hiermee wil ik niet suggereren

dat alles koek en ei is. Er zijn jongelui met

moeilijkheden bij, en velen leven ver onder

de hoge verwachtingen die wij van hen heb-

ben. Er zijn er ook die een zwak geloof heb-

ben en twijfelen, en die moeilijkheden heb-

ben en met frustraties rondlopen. Er zijn er

helaas ook die wat kuisheid betreft de grens

van aanvaardbaar gedrag overschrijden en

die nare dingen meemaken. Maar zelfs als ik

ook aan hen denk, heb ik groot vertrouwen

in onze jonge mensen in het algemeen. Ik

beschouw jullie als de beste generatie in de

geschiedenis van de kerk. Ik wil jullie com-

plimenteren, want ik heb een groot gevoel

van liefde, respect en waardering voor jullie.

Elke keer dat ik voor zo'n groep jonge

mensen stond, schoot mij de grote, profeti-

sche uitspraak van Petrus te binnen. Hij

heeft gezegd: 'Gij (...) zij t een uitverkoren

geslacht, een koninklijk priesterschap, een

heilige natie, een volk (Gode) ten eigendom,

Mijn broeders en zuster, gedurende

de afgelopen maanden heb ik ver-

scheidene hartverwarmende erva-

ringen gehad. Ik ga ze gebruiken als basis

voor iets dat ik vooral tegen de jongeren en

de jonge volwassenen in de kerk wil zeggen,

van wie er vele duizenden hier onder ons

zijn tijdens deze grote wereldwijde confe-

rentie.

Enkele weken geleden stond ik voor een

groot aantal aanwezigen tijdens een groot-

schalige haardvuuravond aan de Brigham

YoungUniversity. Erwerd mij medegedeeld

dat er ongeveer 18.000 aanwezigen waren.

Ze keken helder uit de ogen en letten goed

op. Ze waren enthousiast en alert. Ze schon-

ken hun onverdeelde aandacht en waren na

de vergadering vriendelijk in hun dankbe-

tuigingen.

Enkele maanden daarvoor had ik een be-

zoek gebracht aan studenten van de Univer-

sity of California in Los Angeles en de Uni-

versity of Southern California, die bijeen

waren gekomen in ons instituutgebouw in

Los Angeles. De meesten van hen volgden

een postuniversitaire studie. Ze bevinden

zich in een geweldig interessante periode

van hun leven, waarin ze grote en ernstige

zaken ondernemen. Ik twijfel er niet aan dat

om de grote daden te verkondigen van Hem,
die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn

wonderbaar licht' (1 Petrus 2:9).

Ik kan geen andere uitspraak bedenken

die jullie treffender beschrijft, of die jullie

een hoger ideaal geeft om je leven naar te

vormen en je te leiden.

Enige tijd geleden las ik een ingezonden

brief aan de redactie van een krant waarin

ernstige kritiek op de kerk werd geleverd. Ik

ben de precieze woorden vergeten, maar er

stond een vraag in die ongeveer zo luidde:

'Wanneer houden de mormonen eens op

met anders zijn en gaan ze meedoen met de

trend in Amerika?'

Ongeveer in diezelfde periode belandde

er een afschrift op mijn bureau van een rede

die senator Dan Coats van Indiana had ge-

houden. Hij sprak over een onderzoek naar

de problemen van de Amerikaanse jeugd,

dat was ingesteld door een commissie van

'vooraanstaande mensen uit de onderwijs-,

politieke, medische en zakenwereld'. De

commissie had een rapport uitgegeven dat

'Code Blue' ('Alarm') heette. Volgens de

senator was de conclusie van dat rapport als

volgt: 'Nog nooit is er een generatie Ameri-

kaanse tieners minder gezond, minder goed

verzorgd, en minder op het leven voorbe-

reid geweest dan hun ouders toen ze net zo

oud waren.' Hij vervolgde: 'Ik heb de lijst

met kwalen gezien waaraan ze lijden - het is

een oneindige lijst:

'Zelfmoord is nu de op-één-na belan-

grijkste doodsoorzaak onder pubers, wat

een stijging van 300 procent inhoudt sinds

1950.

'Het zwangerschapspercentage onder tie-

ners is met 621 procent gestegen sinds 1940.

Jaarlijks worden meer dan een miljoen tie-

nermeisjes zwanger. 85 procent van de tie-

nerjongens die een tienermeisje zwanger

maken, verlaten dat meisje uiteindelijk.

'Het moordpercentage onder de tieners is

sinds 1950 met 232 procent gestegen. Moord

is nu onder jeugdigen van minderheden tus-

sen de vijftien en negentien de belangrijkste

doodsoorzaak. (...)

'Ieder jaar eist het gebruik van verdoven-

de middelen jongere slachtoffers door het

gebruik van zwaardere drugs. De gemiddel-

de leeftijd voor een beginnend druggebrui-

ker is nu dertien.'

Het rapport trok een schokkende conclu-

sie. Er stond in: 'De voornaamste moeilijk-

heden die de gezondheid en het welzijn van

de Amerikaanse jeugd bedreigen zijn niet

overwegend te vinden in ziekte of de econo-

mie. In tegenstelling tot het verleden zijn

kinderziekten of onhygiënische toestanden

in de achterbuurten niet het probleem. De

voornaamste oorzaak van al het lijden (...)

is ernstig zelfvernietigend gedrag. Drinken.

Drugs. Geweld. Een willekeur in seksuele

relaties. Een crisis in gedrag en geloof. Een
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karaktercrisis' (Imprimis, september 1991,

blz. 1).

Toen ik die verklaringen had gelezen, zei

ik tegen mijzelf: Als dat de trend is bij de

Amerikaanse jeugd, dan wil ik alles doen
wat in mijn vermogen ligt om onze jonge

mensen over te halen en aan te moedigen er

uit de buurt te blijven.

Nu weet ik net zo goed als u dat er miljoe-

nen jongemensen in dit land wonen die een
goed, gezond leven leiden en die de ambitie

hebben om iets van het leven te maken.
Maar niemand kan ontkennen dat er in dit

land, en in andere landen over de hele we-
reld, een epidemie heerst die het leven van
miljoenen jongeren aantast. Het is een ziek-

te die ontstaat door het verloren gaan van
waarden en het verlaten van morele nor-

men. Dat virus waarmee zij besmet zijn, is

afkomstig van gezinnen, scholen en samen-
levingen waar geen leiding wordt gegeven.

Het komt door een houding van: 'Wij onder-

richten geen morele waarden. We laten het

aan de persoon zelf over om die vast te stel-

len.' In teveel gevallen hebben ouders hun
plicht om 'de knaap volgens de eis van zijn

weg [te oefenen]' zodat hij 'ook wanneer hij

oud geworden is, [. . .] daarvan niet [zal] af-

wijken' (zie Spreuken 22:6) van zich af ge-

schoven. En in teveel gevallen heeft men in

de onderwijswereld een houding van more-

le neutraliteit aangenomen.

Veel overheidsfunctionarissen hebben elk

eerbiedig gebruik van de naam van God in

openbare vergaderingen opgegeven, waar-

mee ze de deur voor de neus van de God-
heid hebben dichtgeslagen op een moment
dat het duidelijk is dat er behoefte is aan

wijsheid die die van de mens te boven gaat.

Als we de enige zekere bron van morele

waarheid verloochenen, waarvandaan moet
die waarheid dan komen?
De laatste tijd hebben we in de kranten het

proces gevolgd van een groep jongens in

New York-Stad die een gezin uit Provo

(Utah) had aangevallen om hen van geld te

beroven dat de jongens wilden gebruiken

om mee naar de disco te gaan. Een zoon in

het gezin die zijn moeder probeerde te ver-

dedigen, werd daarbij gedood.

Ik pretendeer niet van alle feiten op de

hoogte te zijn. Maar als wat ik gelezen heb,

waar is, dan vindt die tragische gebeurtenis

zijn oorzaak in een gebrek aan goede waar-

den in het leven van die jongens. Zij worden
nu geconfronteerd met de tragische conse-

quenties, met een jarenlang verblijf in de ge-

vangenis.

In een van de afgelopen jaren werden in

Los Angeles meer dan vierhonderd jonge-

ren gedood door andere jongeren, in veel

gevallen als gevolg van bendenoorlogen.

Ik zou zo kunnen doorgaan met het schil-

deren van een plaatje dat allen maar al te

goed kennen, maar ik verwijs terug naar die

geweldige uitspraak van Petrus om een

smeekbede en uitdaging tot jullie te richten:

'Gij zijt een uitverkoren geslacht'. Dat is

beslist waar. Ondanks alle problemen die

we hebben is dit naar mijn mening de gewel-

digste periode in de geschiedenis van de we-
reld. En jullie, jongemensen van dit

geslacht, maken er deel van uit. Jullie pluk-

ken er de vruchten van. Die vruchten zijn er

om jullie tot zegen te zijn in je leven, mits je

ze aanpakt en zo leeft dat je ze waardig bent.

We hebben in deze tijd meer comfort,

meer kansen, meer zegeningen van de we-
tenschap en onderzoek dan enige andere ge-

neratie in de geschiedenis van de aarde. We
leven langer om van die zaken te genieten.

Toen ik geboren werd, was de gemiddelde

leeftijd in de Verenigde Staten vijftig jaar.

Nu is dat al meer dan vijfenzeventig. Ik vind

het moeilijk te geloven dat de gemiddelde

leeftijd in de korte tijd dat ik leef een kwart

eeuw gestegen is. Tijdens mijn leven zijn er

meer wetenschappelijke ontdekkingen ge-

daan dan in de hele voorgaande geschiede-

nis van de mens. Ik weet niet waarom ik zo

gezegend ben dat ik in deze gunstige perio-

de geboren ben. Maar ik ben er dankbaar

voor, heel dankbaar. Ik hoop dat jullie dat

ook zijn.

En buiten deze bloeiende kennis is een

nog grotere zegen gekomen door de herstel-

ling van het evangelie van Jezus Christus.

Wij allen ervaren de grote, geweldige zege-

ningen van de bedeling van de volheid der

tijden. Alle beginselen, bevoegdheden, ze-

geningen en sleutels van alle voorgaande

bedelingen zijn in deze tijd hersteld. Door
zekere, duidelijke en ondubbelzinnige

openbaring is er kennis ontvangen van de le-

vende werkelijkheid van God, onze Eeuwi-

ge Vader, en zijn geliefde Zoon, de Heiland

en Verlosser van de wereld.

Johannes de Doper is naar de aarde geko-

men en heeft het priesterschap van Aaron
verleend, 'dat de sleutelen omvat van de be-

diening van engelen en van het evangelie

der bekering, en van doop door onderdom-
peling voor de vergeving van zonden' (Leer

en Verbonden 13:1).

Petrus, Jakobus en Johannes, die tijdens

hun sterfelijke leven door de Heer geordend
zijn, hebben de goddelijke macht op aarde

hersteld die Jezus hun zelf gegeven had toen

Hij, nog in het vlees, tegen hen zei: 'Ik zal u
de sleutels geven van het Koninkrijk der he-

melen, en wat gij op aarde binden zult, zal

gebonden zijn in de hemelen, en wat gij op
aarde ontbinden zult, zal ontbonden zijn in

de hemelen' (Matteüs 16:19).

Van die grote onthulling van licht en waar-

heid maakte ook het Boek van Mormon deel

uit, dat aanvullende getuigenis van de Heer
Jezus Christus, dat boek Schriftuur naast de

Bijbel, dat van de levende werkelijkheid van
de Zoon van God getuigt bij monde van de

profeten die Hem lang geleden op dit weste-

lijk halfrond leerden kennen.

Mijn geliefde jonge vrienden, jullie zijn

echt een uitverkoren geslacht. Ik hoop dat je

dat nooit zult vergeten. Ik hoop dat je het

nooit voor vanzelfsprekend zult aannemen.

Ik hoop dat er in je hart een overweldigend

gevoel van dankbaarheid voor God zal

groeien, die het je mogelijk heeft gemaakt

om in deze geweldige periode van de ge-

schiedenis van de wereld naar de aarde te

gaan.

Jullie, jongemannen, jullie zijn echt een

koninklijk priesterschap. Denk je er wel

eens aan hoe geweldig dat is? Jullie zijn de

handen opgelegd om je datzelfde priester-

schap te verlenen dat werd uitgeoefend

door Johannes die Jezus van Nazaret doop-

te . Als je goed leeft, kun je de troostende, be-

schermende, leidende invloed van dienen-

de engelen ervaren. Geen enkel lid van een

aardse koninklijke familie heeft zo'n grote

zegening. Leef daarnaar. Zorg dat je het

waardig bent, dat is mijn smeekbede aan

jullie.

Petrus heeft het over 'een heilige natie'.

Hij bedoelt daar geen politieke eenheid mee.

Hij bedoelt daarmee een groot aantal heili-

gen van God, mannen en vrouwen die in

heiligheid voor Hem leven en die Jezus

Christus als hun Heiland en Koning zien.

Jongemannen en jonge vrouwen, wat een

geweldig voorrecht is het om burger te zijn

in die heilige natie. Bagatelliseer nooit de

rechten, voorrechten en plichten die daaruit

voortvloeien.

De laatste omschrijving die Petrus gaf was
'een volk Gode ten eigendom'. Daarom zijn

jullie anders dan de rest. Als de wereld door-

gaat met de huidige trend, en als jullie de le-

ringen en beginselen van deze kerk gehoor-

zamen, zullen jullie, als volk van God, in de

ogen van anderen nog veel meer gaan ver-

schillen van de wereld.

Tot jullie allen zeg ik: Als lid van De Kerk

van Jezus Christus van de Heiligen der

Laatste Dagen zijn je veel waarden van god-

delijke oorsprong geleerd. Die waarden zijn

gebaseerd op de geboden die de vinger van

de Heer op de stenen tafelen geschreven

heeft toen Mozes op de berg met Jehova

sprak. Jullie kennen ze.

De waarden die jullie onderwezen zijn,

zijn gebaseerd op de zaligsprekingen die Je-

zus de menigte gaf. Samen met andere god-

delijke leringen van Hem, vormen ze een

ethiek, een waardenstelsel, een stelsel van
goddelijke leringen die jullie kennen en die

jullie behoren na te leven.

Daar zijn nog de voorschriften en geboden

van de hedendaagse openbaringen bijge-

komen.

Samen behoren die fundamentele, van

God ontvangen beginselen, wetten en gebo-

den jullie waardenstelsel te vormen. Je kunt
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je aan de consequenties van het naleven er-

van niet onttrekken. Als je die waarden na-

leeft, aarzel ik niet om te beloven dat je veel

vrede en geluk zult hebben, veel groei zult

doormaken en veel zult presteren. Naarma-

te je je er niet aan houdt, moet ik helaas zeg-

gen, zullen de vruchten teleurstelling, ver-

driet, ellende en zelfs tragedie zijn.

Jullie jongemensen van deze generatie, dit

uitverkoren geslacht, dit koninklijk priester-

schap, deze heilige natie, dit volk Gode ten

eigendom, jullie kunnen je niet ongestraft

aan praktijken bezondigen die niet over-

eenstemmen met de waarden die je geleerd

hebt. Ik daag jullie uitom uit te stijgen boven

de lage elementen van de wereld waardoor

je omringd bent.

Je kunt je niet veroorloven bier te drinken,

en andere alcoholische dranken die je van je

zelfbeheersing kunnen beroven. Je kunt je

niet veroorloven om sigaretten te roken of

op andere wijze tabak te gebruiken, want je

kunt niet tegelijk leven naar de waarden die

de Heer heeft ingesteld om je te leiden. Het

gebruik en de handel in drugs moet je mij-

den als de pest.

Je kunt je niet veroorloven om je met por-

nografie in te laten, in welke vorm dan ook.

Je kunt je gewoon niet veroorloven je in te la-

ten met onkuise praktijken - of je beheersing

op seksueel gebied te laten varen. De emo-

ties die jullie hebben die jongens aantrekke-

lijk maken voor meisjes en meisjes voor jon-

gens, maken deel uit van een goddelijk plan,

maar ze moeten ingetoomd en beheerst wor-

den, want anders vernietigen ze je en zijn ze

er de oorzaak van dat je veel grote zegenin-

gen die de Heer voor je in petto heeft niet

waardig bent.

Sommige jonge vrouwen dachten dat het

slim was om een buitenechtelijk kind te krij-

gen. Die illusie vervaagt al gauw. Zwanger-

schap in de tienertijd oogst alleen maar spijt,

ellende, zelfminachting en verdriet. Dat zal

niet gebeuren als er zowel bij de jongeman-

nen als bij de jonge vrouwen een goed be-

grip is van waarden, en als er sprake is van

zelfbeheersing.

Je kunt je niet veroorloven te spieken op

school, winkeldiefstal te plegen, of iets der-

gelijks te doen.

Je kunt je niet veroorloven iets te doen wat

niet overeenstemt met de voorschriften, de

leringen, de beginselen die de God van de

hemel heeft gegeven uit liefde voor jullie en

uit zijn verlangen dat je een overvloedig en

doelgericht leven zult leiden.

Je kunt je ook niet veroorloven je tijd te

verbeuzelen met urenlang kijken naar de

lichtzinnige, schadelijke zaken waaruit veel

tv-programma's bestaan. Je hebt iets beters

te doen. De wereld waarin je je zult begeven,

wedijvert verschrikkelijk. Je moet aan je

opleiding werken, je vaardigheden en talen-

ten ontwikkelen zodat je belangrijke taken

op je kunt nemen in de samenleving waar-

van je deel zult gaan uitmaken.

Daarom nodig ik allen die mij kunnen ho-

ren uit om er eens over na te denken waarom
je hier bent in het kader van het plan van je

Vader in de hemel en aan je enorme poten-

tieel om het goede te doen in het leven dat

Hij je gegeven heeft.

Weet dat wij jullie liefhebben. Wij waarde-

ren jullie. We hebben vertrouwen in jullie,

en weten dat het niet lang zal duren voordat

jullie de leiding van deze kerk over zullen

nemen, alsmede andere belangrijke taken

die je kunt krijgen in de wereld waarin je zult

leven.

God zegene jullie, dat bid ik nederig, en ik

getuig hiervan in de naam van Jezus

Christus. Amen. D
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Zondagmiddagbijeenkomst
5 april 1992

De deur van de dood
Ouderling Russell M. Nelson
van het Quorum der Twaalf Apostelen

'Als wij na dit aardse leven terug naar ons hemelse thuis willen, moeten we

door - en niet om - de deur van de dood. We zijn geboren om te sterven, en

we sterven om te leven.

'

hart schijnt te bevredigen, is het eeuwige

leven.

Rouw

Hoe oud we ook zijn, we rouwen om dier-

baren die ons zijn ontvallen. Rouw is een

van de diepste uitingen van zuivere liefde en

een natuurlijke reactie die volledig in over-

eenstemming is met het goddelijke gebod:

'Gij moet zo in liefde te zamen leven, dat gij

het verlies van hen, die sterven, moet bewe-

nen' (Leer en Verbonden 42:45).

Bovendien kan de vreugde van het weer-

zien zonder het verdriet van het afscheid

niet ten volle worden ervaren. Om de dood

te ontdoen van verdriet zouden wij het leven

moeten ontdoen van liefde.

Vranmorgen had ouderling Boyd K.

Packer het over de 'bron van het le-

ven'. Vanmiddag wil ik graag over 'de

deur van de dood' spreken. Beide zijn essen-

tiële componenten van het leven.

Onlangs kwam ik op een begrafenis twee

broers tegen, eminente chirurgen, oud-col-

lega's van mij. Beiden waren hun vrouw

verloren. Ze zeiden dat het niet meeviel om
dit bijna ondraaglijke verlies te verwerken.

Deze geweldige mannen maakten bij toer-

beurt één keer per week ontbijt voor elkaar

klaar - hun zuster deed ook mee - om zo de

eenzaamheid die hen door de dood is opge-

legd, te verzachten.

De dood scheidt 'de geest en het lichaam

(...). [Zij] vormen de ziel van de mens'

(Leer en Verbonden 88:15). Deze scheiding

veroorzaakt intens verdriet en hevige emo-

ties bij de nabestaanden. De pijn is echt. Al-

leen de intensiteit wisselt. Sommige deuren

zijn zwaarder dan andere. De mate van ver-

driet kan ook beïnvloed worden door leef-

tijd. Over het algemeen is het verdriet groter

naarmate het slachtoffer jonger is. Maar

zelfs als een bejaarde of ernstig zieke genadi-

ge verlossing vergund is, zijn hun dierbaren

zelden klaar om los te laten. De enige levens-

duur die de hunkering van het menselijk

Eeuwig perspectief

Het eeuwige perspectief geeft vrede 'die

alle verstand te boven gaat' (Filippenzen

4:7). Toen de profeet Joseph Smith op de be-

grafenis van een dierbare sprak, gaf hij ons

de volgende raad: 'Als we een goede, dier-

bare vriend verliezen die ons na aan het hart

ligt, moet dat een waarschuwing voor ons

zijn. (. . .) Onze liefde moet meer op God en

zijn werk zijn gericht, dan op onze mede-

mensen' (zie Leringen van de profeet Joseph

Smith, blz. 194).

Het leven begint niet bij de geboorte en

houdt ook niet op bij de dood. Voor onze ge-

boorte leefden wij als geestkinderen bij onze

Hemelse Vader. Daar keken we uit naar het

moment om naar de aarde te gaan en een

stoffelijk lichaam te ontvangen. Wij kozen

bewust voor de gevaren van de sterfelijk-

heid, waarin wij met keuzevrijheid en ver-

antwoordelijkheid zouden leren omgaan.

'Dit leven [zou een proefstaat worden], een

tijd om zich voor te bereiden God te ontmoe-

ten' (Alma 12:24). Maar we beschouwden,

net als nu, de thuiskomst als het hoogtepunt

van die langverwachte reis. Voordat we op

reis gaan, willen we graag zeker weten dat

we een retourtje hebben. Als wij na dit aard-

se leven terug naar ons hemelse thuis wil-

len, dan moeten we door - en niet om - de

deur van de dood. We zijn geboren om te

sterven, en we stervenom te leven (zie 2 Ko-

rintiërs 6:9). Als zaailingen van God komen
we op aarde maar nauwelijks uit de knop; in

de hemel komen we pas volledig tot bloei.

Lichamelijke dood

De schrijver van Prediker zegt: 'Alles heeft

zijn uur en ieder ding onder de hemel zijn

tijd; er is een tijd om te baren en een tijd om
te sterven' (Prediker 3:1-2; zie ook Alma

12:27).

Ooit het alternatief overwogen? Stel u

eens voor dat alle 69 miljard mensen die ooit

hebben geleefd er nog steeds waren. Wat

een files zouden er zijn! We zouden bijna

niets hebben en nauwelijks verantwoorde

beslissingen kunnen nemen.

Plan van gelukzaligheid

In de Schriften wordt ons geleerd dat de

dood essentieel is voor het geluk: 'Zie nu, het

was niet raadzaam, dat de mens uit deze

stoffelijke dood zou worden teruggeroepen,

want dat zou het grote plan van gelukzalig-

heid te niet doen' (Alma 42:8; cursivering toe-

gevoegd; zie ook 2 Nephi 9:6).

Ons beperkte perspectief zou verruimd

worden als we bij de hereniging aan de an-

dere zijde van de sluier konden zijn, als de

deur van de dood opengaat voor hen die

naar huis terugkeren. Dit had de psalmist

voor ogen toen hij schreef: 'Kostbaar is in de

ogen des Heren de dood van zijn gunstgeno-

ten' (Psalm 116:15).

Geestelijke dood

Maar er is een andere soort scheiding die

in de Schriften de geestelijke dood genoemd

wordt (zie 2 Nephi 9:12; Alma 12:16; 42:9;

Helaman 14:16, 18). Hij 'wordt omschreven

als een staat van geestelijke vervreemding

van God' (zie Joseph Fielding Smith, De leer

tot zaligmaking, verzameld door Bruce R.

McConkie, 3 delen, Bookcraft, Salt Lake Ci-

ty 1954-1956, deel 2, blz. 193). Zo kun je dus

lichamelijk springlevend zijn maar geeste-

lijk dood.

Het gevaar van de geestelijke dood wordt

groter als onze prioriteiten niet in balans zijn

en naar het lichamelijke doorslaan. Paulus

heeft dit aan de Romeinen uitgelegd: 'Want

indien gij naar het vlees leeft, zult gij ster-

ven; maar indien gij door de Geest de wer-

kingen des lichaams doodt, zult gij leven'

(Romeinen 8:13).
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Als de lichamelijke dood toeslaat voordat

morele misstappen zijn rechtgezet, is de

kans op bekering verspeeld. Daarom is 'de

[echte] prikkel des doods (. . .) de zonde'

(lKorintiërs 15:56). Zelfs de Heiland kan

ons niet in onze zonden redden. Hij zal ons

van onze zonden verlossen, maar alleen als

we ons bekeren. Wij zijn zelf verantwoorde-

lijk voor onze geestelijke overleving of dood

(zie Romeinen 8:13-14; Helaman 14:18; Leer

en Verbonden 29:41-45).

Met beproevingen omgaan

In ons leven worden we voortdurend met

lichamelijke en geestelijke beproevingen ge-

confronteerd. Ieder van u kan dit uit erva-

ring beamen. Velen van u zijn, bijvoorbeeld,

in de nadagen vanhun leven en u maakt lan-

ge en moeilijke dagen door. U kent de bete-

kenis van de goddelijke opdracht om 'tot het

einde toe te volharden' (zie Matteüs 24:13;

Marcus 13:13; 1 Nephi 13:37; 22:31; 2 Nephi

31:16; 33:4; Omni 1:26; 3 Nephi 15:9; Leer en

Verbonden 14:7; 18:22; 24:8).

De Heiland van de wereld heeft ons her-

haaldelijk gevraagd om ons leven naar het

zijne te richten (zie Johannes 13:15; 14:6;

1 Petrus 2:21; 2 Nephi 31:9, 16; 3 Nephi

18:16; 27:27). Dus moeten wij beproevingen

doormaken, net als Hij. 'En zo heeft Hij,

hoewel Hij de Zoon was, de gehoorzaam-

heid geleerd uit hetgeen Hij heeft geleden'

(Hebreeën 5:8).

Als beproevingen ons hun zware last op

de schouders leggen, kan hier goeds uit

voortkomen. Shakespeare schrijft:

Heilzaam is ons de tegenspoed, zoals

De pad, dat lelijk giftig dier, toch in

Zijn kop een kostb're steen vol heelkracht bergt.

(Naar het u lijkt, 2e bedrijf, Ie toneel.)

De Heer zegt het zelfs duidelijker: 'Want

na vele beproevingen komen de zegenin-

gen' (Leer en Verbonden 58:4).

Na dit leven

Deze sterfelijkheid, tijdelijk als zij is,

wordt door de deur van de dood afgesloten.

In de vorsende geest van de nabestaanden

rijzen vragen als: 'Waar is mijn geliefde nu?'

'Wat gebeurt er na de dood?' Hoewel veel

vragen met de beschikbare kennis niet af-

doende beantwoord kunnen worden, is er

veel bekend.

Paradijs

De eerste verblijfplaats in het leven na dit

leven wordt het 'paradijs' genoemd. Alma

schrijft: 'Nu, aangaande de toestand der ziel

tussen de dood en de opstanding: Zie, het is

mij (...) bekendgemaakt, dat de geesten

van alle mensen, zodra zij uit dit sterfelijke

lichaam zijn heengegaan, (...) huiswaarts

worden geleid naar die God, die hun het

leven heeft gegeven (...)

'de geesten van hen, die rechtvaardig zijn,

[zullen] in een staat van gelukzaligheid wor-

den ontvangen, die paradijs wordt ge-

noemd, een staat van rust, een staat van

vrede' (Alma 40:11-12).

Opstanding en onsterfelijkheid

Sommigen beweren gekscherend dat

niets zo permanent is als de dood. Dat is niet

waar! De greep van de lichamelijke dood is

tijdelijk. Deze begon met de val van Adam
en eindigde met de verzoening van Jezus de

Christus. Ook het verblijf in het paradijs is

tijdelijk. Dat eindigt met de opstanding. Uit

het Boek van Mormon leren we dat 'het

paradijs van God de geesten der rechtvaar-

digen [moet] opgeven, en het graf de licha-

men der rechtvaardigen; en de geest en het

lichaam worden tot één herenigd, en alle

mensen worden onverderfelijk en onster-

felijk; en zij zijn levende zielen' (2 Nephi

9:13).

Een paar jaar geleden stierf de zoon van

onze ringpresident en zijn vrouw in de bloei

van zijn leven aan de gevolgen van een auto-

ongeluk. We putten troost uit de weten-

schap dat de wetten die niet toestonden dat

zijn levensgeest in het geknakte lichaam

bleef, dezelfde eeuwige wetten zijn die God
bij de opstanding zal toepassen, als dat li-

chaam tot zijn 'eigen en volmaakte gedaan-

te' wordt hersteld (Alma 40:23; zie ook Alma
11:42-45).

De Heer, die ons geschapen heeft, is zeer

zeker bij machte om dat weer te doen. De-

zelfde benodigde elementen die nu in ons li-

chaam zijn, zullen nog steeds beschikbaar

zijn - op zijn gebod. Dezelfde unieke geneti-

sche code die zich nu in al onze levende cel-

len bevindt, zal er dan ook zijn om nieuwe

cellen te formeren. Het wonder van de

opstanding, prachtig als die zal zijn, wordt

magnifiek geëvenaard door onze eerdere

schepping.

Oordeel

Onze opstanding zal geen eind maar een

nieuw begin zijn. Zij zal ons voorbereiden

op het oordeel van de Heer, die heeft ge-

zegd: 'Zoals Ik door de mensen [aan het

kruis] was verheven, [zo zouden] de men-

sen door de Vader worden verheven om
voor Mij te staan en volgens hun werken te

worden geoordeeld' (3 Nephi 27:14).

Zelfs nog voor wij de drempel van dat eeu-

wige gerechtshof naderen, weten wij al wie

daar in eigen persoon zal presideren: 'De

poortwachter is de Heilige Israëls; daar heeft

Hij geen dienstknecht en er is geen andere

weg, dan door de poort, want men kan Hem
niet bedriegen, want Here God is zijn naam.

'En die klopt zal Hij opendoen' (2 Nephi

9:41-42).

Gezinsbanden

Banden van de liefde blijven voorbij de

deuren van de dood en het oordeel in stand.

Dankzij tempelverzegelingen blijven ge-

zinsbanden bestaan. Het belang van die

banden kan niet genoeg benadrukt worden.

Ik had als passagier van een klein tweemo-

torig vliegtuigje een ervaring die ik niet licht

zal vergeten. Een van de motoren explo-

deerde en vloog in brand. De stilstaande

propeller aan de vlammende motor gaf een

grimmige aanblik. Toen we tollend naar de

aarde stortten, verwachtte ik te zullen ster-

ven. Sommige passagiers gilden hysterisch.

Wonderbaarlijk genoeg werden door onze

steile duik de vlammen gedoofd. De piloot

startte de andere motor weer en wist het

vliegtuig te stabiliseren en ons veilig aan de

grond te zetten.

Al die tijd, hoewel ik 'wist' dat ik dood zou

gaan, was het overheersende gevoel dat ik

niet bang was om te sterven. Ik weet nog dat

ik het gevoel had dat ik naar huis ging om
mijn voorouders te ontmoeten voor wie ik

tempelwerk gedaan had. Ik weet nog hoe

diep dankbaar ik me voelde dat mijn liefste

en ik voor eeuwig aan elkaar waren verbon-

den, en ook aan de kinderen, die in het ver-

bond waren geboren en opgevoed. Ik besef-

te dat ons tempelhuwelijk mijn belangrijkste

prestatie was geweest. Het eerbetoon dat ik

van mensen had ontvangen, was niets ver-

geleken bij de innerlijke rust die voortvloei-

de uit verzegelingen die in het huis des He-

ren waren voltrokken.

Die aangrijpende ervaring duurde maar

een paar minuten, maar mijn hele leven

flitste aan mij voorbij. Nu ik weet hoe snel

mijn herinnering terugkwam toen ik de

dood onder ogen zag, twijfel ik niet aan de

belofte in de Schriften dat wij bij het oordeel

een 'volkomen herinnering' zullen hebben

(zie Alma 5:18; zie ook 11:43).

Eeuwige leven

Na het oordeel bestaat de mogelijkheid om
het eeuwige leven in te gaan, het soort leven

dat onze Hemelse Vader leidt. Zijn celestiale

sfeer wordt vergeleken met de heerlijkheid

van de zon (zie 1 Korintiers 15:41; Leer en

Verbonden 76:96). Het ligt binnen het bereik
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van een ieder die zich erop wil voorberei-

den. De vereisten zijn duidelijk omschre-

ven: 'Daarom moet gij standvastig in

Christus voorwaarts streven, met on-

verzwakte hoop, en met liefde voor God en

alle mensen. Indien gij aldus voorwaarts

zult streven, en u in Christus' woord ver-

heugt, en volhardt tot het einde toe, dan
zegt de Vader: Gij zult het eeuwige leven

hebben' (2Nephi 31:20; zie ook Johannes

17:3).

Tijd om ons voor te bereiden

In de tussentijd resteren ons die achterblij-

ven een paar kostbare momenten om ons

'voor te bereiden God te ontmoeten' (Alma

34:32). Onze slechtste zaken zijn onze onaf-

gemaakte zaken. 'Voortdurend vooruit-

schuiven' moet plaatsmaken voor 'verstan-

dig voorbereiden'. Vandaag hebben we
even de tijdom anderen tot zegen te zijn; tijd

om vriendelijker te zijn, liefdevoller, eerder

geneigd om te danken en minder snel ge-

neigd om te mopperen, om royaler te delen

en zorgzamer te zijn.

Dan, als het onze beurt is om door de deur

van de dood te gaan, kunnen wij zeggen wat

Paulus heeft gezegd: 'Mijn verscheiden

staat voor de deur. Ik heb de goede strijd

gestreden, ik heb mijn loop ten einde ge-

bracht, ik heb het geloof behouden' (2 Timo-

teüs 4:6-7).

We hoeven de dood niet als vijand te be-

schouwen. Bij volledig begrip en optimale

voorbereiding verdrijft geloof angst. Hoop
verdrijft wanhoop. De Heer heeft gezegd:

'Vreest daarom zelfs de dood niet; want in

deze wereld is uw vreugde niet volkomen,

maar in Mij is uw vreugde volkomen' (Leer

en Verbonden 101:36) . Hij heeft ons deze ga-

ve geschonken: 'Vrede laat Ik u, mijn vrede

geef Ik u; niet gelijk de wereld die geeft, geef

Ik hem u. Uw hart worde niet ontroerd of

versaagd' (Johannes 14:27).

Als bijzondere getuige van Jezus Christus

getuig ik dat Hij leeft! Ik getuig ook dat de

sluier van de dood heel dun is. Door ervarin-

gen die te heilig zijn om te vertellen, weet ik

dat zij die ons voor zijn gegaan, geen vreem-

delingen zijn voor de leiders van de kerk.

Onze en uw dierbaren zijn misschien net zo

dicht bij als de kamer hiernaast, slechts ge-

scheiden door de deur van de dood.

Met die zekerheid, broeders en zusters,

houd toch van het leven! Koester elk mo-
ment als een zegen van God (zie Mosiah

2:21). Leid een goed leven, ja, verwezenlijk

uw hoogste potentieel. Dan zal het vooruit-

zicht van de dood u niet gegijzeld houden.

Met de hulp van de Heer zullenuw daden en

verlangens u geschikt maken voor oneindi-

ge vreugde, heerlijkheid, onsterfelijkheid

en het eeuwige leven. Hiervoor bid ik in de

naam van Jezus Christus. Amen. D

De zegeningen
van offervaardigheid

Ouderling M. Russell Ballard
van het Quorum der Twaalf Apostelen

'De mate van onze liefde voor de Heer, voor het evangelie en voor onze

medemens kan worden afgemeten aan onze bereidheid om voor hen te offeren.

'

pioniers dat plaatsvond toen zij tussen de

negen en elf jaar oud was. Ze schrijft:

'Na onze aankomst wilden we naar het

westen, naar Utah met de Martin- en Willey-

handkargroepen; maar ouderling Franklin

D. Richards adviseerde mijn vader niet mee
te gaan. Naderhand waren wij hem zeer

dankbaar, gezien de lijdensweg, ontberin-

gen en kou waarmee deze mensen zijn ge-

confronteerd. Dat jaar waren er vele

groepsleden die op de reis bevroren. (. . .)

'De groep waarbij wij waren ingedeeld

was vooruit gegaan en omdat mijn moeder

graag wilde dat ik meeging, bond ze mijn

broertje James met een sjaal op mijn rug. Hij

was nog maar vier, (...) had de mazelen en

was erg ziek; maar ik nam hem mee omdat

mijn moeder haar handen vol had aan de an-

dere kinderen. Ik zette de pas erin, haalde de

groep in en reisde de hele dag met hen mee.

Die avond hielp een vriendelijke vrouw mij

om mijn broertje van m'n rug af te halen. Ik

ging alleen zitten en hield hem de hele nacht

in de sjaal gewikkeld op schoot. De volgen-

de ochtend voelde hij zich iets beter. De
mensen van het kamp waren erg lief voor

ons en gaven ons wat gebakken spek en

brood voor ontbijt.

'Ongeveer een week later werden mijn

broertje en ik weer herenigd met de rest van

het gezin.'

Deze korte episode uit het leven van mijn

overgrootmoeder, in de tijd dat de kerk nog

in haar kinderschoenen stond, leert mij dat

onze voorouders alles, zelfs hun leven, ga-

ven voor hun geloof, voor de opbouw van

het koninkrijk van God. Het leert mij ook dat

zij elkaar in hun intense beproevingen hiel-

pen, voedden en sterkten, en dat zij zonder

terughoudendheid met elkaar deelden. Ze
hadden maar weinig in de vorm van voed-

sel, kleding en beschutting, maar hun liefde

voor elkaar en hun toewijding aan de Heer

en het evangelie kenden geen grenzen.

Onze toewijding aan het evangelie mag
niet onderdoen voor die van onze trouwe

voorouders, ook al zijn onze offers anders.

Zij werden uit hun gerieflijke huis verdre-

Tijdens de oktoberconferentie van vo-

rig jaar hebben we naar vele geïnspi-

reerde toespraken kunnen luisteren.

In zijn zondagochtendtoespraak vestigde

president Gordon B. Hinckley onze aan-

dacht op een paar indringende ervaringen

van onze pioniers die methun offers het fun-

dament van de herstelde kerk legden. Die

heldhaftige ervaringen van de handkarpio-

niers brachten tedere gevoelens bij ons te-

weeg.

De beelden die in mijn geest en hart tot le-

ven kwamen, hebben me niet meer losgela-

ten. Steeds weer moet ik denken aan die

hooggelegen, besneeuwde, winderige vlak-

ten van Wyoming. Voor mijn geestesoog zie

ik het lijden van die getrouwe heiligen en

dan weet ik dat velen van hen in hun intense

lijden, onder omstandigheden die voor ons

nog maar moeilijk te bevatten zijn, God leer-

den kennen op een manier die weinigen ooit

zullen begrijpen.

Velen van ons stammen af van heldhaftige

pioniers en wij voelen ons dankbaar en

gesterkt door hun inspirerende voorbeelden

van offervaardigheid. Mijn overgrootmoe-

der, Margaret McNeil Ballard, schreef in

haar dagboek over een van de offers van de
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ven en gedwongen met rund en wagen of

handkar te reizen om hun thuis en hun kerk

in veiliger oorden opnieuw te vestigen. On-

ze offers zijn misschien subtieler, maar niet

minder veeleisend. In plaats van fysieke

ontbering en beproeving moeten wij trouw

aan de evangeliebeginselen blijven te mid-

den van kwalijke en vernietigende krachten

als oneerlijkheid, corruptie, drug- en alco-

holgebruik en ziekten die vaak door vrij sek-

sueel verkeer veroorzaakt worden. Ook
moeten we dagelijks strijden tegen immora-

liteit in al haar vele vormen. Pornografie en

geweld, vaak uitgebeeld in schadelijke tv-

programma's, films en video's, nemen hand
over hand toe. Haat en afgunst, hebzucht en

zelfzucht zijn rondom ons, en de ondermij-

ning van het gezin gaat in een steeds hoger

tempo voort. Te midden van dit alles, broe-

ders en zusters, mogen wij nooit de bron van

onze overvloedige zegeningen vergeten.

Ik weet nog hoe ik met de leden van de

Wijk Holladay 7 in het voorjaar van 1956 een

bijeenkomst op een heuvel bij Mount Olym-
pus bijwoonde. Onder leiding van onze

ringpresident, G. Carlos Smith, staken we
de eerste spade voor de bouw van een nieuw
kerkgebouw. Toen de wijk was gevormd,

hadden we in totaal 373 leden. Als ik me het

goed herinner, was meer dan de helft onder

de twaalf jaar oud. Ik was de tweede raadge-

ver van bisschop William Partridge. Onder

zijn leiding begon dit groepje mensen direct

aan de bouw van een fase 3-gebouw.

De wijk werd in 1958 gesplitst en ik werd
geroepen als bisschop van de Wijk Holladay

12. In die tijd betaalden de plaatselijke leden

50% van de kosten van een nieuw gebouw.

Een paar weken voor de geplande inwijding

van het gebouw had ik een van de belang-

rijkste ervaringen die ik ooit als leider gehad

heb. Onze wijk met jonge gezinnen, die

moeite hadden om de eindjes aan elkaar te

knopen, moest de laatste 30000 dollar van

ons aandeel in de kosten opbrengen. Ik vast-

te en bad mijn Hemelse Vaderom mij te laten

weten wat ik tegen de leden van de wijk over

deze verplichting moest zeggen. We hadden

al heel veel van hen gevraagd. Gewillig had-

den ze meer geld en arbeid gegeven dan ik

ooit voor mogelijk had gehouden, maar we
moesten nog steeds die laatste 30000 dollar

op tafel krijgen.

Toen de broeders naar de priesterschaps-

vergadering kwamen, kreeg ik het gevoel

dat ik het getuigenis moest voorlezen dat

mijn grootvader Ballard op 7 januari 1919, de

dag dat hij tot apostel geordend werd, aan

het Eerste Presidium en de Raad der Twaalf

had gegeven. Ik zal maar een klein stukje

van dat getuigenis voorlezen.

Tk weet zo zeker als ik leef dat dit Gods
werk is en dat u zijn dienstknechten bent.

(...) Van de vele getuigenissen die ik heb

ontvangen, wil ik u er één vertellen. (...)

Vandaag ongeveer twee jaar geleden was ik

een paar dagen met de algemene autoritei-

ten op het reservaat Fort Peck geweest om de

problemen met ons werk onder de Lamanie-

ten op te lossen. Er waren veel vragen die

beantwoord moesten worden. We konden

niet op eerdere ervaringen terugvallen, we
moesten onze problemen gewoon aan de

Heer voorleggen en van Hem inspiratie en

hulp krijgen. In dit geval had ik de Heer ge-

zocht, en die avond kreeg ik een openbaring

en indruk die ik nooit meer ben vergeten. Ik

werd naar deze plaats gebracht, dit vertrek.

Ik zag mij hier bij u. Ik kreeg te horen dat ik

nog een voorrecht mocht genieten. Ik werd
naar een vertrek geleid waar, zo werd mij ge-

zegd, ik iemand zou ontmoeten. Toen ik het

vertrek binnenkwam zag ik, gezeten op een

verhoging, de glorierijkste mens die ik mij

kan voorstellen, en ik werd naar voren ge-

leid om aan Hem voorgesteld te worden.

Toen ikHem naderde, glimlachte Hij, noem-

de mij bij naam en strekte zijn handen naar

mij uit. Al word ik een miljoen jaar oud, ik

zal die glimlach nooit vergeten. Hij sloeg zijn

armen om mij heen en terwijl Hij mij tegen

zijn borst drukte, kuste Hij mij, en Hij zegen-

de me tot mijn hele wezen tintelde. Daarna

viel ik aan zijn voeten en zag daar de tekenen

van de nagels; toen ik ze kuste en mijn hele

wezen met de diepste vreugde vervuld

werd, had ik het gevoel dat ik in de hemel

was: O! Kon ik waardig leven, al zou dat

tachtig jaar moeten zijn, zodat ik uiteinde-

lijk, als ik hier klaar was, in zijn tegenwoor-

digheid mocht komen en het gevoel krijgen

dat ik toen in zijn nabijheid had, dan zou ik

alles wat ik ben of ooit hoop te zijn, daarvoor

geven!' (Meivin J. Ballard - Crusader for

Righteousnous, Salt Lake City: Bookcraft,

1966, blz. 65-66.)

De Geest des Heren raakte ons hart. Er

werd nog maar weinig gezegd, want dit klei-

ne groepje trouwe mensen wist ook, op zijn

eigen manier, dat Jezus Christus de Zoon

van God is en dat Hij onze Heiland en Ver-

losser is. We wisten allemaal dat met groter

geloof in Hem, we ons doel konden berei-

ken. Diezelfde dag kwam gezin na gezin

naar mijn kantoor met geld en zij brachten

offers die veel verder gingen dan ik, de bis-

schop, van hun gevraagd zou hebben. Zon-

dagavond tegen achten had de wijkadmi-

nistrateur voor iets meer dan 30000 dollar

aan kwitanties uitgeschreven.

Opoffering bracht de leden van onze wijk

werkelijk de zegeningen des hemels. Nooit

heb ik onder mensen geleefd die harmo-

nieuzer en zorgzamer elkaar met omgingen

dan deze wijkleden toen zij hun grootste of-

fers brachten. Te midden van deze inspan-

ningen werden de zieken in de wijk door

priesterschapszegens genezen. De jongeren

namen zich voor goed te leven. De jonge-

mannen stelden zich ten doel om geheel

waardig te zijn om op zending te gaan, en de
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meesten van hen deden dat ook; en de jonge

vrouwennamen zich voorom met niets min-

der genoegen te nemen dan een eerzaam

tempelhuweiijk. De zusters van de zusters-

hulpvereniging vonden grote vreugde in

liefdediensten, en huisonderwijs en huisbe-

zoek werd elke maand in een geest van

vreugde en dienstbetoon verricht. Ten tijde

van onze grootste offers werden de leden

van de wijk aaneengesmeed in de ware geest

van het evangelie van liefde en dienstbe-

toon.

Offervaardigheid is een uiting van zuivere

liefde . De mate van onze liefde voor de Heer,

voor het evangelie en voor onze medemens
kan worden afgemeten aan onze bereidheid

om voor hen te offeren. Onze Heer en Hei-

land Jezus Christus gaf het hoogste voor-

beeld van deze liefde. Zijn leven en bedie-

ning is voor ons een patroon om te volgen.

Zijn goddelijke liefde culmineerde in een op-

perste daad van liefde door toe te staan dat

zijn leven voor ons geofferd werd. Met
macht over leven en dood koos Hij ervoor

zich aan pijn, spot en lijden te onderwerpen

en zijn leven als losprijs voor onze zonden te

geven. Gedreven door zijn liefde leed Hij li-

chamelijk en geestelijk in een mate die wij

niet kunnen bevatten, en nam Hij onze zon-

den op zich op voorwaarde van onze beke-

ring. Door dat offer, door Hem persoonlijk

gebracht, verschafte Hij ons een manier om
vergeving van onze zonden te verkrijgen en,

door Hem, de weg terug naar de tegenwoor-

digheid van onze Hemelse Vader te vinden.

Het offer dat Hij van ons verlangt is

'een gebroken hart en een verslagen geest'

(3 Nephi 9:20) dat ons tot bekering voert. Als

we aan zijn voorbeeld denken, is in vergelij-

king daarmee het beslag op onze tijd of mid-

delen maar miniem. Daarom moeten we met
blijdschap geven en dat als een zegen en een

kans beschouwen.

Ik besef dat er tegenwoordig veel trouwe

leden van de kerk zijn die veel offeren om
zoons en dochters op zending te laten gaan

en die op vele manieren grote diensten be-

wijzen. Maar toen ik over deze eenvoudige

geloofsdaden nadacht, vroeg ik me af: 'Hoe-

velen van ons bereiken werkelijk ons

hoogste potentieel in het naleven van de

geest van de wet van offerande?'

De kerkleden van vandaag zijn enorm ge-

zegend nu onze financiële lasten verlicht

zijn. Trouwe betaling van tiende die zorg-

vuldig besteed wordt, voorziet nu in de

kosten van kerkbouw, energieverbruik en

vele andere verplichtingen die vroeger een

extra bijdrage nodig maakten. We moeten

beseffen dat vermindering van deze nood-

zaak tot financiële bijdragen de weg opent

naar grotere kansen om een hogere wet na te

leven. Hiermee bedoel ik dat we op eigen

initiatief manieren kunnen vinden om de

hand toe te steken, om anderen te helpen en

bij te dragen aan de opbouw van Gods

koninkrijk. De Heer heeft ons geboden om
'ijverig voor een goede zaak werkzaam te

zijn, en vele dingen uit eigen vrije wil te

doen, en veel gerechtigheid tot stand te

brengen; want de macht is in [ons], waar-

door [wij] naar eigen willen kunnen hande-

len' (Leer en Verbonden 58:27-28).

Broeders en zusters, we mogen de geest

van offervaardigheid, die de handkarpio-

niers hadden, niet verliezen. De Heer heeft

magnifieke zegeningen bereid voor hen die

dit eeuwige beginsel naleven door zich te

verliezen in dienstbetoon aan God en de me-

demens. De offervaardige geest en de

vreugde die voortvloeit uit dienstbetoon kan

zelfs bij beproeving vrede en geluk brengen.

Het beginsel van opoffering moet in elk

HLD-gezin onderwezen worden en op vele

eenvoudige maar belangrijke manieren in

praktijk worden gebracht. We kunnen dit

doen door een voorbeeld van eerbied te ge-

ven dat de ware geest van aanbidding in on-

ze diensten zal brengen, en door te waken
voor gemopper en geklaag over de proble-

men van onze zondagse aanbidding. We
kunnen een royale vastengave geven,

vreugde putten uit het steunen van zende-

lingen en een eerlijke tiende betalen. We
kunnen een roeping aanvaarden en met blij-

de en dankbare harten aan de slag gaan, re-

gelmatig tempelwerk doen, elke dag met het

gezin en individueel bidden, en elkaar elke

week op goed voorbereide gezinsavonden

onderwijzen. Zowel de jongere als de oude-

re leden kunnen zich in een vroeg stadium

voorbereiden en zorgen dat ze waardig zijn

om een zendingsoproep te aanvaarden. We
kunnen allen goede buren zijn en voor de

weduwen, armen en minder bedeelden zor-

gen. We kunnen elkaar als huisonderwijzer

en -bezoekster in dienstbetoon de hand toe-

reiken. Broeders, we moeten rein en waar-

dig zijn om anderen met het priesterschap

dat wij dragen tot zegen te zijn. Ons wordt

nu niet gevraagd om handkarren over de ij-

zige vlakten van Wyoming te trekken. Ons
wordt wel gevraagd om het evangelie van Je-

zus Christus na te leven, te cultiveren en te

onderwijzen. Aan ons het voorrecht om on-

ze middelen en onze tijd te investeren in

hulp aan anderen. Ieder van ons moet doen

wat hij of zij kan om onze HLD-leefwijze in

stand te houden. Een essentieel onderdeel

van deze instandhouding is de bereidheid

om eigen verlangens opzij te zetten en die

door onzelfzuchtige offers voor anderen te

vervangen.

God zegene u, broeders en zusters, dat u

net als ik zult weten dat God leeft, dat Jezus

de Christus is, en dat het lidmaatschap in

zijn kerk, de enige ware en levende kerk,

nooit een last is maar altijd een grote zegen.

Dat we dankbaar mogen zijn voor deze ze-

gen, bid ik nederig in de naam van Jezus

Christus. Amen. D
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Een machtige invloed ten goede

Ardeth G. Kapp
Onlangs ontheven als algemeen presidente jonge-vrouwen

'Als Jezus Christus, onze Heiland, het middelpunt van ons geloof is, dan

gaan wij onze identiteit en onze tedere relatie met Hem begrijpen.

'

Geliefde broeders en zusters, van-

daag is mijn hart vol vanwege het

diepe gevoel van liefde en respect

dat ik voor het nieuwe jonge-vrouwenpresi-

dium heb. Ik voel ook innige dankbaarheid

voor mijn raadgeefsters en de leden van het

algemene jonge-vrouwenbestuur met wie ik

heb samengewerkt. Wij putten vreugde uit

de kansen die wij door onze roeping hebben

gekregen. Ik ben ook mijn eeuwige metgezel

zeer dankbaar; hij is een nimmer aflatende

steun voor mij geweest.

Als wij in oprecht gebed de Heer om lei-

ding baden en Hem ijverig zochten, dan

voelden wij zijn Geest en ervoeren wij zijn

leidende hand. Ik getuig van de wijsheid, in-

spiratie en leiding van onze priester-

schapsleiders, die richting geven aan dit

grote werk.

Toen ik geroepen werd, zei president Gor-

don B. Hinckley dat dit een tijd zou zijn

waarin de jonge vrouwen van de kerk een

machtige invloed ten goede zouden wor-

den. We zien dit nu over de hele wereld ge-

beuren.

Een vijftienjarig meisje uit Zaïre schreef

mij: Tk weet dat mijn Hemelse Vader leeft,

want ik heb het Hem gevraagd.'

En een andere jonge vrouw: Tk ben bijna

veertien. U moet mij vertellen of u denkt dat

ik naar dansfeesten van school kan. Als ik

voor het Halloween-bal geen antwoord van

u krijg, ga ik niet. Ik wil niet ongehoorzaam

zijn.'

Achter deze deugdzame jonge vrouwen

staan liefdevolle ouders en trouwe leiders

die voelen dat hun een heilige taak is toever-

trouwd, namelijk om te onderwijzen, lief te

hebben, een hand vast te houden, en als dat

nodig is geduldig te wachten.

In Fiddler on the Roof zegt Tevje tegen zijn

dochters: Tn Anatevka weet iedereen wie

[zij] is en wat God [van haar] verwacht' (Jer-

ry Bauch, 'Tradition', Fiddler on the Roof,

New York: Sunbeam Music, 1971).

Het is voor ons allemaal belangrijk om te

weten wie we zijn en wat God van ons ver-

langt.

Toen Jezus veertig dagen had gevast,

kwam de verleider tot Hem en probeerde in

Hem zaadjes van twijfel over wie Hij werke-

lijk was te zaaien: 'Indien Gij Gods Zoon

zijt', begon hij zijn kwalijke list. Jezus wist

wie Hij was. Hij heeft die boodschap duide-

lijk aan ons allen verkondigd : 'Zie, Ik ben Je-

zus Christus, de Zoon van God'! (LV 6:21.)

Hij is onze Heiland, onze voorspraak bij de

Vader.

De jonge vrouwen van de kerk hebben

waarden waarin hun identiteit tot uiting

komt: Tk ben een dochter van mijn Hemelse

Vader, die van mij houdt, en ik zal geloof

oefenen in zijn eeuwig plan, dat wordt

uitgevoerd onder leiding van mijn Heiland

Jezus Christus' (Handboek Jonge-vrouwen,

blz. 3).

Ieder van ons, jong en oud, heeft zich door

de doop verbonden om de naam van Jezus

Christus op zich te nemen, om lief te heb-

ben, zorgzaam te zijn en onze broeders en

zusters te dienen, waar ze ook mogen zijn.

Een paar weken geleden sprak ik op een zen-

dingshaardvuuravond waar leden hun
vrienden die geen lid waren mee naartoe

hadden genomen. Op de voorste rij zag ik

een jong meisje naast haar moeder zitten.

Later hoorde ik dat ze nog maar twaalf was.

Ik vroeg haar of ze naar voren wilde komen.

Ze kwam nauwelijks boven het spreek-

gestoelte uit. Onvoorbereid zei het meisje,

uit haar hoofd, met gevoel en overtuiging in

haar tere maar duidelijke stem: 'Wij zijn

dochters van onze Hemelse vader, die van

ons houdt, en wij houden van Hem. Wij zul-

len "te allen tijde als getuige van God
staan'" (ibid., blz 3). Ze citeerde het hele the-

ma, ook de waarden voor de jonge vrouwen,

en alle aanwezigen luisterden vol ontzag.

Als we weten en onthouden wie we zijn,

worden wij geleid door een kracht die ons

hele doen en laten beïnvloedt. We naderen

tot onze Vader in de hemel door heilige ver-

ordeningen en verbonden die alleen in zijn

herstelde kerk beschikbaar zijn.

Ik had het voorrecht om op de Filipijnen

een trouw HLD-gezin in hun palmhutje te

bezoeken. In deze bescheiden omgeving

luisterde een prachtige jonge vrouw van

veertien aandachtig naar haar vader, die uit-

legde dat door elke cent te sparen die ze kon-

den missen en alles te verkopen wat ze beza-

ten, ze op een dag genoeg zouden hebben

om naar de tempel te gaan waar ze voor eeu-

wig als gezin aan elkaar verzegeld konden

worden.

Het is door ons geloof in het belang van

verbonden met God en ons begrip van ons

enorme potentieel dat de tempel, het huis

des Heren, het middelpunt wordt van alles

wat echt belangrijk is. In de tempel hebben

wij een aandeel in verordeningen die een

brug tussen hemel en aarde slaan. Ze berei-

den ons voor op de dag dat wij in Gods te-

genwoordigheid kunnen terugkeren en de

zegeningen van een eeuwige familie en het

eeuwige leven kunnen ontvangen.

Over de hele wereld heb ik jonge vrouwen

in vele talen hun belofte horen uitspreken:

'Wij geloven dat wij ons (...) erop kunnen

voorbereiden heilige verbonden te sluiten

en na te komen, de tempelverordeningen te

ontvangen, en de zegeningen van de verho-

ging te genieten' (ibid., blz. 3). Deze zege-

ningen liggen binnen ieders bereik - alle

kinderen van onze Hemelse Vader. Als

Jezus Christus, onze Heiland, het middel-

punt van ons geloof is, dan gaan wij onze

identiteit en onze tedere relatie met Hem be-

grijpen. Dit wordt prachtig verwoord in het

lied:

De liefdeskoning is mijn herder,

zijn goedheid vergaat nimmermeer;

mij ontbreekt niets als ik de zijne ben

en Hij de mijne, immermeer.

(Naar Henry W. Baker, 'The King of Love',

Masterpieces ofReligious Verse, New York:

Harper, 1948, nr. 783.)

Door verordeningen en verbonden die in

de tempel beschikbaar zijn, heeft onze He-

melse Vader ons een weg bereid om in blijd-

schap tot Hem terug te keren. Van deze eeu-

wige waarheden getuig ik, in de naam van

Jezus Christus. Amen. D
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Je staat niet alleen

Presidente Janette C. Hales
Algemeen presidente jonge-vrouwen

'Het moeilijkste van volwassen worden is dat je ermee door moet gaan.

Maar we staan niet alleen.

'

~W A "T at houd ik veel van Ardeth Kapp

\/\l en Jayne Malan en de pas ont-

V V heven bestuursleden. En wat kreeg

ik een heerlijk gevoel toen president Mon-
son mij vertelde dat mijn raadgeefsters ge-

roepen waren. Hij zei: 'Dit moet je niet al-

leen doen.' Snel voegde hij daaraan toe: 'Je

staat niet alleen.'

Ik heb een getuigenis van die woorden en

van de troost die zij bieden. Vier jaar gele-

den, toen ik ineens weduwe was en de

jongste van mijn vijf kinderen op zending

ging, voelde ik mij alleen. Ik wandelde veel

in die tijd en op een dag zei ik tegen een

buurvrouw dat ik veel aan jonge mensen

dacht. 'Echt waar?' zei ze. 'Ik vraag me af

waarom. ' Ikkwam tot de conclusie dat ik me
misschien wel probeerde te herinneren wie

ik was voor ik trouwde. Ik zei: 'Als ik ooit

nog de kans krijg om met de jeugd te wer-

ken, zal ik zoveel geduldiger, zoveel zach-

taardiger en zoveel liefdevoller zijn.' En la-

ter heb ik daaraan toegevoegd: 'Ik zal alles in

mijn vermogen doen om de jonge mensen te

stimuleren zich op de toekomst voor te be-

reiden.'

Als we opgroeien, voelen we ons soms al-

leen of buitengesloten. Tijden van verande-

ring zijn tijdenom te groeien: dingen als ver-

huizing, van school veranderen, op zending

gaan, een baby krijgen, je kind dat op zen-

ding gaat, een ernstige ziekte, een dierbare

verliezen. Ik denk dat er dingen zijn die ons

in deze groeiperioden helpen zodat we ons

niet meer zo alleen voelen. Besteed meer tijd

aan het praten met je Hemelse Vader en het

lezen van de Schriften. Luister naar die stil-

le, zachte stem. Een jonge vrouw in de bijen-

korfleeftijd zei het zo: 'Toen ik begon te bid-

den en de Schriften te lezen, kreeg ik daar

helemaal geen goed gevoel over. Maar toen

ik dat ongeveer twee maanden had gedaan,

begon ik me heel gelukkig te voelen, en ik

hield van m'n ouders en broertjes en zusjes,

en ik wilde gewoon aardig tegen iedereen

zijn.'

Toen de profeet Enos naar de woorden van

de Heer luisterde, ging hij verlangen naar

het welzijn van anderen (zie Enos 1:9). Als

we aan anderen gaan denken, voelen we
ons minder alleen.

Een ander hulpmiddel is het vinden van

steun. Als presidente hebben we raad-

geefsters nodig, en we hebben allemaal be-

hoefte aan zorgzame en geïnteresseerde ge-

zinsleden en vrienden. Een vader zei eens

tegen zijn dochter: 'Iemand geeft om je. Het

zijn niet altijd de mensen van wie je graag

zou willen dat ze om je geven, maar er is al-

tijd iemand die er is en die om je geeft. Waar-

schijnlijk weet je zelfs al wie het zijn, want

het zijn degenen op wie je altijd kan reke-

nen. Dat verandert niet' (Joseph Walker,

'Value Speak', Chicago Tribune, 3 juni 1991).

We hebben mensen nodig die om ons geven.

'Uw vrienden blijven u trouw, en zij zullen u

wederom met een warm hart en open armen

begroeten' (Leer en Verbonden 121:9).

Volwassen worden lukt niet zonder in-

spanning. Niet zo lang geleden kwam mijn

jongste dochter thuis en zei dat haar bis-

schop haar gevraagd had om leerkracht in de

zondagsschool te worden. Ze zei: 'Ik voel

me gewoon geen leerkracht in de zondags-

school. ' Ik zei: 'Dat ben je ook nog niet, Ma-

ry, maar dat komt. ' Volwassen worden bete-

kent ons potentieel verwezenlijken. Onze
Hemelse Vader rekent op elk van ons. Naar-

mate we werken en ervaring opdoen, zal ons

zelfvertrouwen langzaam van binnenuit

groeien.

Soms maken we de vergissing dat we ons

alleen voelen omdatwe gewoon geen erken-

ning krijgen. Slechts een klein deel van wat

we doen, doenwe in het openbaar. De rest is

allemaal kleine en vaak onopgemerkte da-

den. Maar als je kleine daden optelt, zijn ze

duizend keer meer waard dan die waarvoor

je in het openbaar erkenning krijgt. Albert

Schweitzer heeft gezegd dat als je de daden

die in het openbaar gedaan worden, verge-

lijkt met de kleine daden die in het verborge-

ne plaatsvinden, ze als 'het schuim op de

golven van een diepe oceaan zijn' (Albert

Schweizer, Out ofMy Life and Thought, New
York: H. Holt, 1949, blz. 90). Het is goed om
daaraan te denken als we volwassen

worden.

Tot elke jonge vrouw in de kerk, jullie die

nu volwassen worden, zeg ik: je staat niet al-

leen. Ik wil je zeggen dat ik van je houd. Heb

je enig idee hoeveel er door jullie ouders en

leiders over jullie gedacht wordt, gepraat

wordt, gebeden wordt, en hoeveel er van

jullie gehouden wordt? Leer werken en ont-

wikkel je talenten. Kijk naar de behoeften

van anderen en dien met liefde . Steun elkaar

in jullie streven voor waarheid en deugd te

staan. Onze Hemelse Vader houdt van je.

Hij begrijpt je problemen. Hij weet dat je al

voor je geboorte op deze tijd bent voorbe-

reid. Ik heb volkomen geloof in de woorden

van onze profeet, die heeft gezegd: 'Jullie

zijn in deze tijd geboren voor een heilig en

heerlijk doel' (De Ster, januari 1987, blz. 78).

Mag ik nu alle volwassen leden van de

kerk de suggestie doen om de namen van de

jongelui uit uw wijk of gemeente te weten te

komen en hen bij de naam te noemen. Sti-

muleer hen in wat zij moeten doen. Toon

waardering voor hun goede prestaties. Zij

hebben onze steun nodig, en wij die van

hen. Het moeilijkste van volwassen worden

is waarschijnlijk wel dat je ermee door moet

gaan. Maar we staan niet alleen. Ik getuig

daarvan en spreek mijn dankbaarheid voor

deze kennis uit, in de naam van Jezus

Christus. Amen. D
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Zijn kruis opnemen
Ouderling Han In Sang
van de Zeventig

'De liefde van God betekent mensen opzoeken en (. . .) hen helpen tot zij hun

oude gewoonten veranderen en met blijdschap tot onze Hemelse Vader

komen.

'

'Kam sa ham ni ta!' Kam sa ham ni ta is een

typisch Koreaanse uiting van eerbetoon en

dankbaarheid.

Ik ben mijn Hemelse Vader dankbaar voor

zijn liefde en bijzondere zegeningen in mijn

leven. In wanhopige, zware tijden en gedu-

rende de hele oorlog, dreef ik werkelijk naar

de rand van mijn bestaan en voelde ik me
volkomen hulpeloos. Er was geen hoop,

geen toekomst voor mij. Ik dacht dat ik door

alles en iedereen uitgeworpen en buiten-

gesloten was.

Door middel van mijn liefdevolle ouders

verrichtte mijn Hemelse Vader wonderen

voor mij. Ik kon opstaan en verder gaan.

Hier en daar werd voor onderdak en voed-

sel gezorgd. Het was niet veel, maar genoeg

om door te gaan en om uiteindelijk vandaag

hier bij u te zijn in deze historische, prachti-

ge Tabernakel, omringd door de gekozen lei-

ders van Gods kerk.

Daarom zeg ik 'Kam sa ham ni ta' tot mijn

Hemelse Vader.

Ik ben dankbaar voor mijn goede ouders

en hun bijzondere liefde en geweldige in-

vloed in mijn leven. Ik voel ook diepe dank-

baarheid voor dr. Kim Ho Jik, de eerste Ko-

reaanse heilige der laatste dagen, de nede-

rigste en onzelfzuchtigste persoon die ik ooit

Ik
voel mij zeer nederig, en bid oprecht

om de Geest en de steun van de Heer.

In het boek 3 Nephi lezen we: 'Ziet, ik

ben een discipel van Jezus Christus, de Zoon

van God. Ik ben van zijnentwege geroepen

om zijn woord onder zijn volk te verkondi-

gen, opdat zij het eeuwige leven mogen heb-

ben' (5:13).

Ik ben vanuit Korea de halve wereld over-

gereisd om mijn getuigenis van het evange-

lie van Jezus Christus te geven. Korea is in

oorlog geweest. In mijn leven heb ik veel tra-

giek, verdriet en veranderingen gezien.

Toch heb ik ook vele wonderen gezien. Ko-

rea is mijn geboorteland, ik woon er al mijn

hele leven. Daar liggen mijn geliefde voor-

ouders, waaronder mijn lieve vader en moe-

der en mijn overgrootouders, begraven.

Van onze vijf kinderen wonen er nu vier in

Korea. Ook velen van onze goede vrienden

en broers en zusters en hun gezin wonen er.

Ik heb altijd in Korea gewoond totdat ik

vorig jaar augustus door de Heer naar Salt

Lake City geroepen werd om zijn woord on-

der zijn volk te verkondigen.

Maar het Eerste Presidium gaf mij de raad

om in de eerste plaats, boven alles, als alge-

meen autoriteit een discipel van de Heer te

worden.

Voordat ik verder ga wil ik eerst zeggen:

gekend heb. Die grootse man leidde het

handjevol berooide jonge Koreaanse heili-

gen der laatste dagen door de tijden van be-

proeving heen om zo het fundament te leg-

gen van het werk van de Heer in het land

van de ochtendstilte, Korea, door deze

schijnbaar hulpeloze mensen klaar te maken

om het evangelie van Jezus Christus te leren

en pal te staan voor de zaak des Heren.

Zijn liefde voor God en zijn liefde voor mij

brachten vele wonderen in mijn leven tot

stand.

Ik heb mij ten doel gesteld een goed lid van

de kerk te worden, net als hij - een goede va-

der, een goede echtgenoot, en zelfs een goe-

de vertaler, net als hij.

Ik weet dat hij en mijn vader vandaag va-

nuit de geestenwereld op mij neerblikken en

glimlachen.

Ik ben dankbaar voor u, mijn broeders en

zusters. Kam sa ham ni ta!

Een van u heeft mij het herstelde evangelie

van Jezus Christus onderwezen en mij als lid

van dit koninkrijk gedoopt. Uw liefde was

de eerste invloed die mij ertoe bewoog het

evangelie te aanvaarden. In de vele jaren die

sindsdien zijn verstreken, zijn er vele grote

leiders van de kerk bij ons geweest om ons te

onderwijzen en oefenen.

President Lee, president Kimball, presi-

dent Benson, president Hinckley, president

Monson en vele andere grote leiders kwa-

men naar ons toe om ons met grote liefde

van de Heer in staat te stellen onszelf te ver-

anderen.

In Korea heeft president Hinckley vele tra-

nen gelaten, enwe voelden allemaal hoeveel

liefde hij had voor de Heer en voor de arme

mensen in het Verre Oosten. Kam sa ham ni

ta!

Toen wij in het vorige najaar ons huis in

Korea achterlieten, kwamen velen van onze

broeders en zusters naar vliegveld KimPo

om afscheid te nemen. Onder die mensen

Het algemeen presidium jeugdwerk: presidente Michaelene P. Grassli (midden), eerste raadgeefster

Betty Jo N. Jepsen (links, en Ruth B. Wright, tweede raadgeefster.
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bevonden zich ook vier van onze kinderen,

half verloren, half huilend. Ze waren zo
trots op hun ouders. Op die dag stonden
mijn vrouw en ik aan de andere kant van de
vertrekhal waarwe normaal gesproken onze
gasten uitwuifden.

Vliegveld KimPo: ik ken die plaats heel

goed. Ik ben er vaak geweest, meestal om
gasten te ontvangen of bezoekers weg te

brengen. Elke keer dat ik vliegveld KimPo
naderde, zei ik tegen mezelf of tegen mijn
vrouw: 'Ik niet! Nooit! Ik zal voor hen halen

wat ze nodig hebben. Ik zal hen rondrijden

en voor hen vertalen en noem maar op . Maar
wat er ook gebeurt, ik blijf thuis en zorg dat

ik een goede leerkracht Evangelieleer in de
zondagsschool ben!' De Heer heeft mijn

zelfzuchtig gefluister gehoord.

Ouderling Maxwell, u heeft ons onderwe-
zen over de realiteit van de prijs van het dis-

cipelschap. U heeft gezegd: 'Er kan geen
korting bedongen worden, en de prijs kan
ook niet in één keer voldaan worden' (Men
and Women of Christ, Salt Lake City: Book-

craft, 1991, blz. 24).

Ik moest die les heel snel leren, en ik ben
dankbaar voor de inhoud en stimulans van
die boodschap.

We wonen nu in Tokyo. Alleen de Heer
weet waarom. In Tokyo moesten we alles

opnieuw leren, ook de nieuwe zin van het le-

ven. We moesten de taal leren, de cultuur,

de manier waarop die samenleving in elkaar

zit, we moesten leren hoe we van de ene
plaats naar de andere kwamen; en vooral

moesten we de mensen leren kennen en le-

ren van hen te houden.

In het boek Marcus staat: 'Indien iemand
achter Mij wil komen, die verloochene zich-

zelf en neme zijn kruis op en volge Mij ' (Mar-

cus 8:34).

Zijn kruis dragen is niet al te gemakkelijk,

maar het zal ook niet al te moeilijk zijn, want
God leeft en Hij houdt van ons.

Op verschillende plaatsen in ons gebied

ontmoet ik 'vermoeide leiders'. Ik omarm ze

en zeg ze dat ik van ze houd omdat ik een
sterk getuigenis van de levende God en zijn

grote liefde heb.

Voor mij betekent de liefde van God men-
sen opzoeken en iets goeds voor hen doen
en hen helpen tot zij hun oude gewoonten
veranderen en met blijdschap tot onze He-
melse Vader komen. Alleen de liefde van
God kan de vele ziekten en problemen van
deze wereld genezen, ook de ziekte van in-

activiteit in de kerk.

Moge die liefde van God vrede in uw huis

brengen. Ik houd van u, en Kam sa ham ni

ta! Ik weet dat God, onze Hemelse Vader,

leeft en dat Jezus Christus onze Heiland is.

Joseph Smith was een waar profeet van de
Heer in deze bedeling.

In de naam van Jezus Christus. Amen. D

Geloof en goede werken
Ouderling Stephen D. Nadauld
van de Zeventig

'Het leven biedt ieder van ons een manshoog, driedimensionaal panorama
van kansen waar we voortdurend tegenaan lopen.

'

Het leven biedt ieder van ons een mans-
hoog, driedimensionaal panorama van kan-

sen waar we voortdurend tegenaan lopen.

De vooraanstaande filosoof Pogo zei het zo:

'We hebben de vijand ontwaard, en hij is

onszelf!' (Walt Kelly.)

In welsprekender termen zei de Heer te-

gen Moroni: 'En als de mensen tot Mij ko-

men, zal Ik hun hun zwakheid tonen. (. . .)

want indien zij zich voor Mij vernederen, en
geloof in Mij hebben, zal Ik zwakke dingen

sterk voor hen doen worden' (Ether 12:27).

Alswe in de spiegel de verzameling bulten

en schrammen zien die onze zwakheid be-

wijzen, laten we er dan aan denken dat er

twee grote stabiliserende krachten zijn die

als anker voor onze ziel kunnen dienen.

De eerste wordt geïllustreerd door een er-

varing die ik een paar maanden geleden

had. Een ringpresident en ik gingen op be-

zoek bij een jonge vrouw in Atlanta (Geor-

gia). Ze was 29; haar man was bij een auto-

ongeluk om het leven gekomen; ze woonde
met haar twee kinderen op een klein flatje.

Waarschijnlijk verwachtten we dat ze ver-

drietig en ontmoedigd zou zijn door die

'bult' die zij niet zelf had veroorzaakt. Maar
integendeel, ze was opgewekt; ze was kalm;

ze was heel hartelijk. Ze dankte ons dat we
waren gekomen en zei, en ik herhaal haar

woorden zo letterlijk mogelijk: 'Broeders, ik

wil u zeggen dat ik in het plan van verlossing

geloof. Ik dank mijn Heiland voor de belofte

van een glorierijke opstanding met mijn

man. Ik ben dankbaar voor zijn zoenoffer.'

En terwijl ze haar armen om haar kinderen

heen sloeg, zei ze: 'Ons geloof in Jezus

Christus helpt ons erdoor.'

We hadden verwacht te moeten troosten

en sterken, en in plaats daarvan verlieten wij

haar flat nederig, verkwikt en gezegend
door haar prachtige uiting van geloof.

Wij leven inderdaad op geloof: geloof in

het plan van verlossing, geloof in de rol van

Jezus Christus als Heiland en Verlosser, ge-

loof dat Hij als de Zoon van God de macht
heeft te redden, te vergeven, ons te verhef-

fen. Op grond van ons geloof bekeren we
ons, onderhouden we zijn geboden, zoeken

wij zijn herstelde kerk en bevoegde priester-

schap. Wij luisteren naar en geven gehoor

Het stemt mij nederig hier op dit

spreekgestoelte te staan, waar van-

af de profeten en apostelen de
waarheden van de herstelling hebben ver-

kondigd. Ik ben dankbaar voor deze kans
om te dienen; ik heb door de jaren heen be-

wondering gekregen voor de algemene au-

toriteiten met wie ik nu nauw mag samen-
werken. Ik ben veel verschuldigd aan een
geweldige en capabele moeder en een bui-

tengewone echtgenote, metgezel en moeder
van onze zeven zoons. Ik herhaal wat ouder-

ling Scott eerder gezegd heeft: Margaret

overtreft mij in elke kwaliteit die de moeite

waard is. Ik houd heel veel van haar.

Kinderen kunnen wonderlijke en vaak
lachwekkende inzichten in het leven bie-

den. In ons gezin hebben wij identieke twee-

lingzoons van tien. Soms is het onmogelijk

om die twee uit elkaar te houden.

We zijn pas naar een nieuwe buurt ver-

huisd. Een paar dagen later vroeg ik Aaron,

een van de tweeling, hoe hij aan die grote

bult op zijn voorhoofd kwam. Hij bracht het

als volgt: 'Nou papa, Lincoln [zijn oudere

broer] zat mij in de gang achterna, ik rende

de hoek om en zag Adam [z'n tweeling-

broertje]. Nou, ik wist dat ik harder kon lo-

pen dan Adam, dus bleef ik maar lopen.'

Het bleek dat hij zo tegen een manshoge
spiegel was aangelopen!
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Het leven van de pioniers in brons uitgebeeld aan de voet van het zeemeeuwmonument op Tempel Square.

aan de woorden van zijn profeten en aposte-

len die vanaf dit en andere spreekgestoelten

gesproken worden.

Als we geloof in Hem oefenen, dan zal

Christus ons helpen onze zwakheden te

overwinnen, en ook de daardoor opgelopen

'bulten en schrammen'.

Om de tweede grote stabiliserende kracht

te illustreren, wil ik u graag deelgenoot ma-

ken van een andere ervaring. Een paar jaar

geleden was ik net als bisschop geroepen.

We hadden een wijkfeestje rond een zwem-
bad bij een van de flatgebouwen waar de

meeste leden van de wijk woonden. Ik werd

aan een nieuw lid van de wijk voorgesteld,

een jonge vrouw in de twintig die Carol

heette. Carol had van kinds af aan spastische

verlamming. Ze liep heel moeilijk; haar han-

den waren kreupel. Haar vriendelijke, lieve

gezicht was ook aangetast, en haar spraak-

vermogen ook. Maar ik kwam er al heel snel

achter dat je wel van haar moest houden.

Al na een paar minuten leerde ze mij een

geweldige les. Terwijl we praatten, keken

we hoe een lange, knappe, donkerharige,

zeer atletische jongeman van de duikplank

dook en zich kennelijk daarbij wat bezeerde.

Hij klom uit het water en hield z'n hand

tegen z'n hals en ging onder een boom zit-

ten. Ik zag hoe Carol met veel moeite een

bordje eten voor hem maakte en dat strom-

pelend naar hem toebracht; een eenvoudig

gebaar, een 'goede daad'. Carols goede da-

den werden spreekwoordelijk. Ze zorgde

voor de zieken; bracht hongerigen voedsel;

ze reed mensen naar waar ze wezen

moesten (een ervaring waarbij je bleek en

bevend maar altijd ongedeerd op je bestem-

ming kwam); ze troostte; ze verhief; ze ze-

gende.

Een keer liep ik met haar op de stoep langs

de flat waar ze woonde. Uit de ramen, van

de balkons, van de veranda's klonk het: 'Hé,

Carol!' 'Hoe is 't, Carol?' 'Kom je even

langs, Carol?' En soms zei er iemand: 'O,

dag bisschop.' Het was duidelijk dat iede-

reen van Carol hield en haar volkomen ac-

cepteerde, en dat door haar geweldige

daden.

Wat me van Carol nog het levendigst voor

de geest staat, gebeurde in de lente van dat

jaar. De wijk zou meedoen aan de vijf kilo-

meter lange 'fun run' ['pretrace']; een 'con-

tradictio in terminis', overigens. Carol wilde

met de andere wijkleden meedoen, maar we
zagen niet in hoe dat zou kunnen. Gewoon
lopen was al heel moeilijk voor haar. Toch

was ze vastbesloten. Ze streed en trainde el-

ke dag om haar uithoudingsvermogen op te

vijzelen.

De finish was in het stadion. We stonden

met z'n twee- of driehonderden bij de

eindstreep een sapje te drinken en op adem
te komen. En toen dachten we aan Carol; ze

moest nog ergens op het parcours zijn. Toen

we naar de ingang van het stadion renden,

kwam ze in zicht; ze hapte naar adem, kwam
nauwelijks vooruit, maar was vastbesloten

de finish te halen. Toen ze op de sintelbaan

kwam, op weg naar de eindstreep, gebeurde

er iets magnifieks. Ineens stonden er aan

weerskanten honderden juichende vrien-

den. Anderen renden mee om haar te steu-

nen en overeind te houden. Carol 'van de

geweldige goede daden' had de race uitge-

lopen.

Op een dag gaan we allemaal over de

eindstreep. Zullen wij daarbij ook worden

toegejuicht en aangemoedigd door hen van

wie wij hebben gehouden en die wij hebben

gediend? Hopelijk zal het de goedkeuring

wegdragen van onze Heiland, die vanwege

ons geloof en onze goede daden zal zeggen:

'Goed gedaan, goede en trouwe dienst-

knecht.'

Ik voeg mijn getuigenis bij de vele die van-

af dit spreekgestoelte gegeven zijn. Ik weet

dat God leeft. Jezus Christus is zijn Zoon,

onze Heiland en Verlosser. Hij heeft de

macht om ons te verheffen als wij maar in ge-

loof, met goede daden, en met heel ons hart

tot Hem willen gaan. Dat getuig ik in de hei-

lige naam van Jezus Christus. Amen. D
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Wat doet u voor de Christus?

Ouderling Sam K. Shimabukuro
van de Zeventig

'Het beste en verstandigste dat wij als discipelen van de Heiland kunnen

doen, is onze aardse proeftijd ijverig te gebruiken om als Hem te worden.

dacht; misschien is die ooit eens aan ons

gesteld. Ongetwijfeld hadden we ons ant-

woord klaar, en uit al die antwoorden bleek

hoezeer wij Hem liefhebben en eren. Het is

niet verbazend dat wij of anderen Hem keer

op keer titels gaven als Eniggeboren Zoon,

Heer en Heiland, Verlosser der wereld, Zon-

deloos offer, Lam Gods, Licht der wereld, en

talloze andere. En elke keer dat wij getuigen

van wat wij van Hem denken, weet ik zeker

dat wij dat met de meeste eerbied en gene-

genheid doen. We worden ook gesterkt door

de wetenschap dat wat wij getuigen be-

vestigd wordt door de Geest, want 'nie-

mand kan zeggen: Jezus is Here, dan door

de Heilige Geest' (1 Korintiers 12:3).

Mag ik u nu in alle bescheidenheid nog

een belangrijke vraag voorleggen, in aan-

sluiting op 'Wat dunkt u van de Christus?'.

Het is geen vraag uit de Schriften, maar ho-

pelijk is die vraag uw bedachtzame overwe-

ging waard, en mogelijk zal die nuttig blij-

ken bij het beoordelen en het 'wegen' van

uw en mijn discipelschap. In aansluiting op

'Wat dunkt u van de Christus?' wil ik u vra-

gen: 'Wat doet u voor de Christus?'

De hoofdpersoon bij de vraag 'Wat dunkt

u van de Christus' is natuurlijk de Heer Je-

zus zelf. Wij brengenHem voor het voetlicht

door een levendige beschrijving te geven

van zijn goddelijke natuur, zending en

prestaties, gevolgd door onze gedachten en

getuigenissen over zijn leringen en werken

tijdens zijn bediening van drie korte jaren en

de verstrekkende goede invloed die deze in

ons leven hebben gehad. De vraag 'Wat doet

u voor de Christus?' is natuurlijk heel be-

langrijk omdat deze een uitdaging in zich

bergt die eeuwige implicaties en gevolgen

voor ons leven op aarde en in het hierna-

maals heeft. Nu worden wij de hoofdperso-

nen en worden wij in plaats van Jezus

Christus voor het voetlicht gebracht. Wat nu

telt is niet wat wij van Hem denken, maar

wat we voor Hem hebben gedaan, doen en

nog zullen doen. Het is duidelijk dat ons dis-

cipelschap kan en zal worden afgemeten aan

ons antwoord op deze vraag, en uiteraard

moet dat antwoord meer op het gebied van

werken dan van woorden liggen.

Jezus heeft ons geleerd: 'Niet een ieder,

die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Konink-

Geliefde broeders en zusters, ik vind

het fijn dat ik de liefde en warme
groet van de geweldige heiligen en

zendelingen in Japan en Korea aan u kan

overbrengen. Zij maken deel uit van de hon-

derdduizenden heiligen en zendelingen

over de hele wereld die hun uiterste best

doen om ware en toegewijde discipelen van

de Heer Jezus Christus te zijn, om zo de ze-

geningen van vrede en voldoening in hun
leven te ervaren en de vruchten van liefde en

goede wil met anderen te delen.

Ik voel mij vereerd en nederig met deze

opdracht van het Eerste Presidium om in de-

ze bijeenkomst van de algemene conferentie

te spreken. Als de zorgen van de echtgenote

maatgevend zijn voor het succes van een

toespraak op de algemene conferentie, dan

ga ik het helemaal maken, want de zorgen

die bij mijn vrouw leefden zijn ruim vol-

doende voor niet alleen mijn maar ook alle

andere toespraken die deze conferentie van-

af dit spreekgestoelte zijn gehouden en nog

zullen worden gehouden. Wat een zegen

om een vrouw te hebben die zoveel zorgen

om je heeft.

In Matteüs 22, vers 42 staat een vraag die

belangrijk is voor u en mij, wij die beweren

discipelen van de Heer Jezus Christus te

zijn. De vraag, door Jezus zelf gesteld, is:

'Wat dunkt u van de Christus?' Ik weet zeker

dat we allemaal over die vraag hebben nage-

rijk der hemelen binnengaan, maar wie doet

de wil mijns Vaders, die in de hemelen is'

(Matteüs 7:21). Hij confronteert ons met het

indringende feit dat zijn Vaders wil doen de

sleutel is van toegang tot het koninkrijk des

hemels. Aan Christus denken en van Hem
getuigen is zeer belangrijk, maar deze ge-

dachten en woorden moeten vergezeld gaan

van goede werken naar het voorbeeld van

die van Christus zelf.

Het antwoord op de vraag 'Wat doet u

voor de Christus?' kan alleen gevonden

worden in wat wij voor Hem doen. De be-

wijslast van ons discipelschap - met andere

woorden, wat wij bereid zijn voor Hem te

doen - rust vierkant op onze schouders. Je-

zus heeft door zijn daden al onomwonden
laten zien wat voor man Hij is en wat Hij

voor ons wilde bereiken. Met wat Hij heeft

gedaan, heeft Hij ons een onuitwisbaar

beeld van zichzelf nagelaten en heeft Hij het

ons gemakkelijk gemaakt om een mening

over Hem te vormen. Nu wordt de aandacht

van Christus naar ons verlegd. Het is onze

beurt om een beeld van onszelf achter te la-

ten door wat wij voorHem doen, en dan zul-

len we het antwoord hebben gegeven op de

vraag 'Wat doet u voor de Christus?' en op

de vraag hoe wij willen dat mensen over ons

denken.

Dit beeld van onszelf dat wij uiteindelijk

willen nalaten door de vraag ijverig door on-

ze werken te beantwoorden, kan ons karak-

ter genoemd worden - hopelijk zelfs een

christelijk karakter. De betekenis en essentie

van een christelijk karakter wordt prachtig

omschreven in Jezus' eenvoudige maar

diepzinnige uitspraak: 'Welke soort mensen

behoort gij daarom te zijn? (. . .) Zoals Ik

ben' (3Nephi27:27). Karakteristiek voor zijn

grootheid is het feit dat Hij ons niet alleen

zegt wat een christelijk karakter is, maar ons

ook de helpende hand toesteekt bij wat ge-

daan kan en moet worden om een christelijk

karakter te hebben. Liefdevol zei hij: 'Voor-

waar, voorwaar, zeg Ik u, dit is mijn evange-

lie; en gij weet, wat gij in mijn kerk moet

doen; want de werken, die gij Mij hebt zien

doen, zult gij eveneens doen; want wat gij

Mij hebt zien doen, zult gij insgelijks doen;

'Daarom, indien gij deze dingen doet, zijt

gij gezegend, want gij zult ten laatsten dage

worden verheven' (3 Nephi 27:21-22).

Daarnaast heeft Hij gezegd: 'Want Ik heb

u een voorbeeld gegeven, opdat ook gij

doet, gelijk Ik u gedaan heb' (Johannes

13:15). En: 'Als gij in mijn woord blijft, zijt gij

waarlijk discipelen van Mij' (Johannes 8:31).

En ten slotte, eenvoudig maar majestueus:

'Volgt Mij' (2 Nephi 31:10).

Het wordt duidelijk dat het beste en ver-

standigste dat wij als discipelen van de

Heiland kunnen doen, is onze aardse proef-

tijd ijverig te gebruiken om als Hij te worden

en een christelijk karakter te krijgen door
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zijn leringen en voorbeeld te volgen en te

doen. Als we dat doen, worden onze daden

een ondubbelzinnig antwoord op de vraag:

'Wat doet u voor de Christus?' en dat gaat

hand in hand met ons antwoord op 'Wat

dunkt u van de Christus?'. Ja, als onze kre-

ten 'Heer, Heer' en onze daden met elkaar

overeenstemmen, dan zullen wij zeker recht

hebben op toegang tot het koninkrijk des he-

mels.

Onze grootste prestatie op onze lange en

moeilijke reis naar de onsterfelijkheid is on-

ze bewering dat wij discipelen van de Heer

Jezus Christus zijn te staven door in alle eer-

lijkheid te kunnen zeggen dat zijn wegen de

onze zijn en dat zijn gedachten de onze zijn.

Mogen wij dit allen bereiken door toege-

wijde inspanning en onwrikbaar geloof in

Hem die ons voorbeeld van waarheid en ge-

rechtigheid is, is mijn nederig gebed in de

naam van Jezus Christus. Amen. D
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Het goede nastreven

Ouderling Joseph B. Wirthlin
van het Quorum der Twaalf Apostelen

'Voor leden van de kerk is het goede nastreven meer dan een nobel ideaal. Het
is een verplichting die we op ons hebben genomen toen we ons lieten dopen.

'

Het laatste deel van de brief, de geloofsarti-

kelen, vormen een beknopte weergave van
de grondbeginselen van de kerk. Het feit dat

één door de hemel geïnspireerde man dit

opmerkelijke document heeft geschreven in

plaats van een groep geleerde mensen, is

weer een bewijs van de goddelijke roeping

van Joseph Smith (zie History of the Church,

deel 4, blz. 535 e.v.).

In het laatste stuk van het dertiende ge-

loofsartikel staat: 'Als er iets deugdelijk, lie-

felijk, eervol of prijzenswaardig is, dan stre-

ven wij dat na.'

Iets nastreven wil zeggen ernaar op zoek

gaan, iets proberen te vinden of te verkrij-

gen. Het duidt op een actieve, assertieve le-

vensbenadering. Abraham bijvoorbeeld

streefde 'naar de zegeningen der vaderen';

hij wilde 'meer naar gerechtigheid streven'

(Abraham 1:2). Het is het tegenovergestelde

van passief afwachten tot ons iets goeds

overkomt, zonder inspanning van onze

kant.

Wij kunnen ons leven met het goede vul-

len, zodat er geen ruimte overblijft voor iets

anders. We kunnen uit zoveel goeds kiezen

dat we nooit iets van het kwaad hoeven te

nemen. Ouderling Richard L. Evans heeft

gezegd: 'Er is kwaad in de wereld. Er is ook

goed. Aan ons de taak te leren kiezen tussen

de twee; om toe te nemen in zelfbeheersing,

in vaardigheid, in vriendelijkheid; om door

te gaan en steeds de ene voet voor de andere

te zetten, één dag, één uur, één moment,
één taak tegelijk' (Richard L. Evans,

Thoughtsfor One Hundred Days, 5 delen, Salt

Lake City: Publishers Press, 1970, deel 4,

blz. 199).

Als we het deugdzame en liefelijke nastre-

ven, zullen we ze zeker vinden. Daar staat

tegenover dat als wij het kwade nastreven,

we dat ook zeker zullen vinden. Lucifer

weet heel goed hoe hij de kinderen van onze
Hemelse Vader moet verleiden en velen van

hen omlaag sleuren naar waar hij en zijn vol-

gelingen zijn. Hij rebelleerde en werd uitge-

worpen; hij wil ons even ellendig maken als

hijzelf is (zie 2 Nephi 2:18).

Mijn boodschap is misschien wel het te-

genovergestelde van de wereldse bood-

schap van Satans leugen. Ook Nephi heeft

Geliefde broeders en zusters, ik vind

het een voorrecht om op deze gele-

genheid bij u te zijn en tot u te kun-

nen getuigen van de waarheid van het evan-

gelie en van mijn diepgaande genegenheid

voor hen die ons daarin leiden. Ik bid dat de

Geest van de Heer mij nabij zal zijn terwijl ik

u toespreek.

Sinds mijn kinderjaren, waarschijnlijk al

vanaf mijn vijfde, kom ik naar de conferen-

tie. Ik weet nog dat ik met mijn vader altijd

op de derde rij van het middenstuk zat en

dat ik intens genoot van alle conferenties

waar hij me mee naartoe nam. Maar ik denk
niet dat ik ooit een betere en meer inspire-

rende conferentie heb meegemaakt dan de-

ze. Ik voeg daaraan toe dat het waarschijn-

lijk de langste is die ik ooit heb meegemaakt
omdat ik een van de laatste sprekers ben.

Een belangrijk document voor de herstel-

ling van het evangelie is een brief die de pro-

feet Joseph Smith schreef in antwoord op
een verzoek van John Wentworth, redacteur

bij een krant in Chicago. In de Wentworth-

brief schetste de profeet 'een beeld van de

opkomst, groei, vervolging en het geloof

van de heiligen der laatste dagen' (History of

theChurch, deel 4, blz. 535). Het lijkt erop dat

dit het eerste gepubliceerde verslag is van de
belangrijke gebeurtenissen die in de 36 jaar

na de geboorte van de profeet plaatsvonden.

hierover geschreven: 'Er zullen velen zijn,

die zullen zeggen: Eet, drinkt en weest vro-

lijk, want morgen sterven wij en het zal wél

met ons zijn. (...)

'vreest nochtans God - Hij zal het bedrij-

ven van een weinig zonde wel rechtvaardi-

gen; liegt dus een weinig, maakt misbruik

van iemand (. . .); daar steekt geen kwaad

in; doet al deze dingen, want morgen ster-

ven wij . En indien het zo zij, dat wij schuldig

zijn, zal God ons met weinige slagen slaan,

en ten slotte zullen wij zalig worden in het

koninkrijk Gods' (2 Nephi 28:7-8).

Hoewel wij in de wereld leven, mogen wij

niet van de wereld zijn. Voor leden van de

kerk is het goede nastreven meer dan een

nobel ideaal. Het is een verplichting die we
op ons hebben genomen toen we ons lieten

dopen; elke keer dat wij van het avondmaal

nemen, hernieuwen wij die verplichting.

We moeten bedenken: 'Want ik, de Here,

kan niet met de geringste mate van toelating

de zonde aanschouwen;

'Niettemin zal hij, die zich bekeert en de

geboden des Heren nakomt, vergiffenis ont-

vangen' (Leer en Verbonden 1:31-32).

Wij kunnen ernaar streven ons gezin te

versterken en thuis vrede en geluk te bevor-

deren, waardoor het een veilige haven

wordt tegen de zorgen en het kwaad om ons

heen. Door hun voorbeeld kunnen de ou-

ders hun kinderen leren vriendelijk, welge-

manierd en respectvol te zijn, elkaar te hel-

pen en ruzie en spanning te vermijden.

Soms gaan gezinsleden minder beleefd en

vriendelijk met elkaar om dan dat zij met

kennissen of zelfs vreemdelingen omgaan.

Gezinsleden kunnen van karakter verschil-

len waardoor er wrijving ontstaat, maar toch

moeten zij hun tederste genegenheid bewa-

ren voor hen die het dichtste bij hen staan:

echtgenoot of echtgenote, ouders, broers en

zusters. Iemands grootheid blijkt naar mijn

mening uit hoe hij of zij mensen behandelt

bij wie hij niet beleefd en vriendelijk hoeft te

zijn.

We kunnen ernaar streven goede buren te

zijn. Vaak is het zo dat zij die goede buren

zijn, goede buren hebben. Een goede buur

zijn betekent meer dan zo nu en dan een

vriendschappelijk gebaar tijdens vakantie of

bij een crisis. Het betekent voortdurend aan

een oprechte vriendschap werken. Bij nood-

gevallen reageren we snel. Zo vloog de vori-

ge kerst de auto van onze buren in brand. Ie-

dereen die de vlammen zag, schoot te hulp.

Reageren we net zo alert als de nood minder

hoog is maar zeker niet minder belangrijk?

Gaan we bij onze buren langs, zelfs als er

niemand ziek is of er geen sprake van een

crisis is?

We kunnen ernaar streven onzelfzuchtig

te dienen, gedreven door de liefde die we
voor onze medemens voelen. De Heiland

stelde maar één ding boven die liefde, en dat
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is liefde voor God: 'Gij zult de Here, uw
God, liefhebben met geheel uw hart en met

geheel uw ziel en met geheel uw verstand.

'Dit is het grote en eerste gebod.

'Het tweede, daaraan gelijk, is: gij zult uw
naaste liefhebben als uzelf.

'Aan deze twee geboden hangt de ganse

wet en de profeten' (Matteüs 22:37-40).

Over deze twee geboden lezen we in het

boek 1 Johannes: 'Indien iemand zegt: Ik

heb God lief, doch zijn broeder haat, dan is

hij een leugenaar; want wie zijn broeder, die

hij gezien heeft, niet liefheeft, kan (ook)

God, die hij niet gezien heeft, niet lief-

hebben.

'En dit gebod hebben wij van Hem: Wie
God liefheeft, moet ook zijn broeder liefheb-

ben' (1 Johannes 4:20-21).

Anderen dienen moet een natuurlijk on-

derdeel worden van het leven van elke vol-

geling van onze Heiland. Als we eigenbe-

lang uit liefde ondergeschikt maken en ons-

zelf geven zonder de bijgedachte iets terug

te willen ontvangen, komen we in de rich-

ting van waar discipelschap. 'De Heer heeft

zijn volk (. . .) geboden om voor de armen en

behoeftigen te zorgen. Hij heeft gezegd: "En
gedenkt in alle dingen de armen en de be-

hoeftigen, de zieken en de lijdenden, want

hij, die deze dingen niet doet, is mijn disci-

pel niet" (Leer en Verbonden 52:40).' (Op 's

Heren eigen wijze, blz . 3
.
) In een ring die ik on-

langs bezocht is veel werkloosheid. Maar de

trouwe heiligen en leiders geven allen een

royale vastengave om er zo voor te zorgen

dat niemand tekort komt.

We moeten streven naar zelfredzaamheid,

voor zover dat mogelijk is, en niet van ande-

ren afhankelijk zijn voor de kost. Sommige
mensen schijnen te denken dat we recht

hebben op het goede van het leven zonder

ons daarvoor in te spannen. Velen vinden

dat de overheid of anderen voor ons moeten

zorgen; ze vinden dat zij voor voedsel, ge-

zondheidszorg en behuizing moeten zor-

gen. Natuurlijk moet de samenleving voor

haar mensen zorgen, maar de bevolking in

het algemeen moet af van de gedachte dat ze

van de overheid afhankelijk mogen zijn voor

zaken die zij zichzelf kunnen verschaffen.

We moeten ernaar streven gelukkig en op-

gewekt te zijn en Satan niet toestaan ons er

met ontmoediging, wanhoop of depressie

onder te krijgen. Zoals president Benson

heeft gezegd: 'Van alle mensen moeten wij

als heiligen der laatste dagen het meest opti-

mistisch en het minst pessimistisch zijn' (En-

sign, oktober 1986, blz. 2). Als zonde er de

oorzaak van is dat wij niet gelukkig zijn,

moetenwe ons bekeren en weer op het rech-

te pad gaan lopen, want 'goddeloosheid

bracht nimmer geluk' (Alma 41:10) en 'je

kunt niet verkeerd doen en je goed voelen.

Dat is onmogelijk' (Ezra Taft Benson, New
Era, juni 1986, blz. 5).

Ik denk dat geluk voortvloeit uit een goed

geweten, door zonder bedrog of misleiding

door het leven te gaan. Het betekent niet ja-

loers of afgunstig zijn. Het betekent de vrede

thuis bevorderen en in ons hart de gemoeds-

rust voelen die het gevolg is van gerechtig-

heid. Hetkomt door de kennis en zekerheid,

door de Geest ingegeven, dat ons leven in

harmonie met Gods wil en aanvaardbaar

voor Hem is (zie Joseph Smith, Lectures on

Faith, Salt Lake City: Deseret Book Co.,

1985, 3:5). Uiteindelijk is het zo dat de vaak

geciteerde uitspraak van Joseph Smith nog

steeds van kracht is: 'Geluk is het doel van

ons bestaan, en het zal uiteindelijk ons deel

zijn als wij het pad volgen dat erheen leidt,

en dit pad is deugd, oprechtheid, trouw,

heiligheid en het onderhouden van al Gods
geboden' (History of the Church, deel 5, blz.

134-135). We hoeven ons niet bedrukt of ont-

moedigd om het wereldgebeuren te voelen,

want de Heer zal ons helpen het goede te

vinden dat ons tot het geluk voert.

In een tijd dat omroeporganisaties en uit-

gevers bijna vrije toegang tot ons huiselijk le-

ven hebben, moeten wij ernaar streven al-

leen goed, hoogstaand amusement toe te la-

ten, of het nu om tv, radio, video, tijdschrif-

ten, boeken of ander leesmateriaal gaat. We
moeten heel selectief zijn en alleen die din-

gen kiezen die inderdaad deugdelijk, lief-

lijk, eervol of prijzenswaardig genoemd
kunnen worden. Als we twijfelen, moeten

we het buiten de deur houden.

Vooral in een verkiezingsjaar, zoals nu
hier in de Verenigde Staten, moeten we er-

naar streven steun te geven aan hen die vol-

gens ons in oprechtheid zullen handelen en

onze ideeën over een goede regering zullen

uitvoeren. De Heer heeft gezegd: Het volk

'treurt wanneer de goddelozen heersen.

'Daarom moet er ijverig naar eerlijke en

verstandige mannen worden uitgezien, en

gij moet er zorg voor dragen goede en ver-

standige mannen te ondersteunen' (Leer en

Verbonden 98:9-10).

De kerk blijft altijd strikt neutraal, zonder

politieke voorkeur, maar elk lid moet actief

betrokken zijn bij het politieke proces. We
moeten de kwesties en de kandidaten over-

wegen om er zeker van te zijn dat onze stem

gebaseerd is op kennis in plaats van horen

zeggen. We moeten voor onze staatslieden

bidden en de Heer vragen hen te helpen bij

de zwaarwichtige besluiten die ook ons ra-

ken. Onze overtuiging ten aanzien van aard-

se regeringen en wetten staan in afdeling

134 van de Leer en Verbonden en het twaalf-

de geloofsartikel. We moeten de politieke

stroming steunen die met deze morele over-

tuigingen overeenkomt.

De leden van de kerk moeten ernaar stre-

ven het evangelie naar allen te brengen die

ernaar willen luisteren. We moeten er zon-

der verder uitstel naar streven om in woord

en daad te prediken om er zo zeker van te

zijn dat iedereen die bereid is het evangelie

te aanvaarden, hiertoe de kans krijgt. De
beste manier van evangelieprediking is het

na te leven. Ouders moeten hun kinderen

voorbereiden door hen in de beginselen van

het evangelie te onderwijzen, hun te leren

rein en kuis te leven zodat ze degelijke zen-

delingen en ambassadeurs van de Heer kun-

nen zijn, en hen aan te moedigen om een

sterk getuigenis van het evangelie te krijgen,

en hen te helpen zich financieel op deze hei-

lige dienst voor te bereiden. Ook moeten ou-

dere echtparen hun zaken zo regelen dat ze

op zending kunnen.

We kunnen ernaar streven vaak naar de

tempel te gaan om daar essentiële verorde-

ningen te verrichten voor hen die ons zijn

voorgegaan. De tempel stelt ons in staat

voor anderen te doen wat zij niet voor zich-

zelf kunnen doen. Het is liefdewerk dat on-

ze voorouders de mogelijkheid geeft om ver-

der vooruitgang te maken naar het eeuwige

leven. Zo waardevol en heilzaam als het

tempelwerk voor hen is, zo is het dat ook

voor ons. Het huis des Heren is een plaats

waar we het wereldse kunnen ontvluchten

en ons leven in eeuwig perspectief kunnen

zien. We kunnen nadenken over instructies

en verbonden die ons meer inzicht geven in

het heilsplan en de oneindige liefde van on-

ze Hemelse Vader voor zijn kinderen. We
kunnen onze relatie tot God, de Eeuwige Va-

der, en zijn Zoon, Jezus Christus overpein-
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zen. Uit de Leer en Verbonden leren wij dat

de tempel een plaats van dankzegging is,

'een plaats van onderricht van allen, die zijn

geroepen tot het werk der bediening in al

hun verschillende roepingen en ambten;

'Opdat zij mogen worden vervolmaakt in

het begrijpen van hun bediening - in theo-

rie, in grondbeginsel en in leer - in alle din-

gen, die betrekking hebben op het konink-

rijk van God op aarde' (Leer en Verbonden

97:13-14).

Geregeld tempelwerk kan geestelijke

kracht schenken. Het kan een anker in het

dagelijkse leven zijn, een bron van leiding,

bescherming, geborgenheid, gemoedsrust

en openbaring. Geen werk is geestelijker

dan het tempelwerk.

Met de woorden van Hugh Nibley: 'De

tempel is een schaalmodel van het univer-

sum. De mystiek van de tempel ligt in het

verlengde van andere werelden; de tempel

is een aardse weerspiegeling van de hemelse

orde, en de macht die hem vult komt van bo-

ven' ('Nibley Considers the Temple in the

Cosmos', Insights, an Ancient Window, maart

1992, blz. 1).

Als geestkinderen van onze Hemelse Va-

der moeten we er altijd naar streven ons

goddelijke potentieel in ons te onderkennen

en ons perspectief nooit te beperken tot het

smalle gezichtsveld van de sterfelijkheid.

We moeten ernaar streven de Heilige

Geest bij ons te hebben, die de voortduren-

de metgezel kan zijn van alle leden van de

kerk die gehoorzaam en rechtvaardig zijn.

Hij kan in ons verstand en in ons hart alle

waarheid aan ons openbaren, ons in tijden

van verdriet troosten, ons aanzetten tot

juiste keuzen en beslissingen, en ons helpen

van zonden rein te worden. Ik ken geen gro-

tere zegen die wij in de sterfelijkheid kun-

nen ontvangen dan het gezelschap van de

Heilige Geest.

Inderdaad, we leven in moeilijke tijden,

maar we kunnen het goede nastreven en het

ook verkrijgen, ondanks Satans verleidin-

gen en valstrikken. Hij kan ons niet boven

ons vermogen tot weerstand verleiden (zie

lKorintiërs 10:13). Als we streven naar iets

wat 'deugdzaam, liefelijk, eervol of prijzens-

waardig' is, streven we ernaar als de Hei-

land te worden en zijn leringen na te volgen.

Dan zijn we op het pad dat ons naar het eeu-

wige leven kan voeren.

Ik getuig nederig dat onze Hemelse Vader

al zijn kinderen kent en liefheeft en dat zijn

Geliefde Zoon, Jezus Christus, onze Hei-

land en Verlosser is. Joseph Smith is de pro-

feet van de herstelling van het evangelie van

Jezus Christus. Zijn opvolgers, van Brigham

Young tot onze huidige profeet, president

Ezra Taft Benson, zijn ook hedendaagse pro-

feten van God. Ze leren ons om het goede na

te streven. Dat getuig ik in de naam van

Jezus Christus. Amen. D

Onze grote zending

president Gordon B. Hinckley
Eerste raadgever in het Eerste Presidium

'Uiteindelijk komt het erop neer dat dit onze grote zending is: tot de wereld in

woord en daad getuigen van de levende realiteit van de Zoon van God.

'

meer in harmonie te leven met de leringen

die we hier gehoord hebben.

Het is jammer dat president Benson ons

niet kon toespreken. Hij is nu 92 jaar. Zijn

aanwezigheid gisteren en ook vandaag heeft

ons geholpen. We vonden het fijn omhem te

zien glimlachen en zwaaien. Nu wij aan het

eind van deze vergadering zijn gekomen,

wil ik een uitspraak van hem bij u achterla-

ten: zijn persoonlijke getuigenis van de

Zoon van God, van wie hij de dienstknecht

hij is. Dit zijn zijn woorden:

'Bijna tweeduizend jaar geleden leefde er

een volmaakte Mens op aarde: Jezus de

Christus. Hij was de Zoon van een Hemelse

Vader en een aardse moeder. Hij is de God
van deze wereld, onder de Vader. Tijdens

zijn aardse bestaan verpersoonlijkte Hij alle

deugden en hield Hij ze in volmaakt even-

wicht; Hij leerde de mensen de waarheid,

opdat ze vrij mochten zijn; zijn voorbeeld en

leringen vormen de grote norm - de enige

weg - voor de hele mensheid. Onder ons

werd Hij de eerste en enige die de macht had

om na de dood zijn lichaam met zijn geest te

herenigen. Door zijn macht zullen alle

gestorvenen opstaan. Eens moeten wij allen

voor Hem staan om volgens zijn wetten ge-

oordeeld te worden. Hij leeft nu, en in de re-

delijk nabije toekomst zal Hij terugkeren, tri-

Geliefde broeders en zusters, dit zijn

twee heerlijke dagen geweest. Ik

hoop dat we alles wat we gehoord

hebben de revue zullen laten passeren en er-

over zullen nadenken. We hebben ons ver-

gast aan het woord van God.

De muziek was prachtig. De gebeden wa-

ren geïnspireerd. De toespraken waren ver-

heffend en verhelderend, en deze avond zal

ons leven verrijken als we ernaar streven om
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omferend, om zijn vijanden te onderwer-

pen, om de mensen naar hun daden te belo-

nen, en zijn [rechtmatige] taak op zich te ne-

men om in gerechtheid over de hele aarde te

heersen en te regeren' (Ezra Taft Benson, An
EnemyHath Done This, Salt Lake City: Parlia-

ment Publishers, 1969, blz. 52-53).

Dat is het getuigenis van onze profeet en

onze leider. Ik herinner u eraan dat het er

uiteindelijk op neerkomt dat dit onze grote

zending is: tot de wereld in woord en daad

getuigen van de levende realiteit van de

Zoon van God, de herrezen Heer, die onze

Heiland en Verlosser is.

Mag ik tot slot u allen danken, allen die mij

kunnen horen, waar u ook bent in dit grote

land of op de wereld, voor het geloof dat u in

uw hart draagt van de goddelijkheid van dit

werk, voor de toewijding waarmee u dient,

voor uw gebedvol verlangen om uw kinde-

ren in licht en waarheid groot te brengen en

hen met het goede woord van God te

voeden.

Als u over een paar minuten deze Taberna-

kel verlaat, nodig ik u uit even naar de torens

van de tempel te kijken, rechts van ons.

Morgen is het honderd jaar geleden dat de

sluitsteen van de hoogste toren van dat

prachtige gebouw geplaatst werd. Tijdens

de algemene conferentie die een eeuw gele-

den werd gehouden, spoorden de algemene

autoriteiten de mensen aan om de benodig-

de offers in tijd en middelen te brengen om
ervoor te zorgen dat de tempel op 6 april

1893 kon worden ingewijd. Dat lukte hen,

en volgend jaar rond deze tijd zullen wij het

eeuwfeest van de inwijding van dit prachti-

ge huis des Heren herdenken. Deze tempel

is een getuigenis dat geen uitdaging te groot

is voor de mensen van deze kerk als zij in ge-

loof voorwaarts gaan.

Namens president Benson en alle algeme-

ne autoriteiten smeek ik de zegeningen des

hemels op u af, waar u ook bent. Moge zijn

milde gunst u toelachen, opdat er vrede in

uw leven en vrede in uw woning moge zijn.

Moge u veilig naar uw dierbaren terugke-

ren, en mogen de herinneringen aan deze

grootse gebeurtenis zoet en vruchtbaar zijn.

God zij met u tot we u wederzien, geliefde

broeders en zusters, mijn vrienden en me-
dearbeiders in dit grote werk. In de naam
van Jezus Christus. Amen. D

Zustersconferentie

14 maart 1992

'De liefde vergaat nimmermeer'

Elaine L. Jack
Algemeen presidente zustershulpvereniging

'Wij zijn één in toewijding aan onze Hemelse Vader en in ons verlangen

een anders leven te beïnvloeden. Samen met onze priesterschapsdragers

bouwen wij het koninkrijk van God op.

'

overgave identiek. Wij kunnen ons vandaag

allemaal verheugen dat we vrouwen zijn in

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen

der Laatste Dagen. Wij zijn één in toewij-

ding aan onze Hemelse Vader en in ons ver-

langen een anders leven te beïnvloeden. Sa-

men met onze priesterschapsdragers bou-

wen wij het koninkrijk van God op. Wij zijn

als vrouwen een geweldige kracht ten goede

geworden in een wereld die ons inzicht en

onze spiritualiteit nodig heeft.

Honderdvijftig jaar geleden voelden

zusters in Nauvoo (Illinois), de schone stad,

de behoefte om zich te organiseren. Net zo-

als wij nu, verlangden zij ernaar een kracht

ten goede te zijn. Zij wilden hun steentje bij-

dragen aan de bouw van de Nauvoo-tempel:
de helpende hand bieden met naald en

draad, met lepels om het eten om te roeren,

met pennen om gedichten te schrijven, met

doeken om een koortsachtig kind te kalme-

ren. Onze wortels liggen in die kleine ge-

meenschap die ook nu bloeit als gerestau-

reerde historische plaats. En er is veel dat wij

delen met onze zusters uit het oude Nauvoo.

Aan de oever van de Mississippi bevindt

zich een plek waar de heiligen de moerassen

drooglegden, een stad van formaat bouw-

den en graag wilden blijven. Er was daar,

tussen de goed verzorgde huizen en vrucht-

bare akkers, een patroon voor Zion, een

oord waar de mensen één van hart konden

zijn. Net zoals het volk van Nephi vele jaren

daarvoor, waren zij verlangend 'om in de

kudde van God te komen en Zijn volk te

worden genoemd, (...) gewillig elkanders

lasten te dragen, zodat ze licht mochten zijn'

(zie Mosiah 18:8).

In deze geest ontstond de zustershulpve-

reniging toen een handjevol vrouwen bij el-

kaar kwam in Joseph Smiths winkel van ro-

de baksteen met de bedoeling hun krachten

te bundelen. Hun eerste presidente, Emma
Smith, sprak de vrouwen als volgt toe: 'Wij

gaan iets buitengewoons doen - wanneer

een vaartuig vol mensen op de klippen

loopt, zullen we dat opvatten als een luide

Lieve zusters van de zustershulpver-

eniging, dit is een heerlijk moment
om deze viering met u mee te maken.

We houden toch zoveel van u allen, wij

waarderen u en heten u van harte welkom!

Willkommen in der Frauenhilfsvereinigung.

Bienvenu. Ni men hao. Bienvenidas.

Dit is zondermeer een opmerkelijke

zustersvergadering. Nog nooit zijn zoveel

vrouwen bij elkaar gekomen om te bidden,

te zingen en de diepste gevoelens van hun
hart aan elkaar kenbaar te maken - en te de-

len in de manieren waarop de Heer ons als

vrouw en als lid van zijn kerk heeft geze-

gend.

'Verhefuw hart en verheug u' (zie Leer en

Verbonden 25:13), zegt de Heer ons, en in-

derdaad verheugen wij ons. Hoewel de

zustershulpvereniging 150 jaar oud is, voe-

len we ons fris en krachtig. We zijn vol ver-

wachtingen voor al onze zusters over de hele

wereld, van de Filipijnen tot Japan, van En-

geland tot Nieuw-Zeeland en van Parijs tot

Sint Petersburg. Ons persoonlijke leven, on-

ze omstandigheden en onze uitdagingen

zijn even verschillend als de landen en cultu-

ren waaruit wij komen. Maar toch is onze
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hulpkreet - wij verwachten buitengewone

gebeurtenissen en dringende verzoeken'

(Notulen van de Female Relief Society of

Nauvoo, 17 maart 1842).

En die kwamen ook, en de zusters waren

overal in de weer: van het verlossen van een

kind in stuitligging tot het opvangen van de

berooide bekeerlingen die Nauvoo per schip

bereikten. Het waren onverschrokken vrou-

wen die op eenzame momenten van hart tot

hart spraken en de handen ineensloegen

wanneer niets anders de pijn kon verlichten.

Zij verzamelden goederen en geld en deel-

den uit aan de behoeftigen. Velen werkten

op het land en bouwden hun eigen huis. Zij

verzorgden de zieken, baden om goddelijke

inspiratie, ontvingen macht vanuit de hemel

en oefenden die uit.

De heiligen van toen voorzagen in de be-

hoeften van hun tijd. Ik ben ervan overtuigd

dat zij hun kracht te danken hadden aan hun
vermogen om naar voren te treden met een

klinkend 'Hier ben ik, zend mij' (Abraham

3 : 27) . En gelijk waren ze op wegom het werk

van de Heer te doen.

Een van de jongste aanwezigen op die al-

lereerste vergadering was Bathsheba Smith,

die vele jaren daarna de vierde algemeen

presidente zou worden. Ze had een goede

opleiding genoten in die Nauvoo-jaren en

werd later bekend om de woorden waarmee
zij steevast haarbezoeken - de officiële en de

inofficiële -besloot: 'Vrede zij u, vrede zij dit

huis' (Woman's Exponent, september 1910,

blz. 18).

Deze wereld telt veel Bathsheba Smiths,

talrijke vrouwen met de pioniersgeest die

vrede uitdragen en het motto van de zusters-

hulpvereniging, 'De liefde vergaat nimmer-

meer', bezielen. In het verleden heeft meer

dan één generatie vrouwen in hun schort

aren gelezen, het graan in hun eigen schuur

opgeslagen en er een goed gebruik van ge-

maakt als de nood aan de man kwam. En dat

deed het. Andere vrouwen zetten zich in

voor de gezondheidszorg en de verpleging

door het stichten van een ziekenhuis. In de-

ze tijd gaan het oude en het nieuwe in elkaar

over wanneer toegewijde zusters elkaar

zusterlijk steunen en liefhebben en hun
huisbezoeken afleggen te paard en te voet,

met de bus en met de auto. Door de jaren

heen en in de verschillende werelddelen

hebben de vrouwen geleerd hun geloof en

godsdienst boven hun eigen gemak en per-

soonlijke prioriteiten te stellen.

Onze zusters zijn standvastig, te allen tij-

de overvloedig in goede werken (zie 1 Korin-

tiërs 15:58). Zij begrijpen dat hun niet alleen

geboden is te handelen, maar ook om een

bepaalde houding te ontwikkelen. 'Wees

standvastig' (Leer en Verbonden 31:9) - on-

wrikbaar in gerechtigheid, ootmoedig, lief-

devol, handig, vriendelijk, vrijgevig, attent,

waardig, zacht, ijverig, openhartig. Vrou-

wen hebben zoveel diepte en zoveel talent!

En zoveel geloof. Ondanks beproevingen,

de verwarring in de wereld en sarcastische

stemmen kunnen wij vertrouwen op de

Heer en voorwaarts streven met een blij

hart, wetende dat we bij iedere uitdaging en

elk probleem kracht ontvangen om verder te

gaan. Waarom? Omdat wij weten dat zijn

beloften geldig zijn, dat Hij ons werkelijk bij

naam kent en voor ieder van ons een plan

heeft. Hij zal ons helpen dat plan te leren

kennen en ons vreugde geven bij de uitvoe-

ring ervan.

Uit de ervaringen van de vrouwen in Nau-

voo en in de zustershulpvereniging over de

hele wereld blijkt dat de individuele vrouw
een grote kracht kan zijn. Alma beschreef de

waarde van onze bijdrage als volgt: 'Zie, ik

zeg u, dat door kleine en eenvoudige dingen

grote dingen worden teweeggebracht' (Al-

ma 37:6). Het leven van een vrouw is inder-

daad vol kleine en eenvoudige dingen: een

praatje over de afgelopen dag, ouderavon-

den, hilariteit om een familiegrapje, werk in

al zijn verscheidenheid, spelen met kinde-

ren, een bezoek aan de dokter, de tuin doen,

maaltijden bereiden, een les geven in de

kerk, de buurvrouw een handje helpen,

meewerken in het dienstencentrum, een ge-

leerde les met een zuster delen. Kleine, een-

voudige zaken die een relatie bepalen en het

getuigenis ontwikkelen. Kleine, eenvoudi-

ge zaken die sterke mannen en vrouwen tot

gevolg hebben.

Toen wij voor het eerst als zusterschap in

Nauvoo bijeenkwamen, zei de profeet

Joseph Smith: 'Dit is het begin van betere

dagen' {History of the Church, deel 6, blz.

607). Er is een overvloed aan betere dagen

geweest, dankzij de bijdragen van vrouwen
zoals u. In allerlei woningen, groot en klein,

in de stad en op het platteland, zorgen HLD-
vrouwen voor een goede invloed. In allerlei

soorten gezinnen geven vrouwen troost en

zorgen zij voor nieuwe toewijding. Wij

maken anderen deelgenoot van onze wijs-

heid en kennis. Wij moedigen onze gezins-

leden aan en onderwijzen hen.

Als zusters in Zion hebben wij toegevoegd

aan eikaars kracht. Wij zien de uitwerking

van onze zusterschap in de zondagse verga-

deringen en de vergaderingen huiselijk le-

ven. Wie van ons heeft niet meegemaakt dat

net op het juiste moment een hand de onze

pakte? Dat we een kaartje of een telefoontje

van een zuster kregen net wanneer onze we-

reld ineenstortte? Als zusters weten we, be-

grijpen we en voelen we elkaar aan.

In 1842 zei Lucy Mack Smith, de moeder

van de profeet Joseph Smith, tegen de

zusters: 'Wij moeten elkaar koesteren, over

elkaar waken, elkaar troosten en samen tot

kennis komen, zodat wij eens bij elkaar zul-

len zijn in de hemel' (Notulen van de Female

Relief Society of Nauvoo, 24 Maart 1842) . Let

erop hoe zij ervan uit gaat dat wij mettertijd

samen in de hemel zullen zijn. Maar nu zijn

wij hier en er is werk te doen.

Een jaar geleden, bij de voorbereiding op

deze grote gebeurtenis, vroegen wij leden

over de hele wereld om ons foto's te sturen

van vrouwen die heel gewoon bezig zijn het

evangelie na te leven. De reactie was opzien-

barend! Ze stroomden van alle kanten bin-

nen. Sommige foto's waren stuk voor stuk

netjes in vloeipapier verpakt; andere waren

waardevolle historische foto's; sommige

zusters stuurden hele pagina's uit hun plak-

boek. Er waren foto's bij van een beroepsfo-

tograaf, terwijl andere het produkt van een

heel eenvoudig toestel waren. Vele gingen

vergezeld van een briefje in de eigen taal.

Maar ongeacht het land van herkomst, de

reacties hadden veel gemeen met deze uit Ja-

pan: 'Dankuwel voor de gelegenheid om
deel uit te maken van deze geweldige

zusterschap. Wij houden van u allemaal. ' Of

dit briefje uit Afrika: 'U hebt een vreugde-

kaars in ons gemoed aangestoken.'

Wij zijn een onderdeel van een groot ge-

heel. Wij hebben elkaar nodig om onze

zusterschap compleet te maken. Wanneer

wij onze hand naar onze zusters uitsteken,

steken we onze hand uit naar ieder conti-

nent, want wij bevinden ons onder alle vol-

keren. Wij zijn met elkaar verbonden wan-

neer wij samen proberen te begrijpen wat de

Heer ons te zeggen heeft en wat Hij van ons

maken wil. Wij spreken weliswaar verschil-

lende talen, maar kunnen toch een familie

zijn met één hart. Wij werken, spelen, ba-

ren, koesteren en dromen; wij huilen, bid-

den, lachen, klappen van vreugde weleens

in onze handen, en ontdekken dat het leven

op aarde ons leert hoezeer wij onze Heiland,

Jezus Christus, nodig hebben.

De Heer heeft ons gezegd: 'Weest verblijd,

want Ik ben in uw midden' (LV 29:5). Hij is

bij ieder van ons en zijn Geest brengt ons

dichter bij elkaar wanneer wij arm in arm

ons zusterschap in het evangelie beseffen.

Als zusters in Zion ontvangen we nog

steeds dringende verzoeken: het verzoek

om het evangelie te onderrichten, ons gezin

te verheffen, onze buren tot zegen te zijn,

onze vrienden en vriendinnen te helpen,

een voorbeeld te zijn, onze kennis met ande-

ren te delen en zielen tot Christus te brengen

door de manier waarop wij leven en elkan-

der liefhebben.

Ja, als zusters in Zion gaan wij iets buiten-

gewoons doen.

Deze toespraak is gefilmd in Nauvoo (Illinois)

en uitgezonden als onderdeel van de satellietuit-

zending tergelegenhied van het 150-jarig bestaan

van de zustershulpvereniging. D
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De opdracht van de
zustershulpvereniging

Aileen H. Clyde
Tweede raadgeefster in het algemeen presidium zustershulpvereniging

'Vanaf het begin - 150 jaar geleden - heeft de zustershulpvereniging

de vrouwen mogelijkheden aangereikt om hun eigen leven en dat van anderen

te versterken.

'

Jood. Haar bewustzijn van hun onderlinge

verschillen, ongetwijfeld het gevolg van een

lange traditie, maakte het haar moeilijkHem
te begrijpen. Toen Hij een ernstig gesprek

met haar aanknoopte, begon zij te beseffen

dat het over veel meer ging dan het belang

van wat water uit een bron. Zijn woorden

bevrijdden haar van de remmingen die zij

had geuit aan het begin van hun gesprek.

Toen Hij haar het levende water aanbood

'dat springt ten eeuwigen leven', ontwaakte

er bij haar een nieuw inzicht, waardoor zij

begon te beseffen dat Hij 'in geest en in

waarheid' leerde (Johannes 4:14, 23).

Haar horen werd haar weten en haar ge-

tuigenis bracht nog andere Samaritanen bij

Hem, die later tegen de vrouw zeiden: 'Wij

geloven niet meer om wat gij zegt, want wij

zelf hebben Hem gehoord en weten, dat de-

ze waarlijk de Heiland der wereld is' (Johan-

nes 4:42). ZHV-vrouwen over deze hele we-

reld hebben als hun voornaamste doel Hem
persoonlijk te leren kennen en de ontwikke-

ling van hun eigen getuigenis van Christus'

liefde, die Hij allen zo overvloedig aanbiedt.

Sommigen onder ons hebben behoefte

aan de zegen om beter te beseffen hoe be-

langrijk ieder van ons is voor onze Heiland.

Dat Hij hoge verwachtingen van ons heeft,

staat opgetekend. Toen de schriftgeleerden

en Farizeeën een vrouw bij Hem brachten

die gezondigd had, met de bedoeling haar te

stenigen, zei Jezus : 'Wie van u zonder zonde

is, werpe het eerst een steen naar haar' (Jo-

hannes 8:7) Eén voor één, waarschijnlijk

door zijn aanwezigheid, dronghun geweten
hen ertoe hun veroordeling te laten varen en

liepen zij weg. Vervolgens uitte Christus die

machtige woorden die de wereld kunnen

reinigen: 'Ook Ik veroordeel u niet. Ga
heen, zondig van nu af niet meer' (Johannes

8:11). Zijn uitnodiging was volkomen dui-

delijk; het initiatief was aan haar. Bevrijding

van haar handelingen in het verleden was
binnen haar bereik doordat zij zijn barmhar-

tige liefde had ondervonden. Ongeacht wat

haar tot dat punt had gebracht, voor haar lag

Daar zijn we dan, maart 1992 - een

eind op weg in het laatste decen-

nium van de twintigste eeuw. Sa-

men verbazen wij ons over onze uiteenlo-

pende woonplaatsen, talen, culturen en

zelfs de onderlinge fysieke verschillen. Wij

verheugen ons over de geweldige invloed

van deze grote, internationale vereniging

die ons verbindt in ons gezamenlijk doel en

onze zusterschap. De opdracht van de

zustershulpvereniging is gefundeerd op het

evangelie van Jezus Christus, en vrouwen

over de hele wereld geven in toenemende

mate gehoor aan zijn leringen. Hun geloof

brengt hun leven op een hoger niveau en

naarmate hun getuigenis groeit, onderrich-

ten en verheffen zij allen om hen heen. De
bedoeling van deze vereniging is om allen

erbij te betrekken en hun leven tot zegen te

zijn.

Christus heeft ons duidelijk geleerd dat

wij zijn liefde kunnen ervaren, ongeacht on-

ze levensomstandigheden, onze burgerlijke

status of geslacht. Toen Hij op zijn tocht door

Samaria naar Galilea de vrouw bij de bron

aansprak, kon zij niet geloven dat Hij het

tegen haar had. Zij was Samaritaanse, Hij

de mogelijkheid van een waardig leven vol

dienstbetoon, rechtvaardigheid en geluk.

Vanaf het begin - 150 jaar geleden - heeft

de zustershulpvereniging de vrouwen mo-

gelijkheden aangereikt om hun eigen leven

en dat van anderen te verdiepen.

Die anderen zijn misschien ons eigen ge-

zin, de buren of de vreemdeling van wie wij

ons bewust zijn geworden. De mogelijkhe-

den komen soms in de vorm van een op-

dracht, maar ook dikwijls dankzij ons eigen

initiatief. De behoeften zijn alom aanwezig

en de sleutel tot ons vermogen om erin te

voorzien is Christus' vermaning elkaar lief

te hebben zoals Hij ons heeft liefgehad (zie

Johannes 13:34).

Het oogmerk van deze vereniging om ge-

tuigenissen te ontwikkelen, de enkeling tot

zegen te zijn, naastenliefde te oefenen, alle

gezinnen te versterken en vreugde te vinden

in onze zusterschap steunt op de liefde van

Christus. Dat deze beginselen van dienstbe-

toon en groei ons ertoe zullen stimuleren on-

szelf als vrouw met nieuwe ogen te bekijken

en dat wij de mogelijkheden om rechtvaardi-

ge discipelen van onze Heiland te zijn duide-

lijk voor ons zullen zien, bid ik in de naam

van Jezus Christus. Amen. D
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Wereldomvattend zusterschap

Zusters uit vijf verschillende werelddelen geven in 't kort weer wat
de zustershulpvereniging voor hen betekent.

Mukai Maphosa,

Zimbabwe

En eigen getuigenis ontwikkelen

Een paar jaar

geleden las ik

voor de aller-

eerste keer het

Boek van Mor-

mon. Binnen vijf

maanden waren

ik en de anderen

thuis gedoopt.

Sinds die tijd is

dat boek mijn

voortdurende

metgezel ge-

weest. Ik ben ook gaan inzien dat wie het

boek wil begrijpen, om de leiding van de

Heilige Geest moet vragen. Dit boek is

voor ons geschreven.

Toen ik het Boek van Mormon bestu-

deerd had, heb ik de Heer gevraagd of het

waar was. Zo heb ik mijn getuigenis van
het evangelie gekregen.

Ik vergelijk mijn getuigenis met een van
de planten in mijn woonkamer. Die plant

heb ik al jarenlang. Ik heb mijn vriendin-

nen stekjes van die plant gegeven en ook
zij zijn van die plant gaan houden. Steeds

als ik verhuisde, nam ik de plant mee. Ze
is mooi, gezond en groen gebleven omdat
ik haar regelmatig plantenmest geef en

daarnaast ook volop frisse lucht en zon,

anders zou ze uiteindelijk verdrogen en

sterven.

Maar ons getuigenis is waardevoller dan
die plant. Ook dat moeten wij doorgeven

aan anderen, waardoor het sterker wordt.

Wij moeten afgestemd blijven op de Geest

zodat ons getuigenis de stormen van dit

bestaan kan doorstaan. En verder kunnen
wij ons getuigenis ontwikkelen, niet alleen

door de Schriften te lezen en te bestude-

ren, maar door het aan anderen door te ge-

ven en ze erin te onderwijzen, waardoor
wij de warmte voelen van de liefde die

'nimmermeer vergaat'.

De planten en de andere versieringen

thuis zullen we eens op aarde achterlaten.

Ons getuigenis is van zo'n onschatbare

waarde. Wanneer wij terugkeren naar onze

Hemelse Vader, zullen wij het mee kunnen
nemen. Het is dus de moeite waard om nu
een sterk getuigenis te ontwikkelen.

Ik houd van het evangelie en ik weet dat

het waar is. Ik weet dat de profeet Joseph

Smith in deze laatste dagen werd geroepen

om het evangelie te herstellen. Ik weet dat

Hemelse Vader nog steeds profeten roept

om ons te leren en te leiden, zoals onze

huidige profeet. Jezus Christus leeft en

heeft ons lief, en ik weet dat als wij ons ge-

tuigenis sterk houden, wij Hem op zekere

dag zullen ontmoeten. Dat bid ik in zijn

naam. Amen.

Iedere vrouw tot zegen

'En wanneer gij

deze dingen zult

ontvangen, zou

ik u willen ver-

manen, dat gij

God, de Eeuwige

Vader, in de

naam van

Christus zoudt

vragen, of deze

dingen niet waar

zijn; en indien gij

zult vragen met
een oprecht hart en met een eerlijke bedoe-

ling, en geloof hebt in Christus, zal Hij

door de kracht des Heiligen Geestes de

waarheid er van aan u bekendmaken'
(Moroni 10:4).

Wat een prachtige tekst en hij is zo waar.

De woorden dringen door in mijn hart en
mijn verstand. Toen twee jonge zendeling-

zusters ons onderwezen in het ware evan-

gelie van Jezus Christus, spraken zij over

het Boek van Mormon. Zij onderwezen
ons en onze vier kinderen.

Voor het eerst begreep ik dat mijn zoon,

die jaren geleden gestorven is, dankzij het

evangelie bij mij zal kunnen zijn, en ook

dat mijn andere kinderen de kans zouden
krijgen om God en Jezus Christus lief te

hebben. Vanaf het moment dat ik de belan-

grijkste en beste beslissing van mijn leven

nam, dat wil zeggen om het evangelie van

Jezus Christus te aanvaarden, ben ik geze-

gend geweest.

Anderhalf jaar later heeft ook mijn man
zich laten dopen en de oude tradities laten

varen. Hij is een goede man, een goede

echtgenoot en een goede vader.

Maria de Aranda,

Mexico

Wij zijn als gezin aan elkaar verzegeld in

de tempel van de Heer. Ik ben moeder van

kinderen die op zending zijn geweest en

grootmoeder van zeven kleinkinderen.

Alsof dat al niet genoeg is, is mijn man ver-

zegelaar in de tempel en patriarch van on-

ze ring. Mijn kinderen hebben een roeping

in de kerk en ik werk in de zustershulpve-

reniging, waar ik de liefde voor mijn

zusters voel. Ik ben mijn Hemelse Vader

dankbaar dat ik zijn evangelie heb en mag
weten dat Hij leeft, dat Christus mijn Ko-

ning en Verlosser is en dat Hij leeft in mijn

hart. Ik heb Hem zeer lief. Ik weet dat

Joseph Smith het evangelie heeft hersteld.

Dat stelt ons in de gelegenheid te weten en

te voelen dat onze profeet, Ezra Taft Ben-

son, door God wordt geleid. Wij hebben in

het Boek van Mormon een kostbaar bezit.

Ik getuig van de waarheid van dit alles,

in de naam van Jezus Christus. Amen.

Naastenliefde ontwikkelen en oefenen

Ik wil u wijzen

op de tekst die

luidt: 'Bekleedt

uzelf (...) met de

mantel der

naastenliefde'

(LV 88:125). Ik

heb begrepen dat

het een van de

fundamentele

kenmerken van

het evangelie van

Jezus Christus is

om naastenliefde te oefenen en door

christelijk dienstbetoon te ontwikkelen.

President Kimball heeft eens gezegd:

'Naastenliefde is als de bloemen'. Twintig

jaar geleden kreeg ik grote belangstelling

voor de oosterse bloemschikkunst. Het

vergt veel tijd en talent om instructrice te

worden van die technieken.

Ongeveer tien jaar geleden ontving ik

mijn diploma. Ik wilde mijn vaardigheid

en al mijn kennis delen met de zusters van

de kerk. Vanaf die tijd heb ik de zusters

iedere vrijdag in de kerk als een van onze

ZHV-activiteiten de kunst van het bloem-

schikken geleerd. Wij hebben onze vaar-

digheid ontwikkeld en ik hoopte dat de

zusters net als ik van het bloemschikken

zouden gaan houden.

Iedere keer dat ik de zusters lesgaf,

vroeg ik hen een van hun lievelingsteksten

uit het hoofd te leren om die tijdens de

vergadering voor elkaar op te zeggen. Die

klassen droegen ertoe bij dat de zusters

goede vriendinnen werden. Door het

bloemschikken leren onze zusters harmo-

nie en samenwerking. Een aantal van hen

Lee Whan Kim,

Korea
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is zelf instructrice geworden en het bloe-

menontwerp in de Seoul-tempel is het

schitterende werk van een van die zusters.

Onder het maken van prachtige

bloemstukken door de bloemen die ver-

spreid op de tafel liggen één voor één te

gebruiken, gaan we onwillekeurig denken

aan de minder-actieve leden over de hele

wereld en ons afvragen hoe we die bijeen

kunnen vergaren. Net zoals wij van alle

aparte bloemen een mooi geheel maken,

kunnen wij ook die verspreide minder-

actieve leden in onze wijken en gemeenten

bijeenbrengen. Het zou een geweldig

kunststuk worden dat de zusters voor onze

Hemelse Vader tentoonstellen.

Ik ben zo dankbaar voor de afgelopen

achtendertig jaar waarin ik naastenliefde

heb mogen ontwikkelen en oefenen, een

voorrecht dat de Hemelse Vader ons geeft

door middel van verschillende vormen van

dienstbetoon als lid van deze ware kerk.

Ik ben Hem dankbaar dat Hij een van zijn

dochters als een klein werktuig heeft wil-

len gebruiken door middel van bloem-

schikken. In de naam van Jezus Christus.

Amen.

Gezinnen versterken

Een paar jaar

geleden kwam
een jongeman

om bij een tra-

gisch auto-onge-

luk. We waren al-

lemaal zo blij ge-

weest om te zien

hoe hij terug-

kwam in de kerk

en zich, met be-

hulp van familie,

vrienden en een

liefdevolle bisschop, voorbereidde om op
zending te gaan. Hij zou op de komende
ringconferentie tot ouderling zijn geor-

dend. Maar nu was hij dood.

Mijn man en ik deden onze schoenen uit

bij het betreden van de woning waar de

jongeman opgebaard lag. Zijn moeder zat

naast hem op de grond. Wij wachtten onze

beurt af om haar onze steun en liefde te be-

tuigen. Maar toen het zo ver was en wij

elkaar omarmden en de tranen lieten vloei-

en, was zij het die mij een grote les leerde.

Zij spoorde mij aan om aan de zij van mijn

man te staan en mijn gezin te versterken

en te koesteren. Zij deed dat met alle aan-

wezigen, waarmee zij haar eigen kracht gaf

aan hen die waren gekomen om haar te

versterken!

Deze geweldige Maori-vrouw begreep

waar haar zoon naartoe was gegaan. Zij

Leigh Stachowski,

Australië

wist dat gezinnen eeuwig kunnen zijn. En
dus, met haar zoon in de hoede van de

Heer, schonk zij haar aandacht aan de

overgebleven familie en vrienden om hun
het begrip en de moed te geven om hun
gezin in alle liefde en rechtvaardigheid

nader tot elkaar te laten komen.

Wij leven in een hachelijk tijd, waarin

alles wat goed en deugdzaam is in twijfel

wordt getrokken. Een tijd waarin Satan

behagen schept in de onbestendigheid van

het gezin. Als HLD-vrouwen weten we
wat het betekent dochter, zuster, echtgeno-

te en moeder te zijn. Wij weten hoeveel

kracht wij kunnen opdoen door als gezin

te bidden en de Schriften te bestuderen,

door de gezinsavond en door de rustige

momenten die wij samen doorbrengen,

luisterend naar elkaar en genietend van de

omgang met mensen die van ons houden.

Weliswaar zijn dit geen instant-oplossin-

gen voor de problemen van het leven,

maar ze zullen langzaam maar zeker zor-

gen voor de sterke wortels die wij nodig

hebben om overeind te blijven wanneer de

moeilijkheden komen.

Laten wij ons gezin 'leren te bidden en

oprecht voor de Here te wandelen' (LV

68:28), om samen voor tijd en alle eeuwig-

heid stand te kunnen houden. Dat is mijn

gebed in de naam van Jezus Christus.

Amen.

Genieten van een verenigd zusterschap

Door veel erva-

ring weet ik dat

de Heer leeft, dat

Hij mij liefheeft

en altijd dicht bij

mij is, zodat ik

met een dank-

baar hart kan ge-

tuigen dat Jezus

Christus de basis

van mijn leven is.

Sinds ik Hem
heb aanvaard,

weet ik dat wij waar geluk en ware vrede

zullen vinden als wij vertrouwen op zijn

leringen en altijd ons best doen Hem te

volgen. Ik weet dat Hij alle mensen uit-

nodigt om dit getuigenis in hun hart te

voelen.

Maar om zijn wegen te kunnen begrij-

pen, moet wij ons voorbereiden. Wij lezen

in Moroni dat alleen de zachtmoedigen en
de werkelijk nederigen van hart voor God
aannemelijk zijn. (Zie Moroni 7:44.) Die

boodschap is wel bijzonder belangrijk voor

ons in deze tijd, nu de liefde begint te ver-

koelen. Wij voelen het allemaal: de strijd

om een getuigenis, om ons huwelijk en

Doris Sertel,

Duitsland

ons gezin, en om waarheid, gerechtigheid

en kuisheid wordt steeds heviger.

Een aantal van ons zijn bij die strijd

betrokken en hebben te maken met te-

leurstelling, verlies van moed en kracht,

wanhoop en eenzaamheid. Velen zijn de

weg kwijt, velen staan stil, velen keren op

hun schreden terug, velen hangen maar

een beetje rond. Het is zo belangrijk om
gelijk de uitgestoken hand te grijpen om
door zachtmoedigheid, nederigheid en

liefde weer op het juiste pad te komen -

om de ander bij de hand te nemen, over

elkaar te waken en elkaar te zeggen: 'Je

bent belangrijk; ook jij bent een kind van

God.' Wij bevinden ons op hetzelfde pad.

Laten wij het samen volgen. De Heer ver-

wacht dat wij zullen geven en nemen en

elkaar zullen dienen, niet plichtmatig,

maar uit liefde voor elkaar, zodat zijn liefde

voor ons allen, in de kerk en daarbuiten,

tot leven zal komen, en wij die zullen

voelen en sterk zullen zijn in de vereniging

van een geweldig zusterschap.

Dat de Heer ons zal zegenen om dat te

kunnen bereiken, is mijn gebed in de naam
van Jezus Christus. Amen. D
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Speeksel, slijk en kigatsuku

Chieko N. Okazaki
Eerste raadgeefster in het algemeen presidium zustershulpvereniging

'Wij kunnen veel goeds doen wanneer wij als georganiseerde groep optreden;

als kleine, informele groepen; en helemaal alleen, als mensen die voldoende

om anderen geven om te willen dienen.

'

Lieve zusters, aloha! Wat is het heerlijk

om samen met u op deze drempel te

staan tussen het verleden en de toe-

komst! Wij vieren 150 jaar dienstbetoon,

zusterschap en gedeeld streven naar heilig-

heid. Over nog eens 150 jaar, wanneer de

zusters bij hun viering terugkijken, hoop ik

dat zij zullen zeggen: 'Het jaar 1992 was het

jaar dat de engelen er niet van weerhouden
konden worden de metgezellen van die

vrouwen te zijn.'

Wel, lieve zusters, die vrouwen dat zijn

wij ! En het was Joseph Smith die deze profe-

tie over de engelen heeft gedaan (zie History

of the Church, deel 4, blz. 605). Ik spoor u al-

len aan deze profetie te laten uitkomen door

uw spiritualiteit te verhogen, door u te vere-

nigen in een machtig zusterschap en door

anderen te dienen met een liefde als die van
Christus.

In verband met dienstbetoon wil ik u een

belangrijk Japans woord leren. Het is kigat-

suku.

Kigatsuku betekent 'een innerlijke drang

om te handelen zonder dat het je wordt op-

gedragen. ' In de eerste plaats zijn wij in staat

enorm veel goeds te doen wanneer wij als

georganiseerde groep optreden. 150 jaar

zustershulpvereniging spreekt voor zich-

zelf. Een ring in Denver (Colorado) maakt

quilts - tientallen lekkere warme quilts - die

zij gaan schenken aan de daklozen en be-

hoeftigen. Op de tweede plaats kunnen wij

veel goeds doen als kleine, informele groe-

pen. Het algemeen bestuur van de zusters-

hulpvereniging meldde zich aan om de rom-

mel in de berm van een hoofdweg op te rui-

men. Ze trokken hun werkhandschoenen
aan en kwamen er al spoedig achter dat er

niet veel voor nodig is om een groot verschil

te maken. En op de derde plaats kunnen wij

helemaal alleen ook veel goeds doen - ge-

woon als mensen die voldoende om ande-

ren geven om te willen dienen. Denk eens

aan zuster Julia Mavimbela in Zuid-Afrika,

die kinderen die nooit een eigen thuis heb-

ben gekend, leert hoe zij de grond moeten
verzorgen door ze tuintjes te laten maken.

Het is het verlangen in het individuele hart

dat niet alleen tot kleine vriendendiensten

aanzet, maar ook tot de grote daden die mas-

sabewegingen en zelfs revoluties worden.

Ook u bezit die macht.

Zit u op een matje, of op een mooie houten
bank? Draagt u een sari, of een keurig man-
telpak? Hoort u mij in het Engels of in het Ta-

galog? Het doet er niet toe. Luister naar de

woorden van mijn hart. Voel de macht die

voortvloeit uit uw verlangen om goed te

doen!

Toen ik nog maar een klein meisje was, be-

gon mijn moeder mij te leren kigatsuku te

zijn. Als ze bezig was de vloer aan te vegen,

vroeg ze mij : 'Chieko, wat zou een kigatsuku-

meisje nu doen?' En dan ging ik vlug stoffer

en blik halen. Ik moest gelijk denken aan wat
mijn moeder mij had geleerd toen ik die

prachtige tekst las:

'Voorwaar zeg Ik: De mensen dienden ij-

verig voor een goede zaak werkzaam te zijn,

en vele dingen uit eigen vrije wil te doen, en

veel gerechtigheid tot stand te brengen;

'Want de macht is in hen, waardoor zij

naar eigen willen kunnen handelen' (LV

58:27-28).

U bent machtig! En waar komt die macht

vandaan om 'vele dingen uit eigen vrije wil

te doen'? Die komt van de Heiland zelf. Voel

dat verlangen om te dienen inuw eigen hart.

Word u bewust van uw vermogen om te

kiezen!

Weet u nog hoe Jezus de blinde bedelaar

genas? Hij spuwde op de grond, legde het

slijk op de ogen van de blinde en zei: 'Ga

heen, was u in het badwater Siloam' (Johan-

nes 9:1-7).

Zusters, dit verhaal biedt ons een les over

dienstbetoon. Bedenk ten eerste dat Jezus

en deze man geen afspraak hadden. Zij kwa-

men elkaar welhaast per ongeluk tegen.

Wees dus in de loop van uw dagelijks leven

attent op mogelijkheden om kleine diensten

te bewijzen.

Ten tweede zag Jezus iemands nood.

Soms lijkt het erop dat wij geen mensen
maar programma's zien.

Ten derde bewees Jezus de dienst onmid-

dellijk, met niet meer dan wat er op dat mo-

ment voorhanden was: speeksel en slijk en

een verlangen om te helpen. Hij liet de man
niet vervoeren naar het oogziekenhuis, hij

organiseerde geen team voor een hoorn-

vliestransplantatie, en Hij deed het ook niet

met veel tamtam.

Soms denken we niet te kunnen dienen

omdatwe niet rijk genoeg zijn, onvoldoende

ontwikkeld, te jong of te oud. Bedenk echter

dat als we een verlangen hebben om te die-

nen, onze blote handen, wat speeksel en wat

aarde voldoende zijn om een wonder tot

stand te brengen.

En ten vierde was het niet zo dat Jezus de

dienst verrichtte en gelijk wegliep. Hij stelde

de man in de gelegenheid zijn geloof te oefe-

nen en te versterken door hem te vragen aan

zijn eigen genezing mee te werken. Het was
een simpel verzoek: zich wassen in het bad-

water Siloam. Wat echter als de man gewei-

gerd had? Jezus nam het risico en liet de man
aan zijn eigen wonder meewerken.

Ons verlangen om te dienen is goddelijk.

Ons motto is de liefde. Als vrouw smeken
wij, net als de profeten vanouds:

'Mogen deze mijn woorden, die ik voor

het aangezicht des Heren gesmeekt heb, des

daags en des nachts nabij de Here, onze

God, zijn, opdat Hij (. . .) zijn volk Israël

recht verschaffe dag aan dag.'

'(. . .) dat [wij] met deze liefde [mogen]

worden vervuld, die Hij op allen, die

oprechte volgelingen zijn van Zijn Zoon, Je-

zus Christus, heeft uitgestort, opdat [wij de

dochters] van God [mogen] worden, en wij

aan Hem gelijk zullen zijn, wanneer Hij zal

verschijnen.' (1 Koningen 8:59; Moroni

7:48.) In de naam van Jezus Christus. Amen.
D
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Een wereld van ervaring

Zusters over de hele wereld denken na over de lessen die zij als lid van

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen

hebben geleerd.

Kathleen Flake: De zusterschap van

het evangelie is voor mij een geeste-

lijk geschenk. Pas door het getuige-

nis van Jezus Christus ben ik ware zuster-

schap gaan begrijpen.

Hattie Soil: Ik beschouw de zusters niet

als blanke of zwarte zusters. Het zijn ge-

woon mijn zusters. De kleur van je huid, je

achtergrond of hoeveel je verdient, maakt

voor mij niets uit. Je bent mijn zuster en de

rest doet er niet toe.

Amy Miner: Als ik denk aan de heldinnen

in mijn leven dan zijn het vrouwen die, wan-

neer je met ze praat, je diep in de ogen kijken

en als het ware je hart aanraken, en wel op

zo'n manier dat je achteraf geeneens meer

weet wat er precies is gezegd, maar wel dat

je een beter gevoel hebt over jezelf.

Mary Ellen Edmunds: Ik ben opgegroeid

met de gedachte dat rijk en arm aardse be-

grippen waren, en besefte niet dat er nog an-

dere manieren bestaan om rijk te zijn en arm

te zijn. Ik heb kennisgemaakt met mensen in

piepkleine hutjes die zij met hun eigen han-

den hadden gebouwd met wat ze maar vin-

den konden, maar die zo geweldig rijk wa-

ren. En toen begon ik in te zien dat je nooit

genoeg zult kunnen krijgen van wat je niet

nodig hebt, want wat je niet nodig hebt, be-

vredigt niet. Het komt mij voor dat ik (en

misschien nog anderen) veel tijd verdoe met

geld besteden dat ik me niet kan veroor-

loven, om spullen te kopen die ik niet nodig

heb, om mensen te imponeren waar ik niets

om geef, die niet langskomen, laat staan on-

der de indruk komen.

Olga Campora: Het belangrijkste wat ik in

het evangelie heb gevonden, is vreugde.

Het was werkelijk een zeer belangrijke ont-

dekking. Toen ik op mijn eenentwintigste

vreugde in het evangelie vond, bleek dat een

omwenteling in mijn leven te zijn. Wij kun-

nen op veel manieren vreugde hebben,

maar de vreugde van het evangelie is een

eeuwige reis van louter vreugde.

Lois Clark: Je kunt het! Ik ben daarvan het

levende bewijs. Ik heb de nodige vriendin-

nen die ook hun man verloren hebben; som-

migen van hen zijn een en al zelfbeklag,

maar zo hoeft het niet. Je kunt je onder de

mensen begeven. Je kunt echt iemand zijn

en gelukkig zijn.

Martha Beek: Onze Hemelse Vader wil

niet dat wij onze reacties op het leven af-

zwakken. Hij vraagt ons te aanvaarden wat

Hij ons geeft en Hem vervolgens onze ge-

voelens en de waarheid over ons leven te

vertellen, hoe die ook luiden. Als wij in alle

openheid tot Hem kunnen komen en kun-

nen zeggen: 'Dit is wat er op dit moment met

me gebeurt en dit is wat ik voel', dan kan Hij

die openheid gebruiken als een kanaal om
ons te leren hoe te genezen, hoe te vergeven

en ons te bekeren, en hoe we moeten lief-

hebben.

De algemene autoriteiten zingen met de aanwezigen en een ZHV-koor een lofzang in de zaterdagmiddagbijeenkomst van de conferentie.
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Kijk omhoog en ga door

Elaine L. Jack
Algemeen presidente zustershulpvereniging

'Een verbondsvrouw zijn is een heilige roeping. Onze verbonden behoren ons

te veredelen en ons te inspireren en motiveren.

'

geeft zo'n voldoening te zien hoe getuige-

nissen worden opgebouwd, mensen zege-

ningen ontvangen, naastenliefde wordt ont-

wikkeld en geoefend, gezinnen sterker wor-

den en zusterschap wordt genoten door

meer dan drie miljoen ZHV-leden.

Uw uitkijkpunt is misschien wel een echte

berg. Het kan een terp zijn op een groene

vlakte, of een duintop in de woestijn. Het

zou een lievelingsstrand kunnen zijn of de ij-

zige kruin van een besneeuwde heuvel. Het

kan zelfs de bovenste tree zijn van de trap

die naar uw eigen veranda voert. Waar u ook

staat, vandaag vraag ik u arm in arm met mij

te staan en omhoog te kijken! Laten wij sa-

men opstijgen naar nieuwe geestelijke hoog-

ten. Wij zullen de woorden van Jesaja herha-

len: 'Laten wij opgaan naar de berg des He-

ren, naar het huis van de God Jakobs, opdat

Hij ons lere aangaande zijn wegen en opdat

wij zijn paden bewandelen' (Jesaja 2:3).

Ik vraag u vandaag een geestelijke reis met

mij te ondernemen die onze beste inspan-

ningen waard zal zijn. Ik vraag u samen met

mij door te gaan bij het streven naar ongeë-

venaarde niveaus van persoonlijke spiritua-

liteit. Laten wij streven naar een scherper ge-

zichtsvermogen en een sterker hart. Laten

wij zo'n persoonlijke betekenis geven aan

het motto 'De liefde vergaat nimmermeer'

dat wij - de dochters van God, ofwel de

zusters van de zustershulpvereniging - de

hele wereld tot zegen zullen zijn.

Met deze uitzending zijn wij meer vere-

nigd dan ooit tevoren. Nog nooit in de hele

geschiedenis van de kerk zijn de vrouwen

van Zion zo nauw verbonden geweest. Dit is

symbolisch en doet ons eraan denken dat wij

samen achter de grootste aller zaken staan:

het evangelie van Jezus Christus. Toen ik als

jong meisje opgroeide tussen de uitlopers

van het Rotsgebergte, beklom ik in gedachte

vaak de verre toppen waar ik het uitzicht op

had. Nu, letterlijk verbonden over de conti-

nenten van de wereld, beklimmen wij ber-

gen die nog veel hoger zijn dan de bergen

die ik toen zag.

Zusters, wij zijn het verbondsvolk en ge-

zegend om op aarde te wonen in een tijd dat

wij ons serieus kunnen voorbereiden op de

wederkomst van onze Heiland. Ik bid dat

Toen mijn vier zoons nog thuis woon-

den, trokken mijn man, Joe, en ik er 's

zomers regelmatig met hen op uit.

Het liefst gingen we de bergen in. We hiel-

den allemaal van de uitdaging van een stevi-

ge klim, gevolgd door het verrukkelijke mo-

ment dat we als het ware op het dak van de

wereld stonden. Dan speurden we de hori-

zon af, genietend van het uitzicht op andere

bergtoppen en dalen.

Een van de grote avonturen van mijn le-

ven was toen wij op één dag drie bij elkaar

gelegen bergpassen overtrokken. Wij be-

gonnen de bestijging bij het krieken van de

dag. De tocht bleek lang en vermoeiend te

zijn, maar ieder nieuw uitzicht bood weer

een majesteitelijk perspectief. Mijn voldoe-

ning over hetgeen ik te zien kreeg, overtrof

mijn vermoeidheid. Ik ben nooit de gevoe-

lens van ontzag en voldoening vergeten die

mij overweldigden op het moment dat ik bo-

ven op een berg stond en uitkeek over deze

schitterende wereld.

Vandaag, mijn geliefde zusters van de

zustershulpvereniging, staande op een an-

der soort bergtop, reiken wij elkaar over de

hele wereld de hand. Vanaf deze top van 150

jaar zustershulpvereniging, aanschouwen

wij de rijke vruchten van de liefde die ont-

sproten zijn aan het zaad van het geloof in

meer dan 135 landen en territoriums. Het

het ons iedere dag opnieuw een vreugde zal

zijn om te leven in een tijd dat wij verbonden

kunnen sluiten bij de doop en in het huis van

de Heer. Zoals Nephi het uitdrukte: 'Ook

verlustigt mijn ziel zich in de verbonden des

Heren (. . .); ja, mijn ziel verlustigt zich in

Zijn genade, Zijn rechtvaardigheid, Zijn

macht en Zijn barmhartigheid in het grote en

eeuwige plan van verlossing van de dood'

(2 Nephi 11:5). Een verbondsvrouw zijn is

een heilige roeping. Onze verbonden beho-

ren ons te veredelen en ons te inspireren en

motiveren. Een beter begrip van onze ver-

bonden trekt onze blik omhoog naar de meer

verheven vergezichten die ons daar wach-

ten. Omdat wij 'oprechte volgelingen zijn

van (...) Jezus Christus,' kunnen wij doch-

ters van God worden, 'opdat (. . .) wij aan

Hem gelijk zullen zijn, wanneer Hij zal ver-

schijnen, want wij zullen Hem zien, zoals

Hij is' (Moroni 7:48).

Bij dit zoeken naar het beste in ons, zijn wij

zoals Sariah die samen met Lehi en haar kin-

deren op het gebod van de Heer wegtrok uit

Jeruzalem. Wij staan er met ons 'gezin en le-

vensmiddelen' (1 Nephi 2:4), en wij reizen

door de wildernis. Wij 'danken de Heer, on-

ze God' (zie 1 Nephi 2:7). Soms treuren wij

wegens het verstokte hart van hen die wij

liefhebben. Op andere momenten zijn wij

'vervuld van vreugde en (...) buitenge-

woon verblijd' (1 Nephi 5:1) Op nog andere

momenten vermanen wij 'met al de gene-

genheid van een teder vader' of moeder

(1 Nephi 8:37), ongeacht of wij zelf hebben

gebaard of niet. Wij zwoegen. Wij komen in

conflictsituaties. Wij streven naar geloof.

'Wij doorstaan alles' (zie 1 Nephi 17:20).

Maar toch, net als Sariah, blijven we ons be-

wegen in de richting van de verhoging, het

uiteindelijke beloofde land.

U herinnert zich wel dat Nephi, tijdens de

reis van het gezin van Lehi en Sariah, zijn

boog brak. Er werd hem gezegd zich 'naar

de top van de berg' te begeven (1 Nephi

16:30) om voedsel voor zijn familie te be-

machtigen. Ik vraag me af of hij, eenmaal op

de top aangekomen, even de tijd nam om,

zoals ik dikwijls op zo'n punt heb gedaan,

om zich heen te kijken en te zien hoe ver ze

al gekomen waren en in welke richting ze

verder moesten reizen.

Geliefde zusters, vanaf mijn waarne-

mingspost zie ik uw goedheid en uw moge-

lijkheden. Ik weet dat uw leven moeilijkhe-

den kent. Ik zie hoe ver u reeds geklommen

bent en de duizelingwekkende hoogten die

u reeds hebt bereikt. Ik voel hoezeer de Hei-

land u liefheeft en hoezeer u Hem liefhebt.

De Heer zelf heeft beloofd: 'Ik zal voor uw
aangezicht uitgaan. Ik zal aan uw rechter-

hand en aan uw linkerhand zijn, en Mijn

Geest zal in uw hart zijn, en Mijn engelen

zullen rondom u zijn om u te bemoedigen'

(Leer en Verbonden 84:88). Met zo'n belofte
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kunnen wij het volhouden. Met die ge-

ruststelling zullen wij opstijgen tot onge-

dachte geestelijke hoogten. De ZHV-presi-

dente van een wijk vertelde me onlangs over

de reactie van een overheidsmedewerkster

op haar verzoek de zusters op de hoogte te

stellen van mogelijkheden tot dienstbetoon.

De presidente legde uit dat alle afdelingen

van de zustershulpvereniging over de hele

wereld zich aan een dienstbetoonproject

zouden wijden. 'Bedoelt u dat 18 000 groe-

pen vrouwen iets gaan doen in hun omge-

ving? Maar dan zult u de wereld veran-

deren!'

Wij zullen de wereld inderdaad verande-

ren. Ten goede. Want deze reis naar grote

hoogten is geen gewone reis, evenmin als

die van Sariah dat was. Ons doel is onszelf te

veranderen, en nog trouwere volgelingen

van onze Heer en Meester te worden. Wij

zullen onze ogen opheffen naar de bergen

en onze tocht naar de verhoging onverdro-

ten voortzetten.

En hoe moeten we die berg beklimmen?

Trouwe stap voor trouwe stap. Ik heb een

goede vriendin met wie ik door de jaren

heen dikwijls mijn grootste zorgen heb

besproken. In het bijzonder wanneer ik aan

het begin sta van een nieuwe taak en me on-

zeker voel, zegt ze altijd heel enthousiast:

'Wat spannend! Elaine, je kunt het.' Ik ben

haar altijd zo dankbaar voor haar vertrou-

wen in mij . Zusters, vandaag zeg ook ik, we
kunnen het. We zullen het koninkrijk van

God opbouwen - één mens en één gezin

tegelijk. Gehuwd of ongehuwd, oud of

jong, met of zonder kinderen, we gaan be-

wijzen dat Eliza R. Snow, een geïnspireerde

ZHV-leidster van het eerste uur, gelijk had:

'Geen enkele zuster woont nog zo afgelegen

of heeft nog zo'n beperkte invloedssfeer dat

zij niet heel veel kan doen om het koninkrijk

van God op aarde te vestigen' (Woman's Ex-

ponent, 15 september 1873, blz. 62). Wij zul-

len het koninkrijk van God opbouwen door

onze woning van geloof te laten gloeien, on-

geacht of we alleen wonen of met een huis

vol gezinsleden.

Voor velen van ons zijn de bergen die wij

binnen de muren van ons eigen huis aan-

pakken de allerruigste. Omdat wij ernaar

streven een eeuwig gezin te worden, moe-

ten we ons gezin koesteren. Lieve zusters,

blijf dicht bij uw man, uw kinderen, uw ou-

ders, uw broers en zussen, en bij hen die als

familie voor u zijn omdat uw levens met el-

kaar verweven zijn. Denk aan hen als uw
medereizigers.

Eens voegde zich een vrouw met een

machtig geloof bij de kerk, die door econo-

mische omstandigheden gedwongen werd
haar familie en haar eigen land te verlaten.

Haar reis bracht haar ver, maar haar geloof

bracht haar nog verder. Toen zij al lang en

breed de pensioengerechtigde leeftijd had

bereikt, werd zij geroepen als ZHV-presi-

dente van haar wijk. Door die roeping wer-

den de kennis en vaardigheid van een lang

leven aangeboord. Het was een vrouw met

zoveel liefde en geloof, dat de zusters van de

zustershulpvereniging door haar letterlijke

en figuurlijke omarming tot eenheid kwa-

men. Een jonge moeder vroeg haar hoe zij

haar stralende geloof had ontwikkeld. Deze

zuster antwoordde: 'Keer je problemen de

rug toe en zoek het licht.'

Zusters, laten wij bij het beklimmen van

de berg, vooral die in onze eigen achtertuin,

vertrouwen op de Heer, die ons licht is. Laat

dat licht zien aan uw gezin, uw familie en

hen die voor u als familie zijn, want het

struikgewas aan onze voeten zal aan ons blij-

ven haken en er zijn obstakels die ons stellig

blauwe plekken zullen bezorgen, maar het

warme, constante licht wenkt ons. Volg het

in het besef dat de moeilijkheden echt zijn,

maar de Heer is dat ook. Ontsteek de toorts

van het geloof thuis en zorg dat die helder

blijftbranden, zelfs wanneer de nacht lang is

en de reis zwaar.

Wij zullen onze geestelijke toppen moedig

bestrijden. Moed is een machtig werktuig,

waarmee wij houvast kunnen krijgen in de

rotswand en ons evenwicht kunnen bewa-

ren, zelfs wanneer het pad verraderlijk is. Ik

zie hoeveel moed u bezit. U legt kilometers

te voet af om naar de kerk te gaan. U her-

bouwt het huis dat door de overstroming is

vernield. U gaat naar school, soms met uw
schrijftafeltje op uw hoofd. U draait de dub-

beltjes om, om uw gezin te eten te kunnen
geven. U staart de dood in de ogen, overleeft

de droogte en vergeeft na een scheiding. U
bekeert zich wanneer het nodig is. U laat ou-

de gewoonten voor wat ze zijn en omhelst

het evangelie. U betaalt tiende wanneer uw
kinderen schoenen nodig hebben. U over-

leeft de winter zonder warme kleren. U
voedt de kinderen helemaal alleen op. U
aanvaardt een kerkroeping zonder te weten

hoe u die moet uitvoeren. U werkt om een

goed gevoel over uzelf te krijgen, ook al

voelt u zich zeer onvolmaakt. U reikt iemand

de hand die wellicht u niet de hand
toesteekt. U maakt een langbestaande fami-

lieruzie weer goed. U stelt uw gezin op de

eerste plaats, ook wanneer u door andere

mogelijkheden wordt verlokt. Kweek moed
aan, want die zal u helpen met zelfvertrou-

wen door het leven te gaan.

De profeet Mozes zei tegen de kinderen

van Israël, die klaar stonden om een nieuw

land met veel onzekerheden te betreden:

'Wees sterk en moedig, vreest niet en siddert

niet (. . .), want de Here, uw God, zelf gaat

met u mee; Hij zal u niet begeven en u niet

verlaten' (Deuteronomium 31:6). Zusters,

de Heer zal ons evenmin begeven of ver-

laten.

Juichend zullen wij onze geestelijke ber-

gen beklimmen. Ons hart zal weerklinken

met de woorden van Jesaja: 'Want in vreug-

de zult gij uittrekken en in vrede geleid wor-

den; de bergen en de heuvelen zullen voor u

uitbreken in gejuich en alle bomen des velds

zullen in de handen klappen' (Jesaja 55:12).

Ieder inzicht, ieder geestelijk uitzicht moet

ons vervullen van een geest van dankbaar-

heid die overvloeit in het leven van de men-

sen om ons heen. Wij zusters in Zion hebben

de allerbeste redenen om de Heer dankbaar

te zijn.

Dank de Heer voor uw getuigenis. Dank

Hem dat u nu leeft. En wanneer de moeilijk-

heden komen, dank dan de Heer dat u mag
weten dat Hij leeft en dat Hij van u houdt,

hetgeen gemoedsrust geeft. Zeg terwijl u zo

hard werkt: 'De Here geeft mij buitenge-

woon grote vreugde in de vrucht van mijn

arbeid' (Alma 36:25). Wanneer u het moeilijk

hebt, zeg dan: 'Ik vermag alle dingen in

Hem, die mij kracht geeft' (Filippenzen

4:13). Zeg, met elke nieuwe les die geleerd

wordt en elk antwoord op een persoonlijk

gebed: '(...) ik ben buitengewoon ver-

heugd, dat [mijn] Here Jezus Christus [mij]

indachtig is geweest' (Moroni 8:2).

Vandaag staan wij arm in arm en hand in

hand op het zand of op een rots of op het

stoepje voor ons huis. Samen kijken wij in

de richting van ons hemels thuis. Ik bid dat

u, als lid van de zustershulpvereniging - en

mijn zuster - de allerhoogste geestelijke

hoogten zult bereiken; dat de toppen van

het geestelijk bewustzijn uw ziel met vreug-

de zullen vervullen en u zullen inspireren

om omhoog te kijken en door te gaan. En
moge onze gezamenlijke bestijging voor ie-

der gezin en ieder volk een getuigenis zijn

'dat Hij leeft!' (Leer en Verbonden 76:22).

In de naam van Jezus Christus. Amen. D
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De geest van de
zustershulpvereniging

President Thomas S. Monson
Tweede raadgever in het Eerste Presidium

'Dienstbetoon is een voortbrengsel van de liefde.

Zolang wij liefhebben, zolang dienen wij.

'

Onze ziel is vandaag dicht bij de

hemel geweest. Wij zijn gezegend

met prachtige muziek en geïnspi-

reerde boodschappen. De Geest van de

Heer is hier.

Ik breng u, nobele zusters van de zusters-

hulpvereniging, de groeten van president

Ezra Taft Benson, die deze vergadering,

dankzij een bijzondere verbinding, op dit

moment thuis volgt; van president Gordon
B. Hinckley, die een opdracht in het buiten-

land vervult; en van alle algemene autoritei-

ten van de kerk. Wij prijzen u. Wij bidden

voor u. Wij zijn trots op u.

President Elaine Jack, president Chieko

Okasaki, president Aileen Clyde - de hemel

zij dank voor uw lieve moeders, uw leer-

krachten, uw jeugdleidsters, die uw moge-
lijkheden hebben gezien.

We zouden het als volgt kunnen stellen:

Je weet nooit wat een meisje waard is;

Afwachten, daar komt 't op aan.

Maar iedere vrouw op een edele plaats

Is eens als meisje door 't leven gegaan.

Jaren geleden heb ik eens een foto gezien

van een zondagsschoolklas van Wijk 6 van

de Ring Pioneer Salt Lake City, daterend uit

1905. Op de eerste rij zat een schattig meisje

met vlechtjes. Zij heette Belle Smith. Veel la-

ter, als Belle Smith Spafford, algemeen pre-

sidente zustershulpvereniging, schreef zij:

'Vrouwen hebben nog nooit zo'n grote in-

vloed gehad als in deze tijd. Nog nooit heb-

ben zij zulke grote kansen gehad. Dit is een

uitnodigende, opwindende, interessante en

veeleisende tijd voor de vrouw. Het is een

tijd die zeer lonend zal zijn als wij ons even-

wicht bewaren, de werkelijke waarden van

het leven leren onderkennen en met wijs-

heid onze prioriteiten bepalen.'

De apostel Paulus heeft ons deze waar-

schuwing gegeven: '(. . .) de letter [van de

wet] doodt, maar de Geest maakt levend

(2Korintiërs 3:6). De geest van de zusters-

hulpvereniging openbaart zich nu, in deze

tijd. Wij zien dat er zich krachten ont-

plooien, wij horen het geritsel van een

opstanding, wij aanschouwen het gloren

van een nieuwe dag.

In de Church News spreekt zuster Irene

Maximova, de ZHV-presidente van de Ge-

meente Sint Petersburg over een aantal ver-

anderingen die zij ziet in het leven van de

vrouwen zodra zij lid van de kerk zijn ge-

worden: 'Zij leven meer mee met anderen.

Ik zie een toename van voorkomendheid en

respect. Zij houden zich in toenemende ma-
te bezig met de Schriften en geestelijke za-

ken. (...) Als lid van de kerk in Rusland

moeten we ons steeds bewust zijn van het

gebod van de Heer om God en onze naasten

lief te hebben. (...) Zeventig jaar lang is on-

ze samenleving die kwaliteiten kwijt ge-

weest.'

In datzelfde nummer van de Church News
stond de opzienbarende aankondiging van

drie nieuwe zendingsgebieden die geopend
zouden worden in de voormalige Sovjetu-

nie. Dat is nu gebeurd. Er zullen gemeenten
van de kerk worden georganiseerd, de wate-

ren van de doop zullen degenen verwelko-

men die erop voorbereid zijn, het ledental

van de zustershulpvereniging zal omhoog
vliegen en zielen zullen gered worden.

In dit jaar van uw 150-jarig bestaan, maak
ik u mijn complimenten over uw zorgvuldig

gekozen thema: analfabetisme uitroeien.

Degenen onder ons die wel kunnen lezen en

schrijven, kunnen zich nauwelijks voorstel-

len hoe misdeeld de mensen zijn die dat niet

kunnen. Zij zijn gehuld in een donkere wolk

die hun vooruitgang verstikt, hun intellect

afstompt en hun hoop verduistert. Zusters

van de zustershulpvereniging, u bent in

staat om die wolk van wanhoop te laten ver-

dwijnen en het hemelse licht te verwelko-

men dat op uw zusters zal schijnen.

Een paar maanden geleden woonde ik in

Monroe (Louisiana) een regionale conferen-

tie bij . Op weg naar huis werd ik op de luch-

thaven aangesproken door een mooie

zuster, een zwart lid van de kerk, die met

een brede glimlach vertelde: 'President

Monson, voor ik mij aansloot bij de kerk en

lid werd van de zustershulpvereniging kon

ik niet lezen of schrijven. Niemand in mijn

familie kon dat, want we waren arme pach-

ters. President, het zijn mijn blanke zusters

die mij hebben leren lezen en schrijven. En
nu leer ik mijn blanke zusters lezen en schrij-

ven.' Ik moest eraan denken hoe ongeloof-

lijk blij zij moet zijn geweest toen zij haar Bij-

bel opensloeg en voor 't eerst deze woorden

van de Heer las:

'Komt tot Mij, allen, die vermoeid en be-

last zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn

juk op u en leert van Mij, want Ik ben zacht-

moedig en nederig van hart, en gij zult rust

vinden voor uw zielen; want mijn juk is

zacht en mijn last is licht' (Matteüs 11:28-30).

Op die dag in Monroe (Louisiana) gaf de

Geest mij een bevestiging van uw verheven

doel.

Bij de planning van het ZHV-leerplan

heeft men de volgende richtlijnen zorgvul-

dig aangehouden:

A. Iedere vrouw heeft van God onder-

scheidende eigenschappen, gaven en talen-

ten ontvangen om een bepaalde zending in

het eeuwige plan te kunnen vervullen.

B. Het priesterschap is voor het welzijn

van alle leden van de kerk. Hoewel de vrou-

wen het priesterschap zelf niet dragen, heb-

ben de mannen geen grotere aanspraak op

de zegeningen die eruit voortvloeien dan de

vrouwen.

C. Het gezin is de fundamentele organisa-

tie om iemand te leren oprecht voor de Heer

te wandelen.

D. Dienstbetoon en ontvankelijkheid voor

andermans behoeften zijn de belangrijkste

redenen voor de organisatie van een vrou-

wenprogramma.

Overeenkomstig deze verklaring wil ik de

zusters van de zustershulpvereniging vier

uitdagingen voor deze tijd bieden:

1. Laat anderen in uw talenten delen.

2. Steun uw man.

3. Versterk uw gezin.

4. Dien uw God.

Laat anderen delen in uw talenten. Ieder
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De algemene presidiums van de zustershulpvereniging, de jonge-vrouwen en het jeugdwerk tijdens de

openingsbijeenkomst van de conferentie. In de zaterdagmiddagbijeenkomst zou later een nieuwe algemeen

presidium jonge-vrouwen gesteund worden.

van u, gehuwd of ongehuwd en ongeacht

uw leeftijd, is in staat om te leren en te groei-

en. Breid uw kennis uit, zowel de verstande-

lijke als de geestelijke, tot u uw goddelijke

potentieel hebt bereikt. De goede invloed

die u kunt uitoefenen kent geen enkele be-

perking. Laat anderen in uw talenten delen,

want wat wij bereidwillig delen, zullen wij

behouden. Maar wat wij zelfzuchtig voor

ons houden, zullen wij verliezen.

Steun uw man. Zowel de man als de

vrouw behoort ervan doordrongen te zijn

dat 'de vrouw is genomen uit de man - niet

uit zijn voeten om te worden vertrapt, maar

uit zijn zij om zijn gelijke te zijn, onder zijn

arm om zijn bescherming te genieten, en

dicht bij zijn hart om te worden bemind.'

Wees geduldig, teder, liefdevol, attent, vol

begrip. Doe uw uiterste best en bedenk dat

kinderen hun behoefte aan genegenheid

vaak ontgroeien, maar uw man nooit. Er zijn

veel zusters zonder man. De dood, schei-

ding en ook het ontbreken van de kans om te

trouwen hebben er in veel gevallen onver-

mijdelijk toe geleid dat een vrouw alleen

staat. In werkelijkheid hoeft dat echter niet,

want een liefdevolle Hemelse Vader zal aan

haar zij staan, leiding geven aan haar leven

en gemoedsrust en bemoediging schenken

op die stille momenten dat de eenzaamheid

toeslaat en de behoefte aan medeleven groot

is.

Versterk uw gezin. Het gezin, thuis, die

heerlijke plek die bedoeld is als hemels toe-

vluchtsoord waar de Geest van de Heer ver-

toeven kan. Maar al te vaak onderschatten

vrouwen de invloed die zij ten goede kun-

nen uitoefenen. U doet er goed aan het re-

cept van de Heer te volgen: 'Vestigt een

huis, ja, een huis des gebeds, een huis van

gebod en door voorbeeld. In een HLD-gezin

worden kinderen niet slechts getolereerd

maar verwelkomd; niet geboden maar aan-

gemoedigd; niet gedreven maar geleid; niet

verwaarloosd maar bemind.

Dien uw God. Het is onmogelijk uw
naaste te dienen zonder uw liefde voor God
te tonen. Dienstbetoon is een voortbrengsel

van de liefde. Zo lang wij liefhebben, zo lang

dienen wij. Zoals James Russell Lowell zo

prachtig heeft verwoord in zijn klassieke ge-

dicht The Vision of Sir Launfal, 'Niet wat wij

geven, maar wat wij delen, want de gave

zonder de gever is niets. ' 'Alle mooie gevoe-

lens ter wereld wegen niet op tegen één

mooie daad.'

Ga de eenzamen, de somberen verblijden;

Ga de wenenden, de vermoeiden vertroosten;

Ga en strooi vriendelijke daden op uw pad;

Ach, fleur de wereld wat op vandaag.

'

De kern van de liefdediensten, een van de

kenmerken van de zustershulpvereniging,

is de gave van zichzelf. De beroemde schrij-
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ver Ralph Waldo Emerson heeft eens ge-

zegd: 'Ringen en (. . .) juwelen zijn geen ge-

schenken maar een verontschuldiging voor

een geschenk. Het enige [ware] geschenk is

een deel van uzelf.'

Zusters, aanvaard, alstublieft, deze vier

uitdagingen: (1) Laat anderen inuw talenten

delen; (2) Steunuw man; (3) Versterk uw ge-

zin; en (4) Dien uw God. Naargelang u dat

doet, zullen de zegeningen van de hemel u
vergezellen.

Misschien kan ik daar een voorbeeld van
geven. Enige jaren geleden kreeg ik een bij-

zonder verzoek waar ik behoorlijk nerveus

van werd. Folkman D. Brown, die toen

hoofd mormoonse betrekkingen voor de

scouts van Amerika was, stapte mijn kan-

toor binnen toen hem ter ore was gekomen
dat ik op het punt stond naar Nieuw-Zee-
land te vertrekken voor een langdurig be-

zoek aan de zendingsgebieden daar. Hij ver-

telde me over zijn zuster, Belva Jones, die

was getroffen door ongeneeslijke kanker en
niet wist hoe zij dat moest vertellen aan haar
enige zoon, die op zending was in het verre

Nieuw-Zeeland. Zij wilde, ja, zij stond erop,

dat hij in het zendingsveld bleef en getrouw
zijn zending zou afmaken. Zij maakte zich

zorgen om zijn reactie. Deze jonge zende-

ling, Ryan Jones, had een jaar eerder zijn va-

der verloren, ook door kanker.

Ik nam het op mij om broeder Jones op de

hoogte te brengen van de ziekte van zijn

moeder en van haar verlangen dat hij in

Nieuw-Zeeland zou blijven totdat zijn zen-

ding was voltooid. Na afloop van een verga-

dering met de zendelingen, die gehouden
werd naast de schitterende Nieuw-Zee-
land-tempel, sprak ik onder vier ogen met
broeder Jones en vertelde hem, zo voorzich-

tig als ik maar kon, wat er aan de hand was
met zijn moeder. Natuurlijk vloeiden er tra-

nen - niet alleen de zijne - maar daarop

volgden de ferme handdruk en de belofte:

'Zeg tegen mijn moeder dat ik zal dienen en

bidden, en haar zal weerzien.'

Ik was net op tijd terug in Salt Lake City

om de conferentie bij te wonen van de Ring

Lost River in Idaho. Toen ik daar op het podi-

um zat naast de ringpresident, Burns Beal,

werd mijn aandacht getrokken door het zon-

licht dat de kapel binnenstroomde en als het

ware een bepaalde zuster op de eerste rij in

gloed zette. Ik kreeg te horen dat ze Belva Jo-

nes heette. 'Ze heeft een zoon op zending in

Nieuw-Zeeland,' vertelde president Burns,

'Ze is heel ziek en heeft om een zegen ge-

vraagd.'

Tot op dat moment had ik niet geweten
waar Belva Jones woonde. Er waren ook zo-

veel andere ringen waar ik naartoe gestuurd

had kunnen worden. Maar op zijn eigen ma-
nier had de Heer het gelovige gebed van een
toegewijde ZHV-zuster verhoord. Na die

vergadering hebben we bijzonder fijn met
elkaar gesproken. Ik bracht verslag uit van

de reactie en het besluit van haar zoon Ryan.

De zegen werd gegeven. Wij baden en Belva

Jones kreeg de overtuiging dat zij lang ge-

noeg zou leven om Ryan nog een keer te

zien.

Dat voorrecht heeft zij inderdaad genoten.

Een maand voor haar overlijden keerde

Ryan terug van zijn eervolle zending.

Als ik nu aan de Ring Lost River denk, zie

ik in gedachten die bescheiden zuster die

door haar geloof zo mooi was gemaakt. On-
ze Vader had de zonnestralen gebruikt om
zijn doel bekend te maken. Ik zal Belva Jones

nooit vergeten. Een zuster die haar talenten

vrijelijk met anderen deelde, die haar man,

en vervolgens haar zoon, steunde in hun
roeping. Een zuster die haar gezin versterk-

te, ook in de afwezigheid van een echtge-

noot en vader. Een zuster die trouw haar

God en alle anderen diende. Een zuster die

een voorbeeld was van de geest van de

zustershulpvereniging

.

Lieve zusters van de zustershulpvereni-

ging, treed met visie en door het geloof ge-

dreven de volgende 150 jaar tegemoet. Ik

feliciteer u allen van harte met uw 150-jarig

bestaan.

'De Here zegene u en behoede u; de Here

doe zijn aangezicht over u lichten en zij u ge-

nadig; de Here verheffe zijn aangezicht over

u en geve u vrede' (Numeri 6:24-26).

In de naam van de Vredevorst, de Heer

Jezus Christus. Amen. D
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Ze hebben ook tot ons
gesproken

Verslag van de 162e algemene aprilconferentie, 4-5 april 1992

President Gordon B. Hinckley

Eerste raadgever in het Eerste Presidium

'Mijn geliefde jonge vrienden, jullie zijn

écht een uitverkoren geslacht. Ik hoop dat je

dat nooit zult vergeten. Ik hoop dat je het

nooit voor vanzelfsprekend zult aannemen.

Ik hoop dat er in je hart een overweldigend

gevoel van dankbaarheid voor God zal

groeien, die het je mogelijk heeft gemaakt

om in deze geweldige periode van de ge-

schiedenis van de wereld naar de aarde te

gaan.'

President Howard W. Hunter

President van het Quorum der Twaalf

Apostelen

'Wij hebben een vrediger wereld nodig,

die voortkomt uit vrediger gezinnen, buur-

ten en samenlevingen. Om die vrede te ver-

krijgen en ontwikkelen, moeten we "andere

mensen liefhebben, onze vijanden zowel als

onze vrienden'" (History of the Church, deel

5, blz. 498).

Ouderling Marvin J. Ashton

van het Quorum der Twaalf Apostelen

'Als wij in eikaars hart zouden kunnen kij-

ken en de unieke uitdagingen waarmee ie-

der van ons wordt geconfronteerd zouden

begrijpen, denk ik dat wij vriendelijker, met

meer liefde, geduld, verdraagzaamheid en

zorg met elkaar zouden omgaan.'

Ouderling Joseph B. Wirthlin

van het Quorum der Twaalf Apostelen

'We moeten ernaar streven de Heilige

Geest bij ons te hebben, die de voortduren-

de metgezel kan zijn van alle leden van de

kerk die gehoorzaam en rechtvaardig zijn.

Hij kan in ons verstand en in ons hart alle

waarheid aan ons openbaren, ons in tijden

van verdriet troosten, ons aanzetten tot

juiste keuzen en beslissingen, en ons helpen

van zonden rein te worden. Ik ken geen gro-

tere zegen die wij in de sterfelijkheid kun-

nen ontvangen dan het gezelschap van de

Heilige Geest.'

Ouderling William R. Bradford

van de Zeventig

'Jonge mensen moeten leren dat geen en-

kel amusement opwindend genoeg is om af

te dwalen van het pad dat naar onze Hemel-

se Vader leidt.'

Bisschop Robert D. Hales

Presiderende bisschop

'Gebed maakt een belangrijk deel uit van

het uiten van onze waardering voor onze

Hemelse Vader. Hij verwacht elke ochtend

en avond onze uitingen van dankbaarheid

voor onze vele zegeningen, gaven en talen-

ten, in de vorm van een oprecht, eenvoudig

gebed.'
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Nieuw algemeen presidium jonge-vrouwen

President Janette C. Hales Virginia H. Pearce Patricia P. Pinegar

Janette C. Hales en de anderen in het

voormalige algemeen presidium en

bestuur van de jonge-vrouwen waren

in die samenstelling voor de laatste keer

bij elkaar gekomen. Zij stonden arm in

arm in een kring en uitten hun liefde en

waardering voor elkaar.

Zuster Hales, die kort daarna als de

nieuwe algemeen presidente jonge-vrou-

wen werd geroepen, merkte bij die gele-

genheid rustig op: 'Ik houd niet echt van

gesloten kringen.'

'Ben je dan claustrofobisch?' vroeg ie-

mand.

'Nee, maar ik wil dat anderen het gevoel

hebben dat ze er ook bij horen.'

Anderen de helpende hand reiken is be-

langrijk voor zuster Hales omdat, zegt ze,

'ik ook altijd geholpen ben.'

In feite was het een jeugdwerkpresiden-

te in Spanish Fork (Utah) die letterlijk een

arm om de 11-jarige Janette heen sloeg en

haar vroeg of ze zich wilde laten dopen.

Ze was zo af en toe met haar vriendinnet-

jes mee naar het jeugdwerk gekomen,

maar het duurde een paar jaar voordat ie-

mand doorhad dat ze geen lid was. Hoe-

wel ze jong was en niet wist hoe het evan-

gelie precies in elkaar stak, had ze wel het

gevoel dat ze erbij hoorde, dus besloot ze

zich bij de kerk aan te sluiten.

'Hoewel mijn vader geen lid was en

mijn moeder niet actief was, steunden ze

mij in mijn beslissing. Bij ons thuis zijn de

evangeliebeginselen altijd in praktijk ge-

bracht', herinnert zuster Hales zich. 'Mijn

ouders leerden mij vriendelijk, eerlijk en

lief te zijn. Zij steunden mij in alles wat ik

deed.'

En Janette Hales, die op 7 juni 1933 ge-

boren is aan Thomas L. en Hannah Car-

rick Callister, heeft veel gedaan in haar le-

ven. In 1955 trad zij in het huwelijk met

Robert H. Hales. Een paar van haar groot-

ste 'prestaties' zijn haar vijf kinderen: An-

ne Hales Nevers, Thomas C. Hales, Jane

Hales Ricks, en Karen en Mary Hales.

Ook is zij werkzaam geweest in het alge-

meen bestuur van het jeugdwerk, als

jeugdwerkpresidente van een wijk en van

een ring. Tevens had zij zitting in het wet-

gevend lichaam van de staat Utah. De
laatste twee jaar was zij werkzaam als

tweede raadgeefster in het algemeen pre-

sidium jonge-vrouwen.

'En dat was een geweldige ervaring',

merkt zij op. 'Het programma - het thema

en de waarden - van de jonge-vrouwen-

organisatie is gebaseerd op fundamentele

beginselen die de jonge vrouwen, het ge-

zin waartoe zij behoren, en hun leidsters

tot zegen kunnen zijn. Het is niet zomaar

een programma; het is een aantrekkelijke,

vriendelijke manier voor het bijbrengen

van waarden.'

Zuster Hales leerde, wat zij noemt 'een

van de grootste lessen van het leven' toen

haar echtgenoot vier jaar geleden stierf

aan kanker.

'Ik voelde een enorme behoefte om mijn

kinderen veiligheid te verschaffen. Maar

tegelijkertijd realiseerde ik me dat ik er

niet altijd voor hen zou zijn.

Toen besefte ik dat er niet zoiets bestaat

als volledige vrijheid.

'Toen ik dat eenmaal doorhad, voelde ik

mij onmiddellijk vrij', vervolgt zij. 'Leven

en liefhebben brengt risico met zich mee,

maar zonder dat is het leven leeg. Als het

eenmaal tot ons doordringt dat totale vei-

ligheid niet bestaat, kunnen we ons op de

Heer verlaten en alles doen wat Hij wil dat

we doen, ongeacht wat dat vergt.'

Zuster Hales zal zich in haar nieuwe

roeping vaak op de Heer moeten verlaten

nu zij leiding zal gaan geven aan een orga-

nisatie van wereldwijd 480000 jonge

vrouwen.

'Het potentieel - jonge vrouwen keuzes

zien doen die hen tot Christus brengen -

maakt het allemaal de moeite waard',

merkt zuster Hales op. 'Het evangelie en

de kerk kunnen van doorslaggevende be-

tekenis zijn in iemands leven.'

Hoewel we ons soms eenzaam voelen,

is 'dé plaats waar we ons allemaal thuis

kunnen en zouden moeten voelen, onze

wijk of gemeente. Wij moeten elkaar niet

buitensluiten, maar de hand toesteken en
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liefde en zorg tonen.' Het is duidelijk dat

er onder zuster Hales' leiding geen geslo-

ten kringen onder de jonge vrouwen zul-

len zijn.

Zuster Hales' eerste raadgeefster, Virgi-

nia H. Pearce, onderstreept dat verlan-

gen. Zij is opgegroeid in een gezin dat vrij-

heid, vertrouwen en liefde hoog in zijn

vaandel had. Daarom erkent zij het belang

van die elementen bij de opvoeding van

kinderen.

'In mijn kinderjaren had ik een onge-

looflijke hoeveelheid vrijheid waardoor ik

kon ontdekken wie ik was', herinnert ze

zich. Zuster Pearce, die op 8 februari 1945

is geboren en het middelste kind van Gor-

don B. en Marjorie Pay Hinckley is, leerde

van haar ouders dat ze kon zijn wie ze wil-

de zijn.

'Mijn ouders gaven het goede voor-

beeld. De regels thuis zijn nooit echt

besproken, ze lagen voor de hand en we
gehoorzaamden die. Deden we dat niet

dan wisten we wat de gevolgen waren.'

Een ervaring in haar jeugd illustreert die

nuchtere benadering van het leven. De
kinderen in de buurt waren stenen op het

dak van een huis aan het gooien en Virgi-

nia droeg maar wat graag haar steentje bij

.

Jonger en kleiner dan de anderen, gooide

Virginia haar steentje dwars door de ruit

van de slaapkamer waar de bewoonster

lag te slapen. De bewoonster was gelijk

klaarwakker en maakte op niet mis te ver-

stane wijze duidelijk wat ze van Virginia's

gedrag vond. 'Ze zei me dat als ik haar

dochtertje was', herinnert zuster Pearce

zich, 'ik de rest van de dag op een stoel in

de keuken zou doorbrengen. Dus ging ik

naar huis en nam ik voor de rest van de

dag plaats op een stoel in de keuken.

'Ik hoefde het mijn ouders niet uit te leg-

gen, het had geen zin te protesteren of te

klagen. Ik besefte dat ik iets had uitge-

haald wat niet door de beugel kon - en als

die vrouw vond dat ik voor straf de hele

dag op een stoel moest zitten, nou, dan

moest dat maar.

'

Hoewel zuster Pearce altijd de nabijheid

van haar Hemelse Vader heeft gevoeld,

was het in haar tienerjaren dat zij zich

helemaal openstelde voor Hem.
'Ik was vijftien, die onhandige leeftijd

waarin je niet echt ergens bijhoort en

waarin niemand echt iets aan je gelegen

laat liggen', legt zij uit terwijl de herinne-

ring een glimlach om haar mond tovert.

'Ik zat een beetje in een isolement, maar ik

weet nog goed dat ik bewust besloot mij

aan het evangelie vast te houden. Ik wist

dat ik bij mijn Hemelse Vader wilde zijn.'

Zuster Pearce ontmoette haar toekomsti-

ge echtgenoot, James R. M. Pearce, toen

een vriendin een afspraak voor haar gere-

geld had. Ze mochten elkaar gelijk, maar

begonnen een jaar later pas serieus met el-

kaar uit te gaan. Zij trouwden in 1965. Uit

hun huwelijk zijn vijf dochters geboren:

Rosemary Olsen, Emily Fox, Laura Jen-

kins, Heidi Jenson, en Amy, en een zoon,

James.

De kwaliteiten die zij heeft - een luiste-

rend oor, een liefdevol hart, en het vermo-

gen met dat luisteren en liefhebben infor-

matie te verzamelen - zijn haar als ouder

goed van pas gekomen en zullen haar ook

in haar nieuwe roeping goed van pas

komen.

'Ik vind het heerlijk om naar jongeren te

luisteren', zegt ze. 'De puberteit is een tijd

waarin je ontdekt wie je bent en wat je

wilt. De jonge vrouwen weten wat goed

voor hen is, welke uitdagingen zij zich

voor gesteld zien, wat zij willen bereiken.

Ik wil graag van ze horen en leren.'

De tweede raadgeefster, Patricia P. Pi-

negar, is het werk van de jonge-vrouwen-

organisatie ook toegedaan. Zij is een

vrouw die van de natuur en van mensen
houdt, en weet hoe belangrijk de tiener-

jaren kunnen zijn.

'Het was in mijn middelbare-schooltijd

dat ik mij bewust werd van mijn geestelijk

potentieel', herinnert zij zich. 'Ik had al-

tijd al willen doen wat juist is, maar toen ik

achttien was, voelde ik een diep verlan-

gen mijn Hemelse Vader te leren kennen.

'Natuurlijk moest ik blijven werken aan

mijn geestelijke groei.'

Maar daartoe heeft ze altijd de kans

gehad, zegt ze. Zij werd op 3 februari

1937 geboren als dochter van Laurence en

Wavie Williams Peterson. Zij zou 19 jaar

later in het huwelijk treden met Ed Pine-

gar. Hun acht kinderen - Karie Bushnell,

Steven, Kelly Hagemeyer, Kristin Gubler,

Brett, Cory, Traci en Tricia - hebben haar

alle mogelijkheden tot groei gegeven.

'Ik heb zoveel geleerd in mijn huwelijk,

in ons gezin en in mijn kerkroepingen. Ik

blijf maar groeien en op mijn tenen lopen

en 'oef!' zuchten. Het is niet altijd gemak-

kelijk, maar ik heb het absolute geloof dat

mijn Hemelse Vader leeft en dat Hij mij

persoonlijk kent. Dat verschaft mij het

verlangen en het geloofom door te blijven

gaan, om te blijven groeien en te blijven

vertrouwen.

'Ook al vragen we ons vaak af of we het

wel aankunnen, of we het wel waardig

zijn, en ook al zijn we wel eens bang, als

we doen wat we kunnen, zal de Heer de

rest doen en ons succes schenken in wat

Hij ons gevraagd heeft.'

Zuster Pinegar heeft anderen dit begin-

sel bijgebracht. Toen haar man werkzaam

was als president van het Zendingsgebied

Londen-Zuid en later als hoofd van het

opleidingsinstituut voor zendelingen in

Provo (Utah), moedigde zij de zendelin-

gen aan gehoorzaam te zijn.

Zij probeerde ze ook liefde voor de

Schriften bij te brengen. En weer gaf ze

het goede voorbeeld. 'Ik gaf hun de uitda-

ging elke dag in de Schriften te lezen en te

letten op een idee of beginsel dat zij die

dag in hun leven konden toepassen', legt

ze uit. 'En ik deed hetzelfde. Elke dag hing

ik een kaartje met een tekst en toepassing

van de tekst op mijn kamerdeur. Het is

van wezenlijk belang dat wij leren hoe de

Schriften ons kunnen helpen, sterken en

leiden.

'Ik verheug mij op deze nieuwe gele-

genheid', vervolgt zij. 'Ik heb een paar

dagen terug het jonge-vrouwenthema

keer op keer gelezen. Ik heb 't wel vaker

gelezen, het zelfs opgezegd. Maar het was

net of ik het voor de eerste keer las.

'Het is goed dat onze jonge vrouwen dit

thema opzeggen, het begrijpen en het

voelen. Ik heb nog nooit zo iets krachtigs

in zo weinig woorden gelezen. Als een

jonge vrouw naar deze woorden leeft,

heeft ze de wapenrusting Gods aan, het

schild van Christus, de bescherming die

ze nodig heeft om de uitdagingen en be-

proevingen van het leven aan te kunnen.'

D
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Heiligen uit alle streken van de wereld komen voor de algemene conferentie bij elkaar om 'door het goede woord van God (te) worden gevoed'

(Moroni 6:4).



Ongeveer 400 jaar nadat de opgestane Heiland op het

westelijk halfrond was verschenen, begroef de profeet

Moroni (voorkant) de heilige kronieken van zijn volk,

die hij samen met zijn vader, Mormon (boven), trouw had

geschreven en bewaard in de wetenschap dat zij eens aan het

licht zouden worden gebracht, zodat allen 'mogen worden

overtuigd, dat Jezus de Christus is, de Zoon van de levende

God' (Mormon 5:14). Die boodschap klinkt door in de leringen

van de hedendaagse dienstknechten van de Heer.
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