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Det nya programmet
Predika mitt
evangelium
börjar användas
i missionerna
över hela världen
Adam C Olson, Kyrkans Tidskrifter

edan kyrkans ledare första

gången talade om att höja

”den ribba som utgör normen

för missionärstjänst” på generalkon-

ferensen i oktober 2002, har stor

tonvikt lagts på att sända ut fler unga

män och kvinnor som är bättre för-

beredda och mer kapabla att under-

visa genom Anden.

Resultatet av dessa ansträngningar

har möjliggjort Predika mitt evange-

lium, en nyligen utkommen hand-

ledning som introducerar viktiga för-

ändringar i missionärsprogrammet

om hur missionärerna ska undervisa,

planera och arbeta.

”Avsikten med Predika mitt

evangelium är att hjälpa dig bli en

bättre förberedd, mer andligt mogen

missionär”, skrev första president-

skapet i inledningen till boken. ”Vi

uppmanar dig att ännu mer hängivet

hjälpa vår Fader i himlen med hans

härliga verk.”

”Vår förhoppning är att genom att

införa planen i Predika mitt evangeli-

um kommer Anden att bli märkbar

och styra samtalet mellan missio-

närerna och deras undersökare”,

Genom att använda de flexibla lektionerna i Predika mitt evangelium kommer

missionärerna att ge budskap som är skräddarsydda för personen ifråga.
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sade president Gordon B Hinckley

vid introduktionen av det nya pro-

grammet för missioner över hela

världen under en satellitsändning i

oktober 2004. ”Detta program kräver

större ansträngningar från missionä-

rernas sida. Det kommer att kräva

mycket bön och mycket studier.”

”Detta är en stor förändring i in-

riktningen”, sade president Boyd

K Packer, tillförordnad president för

de tolv apostlarnas kvorum, till mis-

sionspresidenterna vid 2004 års se-

minarium för nya missionspresiden-

ter. ”Vi vet att det är den rätta inrikt-

ningen. Den kommer att leda oss åt

rätt håll.”

Programmet, som framgångsrikt

har testats i 14 missioner världen

över, genomförs nu i var och en av

kyrkans 338 missioner. Det centrala i

programmet, handledningen Predika
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mitt evangelium, som innehåller nya

missionärslektioner och ändringar

beträffande hur lektionerna ska un-

dervisas, har kommit till alla mis-

sioner världen över. Spanska och

portugisiska upplagor publicerades

enligt planerna i slutet av 2004, och

de flesta andra språkupplagor beräk-

nas vara klara under första hälften

av 2005.

Vid introduktionen av det nya pro-

grammet under seminariet för mis-

sionspresidenter, förklarade äldste

M Russell Ballard i de tolv apostlarnas

kvorum varför ändringarna var nöd-

vändiga. ”Missionärerna måste vara

andligt förberedda i dag för att kun-

na gå ut i en värld som har blivit så

svår som den vi nu lever i. De måste

ha kraft i sin undervisning om evan-

geliet. De måste känna till läran.”

Att höja normerna för missionärs-

tjänst var ett viktigt steg, men förut-

om att ”höja ribban”, sade äldste

Ballard, ”har vi arbetat mycket hårt

med att utarbeta material som vi

hoppas ska få stor betydelse i missio-

närernas förberedelser att finna, un-

dervisa, döpa och behålla fler av vår

himmelske Faders barn.”

En ny riktlinje

Bland de viktigaste förändringarna

i missionärsprogrammet är modifie-

ringarna i missionärslektionerna och

lektionerna för nya medlemmar och

missionärernas förberedelsematerial.

Den tidigare Missionärshandbo-

ken, lektionerna, lektionerna för nya

medlemmar och missionärernas

evangeliestudier – sammanlagt om-

kring 676 sidor – har ersatts med en

enda utgåva på omkring 230 sidor

som heter Predika mitt evangelium.

Predika mitt evangelium tar upp så-

dana ämnen som att missionärerna

lär sig förstå sin uppgift, hur de stu-

derar effektivt och förbereder sig för

att undervisa, känner igen och för-

står Anden, förstår Mormons boks

roll, utvecklar kristuslika egenskaper,

lär sig ett annat språk, använder ti-

den på ett klokt sätt, finner männi-

skor att undervisa, förbättrar sina

färdigheter i att undervisa, hjälper

människor att fatta och hålla fast vid

beslut, förbereder personer för dop

och konfirmation och samarbetar

med ledare i stavar och församlingar.

”Handledningen är en vägledare

till vad en missionär behöver veta

och bli för att vara en lärare som är

redo att förkunna budskapet om

återställelsen för världens folk”, sade

äldste Ballard.

Undervisa, omvända och behålla

Programmet gör begreppen un-

dervisa, omvända och behålla oskilj-

bara. Det förenar kyrkans medlem-

mars och missionärernas ansträng-

ningar inom alla viktiga delar av

missionsarbetet.

”Om undervisningen i omvändel-

seprocessen förbättras, kommer fler

av dem som döps att bli kvar i kyr-

kan”, sade president Hinckley.

Själva kärnan i Predika mitt

evangelium är de nya missionärs-

lektionerna. Missionärerna kommer

inte längre att lära sig utantill och

undervisa de sex lektionerna för un-

dersökare och de sex lektionerna för

nya medlemmar. I stället kommer de

att studera och lära sig lärosatserna

och principerna i fem grundläggan-

de lektioner och utforma och pre-

sentera personligt präglade lektioner

efter varje undersökares eller nyom-

vänds behov. Varje lektion inriktas

på att förbereda undersökare att

uppfylla kraven som enligt skrifterna

gäller för dop och som står i Läran

och förbunden 20:37.

Missionärerna kan inte längre bara

läsa eller redogöra för en standard-

presentation. Läran ”måste förstås av

missionärerna så att de kan under-

visa”, sade äldste Quentin L Cook,

verkställande chef för missionärsav-

delningen. Den grundar sig på befall-

ningen i skrifterna: ”Sök icke efter

att förkunna mitt ord utan sök först

att erhålla mitt ord och sedan skall

din tunga lossas. Då skall du få min

Ande och mitt ord, ja, Guds kraft

Handledningen Predika mitt evangelium

ersätter Missionärshandboken, tidigare

lektioner, lektioner för nya medlemmar

och missionärernas program för

evangeliestudier.
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att övertyga människorna, om du

önskar det.” (L&F 11:21)

Det nya materialet är också mer

anpassat för medlemmar. Kyrkans

medlemmar kan samarbeta på ett

friare sätt med missionärerna när de-

ras vänner och bekanta undervisas.

Medlemmarna bör också få lättare

att ge hänvisningar och låta missio-

närerna komma hem till dem och

undervisa människor som de vill

dela med sig av evangeliet till. Samar-

betet mellan missionärer och för-

samlingar och stavar bör också bli

bättre när det gäller att finna, under-

visa och vänskapskontakta undersö-

kare och behålla nyomvända.

Planering

I den nya handledningen framhålls

förutom de nya lektionerna några av

de viktigaste aspekterna på missio-

närsarbete – målsättningar, planering

och ansvaret att använda tiden klokt.

”När du sätter ett mål”, sade äldste

Richard G Scott i de tolv apostlarnas

kvorum, ”och börjar arbeta mot det,

då träder Anden in och ger vägled-

ning.”

I den avsikten har det tidigare pla-

neringsbladet för en vecka ersatts av

en planeringskalender för sex veckor.

Kalendern innehåller riktlinjer för pla-

nering, idéer om hur man finner nya

undersökare, veckomål och en dags-

planering som lämnar utrymme för

alternativ planering och noteringar.

Förutom två till tre timmars plane-

ringsstund varje vecka, kommer mis-

sionärskamraterna att använda en

Undervisa genom Anden
ektionerna i Predika mitt

evangelium kräver att missio-

närerna alltid samlar ”livets ord i

[sina] hjärtan, så skall det givas

[dem] i samma stund efter var och

ens mått”. (L&F 84:85) Missionär-

erna måste nu studera och lära sig

och undervisa evangeliet genom

Anden.

”När jag var missionär för om-

kring 70 år sedan”, sade president

Gordon B Hinckley under en satel-

litsändning för missionärer den 15

oktober 2004, ”hade vi inget prose-

lyteringsprogram. Missionärerna

bestämde varje morgon vilken bro-

schyr de skulle använda sig av un-

der dagen och gick sedan ut och

knackade dörr. Märkligt nog fann

man och undervisade intresserade

undersökare.

Flera år senare, när jag under för-

sta presidentskapets och de tolvs

ledning hade ansvaret för missio-

närsprogrammet, introducerades

och användes det första enhetliga

programmet. Resultatet blev under-

bart, men under årens lopp utveck-

lades programmet till ett förfarings-

sätt där det viktigaste blev att lära

sig lektionerna utantill. Lektionerna

gavs mekaniskt ur minnet. Missio-

närerna blev mer benägna att förlita

sig på sitt minne än på Herrens

Ande.”

Under det första världsomfattan-

de ledarskapsmötet den 11 januari

2003 varnade president Hinckley

för att ignorera Andens vägledning

i missionärsundervisningen.

”Vi har nu i många år haft en

standarduppsättning av missionärs-

lektioner. Det har kommit mycket

gott av detta. Missionärerna har ald-

rig saknat något att undervisa om

på ett systematiskt sätt. Men tyvärr

har denna metod i alltför många fall

resulterat i en inlärd presentation

som brustit i andlighet och person-

lig övertygelse.”

Han citerade sedan Läran och

förbunden 46:2: ”Oaktat det som

står skrivet har det från begynnel-

sen överlåtits till min kyrkas äldster

och skall alltid överlåtas att leda

alla möten, såsom den helige Ande

undervisar och leder dem.”

President Hinckley lovade: ”Om

denna princip iakttas … kommer

det en ny kraft i deras undervisning

… Låt missionärerna lösgöra sig

från sina inlärda lektioner. Låt

dem tala med stor övertygelse som

Herrens Ande manar dem.”

Lektionerna i Predika mitt

evangelium är samtidigt en åter-

gång till kyrkans första missionärers

spontana sätt att predika och ett

steg framåt, eftersom det förser

missionärerna med mycket mer

hjälpmaterial som bygger på många

års erfarenheter. m
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halvtimma varje kväll till att planera

för nästa dag och ta en stund varje

morgon till att gå igenom planerna

innan de börjar sitt arbete.

Planeringskalendern, tillsammans

med upplysningarna från områdes-

boken, kommer att ge missionärs-

kamraterna verktyg som hjälper dem

planera sin tid och anteckna viktiga

upplysningar om dem som de

undervisar.

”När en missionär … har Herrens

Ande med sig … känner undersöka-

ren något”, sade äldste Ballard. ”Det

är detta som är avsikten med Predi-

ka mitt evangelium – att göra mis-

sionärerna redo att få den kraften …

I vissa delar av världen finns det

människor som helt enkelt inte är in-

tresserade av religion. Vi måste hjäl-

pa människor förstå budskapet om

återställelsen för att kunna tränga

igenom detta … Enda sättet som

detta kommer att ske är genom att

förbereda missionärerna som aldrig

förr.” m

En kyrka som växer är en ”underbar
utmaning” för Fastighetsavdelningen
Patricia S Norwood, kyrkans tidningar

issionsarbetet har beskrivits

som ett ”underbart verk” och

med det i sanning underbara an-

talet nya medlemmar som finner

evangeliet kommer utmaningen att

verka för att ge tak över huvudet

åt kyrkans nya och expanderande

stavar och distrikt.

Dagen då president Gordon B

Hinckley höll sitt första tal som kyr-

kans president, nämnde han några

av de utmaningar som en ständigt

växande kyrka står inför. ”Den allvar-

ligaste utmaningen vi har, och den

underbaraste utmaningen, är utma-

ningen som kommer av tillväxt. Att

anpassa sig till kyrkans enorma till-

växt framkallar många problem och

innebär att möteshus för dyrkan och

andra fastigheter behöver uppföras –

M men vilken härlig och underbar ut-

maning det är!” (Jay M Todd, ”Presi-

dent Gordon B. Hinckley: Fifteenth

President of the Church”, Ensign, apr

1995, s 6)

Med samma optimistiska inställ-

ning har kyrkans fastighetsavdelning

bemödat sig om att hålla jämna steg

med efterfrågan på nya möteshus.

I ett tal på generalkonferensen i

oktober förra året sade president

Hinckley: ”Vi har just nu, i något sta-

dium, 451 möteshus av olika storlek

under uppförande i många delar av

världen. Detta väldiga byggnadspro-

gram är fenomenalt. Jag vet inget

som går upp mot det.” (”Tillståndet i

kyrkan”, Liahona, nov 2004, s 4) Det

byggs varje år omkring 300 nya mö-

teshus världen över, och 150 befintli-

ga möteshus byggs ut. Två tredjede-

lar av byggnationen sker utanför

Förenta staterna.

Kyrkan har många års erfarenhet

och har utvecklat välbeprövade

mönster för uppförandet av mö-

teshus. ”Genom denna väldiga er-

farenhet”, sade president Hinckley,

”bygger vi bättre byggnader än de

som tidigare uppförts i vår kyrka.”

(Liahona, nov 2004, s 4)

Innan ett möteshus byggs bedö-

mer Fastighetsavdelningen om det

finns andra alternativ för församling-

en eller grenen, till exempel att en

byggnad delas med en närliggande

församling eller gren, att mötessche-

mat anpassas så att fler församlingar

eller grenar ryms i samma byggnad,

eller att befintliga möteshus byggs ut.

 Om det bestäms att ett nytt mö-

teshus behövs, sänds en ansökan in

och prioriteringen grundar sig på

Den första institutbyggnaden i Västindien

invigdes i november förra året och var

en av över 400 kyrkobyggnader som var

under uppbyggnad 2004.
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antalet andra ansökningar och på till-

gängliga medel. När väl en ansökan

godkänts ingår den i planen för tänk-

ta projekt och sänds till kyrkans be-

villningskommitté för granskning.

Om planen godkänns planläggs,

byggs och invigs möteshuset.

Ofta använder kyrkan sig av stan-

dardplanlösningar för att hålla kost-

naderna nere och öka effektiviteten

i byggnationen, stödja kyrkans pro-

gram och presentera den önskade

utformningen för det lokala samhäl-

let. ”Våra byggnader är vackra”, sade

president Hinckley. ”De berikar de

samhällen där de finns. De är väl un-

derhållna … De är både vackra och

ändamålsenliga. Om de är ganska

lika varandra, så är detta avsiktligt.

Genom att använda oss av väl beprö-

vade mönster sparar vi miljontals

dollar samtidigt som vi uppfyller

människornas behov.” (Liahona,

nov 2004, s 4)

I många fall är det inköpet av en

tomt som utgör den största svårighe-

ten när ett möteshus ska uppföras.

I en del tättbefolkade områden är

det ont om mark och priset är ofta

högt. Detta har lett till att några tem-

pel, såsom templet i Manhattan, New

York, och i Hongkong, uppfördes

genom ombyggnad av befintliga

byggnader i kyrkans ägo. I sådana

områden byggs ofta möteshusen i

flera våningar.

Tidigare fanns det en stor utma-

ning för medlemmarna eftersom de

själva måste stå för en stor del av

byggnadskostnaderna. Nu ombeds

inte medlemmar att offra sina pengar

för byggnaderna, men de ombeds

att ge av sin tid och hjälpa till att ta

hand om och städa dessa kyrko-

byggnader. Detta hjälper kyrkan

ekonomiskt, men det bidrar också

till att medlemmarna som kommer

dit får en känsla av äganderätt och

respekt.

En annan utmaning beror på de

missuppfattningar som en del har

om kyrkan. Då och då uppstår ett

motstånd från samhället när en ny

byggnad annonseras. Kyrkan arbetar

på att undanröja sådana hinder

närhelst det är möjligt. Det är inget

ovanligt att se gudomligt ingripande

för Herrens kyrkas skull.

Allteftersom kyrkan fortsätter att

växa i medlemsantal kommer arbetet

med att bygga hus åt Herren att fort-

skrida, eftersom de är de platser där

evangeliet predikas, heliga förbund

ingås och liv förändras. ”Det är sant

Templet i Santo Domingo i Dominikanska republiken, som invigdes år 2000, står som

ett vackert riktmärke i den starkt trafikerade staden. ”Våra byggnader är vackra”,

sade president Hinckley. ”De berikar de samhällen där de finns.”
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att solen aldrig går ner över detta

Herrens verk, som påverkar männis-

kors liv över hela jorden”, sade pre-

sident Hinckley i ett tal under gene-

ralkonferensen i oktober 2003. ”Det

finns inga gränser för vårt verk. Un-

der Herrens ledning kommer det att

fortsätta. De nationer som nu är

stängda för oss, kommer en dag att

öppnas. Detta är min tro. Det är min

övertygelse. Det är mitt vittnesbörd.”

(”Tillståndet i kyrkan”, Liahona, nov

2003, s 7.) m

Utsändning
av Unga kvinnors
allmänna möte

nga kvinnors allmänna möte

kommer att hållas den 26 mars

2005 i konferenscentret i Salt Lake

City. Årets tema är ”Ett stort och

förunderligt verk”.

Programmet kommer att sändas i

TV samma dag kl 18.00 amerikansk

tid och i repris kl 20.00 MST via kyr-

kans satellitsystem till Förenta stater-

na, Canada, Västindien, Mexico, Cen-

tralamerika, Brasilien, delar av Uru-

guay och andra delar av Sydamerika.

Återutsändningar till kyrkans an-

dra områden sker följande lördag

eller söndag vid olika klockslag.

Programmet kommer att sändas

på armeniska, bislamska, bulgariska,

cebuano, danska, engelska (även

textat), estniska, fijianska, finska,

franska, grekiska, guarani, haitiska,

hmong, holländska, indonesiska,

isländska, italienska, japanska, kam-

U

bodjanska, kantonesiska, kiribati,

koreanska, laotiska, lettiska, litauis-

ka, mandarin, marshallesiska, mongo-

liska, navajo, norska, pohnpaenska,

polska, portugisiska, rumänska,

ryska, samoanska, spanska, svenska,

tagalog, tahitiska, thailändska, tjeck-

iska, tonganska, tyska, ukrainska,

ungerska och vietnamesiska. Alla

språk kommer inte att erbjudas i

varje område.

En direktsänd ljudupptagning av

mötet kommer att finnas online på

olika språk. Gå till www.lds.org/

broadcast för information om änd-

ringar och uppdateringar. Den 28

mars kommer ljudupptagningar att

finnas tillgängliga på de flesta av de

ovannämnda språken.

En DVD-inspelning av mötet kom-

mer att finnas tillgänglig några måna-

der efter utsändningen och finns då,

förutom på ovannämnda språk, även

på: albanska, chuukesiska, kroatiska,

malagassiska och swahili.

Eventuellt kan ändringar ske av

sändningstider och språktillgäng-

lighet. Kontakta lokala ledare för

aktuell information. m

Utsändning av
andligt möte för
ungdomar

ldste David E Sorensen i de sjut-

tios presidentskap kommer att

tala till ungdomarna i kyrkan vid ett

andligt möte den 6 mars 2005 på

Marriott-centret i Provo, Utah, som

arrangeras av Kyrkans utbildnings-

verksamhet och sänds via satellit.

Det kommer att direktsändas på

engelska, franska, portugisiska och

spanska.

Mötet kommer att tolkas till andra

språk och sändas en vecka senare,

den 13 mars. Språken omfattar ar-

meniska, bulgariska, danska, finska,

holländska, indonesiska, italienska,

japanska, kambodjanska, kantonesis-

ka, koreanska, mandarin, marshalle-

siska, mongoliska, norska, ryska,

samoanska, svenska, tagalog, thai-

ländska, tonganska, tyska, ukrainska,

ungerska och vietnamesiska.

Kontrollera utsändningstiderna

med lokala ledare. m

Ä

Nyheter
Kyrkan öppnar de första förrådshusen

i Centralamerika

augusti 2004 öppnade kyrkan

Centralamerikas första biskopens

förrådshus, med byggnader i Gua-

temala, El Salvador och Honduras,

för att hjälpa biskopar och grenspre-

sidenter att förse behövande med

livsmedel.

I förrådshusen kommer att finnas

sådana basvaror som bönor, majs-

mjöl, vetemjöl, havregryn, olja,

mjölkpulver, ris, salt, socker och

sojaprotein. De kommer att drivas

helt på frivillig väg.

Förrådshusen, som områdespre-

sidentskapet anhållit om, bidrar till

att minska kostnaderna för att täcka

välfärdsbehoven i området eftersom

varorna nu kan köpas i stora partier.

Ledare betonade vid ett öppet hus

I
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att välfärdsprogrammet är till för att

uppehålla livet, inte en livsstil. De

som får hjälp får det på villkor som

biskopen eller grenspresidenten stäl-

ler. Han ber medlemmen att betala

tillbaka genom att närhelst det är

möjligt hjälpa till med något.

Dödsbringande tyfon drabbar

kyrkans medlemmar i Japan

Förra årets tyfonsäsong visade sig

vara dödsbringande för Japan. Tyfo-

nen Tokage, som betyder ödla på

japanska, var den tionde det året.

Vanligtvis går endast tre stormar in i

landet under en tyfonsäsong. Toka-

ge, den sista stormen som slog till,

var det värsta ovädret sedan 1979.

Antalet dödsoffer blev 78, över ett

dussin andra rapporterades saknade

och hundratals fler skadades. Totalt

dödades omkring 170 personer un-

der tyfonsäsongen 2004.

Tyfonen Tokage drabbade Japan

den 20 oktober 2004 med hårda vin-

dar och häftigt regn som skapade

kolossala vågor och hundratals jord-

skred i landet. Den slog till mot alla

tre av Japans största öar innan den

drog österut till Stilla havet, där

styrkan minskade till tropisk storm.

Mycket av Japan hann stängas ned

i beredskap för stormen. En del ar-

betare fick gå hem tidigare, allmänna

skolor stängdes och allmänna kom-

munikationer med buss, tåg och flyg

inställdes. Över 927 avgångar med

flyg ställdes in, 265 000 hushåll blev

utan el och nästan 10 000 människor

måste evakueras från sina hem.

Medlemmar i Toyooka gren i Fu-

kuchiyama distrikt drabbades svårt

av tyfonen. Den orsakade översväm-

ningar i 32 medlemmars hem, i mis-

sionärernas bostad och även i gre-

nens möteshus. Medlemmar från

omkringliggande områden färdades

många timmar på översvämmade,

skadade vägar för att ge humanitär

hjälp till kyrkans medlemmar, deras

vänner och andra grannar.

Över 40 000 hus drabbades av

översvämningar på grund av Tokage,

och över 2 706 blev allvarligt skada-

de eller förstörda, enligt ledningen

för Japans brand- och katastrofhjälp.

Antalet döda och hem förstörda ge-

nom jordskred är högt eftersom mer

än 70 procent av Japan täcks av berg.

Många hus byggs vid foten av branta

sluttningar.

Söndagen därpå samlades med-

lemmarna i Toyooka gren till ett sak-

ramentsmöte i möteshusets över-

våning. ”Våra kroppar var verkligen

trötta och slitna, men under detta

något annorlunda möte på en timma

fick varje medlem andlig näring”,

sade grenspresident Yoshihiro Furu-

tani. Den dagen var närvaron hög

och den har fortsätta stiga alltsedan

dess. m

Church News bidrog till denna artikel.
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Japanska medlemmar hjälper till att städa upp efter tyfonen Tokage. De känns igen

på sina västar märkta ”Hjälpande händer”.
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Fler förslag till
samlingsstunden,
mars 2005

Här följer fler förslag till

samlingsstunden som

Primärföreningens le-

dare kan använda tillsammans

med samlingsstunden i det här

numret av Liahona. För lektionen,

instruktionerna och aktiviteten

som hör samman med dessa för-

slag, se ”Jesus Kristus är min Fräl-

sare” på sidorna LS4 och LS5 i det

här numret av Lilla Stjärnan.

1. Sätt upp sjätte trosartikeln och

läs upp den tillsammans med bar-

nen. Förklara vad den ursprungliga

kyrkan betyder ( Jesu Kristi Kyrka

när Jesus var på jorden). Hjälp bar-

nen lära sig sjätte trosartikeln utan-

till. (Se Undervisning: Den högsta

kallelsen, s 181–182.) Sätt upp

bilder på ena sidan av tavlan, till

exempel följande ur Evangeliet i bild:

205 (Gossen Jesus i templet), 208

(Johannes döparen döper Jesus),

213 (Jesus botar den blinde man-

nen), 225 (Den sista måltiden), 235

(Gån fördenskull ut), 601 (Dopet),

604 (Sakramentet delas ut), 609

(Ungt par på väg till templet), 612

(Missionärer undervisar om Jesu

Kristi evangelium) och 613 (Att

smörja och välsigna sjuka). På andra

sidan av tavlan sätter du upp bild

211 (Kristus ordinerar apostlarna).

Lär barnen att Kristus organiserade

sin kyrka när han var på jorden och

gav apostlarna på hans tid myndig-

heten (”rikets nycklar” eller prästa-

dömets nycklar) att leda. Läs och

tala om Matteus 16:18–19. Sätt upp

en bild av nuvarande första presi-

dentskapet och de tolv apostlarnas

kvorum. Läs L&F 107:18 högt och

lär barnen att profeter och apostlar

har fått samma myndighet (nycklar)

i dag. Gör i ordning fem nyckelfor-

made papper med en av följande

skriftställehänvisningar på vardera

”nyckel”: (1) L&F 20:72–74; (2)

Matteus 4:23; (3) Lukas 2:46–49;

(4) L&F 84:64–70; (5) Matteus

28:19–20. Dela in barnen i fem

grupper och ge en nyckel till varje

grupp. Låt barnen slå upp skrift-

ställena och ta reda på vilka av präs-

tadömets plikter som beskrivs.

Jämför hur dagens plikter liknar

och/eller skiljer sig från dem på

Kristi tid. Betona att principerna

var desamma då som de är i dag.

Låt varje grupp välja ut bilder på

tavlan som illustrerar prästadöms-

plikter, både på Kristi tid och i kyr-

kan i dag. Låt varje grupp redogöra

för de andra barnen och sätta upp

sina bilder.

2. Klasspresentation: Be i förväg

flera barn komma till Primär beredda

att berätta något om ett av vittnena

till Kristi uppståndelse (se nedan).

Återge med egna ord berättelsen

om Kristi död med hjälp av följande

bilder ur Evangeliet i bild: 230

(Korsfästelsen), 231 (Jesus begravs)

och 232 (Jesu grav). Be barnen fun-

dera över hur Jesu familj och vänner

måste ha känt sig när han dog. Tala

om för dem att vi har inbjudit några

av dessa ”vänner” att berätta för oss

om den glädje de kände när de för-

stod att Kristus hade uppstått. Låt

barnen ha namnskyltar och be dem

berätta om följande personer som

såg Kristus efter hans uppståndelse:

Maria från Magdala (se Joh 20:11–

18), Petrus och Johannes (se Joh

20:2–10), Kleopas (se Luk 24:13–32),

lärjungarna (se Luk 24:33–53; Joh

20:19–22), Thomas (se Joh 20:24–

29) och nephiterna (se 3 Nephi

11:8–17). När barnen är klara med

sina berättelser tar ni bort deras

namnskyltar, ändrar turordningen

och låter dem läsa en rad som led-

tråd för de andra barnen att gissa

vem eller vilka de föreställde (till

exempel: ”Jag trodde inte att Jesus

hade uppstått från de döda förrän

jag såg honom med mina egna ögon.

Vem är jag?”, eller ”Jag är en apostel

som tillsammans med Petrus sprang

till den tomma graven. Vem är jag?”)

Sjung en sång eller psalm om pås-

ken. Undervisa om uppståndelsens

princip med hjälp av en handske och

handen (se Primär 1, lektion 45, be-

rikande aktivitet nr 2). Om det finns

tid och Primärs presidentskap god-

känner det, så bjud in någon som

har haft ett dödsfall i familjen att

bära sitt vittnesbörd om uppståndel-

sen. Påminn barnen om att vi firar

påsk för att tacka för välsignelserna

vi fått genom försoningen och

uppståndelsen. m
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lever vid Brigham Young-univer-

sitetet fick en uppmaning av

äldste Dallin H Oaks i de tolv apost-

larnas kvorum under ett tal till dem

den 9 november 2004. Det var en

uppmaning att, då de fattar till synes

obetydliga beslut, fråga sig: ”Vad le-

der det till?”, eftersom ”små avvikel-

ser i kursen kan orsaka stora trage-

dier när det gäller bestämmelseorten”,

sade han.

Äldste Oaks rådde de heliga att

inte ta del av något som kan vara

beroendeframkallande, till exempel

tobak, alkohol och pornografi. ”Vad

leder det till om ni prövar på denna

smörja? … Ta del [av det] och det le-

der er till soptippen – avstjälpnings-

platsen för timliga drömmar och

eviga destinationer.”

Men att dagligen studera skrifter-

na och två gånger om dagen ha sina

egna böner och familjeböner ger ett

”enormt andligt och timligt skydd …

eftersom detta är viktigt om vi ska

ha den Helige Andens sällskap, som

leder oss och stärker oss andligen.

Jag kan försäkra er att när vi trofast

gör det, för det oss närmare Herren,

och underlåter vi att göra det, leder

det oss bort från honom”, sade han.

Äldste Oaks uttryckte sin oro över

vissa trender han sett som allmän

praxis, där de sista dagars heligas en-

skilda val och inflytande kan bidra till

det allmännas bästa.

“För det första oroar jag mig för

den nutida överbetoningen av rättig-

heter och den ringa betoningen av

ansvar”, sade han. Ett exempel är

skilsmässor utan någon parts fel, där

endera maken efter gottfinnande

kan lösa upp sitt äktenskap. Dessa

skilsmässor ”har fördunklat den oer-

hörda betydelsen av förpliktelser i

äktenskapet”.

Ett annat exempel är vanföreställ-

ningen att vi hjälper barn genom att

precisera och hävda deras rättighe-

ter. ”Vi hjälper barnen mer genom

att försöka stärka föräldrars ansvar –

både de biologiska föräldrarnas och

adoptivföräldrarnas – även när detta

ansvar inte går att hävda juridiskt.”

För att höja den allmänna välfär-

den ”måste vi stärka vår känsla för

den enskildes ansvar för andras väl-

färd och för samhällets bästa i stort”,

sade han.

För det andra var äldste Oaks oro-

ad över tidningars och böckers mins-

kade läsekrets. Han åberopade en

mätning som visade att de i åldern

25 till 34 år som läser tidningar (an-

tingen i handen eller på Internet) i

genomsnitt minskade i antal under

loppet av fyra år med nästan 10

procent.

“Varför är dessa trender oroväck-

ande? Fler och fler människor läser

inte nyheter om världen omkring

dem eller om dagens viktiga frågor.

De tycks lita på vad andra berättar

för dem eller på korta inslag i TV-

nyheterna, där till och med de vikti-

gaste ämnena knappt får mer än 60

sekunder”, sade han.

Vad kommer detta att leda till?

”Det leder till mindre angelägna,

mindre eftertänksamma och mindre

informerade medborgare, och det

leder i sin tur till att de styrande blir

mindre ansvarskännande och min-

dre engagerade.”

För det tredje oroar han sig för

det som undervisas i skolorna. ”Jag

är rädd för att en del av de värde-

ringar som lärs ut eller inte lärs ut till

unga människor, som kommer att

tala till oss från offentliga och kyrkli-

ga talarstolar här i landet om bara

några få år, är mycket annorlunda än

de värderingar som har format den-

na nation och dess folk”, sade han.

Äldste Dallin H Oaks

Äldste Oaks
uppmanar de heliga
att fråga sig: ”Vad
leder det till?”

E
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i behöver öka antalet heltidsmis-

sionärer som kallas från området

Centrala Europa för att tjäna varhelst

Herrens profet inspireras att sända

dem. Antalet missionärer i världen

har minskat under senare år, delvis

på grund av att kyrkan förväntar sig

att missionärerna ska uppfylla högre

krav beträffande förberedelse och

värdighet, och delvis på grund av

att familjerna i kyrkan inte har lika

många barn som de en gång hade.

Missionärer från länderna i Centra-

la Europa ger ett stort bidrag till mis-

sionerna i hela kyrkan. Inom detta

område kommer några av våra bästa

äldster och kvinnliga missionärer

från Europa och tjänar i Europa. De

kan språket, de känner människorna

Fler missionärer: ”I skolen fortfara med att predika”

Budskap från områdespresidentskapet

och deras närvaro visar att kyrkan

inte är en ”amerikansk kyrka”.

Här följer fem sätt att förbereda

fler bra missionärer. För det första,

hjälp dem att själva sätta upp målet

att verka som missionär medan de är

unga. Ju yngre en person är när han

eller hon gör målsättningen att verka

som missionär, desto troligare är det

att det kommer att bli så. Att sätta

mål tidigt i livet hjälper också ung-

domarna att hålla sig värdiga, spara

pengar, lära sig evangeliet och

verkligen förbereda sig för att tjäna.

För det andra bör varje församling

eller gren utveckla en ”kultur” där

alla deras unga män, och många av

deras unga kvinnor, stärker varandra

i förväntningen att de alla kommer

att verka som missionärer – ”det är

bara så vi gör i vår församling!”.

För det tredje bör unga föräldrar

Äldste Bruce C Hafen

V

“För det fjärde oroar jag mig över

den misstro som skapas mot offentli-

ga personer och ämbetsmän”, sade

han. ”Så mycket av den offentliga de-

batten och mediatäckningen och un-

derhållningen tycks bestå av sådant

som undergräver tilltron till de per-

soner och ämbetsmän som bör fun-

gera som moralens väktare för unga

och gamla i vårt samhälle.”

Om denna trend fortsätter kom-

mer medborgare att tvivla på de

regler och principer som offentliga

ämbetsmän, lärare, präster och

andra förestavar. ”Det kommer att

leda till att vi ifrågasätter eller eli-

minerar de band som binder oss

samman som samhälle, familj eller

enskild organisation”, sade äldste

Oaks.

Frågan ”Vart kommer det att leda

mig?” är ett värdefullt redskap som vi

bör använda för att bedöma våra per-

sonliga beslut. Äldste Oaks föreslog

emellertid två ytterligare frågor som

också är viktiga att ställa sig och kan

användas för att bygga upp oss och

bära vårt vittnesbörd: ”Vart leder mig

tron på Herren Jesus Kristus? Vart

leder evangeliet mig?” m

Lokala nyheter
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öndagens möte för Stockholms

Södra Stavs konferens hölls

den 24 oktober 2004 i Aula Magna i

Stockholms universitet. Presiderade

gjorde äldste W Craig Zwick i de

sjuttios första kvorum, för närvaran-

de rådgivare i presidentskapet för

området Centrala Europa.

Bo Backman, 2:e rådgivare i stavs-

presidentskapet, inledde. ”Alla som

drivs av den Helige Anden är Guds

söner och döttrar, men många av oss

är så tyngda av ansvaret för familj,

ämbete och arbete att vi inte hinner

inbjuda Anden. Vi bör fråga oss vart

vi är på väg, om vår kurs behöver

justeras.”

”Vi måste tala genom Anden”, sade

Eric Peterson, 1:e rådgivare i stavs-

presidentskapet. ”Budskapet låter

enkelt och vi kan tycka att detta har

vi hört förut. Vi behöver helga sab-

batsdagen! Det gör vi inte nu! Om

hur vi kan tillbringa sabbatsdagen

Stavskonferens i Stockholms Södra Stav –
Viljan att göra förändringar

har president Spencer W Kimball

sagt: ’Gör en personlig inventering,

se över dina svagheter, fasta, läs bra

böcker, begrunda och meditera, för-

bered lektioner, studera skrifterna,

förbered tal, vila och koppla av, be-

sök sjuka, umgås med familjen, gör

gott, drick från kunskapens källa,

sök syndernas förlåtelse, bygg upp

ande och själ, återställ din andliga

gestalt, ta del av saker, klättra högt

på stegen som leder till vår Fader i

himmelen.’

Som presidentskap går vi ofta till

Fadern i bön och frågar om speciella

saker och får speciella svar. Denna

kyrka är byggd på uppenbarelse.

Fråga Gud och nöj dig inte förrän du

fått ett svar genom bön”, avslutade

president Peterson.

Alexandra Nordin, Södertälje

församling, som varit missionär på

Kanarieöarna, berättade att hennes

mission hjälpt henne oerhört och

S

be Herren att sända dem fler barn.

Nästan inga länder i Europa har

tillräckligt med barn för att behålla

samma folkmängd. Vilka ska be-

tala räkningarna och hålla samhället

levande när deras föräldrar går i

pension? Eftersom befolkningen i

allmänhet minskar i hela Europa be-

hövs fler pojkar och flickor från sista

dagars heliga hem, inte bara för att

verka som missionärer, utan för att

stärka sina samhällen och länder.

För det fjärde, avråd inte unga

kvinnor att gå ut som missionärer

om de önskar det. Fastän kvinnor

inte har samma prästadömsplikt att

tjäna, är de välkomna att tjäna som

missionärer om de önskar det, och

de hör ofta till våra bästa missionärer.

För det femte, även om värdig-

hetsnormerna för att verka som mis-

sionär är mycket höga, måste inte en

ung person ha varit ”perfekt” hela

sitt liv för att vara värdig att tjäna.

Ungdomar som gör felsteg kan om-

vända sig och lära av sina misstag.

Anta inte att en ung person alltid

kommer att vara ett ”svart får” för att

han inte alltid varit aktiv i kyrkan el-

ler behöver lite tid för att förstå att

evangeliet verkligen är sant.

Jesus bad oss att inte kasta ut dem

som är tillfälligt ovärdiga. I stället

ska vi ”fortfara med att predika för

sådana, ty I veten ej, om de icke vilja

återvända och omvända sig och

komma till mig med hjärtats fulla

uppsåt, så att jag skall hela dem, och

I skolen vara medlet att bringa dem

frälsning”. (3 Nephi 18:30, 32)

Tack vare Kristi försoning kan vi

lära oss av våra erfarenheter utan

att fördömas av dem. Därför ska vi

inte ”fördöma” dem som gör felsteg

medan de lär sig av erfarenheter.

Låt oss i stället ”fortfara med att pre-

dika” för dem i kärlek och tålamod.

När vi gör det är vi verkligen ”medlet

att bringa dem frälsning”, eftersom

vårt tålmodiga, kärleksfulla stöd

uppmuntrar dem att återvända till

Kristus, och han ”skall hela dem”.

På detta sätt är vi medarbetare

med Kristus i det heliga arbetet att

återlösa hans folk.

Må Gud välsigna oss att hjälpa fler

av våra ungdomar att verka som

missionärer, inte bara för att sprida

evangeliet, utan för att välsigna dem

själva, välsigna kyrkan och välsigna

vårt samhälle. m

Äldste Bruce C Hafen
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Äldste W Craig Zwick tolkades av

Göran Wern.

Alexandra Nordin, missionär på

Kanarieöarna.

helt förändrat hennes och andra

människors liv. ”Jag vet att min him-

melske Fader älskar mig och alla sina

barn. Han bryr sig om alla detaljer i

våra liv”, sade hon. ”Mitt vittnesbörd

om Fadern och Kristus som vår Fräl-

sare är starkt och jag bär det med

mig varje dag som en kraft.”

Syster Deborah Kimball, tolkad

av sin man, tempelpresident Max

Kimball, citerade president Gordon

B Hinckley: ”’Varje gång vi går till

templet blir vi bättre personer och

får rikliga välsignelser.’ Alla inbjuds

att förbereda sig för att komma”,

sade hon. ”Stora upplevelser för

själen väntar i templet. Kom och

utför arbete för levande och döda.

Vi hälsar alla med öppna armar.”

”Jag översköljs av kärlek för att ni

är här, för att ni dagligen strävar efter

att leva i harmoni med Jesu Kristi

evangelium”, sade stavspresident Jo-

nas Krylborn som hänvisade till vad

äldste Joseph Wirthlin sagt på senas-

te generalkonferensen om vilken

jordmån våra ”frön” har att gro i

(Mark 4:3). ”’Första fröet som faller

vid vägen innebär att vi hör evange-

liet, men fröet slår inte rot. Andra

fröet som faller på stenig mark slår

inte heller rot utan kan jämföras

med att vi inte står fasta i prövningar

och inte är villiga att betala priset för

att återvända till vår himmelske Fa-

der. Tredje fröet faller bland törnen,

vilket betyder att vi har stor oro för

våra världsliga bekymmer och har

begär efter det som världen kan ge.

Det fjärde fröet faller i god jord. Det

symboliserar medlemmar som låter

ordet slå rot och som anammar

evangeliet och låter det lyfta sina liv.’

Fråga Herren i bön! Du kanske be-

höver göra förändringar”, sade presi-

dent Krylborn, som uttryckte oro för

följande konkreta företeelser: ”Brö-

der och systrar som söndag efter

söndag står ute i korridorerna; som

ingått förbund i templet men inte

besöker templet; som inte dagligen

låter skrifterna och bönen vara en

del av sina liv; som inte helgar sab-

batsdagen; som pekar finger åt dem

de tycker är för engagerade i sina

ämbeten och sitt tjänande för Her-

ren; som låter intellektet ta över före

Anden och tror att de vet mer än

Herren; som ifrågasätter sina smorda

och kallade ledare och som låter

det de kan läsa på internet gå före

Herrens ord om att detta evangeli-

um är Jesu Kristi kyrka, återställt av

profeten Joseph Smith.

Herren är god och förlåter oss när

vi omvänder oss. Han ber att vi sva-

ga, ofullkomliga ska acceptera Jesus

Kristus som vår personlige Frälsare.

Jag vet i djupet av mitt hjärta att han

leder sin kyrka genom en levande

profet, och att Guds ord finns i skrif-

terna och ger oss alla den kraft vi

behöver i denna svåra tid”, avslutade

president Krylborn.

Syster Joan Baugh bar ett starkt

vittnesbörd om att himlen är öppen

för uppenbarelse för Herrens pro-

feter och att Kristus tog på sig alla

våra synder för att vi ska kunna bli

värdiga att återvända till Fadern.

Missionspresident Gary Baugh be-

rättade hur människorna vände sig

bort när David O McKays far 1881

predikade evangeliet i Skottland.

Han beslöt sig därför för att bara pre-

dika om evangeliets första principer

och inte om återställelsen. Under

en månad tyngdes han av en dyster
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Janet Zwick i glatt samspråk med Gary och Joan Baugh.

Kören sjöng ”Var när mig varje stund” och ”Herrens bön”.
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känsla, Anden var borta. Efter en

sömnlös natt drog han sig undan till

en grotta för att vara helt i fred och

utgöt sin själ inför Herren. En röst

sade: ”Vittna om att Joseph Smith är

en Guds profet.” Han överväldigades

av insikten om att han gjort fel och

predikade därefter om återställelsen

genom Joseph Smith. ”Bär ett starkt

vittnesbörd om att Joseph Smith är

en sann Guds profet, att Mormons

bok är Guds ord och har stor kraft

och att Jesu Kristi sanna kyrka finns

på jorden i dag. Tala om glädjen i

denna kunskap!” manade president

Baugh.

”Det är värt stora ansträngningar

för oss kvinnor att tjäna Herren ge-

nom att vara goda hustrur och möd-

rar och dela med oss av det vi fått i

evangeliet”, sade Helena Krylborn.

”Vi behöver följa ljuset från vår

Frälsare”, sade syster Janet Zwick.

Hon berättade att deras första barn

fötts mentalt och fysiskt handikap-

pat. ”Kristus blev vår säkra grund”,

sade hon. ”Vår son har lärt oss saker

vi annars inte kunnat förstå. Pröv-

ningar och lidande kan vi inte över-

vinna själva, utan vi behöver sikta in

oss på ljuset från Kristus som ger oss

hopp i förtvivlan och frid i smärta.”

”Var villiga till förändring så lovar

jag att Anden kommer att vara med

er”, sade äldste W Craig Zwick ”Be-

grunda vad ni hört och känt här i

dag, så kommer ni att förstå med

större klarhet, och när ni bereder ert

sinne kommer större uppenbarelse

till er. Kristi ljus, och för dem som

är döpta, den Helige Anden, ger oss

unik ledning som fyller vårt sinne

och hjärta.”

Äldste Zwick hänvisade till Moroni

10:9–17 om de heliga gåvor och ta-

langer som fördelas till oss genom

Kristi ande – att kunna undervisa

med visdom, med Anden, ha stor

tro, kunna helbrägdagöra, profetera,

se änglar, tala i tungor (dvs olika

språk) – och uppmanade oss att

begrunda detta i hjärtat.
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in familj kan vara tillsammans

för evigt” var temat för bar-

nens medverkan på sakramentsmö-

tet den 31 oktober 2004 i Sundsvall.

Barnens medverkan
på sakramentsmötet

M”

början av 2003 funderade vi i Aves-

ta gren på vad vi skulle göra för

att grenen skulle växa. Missionärerna

hade haft undersökare en längre tid,

men de gjorde inte några framsteg.

Så vi bestämde oss för att hela gre-

nen skulle fasta och be, men inte

någon vanlig bön utan vi skulle be

tills vi kände att vår himmelske Fader

hade hört vår bön. Vi fastade och

hemma hos ett medlemspar satte vi

oss i en ring, föll ner på knä och bad

en i taget. Vi fortsatte tills vi kände

att vår bön blivit hörd. Då hade vi

bett i fyra timmar, en tid som kändes

mycket kort.

Nu började miraklerna ske. En äld-

re kvinna som i ungefär ett år kom-

mit till kyrkan men inte velat döpa

sig då hon var rädd att bli tvungen

att hålla tal och böner i kyrkan, döp-

tes i september 2003. Under vittnes-

bördsmötet i oktober 2004 höll hon

ett underbart vittnesbörd om hur

tacksam hon är att vara medlem.

Mirakel två inträffade hösten 2003

då missionärerna mötte en ung man

på tjugotre år som var förberedd för

evangeliet. Att få vara med och un-

dervisa honom var helt underbart.

Även han döptes i september 2003

och är nu andre rådgivare i grens-

presidentskapet.

Det tredje miraklet kom en kväll

hösten 2003 då missionärerna och

jag var i Fagersta och kände att nå-

gon där var förberedd för evangeliet.

Vi fann en kvinna som undersökt

kyrkan fem år tidigare. Hon var per-

sonen vi sökte och hon döptes i

januari 2004.

Samma höst i Horndal fann vi en

mycket positiv kvinna som vi fick

undervisa. Anden hade starkt manat

oss att skrifta på den här platsen.

Den här kvinnan hade bett i två må-

nader om att träffa någon med sam-

ma tro som hon, som kunde besvara

alla hennes frågor om evangeliet.

Hon började läsa Mormons bok. När

vi frågade henne om hon hade bett

ifall den är sann, svarade hon att hon

inte behövde göra det, för hon visste

att boken är sann. Både äldsterna

och jag kände att hon behövde be

för att få ett starkt vittnesbörd om

boken, men hon insisterade på att

hon ändå visste att den är sann.

Senare ringde hon och ville inte

ha flera besök, eftersom hon nu

trodde att Mormons bok kom från

den onda makten. Allt hon vetat för-

ut hade tagits bort från henne. Men

kanske ska hon komma till kyrkan i

framtiden.

När paret Helge och Gerti Sten-

berg for till templet på sin artonmå-

nadersmission i mars 2004, åkte jag

en vecka senare på en korttidsmis-

sion på två månader till Eskilstuna.

Det var en stark upplevelse, och jag

fick döpa en person under min mis-

sion. Detta var det fjärde miraklet.

I Avesta döptes sommaren 2004 två

afrikaner som nu finns i Södertälje

församling, vilket jag ser som mirakel

fem.

Det sjätte miraklet utgörs av en

film som egentligen inte borde

fungera, men som gjorde det efter

en bön. Vi visade filmen hos en un-

dersökare som under fem års tid

undersökt kyrkan. Han påverkades

starkt av Anden och våra vittnes-

börd och har beslutat sig för att ta

diskussionerna en gång till.

Grenen har nu beslutat att be

ytterligare en gång tillsammans för

att få vägledning i missionärsarbetet.

Jag är oerhört tacksam för de fyra

och ett halvt år som jag varit med-

lem. Jag vet att om vi arbetar tillsam-

mans med missionärerna, kommer

andra skörden när vi gjort vår del. m

Magnus Almroth,

Avesta gren

Herren välsignar
Avesta gren

I

Äldste Zwick avslutade med ett

apostoliskt löfte: ”Den helige Anden

kommer att välsigna er när ni ber till

Fadern i ödmjukhet, undergivenhet

och med kärlek i era hjärtan (Alma

7:23), ett klarare ljus kommer att fyl-

la era hem, upplysa era ansikten, och

era leenden kommer att visa andra

att ni vet att Kristus är er Frälsare.” m

BIK
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lf B Svensson, psykolog för skola

och förskola, höll söndagen

den 24 oktober 2004 en välbesökt

föreläsning i Valsta kyrka, Märsta cen-

trum, om hur man och hustru kan

hålla sin kärlek levande. Alf, bosatt i

Nässjö, har under många år på kris-

ten grund föreläst för tiotusentals

personer och även skrivit böcker om

hur familjer kan leva samman genom

att hantera de problem som alltid

uppstår i alla relationer.

Den här dagen hade delar av Fa-

miljedagskommittén (som varje år i

maj arrangerar Familjedagen för att

lyfta fram FN:s familjedag, värna om

Sveriges familjer, skapa opinion i fa-

miljefrågor och premiera personer

Hålla kärleken levande
som aktivt arbetar för detta) beslutat

att överraska Alf med ett pris för

hans starka engagemang. Så under

en paus i föreläsningen överläm-

nade Lars och Marie Nylén, Levande

Familjer, Per och Ingrid Nilsson samt

Linda Norrbin från Informations-

tjänsten och Agneta Birgersson, Ac-

tive Parenting, en vacker staty, före-

ställande två föräldrar och ett barn,

samt diplom för Alfs betydelsefulla

insatser för Sveriges familjer, och

givetvis ett stort fång blommor.

Åhörarna den här dagen kände väl

igen sig i de situationer som Alf åter-

gav, ofta med god hjälp av sin hustru

Kerstin, vilket märktes på alla skratt

med stark underton av allvar. ”Barns

A

Julia Lundsten, Sundsvalls gren, visar

bilden på när hon, hennes föräldrar och

lillebror blev en evig familj i templet i

Stockholm.
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Alla barnen medverkade i de

många sångerna, även lille William

Käriää, 2 år, som kröp upp i store-

bror Josefs knä. Julia Lundsten berät-

tade att hon bodde hos Gud innan

hon föddes och visade en bild på när

hon och hennes lillebror tillsam-

mans med pappa och mamma blev

en evig familj i templet i Stockholm.

”Familjen har en central roll i vår

himmelske Faders plan”, berättade

Peter Stegeby, som har sin stora fa-

milj både i USA och Sverige. Han

tyckte att hans mamma var snäll och

god, fast han hade inte smakat på

henne! Pappa var en som man kun-

de lita på, fast han var lite besvärlig

ibland. Det var roligt att spela spel

hemma med familjen, men han

tyckte att pappa gott kunde visa lite

barmhärtighet när de spelade is-

hockeyspel och låta honom vinna

ibland. Att han smågruffade med sin

lite äldre bror David ibland, erkände

han, men de var snälla mot varandra

för det mesta. Han kände sig älskad

av sin syster Michaela och avslutade

med att det kändes tryggt att bo hos

en familj som följer Guds evangelium.

Adam Blåhammar sade att fram-

gångsrika familjer skapas genom kär-

lek och respekt för varandra. Det vik-

tigaste är tro, bön och omvändelse

och att kunna förlåta. Adam liknade

tron vid en stor sjö som vi ska ta oss

över. Om vår tro börjar svikta när vi

simmar, sjunker vi sakta ned. Även

användandet av olika droger drar oss

ned. Så läste han Matteus 14:28–33

om när Jesus räddade Petrus från

att sjunka, och sade att det inte är

många som tar sig över sjön, utan de

flesta drunknar på vägen.

Jonatan Käriää berättade om pro-

feten Gordon B Hinkley och att det

han säger är sant och att vi ska lyda

honom genom att följa Jesus, läsa

skrifterna, gå i kyrkan och hålla sab-

baten helig samt gå till templet.

Hela församlingen instämde till

slut med hjärtans lust i psalmen

”Frid och glädje finns på jord i ett

älskat hem”. m

Mona Carlsson,

Sundsvalls gren
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edaktör för de lokala sidorna

är Birgitta Karlfeldt (BIK). För-

slag till nyhetsartiklar kan sändas

via e-post till birgitta.karlfeldt@

telia.com. Alla artiklar redigeras.

Prästadömsledare, Primär- och

Hjälpföreningsledare samt ledare

för Unga män och Unga kvinnor

bör vid större konferenser eller

andra speciella aktiviteter alltid

utse någon att skriva och ta bilder

för att sedan inom tre veckor mej-

la in detta till redaktionen. Artik-

larna ska spegla tillämpandet av

profetens och apostlarnas aktuella

lärdomar – tjänandeprojekt, tem-

pelresor, historiska händelser, till-

växt, medlemsmissionärsarbete,

humanitär hjälp, framgång inom

seminariet eller institutet etc.

Bilder ska helst vara original-

foton, inte datautskrivna elektro-

niska bilder. Digitala eller scanna-

de bilder måste ha hög upplös-

ning (300 dpi) och sändas separat,

inte tillsammans med en artikel.

Alla bilder ska förses med bildtext

samt namn på fotograf. Pappers-

kopior av bilder sänds till adress

Stora Hundens gata 618, 136 64

HANINGE. Bilder returneras inte.

Dikter publiceras inte. m
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Alf B Svensson, här med hustru Kerstin, fick pris för att han under många år

föreläst och skrivit böcker om hur familjer kan leva samman. Priset

överlämnades av fr v Agneta Birgersson, Active Parenting, Per och Ingrid

Nilsson, Linda Norrbin, alla tre från Informationstjänsten, samt Lars och Marie

Nylén, Levande familjer. Samtliga är medlemmar i Familjedagskommittén.
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högsta önskan är en mamma och

pappa som älskar varandra”, fram-

höll Alf. ”Risken för skilsmässa är

störst när man fått barn. En man kla-

rar inte att leva ensam utan behöver

sin hustru mer än hon honom. Dess-

utom pratar kvinnan i regel mer än

mannen om vad hon känner, hon vill

dela sitt liv, och ser mer på detaljer

än mannen. Lyssna och ta vad hon

säger på allvar”, rådde Alf männen,

”och gör något åt det”.

Kvinnorna fick rådet att ha mer

tålamod, inte bli så irriterade och ab-

solut inte tro att de kan förändra sin

man! ”Utmärkande för lyckliga äk-

tenskap är att ha en klar målsättning

livet ut i både nöd och lust, inte bara

så länge man har lust”, underströk

han. ”Ju mer man satsar, desto större

är chansen att få tillbaka. Kärlekens

fem språk är: att ge uppmuntrande

ord; ha tid för varandra; ge gåvor

och presenter; göra varandra tjänster

och ha mycket kroppskontakt.

Konflikter (ofta om pengar, barn-

uppfostran, arbetsfördelning) måste

mannen och hustrun ta tag i i tid”,

manade Alf. ”Ställ frågor som: ’Vad

är problemet som du ser det?’; ’Vem

är problemet?’ (med tanke på flisan

och bjälken!) och använd jag-bud-

skap (Jag blir … när du …). Fram-

ställ önskemål, inte klagomål! (Jag

skulle bli jätteglad om du ville …)”

Att Alfs lättsamma och empatiska

sätt att dela med sig av sin visdom

varmt uppskattades av åhörarna,

visade de långa applåderna och

alla som samlades runt Alf för att

utbyta tankar efter föredraget. m

BIK


