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Första presidentskapet firar tioårsjubileum
io år efter det att president

Gordon B Hinckley och hans

rådgivare i första president-

skapet, president Thomas S Mon-

son och president James E Faust,

kallades att leda kyrkan, talade de

under en presskonferens om de

många utmaningar som funnits

och vad som presterats inom kyr-

kan under de senaste tio åren och

uttryckte fortsatt optimism för

framtiden.

President Hinckley nämnde att

flera betydelsefulla ting har välsig-

nat medlemmars och andras liv

sedan han blev kyrkans femtonde

president.

Han nämnde tillkännagivandet av

och succén med den ständiga utbild-

ningsfonden, byggnationen av konfe-

renscentret, utgivningen av över 50

miljoner exemplar av Mormons bok

under de senaste tio åren, samt till-

delningen av stora summor pengar

till humanitär hjälp för de behövande.

President Hinckley nämnde kort-

fattat hur mycket han rest sedan

1995. Han har besökt över 70 länder

och rest över 160 000 mil.

”Det är mycket tröttsamt, men

också mycket trosuppbyggande”,

sade han. ”När man kommer ut

bland medlemmarna och ser deras

styrka och deras förmåga, deras hän-

givenhet och deras kärlek, är det

verkligen underbart. Man kan inte

förstå det förrän man upplever det,

och det är fantastiskt.”

President Hinckley beskrev sina

rådgivare som män med visdom, tro

och hängivenhet, och att han inte

kunde ha två bättre män att verka

tillsammans med.

President Gordon B Hinckley (mitten), president Thomas S Monson, förste rådgivare

i första presidentskapet (vänster), och president James E Faust, andre rådgivare

i första presidentskapet, har verkat tillsammans i första presidentskapet i tio år.

T

Överblick över åren 1995 till 2005
641 miljoner amerikanska dollar som donerats till

humanitär hjälp, inklusive 105 miljoner
dollar för nödhjälp till 111 länder

98 763 rullstolar som donerats till människor
i 95 länder

40 länder som fått vattensystem installerade
så att de har rent vatten

160000 mil som president Hinckley har rest för att
besöka över 70 länder
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3 miljoner nya medlemmar, från 9,1 miljoner till
12 miljoner

87 tempel invigda, återinvigda eller till-
kännagivna

19 ytterligare språk som hela eller delar
av Mormons bok översatts till, vilket ger
106 språk allt som allt
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Tidsaxel för första presidentskapet

12 mars 1995
Första presidentskapet
avskiljs.

23 september 1995
Första presidentskapet och
de tolv apostlarnas kvorum
presenterar ”Familjen:
Ett tillkännagivande för
världen”.

27 maj 1996
President Hinckley blir
kyrkans förste president som
besöker Kinas fastland.

2 november 1996
Första presidentskapet
tillkännager upprättandet
av Latter-day Saint Charities
(välgörenhetsinrättning).

28 februari 1996
Det finns fler medlemmar
utanför än inom Förenta
staterna.

6 april 1996
President Hinckley till-
kännager planerna att
bygga konferenscentret.

5 april 1997
Områdesauktoritet, ett
regionalt ledarskapsämbete
på deltid sedan två år till-
baka, tilldelas prästadöms-
ämbetet sjuttio.

4 oktober 1997
President Hinckley
meddelar planer på att
uppföra mindre tempel.

Sedan president Hinckley blev

kyrkans president har 87 tempel invigts,

återinvigts eller tillkännagetts.
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President Monson och president

Faust uttryckte sin beundran för det

arbete president Hinckley utför.

”Han är en visionär man som inte

styrs av rädsla”, sade president Mon-

son. ”Han planerar, han förbereder,

han ber, och sedan, med den pro-

fetiska inspiration han får … går han

framåt i tro.”

President Hinckley sade att han

inte bekymrade sig över vad han och

hans rådgivare kommer att bli ihåg-

komna för. ”Vi gör bara vårt allra

Kyrkan är nu den fjärde största
i Förenta staterna; fortsätter att växa
världen över

amtidigt som mycket uppmärk-

samhet ges kyrkans internatio-

nella tillväxt, så fortsätter den också

att växa inom Förenta staterna.

Enligt 2005 års upplaga av Year-

book of American and Canadian

Churches (årsbok för amerikanska

och kanadensiska kyrkor), är kyrkan,

bland de kyrkor som lämnar in upp-

gifter, idag det fjärde största kyrko-

samfundet i Förenta staterna, med

över 5,5 miljoner medlemmar 2004.

Kyrkan var det femte största trossam-

fundet i landet för ett år sedan och

”fortsätter att växa på ett anmärk-

ningsvärt sätt” enligt årsboken, med

en tillväxt på 1,71 procent i Förenta

staterna under 2004.

Kyrkans internationella tillväxt är

också värd att nämnas. Enligt den

statistiska rapporten som gavs under

generalkonferensen i april var

kyrkans totala medlemsantal nära

12,3 miljoner i slutet av 2004. Över

240 000 personer döptes in i kyrkan

under 2004, och antalet barn med

matrikelkort ökade med nästan

100 000.

Det växande antalet medlemmar

ledde till att 41 nya stavar, en ny mis-

sion, två nya distrikt och 433 nya för-

samlingar och grenar organiserades

under 2004. Tre nya tempel invigdes

också.

President Gordon B Hinckley, som

har sett hur kyrkan vuxit med över

tre miljoner medlemmar sedan han

understöddes som kyrkans president

S

bästa idag och lämnar det övriga till

framtiden”, sade han. m

Deseret Morning News bidrog
till denna artikel.
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November 1997
Kyrkans totala antal med-
lemmar når tio miljoner.

1 januari 2000
Första presidentskapet och
de tolv apostlarnas kvorum
utfärdar ”Den levande
Kristus: Apostlarnas vittnes-

31 mars 2001
President Hinckley tillkänna-
ger upprättandet av den
ständiga utbildningsfonden.

27 juni 2002
President Hinckley inviger
det återuppbyggda templet
i Nauvoo, Illinois.

börd”, ett tillkännagivande
med deras apostoliska
vittnesbörd om Frälsaren.

1–2 april 2000
Första generalkonferensen
hålls i det nya konferens-
centret som rymmer 21000
personer.

11 januari 2003
Första världsomfattande
ledarutbildningsmötet
sänds via satellit på
56 språk och når över
97 procent av kyrkans
prästadömsledare.

1995, sade att Herrens verk kommer

att fortsätta att gå framåt.

”En ny dag har randats för den

Allsmäktiges verk”, sade han. ”Verket

har vuxit, stärkts och spritts över

hela jorden. Det har nu påverkat

miljontals människors liv till det

bättre, och detta är bara början.”

(”En ljusets dag för världen gryr”,

Liahona, maj 2004, s 83) m

Den engelska psalmboken firar 20 år;
har översatts till 21 språk
Chad Phares, kyrkans tidningar

xakt 170 år sedan Emma Smiths

ursprungliga samling av psal-

mer gavs ut under titeln A Collection

of Sacred Hymns for the Church of

the Latter Day Saints, firar kyrkans

medlemmar världen över nu tjugo-

årsjubileet av 1985 års engelska upp-

laga av Psalmer – Jesu Kristi Kyrka

av Sista Dagars Heliga.

1985 års engelska upplaga inne-

håller 341 psalmer och togs fram i

vetskap om att den skulle ligga som

grund för nya psalmböcker på andra

språk.

I första presidentskapets förord

till 1985 års psalmbok står det: ”Alla

[psalmer] har valts i avsikt att täcka

medlemmarnas behov i vår tid i hela

världen.” (Psalmer, s IX)

Många av psalmerna i 1985 års

upplaga har översatts till 21 språk,

och översättningsarbetet fortsätter.

När psalmerna översätts till ett

nytt språk börjar man med ett urval

av 35 psalmer och 10 sånger för

barn. När medlemsantalet inom en

språkgrupp når en viss nivå översätts

en ny psalmbok som innehåller 107

fasta psalmer som översätts till varje

språk, 50 ytterligare psalmer väljs ut

från en lista över rekommenderade

psalmer, och 50 psalmer till väljs ut

av en kommitté för respektive språk.

Det kan ibland vara svårt att hitta

översättare med erfarenhet inom

musik, men Michael Moody, ordfö-

rande för kyrkans musikkommitté,

sade att det är trosuppbyggande

att se hur väl översättningarna av

psalmerna överensstämmer med

originalen.

”En av de bästa sakerna med kyr-

kan är att vi är eniga”, sade broder

Moody. ”Det är underbart att veta att

samma budskap och musik används

världen över.”

Psalmbokens verkställande kom-

mitté, gruppen som valde vilka

psalmer som skulle ingå i psalm-

boken, kallades i början av 1980-

talet. Kommittén bestod av musiker,

historiker, musikredaktörer och

textexperter, flera underkom-

mittéer och undersökningsgrupper

bidrog också till framtagandet av

psalmboken.

Kommittén gick omsorgsfullt ige-

nom den feedback de fick och var

noga med att fatta rätta beslut, och

Herrens direkta vägledning var

uppenbar.

För tjugo år sedan deltog

broder Moody i ett möte för

E



K4

Historisk bakgrund: Ett urval av engelska psalmböcker

1835 A Collection of Sacred
Hymns for the Church of the Latter
Day Saints. Emma Smith tog med
90 psalmtexter i denna, kyrkans
första, psalmbok.

1840 A Collection of Sacred
Hymns for the Church of Jesus Christ of
Latter-day Saints in Europe. Första
upplagan av psalmbokens 25
upplagor gavs ut i Manchester i
England av Brigham Young, Parley
P Pratt och John Taylor.

1889 Latter-day Saints’ Psalmody.
Den första större samlingen av
kyrkans psalmer som innehöll noter
till texten.

1908 Songs of Zion. Till skillnad
från körsångerna i Psalmody innehöll

Songs of Zion cirka 100 församlings-
psalmer.

1909 Deseret Sunday School Songs.
Togs fram för användning i Söndags-
skolan, men blev den populäraste
psalmboken i kyrkan på den tiden.

1927 Latter-day Saint Hymns. Inne-
höll favoriterna från Latter-day Saints’
Psalmody, Songs of Zion och andra
samlingar, och användes tillsammans
med Deseret Sunday School Songs.

1948 Hymner, Jesu Kristi Kyrka av
Sista Dagars Heliga. Grupperade
psalmerna i fyra grupper: församling,
kör, manskör och kvinnokör.

1985 Psalmer – Jesu Kristi Kyrka
av Sista Dagars Heliga. Innehåller

Sedan den gavs ut för 20 år sedan har

1985 års engelska psalmbok legat som

grund för psalmböcker på 21 språk.

en blandning av psalmer från
kyrkans historia och har legat
som grund för psalmböcker på
21 andra språk. m

missionspresidenter i Assembly Hall

på Temple Square. Under mötet kom

missionärer från missionärsskolan in

sjungande ”Vi har valt att tjäna”.

(Psalmer, nr 172)

Stämningen i byggnaden var fan-

tastisk och trots att urvalet av psal-

mer nästan var över visste kommit-

tén att ”den psalmen måste med”,

sade broder Moody. Psalmen var

den sista som kom med i 1985 års

upplaga.

26 psalmer som fanns med i

Emma Smiths ursprungliga urval

togs med i 1985 års upplaga av

psalmboken, men 92 av psalmerna

var nya. 44 av de nya psalmerna var

skrivna av medlemmar.

Förutom psalmer innehåller 1985

års upplaga också en vägledning

med rubriken ”Hur man använder

sångboken”, som hjälper nya sångle-

dare, berättar hur man kan använda

psalmerna för körsång och ger råd

om hur man väljer rätt psalm för

kyrkans möten.

Broder Moody sade att fastän

kommittén valde psalmer som var

minnesvärda, så ville den också välja

psalmer som kunde användas av alla

medlemmar – oavsett musikalisk

talang.

Första presidentskapets förord

i 1985 års upplaga avslutas med

orden: ”Syskon, låt oss använda

psalmerna till att bjuda in Herrens

ande till våra församlingar, våra hem

och till vårt eget liv. Låt oss lära oss

sångerna utantill och begrunda dem,

läsa och sjunga dem och ta till oss

deras andliga näring. Kom ihåg att

de rättfärdigas sång är en bön till vår

Fader i himmelen, ‘och den skall

besvaras med välsignelser över [era]

huvuden’.” (Psalmer, s X) m
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Tabernakelkören lär känna det unika
konferenscentret
Adam C Olson, kyrkans tidningar

ram till dess att renoveringen

av det historiska tabernaklet på

Temple Square är färdig i slutet av

2006, det byggs om för att bli jord-

bävningssäkert och få större körut-

rymme, är Tabernakelkören tvungen

att husera i konferenscentret.

Många medlemmar har endast

möjlighet att se kören framträda

under generalkonferensen, som har

hållits i konferenscentret sedan 2000.

Så det är inte konstigt om en del tror

att kören under de senaste fem åren

har vant sig vid att uppträda där.

Men förutom generalkonferensen

och ett fåtal andra framträdanden

per år har kören fortsatt att använda

tabernaklet för större delen av sina

framträdanden, bland annat för

Music and the Spoken Word varje

vecka. Detta ändrades då beslutet

togs att renovera körens namne och

hem sedan byggnaden invigdes 1867.

Förutom flyttningens logistiska

svårigheter – körens bibliotek och

garderob är fortfarande på andra

sidan gatan under Temple Square –

måste kören och organisterna an-

passa sig till den nya byggnadens

mycket annorlunda akustik.

Tabernaklet rymmer endast om-

kring 5 000 personer medan konfe-

renscentrets sal har 21 333 stolar och

är förmodligen det största auditori-

um som någonsin byggts som en

teatersalong. Den näst största salen,

Auditorio Nacional i Mexico, har om-

F
kring 11 000 stolar. Men det som

gör konferenscentret unikt har också

blivit en av körens största utmaningar.

Salen rymmer en Boeing 747 utan

problem och har en volym på 240 000

m3. Tabernaklets volym är 42 000 m3.

Den berömda Royal Albert Hall

i London med dess 85 000 m3 är en-

dast drygt en tredjedel så stor som

konferenscentret.

Dessutom finns det heltäck-

ningsmattor i salen, dess stolar är

stoppade och dess tak och väggar

är akustiskt behandlade för att redu-

cera ekot – vilket är idealiskt för tal,

byggnadens huvudsakliga syfte, men

en utmaning för kören och dess

ackompanjatörer.

Ljud skapas av rörelser i luften.

Det finns så mycket luft inne i salen

att Tabernakelkörens dirigent Craig

Jessop säger att det ”är som att

sjunga utomhus”.

Inte ens en så stor kör som Taber-

nakelkören kan fylla det utrymmet

utan någon förstärkning – en process

som kräver ständiga justeringar varje

gång de uppträder. Det krävs inte en-

dast förstärkningar så att publiken kan

njuta av musiken, utan också högtala-

re bland körstolarna så att körmed-

lemmarna kan höra varandra.

Rummets storlek krävde också en

orgel som kunde fylla salen med ljud

när den användes utan kören, men

som ändå kunde ackompanjera kö-

ren utan att överrösta den. Och or-

gelspelstekniken i mycket överens-

stämmer mellan olika orglar, så är

varje orgel unik genom skillnader i

stämmor och spelbordslayout.

”Varje orgel har en egen personlig-

het”, säger John Longhurst, organist

för Tabernakelkören. ”Var och en av

dem utformas och byggs för det

rum den står i. Organisten måste lära

känna varje instrument på dess egna

villkor.” (Se sidospalt om orgeln i

konferenscentret.)

Men broder Jessop anser att kö-

rens långvariga vistelse i konferens-

centret hjälper dem att lösa dessa

svårigheter.

”Problemen med akustiken måste

lösas varje gång vi framträder där”,

säger han. ”Eftersom vi uppträder

där regelbundet så måste vi lösa en

del problem som vi inte haft tid till

tidigare eftersom vi bara var där två

eller tre gånger per år.”

Trots den utmaning byggnaden

är för kören känner de inblandade

att konferenscentret ”definitivt var

inspirerat”, enligt broder Jessop.

”Konferenscentret var lika revolu-

tionerande 2000 som tabernaklet var

1867. Tiotusentals medlemmar som

vill delta i generalkonferensen kan

sitta och lyssna i apostlarnas och

profeternas närvaro”, säger han.

Han påpekar också att byggnaden

är ”ett mäktigt verktyg för att sprida

evangeliets budskap runt om i värl-

den” genom dess ultramoderna stu-

dio- och utsändningsutrustning.

”Kulturmässigt upptäcker världen

sakta men säkert att det är en av de

bästa salarna i världen. Inte ens de

största städerna i världen har en sal

som konferenscentret.” m
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Konferenscentrets orgel är också unik
et som påverkar Tabernakelkö-

ren mest bortsett från byggna-

dernas storlek är skillnaderna mellan

orglarna i tabernaklet och konferens-

centret.

Tabernaklets orgel är känd för sin

historiska bakgrund, stämma och

storlek – på de flesta listorna rankas

den bland de 15 största orglarna i

världen med över 11 600 pipor i 206

grupper.

pipor som ligger i 64 fot-klassen och

som når ner till GGGGG# (omkring

en oktav lägre än en flygels räck-

vidd). Spelbordet med dess fem

manualer placerar också orgeln i en

unik klass.

”Det byggs inte så många orglar

med fem manualer”, säger Clay

Christiansen, organist för Taberna-

kelkören. ”Och under vår livstid

har det inte byggts en annan orgel

med lika stor bassektion som detta

instrument. Det är ett fantastiskt

instrument.”

Det tog sju år att bygga orgeln,

från grundidé till det slutgiltiga

”ljudprovet” (eller akustiska testet)

för varje pipa i salen. Bara installatio-

nen av alla tusentals pipor tog tre

år och var inte klar förrän 2003,

långt efter det att den första general-

konferensen hölls i byggnaden i

april 2000. Under den konferensen

ackompanjerades kören av en elorgel.

”Under den första generalkonfe-

rensen hade endast de synliga pipor-

na installerats”, säger John Long-

hurst, organist för Tabernakelkören.

”Det är bara 170 av samtliga 7 700

pipor.”

Orgeln byggdes av Schoenstein &

Co, men de beställde delar av orgeln

från företag tvärs över Förenta stater-

na och runt om i världen; från Ohio,

Illinois, Pennsylvania, Washington

och Kalifornien till Tyskland och Eng-

land.

D

Orgeln i konferenscentret är inte

bland de största i världen (7 667 pi-

por i 130 grupper), men är ändå ett

imponerande instrument. För att

kunna fylla den enorma salen i kon-

ferenscentret med ljud har många av

instrumentets pipor högre lufttryck

än vanligt, med hjälp av sex kom-

pressorer på tillsammans 38 hästkraf-

ter, för att ge kraft åt tonerna. Den är

en av endast ett fåtal orglar i världen

som har två register som ljuder i

”En orgelbyggare är som en

entreprenör”, säger broder Long-

hurst. ”Han bygger det han kan och

lägger ut resten. På grund av om-

fattningen av projektet användes

fler företag för att klara tidsgränsen

än normalt.”

Men orgeln var väl värd mödan

och väntetiden.

”Alla som ser den blir impone-

rade”, säger broder Christiansen.

”Och alla som hör den blir också

imponerade.” m

Konferenscentrets orgel har 7 667 pipor,

varav de flesta finns bakom de 170 pipor

som publiken kan se.
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John Longhurst ackompanjerar

Tabernakelkören i konferenscentret.

Orgeln har pipor i alla storlekar,

de varierar i höjd från cirka fyra

centimeter till nära 12 meter.
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Fyra tempel invigs före oktober
mars tillkännagav första president-

skapet datum för öppet hus och

invigning för fyra tempel på tre kon-

tinenter. Templen i San Antonio i

Texas, Aba i Nigeria, Newport Beach

i Kalifornien och Apia på Samoa

kommer alla att invigas före general-

konferensen i oktober.

Templet i San Antonio i Texas

Öppet hus för templet i San An-

tonio i Texas hölls från 16 april till

7 maj, därefter invigdes templet

söndagen den 22 maj under fyra

invigningssessioner.

Templet i San Antonio är det fjär-

de templet i Texas och betjänar nära

50 000 medlemmar som bor inom

tempeldistriktets gränser.

Templet i Aba i Nigeria

Templet i Aba i Nigeria höll öppet

hus mellan 18 juni och 2 juli. En

kulturell festival kommer att hållas

den 6 augusti. Templet invigs under

fyra sessioner följande dag, den

7 augusti. Templet öppnas för

förrättningsarbete den 8 augusti.

Templet i Aba i Nigeria är det

tredje templet i Afrika, och betjänar

dess folk tillsammans med templen

i Johannesburg i Sydafrika och Accra

i Ghana.

Templet i Newport Beach

i Kalifornien

Öppet hus för templet i New-

port Beach i Kalifornien hålls dagli-

gen från 23 juli till 20 augusti, med

undantag för söndagar. En kulturell

festival hålls lördagen den 27 augus-

ti. Templet invigs under fyra sessio-

ner den 28 augusti. Templet öppnas

för förrättningsarbete följande dag,

den 29 augusti.

Templet i Newport Beach blir det

sjätte invigda templet i Kalifornien.

Templet i Apia på Samoa

Templet i Apia på Samoa brann

Rättelse: Läran
och förbunden,
en överblick

äran och förbunden, en över-

blick” på sidan 16 i januarinum-

ret 2005 av Liahona, under kapitel

27, augusti 1830, ska det stå: ”Newel

och Sally Knight önskade ta del

av sakramentet.” Sally Coburn, som

dog 1834, var Newel Knights första

hustru. Han gifte sig med Lydia

Goldthwait 1835. m

I

L”

ner för över två år sedan under 2003

och återinvigs den 4 september

under fyra sessioner.

Templets inredning förstördes av

en brand som uppstod under reno-

veringsarbetet i juli 2003. Det öpp-

nar sina dörrar för allmänheten

dagligen från 6 till 27 augusti, utom

under söndagar.

En kulturell festival hålls den 3

september, dagen innan invigning-

en. Templet öppnas för förrättning-

sarbete den 5 september. m

Här följer fler förslag

som Primärföreningens

ledare kan använda till-

sammans med samlingsstunden i

Fler förslag till
samlingsstunden,
augusti 2005

det här numret av Liahona. Lektion,

anvisningar och aktiviteter som hör

samman med de här förslagen

finns i ”Den Helige Andens gåva”,

sidorna 4 och 5 i Lilla stjärnan i det

här numret.

1. Hjälp barnen lära sig första tros-

artikeln utantill. Använd Evangeliet i

bild 403 (Den första synen) och 602

(Den Helige Andens gåva) för att lära

dem att vår himmelske Fader och Je-

sus Kristus har en kropp av kött och

ben. Den Helige Anden är en person

som består av ande. (Se L&F 130:22.)

Den Helige Anden vittnar om vår

himmelske Fader och Jesus Kristus.

Vad måste vi göra för att få ett vitt-

nesbörd från den Helige Anden? Be

SAMLINGSSTUNDEN
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i har inte utvalt mig, utan jag

har utvalt er och bestämt om

er att ni skall gå ut och bära frukt, så-

dan frukt som består, för att Fadern

Jag har utvalt er

Budskap från områdespresidentskapet

N”
dessa första tolv apostlar. Särskilt en

har fångat min uppmärksamhet. Det

är Matteus, tulltjänstemannen. Un-

der den tid då Frälsaren kom för att

utföra sitt verk på jorden, härskade

det romerska riket över landet och

en ny medlem, missionär eller för-

samlings- eller grensmedlem att be-

rätta om hur den Helige Anden har

vittnat för honom eller henne. Ko-

piera bilder från Evangeliet i bild el-

ler primärpaketen som föreställer

barn som håller buden, till exempel

Evangeliet i bild 604 (Sakramentet

delas ut), 605 (Pojke som ber) eller

616 (Familjegemenskap). Välj samma

antal bilder som det finns bokstäver i

ordet vittnesbörd. Skriv en bokstav

på baksidan av varje bild, och sätt

upp bokstäverna på tavlan så att de

bildar ordet vittnesbörd. Be ett barn

vända på en av bokstäverna och be-

skriva vad som visas på bilden. Be

barnen tänka på sätt eller gånger de

också gjort det som visas på bilden.

Hur får det dem att känna sig? Hur

hjälper det deras vittnesbörd att växa?

Låt barnen svara och betona prin-

ciperna med sånger eller psalmer.

Upprepa detta tills alla bilderna syns.

2. Viska medan du ber barnen

göra olika saker, som att lägga

händerna på huvudet, stå upp och

sträcka armarna mot taket, eller sitta

ner och lägga armarna i kors. För-

klara för dem att den Helige Anden

också talar med ”en mild och stilla

röst” och att vi ofta ”hör” den Helige

Anden genom det vi känner. Sjung

en sång eller psalm om den Helige

Anden. Gå igenom Mormon 8:1–7

och berätta för barnen om Moroni.

Moroni kände till den Helige Andens

gåvor och hur de välsignar oss. En

del av det sista han skrev på guldplå-

tarna undervisar oss om den Helige

Andens välsignelser. Använd tavlan

eller utdelningsblad och låt barnen

para ihop skriftställen och Andens

gåvor. Blanda ihop och skriv upp

följande skriftställen på ena sidan av

tavlan eller utdelningsbladet. Blanda

ihop och skriv upp Andens gåvor

på andra sidan. Be barnen slå upp

skriftställena och para ihop dem

med Andens gåvor: (1) Moroni 10:9–

10 – undervisa om visdomens och

kunskapens ord, (2) Moroni 10:11 –

tro och helbrägdagörelse, (3) Moro-

ni 10:12 – göra stora under, (4) Mo-

roni 10:13 – profetera, (5) Moroni

10:14 – se änglar, och (6) Moroni

10:15–16 – språk och uttydning av

språk. Sjung eller läs sjunde trosarti-

keln tillsammans. Illustrera dessa An-

dens gåvor genom egna exempel, el-

ler använd dig av följande: (1) delge

en talares vittnesbörd från en gene-

ralkonferens nyligen; (2) berättelse

från lektionsboken Primär 5, lektion

19, särskild aktivitet nr 4; (3) presi-

dent Gordon B Hinckleys tal om att

bygga tempel (se ”Några tankar om

tempel, att behålla nyomvända och

missionsarbete”, Nordstjärnan,

jan 1998, s 50–57; ”Nya tempel ger

evangeliets högsta välsignelser”,

Nordstjärnan, juli 1998, s 90–91);

(4) äldste Dallin H Oaks, ”Att förbe-

reda oss för Kristi andra ankomst”,

Liahona, maj 2004, s 7–10; (5) profe-

ten Joseph Smith återställde evange-

liet genom änglabetjäning (se Joseph

Smiths skrifter 2:12, 30–32, 68–70);

(6) berättelse om äldste Yoshihiko

Kikuchi från lektionsboken Primär

3, lektion 24. Läs tillsammans Moroni

10:4–5. Vittna om välsignelserna som

kommer genom den Helige Andens

gåvor. m

må ge er vad ni än ber honom om

i mitt namn.” (Joh 15:16)

Så undervisade Frälsaren sina för-

sta tolv som han kallade att föra ver-

ket vidare efter hans himmelsfärd.

Jag har alltid varit intresserad av

Lokala nyheter
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Äldste L Tom Perry

hade rättigheten att pålägga skatt.

De hade indirekta skatter, huvudsak-

ligen i form av avgifter vid godstrans-

porter. Rättigheter att inkassera skatt

i de olika hamnarna köptes av den

högstbjudande. De och deras med-

hjälpare inkasserade sedan så myck-

et de kunde, eftersom varje över-

skott utöver det kontraktsenliga

beloppet blev förtjänst. Ett sådant

system bidrog till korruption, ohe-

derlighet och särskilt till förtryck av

de fattiga bönder som försökte ta

sina produkter till marknaden.

Matteus var en av dem som skaffat

sig en sådan uppbördsrättighet. Han

var tulltjänsteman. Han var naturligt-

vis inte en romersk medborgare och

därför var han inte högaktad av ro-

marna. Han var jude och skatteupp-

bördsman och därför var folket som

hade den judiska tron inte heller för-

tjusta i Matteus. Han måste ha varit

en av de hederligaste skatteupp-

bördsmännen eftersom Herren sä-

kerligen skulle känna till hans karak-

tär innan han kallade honom att vara

en av de ursprungliga tolv.

Efter det att Matteus hade kallats,

finner vi honom vara mycket lojal

mot sitt eget folk och att han önska-

de vara säker på att de förstod att

Frälsaren hade kommit till jorden

och offrat sitt liv för hela människo-

släktet. Han skrev sitt evangelium,

ett av de fyra, särskilt för sitt judiska

folk. Han ville att de skulle förstå att

Kristi ankomst till jorden hade för-

väntats från tidens begynnelse, att

Gud i början av människans historia

hade utvalt en släktlinje, Abrahams,

och senare ännu en släktlinje inom

Abrahams släkt, Davids, till att bli

den släkt inom vilken Guds Son

skulle göra sitt inträde i världen.

Matteus ville att hans folk skulle för-

stå Frälsarens släktlinje och han visade

den genom Josef, Marias make. Han

inleder sitt evangelium med dessa

ord: ”Detta är berättelsen om Jesus

Kristus, Davids son, Abrahams son”

(Matt 1:1), och därifrån visar han

släktlinjen ned till denna vers i första

kapitlet: ”Och Isai födde David,

kungen. David födde Salomo, vars

mor var Urias hustru” (Matt 1:6), och

vidare ned till: ”Och Jakob födde

Josef, Marias man. Av henne föddes

Jesus, som kallas Kristus.” (Matt 1:16)

Matteus avslutade sitt evangelium

med en stark betoning på missionärs-

arbete. ”Gå därför ut och gör alla

folk till lärjungar! Döp dem i Faderns

och Sonens och den helige Andes

namn.” (Matt 28:19)

Matteus evangelium visar denne

mans stora hängivenhet till sitt folk.

Här finns ett föredöme för oss alla.

Borde vi inte vara starkt tillgivna

dem som bor i vårt fädernesland och

ha en innerlig önskan att se till att de

får tillfälle att höra det gudomliga

och eviga budskapet om vår Herre

och Frälsare? Eftersom vi ser tron

hos människor omkring oss försva-

gas och världslighet frodas, finns det

säkerligen behov av en röst som tyd-

ligt förkunnar att Frälsarens evange-

lium finns på jorden och att det är

den enda väg som leder oss tillbaka

till att vara med honom för evigt.

Det här året har vi allvarligt försökt

att skapa en struktur som kan hjälpa

kyrkans medlemmar bli effektivare

i att uppfylla vårt ansvar att ge bud-

skapet om det återställda evangeliet

till våra vänner, grannar och landsmän.

Låt mig på nytt gå igenom den här

uppläggningen med er. Stavspresi-

denten utser en av sina rådgivare till

vice ordförande för melkisedekska

prästadömets kommitté. Melkise-

dekska prästadömets kommitté åtar

sig ansvaret för tre av våra fyra vikti-

ga mål. För det första, att öka antalet

melkisedekska prästadömsbärare.

För det andra, att öka antalet omvän-

delsedop. För det tredje, att öka an-

talet medlemmar med tempelrekom-

mendation. Stavspresidenten utser

en av sina rådgivare till ordförande

för aronska prästadömets kommitté.

De får ansvaret för ett av de fyra må-

len, att öka antalet heltidsmissionärer.

Låt oss först tala om melkisedekska

prästadömets kommitté. En av hög-

rådsmedlemmarna i den här kommit-

tén får uppgiften att ansvara för mis-

sionärsarbetet. Till hans plikter och

ansvar hör att vara den som undervi-

sar och utbildar dem som har ansvaret

att genomföra den här stora uppgif-

ten. Han kan först undervisa medlem-

marna i melkisedekska prästadömets

kommitté, så att var och en av dem

förstår hur vi ska föra detta verk fram-

åt. Sedan kan de i den här upplägg-

ningen gå till församlingsnivån för att

undervisa och utbilda ledarna där.
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Aronska prästadömets kommitté

har ansvaret att se till att de som har

aronska prästadömet stadigt går

framåt, att de utvecklas på rätt sätt

och utför sina plikter som diakon,

lärare och präst som förberedelse

för att kunna få melkisedekska präs-

tadömet. Sedan ska de vara värdiga

att få verka som heltidsmissionärer.

De har samma ansvar för de unga

kvinnorna. Många av dem kan också

förbereda sig för att verka som

missionärer.

På församlingsnivå kallar biskopen

en missionsledare för församlingen.

Missionsledaren leder ett samord-

ningsråd i församlingen som samlas

en gång i veckan. Det består av en

rådgivare från Primär, en rådgivare

från Unga kvinnor, en rådgivare från

Unga män, en rådgivare från Hjälp-

föreningen, en rådgivare från äldster-

nas kvorumpresidentskap och en

assistent till högprästernas grupple-

dare. Dessutom är heltidsmissionär-

erna med på gruppens möte.

Heltidsmissionärerna ska hjälpa

till med att undervisa dem som vi

ger evangeliet till, och också under-

visa en del av de inaktiva medlem-

marna med hjälp av lektionerna en-

ligt den nya missionärshandledningen

”Predika mitt evangelium”.

Vi påminner er på nytt om att det

inte blir några nya rapporter och att

inga nya möten införs. Fastän sam-

ordningsrådet ändras till att omfatta

rådgivare i biorganisationerna och

prästadömet, kommer arbetsbördan

att fördelas jämnt för att var och en

ska få möjlighet att engageras i det

stora ansvar som vi har att sprida

evangeliet i världen. Det kanske

kan förväntas att var och en av dessa

organisationer får ansvaret för

åtminstone ett dop per år.

Kyrkans historia har alltid visat att

de växande organisationerna är de

som är vitala och livskraftiga. Herren

hade inte avsett att kyrkan skulle

vara statisk och inte öka i medlems-

antal. Nyomvända och återaktiverade

för in nytt liv som ger vigör och vita-

litet och nya tillfällen för alla att få

tjäna. Att föra detta stora verk framåt

är ett mycket heligt förtroende som

Herren har gett oss.

Mitt uppdrag här i Europa närmar

sig sitt slut. Jag återvänder till kyr-

kans huvudkontor med stort hopp,

stor tillit och större kärlek till folket

i detta område. De vänner och kon-

takter vi fått och de upplevelser vi

haft står inte efter något annat. Ni är

ett mycket speciellt folk. Ni har en

värme, en kärlek och ett vittnesbörd

om Jesu Kristi evangelium som är

starkt och levande.

Det förväntas att Herren kommer

att fortsätta välsigna oss om vi utför

detta verk. Vi ber inte om en stor,

stor ändring, utan bara om mer en-

gagemang från var och en av våra or-

ganisationer i att ge den nödvändiga

inspirationen, undervisningen och

vänskapen till nyomvända och dem

som återaktiverats i evangeliet. Detta

kommer att ge glädje i detta liv och

eviga välsignelser i livet härefter.

Må Gud välsigna er alla. m

Äldste L Tom Perry

edaktörerna för Liahona inom

området Centrala Europa fick

den 4–6 mars 2005 i Friedrichsdorf,

en mindre stad nära Frankfurt, Tysk-

land, gemensam undervisning om

allt som hör redaktörskapet till. Le-

dare för seminariet var Adam Olson,

Salt Lake City, med övergripande

tjänstemannaansvar för Liahona;

Ulrich Rückauer, koordinator för

redaktörer i Centrala Europa, samt

Mark McKenzie, produktionssamord-

nare.

Övriga deltagare var syster Bonnie

Clark, chef för Informationstjänsten

inom området Brittiska öarna, äldste

Clark samt redaktörerna Mirkku Ka-

rumo, Finland; Ilie Mandoiu, Rumä-

nien; Marina Kharlamova, Ryssland;

Francoise Schwendener, Schweiz;

Viola Skwirus, Polen; Stanka Povse,

Slovenien; Sven Sambunjak, Kroa-

tien; Gabor Balatoni, Ungern; Bir-

gitta Karlfeldt, Sverige och Lavdie

Tako, Albanien.

Dessa redaktörer representerade

25 av de 50 språk som Liahona trycks

på. Antalet gånger som lokala sidor

är införda i Liahona varierar mycket.

I Sverige och Finland har vi lokala

sidor tio ggr/år, i övriga länder, bero-

ende på antal prenumeranter, allt

från 6, 4, 2 till endast 1 gång/år.

I organisationen för Liahona är det

Seminarium i
Friedrichsdorf för
redaktörer
Av Birgitta Karlfeldt

R
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områdespresidentskapet som har

slutgiltigt ansvar. Ulrich Rückauer

som koordinator förmedlar kontak-

terna mellan områdespresidentska-

pet och redaktörerna. Mark McKen-

zie, som arbetar på kyrkans kontor i

Friedrichsdorf, samordnar produk-

tionen av Liahona. De lokala redak-

törerna planerar innehållet på de

lokala sidorna, skriver själva artiklar

och redigerar artiklar som kommer

från medlemmar samt den lokala re-

daktörskommittén (som bara fanns

organiserad i Sverige). Vår lokala re-

daktörskommitté består av Maj-Britt

Israelsson i Umeå distrikt, Lennart

Johansson i Göteborgs stav, Odd

Uhrbom i Stockholms stav och Bir-

gitta Karlfeldt i Stockholms södra

stav. Malmö stav saknar represen-

tant. Ansvarig prästadömsledare

är stavspresident Gösta Körlof,

Stockholms stav.

De lokala sidorna innehåller van-

ligtvis åtta sidor med allmänna nyhe-

ter samt åtta lokala, inhemska nyhets-

sidor, där förutom lokala nyheter från

olika enheter i Sverige även budskap

från generalauktoriteter ingår.

få sin tidning vid ungefär samma

tidpunkt.

Förutom en givande undervisning

om hur artiklar ska skrivas, vilka krav

som ställs på bilder samt utrustning

och färdigheter som redaktören be-

höver ha, var det ett underbart tillfäl-

le att få träffa så många andra redak-

törer. Trots att vi alla var från olika

länder med olika kulturer och aldrig

hade mötts förut, var vi alla överens

om att det var som om vi alltid varit

goda vänner. Vårt gemensamma en-

gagemang i evangeliet gjorde oss till

en sammanhållen grupp där vi alla

kände oss hemma. Under lördagsef-

termiddagen hade vi möjlighet att

delta i en session i templet i Frank-

furt, och söndagen innehöll delta-

gande i mötena i en av församling-

arna i Friedrichsdorf, innan det var

dags att ta våra olika flyg hem. m

Birgitta Karlfeldt, Redaktör

Från det att redaktören sänder in

sina artiklar tills Liahona finns i pre-

numeranternas brevlådor, tar det

närmare fyra månader, varav distri-

butionen tar två månader. Övrig tid

används till layout av insända artiklar,

korrekturläsning, eventuell justering

och tryckning. Tryckning sker i Salt

Lake City. Den långa distributionsti-

den beror på att man i en del länder

har långsammare postgång, och kyr-

kan vill att alla prenumeranter ska

Ledare och redaktörer på trappan till kyrkans kapell i Friedrichsdorf

Av Birgitta Karlfeldt

Den Herren kallar dugliggör han

eif Norrbin är biskop i Handens

församling sedan drygt ett halvt

år. Han bor i Haninge, är 49 år och

blev medlem 1976. Han och Linda

har fem barn, tre söner och två

döttrar. Han arbetar som projektsäl-

jare för fjärrvärme och fjärrkyla på

Fortum sedan 1996.

En andlig, njutningsfull

förändringsprocess

– När stavspresident Jonas Krylborn

ringde dagarna före jul 2004, var

det Linda som sade att jag skulle bli

kallad som biskop. Vad det än gäller

för ämbete, dugliggör Herren den

person han kallar. Det gäller att öd-

mjuka sig och ordna upp saker. Där-

för är det andligt jobbigt men sam-

tidigt en njutning med den föränd-

ringsprocess Herren sätter i gång.

Med så oerhört små och förfinade

medel med kärlek och omsorg läggs

saker till rätta, och det är en förmån

L
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att man kan iaktta resan man får

göra.

Lita på att Herren bär dig

– Jag har ett starkt vittnesbörd om

försoningens kraft och dess verkan i

varje medlems liv, om Herrens oänd-

liga kärlek till oss var och en och hur

han hjälper oss på frälsningens väg.

Det är saker som ska hända och hän-

der i hjärtat, en andlig skjuts. När

Anden påverkar är det bara att åka

med. Det handlar om att våga kliva

rätt ut och lita på att Herren bär en.

Han kan och vill förändra!

Ett ämbete för hela familjen

– Detta är ett ämbete för hela fa-

miljen; jag skulle inte kunna fungera

om inte Linda vore involverad och

stod vid min sida. Jag kan prata med

henne om mina tankar, inte om vär-

dighet eller konfidentiella saker, men

frågeställningar, tankegångar. Hon

hjälper mig finna lösningar. Hon är

knivskarpt logisk, medan jag är mer

av en drömmare. Ämbetet är en väl-

signelse, en ovärderlig erfarenhet,

och jag känner hur Herren arbetar

med oss alla i familjen.

Biskop Leif Norrbin i sitt nya

biskopskontor.

Villigheten att förändra sig

– Jag tar inte med mig jobbet hem

utan känner att jag kan lägga den tid

jag behöver på mitt ämbete. Ett mål

är att alla medlemmar ska få möjlig-

het till ett samtal med sin biskop en

gång varje år. Samtalen handlar om

vad som är viktigt för den enskilda

personen och hur villig man själv är

att förändra sig, eftersom man bara

kan förändra sig själv. För det behövs

ett ödmjukt hjärta och sinne, annars

utvecklas man inte. Allt nytt kräver

en ansträngning. m

Birgitta Karlfeldt,
Redaktör för lokala sidorna

en 18 februari 2005 hade alla

vuxna medlemmar privilegiet

att under en hel kväll i Gubbängens

kapell kunna lyssna och lära av Lasse

och Marie Nylén.

Familjeterapeuter med mångårig

erfarenhet

 Lasse och Marie har mångårig,

unik erfarenhet av professionell råd-

givning till par och familjer i deras

relationer, hittills cirka tvåtusen fa-

miljer, med målsättningen att famil-

jerna ska fortsätta att hålla ihop. De

är grundare av Levande Familjer – en

kristen organisation som bedriver

kostnadsfri familjestödjande verk-

Unikt tillfälle få
professionella
relationsråd
Av Kristina Olergård

samhet runtom i Sverige, finansierad

helt av frivilliga medel. Levande Fa-

miljer har även rådgivning i moralisk

och kristen anda på Internet samt

driver ”Kubris” (Kristna ungdomars

och barns rätt i samhället), en Inter-

net- och telefonjour för barn och

ungdomar. Lasse och Marie arbetar

med iver för att påverka våra besluts-

fattare att ta beslut som på bästa sätt

gynnar våra familjer och barn.

Projekt i Etiopien

Genom Lasse och Marie startade

Levande Familjer hösten 2004 ett

projekt i Etiopien. Det är en sats-

ning på att motverka spridningen av

aids och HIV genom utbildning av

lokala familjeambassadörer, som

knackar dörr i huvudstaden Addis

Abeba och utbildar sina landsmän

om hur detta dödliga virus sprids.

Det enkla råd som ges för hur man

på bästa sätt skyddar sig, är att avstå

från utomäktenskapliga förbindelser.

Välkända profiler

Paret Nylén är välkända profiler

inom frikyrkokretsar i Sverige. Men

de är även starka personligheter. Las-

se var i sin ungdom en framstående

slalomåkare, och därefter även Sveri-

ges alpina landslagstränare. Han är

musiker och har spelat in ett antal

skivor med framför allt kristna barns-

ånger. Lasse och Marie har varit gifta

i snart 30 år och har tillsammans tre

barn.

Årets familjeutmärkelse

Under kvällen den 18 februari

D
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utdelade Stockholms södra stav en

Familjeutmärkelse till Lasse och Marie

Nylén. Motiveringen till utmärkelsen,

en vacker staty, ett inramat exemplar

av Familjeproklamationen samt ett di-

plom, var: ”För ett föredömligt och

banbrytande arbete med att stärka

familjens ställning. På en kristen

grund har de framgångsrikt hjälpt

par och familjer i kris att lösa sina

problem och fortsätta sitt liv tillsam-

mans. De har hängivet verkat för

politiska beslut som understödjer

familjen som den grundläggande

enheten i vårt samhälle.”

Nära samarbete i familjefrågor

För snart två år sedan kom vi som

arbetar med Informationstjänsten i

Stockholm, och som därmed också

varit engagerade i Familjedagspro-

jektet, i kontakt med Lasse och Ma-

rie. Sedan dess har vi haft ett nära

samarbete med dem i familjefrågor.

De är goda, rättfärdiga människor

Alla som var med på mötet den

18 februari kände nog att de gick

därifrån både upplysta av den stora

kunskap och erfarenhet av äktenskap

och relationer som Lasse och Marie

delade med oss och stärkta av viss-

heten att det finns goda människor

i vår värld som verkar för det som

är rättfärdigt och som i mångt och

mycket delar evangeliets värderingar.

Fungerande familjer är nyckeln

Följande är ett citat från Levande

Familjers hemsida: ”Vi tror att funge-

rande familjer är en nyckel till ett bra

liv och ett välmående samhälle. För

att detta ska bli möjligt behöver vi

vinna människors förtroende och

stötta dem i att orka vara och funge-

ra som en familj. Vi vill också verka

för att den svenska familjepolitiken

arbetar för familjens bästa på alla

områden.” m

Kristina Olergård,
Informationstjänsten i Stockholms
södra stav

Familjeterapeuterna Lasse och

Marie Nylén har just tagit emot årets

Familjeutmärkelse för sitt hängivna

arbete för att hjälpa familjer i kris.
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en 26 mars 2005 var det 175 år

sedan Mormons bok publicera-

des. Detta firades i Jönköpings

församling med en utställning 8–10

april 2005.

Mormons boks innehåll och framkomst

Utställningen berättade om inne-

Utställning av
Mormons bok,
175 år
Av Eivor Hagman

D

hållet i Mormons bok, att den skrevs

för vår tid och att var och en själv

kan få veta om boken är sann. Ge-

nom olika skriftställen visades att

Mormons bok är ännu ett testamen-

te om Jesus Kristus. Vidare visades

Mormons boks framkomst –- hur

den siste profeten i boken, Moroni,

på 400-talet gömde uppteckningen

som var skriven på reformerad egyp-

tiska på guldplåtar, och cirka 1400 år

senare, i september 1827, överläm-

nade den till Joseph Smith, som

fick uppdraget att översätta den till

engelska.

Översättningen gjordes med Guds hjälp

En annan del av utställningen

handlade om översättningen, den

svåra förföljelsen och den hjälp som

Herren sände genom bland andra

Martin Harris, Oliver Cowdery och

David Whitmer. Översättningsarbetet

gjordes genom Guds gåva och kraft

på 65 dagars effektiv arbetstid och

avslutades i juni 1829.

FO
TO

 E
RI

K
 N

I L
S

S
O

N

På Tryckeri Grafia trycktes 4:e svenska

utgåvan av Mormons bok på 1950-talet.

Här sitter ägaren, Kurt Kindberg, med sin

hustru Kerstin.
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Tryckningen av Mormons bok

Tryckningen av Mormons bok

visades i två avdelningar, Grandins

tryckeri i Palmyra och Tryckeri Gra-

fia Kindberg & Söner i Jönköping.

Den första utgåvan av Mormons bok

trycktes i 5 000 exemplar i Palmyra

och utkom den 26 mars 1830. I Jön-

köping trycktes den 4:e svenska ut-

gåvan av Mormons bok på 1950-talet

i 4 000 exemplar av Kurt Kindberg

som var ägare till tryckeriet. Typer

och klichéer som Mormons bok

trycktes med visades tillsammans

med ett exemplar av den utgåvan

som trycktes i Jönköping. Tre-i-ett

trycktes samtidigt i brunt skinnband.

Även ett exemplar av denna utgåva

av tre-i-ett fanns med på utställning-

en. Många äldre medlemmar i Sverige

har fortfarande denna tre-i-ett.

Broder Kindberg satte själv typer-

na för hela Mormons bok. Syster

Kindberg korrekturläste hela boken

samt också tre-i-ett, innan allt gick

i tryck, ett smått heroiskt arbete!

Tack vare broder Kindbergs vänlig-

het fick vi också låna och ställa ut de

två volymer böcker som den första

svenska upplagan av Mormons bok

utgjordes av. Denna upplaga trycktes

i Köpenhamn år 1878. Familjen

Kindbergs tryckeri bidrog mycket

till tryckningen av kyrkomaterial på

svenska under 1950- och 60-talen.

Kurt Kindbergs farfars far startade

Tryckeri Grafia Kindberg & Söner.

Han var den förste som i november

1862 döptes av de första missionärer-

na som kom till Jönköping. Han blev

medlem i Jönköpings gren som

organiserades den 11 augusti 1862.

88 av 106 språk fanns utställda

Höjdpunkten på utställningen var

exemplaren av Mormons bok på 88

av de 106 språk som boken är över-

satt till. Där fanns också den senaste

utgåvan av Mormons bok – bokhan-

delsupplagan – som för första gång-

en utgetts av ett kommersiellt

bokförlag i USA.

Mormons bok har från den första

upplagan på 5 000 exemplar, nu, 175

år senare, tryckts i över 120 miljoner

exemplar.

Utställningen hedrade Joseph Smith

m fl

Många män och kvinnor har lidit,

offrat och kämpat för att Mormons

bok skulle komma fram till oss i vår

tid. Det kändes bra att genom denna

utställning om Mormons bok hedra

dessa män och kvinnor, och framför

allt Joseph Smith, som utförde det

uppdrag han fick av Gud att översätta

och publicera Mormons bok.

Mormons bok en dyrbar ägodel

Vi som har arbetat med denna

utställning har fått en alldeles speci-

ell känsla för vilken dyrbar ägodel

Mormons bok är. m

Eivor Hagman, Jönköpings församling
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Mormons bok på 88 olika språk fanns

med på utställningen.

Det står ett tempel i Norden
det skiner som Nordstjärnan
Dit kommer medlemmar från när och fjärran
från Norge, Ryssland, Finland och flera länder

Sverige är kungariket i Norden
där finns templet som alla kan glädjas åt
Kom systrar, bröder och njut
av alla välsignelser ni kan få

Vi knäböjer vid altarna och
beseglar vår kärlek som män och hustrur
familjer binds samman för evigt
och upplever Guds kärlek i allt större mått

Förbunden vi sluter är sanna och gyllene
Kom ofta för våra förfäder och andra
som gått före till den himmelska stranden
Mormödrar, farfäder, morbröder, fastrar
De är våra familjer som vi med glädje beseglar

Jag gick i dag där Jesus gick
inom templets väggar

Templet i Norden

Templet i Stockholm firar sitt

20-årsjubileum den 5 juli 2005.
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Jag satt i dess beseglingsrum
där familjer log i lycka

Blommor smyckar dess mark
Deras doft fyller luften
Jag dyrkade inom de heliga väggarna
och fann att Han var där

Det står ett tempel i Norden
det skiner som Nordstjärnan
dit kommer medlemmar från när och fjärran
för att länka familjer samman för evigt m

Henry Mathews

Missionärsbrasafton

örsamlingskonferensens lör-

dagsmöte i Helsingborg den

19 mars 2005 gav medlemmarna nya

aspekter på missionärsarbete. Äldste

Osbourne och äldste Schield berätta-

de om det nya programmet ”Predika

mitt evangelium”, som innebär under-

visning mer efter Anden i stället för

styrda lektioner och ger missionärerna

större frihet att anpassa budskapen

efter behoven. Syster Seija Bengtsson

talade om hur det är att dela med sig

av evangeliet till sina barn och märka

hur barnen påverkas positivt. ”Att göra

missionärsarbete är att även undervisa

sina barn”, sade hon.

Församlingen planerar för

missionärsarbete

Sedan äldstekvorumpresidenten

Tommy Englund delat med sig av

Församlingskonferens
i Helsingborg
Av Claus-Jörgen Wrang

upplyftande och andliga erfarenhe-

ter från sin mission i Kanada, avsluta-

de biskop Per Wikström kvällen med

att berätta vad församlingen planerar

– idrottskvällar, annonser i Helsing-

borgs Dagblad, informationskvällar

för skolor och politiker och ökad

undervisning i medlemmars hem.

Efteråt var det fika med mingel

och medlemmarna kände att det var

en positiv och uppbyggande kväll.

Vad kännetecknar en Sions stav?

Stavspresident John Hedberg gav

oss under söndagens möte en upp-

byggande och informativ undervis-

ning om ESS, En Sions Stav. Han tala-

de om skillnaden mellan missionärs-

kyrka, etablerad kyrka och Sion, om

vad som kännetecknar olika struktu-

rer, familjer och enskildas insatser i

dessa olika typer av kyrkor. Hans ut-

gångspunkt var Alma 32 och Jakob 5.

”Herren har gett oss grunden; däref-

ter beror det på oss som enskilda, fa-

miljer och församling hur vi förvaltar

och lyfter vår stav till En Sions Stav”,

sade han.

Tack! Förlåt! Jag älskar dig!

Biskop Per Wikström talade under

sakramentsmötet om tre uttryck

som används för lite: ”Tack!”, ”För-

låt!” och ”Jag älskar dig!”. Syster Ve-

ronica Ekelund, Unga kvinnors pre-

sident i staven, delade med sig av

personliga erfarenheter av hur andra

människor i våra liv är Herrens svar

på våra böner. Per Sörlycke, högråds-

medlem, talade om en biskops olika

egenskaper.

F

Gör gott mot varandra!

”Det du gör och även det du inte

gör, gör en skillnad i våra och andras

liv”, sade Unga mäns president i sta-

ven, Christian Bentzen, och uppma-

nade oss att göra saker som gör posi-

tiva skillnader. ”Håll ut och ge aldrig

upp när det gäller att göra gott”,

uppmanade Jason Grant, rådgivare

till Unga män i staven. President

Glen Helmstad, 2:e rådgivare i stavs-

presidentskapet, vittnade om den

bön som vår profet bad för världens

ungdomar – att förlåta och hjälpa

varandra, speciellt de ungdomar som

väljer en annan väg än Herrens.

 Stavspresident John Hedberg av-

slutade församlingskonferensen med

en uppmaning till oss att studera

psalmen ”Den himmelska elden”

och följa råden i den. Han läste Alma

29:8–10 och vittnade om att Jesus

Kristus är medlet och vägen som ger

glädje i detta liv och leder oss tillbaka

till Fadern.

 Jag är uppståndelsen och livet –

en musikafton i påskens anda

 Som avslutning på en solig sab-

batsdag samlades medlemmar runt

om i Malmö stav i Helsingborgs

kapell för att lyssna till god musik.

Stavens musikordförande Terez

Musiknummer av familjen Jerry Ahlström.
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edaktör för de lokala

Sverigesidorna är Birgitta

Karlfeldt. Läsarna är välkomna

att sända förslag till nyhetsar-

tiklar 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 an-

dra speciella aktiviteter alltid utse

någon att skriva artiklar och ta bil-

der för att sedan inom tre veckor

mejla in detta till redaktionen.

Artiklarna ska vara upplyftande

för läsarna och spegla tillämpandet

av profetens och apostlarnas lärdo-

mar. Exempel på innehåll är: nya

eller ovanliga händelser, tjänande-

projekt, samhällstjänst, tempelre-

sor, historiska händelser, tillväxt,

medlemsmissionärsarbete, huma-

nitär hjälp, framgång inom semina-

riet eller institutet, berättelser om

omvändelser, lokala medlemmar

som gjort speciella insatser, nya

grenar, församlingar, grenspresi-

denter, biskopar, stavs- eller di-

striktspresidentskap etc. Dikter

publiceras inte. Inte heller dödsfall,

födslar, förlovningar, giftermål etc.

Bilder ska helst vara pappersbil-

der (originalfoton, inte datautskriv-

na elektroniska bilder). Digitala

eller scannade bilder måste ha hög

upplösning (300 dpi) och sändas

separat, inte tillsammans med en

artikel. Alla bilder ska förses med

bildtext samt namn på fotograf.

Papperskopior av bilder sänds till

adress Stora Hundens gata 618,

136 64 HANINGE. Bilder returneras

inte. m

Nilsson hade samlat en kör med

medlemmar och deras vänner för

att framföra musik om Kristi liv och

försoning.

Stavspresident John Hedberg väl-

komnade oss alla och överlämnade

kvällen till syster Kerstin Saffer, som

var kvällens värd. Syster Saffer de-

lade under kvällen med sig av skrift-

ställen och tankar kring sina känslor

för Kristus. Ett bildspel med bilder

från Kristi liv visades under hela kväl-

len. Bilderna gjorde att texten i mu-

siken kom fram mer och gav en har-

moni som inbjöd Anden att vittna

om Frälsarens liv. All musik vittnade

om den levande Kristus och förson-

ingen som han utförde av kärlek till

var och en av oss.

Kören ackompanjerades av Astrid

Helmstad på violin. Patricia Bentzen

sjöng ”Det bästa jag fått” tillsammans

med sin mamma, Ann-Jeanette. Abel

Correa och Joel Sandelin sjöng ”Var

när mig varje stund” på svenska och

spanska. ”Detta är kroppen” framför-

des av en kvartett från Helsingborgs

församling. Familjen Jerry Ahlström

sjöng ”Jag går trofast i hans spår”

och Jonas Wallgren ”Jesus, när tan-

ken flyr till dig”. Aftonen avslutades
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Kören.

med att kören sjöng ”Påskens Hosi-

anna”, ”Once There Was One” och

”Han lever, min Förlossare”.

Efter framförandena bjöds det på

frukt i doprummet, där det även

fanns en utställning om kyrkan. För

intresserade fanns olika material att

ta med hem. Kapellet var fyllt och

många hade bjudit med vänner till

denna afton, som blev en andlig fest

i musik, bilder och tal. m

Claus-Jörgen Wrang,
Helsingborgs församling
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