
Nya riktlinjer givna för utvecklingsmötet
örsta presidentskapet utfärda-

de nya riktlinjer under augusti

2005 för Hjälpföreningens mö-

ten för hemmets, familjens och den

enskildes utveckling. De nya riktlin-

jerna rekommenderar att utveck-

lingsmöten hålls en gång i kvartalet

och att utvecklingsaktiviteter plane-

ras in efter systrarnas behov och in-

tressen. Ändringarna avser att ge en-

skilda enheter större flexibilitet och

lägga större betoning på hemmet

och familjen. Riktlinjerna gäller från

och med 1 januari 2006.

”Syftena med mötet för hemmets,

familjens och den enskildes utveck-

ling är att stärka tron på Jesus Kristus

och att undervisa om föräldraskap

och hemkunskap”, sade första presi-

dentskapet. ”Under utvecklingsmöte-

na har systrarna möjlighet att umgås,

lära och uppbyggas.”

Första presidentskapet listar tre sa-

ker som ska styra planeringen av ett

utvecklingsmöte: var medveten om

hjälpföreningssystrarnas behov och

intressen, rådgör med prästadömsle-

dare och planera aktiviteter under

bön och med ett syfte. Dessutom ska

alla systrar känna sig inkluderade

och välkomna.

Mötena för hemmets, familjens och

den enskildes utveckling

Mötena för hemmets, familjens

och den enskildes utveckling finns

till för att systrarna ska samlas till-

Enheter kan nu själva avgöra hur många utvecklingsaktiviteter som

behövs.

F sammans. Första presidentskapet

sade att hjälpföreningspresidentska-

pen i varje församling eller gren bör

ha fyra utvecklingsmöten varje år.

Utvecklingsmötena ska hållas under

veckan, vid en annan tid än söndagar

eller måndagskvällar. Ett av fyra mö-

ten ska tillägnas årsdagen för bildan-

det av Hjälpföreningen den 17 mars

1842. Hjälpföreningspresidentskapet

i staven eller distriktet ansvarar för

ett eller två ytterligare utvecklings-

möten varje år. Ett av dessa möten

bör hållas i samband med den årliga

utsändningen av Hjälpföreningens

allmänna möte.

Aktiviteter för hemmets, familjens

och den enskildes utveckling

Aktiviteter för hem-

mets, familjens och

den enskildes ut-

veckling finns till

för systrar med

liknande situa-

tion, behov el-

ler intressen.

Utvecklings-

aktiviteterna

är friare än

utvecklings-

mötena och

är ett tillfälle

att knyta vän-

skapsband

och stödja

varandra.

”Aktiviteterna bör hållas i en trygg,

avslappnad och engagerande miljö

där systrarna lär och delar med sig av

olika sätt att stärka hemmet, familjen

och den enskilde”, sade första presi-

dentskapet. Hjälpföreningens ledare

uppmuntras att vara flexibla i sin

planering av aktiviteterna så att de

inte krockar med systrarnas ansvar

inom hem, familj och annat. Mer in-

formation om möten och aktiviteter

för hemmets, familjens och den en-

skildes utveckling finns i Kyrkans in-

struktionshandbok, bok 2: Prästa-

dömets och biorganisationernas

ledare, s 204–205. m
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Når fram till hjärtat
genom ljud och bild
Walter Cooley, kyrkans tidningar

yrkans audiovisuella avdelning

spelar in ljud och bilder som

kontinuerligt för Herrens röst till alla

människor. (Se L&F 1:2.) Avdelning-

en skildrar kyrkans budskap genom

video, fotografi, satellitutsändning,

Internet och ingenjörsvetenskap.

”Teknologin ger betydelsefullt

stöd åt kyrkans pågående mission”,

sade president James E Faust, andre

rådgivare i första presidentskapet.

”Jag är säker på att Herren förväntar

sig att vi ska använda den för att

främja hans syften samt till välsignel-

se för mänskligheten.” (”Detta är vår

dag”, Liahona, jul 1999, s 19)

Den audiovisuella avdelningen

främjar Herrens verk genom att hjäl-

pa medlemmar och andra som ser

deras produkter att lära sig, känna

betydelsen av och handla efter

evangeliets principer.

Internationell utveckling

Medlemmarna i biskop Raymond

Ruiz församling i Filippinerna lärde

sig hur man leder Primär på ett vörd-

nadsfullt sätt genom att titta på en

lokal utbildningsvideo som tagits fram

av den audiovisuella avdelningen.

Biskop Ruiz sade: ”Söndagen efter

det att vi visade primärs utbildnings-

video steg jag ut från mitt kontor för

att se hur primärbarnen uppförde

sig. Jag såg hur de vördnadsfullt stod

K

på rad för att gå in i klassrummet en

i taget. Jag såg också hur ledarna

stod vid dörren och hälsade på bar-

nen när de steg in. Jag såg hur Pri-

märs ledare faktiskt gjorde det som

visats på videon.”

Den audiovisuella avdelningen

hjälper områdespresidentskap att ta

fram och skicka ut utbildningsmate-

rial, precis som i området Filippiner-

na. På Filippinerna arbetade avdel-

ningen tillsammans med områdes-

presidentskapet för att ta fram en se-

rie på tre utbildningsvideos för bior-

ganisationer. I andra områden, som i

området Europa Öst, tillhandahåller

avdelningen teknisk support så att

områdespresidentskapet kan utbilda

lokala ledare via videokonferens.

Avdelningen har också produce-

rat en DVD som visar medlemmar

hur man städar deras möteshus.

Broschyren Hermano Olympio

medföljer DVD:n.

Avdelningen är också delaktig i

dubbningen av kyrkans filmer. När

en av kyrkans produkter behöver

dubbas spelas ljudet ibland in i en

studio i språkets hemland.

Studior i bland annat Japan, Fin-

land, Thailand, Brasilien och Ukraina

har använts för ljudinspelningar med

lokala skådespelare.

En viktig skillnad mellan kyrkans

audiovisuella avdelning och andra

studior är det budskap som presen-

teras. Budskapet i allt audiovisuellt

material som produceras fastställs

av andra avdelningar i kyrkan eller

prästadömsbärare. Det den audiovi-

suella avdelningen gör är att hitta

rätt utseende och känsla för det

budskapet.

Internet och DVD

Allteftersom kyrkan har växt och

spridits världen över har ny teknik

utvecklats som har gjort det möjligt

att kommunicera med avlägsna

platser.

Det har blivit enklare att nå ut

med audiovisuellt material på många

olika språk till kyrkans medlemmar

sedan DVD:n och Internet uppfanns.

Unga kvinnor och deras ledare samlas till audiovisuella avdelningens utsändning av

Unga kvinnors allmänna möte från konferenscentret.
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Skådespelare föreställer Joseph och Emma Smith under filminspelningen av den nya

filmen om Joseph Smith och återställelsen.
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En DVD kan ersätta flera dussin

videoband för en generalkonferens.

Man får bara plats med en dubbning

per videoband och det måste anpas-

sas till rätt format för TV.

Idag kan en enda DVD rymma upp

till 26 olika språk. DVD-formatet är

också den nya internationella stan-

darden för videor och eliminerar be-

hovet att anpassa materialet för in-

ternationella TV-format. DVD-spelare

har skickats till möteshus runt om i

världen och kyrkan håller i dagsläget

på att konvertera tidigare utgivna

videor till DVD.

Förutom DVD-tekniken har även

Internet visat sig vara ett mycket in-

teraktivt media som kan användas

för utsändningar och interaktiv

utbildning.

Den audiovisuella avdelningen

hjälpte nyligen till med att utforma

utbildningslektioner online för bior-

ganisationerna Unga kvinnor och Pri-

mär. Lektionerna kan laddas ner från

www.lds.org och gör att den interak-

tiva utbildningen kan nå tusentals

medlemmar.

David Nielson, chef för underav-

delningen mediadesign och produk-

tion, sade att kyrkans användning

av Internet och DVD för att leverera

audiovisuellt material troligen

kommer att öka i framtiden.

Utsändningar

Generalkonferenserna i april och

oktober är två av avdelningens pro-

duktioner som har flest tittare. Ge-

neralkonferensen kan direktsändas

till 97 procent av kyrkans medlem-

mar. Övriga 3 procent av kyrkans

medlemmar får konferensen på DVD

efteråt.

Många tekniker arbetar för att

förbereda för generalkonferensen.

Kameramän och teleprompters, ljud-

tekniker, producenter och fotografer

är endast en del av det audiovisuella

teamet som arbetar med att förbere-

da dussintals kameror, flera kontroll-

rum, ljudsystem och utrymmen för

tolkning, amerikanskt teckenspråk

och textning för konferensen och

andra utsändningar.

Förutom generalkonferensen sän-

der avdelningen KUV:s brasaftnar,

stavskonferenser, världsomfattande

utbildningsmöten, Hjälpföreningens

och Unga kvinnors allmänna möte

och tempelinvigningar.

Filmer

Det den audiovisuella avdelningen

är mest känd för är produktionen av

kyrkans filmer, som The Testaments

of One Fold and One Shepherd. Kyr-

kans filmer produceras efter första

presidentskapets godkännande och

filmas huvudsakligen vid kyrkans

filmstudio i Provo i Utah.

Studion ligger i närheten av Brig-

ham Young-universitetet. Studion

består av ett tio hektar stort skogs-

område och det finns flera betong-

byggnader och kulisser som förestäl-

ler byggnader från tidigt 1800-tal,

bland annat en exakt kopia av Newel

K Whitneys affär i Kirtland i Ohio.

Kyrkan hyr inte sin utrustning, till

skillnad från de flesta studios i Holly-

wood. Den har bland annat en me-

tallverkstad, ett snickeri, flera ljud-

studios och ett klädförråd. Scende-

koren för filmerna skapas på plats.

Delar av kyrkans långfilmer, till

exempel Arvet och The Testaments

of One Fold and One Shepherd, har

spelats in här. Scener ur kyrkans
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kommande film om Joseph Smith

har också filmats här i studion. All

redigering av kyrkans filmer sker på

plats. Videofilmerna som visas mel-

lan generalkonferensens sessioner

produceras också här.

Teknik

När den nya filmen om Joseph

Smith visas i Joseph Smith Memorial

Building har den audiovisuella avdel-

ningen inte bara producerat filmen,

utan också uppfunnit projektorn

som den spelas på.

Ingenjörsavdelningen arbetar un-

der den audiovisuella avdelningen

med att rita och skapa system som

kan visa avdelningens produkter.

Ibland innebär detta att de måste

anpassa befintlig teknologi, ibland

innebär det att de måste skapa och

patentera ett helt nytt system.

Kyrkan äger för närvarande flera

patent för system som deras ingen-

jörsavdelning uppfunnit. Ingenjörs-

avdelningen skapade tekniken som

används under tempelbegåvningen

och utställningar vid kyrkans histo-

riska platser och besökscenter.

God’s Plan (Guds plan), en ny

utställning för besökscentrer, är fram-

tagen av audiovisuella avdelningen

och visas för närvarande vid tre be-

sökscentrer. Utställningen visar re-

gelbundet ett budskap om familjens

eviga natur. Via fjärrkontrollen kan

systermissionären som leder en

mindre grupp besökare runt dämpa

belysningen och starta filmen.

Budskapet om familjen visas med

surroundsound på en plasmaskärm.

Besökare sitter på bänkar riktade

mot något som ser ut som ett hus.

Utställningen kan visas på flera

språk.

Ingenjörsavdelningen tog fram en

stor del av teknologin som behövdes

för utställningen GodÕs Plan efter-

som den inte kunde köpas kommer-

siellt. Utställningen kommer att

finnas på framtida besökscentrer.

Ingenjörsavdelningen arbetar

också tillsammans med tempelarki-

tekter för att se till att tempelritning-

arna har utrymme för audiovisuella

system. Avdelningens ingenjörer

installerar även den audiovisuella

utrustningen i nya tempel innan

invigningen. Ingenjörerna utvär-

derar regelbundet dessa system för

att förenkla den tekniska support

som behövs för templets audiovisu-

ella utrustning, vilket i sin tur gör

det enklare för templets lokala per-

sonal att identifiera och klara upp

eventuella problem utan större

hjälp.

”Det är vårt ansvar att följa med

i teknologins utveckling, utvärdera

deras användarmöjligheter och om-

sorgsfullt integrera dem för att bygga

riket”, sade Lynn Hadfield, chef för

avdelningens ingenjörsavdelning.

Allt eftersom den audiovisuella

avdelningens ljud och bild fortsätter

att undervisa, utbilda och vittna bi-

drar avdelningen till att fullfölja Her-

rens profetia att ”det finnes intet

öga, som ej skall se, intet öra, som

icke skall höra och intet hjärta, som

ej skall genomborras” av evangeliet.

(L&F 1:2) m

Två nya missioner
har bildats i Afrika

örsta presidentskapet och de

tolv apostlarnas kvorum har till-

kännagivit bildandet av två nya mis-

sioner i Afrika. Ghanamissionen

Cape Coast och Ugandamissionen

Kampala bildades i juli 2005. Med

de två nya missionerna finns det nu

totalt 341 missioner i världen.

Ghanamissionen Cape Coast

Ghanamissionen Cape Coast bilda-

des av länder som tidigare tillhörde

Elfenbenskustenmissionen Abidjan.

Den nya missionen består av Togo,

Benin, Kamerun, Centralafrikanska

republiken och västra delen av Gha-

na. Ghanamissionen Cape Coast har

13 590 medlemmar i stavarna Cape

Coast, Kumasi och Takoradi och di-

strikten Assin Foso och Swedru i

Ghana. Lindsay Thomas Dil, som

den 1 juli 2005 kallades att verka

som missionspresident för Elfen-

benskustenmissionen Abidjan, ver-

kar istället som missionspresident

för den nya missionen.

Norbert Kalogo Ounleu har kallats

som missionspresident för Elfenbens-

kustenmissionen Abidjan. Den missio-

nen består nu endast av Elfenbens-

kusten och kyrkans 9 149 medlem-

mar i stavarna Abidjan och Abobo.

Bildandet av den nya missionen

påverkade också gränserna för Gha-

namissionen Accra. Ghanamissionen

Accra består nu av länderna Sierra

Leone, Liberia och östra delen av

F
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Ghana. De omdragna gränserna har

idag 19 151 medlemmar i stavarna

Christiansborg och Lartebiokorshie

i Accra i Ghana, Monrovia i Liberia

och distrikten Abomosu och Kofori-

dua i Ghana samt Bo och Freetown

i Sierra Leone.

Ugandamissionen Kampala

Ugandamissionen Kampala täcker

Uganda och Etiopien. Ralph L Duke

har kallats som missionens presi-

dent. Det finns 3 959 medlemmar

i missionen i distrikten Jinja och

Kampala i Uganda.

Kenyamissionen Nairobi, som

tidigare bestod av länderna Uganda,

Etiopien, Kenya och Tanzania, består

nu endast av Kenya och Tanzania.

Missionen har 6 099 medlemmar

i distrikten i Nairobi och Chyulu i

Kenya. m

ler, tillämpningsbara frågor, övnings-

exempel, interaktiva dialoger och

tabeller och diagram som belyser

utbildningsämnet.

Utbildningar för biorganisationer-

na Primär och Unga kvinnor har

nyligen lagts ut och de använder

interaktiv teknologi för att föra ut

sitt budskap. Steve Brimley, chef för

e-learning vid kyrkans audiovisuella

avdelning, sade att tekniken har

använts för flera kurser och att den

hjälper användarna att vara upp-

märksamma under lektionerna.

Medlemmar kan, förutom att läsa

handboken och annat material, gå

igenom interaktiva lektioner som

visar dem hur de kan utföra sina

ansvar inom sitt ämbete, som att fylla

i en revisionsblankett, tala med en

ung kvinna om Personlig tillväxt eller

leda musik.

”Från första början har vi försökt

att undervisa på ett visuellt sätt, att

Interaktiv utbildning online används för att undervisa medlemmar över hela världen.

E-learning: enhetlig
utbildning av
kyrkans medlemmar
Walter Cooley, kyrkans tidningar

-learningtekniken möter en av

dagens utmaningar för kyrkan:

att med ett konsekvent budskap ut-

bilda ett kulturellt varierande med-

lemskap spritt över hela världen.

I september 2002 tillkännagav för-

sta presidentskapet att årliga världs-

omfattande ledarutbildningsmöten

skulle sändas via satellit för att un-

dervisa och utbilda lokala ledare i att

tillämpa kyrkans lära och principer

E

på lokal nivå. Under det första världs-

omfattande ledarutbildningsmötet

betonade president Gordon B Hinck-

ley vikten av enhetlig utbildning.

Han sade: ”Vi är alla en kyrka,

vår Herres och Mästares Jesu Kristi

Kyrka. Vi bör alla utföra vår plikt för

att välsigna deras liv vilka vi har an-

svaret för.” (”Missionärsverksamhet”,

Världsomfattande ledarutbildnings-

möte, 11 jan 2003, s 21)

E-learning hjälper medlemmar

lära sig vilka ansvar de har inom sitt

ämbete och hur de kan utföra dem.

Det finns flera fördelar med utbild-

ning online förutom möjligheten

att leverera ett konsekvent budskap,

bland annat att den är interaktiv,

lättåtkomlig och flexibel.

Interaktiv

E-learninglektionerna presenteras

i ett interaktivt bildspelsformat. Lek-

tionerna innehåller film- och ljudfi-
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inte bara tala om för dem vad de

behöver göra, utan visa dem hur det

ska göras”, sade Brendon Brown, ut-

bildningsdesigner på kyrkans avdel-

ning för medlemsuppteckningar och

statistik.

Det visuella sättet att undervisa

är särskilt användbart när kyrkans

utbildningsdesigners ska undervisa

medlemmar med vitt skilda kulturer,

erfarenheter och inlärningssätt.

Kyrkans första försök till e-lear-

ning, som kyrkans musikwebbsida

och www.providentliving.org,

visade att det var ett effektivt sätt att

tillhandahålla utbildning för specifika

uppgifter.

”Webbsidorna visade att e-learning

var ett praktiskt och ekonomiskt

sätt att ge användare världen över

tillgång till en viss typ av utbildning”,

sade David Nielson, chef för media-

utveckling och produktion vid

kyrkans audiovisuella avdelning.

Lättåtkomlig

Medlemmars tillgång till e-lear-

ning är möjlig tack vare ny teknik

och ökad tillgång till Internet. I dags-

läget läggs e-learningkurser ut på

www.lds.org och medlemmar kan

gå igenom lektionerna hemma på

sin egen dator. Man kan också få

tillgång till Internet i möteshus som

har ett släkthistoriskt center. Det

finns omkring 4 400 släkthistoriska

centrer runt om i världen.

Flexibel

En av fördelarna med e-learning är

dess flexibilitet. E-learning gör det

möjligt för användarna att genomfö-

ra utbildningen när som helst och

varsomhelst så länge de har tillgång

till Internet.

”Folk uppskattar hur flexibel ut-

bildningen är, att de kan lära sig i sin

egen takt och när de har tid över”,

sade broder Nielson.

Det tar i genomsnitt 15 minuter

att gå igenom en lektion. Och man

kan gå igenom varje lektion så många

gånger man vill.

Dessutom kan e-learninglektio-

ner, till skillnad från andra sätt att

utbilda – som tryckta handböcker –

uppdateras snabbt. E-learning kan

snabbt uppdateras så att de följer

kyrkans aktuella riktlinjer. Nya video-

klipp eller ljudfiler från generalauk-

toriteter kan läggas till bildspelet för

att undervisa om nya riktlinjer eller

tillvägagångssätt.

E-learninglektioner kan också

översättas allt efter behov uppstår.

Ett utbildningspaket för kyrkans

kamrerer och revisorer översätts för

närvarande till 14 språk. Under den

första månaden de fanns online var

de översatta versionerna av utbild-

ningslektionerna bland de mest an-

vända lektionerna i utbildningspake-

tet för kamrerer och revisorer.

Ger resultat

Även om många lektioner efterlik-

nar den personliga utbildning som

medlemmar kan få från sina prästa-

dömsledare och ledare i biorganisa-

tionerna, sade broder Nielson att

e-learning inte kan ersätta den rela-

tion som uppstår under personlig

utbildning i lokala församlingar och

grenar.

”E-learning kan aldrig ersätta per-

sonlig undervisning från bröderna

eller lokala prästadömsledare”, sade

broder Nielson. ”Men detta är en ef-

fektiv utbildningsmetod för vissa fär-

digheter som medlemmar kan lära

sig hemma eller i kyrkan.”

Utbildning, både under världsom-

fattande ledarutbildningsmöten och

online, fortsätter att förena det ar-

bete medlemmar lägger ner för att

utföra kyrkans mission. President

Hinckley sade följande om uppdra-

get att frälsa själar: ”Det finns inget

större arbete. Det finns inget viktiga-

re arbete. Det finns inget mer moti-

verande arbete än detta som himlens

Medlemmar har idag tillgång till

utbildning online via varje dator som har

tillgång till Internet.
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Samhällstjänst
Hjälpaktionerna efter cykloner på

Cooköarna fortsätter

em cykloner under lika många

veckor gav kyrkans medlemmar

på Cooköarna oräkneliga tillfällen

att tjäna andra medlemmar och sina

medmänniskor. Cyklonerna orsaka-

de stora skador på hem och gröda

både på huvudön Rarotonga och

dess grannöar, men medlemmarna

arbetade tillsammans för att återställa

ordningen.

Kyrkan levererade mat och vatten

till Pukapuka. Byggnadsmaterial och

medlemmars arbete resulterade i ett

nytt tak på ett hus och återuppbygg-

naden av två andra hus på Aitutaki.

Många hus på Rarotonga reparera-

des av prästadömet med det material

kyrkan donerade.

Dessutom bekostar kyrkan instal-

lationen av en stor betongplatta på

Te Uki Ou-skolan på Rarotonga så

att elever i rullstol eller gåstol lättare

kan vara med sina vänner.

Institut firar med en helg fylld av

tjänande

Mellan universitetsterminerna in-

riktade sig de tre stavarna i Hamilton

och Unga vuxnas församling på att få

elever att skriva in sig i Institutet för

nästa termin. Temat för instituthel-

gen var ”Joseph Smith och Unga vux-

na – håller fast vid normerna”. Efter

en aktivitet för att lära känna varan-

dra började tjänandeprojekten.

Ett tjänandeprojekt utfördes i

Hamons Bush, strax väster om Temple

View Community, där äldste och sys-

ter Roger Hamon verkar som missio-

närer. De unga vuxna planterade in-

hemska träd på en plats som kallas

Institute Hill (institutets kulle).

Under ett annat tjänandeprojekt

arbetade unga vuxna tillsammans

med andra medlemmar i Temple

Views stav med att plantera träd åt

Hamiltons kommunfullmäktige.

De som arbetade med det tredje

projektet tillverkade lapptäcken och

donerade mjuka leksaker till barnav-

delningen på Waikato sjukhus. Unga

vuxna donerade 29 lapptäcken och

fyra stora säckar med mjuka leksaker

till sjukhuset under projektets gång.

Amy Howard hade ansvaret för

leksaksprojektet och fick idén att

göra något för att glädja de unga

patienterna när hon upprepade

gånger besökte sjukhuset med sin

son nyligen. Barnen får leka med

leksakerna medan de är på sjukhuset

och får ta sin favoritleksak med sig

hem när de skrivs ut.

Hjälpföreningssystrar stickar tröjor

till pingviner

En grupp hjälpföreningssystrar i

Coffs Harbours gren i Nya Sydwales

har tagit fram sina stickor efter ett

rop på hjälp av dvärgpingvinerna på

Phillip Island.

”Naturvårdare i området använder

de stickade tröjorna under rehabili-

teringen av oljeskadade pingviner.

Oljeutsläpp dödar många pingviner

i området varje år eftersom oljan

skadar pingvinernas fjädrar så att de

utsätts för förgiftning och drunk-

ning”, säger Marion Braun från Coffs

Harbours gren.

Bass sund i Australien skiljer Tas-

manien från fastlandet och är en stor

genomfartsled. Då och då sker olyck-

or till havs som kan vara katastrofala

för dvärgpingvinerna, som fått det

namnet eftersom det är den minsta

pingvinarten i världen.

Pingvintröjorna förvaras i lådor

med nödutrustning för oljeutsläpp,

lådor som ställts ut på strategiska

platser längs Tasmaniens kust. När

ett oljeutsläpp sker är de små ping-

vinerna ofta så illa däran att de inte

kan tvättas med vatten och ett milt

tvättmedel på en gång, och de stres-

sas svårt av skrubbningen. Rädd-

ningspersonalen klär därför de olje-

indränkta fåglarna i ulltröjor istället.

Det hindrar pingvinerna från att put-

sa fjädrarna och eventuellt svälja gif-

tig petroleumbaserad olja medan de

återhämtar sig. Tröjorna håller också

pingvinerna varma tills deras krop-

par återigen producerar det naturli-

ga fett (som försvinner under rengö-

ringsprocessen) som värmer och

gör deras hud vattentät. m

F

Gud har gett oss ansvaret att utföra.”

(Världsomfattande ledarutbild-

ningsmöte, 11 jan 2003, s 21) Gå till

avdelningen Serving in the Church

på www.lds.org eller gå till din språk-

version av www.lds.org för att se

vilka utbildningar som finns online

idag. m
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Fler förslag till
samlingsstunden,
januari 2006

Här följer fler för-

slag som Primärför-

eningens ledare kan

använda tillsam-

mans med samlings-

stunden i det här numret av

Liahona. För lektionen, anvisning-

arna och aktiviteten som hör sam-

man med dessa förslag, se ”Löften

i skrifterna” på sidorna LS4 och LS5

i Lilla Stjärnan i det här numret.

1. Använd följande skriftställen

och bilder för att understryka påstå-

endet att vår himmelske Fader och

Jesus Kristus alltid håller sina löften.

Blanda bilderna och sätt upp bilder-

na runt om i rummet. Be barnen

lyssna efter vad som utlovas medan

du läser ett skriftställe. Samtala om

hur Herren har uppfyllt eller kom-

mer att uppfylla det löftet. Be ett

barn ta ner bilden som hör till skrift-

stället och placera den längst fram i

rummet. Sjung en sång eller psalm.

Fortsätt med nästa skriftställe, bild

och sång. (1) 2 Nephi 25:21 (upp-

teckningarna ska bevaras), Evange-

liet i bild 406 (Joseph tar emot guld-

plåtarna); (2) Abraham 2:9–11 (präs-

tadömet ska nå ut till alla folk),

Evangeliet i bild 408 (Melkisedekska

prästadömet återställs); (3) 1 Nephi

2:20 (Nephi får komma till ett förlo-

vat land om han är lydig), Evangeliet

i bild 304 (Lehi och hans folk kom-

mer fram till det förlovade landet);

(4) Johannes 14:26 (den Helige An-

den ska hjälpa oss), Evangeliet i bild

602 (Den Helige Andens gåva); (5)

L&F 89:18–20 (välsignelserna som

kommer av att hålla visdomsordet),

Evangeliet i bild 114 (Daniel vägrar

äta och dricka kungens kött och

vin); (6) L&F 109:13 (templets välsig-

nelser), Evangeliet i bild 502 (Salt

Lake-templet) eller en bild på temp-

let i ert område.

2. Förklara L&F 82:10 med egna

ord och hämta exempel ur skrifterna

på löften som uppfyllts. Be barnen

slå upp L&F 82:10 och förklara att

vi måste göra vår del för att Herrens

löften ska uppfyllas. När vi gör det

Herren ber oss om välsignar han oss

enligt löftet. Markera, samtala om

och lär er skriftstället utantill. (Se

Undervisning: Den högsta kallelsen,

s 181–182.) Dela upp barnen i grup-

per med fem eller sex barn i varje

grupp. Ge varje grupp en bönpåse.

Be barnen kasta bönpåsen till varan-

dra i gruppen medan ni sjunger en

sång eller psalm. När musiken tar

slut ber du varje barn som håller i en

bönpåse att nämna en sak som han

eller hon ska göra under veckan som

kommer för att Herrens löften ska

fullbordas. Fortsätt leken i mån av

tid. Bär ditt vittnesbörd om de stora

löften som givits de trofasta. Sjung

”Jag är Guds lilla barn”. (Barnens

sångbok, s 2)

3. Sång: Lär ut sången ”Kraft från

skriften”. (Se Programförslag för

samlingsstunderna och barnens

medverkan på sakramentsmötet

2006.) Visa en bild på Frälsaren och

be barnen lyssna efter saker som

hjälper oss att bli lika honom. Sjung

”Jag vill bli mer lik Kristus, jag vet ju

att jag kan. Jag läser flitigt skriften

och följer Herrens plan”. Visa dina

skrifter och fråga var vi kan läsa om

vad han har bett oss göra och om

hans plan. Välj ut några barn som

håller upp bilden och skrifterna åt

dig och sjung samma rader igen. Be

dem lyssna efter vad ”Herrens ord

och lag” ger oss. Sjung sedan tredje

raden och håll upp skrifterna med

två händer. Förklara att hans ord ger

oss kraft! Sjung sången från början

fram till den delen. När du sjunger

ordet kraft, håller de upp skrifterna

med båda händerna. Berätta för bar-

nen: ”Eftersom jag vill ha kraften

som skrifterna ger i mitt liv strävar

jag att bli bättre varje dag. Lyssna och

tala om för mig hur jag kan göra

det.” Sjung ”och strävar att bli bättre,

ta fram mitt bästa jag”. Låt barnen

svara och sjung det sedan tillsam-

mans. Sjung första versen och re-

frängen tillsammans med barnen.

Be dem räkna på sina fingrar hur

många gånger de hör ordet kraft

när ni sjunger refrängen. Be dem tu-

ras om med dig att sjunga delar av

refrängen: de kan till exempel sjunga

orden ”kraft från skriften” och du

sjunger sedan ”lär mig leva rätt”. Be

sedan halva Primär sjunga tillsam-

mans med dig medan andra halvan

fyller i där du slutar. Bär ditt vittnes-

börd om skrifterna. m

SAMLINGSSTUNDEN
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De talar till oss i dag
Äldste Jensen framhåller behovet av

”en fast grund”

ldste Jay E Jensen i de sjuttios

kvorum uppmanade somma-

rens avgångselever på Brigham

Young-universitetet – Idaho att för-

bättra sig själva och sin familj genom

att ”lägga en fast grund” för sin fram-

tid. Han talade vid skolavslutningen

och sade att en fast grund består av

grundelement från Jesu Kristi evan-

gelium. Han sade att dessa ”viktiga

grundstenar har varit en del av varje

evangelieutdelning från Adams tid

till Joseph Smith och att de bland

annat består av uppenbarelse, skrif-

ter, prästadömet och prästadömets

nycklar, förrättningar och förbund”.

Med evangeliets grundstenar i

bakhuvudet föreslog han fyra sätt att

bygga och förstärka en fast grund:

1. Öka i personlig rättfärdighet.

2. Betala ett fullt tionde och gene-

röst fasteoffer.

3. Söka de välsignelser som ges en

evig familj.

4. Vara en ärbar person.

Äldste Jensen talade först om att

öka i personlig rättfärdighet och

sade att den principen är fast rotad

i vardagliga handlingar. Han sade att

hans föräldrar visade ett mycket gott

exempel på hur man kan växa i tro

och rättfärdighet. ”De privata religiö-

sa vanorna vi hade i vår familj och

som jag byggde mitt liv på var bland

annat personlig bön på knä varje

morgon och kväll, familjebön på knä

varje morgon och kväll, dagliga stu-

dier av skrifterna – särskilt Mormons

bok, regelbundna studier av profe-

ternas och andra ledares ord i En-

sign och annat material som kyrkan

gav ut, samt att fasta som vi blivit

ombedda den första söndagen i

månaden och när behov uppstår”,

sade äldste Jensen.

Apropå den andra delen av per-

sonlig utveckling sade äldste Jensen

att ett sätt att växa i evangeliet dagli-

gen är att lägga undan pengar till ti-

onde och fasteoffer. ”Det viktigaste

ekonomiska beslutet du kommer att

fatta under jordelivet är att betala ett

fullt tionde och ett generöst fasteof-

fer”, sade han. ”När vi betalar tionde

öppnas himlens fönster och vi välsig-

nas både andligen och timligen.”

Att söka efter välsignelserna som

ges en evig familj, samhällets och

evighetens grundläggande enhet,

sade äldste Jensen, är det tredje sät-

tet man kan växa andligen. Han på-

minde avgångseleverna om att äkta

kärlek kräver arbete och hängiven-

het. ”Syster Jensen och jag tror inte

att man plötsligt kan bli kär eller slu-

ta att vara kär”, sade han. ”Man strä-

var antingen efter att öka kärleken

eller att minska den. Äktenskapet

är lika starkt som ens gemensamma

strävan att utveckla det på Herrens

sätt.”

Slutligen uppmanade äldste Jen-

sen avgångseleverna att fortsätta att

söka heder och integritet, sanningar

som ligger till grund för studenter-

nas hederskodex. Han sade att om

man följer hederskodexen och dess

sanningar så har man grunden för en

kristuslik person med sig livet ut. ”Ni

är Jesu Kristi sanna efterföljare, hans

lärjungar, som i ett heligt förbund

lovat att vara män och kvinnor med

heder och integritet”, sade äldste

Jensen.

Han sade till avgångseleverna att

på samma sätt som templet i Salt

Lake City behövde en säker grund

”för att bestå under tusenårsriket”,

stärks och uppbyggs deras liv och

familjer när de tillämpar evangeliets

principer.

Äldste Halverson uppmanar alla att

släktforska

Vikten av att medlemmarna ger

akt på Elias ande var huvudtalarens

tema under en konferens på BYU.

Talet hölls av äldste Ronald T Halver-

son i de sjuttios kvorum.

Äldste Halverson var huvudtalare

under en konferens för släktforsk-

ning och släkthistoria den 26–27 juli

2005. Han betonade hur brådskande

och viktigt det är för alla att förbere-

da Herrens uppteckningar. Han läste

Äldste Jay E Jensen

Ä
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Läran och förbunden 128:24 för att

beskriva vad han tror kommer att

offras av Levis söner vid Frälsarens

ankomst: ”Låtom oss därför såsom

en kyrka, såsom ett folk och såsom

Sista Dagars Heliga offra ett offer åt

Herren i rättfärdighet, och låtom oss

i hans heliga tempel, när det blivit

färdigt, framlägga en bok innehållan-

de sådana anteckningar om de döda,

som kunna vara värdiga att mottagas.”

Han sade att Elias ankomst inled-

de betoningen på släkthistoriskt ar-

bete och tempeltjänst. Herren anser

att arbetet för de döda är så viktigt

att han befallde kyrkans medlemmar

att bygga ett tempel långt innan

de byggde ett kapell, sade äldste

Halverson.

Sedan beseglingsnycklarna åter-

ställdes har medlemmarnas och

många andras hjärtan vänts till deras

fäder. På grund av detta har släkt-

forskning blivit en populär hobby,

sade äldste Halverson. ”Vad jag vet

så fanns det inga ansatser eller hjälp-

medel till att forska i uppteckningar

om de döda innan Elia kom 1836,

men det som skett sedan dess är

mirakulöst”, sade han.

Släktforskning är ett bra verktyg

för missionsarbete, men äldste Hal-

verson betonade vikten av att varje

medlem är delaktig i verket. Han

sade att han fruktar att medlemmar-

na inte ger tillräckligt hög prioritet

åt uppgifter av evigt värde. ”Vi vet

att många av livets bekvämligheter

… distraherar oss så att vi glömmer

bort vårt ansvar mot det som har

Äldste Ronald T Halverson

evigt värde”, sade han. Äldste Halver-

son betonade vikten av detta arbete

genom att läsa Läran och förbunden

128:18: ”Ty vi kunna icke fullkomnas

utan dem [våra döda], ej heller kun-

na … vi fullkomnas utan dem, som

också hava dött i evangeliet, ty det

är nödvändigt, när tidernas fullhets

utdelning upprättas.”

Trots att han endast nyligen ut-

nämndes till verkställande chef för

Släkt- och kyrkohistoriska avdelning-

en berättade äldste Halverson om

hur Elia ande har påverkat honom

under hela hans liv. ”Det tar inte lång

tid förrän du inser att du inte arbetar

ensam, att du leds av dem som du

påverkar på andra sidan slöjan”, sade

han.

Herren bryr sig om sina barn och

leder deras ansträngningar att förbe-

reda namn för släkthistoriskt arbete,

och han bryr sig om de förfäder som

väntar på att få arbete utfört för sig,

sade äldste Halverson.

Han sade att när medlemmarna ar-

betar med att återlösa de döda binds

deras hjärtan fastare till både Herren

och deras förfäder. ”Du kan inte

arbeta i detta verk utan att utveckla

kärlek och medkänsla med dem som

levt tidigare”, sade äldste Halverson.

”Det förändrar ditt liv samtidigt som

det ger dem nya möjligheter.” m

Kyrkan arbetar
tillsammans med
andra för att hjälpa
barn i Niger
Sarah Jane Weaver, Church News

atholic Relief Services skickade

bistånd till en mycket svår hung-

ersnöd i Niger – med över 3,6 miljo-

ner människor utan tillräckligt med

mat för dagen – och behövde hjälp

att ta hand om mycket undernärda

barn.

Organisationen kontaktade Jesu

Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga,

den enda organisationen som tillver-

kar Atmit, en gröt gjord av havre-

mjöl, socker, torrmjölk och en vita-

min- och mineralmix som kontrolle-

rats av näringsfysiologer vid Brigham

Young-universitetet. Gröten togs

fram för att hjälpa människor som är

så undernärda att de inte kan smälta

fullkorn eller mat som tillverkats av

grovt mjöl. Kyrkan använde den för

att föda tusentals undernärda barn

under den svåra hungersnöden i

Etiopien 2003.

Kyrkans humanitära hjälp besva-

rade CRS:s efterfrågan genom att

donera 36 ton Atmit. Sändningen

beräknades kunna föda 7 000

C
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undernärda barn och skickades med

flygfrakt till Niger. Den anlände un-

der augusti till Niamey, där Catholic

Relief Services tog emot varorna och

skickade ut dem till matcentraler.

Catholic Relief Services valde att

flyga Atmiten till Niger – vilket kosta-

de mer än att skicka den landsvägen

– på grund av nödsituationens tids-

kritiska läge. Förutom Atmit donera-

de kyrkans humanitära hjälp pengar

som täckte en del av transportkost-

naden.

Den humanitära krisen i Niger har

orsakats av två samtidiga problem:

fjolårets gräshoppor som slukade all

vegetation och en förödande torka.

Dessa två faktorer har praktiskt taget

stoppat all matproduktion i det cen-

tralafrikanska landet och har resulte-

rat i stora förluster av frön för framti-

da plantering.

Niger är ett av de fattigaste länder-

na i världen. Klimatet är svårt och na-

turresurserna minskar stadigt. Sex-

tiotre procent av landets 11,5 miljo-

ner människor lever på mindre än en

amerikansk dollar om dagen. Catho-

lic Relief Services har startat ett bi-

ståndsprojekt för 2,7 miljoner dollar

i landet.

Garry Flake, chef för kyrkans nöd-

hjälp, sade att det är det första större

humanitärhjälpsprojektet som kyr-

kan bidragit till i Niger. Catholic Re-

lief Services bad kyrkan att delta i

hjälparbetet ”på grund av tidigare

gott samarbete”, sade han.

”Samarbetet mellan Jesu Kristi

Kyrka av Sista Dagars Heliga och CRS

har pågått i över 20 år”, sade CRS

direktör Ken Hackett. ”Under den

stora hungersnöden i Etiopien i mit-

ten av 80-talet var [Jesu Kristi Kyrka

av Sista Dagars Heliga] både tillmö-

tesgående och ytterst givmilda i

dess samarbete med Catholic Relief

Services biståndsarbete i Etiopien.”

Sedan dess, lade han till, har ”det

funnits ett band mellan oss” som fört

samarbetet till andra delar av Afrika

och till Östeuropa.

Tack vare detta samarbete var det

naturligt för CRS att vända sig till

kyrkan, lade broder Flake till. Atmit,

sade han, var en ”produkt som de

förtvivlat väl behövde och som de

behövde snabbt”.

Kyrkan planerar att skicka fler

containers med Atmit landsvägen till

Niger och dess grannland Mali, sade

broder Flake. m

Omarbetad artikel från Church News,
20 augusti 2005.

En gaffeltruck lastar en del av de 36 ton

Atmit som skickades till Niger.

Digitalisering av
kyrkans historia

yrkans historiker, arkivarier och

bibliotekarier planerar en ny

byggnad för kyrkans historiska bibli-

otek, men arbetar samtidigt på en

annan uppgift – att uppdatera biblio-

teket till den digitala värld vi lever i

idag där information från bibliotek

och arkiv förvaras och nyttjas utan

fysiska väggar. Det är en uppgift som

de redan börjat utföra.

År 1995, samtidigt som Internet

användes mer och mer, beskrev

äldste Joseph B Wirthlin i de tolv

apostlarnas kvorum framtiden för

lagring av information online: ”Detta

är en tidsålder av digital information.

Våra datorer har blivit fönster genom

vilka vi kan titta på en värld som

verkligen är utan horisont och grän-

ser. Bokstavligen kan vi med en

knapptryckning bläddra genom

digitala bibliotek i universitet, muse-

er och regeringsinstanser och söka

i institutioner över hela världen.”

(”Fönster av ljus och sanning”,

Nordstjärnan, jan 1996, s 75)

Kyrkan har redan börjat använda

Internet och digitaliserande teknik

för att göra dess bibliotek, museum

och arkiv tillgängliga varsomhelst

i världen. Man håller för närvarande

på att konvertera information för

att lägga ut den online på dess

ursprungliga språk. Information

i Salt Lake City finns nu online på

K

som tidigare endast varit tillgänglig
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ämnessorterade och databasbase-

rade webbsidor.

Ämnessorterade sidor

Många historiker och arkivarier

digitaliserar miljontals sidor doku-

ment, men kyrkans digitalisering är

mer fokuserad. Steven Olsen, verk-

ställande chef för kyrkans historia i

Släkt- och kyrkohistoriska avdelning-

en, sade att kyrkan digitaliserar do-

kument som kan samlas kring ett

tema. Dessa digitaliserade dokument

och information samlas sedan kring

teman och läggs upp online på så

kallade ämnessorterade sidor.

Broder Olsen sade att ämnessorte-

rade sidor hjälper medlemmar hitta

användbar information tack vare det

sätt sidorna är ordnade på.

”En ämnessorterad sida hjälper

dem som inte har någon erfarenhet

av forskning att hitta den informa-

tion de söker mycket snabbare”,

sade broder Olsen.

Två exempel på nyutlagda ämnes-

sorterade sidor är www.joseph

smith.net, en ny webbsida om

Joseph Smith och ”Rembrandt: The

Biblical Etchings” (Rembrandts bib-

liska etsningar), en onlineutställning

anordnad av Museum of Church

History and Art. Båda sidorna finns

för närvarande bara på engelska.

Broder Olsen sade att joseph

smith.net innehåller den mest pålit-

liga informationen om profetens liv

och verksamhet. Designers skapade

webbsidan främst för medlemmars

användning, men forskare utanför

kyrkan kan också dra nytta av den.

Sidan delar upp informationen i

teman och underteman. Besökare

kan söka information efter tema el-

ler gå till resursdelens 26 ämnen

för att söka på specifika uppgifter –

fakta, citat, målningar, foton eller en

virtuell rundvandring.

Broder Olsen sade att sidan kan

hjälpa besökarna oavsett var de

befinner sig i sin personliga tillväxt.

”Den kommer att hjälpa många att få

ett vittnesbörd, andra att stärka sitt

vittnesbörd och återigen andra att se

vidden av det arv evangeliet lämnat

efter sig i vår tidsutdelning så att de

får styrka att dela med sig av sitt

vittnesbörd.”

Sidan lanserades i mitten av juli

2005 och fick över 10 000 besökare

första dagen. Sidan har idag omkring

2 500 besökare per dag.

”Rembrandt: The Biblical Etchings”

är den tionde onlineutställningen

som anordnats av Museum of Church

History and Art. Robert Davis, muse-

ets seniorintendent, sade att on-

lineutställningar gör museets sam-

lingar tillgängliga för fler än de nära

400 000 besökare museet får på plats

i Salt Lake City varje år. Han sade att

onlineutställningar framför allt kan

gagna medlemmar utanför Förenta

staterna, som kanske aldrig får tillfäl-

le att personligen besöka museet.

”Ju längre bort från Utah man bor,

ju svårare är det att besöka museet”,

sade broder Davis. ”Men man kan se

det kyrkan arrangerar genom dessa

webbsidor.”

Ämnessorterade sidor är bara bör-

jan på hur vi kommer att använda

Internet för att öka tillgängligheten,

sade broder Olsen. Kyrkan använder

också databasbaserade sidor för att

visa historiska uppteckningar online.

Databasbaserade sidor

Ett onlineindex av kyrkans histo-

”Rembrandt: the Biblical Etchings” är ett exempel på en ämnessorterad sida.
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riska bibliotek visar skillnaden mellan

en databasbaserad och en ämnessor-

terad sida.

Indexet Mormon Pioneer Over-

land Travel, 1847–1868 (Lands-

väga förflyttningar av kyrkans pion-

järer) innehåller namn på perso-

ner och kompanier som korsade

prärien mellan 1847 och 1868. Till

skillnad från en ämnessorterad sida

visar indexet katalogiserad infor-

mation. Indexet har en sökmotor

och visar information som finns i

databasen. Till skillnad från en äm-

nessorterad sida är indexet inte

uppdelat i teman. Sidan finns endast

på engelska.

Databasbaserade sidor online är

ett verktyg man kan använda på flera

sätt, bland annat för forskning och

släktforskning. Den här sortens sida

hjälper medlemmar att hitta grund-

läggande information om sina förfä-

der. Familysearch.org är en databas-

baserad webbsida som har en sök-

motor som kan söka i folkräkningar,

befolkningsuppteckningar och in-

ternationella genealogiska register.

Broder Olsen sade att framtida

databasuppteckningar kan bestå av

digitaliserade index av Museum of

Church History and Arts samling av

målningar eller kyrkans samling av

historiska fotografier.

Bevarar historiska uppteckningar

Ämnessorterade och databasbasera-

de sidor hjälper bibliotekarier och his-

toriker att öka åtkomligheten för be-

sökare. Men de hjälper också arkiv-

arier att bevara originaldokumenten.

Digitaliserade dokument som

finns tillgängliga online handhas

mindre, vilket ökar livslängden på

originaldokumentet.

Digitalisering av dokument har

sina utmaningar. Tekniken går stän-

digt framåt, så vart tionde år måste

digitaliserade dokument flyttas över

till nyare utrustning. Men arkivarier

och bibliotekarier är ense om att den

ökade tillgängligheten för medlem-

mar världen över är värt det extra

arbetet.

”Vi tvivlar inte på att medlemmar

och andra världen över välsignas av

de fantastiska tillgångar som finns i

kyrkans bibliotek, arkiv och muse-

um”, sade broder Olsen. ”Vi vet att

Internet är medlet som vi behöver

för att öka tillgängligheten för

medlemmarna.” m

Det här är ett av många fotografier som Släkt- och kyrkohistoriska avdelningen har

lagt ut på Internet.

Kyrkan fortsätter
att växa i Afrika

rots en ringa början och svåra

omständigheter ökar kyrkans

medlemsantal i Afrika. Efter invig-

ningen av templet i Aba i Nigeria den

7 augusti 2005 finns det tre tempel

på den afrikanska kontinenten (de

andra två ligger i Johannesburg i Syd-

afrika och Accra i Ghana), och det är

uppenbart att evangeliet rör vid allt

fler hjärtan i Afrika.

Andra mindre men också betydel-

sefulla milstolpar för kyrkans tillväxt i

Afrika är byggandet och invigningen

av möteshus. Kyrkans första kapell i

Moçambique invigdes nyligen och är

ett tecken på hur kyrkan går framåt i

det landet. På samma sätt är ett nytt

möteshus, som idag används av en

gren och som en dag kommer att

vara ett stavscenter i Malawi, en för-

smak av framtida tillväxt.

En del områden har nyligen fått

proselyterande missionärer, medan

andra länder inte tillåter att missio-

närer predikar. Men kyrkan finns i

många länder tack vare sitt bistånds-

arbete. En del medlemmar finner

frid i evangeliet i krigets efterdyning-

ar, andra är villiga att resa långt – ofta

till fots – för att gå till kyrkan.

T
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Medlemmar i Malawi gläds åt nytt

kapell

Malawi är ett land med knappt

12 miljoner människor och ligger i

sydöstra Afrika. Det finns bara om-

kring 409 medlemmar i två grenar i

dagsläget, men en liten gren fick en

byggnad som troligtvis en dag kom-

mer att vara ett stavscenter och mö-

teshus för flera församlingar. Den in-

vigdes den 3 juli 2005, och president

Joseph A Jenkins från Zimbabwemis-

sionen Harare presiderade över in-

vigningen. Han jämförde kyrkans

ringa början med den framgång den

fått sedan dess.

143 personer hade samlats och

grenspresident Raymond Chisambo,

en ödmjuk och tacksam ledare, ut-

tryckte sin tacksamhet för det tionde

som kyrkans medlemmar betalat så

att byggnaden kunde uppföras. Han

uppmanade de församlade att ta väl

hand om den. Efter president Chi-

sambos tal delade heltidsmissionärer-

na äldste Larry och syster Sammie Ri-

chins med sig av sina vittnesbörd, ut-

tryckte sin kärlek till och sade adjö

till de församlade. Äldste och syster

Richins verkade som projektets driv-

kraft och koordinatorer och bad till

och med att få förlänga sin mission

så att de kunde slutföra sin uppgift.

Det var ett kärleksarbete för mis-

sionärsparet som ledde projektet att

få vara med ända tills möteshuset var

färdigbyggt. Den nya byggnaden för-

höjer stadsbilden i Blantyre, Malawis

största och mest etablerade stad,

och ligger på en stor tomt bredvid

en ståtlig bankbyggnad. Det fanns

många saker att göra i sista minuten

dagarna före invigningen för att

byggnaden skulle bli färdig. Plante-

ring, installation av badrumsinven-

tarier, parkettering och mattlägg-

ning, installation av bänkar och till

och med målning var kvar att göras.

Kvällen innan öppet hus sträckte sig

en imponerande solnedgång över

horisonten och färgade himlen röd

samtidigt som omkring 100 personer

arbetade långt in på natten för att

hinna färdigt innan öppet hus börja-

de. En stadig ström besökare kom

till öppet hus och det var ett utmärkt

tillfälle att bjuda in människor till

kyrkan för första gången.

Efter äldste och syster Richins vitt-

nesbörd avlöste president Jenkins

äldste Richins och inröstade äldste

Larry Kimball som rådgivare i mis-

sionspresidentskapet. President Jen-

kins talade sedan till församlingen.

Han citerade Joel 2:28 och påminde

gruppen om Herrens löfte att ”ut-

gjuta [sin] Ande över allt kött”. När

president Jenkins hade talat klart

höll han inledningsbönen och bad

Herren välsigna byggnaden och göra

den till en plats där den Helige An-

den kan bo, undervisning kan ske

och där man kan finna vila från pröv-

ningar. Han bad Herren välsigna

Malawi och skydda byggnaden från

naturens kraft. President Jenkins

bad också att den skulle vara en

plats dit missionärer kan komma och

”föra stora och underbara själar till

dig”.

Moçambique har byggt sitt första kapell

I april 2005, inte långt ifrån Indiska

oceanens kust, invigdes Moçambi-

ques första möteshus i Beira, landets

andra största stad. Både medlemmar

och andra kallar byggnaden med det

blå taket för ”vårt nya kapell”. Presi-

dent Lynn P Wallace i Moçambique-

missionen Maputo presiderade över

invigningen, som hade besökare från

hela landet.

Ett öppet hus hölls i kapellet i Bei-

ra precis innan invigningen. Heltids-

missionärer, grensmissionärer och

återvända missionärer tog besökare

runt till byggnadens olika rum och

berättade om kyrkans lära och för-

rättningar.

År 1999 kom en handfull prosely-

terande missionärer från Sydafrika-

missionen Johannesburg till Moçam-

bique, som då endast hade ett fåtal

medlemmar.

Den 29 september 2000 invigde

äldste Richard G Scott i de tolv apost-

larnas kvorum Moçambique för evan-

geliets predikande. Missionärernas

arbete i Beira och landets huvudstad

Maputo har resulterat i nära 3000

medlemmar idag och organiserade

distrikt i Maputo och Beira. I januari

2005 skapades Moçambiquemissionen

Maputo, kyrkans 339:e mission.

Bistånd till Angola

När Angolas 27-åriga inbördeskrig

var över 2002 kom kyrkan till dess

gränser för att erbjuda hjälp på

grund av krigets fruktansvärda efter-

dyningar. Det öppna landskapet är
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Lokala nyheter

et fortsätter att vara en histo-

risk tid för kyrkans utveckling

och tillväxt i området Centrala Euro-

pa. Predika mitt evangelium tilläm-

pas nu till fullo på varje språk i vårt

område och medlemmarna och mis-

Sträva framåt med ståndaktighet i Kristus

Budskap från områdespresidentskapet

D
dag. En levande profet uppmanade

var och en av oss att läsa Mormons

bok från pärm till pärm före slutet av

2005. Har du uppnått det han bad

dig göra?

Några av oss har gjort det. Andra

har inte uppmärksammat vad presi-

dent Hinckley har bett oss om. För

sionärerna arbetar tillsammans för

att nå nya nivåer av dopframgångar

i alla våra enheter.

Vår personliga nivå av andlig för-

beredelse når nya höjder när vi läser

och begrundar Mormons bok varje

täckt av apbrödsträd och återhämtar

sig från krigets efterdyningar sam-

tidigt som utblottade flyktingar

kämpar för att överleva.

Karl och Donna Snow – väl-

färdsmissionärer på heltid och

områdesansvariga för delar av södra

Afrika – och arbetare från Förenta

nationernas flyktingkommissarie

ombads uppskatta behoven hos de

flyktingar från Angola som återvände

till sitt hemland. Efter detta, deras

första besök, har äldste och syster

Snow lett fyra välfärdsprojekt för att

hjälpa Angolas behövande: lastning

och trasportering av tio 12-meters

containrar med skol- och hygienpa-

ket till flyktingläger i norra Angola;

hämtning av 500 rullstolar som do-

nerats till en tysk organisation som

ska dela ut stolarna till människor

som skadats eller handikappats av

landminor; insamling av hygien- och

skolpaket, sängkläder, kläder och

skor, samt samordning av en neona-

tal återupplivningsutbildning i två

containrar av doktor Clayton Petty

från Förenta staterna.

Trots att Angola inte har några pro-

selyterande missionärer träffas om-

kring 200 medlemmar i ett renoverat

bageri i Luanda. När äldste och sys-

ter Snow arbetade i ett flyktingläger

träffade de på en kvinna som kände

igen kyrkans namn och ropade:

”Mormon! Jag är också mormon!”

Kvinnan var nästan 50 mil från en

enhet och hade inte varit i kyrkan

på länge. Hon bad att få ett exemplar

av Läran och förbunden.

”Det har förändrat vårt liv”, sade

syster Snow om sina upplevelser i

Angola. m

Sandra Hansen och Kirk T Waldron
bidrog till artikeln.

Medlemmar firar att det första möteshuset i Moçambique har byggts.
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många krävdes en ny beslutsamhet.

Genom att lydigt följa president

Hinckleys råd får vi starkare tro och

en djupare önskan att följa Frälsar-

ens föredöme i att tjäna. Det är ald-

rig för sent att ändra våra priorite-

ringar och anpassa dem till de pro-

fetiska prioriteringar som president

Hinckley uppmanar oss att förstå

och efterleva. Det innebär bland

annat att vi söker visdom från goda

böcker, särskilt Mormons bok.

Nyckeln till vår personliga andliga

tillväxt är vår villighet att förändra

oss. När vi är villiga att ändra våra va-

nor och verkligen flytta vår fokuse-

ring mot det som en levande profet

har bett oss om så kommer vi att se

omedelbara resultat. Till vårt hjärta

och sinne kommer en större frid

som gör oss lyhörda för den Helige

Andens maningar.

Att främja vår andliga tillväxt är

en ständigt pågående process. Det

åstadkoms inte genom att bara läsa

Mormons bok från pärm till pärm en

gång. Ansträngningen att förändra

sig och osjälviskt ägna tid till att läsa

Äldste W Craig Zwick

Mormons bok dagligen är lika viktig

som de grundläggande sanningar vi

lär oss medan vi läser. Vi upplever

ofta ”andliga stunder” när vi läser ett

särskilt skriftställe eller när vi fastar

och ber med ett visst syfte. Om vi

ska kunna uppehålla vår andliga till-

växt måste vi göra en kontinuerlig

och medveten ansträngning och ha

en uppriktig önskan att utrota ”den

naturliga människan” inom oss. Med

andra ord bör vi inte låta teven eller

Internet inkräkta på vår dyrbara tid

då vi läser Mormons bok.

Ett tempel byggs ett steg i taget.

Processen att få ett godkännande

kräver tålamod och ihärdighet i ut-

värderingen av behov och kvalifika-

tioner. Platsen väljs ut och den arki-

tektoniska utformningen färdigställs

och godkänns. Men trots all denna

inledande verksamhet har vi ändå

inget tempel. Utan den inledande

ansträngningen blir templet aldrig

byggt, men om vi stannar upp vid

det härliga konceptet utan att gå

vidare med det hårda arbetet att

faktiskt få templet byggt så tar allt

stopp vid det begreppsmässiga

designstadiet.

Vår andliga tillväxt kräver också

mycket arbete utöver tanken om

vem vi vill bli. Det krävs ihärdiga

ansträngningar för att införliva varje

värdefull princip som finns i Mor-

mons bok. Det krävs att vi ständigt

anstränger oss för att läsa och förstå

och sedan dela med oss av den dok-

trinära sanning som finns i kapitel

tre i Predika mitt evangelium.

Vår andliga tillväxt blir inte full-

ständig om vi bara ”mättar oss med

Kristi ord”. Vi måste också sträva

framåt med ståndaktighet i Kristus.

Det finns kraft i ordet. ”Låt Kristi ord

rikligt bo hos er med all sin vishet.

Undervisa och förmana varandra.”

(Kol 3:16) Det betyder att vi tilläm-

par det vi har läst genom att följa

Frälsaren och göra de anpassningar

i vårt liv som gör att vi blir lika

honom.

Jesu Kristi evangeliums uppmunt-

rande budskap är att vi inte förväntas

göra några otroliga eller extraordinä-

ra stordåd, utan i stället försöka göra

bättre ifrån oss i dag än vi gjorde i

går. Ibland består förbättringen i att

besöka en mindre aktiv medlem. An-

dra gånger innebär det att du hjälper

en behövande änka i församlingen.

Det kan också innebära att du hjäl-

per missionärerna hålla en grundläg-

gande lektion för en undersökare

som bor i ditt område. Detta är den

ståndaktighet som krävs. Det inne-

bär att vi förblir fasta i vår beslutsam-

het och trofasthet mot Guds bud,

trots frestelser, motstånd och mot-

gångar. Jesaja råder oss: ”Bana och

bered väg! Tag bort stötestenarna

från mitt folks väg!” (Jes 57:14)

”Därför måsten I sträva framåt

med ståndaktighet i Kristus och

hava ett fullkomligt klart hopp samt

kärlek till Gud och alla människor.

Om I så sträven framåt och glädjen

eder i Kristi ord samt uthärden intill

änden, se, så säger Fadern: ‘I skolen

hava evigt liv.’” (2 Nephi 31:20) m 0
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