
När Robert Lund,
biskop i Kaysville i
Utah i USA, stöter på

en fråga eller ett bekymmer
som har med evangeliet att
göra så vänder han sig alltid
till Stå fast i din tro.

”Om någon kommer till
mig med en fråga, säger jag:
’Vi ser efter vad som står i Stå
fast i din tro’”, säger biskop
Lund med hänvisning till hand-
ledningen som är till hjälp vid
skriftstudier och studier av nuti-
da profeter.

Stå fast i din tro, som gavs ut
2004, ger ämnesvis enkla förklaring-
ar på olika evangelieämnen. Stå fast 
i din tro utformades särskilt för ung-
domar, unga ensamstående vuxna
och nyomvända, men dess under-
liggande syfte är att hjälpa alla läsare 
i deras strävan ”att komma närmare
Frälsaren och följa hans exempel”,
som första presidentskapet framhåller
i inledningen.

Biskop Lund är inte ensam om 
sin entusiastiska uppfattning om
boken. Medlemmar över hela värl-
den hittar sätt att använda Stå fast 
i din tro för att förbättra sina studi-
er av evangeliet, bygga starkare
grundvalar av evangeliekunskap, 
tillämpa evangelieprinciper i sitt 
liv och förbereda sig för att dela
med sig av eller undervisa om 
evangeliet.

Förbättra studierna av evangeliet

Donna Heßling från Münsters
gren i Dortmunds stav i Tyskland
använder Stå fast i din tro för att
bättre förstå den återställda kyrkan
och dess lärdomar.

”Ämnena förklaras tydligt och kraft-
fullt och vart och ett har stärkt och
befäst mitt vittnesbörd om att Jesu
Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga är
sann”, säger syster Heßling. 

Stå fast i din tro innehåller
omkring 170 ämnen i alfabetisk 
ordning, från abort till övergrepp.
Förutom att evangeliets principer
förklaras på ett både enkelt och

inspirerande sätt, har varje ämne
också skriftställehänvisningar som
gör att man kan studera ämnet 
ytterligare.

Mark Ellison och hans familj från
Saratoga Springs i Utah i USA använ-

der ofta Stå fast i din tro för att
fokusera på ett ämne när de stu-
derar evangeliet hemma.

”När våra barn deltar i hemaf-
tonen genom att hålla en lektion
så väljer de ett ämne och använder
Stå fast i din tro för att få en bra
sammanfattning”, säger broder
Ellison. ”Ibland väljer vi ett ämne
och ber varje familjemedlem att 
säga något som de vet om ämnet.
Sedan går vi till Stå fast i din tro
och ser vad som står där, och vad 
vi kan ha missat.”

Broder Ellisons barn är mellan 
7 och 18 år men han säger att infor-
mationen i Stå fast i din tro passar
intresset och kunskapsnivån hos var
och en av familjemedlemmarna. 

”Den är enkel men innehåller
ändå den viktigaste informationen”,
säger broder Ellison. ”Jag tror att min
familj verkligen inser att boken är en
källa till kunskap om evangeliet som
de kan gå till om de har en fråga eller
behöver förbereda sig för att hålla 
en lektion eller delge sina tankar om
något ämne.”

Bygg en stark grund av kunskap

Sjuttonårige Jake McKell i Grandview
21:a församling i Grandviews stav i
Provo i Utah (USA) antog tillsammans
med sina kamrater och ledare en
utmaning från biskopen att under

Stå fast i din tro: Enkla förklaringar 
på evangeliets principer
Karianne Salisbury, kyrkans tidningar
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Stå fast i din tro, en referensbok 

om evangeliet som gavs ut 2004, 

ger grundläggande kunskap om

evangeliet.



2007 läsa Stå fast i din tro från pärm
till pärm. David Tueller, Unga mäns
president i församlingen, säger att för-
samlingens reaktion inför att läsa Stå
fast i din tro var positiv.

”Det har varit en underbar välsig-
nelse att läsa lärdomarna som boken
undervisar om på ett sådant rättframt,
rent och lättförståeligt sätt”, säger bro-
der Tueller. ”I hela församlingen råder
en större medvetenhet om hur kraft-
full och användbar boken är när det
gäller att förbereda tal, studera skrif-
terna och dela med sig av evangeliet
till andra.” 

Tracy Norton, Unga kvinnors pre-
sident i Allentowns gren i Readings
stav i Pennsylvania (USA), använder
Stå fast i din tro tillsammans med
de unga kvinnorna i församlingen
när de studerar trosartiklarna, ett
projekt de hoppas kan ge dem själv-
förtroende att dela med sig av evan-
geliet allteftersom de mer till fullo
förstår kyrkans grundläggande
trossatser. 

”Jag försöker använda Stå fast i
din tro i mina lektioner så mycket
som möjligt och jag uppmuntrar de
unga kvinnorna att använda boken
för att få svar på sina frågor”, säger
syster Norton. ”Stå fast i din tro tar
upp många ämnen som har att göra
med de problem ungdomar möter
och visar kyrkans ståndpunkt angå-
ende dessa och andra viktiga ämnen.
Jag tycker det är viktigt att ge dem en
källa de kan gå till för att få svar.”

Syster Norton menar att eftersom
de unga kvinnorna hon undervisar
har inriktat sig på enskilda ämnen

så kan de förstå varje prin-
cip bättre.

”Stå fast i din tro har
ökat min kunskap om evan-
geliet och stärkt mitt vitt-
nesbörd”, säger fjortonåriga
Genesis Felix, medlem i
Allentowns gren. ”Jag har
boken i närheten av skrif-
terna nu och använder den
ofta för att slå upp ämnen
som jag inte helt förstår.”

Tillämpa evangeliets 

principer

Att läsa om, lära sig och
sedan leva efter evangeliet
har blivit en välbekant pro-
cess för Daniel Jauslin från
Prattelns församling i Berns
stav i Schweiz, som säger
att Stå fast i din tro är en av hans
favoritböcker.

”Boken har varit till stor hjälp”,
säger broder Jauslin. ”Man läser den,
man får ett vittnesbörd eller stärker
det man har om vad som står i den,
och man får ut något av det. Det är
verkligen en handledning för hur man
lever efter evangeliet.”

Broder Jauslin nämner till exem-
pel delen som handlar om skrifterna
och rådet att studera dem enskilt och
tillsammans som familj.

”Jag vet att det kan vara svårt för
många medlemmar runt om i världen
att läsa skrifterna varje dag, men ... i
Stå fast i din tro står det att vi behöver
göra det dagligen. Vi behöver göra upp
en plan och vi behöver fortsätta hitta
en mening i det vi läser”, säger han.

Legrand Laing, en seminarielärare
i Springville i Utah i USA, säger att
han har sett Stå fast i din tro spela
en viktig roll för att hjälpa enskilda
lära sig och sedan tillämpa evangeli-
et i sitt liv.

”I Stå fast i din tro finns förslag
och uppmuntran för hur man tilläm-
par lärdomarna och principerna som
det undervisas om”, säger broder
Laing. ”Detta finns förstås i många
andra resurser som kyrkan tillhanda-
håller och naturligtvis i skrifterna i
sig, men i Stå fast i din tro är ämne-
na lättillgängliga och tydliga – alla på
ett och samma ställe.” 
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Stå fast i din tro är avsedd som hjälp

vid studier av skrifterna och nutida

profeters lärdomar.

FO
TO

 C
H

RI
ST

IN
A 

SM
IT

H



Förbered dig för att dela med dig av

evangeliet

År 2004 blev Stå fast i din tro
en officiell del av missionsbibliote-
ket, tillsammans med Predika mitt
evangelium.

”Under utformandet av Predika
mitt evangelium beslutades det att
missionsbiblioteket skulle förenklas
och uppdateras”, säger Greg Droubay
från kyrkans missionsavdelning. ”Stå
fast i din tro valdes som en enkel,
kortfattad, användbar referensbok
som skulle hjälpa missionärerna i
deras evangeliestudier.”

Det betonas att Stå fast i din 
tro har underordnad betydelse i för-
hållande till skrifterna och Predika
mitt evangelium, men missionärerna
har upptäckt att den är till hjälp när
de studerar och delar med sig av
evangeliet. 

”På min mission använde jag ofta
Stå fast i din tro när jag studerade
inför tal eller lektioner”, säger Paul
Epperson från Woodbridge i Virginia i
USA, som verkade i Belgienmissionen
Bryssel/Nederländernamissionen.
”Predika mitt evangelium var bra
som inledning när jag studerade
ämnena, men jag tittade också i Stå
fast i din tro efter mer detaljerade
men ändå enkla förklaringar på olika
ord och tankegångar.” 

Stå fast i din tro har också 
intagit sin plats i lektionsböckerna
som används i kyrkans institut- och
religionskurser.

”Vi uppdaterar regelbundet insti-
tut- och seminarieböckerna och ser
Stå fast i din tro som en utmärkt

källa. Den har inte bara godkänts
utan rekommenderas också och är
mycket lättillgänglig”, säger Brian
Garner, chef för universitetsutbild-
ningsmaterialet i kyrkan.

Broder Garner säger att när böck-
erna som används i institut- och reli-
gionskurserna sammanställs är en
världsomfattande inriktning något
som författarna arbetar mot – att
skapa något som vem som helst 
kan hitta och vända sig till.

”Nästan alla har tillgång till Stå
fast i din tro”, säger han. ”Man kan
titta på hänvisningen, slå upp boken
och läsa informationen. Den är till-
gänglig och pålitlig.”

Stå fast i din tro har publicerats
på 46 språk och kan nås av med-
lemmar alltifrån Spanien till Finland
till Kambodja. Exemplar går att få via
kyrkans distribution på ldscatalog.com
eller via lokala prästadömsledare.
En engelsk version kan laddas ner 
på lds.org genom att välja Gospel

Library, Media Formats, PDF och
sedan True to the Faith.

Fortsätt att stå fast i din tro

Biskop Lund skojar när han säger
att han önskar att Stå fast i din tro
satt fast på baksidan av standardver-
ken, men han är övertygad om att
boken kan användas på många olika
sätt och erbjuda något för alla som
har frågor eller bekymmer.

”Dop, prästadömet, anständighet,
förlåtelse, omvändelse – de finns alla
där”, säger biskop Lund när han listar
några av ämnena i Stå fast i din tro. 

Som det står i inledningen hoppas

första presidentskapet att medlem-
marna använder denna resurs och
fortsätter att bli stärkta medan de
studerar och tillämpar evangeliets
principer.

”När du lär dig mer om evangeli-
ets sanningar ökar din insikt om 
vår himmelske Faders eviga plan”
säger de. ”Med denna insikt som
grund i livet kan du fatta bättre
beslut, leva i harmoni med Guds
vilja och finna glädje i att leva. Ditt
vittnesbörd blir starkare. Du står
fast i din tro.” ■

Marsnumret 2008:
En rapport

Två år för planering och 
produktion.
Över 2,3 miljoner exemplar distri-

buerade på 51 språk.
Ytterligare två tryckningar krävdes

för att möta efterfrågan.
Över 340 000 besökare på den

särskilda webbsidan.
Dessa siffror må vara aktningsvär-

da men de förtäljer inte hela histori-
en. Betydelsen av marsnumret 2008
av Ensign och Liahona, ”Herren
Jesus Kristus”, blir först uppenbar
när man ser hur det har påverkat
människors liv.

Rent personligt

Medlemmarna inbjöds att berätta
om sina känslor och upplevelser i
samband med marsnumret 2008
och många skrev helt enkelt för att
berätta hur tidningen påverkade
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I församlingar och stavar

Kyrkans enheter fick ett antal
gratis exemplar av Ensign eller
Liahona som skulle användas vid
vänskapskontakter, aktivering och
missionsarbetet. I England organi-
serade Chorley stav en särskild
påskkonsert som vänner, grannar,
mindre aktiva medlemmar och VIP-
gäster inbjöds till. Varje gäst fick 
en Mormons bok och marsnumret
2008 av Ensign.

I Nigeria besökte hjälpförenings-
systrarna i Ile-ife distrikt det lokala
fängelset och delade ut exemplar av
marsnumret som en del av aktivite-
terna kring Hjälpföreningens årsdag.
Newcastle-Under-Lyme stav i England
såg till att varje familj i staven fick ett
exemplar och en inbjudan att närvara
vid ett särskilt sakramentsmöte på
påsksöndagen. Ett resultat var att en
broder som hade varit mindre aktiv
sedan en kort tid efter sitt dop på

K4

deras eget liv. Från Filippinerna skrev
Maria Felina Ferrer: ”För första gång-
en på de 29 år som jag har talat och
skrivit om Frälsaren kände jag hur
påtaglig han var i mitt liv. Han är inte
bara ett ämne, inte bara en berättelse.
Han är verklig ... Detta orsakade en
stor förändring inom mig. Vart jag än
går och vad jag än gör nu är jag med-
veten om att Herren Jesus Kristus, i
all sin kraft, ser mig och står bredvid
mig. Detta faktum gör att jag vill bli
en bättre människa.”

Tom Kunz från Magnolia i Texas 
i USA, sade: ”Det kändes så gott 
när jag hade läst färdigt tidningen
och jag ville bli bättre inom alla områ-
den i mitt liv ... Jag kände Frälsarens
kärlek till mig och försoningens stor-
slagenhet på ett mycket personligt
sätt.”

Dela med dig till andra

Linda Buysse-Vergauwen som
undervisar i grundskolan i Belgien
var på en studieresa med en kollega
och gav henne ett exemplar av
marsnumret tillsammans med ett
särskilt meddelande och en inbju-
dan att komma och höra henne tala 
i kyrkan på påsksöndagen. Vännen
kom och hade en positiv upplevelse.
”Det särskilda numret av Liahona
gav mig möjlighet att så ett litet 
frö i en väns hjärta”, sade syster
Buysse-Vergauwen.

I Kalifornien i USA hade Lori
Larsen med sig sitt marsnummer 
av Ensign till skönhetssalongen och
trollbands av den. Hon tänkte hela
tiden på att artiklarna skulle vara bra

att dela med sig av till en viss person
med en annan tro, och att de skulle
kunna klara upp en del missuppfatt-
ningar om kyrkan. Sedan frågade kos-
metologen vilken tidning det var hon
läste. När besöket och samtalet var
över ville kosmetologen att missionä-
rerna skulle besöka henne.

Telma Chacón från Guatemala
City i Guatemala köpte 12 extra
exemplar av Liahona och tog tillfället
i akt under påsken att ge bort tid-
ningarna och sitt vittnesbörd till
sina bröder och systrar. Patricia
Hegedus från Cardston i Alberta i
Canada skickade ett exemplar till 
ett tyskt par som hon och hennes
make hade lärt känna några år tidi-
gare. De tog tacksamt emot tidning-
en och lovade att läsa den. Allan
Harveys familj från Krugersdorp i
Sydafrika köpte 12 extra exemplar
och delade ut dem till familjerna på
deras gata.
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Många medlemmar har blivit positivt påverkade av marsnumret 2008 om Jesus

Kristus och har gett bort den till andra.



1980-talet berördes och nu återigen
gläds åt evangeliets välsignelser.

Ja, vi är kristna

Många skrev och berättade hur
numret om Frälsaren hjälpte till att
klara upp missförstånd om Jesu Kristi
Kyrka av Sista Dagars Heliga. Barbara
Mayes från Flagstaff i Arizona i USA
berättade om något som kvinnan som
kommer och städar i hennes hem
sade: ”Jag har lagt märke till många
saker som pekar på att ni tror på
Jesus. Hur kan det vara så? Ni två är
ju mormoner. Är ni kristna?” Syster
Mayes gav henne marsnumret av
Ensign och de inledde ett samtal.
”Allteftersom hon läser ställer hon
viktiga frågor, och ett stängt hjärta
har öppnats”, sade syster Mayes.

Mike och Shaz Kramer från
Garwood i New Jersey i USA hade en
fest tidigare i år som flera familjer var
inbjudna till som inte tillhörde kyrkan.
En familj kom tidigt så att mannen
kunde ställa frågor om kyrkan. En vän
till honom som var präst hade antytt
att vi inte tror på Jesus Kristus. Broder
Kramer sade: ”Jag tog helt enkelt upp
marsnumret av Ensign med Kristi bild
på omslaget och frågade: ’Ser det
här ut som en kyrka som inte tror på
Jesus?’” Mannen tog med sig tidning-
en och träffade missionärerna senare
samma vecka för att ställa fler frågor.

Ett tidlöst budskap

Marsnumret 2008 av Ensign och
Liahona finns fortfarande att få tag
på via kyrkans distribution. Dess tid-
lösa budskap om Frälsaren gör att
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den är väl värd att ge bort, inte 
bara till framtida jular och påskar,
utan när som helst då en medlem 
vill ge tröst, undervisa om den sanna

läran och bära sitt fasta vittnesbörd
om Herren Jesus Kristus. Det finns
möjlighet att beröra många fler
människor. ■

Inom en månads tid har president
Thomas S Monson tillkännagett

planer på att bygga tre nya tempel i
Arizona i USA. Det senaste tillkänna-
givandet gavs den 24 maj 2008 då
profeten berättade om planerna att
bygga ett tempel i Phoenix.

Den 28 april tillkännagav han pla-
nerna på att bygga tempel i staden
Gilbert och i Gila Valley i Arizona.

”Templets välsignelser är eviga”,
sade president Monson i ett brev till
medlemmarna. ”De som kommer till
detta heliga hus får känna Guds kär-
lek till sina barn och lär sig bättre för-
stå sitt eget gudomliga ursprung och

potential som hans söner och döttrar.” 
De nya templen ökar antalet tem-

pel i Arizona till fem och lättar på det
tryck som lagts på templen i Mesa
och Snowflake som för närvarande
är i verksamhet.

Templet i Mesa byggdes 1927 
och besöks av fler medlemmar än
något annat tempel i hela världen
utanför Utah. Det betjänar med-
lemmar från 74 stavar enligt kyrkans
tempelavdelning.

Inget tidsschema har gjorts upp
för byggandet av de tre nya templen
som ökar antalet tempel i verksam-
het världen över till 140. ■

Under veckan då templet i Curitiba
i Brasilien skulle invigas, samlades

tusentals medlemmar för att höra pre-
sident Thomas S Monson tala på olika
platser i södra och centrala Brasilien.

Äldste Russell M Nelson i de 
tolv apostlarnas kvorum och äldste
Charles Didier i de sjuttios kvorum
åtföljde president Monson som invig-
de templet i Curitiba under fyra sessio-
ner söndagen den 1 juni 2008.

Kvällen innan fyllde tusentals
medlemmar ett fotbollsstadion för
ett kulturellt evenemang som profe-
ten närvarade vid.

Templet i Curitiba blir det femte
templet i Brasilien, ett land där anta-
let medlemmar närmar sig en miljon.
Över 42 000 personer besökte temp-
let under dess öppet hus. Brasiliens
sjätte tempel planeras att byggas i
Manaus.

N Y H E T E R

President Monson tillkännager 
det tredje nya templet i Arizona

President Monson inviger tempel, 
träffar vicepresident i Brasilien



K6

Måndagen den 2 juni flög presi-
dent Monson till Brasilia i Brasilien
för att träffa Brasiliens vicepresident
Jose Alancar. Tillsammans med äld-
ste Nelson och äldste Didier över-
lämnade president Monson en liten
statyett till mr Alancar som före-
ställer en familj samt ett inramat

exemplar av ”Familjen: Ett tillkänna-
givande för världen”. (Liahona, okt
2004, s 49)

Efteråt åtföljde äldste Nelson 
och hans hustru Wendy president
Monson för att tala till omkring 8 000
medlemmar under en hemafton för
flera stavar. ■

Inom några dagar efter den 
omfattande jordbävning som 

skakade den kinesiska provinsen
Sichuan i maj reste över 600 med-
lemmar i kyrkan från Hongkong till
en fabrik i Shenzhen för att göra i

ordning 10 000 nödhjälpspaket 
åt offren. 

Varje paket innehöll kex, 
torrmjölk, konserverat kött, 
snabbnudlar, tvål, en tandborste 
och tandkräm, handdukar, en 

Över 600 medlemmar från Hongkong reste till Shenzhen i Kina för att göra i

ordning 10 000 nödhjälpspaket till jordbävningsdrabbade.
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Medlemmar i Hongkong 
hjälper jordbävningsoffer

regnrock, en filt och dricksvatten.
Latter-day Saint Charities, en gren

av kyrkan som ger humanitär hjälp,
organiserade projektet som är en
del av en större hjälpinsats till för-
mån för jordbävningsoffren. Den
innebär bland annat att kyrkan done-
rar omkring 5 000 tält och 4 000 sov-
säckar med liggunderlag.

Förutom dessa förnödenheter
överlämnades en check från Latter-
day Saint Charities till regeringen och
Röda korset i Shenzhen. Pengarna
utgjordes av medlemsdonationer från
Hongkong och från andra delar av
världen.

Bruce Lai, en affärsman i Hongkong
och medlem i kyrkan gjorde sin fabrik
i Shenzhen tillgänglig för projektet.

China Charity Federation distri-
buerar förnödenheterna till sam-
hällen i det jordbävningsdrabbade
området. ■

President 
Uchtdorf träffar
heliga i Europa

President Dieter F Uchtdorf, andre
rådgivare i första presidentska-

pet, träffade medlemmar i kyrkan
och gäster under en rundresa i
England, Tyskland och Frankrike 
i slutet av maj och i början av juni
2008.

Med hänvisning till Tysklands och
Frankrikes historia sade han till pari-
sarna som närvarade vid mötet i
Versaille att ”trots att det har före-
kommit många krig mellan de två
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länderna är vi nu vänner och goda
grannar. Jesu Kristi evangelium 
har kraft att göra oss alla till bättre
människor och gör ingen åtskillnad
som är baserad på nationalitet eller
hudfärg.”

Han fortsatte: ”Vi står alla enade,
alla är bröder och systrar. Evangeliet
är svaret på världens problem, på alla
frågor som familjer, samhällen och
nationer ställs inför.”

President Uchtdorf blev medlem 
i kyrkan i Tyskland som liten. Han
blev en av rådgivarna i första presi-
dentskapet i februari i år. ■

100:e enheten bildad i Taiwan

Efter organiserandet av
Mingchiens gren i maj 2008 har
kyrkan i Taiwan nu 100 enheter.
Mingchien är en liten stad i cen-
trala Taiwan. De 100 enheterna
betjänar totalt omkring 50 000
medlemmar.

De första missionärerna kom 
i slutet av 1950-talet och fick 
ofta i uppgift att leda enheter. 
I dag är lekmannaledarna lokala
medlemmar.

Presskonferens i Frankrike skapar

relationer, sprider evangeliet

Stavsledarna i Lyon i Frankrike
organiserade en presskonferens
om de nya registreringsfunktio-
nerna i programmet FamilySearch.
Den 13 maj 2008 tog de tillfället 
i akt att göra lokala journalister
och samhällsledare uppmärk-
samma på kyrkans lära när de
redogjorde för hur viktig släkt-
forskningen och principen om
eviga familjer är för kyrkans med-
lemmar. ”De närvarande var
mycket intresserade”, säger
Daniel Mocellin, president för
Lyons stav.

Danska, holländska och ungerska

tre-i-ett på Internet

Danska, holländska och 
ungerska versioner av tre-i-ett
finns nu på Internet på http://
scriptures.lds.org. De innehåller

fotnoter, studiehjälpmedel, 
kartor, fotografier och gör det
möjligt att markera i skrifterna.
För att ge fler medlemmar till-
gång till skrifterna har kyrkan
tidigare lagt ut engelska, franska,
italienska, portugisiska, spanska
och tyska versioner av tre-i-ett.
Kyrkans skrifter på mer än ett
dussintal språk omvandlas för
närvarande för användning på
Internet.

Hjälpförening tillbringar helg 

i tjänande

Medlemmarna i
Hjälpföreningen i Fountains 
stav i Colorado Springs i
Colorado i USA tillbringade 
den andra helgen i maj med 
att såga, sandpappra, sy och 
tjäna. Efter att ha donerat blod 
till en lokal blodbank gjorde
hjälpföreningssystrarna i ordning
200 tröstepaket och handknöt 
40 fleecefiltar till det lokala Röda
korset.

De donerade också över 
500 byggklossar av trä, 25 
quiltade täcken och 82 dockor 
till kyrkans humanitära center 
tillsammans med 187 nya 
klädesplagg. 

För information om hur 
man donerar till Humanitarian
Services, besök www.lds.org/
humanitarianservices eller ring
001-801-240-5954. ■
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President Dieter F Uchtdorf träffar sista

dagars heliga i Paris.
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Fler förslag till
samlingsstunden,
oktober 2008

§
Här följer fler förslag 
som Primärföreningens
ledare kan använda 

tillsammans med samlingsstunden 
i det här numret av Liahona. För
lektionen, anvisningarna och
aktiviteten som hör samman med
dessa förslag, se ”Jag ska vara
Herrens tjänare” på sidorna LS4
och LS5 i Lilla stjärnan i det här
numret.

1. Skaffa före samlingsstunden
fram bilder på det nuvarande första
presidentskapet och de tolv apostlar-
nas kvorum. Sätt upp dem på skriv-
tavlan. Gör små papperslappar med

deras namn och sätt upp dem längs
sidan på skrivtavlan.

Börja med att be barnen para
ihop namnen på första presidentska-
pet och de tolv apostlarnas kvorum
med deras bilder. Hjälp barnen sätta
bilderna i rätt ordning efter ämbete
och senioritet.

Välj ut tal av första presidentska-
pet och de tolv apostlarnas kvorum
från det senaste generalkonferens-
numret av Liahona som handlar om
tjänande. Återge dessa budskap och
samtala om hur barnen kan tillämpa
det de lär sig när de tjänar andra.
Hänvisa till Läran och förbunden 4:2
för att påminna barnen om att vi 
tjänar av hela vårt hjärta, förmåga,
själ, sinne och styrka. Sjung en sång
eller psalm om profeter. Bär vittnes-
börd om vilken välsignelse det är att
ha profeter siare och uppenbarare
som lär oss genom ord och exempel
hur vi ska tjäna varandra.

2. Skriv upp veckans evangelieprin-
cip överst på skrivtavlan: ”Eftersom
andra tjänar mig vill jag också tjäna.”

Inbjud barnen att sjunga sånger 
för att upptäcka vilka som tjänar
dem. Låt dem sedan sjunga sånger
eller psalmer om Frälsaren, profeter,
familjen, vänner och så vidare. 
Gör en lista på de personer som
nämns i sångerna eller psalmerna
under orden Eftersom andra tjä-
nar mig.

Jämför Läran och förbunden 4:2
och 59:5. Hjälp barnen hitta orden
hjärta, förmåga, och själ i båda
skriftställena. Påpeka att vi bör älska
och tjäna vår himmelske Fader och
andra med hela vårt hjärta, förmåga,
själ, sinne och styrka. Gör i förväg i
ordning det material som behövs för
att barnen ska kunna göra mobilen
på sidan LS4.

När de har gjort mobilerna kan 
du inbjuda barnen att sjunga sånger
som hjälper dem upptäcka hur de
kan tjäna. Sjung sedan sånger eller
psalmer om tjänande. Skriv upp sva-
ren de upptäcker i sångerna och psal-
merna under orden vill jag också
tjäna. Bär vittnesbörd om välsig-
nelserna vi får när vi tjänar andra
och när andra tjänar oss. ■

S A M L I N G S S T U N D E N



Ibörjan av det här året bevittnade
vi hur Thomas S Monson, en vär-
dig och trofast man, efterträdde

president Gordon B Hinckley. Särskilt
under den högtidliga församlingen
på generalkonferensen i april kunde
vi se och känna hur eftertryckligt
ansvarets mantel överfördes till
honom, tillsammans med en särskild
styrka, en stark utstrålning och en stor
kärlek till och omsorg om kyrkans
medlemmar och alla människor.

En av återställelsens stora välsig-
nelser är att alltsedan profeten Joseph
Smith har vi, i en obruten succes-
sionsordning, haft en profet bland
oss som begåvats med myndighet
från Gud. Han innehar alla prästa-
dömets nycklar och leder kyrkans
folk i rättfärdighet. Hans råd över-
ensstämmer med Guds vilja i vår tid,
och om vi följer hans direktiv så går
vi säkra från oro, sorg och synd.

Med en ny profet som leder kyr-
kan är det dags att begrunda denna
välsignelse lite mer ingående. Moroni
sade: ”Se, jag önskar uppmana eder,
att när I läsen dessa urkunder, om
Gud i sin visdom låter eder läsa dem,
I då kommen ihåg huru barmhärtig
Herren har varit emot människornas
barn ifrån Adams skapelse ända ned
till den tid, då I mottagen dessa upp-
teckningar, och att I övervägen det i
edra hjärtan.” 1

Kärnan i den här versen är upp-
maningen att begrunda Guds barm-
härtighet ända från Adams tid och

till vår. I en tid när många människor
inte längre tror på Gud eller tvivlar
på hans barmhärtighet så är det verkli-
gen ett djärvt uttalande. Men nyckeln
till denna begrundan är ”Adam”. Han
var inte bara den första mannen utan
också den första läraren och profeten
på jorden:

”Och på den dagen föll den Helige
Anden, vilken vittnar om Fadern och
Sonen, på Adam, sägande: Jag är
Faderns Enfödde från begynnelsen,
hädanefter och i evighet, så att såsom
du är fallen du kan bliva återlöst, och
hela människosläktet, ja, så många
som vilja. Och på den dagen välsignade
Adam Gud och blev fylld och började
profetera om alla jordens släkten.”2

Guds barmhärtighet är att han tillå-
ter sig att sökas, upplevas och hittas
och att han inte är långt borta från
någon av oss.3 Från Adams tid och till
vår har han sänt sina heliga profeter,
genom vilka han uppenbarar sin hem-
lighet.4 Om vi lyssnar på hans profeter
så har vi nära tillgång till hans råd och
hans återlösning, om vi bara önskar det.

Profeter i alla generationer har ofta
haft det svårt. Deras budskap var och
är inte alltid välkommet. Många fick
besegla sin mission med sitt liv. En av
de förmodligen svåraste stunderna i
Jesu Kristi liv uttrycks i hans klagan
över Jerusalem: 

”Jerusalem, Jerusalem, du som
mördar profeterna och stenar dem
som är sända till dig. Hur ofta har jag
inte velat samla dina barn, så som

hönan samlar sina kycklingar under
vingarna, men ni ville inte.”5

Vi kan förstå att människor som
ringaktar Gud avfärdar profeterna.
Men hur är det med oss, vi som säger
att vi älskar och respekterar Gud? Kan
också vi kasta stenar på profeterna
som sänds till oss? Ta till exempel apa-
tins sten, avfärdandets sten och egen-
sinnets sten. Vi tar emot vår levande
profets råd halvhjärtat och selektivt,
eller säger att ett visst råd inte kan
tillämpas på oss och på vår situation. 
I sin klagan över Jerusalem framhöll
Kristus också följderna av stenkast-
ning när han sade: ”Se, ert hus
kommer att stå öde.”6

Vilka av oss vill ha ett öde hus, det
vill säga vara långt borta från Gud?
Men det är just det som händer om
vi inte hörsammar vår profets råd.
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Äldste Erich Kopischke
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BUDSKAP FRÅN OMRÅDESPRESIDENTSKAPET

Varför vi följer profeten
Äldste Erich Kopischke



En profets varning

”När motsättningarna ökade i norra
Missouri hösten 1838, kallade profeten
Joseph Smith alla de heliga att
samlas i Far West för att få beskydd.
Många bodde på avsides belägna
bondgårdar eller på utspridda
nybyggen. Han gav en särskild upp-
maning till Jacob Haun som hade
upprättat ett litet nybygge som hette
’Haun’s Mill’. I en dåtida uppteck-
ning står följande: ’Broder Joseph
hade bett Haun, som ägde kvarnen,
att informera bröderna som bodde
där att de skulle bege sig därifrån
och komma till Far West, men herr
Haun framförde inte budskapet.’
Senare skrev profeten Joseph i sin
historia: ’Fram till denna dag har
Gud gett mig visdom att rädda de
människor som tagit emot råd.
Ingen har någonsin dödats som
förlitat sig på mina råd.’ Sedan
upptecknade profeten den sorgsna
sanningen att oskyldiga liv kunde
ha räddats vid Haun’s Mill om hans
råd hade mottagits och följts.”7

Precis som Joseph Smith rådde 
de heliga på sin tid, får vi viktiga råd
och direktiv av president Monson.
Vi bör begrunda dem och tillämpa
dem i vårt liv. Här är några exempel
från den första konferensen då vi
alla inröstade president Monson
som profet, siare och uppenbarare
och som president för kyrkan:

1. ”Vi som ordinerats till Guds präs-
tadöme kan betyda mycket. När vi
uppfyller kraven för att få hjälp av
Herren kan vi utbilda pojkar, vi kan för-
bättra människor, vi kan åstadkomma

mirakel i hans heliga tjänst. Våra möj-
ligheter är obegränsade. Det är vår
uppgift att vara goda exempel ...

2. Vi måste fråga oss: Är mina hän-
der rena? Är mitt hjärta rent? Är jag en
värdig Herrens tjänare? ...

3. Mina unga vänner, var starka.
Människofilosofier omringar oss.
Syndens ansikte bär i dag ofta över-
seendets mask. Låt det inte bedra
er, bakom den fasaden gömmer 
sig sorger, olycka och smärta. Ni 
vet vad som är rätt och vad som är
fel, och inget kamouflage, oavsett
hur tilldragande det är, kan ändra
på det ... 

4. Bröder i melkisedekska präs-
tadömet, strävar ni flitigt varje dag
att leva som ni bör? Är ni vänliga
och kärleksfulla mot hustru och
barn? Är ni ärliga mot era med-
människor – under alla tider och 
i alla omständigheter?”8

5. ”Inget kan ge större glädje och
framgång än att leva i enlighet med
evangeliets lärdomar. Var ett exempel.
Var ett gott inflytande.”9

6. ”Jag vill uppmuntra kyrkans
medlemmar var de än är att visa
godhet och respekt mot alla män-
niskor överallt. Den värld vi lever 
i är fylld av olikheter. Vi kan och 
bör visa respekt mot dem vilkas tro
är annorlunda än vår.

7. Må vi också visa godhet och
kärlek inom vår egen familj. Våra
hem ska vara mer än tillflyktsorter.
De bör också vara platser där Guds
ande kan bo, där stormarna hejdas
vid dörren, där kärleken råder och
friden bor ...

8. Vi är inbegripna i ett krig mot
synden, bröder och systrar, men vi
behöver inte förtvivla. Det är ett
krig vi kan och ska vinna. Vår Fader
i himlen har gett oss de redskap vi
behöver för att göra detta. Han står
vid rodret. Vi har ingenting att fruk-
ta. Han är ljusets Gud. Han är hopp-
ets Gud. Jag vittnar om att han älskar
oss – var och en.

9. Jordelivet är en prövotid, en
tid då vi måste visa oss värdiga att
återvända till vår himmelske Faders
närhet. För att bli prövade måste vi
ibland ställas inför utmaningar och
svårigheter ... Om du befinner dig 
i denna situation så vädjar jag till
dig att vända dig till vår himmelske
Fader i tro. Han lyfter dig och leder
dig. Han tar inte alltid bort dina
prövningar, men han tröstar och
leder dig med kärlek genom vilken
storm du än ställs inför.”10

Jag vet att president Monson är
Guds utvalda språkrör för vår tid.
Jag vill vara uppmärksam på hans
ord och tillämpa dem i mitt liv. Jag
inbjuder er att göra detsamma. Det
ger vårt liv och vår familj den fast-
het och trygghet som vi så väl
behöver. ■

SLUTNOTER
1. Moroni 10:3.
2. Moses 5:9–10.
3. Se Apg 17:27.
4. Se Amos 3:7.
5. Matt 23:37.
6. Matt 23:38.
7. President Henry B Eyring, ”Trygghet med

råd”, Liahona, jun 2008, s 3.
8. President Thomas S Monson, ”Exempel 

på rättfärdighet”, Liahona, maj 2008, s 65.
9. Citerat i ”Exempel på rättfärdighet”,

Liahona, maj 2008, s 66.
10. President Thomas S Monson, ”Se tillbaka

och gå framåt”, Liahona, maj 2008, s 90.
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Årets majhajk började med att vi
skulle hitta några GPS koordina-

ter och de olika kvorumen skulle
samlas på olika platser. Vi gjorde
olika aktiviteter där bl.a. prästerna

fick möjlighet att skjuta lerduvor. 
Efter en liten vandring så var vi

framme vid lägerplatsen där vi under
kvällen fick möjlighet att “frysa” gans-
ka mycket framför Bee Movie med

Vid en talangjakt i Gävle gren 
deltog 17 primärbarn. Det var

stor variation på de talanger som
barnen visade upp. Det bjöds bland
annat på discodans där barnen gjort
egen koreografi, folkdans där det
dansades ”snurrebock”, olika instru-
ment som gitarr, cello, ukulele. Den
yngste deltagaren Johannes, 1 1/2 år,

charmade hela publiken med sina
maracas.

Eftermiddagen fortsatte med olika
sporter som karate och innebandy
och man fick också lära sig om hästar
och andra djur. Sist av allt bjöds det
på fika och barnen fick diplom och
pris av våra domare. Självklart var alla
barn vinnare! ■

dåligt ljud, en upplevelse vi inte har
haft tidigare. Denna natt gick tempe-
raturen väldigt nära nollstrecket 
vilket flera av ledarna fick känna 
på under natten då deras sovsäckar
hade blivit utlånade till andra.

Flera av oss gjorde pilbågar under
dagen enligt Nephis modell, men
tyvärr uteblev den stora fångsten som
vi eventuellt skulle äta på kvällen.

Andra dagen fick vi trevligt besök
av unga kvinnor och ca 40 personer
från Norge. Språkförbistring i all ära,
när man hittar någon man tycker är
snygg eller tycker om, så förstår man
varandra ändå, vilket flera av våra
unga kvinnor fick känna på. Vi försök-
te oss på att jobba ihop i grupper om
åtta i hinderbanan med knutna hand-
leder och olika språk vilket visade sig
inte alltid vara så lätt, men vi ser att
samarbete är något vi behöver lära
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Deltagarna i talangjakten i Gävle gren var 17 primärbarn.

Pilbågar enligt Nephis modell

tillverkades under Unga Mäns 

majhajk i Stockholm.
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Talangjakt för primärbarn i Gävle gren
Frida Heikki

Majhajk för Unga Män i Stockholm
Mats Lundkvist



oss. Vi avslutade kvällen med att
utklassa norrmännen i Singstar. 

För dem av er som missade maj-
hajken, ja då kommer det fler tillfällen
att möta trevliga unga kvinnor och
andra vänner. Nästa år kommer maj-
hajken att bli betydligt senare i maj
så vi hoppas också på att det blir lite
varmare nätter. ■

Seminarie- och
institutavslutning 
i Umeå distrikt
Mona Carlsson

Fredagen den 13 juni hade Umeå
distrikt avslutning för seminariet

och institutet i Sundsvalls gren. Robin
Birberg, Mats Karttunen, Emilie Krus
och David Stegeby hade blivit god-
kända och skulle få sina diplom efter
4 år i seminariet. Lärarna Elisabet
Jansson (seminariet) och Ulla Lena
Larsson (institutet) blev avtackade
efter 6 år.

Emilie Krus bar ett speciellt
smycke, som hon hade fått föregå-
ende söndag. Hon var den första som
klarat av Unga Kvinnors nya program

och hade fått en guldberlock med
templet i Salt Lake Citys torn på. Hon
talade om att hon lärt sig så mycket
under dessa 4 år, både av egna och
andras exempel. 

Mats Karttunen, som hade gjort
bedriften att läsa 2 kurser under det
här sista läsåret, berättade att semi-
nariet har lärt honom att lyssna och
att ha självdisciplin att läsa varje dag.

Han hade särskilt fastnat för Jesaja
när de läste Gamla Testamentet.

Elisabeth Jansson berättade om
sina elever, att de varit flitiga att
komma till lektionerna. Hon upp-
manade dem, att om de blev kal-
lade, så skulle de gå ut på mission
och dela med sig av vad de lärt sig 
i seminariet.

Anna-Maria Kohlström, studie-
ledare i Umeå distrikt, berättade att
hon aldrig hade gått i vare sig semi-
nariet eller institutet, men att hon
genom att studera flitigt lärt sig en
del. Anna-Maria betonade att det 
var ett privilegium att få studera 
om Jesus Kristus.

Erik Nilsson, skolchef för Kyrkans
seminarier och institut i södra och
norra Sverige, visade upp alla hjälp-
medel han har i sitt arbete; dator, usb-
minne, sladdlös mus, skrifterna och
dagbok. Det bästa verktyget är det för-
bund som Herren slöt med Adam. Vi
har många förbund, prästadömets,
dopets, och templets förbund, begåv-
nings- och beseglingsförbund. ”Jag
kan inte med ord nog berömma det
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Unga män fick besök av unga kvinnor

som de jobbade tillsammans med i

hinderbanan.

Från vänster: Emelie Krus, Mats Karttunen, David Stegeby och Robin Birberg 

har avslutat 4 år i seminariet, de fick diplom på Umeå distrikts seminarie- och

institutavslutning.

FO
TO

 U
LF

 K
ÄR

N

FO
TO

 M
O

N
A 

C
AR

LS
SO

N



ett vindskydd vid trädet.
Att lägga ut så kallade ”stoppmär-

ken”, det vill säga tre pinnar parallellt
under varandra.

Att föra oväsen – skrika, ropa,
blåsa i visselpipa mm.

Att hänga upp saker i träden eller
i buskarna, som till exempel skräp
eller papper. Då kan de som letar 
se att någon varit där.

Barnen var snabba och sprang
kvickt och lätt från start till mål.
Efter promenaden fick alla äta sin
medhavda matsäck och möjlighet
fanns också att grilla en korv med
bröd hos grillmästaren Samuel
Palm. Det blev en väldigt trevlig 
och rofylld eftermiddag ute i det
gröna med goda människor, god
information och god mat. ■
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fina arbete ni gjort under fyra år”
avslutade Erik Nilsson sitt tal.

David Öhgren, grenspresident i
Sundsvalls gren, sade ”det har varit
en glädje och en ära att få intervjua
er”. Han fortsatte med att berätta:
”Själv har jag inte studerat i seminari-
et eller institutet men jag har kunnat
konstatera att kyrkan har fler skolor.
Just nu går jag i grenspresidentskolan.
Jag vill gratulera er till det fina resulta-
tet och till fortsatta studier och önskar
er ett fint sommarlov.” ■

Primäraktivitet i
Handens församling
Camilla Kärn, Handens församling

Fredagen den 25:e april var en
helt fantastisk vårdag. Vädret 

var soligt, inte ett moln på himlen
och det var varmt i luften. Just
denna vackra våreftermiddag sam-
lades primärbarn, lärare och föräld-
rar vid Tyresta by för en aktivitet 
ute i det fria. Tillsammans skulle 
alla gå ”vilsestigen”. Detta är en
liten promenadslinga med bilder 
och information om vad man ska
göra om man kommer bort i 
skogen.

Aktiviteten inleddes med en 
kort samling där polisen Kristina
Wennerlund fick ordet ett par 
minuter. Hon berättade vad som
sker när ett barn kommer bort 
och vad polisen hjälper till med 
vid sådana tillfällen. Hon berättade 
att man ringer (112) och hur poli-
sen hjälper till med letandet med
hjälp av polisbil, ibland helikopter

och att fråga runt bland grannar och
vänner. Kristina tog även upp andra
viktiga saker barn behöver veta, som
till exempel att inte ta emot saker
från främlingar och att aldrig följa
med dem någonstans. 

Efter samlingen var det dags 
att gå ”vilsestigen”. Alla barn gick
tillsammans med någon vuxen och
dessa hjälpte också till att läsa infor-
mationen på varje skylt som passe-
rades. Det undervisades om:

Att varje dag går minst två barn
vilse i skogen.

Att stanna där man är, om man
går vilse.

Att krama ett träd!
Att behålla alla kläder på så att

man inte ska bli kall.
Att bygga en liten koja eller 

Handens församlings primäraktivitet där primärbarnen, deras föräldrar och

lärare var hungriga efter att ha promenerat ”vilsestigen” och fick grilla korv 

hos grillmästaren Samuel Palm.
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Vi hänger med!
Jan-Eric Eliasson och Bo Cederberg, 
Utby församling

De yngre i kyrkan har många 
aktiviteter och arrangemang. 

Vi över 65 kan också behöva träffas
på olika sätt. Det görs på flera håll 
i grenar och församlingar i landet.
Här i Utby träffas vi åtminstone två
gånger om året och åker någonstans
eller träffas i kapellet. Åldrarna vari-
erar mellan 65 och 90 år.

En gång åkte vi på sightseeing 
i Göteborg och åkte en tur på 
Göta älv. Efteråt fikade vi på ett
utsiktsberg. Vänliga medlemmar
lånar ut eller kör oss med sina 
rymliga bilar. 

Den 2 juni var det dags igen för
en utflykt. Med flera bekväma bilar
åkte vi först till Kortedala Museum.
Där har man en 1950-talslägenhet
med allt från möbler, köksredskap,

och kläder till leksaker från den
tiden. Mycket gav många av oss aha-
upplevelser och igenkännanden:
”Sådan hade vi och så bodde vi.”
Fyra till fem personer i ett eller 
två rum och kök med värme var 
ju nästan lyx på den tiden. 

Efteråt intog vi Bohus fästning 
i Kungälv och åt kakor och dryck,
stimmade och fotograferade. Vi fick
veta en del historiskt om den 700-
åriga fästningen, som varit med om
många bataljer. Vi bilade genom
Västra Gatan i Kungälv där man var-
samt har renoverat husen. Sedan
var det dags att besöka Kexfabriken
och därifrån fick de flesta med sig
ansenliga mängder kex av olika 
kvaliteter. 

Före hemfärden besökte vi
Kungälvs enda bevarade kvarn där
man kan klättra upp en bit, vilket
flera gjorde. Äldre är vi inte. I höst
gör vi något annat. ■

Utby församling
flyttar hem
Jens Åman

Den första veckan i juni 2008 
blev hektisk för Utby försam-

ling, Göteborgs stav. Församlingen
flyttade från sina tillfälliga lokaler
tillbaka hem till det nyrenoverade
kapellet under onsdagen, för att
sedan bjuda in till öppet hus med
nyöppningsprogram på lördagen.
Veckan avslutades med ett sakra-
mentsmöte på söndagen med 202
närvarande. 

Nyåret 2005/2006 brandskadades
Utby kapell och sedan dess har för-
samlingens hemvist varit något 
osäker. Man har hållit till i Västra
Frölundas kapell, sedan i de delar av
Utby kapell som inte skadats i bran-
den och slutligen i en nedlagd skola
i Partille, en angränsande kommun.
Stora insatser har utförts av med-
lemmar för att iordningställa lokaler,
flytta och organisera. Många ledare
har lagt mycket extra tid i sina kall-
elser för att anpassa verksamheten
till förutsättningarna. Som helhet
har församlingen stärkts genom sina
prövningar och den har fortsatt att
växa och gå framåt på ett förunder-
ligt sätt. 

Lördagens ”öppet hus” lockade
80 personer varav ett femtontal inte
tillhörde kyrkan. Ett kort program
med tal från biskopen och Primärs
president gav svar på varför vi går i
kyrkan och vad det innebär att vara
medlem i Jesu Kristi Kyrka av Sista
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Medlemmar över 65 från Utby församling träffas två gånger om året och gör en

utflykt eller träffas i kapellet.
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En ny utgåva av tre-i-ett på svens-
ka har getts ut av Jesu Kristi

Kyrka av Sista Dagars Heliga, under
ledning av första presidentskapets
och de tolvs kvorums råd. I ett brev
där första presidentskapet tillkänna-
gav den nya utgåvan, som består av
Mormons bok, Läran och förbunden
och Den kostbara pärlan, uppmanas
de svensktalande medlemmarna att
”skaffa ett eget exemplar av skrifterna
och använda dem under regelbundna

skriftstudier, enskilt och som familj,
samt i möten och uppgifter i kyrkan”. 

Första presidentskapet lovade 
att när medlemmarna ”under bön
lär och undervisar från skrifterna 
så växer deras vittnesbörd, deras
kunskap ökar, deras kärlek till 
familjen och andra tilltar, deras 
förmåga att tjäna andra utvidgas 
och de får större kraft att stå emot
frestelser och stå för sanning och
rättfärdighet”.

Hjälpmedel i den nya utgåvan

Den här nya utgåvan av tre-i-ett
innehåller några effektiva studiehjälp-
medel som gör skrifterna lättare att
förstå och använda.

Kapitelingresser
Ingresserna i Mormons bok och

Den kostbara pärlan anger innehållet
i varje kapitel. I Läran och förbunden
har varje kapitel två separata ingresser.
Den ena anger kapitlets historiska
bakgrund. Den andra sammanfattar
kapitlets innehåll.

Handledning för skriftstudier
Ett av de mest användbara 

hjälpmedlen i den nya utgåvan är
Handledning för skriftstudier som
finns längst bak. Den har en lista med
ämnen i alfabetisk ordning. Under
varje ämne ges en detaljerad defini-
tion eller beskrivning, och vanligtvis
en lista med viktiga hänvisningar till
alla fyra standardverken. De flesta
ämnen har också korshänvisningar
till liknande ämnen.

Denna alfabetiska lista publiceras
också som en del av en ny utgåva av
Mormons bok som är identisk med
Mormons bok i nya tre-i-ett.

Det finns också uppställningar i
handledningen som hjälper läsarna
att bättre förstå sambandet mellan
skrifternas olika böcker. Under ämnet
”Kronologisk översikt”, till exempel,
finns en tidslinje som visar samban-
det mellan händelser i olika böcker 
i skrifterna.

Andra hjälpmedel i Handledning
för skriftstudier är utdrag ur Joseph
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Dagars Heliga. Därefter erbjöds 
visning av lokalerna och förfriskning-
ar. Bland förändringarna i kapellet
märktes en ny förhöjning, nya vik-
väggar, nya skåp, ommålning, reno-
vering av bänkar, nya möbler samt
åtta helt nya rum i den brandska-
dade delen.

Den 8 juni 2008 kunde Utby för-
samling äntligen fira gudstjänst på

hemmaplan i fräscha lokaler. Över
200 personer slöt upp för att höra
representanter för alla organisatio-
ner, från primärbarn och unga kvinn-
or till högprästerna, tala om sina
andliga upplevelser i Utby kapell.
Äldstekvorumets kör sjöng ”Den
himmelska elden” och stavspresi-
dent Ulf Strömbom gratulerade för-
samlingen till sitt nygamla kapell. ■

Många olika talare hördes under första söndagen i Utby nyrenoverade kapell.

Biskop Jens Åman ledde mötet.
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Ny utgåva av svenska tre-i-ett
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Smiths översättning av Bibeln, kartor
med ett register över namn på olika
platser samt fotografier och beskriv-
ningar av olika platser i skrifterna.

Fotnoter
Fotnoterna består av korshänvis-

ningar till andra skriftställen och 
till Handledning för skriftstudier.
Fotnoterna anges med små upphöjda
bokstäver. Den första fotnotssymbo-
len i varje vers är bokstaven a, sedan
b och c, eller så många bokstäver
som behövs. Denna alfabetiska ord-
ning börjar om i varje vers som har
fotnoter.

Första presidentskapet och 

de tolvs kvorum ansvariga för 

översättningsarbetet

Herren har utsett första presi-
dentskapet och de tolvs kvorum 
att förvalta skrifterna. Därför har 
de angett riktlinjer för att se till 
att lärdomarna som först presente-
rades i den engelska versionen av
skrifterna bevaras korrekt i varje över-
satt utgåva. Enligt dessa riktlinjer ska
översättningarna noga följa original-
författarnas ord, fraser, menings-
uppbyggnad, idiomatiska uttryck 
och litterära stil.

Eftersom profeten Joseph Smith
bevarade dessa ovanliga ord och fra-
ser i den engelska översättningen 
av de forntida uppteckningarna har
första presidentskapet och de tolvs
kvorum föreskrivit att översättning-
arna av profetens originalverk ska
ske på samma sätt. På så sätt för-
medlas den sanna innebörden av

det som Herren uppenbarade på
originalspråket på det mest korrekta
sättet.

Hela översättnings- och produk-
tionsarbetet genomfördes under
Herrens inspiration och under led-
ning av första presidentskapets och
de tolvs kvorums råd. Den slutliga
granskningen av översättningen gjor-
des av värdiga medlemmar som känn-
er till kyrkans lära och som kallades
under ledning av presidenten för de
tolvs kvorum. Dessa granskare var
personer som är kunniga i svenska
språket och som har svenska som
modersmål.

Viktigt att använda den nya utgåvan

Under ledning av första president-
skapet och de tolvs kvorum lades år
1981 nya inledningar till i den engel-
ska utgåvan av Mormons bok, Läran
och förbunden och Den kostbara pär-
lan. Nya kapitelingresser skrevs, nya
fotnoter lades till och ett nytt register
sammanställdes. Den nya utgåvan av
svenska tre-i-ett är baserad på 1981
års engelska utgåva.

När 1981 års engelska utgåva av
skrifterna var klar sade äldste Boyd K.
Packer följande under oktoberkonfe-
rensen 1982:

”Allteftersom åren går kommer
dessa skrifter att ge oss framtida gene-
rationer trofasta kristna som känner
Herren Jesus Kristus och är benägna
att lyda hans vilja.

Den äldre generationen har vuxit
upp utan dem, men en ny genera-
tion växer upp. Uppenbarelserna
kommer att öppnas för dem på ett

sätt som de inte gjort för några
andra i världens historia.”

Studiehjälpmedlen i den här 
nya utgåvan av tre-i-ett och dess
inspirerade översättning hjälper 
alla läsare att lära känna Herren
bättre. För att till fullo kunna ta 
del av den nya utgåvans välsignelser
bör medlemmarna skaffa ett eget
exemplar och studera skrifterna
dagligen, både enskilt och som
familj.

President Gordon B. Hinckley 
har gett oss följande råd: ”Läs skrif-
terna. Ni får inget vittnesbörd om
Mormons bok om ni inte läser
Mormons bok. Ni får inget vittnes-
börd om Läran och förbunden om
ni inte läser Läran och förbunden.
Tro kommer av att dricka ur källan
till evig sanning.” (Se Nordstjärnan,
aug 1998, s 16.) ■

Lokala nyheter

Artiklar och foton till de lokala 
sidorna är alltid välkomna.

Alla artiklar redigeras. Artiklar
och foton publiceras i mån av plats,
kvalitet och lämplighet.

Vad gäller foton måste ett 
skriftligt fototillstånd från fotogra-
fen och de personer som syns på
fotot insändas. 

Skickas till: Eivor Hagman,
Medusagatan 2 A, 553 38
Jönköping
Email: eivorhagman@
hotmail.com
Tel. 036-719663 ■


