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BUDSKAP EFTER INBJUDAN AV  
PRESIDENTSKAPET FÖR OMRÅDET EUROPA

försöka hjälpa honom. Han är ett 
hopplöst fall!” Andra gånger hör 
vi: ”Den här personen var inte redo 
att döpas. Det hände för fort. Se nu, 
hon är redan inaktiv.” Och vi hör till 
och med folk säga: ”Den där unge 
mannen följer inflytandet från sina 
världsliga vänner! Han har satt sig i 
en farlig sits. Han kommer att ångra 
sig när han faller!”

Jag kan se tre grupper av bröder 
och systrar som blir mindre aktiva i 
evangeliet:

1. Nyomvända som blir mindre aktiva. 
Normalt sett är deras kunskap om 
evangeliet något begränsad och de 
känner sig inte som en integrerad 
del av församlingen. De slutar att 
komma till kyrkan på söndagarna 
– kanske för att de har svårt för 
att lyda ett bud, eller på grund av 
ett missförstånd mellan dem och 
en annan medlem, eller kanske 
till och med för att de är rädda 
att de ska kallas att hålla tal på 
sakramentsmötet.

2. Medlemmar som tillhört kyrkan 
länge som har problem med något 
av buden. I de här fallen skäms de 
eller är bittra och slutar komma till 
kyrkan.

3. Ungdomar som påverkas av sina 
världsliga vänner och som samtid-
igt inte har några starka vänner i 
kyrkan. Det slutar med att de ger 
efter för det onda inflytandet och 
följer gruppen.

Lokala sidor

En ny chans
Äldste Milton Camargo, Brasilien
Områdessjuttio

 Under de senaste tre åren har jag 
haft välsignelsen och förmånen 
att få bo och verka bland de 

trofasta och hängivna medlemmarna i 
området Europa. När jag har närvarat 
på konferenser och möten i olika stavar 
och distrikt, i olika länder, med olika 
språk och kulturer, har jag insett att 
Herrens hand sträcks ut lika mycket 
till alla hans barn. För Herren finns det 
bara ett folk. De är hans söner och dött-
rar som kom från hans närhet till den 
här jorden för att få en fysisk kropp, 
utveckla tro och lära sig leva efter det 
celestiala rikets lagar så att de en dag 
skulle kunna återvända till Fadern och 
få ännu större välsignelser.

Under den här jordiska resan möter 
vi alla olika svårigheter, upplevelser och 
utmaningar som hjälper oss växa. Det 
är en del av vår himmelske Faders plan. 
I Abrahams bok säger Herren till oss: 
”Och vi skall pröva dem med detta 
för att se om de kommer att göra allt 
vad Herren deras Gud befaller dem.” 
(Abraham 3:25) Många gånger under 
vår resa genom livet irrar vi oss bort 
från den stig som Herren vill att vi ska 
följa och behöver ändra vår kurs. I all-
mänhet tänker vi ofta att vi förtjänar en 
andra chans, en ny möjlighet. Vi tänker: 
”Jag är trots allt inte en så dålig männi-
ska! Jag går till kyrkan, jag arbetar för 
att försörja min familj, så jag förtjänar 
en andra chans, en ny möjlighet.”

I själva verket har jag märkt att Gud 
har tålamod med oss, och det är för att 
han verkligen tror att vi kan förbättra 
oss. Han älskar oss och kommer inte 
att ge upp hoppet om oss. Kan ni före-
ställa er att han säger: ”Jag är ledsen, 
min son, men det är inte lönt! Jag ger 
dig inga fler chanser. Det här är slutet.” 
Hur skulle vi då känna oss? Skulle vi 
känna oss bortglömda? Lyckligtvis 
säger Herren till oss: ”Ty kan en kvinna 
glömma sitt dibarn så att hon inte har 
medlidande med sitt skötes son? Ja, 
de kan glömma, men jag skall inte 
glömma dig, o Israels hus. Se, jag har 
inristat dig på mina handflator. Dina 
murar står alltid inför mina ögon.” 
(1 Nephi 21:15–16; kursivering tillagd)

Å andra sidan hör vi ibland 
någon säga: ”Den här brodern vill 
inte längre ha något att göra med 
kyrkan. Det är slöseri med tid att 

Äldste Milton Camargo
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Vilket fallet än är har jag märkt 
att lösningen oftast ligger i två slags 
omvändelser: Den andliga omvänd-
elsen och den sociala omvändelsen. 
Vår andliga omvändelse är det som 
verkligen gör att vi rotas i evangeliet. 
Det är den omvändelsen som ger 
oss styrkan att hålla ut, omvända oss, 
bli förlåtna och fortsätta framåt. Den 
behöver få konstant näring genom att 
vi studerar skrifterna, ber och tar del 
av sakramentet. Det är därför, när vi 
försöker hjälpa någon av våra bröder 
och systrar att återvända till evange-
liets gemenskap, som det är viktigt 
att vi påminner dem om de andliga 
upplevelser de hade när de var aktiva. 
Det är viktigt att vi ber med dem och 
läser skrifterna med dem så att de på 
nytt får känna inflytandet från Anden 
som omvänder hjärtat.

Vår sociala omvändelse gör att 
vi känner oss älskade, behövda och 
viktiga i en medlemsgrupp. Den 
sociala omvändelsen underlättar 
den andliga omvändelsen.

Hur kan vi hjälpa våra mindre 
aktiva bröder och systrar att bli helt 
aktiva? President Gordon B Hinckley 
(1910–2008) påminde oss alltid om att 
varje medlem behöver en vän. Det är 
sant både för nyomvända och för dem 
som har varit medlemmar i många år. 
Det bästa exemplet på det här som 
jag känner till är en broder vars hustru 
var mindre aktiv i omkring femton år. 
Efter att ha bett sin hustru följa med till 
kyrkan många gånger insåg den här 
brodern att han först måste koncentrera 
sig på att på nytt vinna hennes vänskap 
och kärlek. Därför bestämde han sig 

för att gå ut med henne varje vecka och 
göra något som gjorde att de kunde ha 
roligt tillsammans. De gick till exempel 
på bio och på teater, och de gick till 
och med på en danskurs där de lärde 
sig dansa tillsammans. Alla de här 
träffarna under flera veckors tid stärkte 
och uppväckte på nytt kärleken mellan 
dem. En dag tackade hon äntligen ja till 
att följa med till sakramentsmötet med 
sin make. Sakramentsmötena började 
stärka henne och snart bestämde hon 
sig för att vara med på alla tre söndags-
mötena. Samtidigt började de be till-
sammans på kvällen, de höll hemaftnar 
och studerade skrifterna. Herrens Ande 
berörde hennes hjärta, hon omvändes 
återigen till evangeliet och hennes vitt-
nesbörd förnyades.

Ibland kan en enkel vänskaplig 
gest, till exempel att man pratar med 
en blyg medlem på ett möte, göra 
stor skillnad i hans eller hennes liv. 
De kommer att minnas att någon i 
kyrkan älskade dem.

Och vad gör vi med de bröder 
och systrar som inte kommer till 
mötena? Då får vi förstås ta evange-
liet till dem. Vi behöver besöka dem, 
läsa skrifterna för dem, bära vårt 
vittnesbörd och uttrycka vår kär-
lek. Jag minns när jag verkade som 
biskop och besökte en sextioårig 
medlem som nyligen hade omvänt 
sig. Jag blev förvånad när brodern, 
som var glad över mitt besök, sade 
till mig: ”Vilken härlig överraskning 
att du kom och besökte mig, biskop 
Camargo. Jag visste inte att biskopar 
besökte folk!”

En annan hemlärare i min 

lett av Hjälpföreningens presi-
dent Gunilla Lundahl, var det 
dags att få lite kunskap angå-
ende världsliga ting. Det fanns 
fyra stationer: Stabilt sidoläge, 
trangiakök, luftvägsstopp på 
barn och vuxna och knopar som 
leddes av Eva Engelbrektsson, 
Marie Nord, Gunilla Lundahl 
och Solveig Strömbom.

Lunchen bestod av att alla 
hade med sig en potatis, morot 
och lök som vi skalade och skar 
ned i den stora grytan över 
elden. Medan soppan kokade 
lekte vi lite lekar. Visste ni att 
man kan få plats med 32 flaskor 
i och på en person!

Så avslutades den här härliga 

församling berättade att när han för-
sökte komma och besöka en mindre 
aktiv familj så blev han inte inbjuden 
eftersom det pågick en fest inne i 
huset. Ändå stod hemläraren vid 
ytterdörren och pratade med den 
mindre aktive brodern och inbjöd 
honom att komma till ett möte i kyr-
kan. Följande söndag kom barnen i 
den här familjen till kyrkan. Efter ett 
enda enkelt samtal vid ytterdörren 
till deras hus!

Vi behöver fortsätta hjälpa våra 
mindre aktiva bröder och systrar, ”ty 
ni skall fortsätta betjäna sådana, ty ni 
vet inte om de inte kommer att åter-
vända och omvända sig och komma 
till mig med helhjärtat uppsåt … Och 
ni skall bli medlet att föra frälsning 
till dem.” (3 Nephi 18:32)

Å andra sidan, om vi inte besöker 
den här brodern och den där systern 
så är det detsamma som att överge 
dem och ta ifrån dem chansen att 
försöka på nytt. Hur komplicerad 
situationen än är, så är han eller hon 
fortfarande en god son eller dotter till 
Gud, som till fullo behöver tillämpa 
Kristi försoning i sitt liv.

Om vi anser att vi förtjänar 
en andra chans eftersom vi trots 
allt ”inte är så dåliga människor” 
behöver vi tänka på att våra mindre 
aktiva bröder och systrar inte heller 
”är så dåliga människor”, och de för-
tjänar också en ny chans, och ännu 
en ny chans, och ännu en ny. ”Men 
jag skall inte glömma dig, o Israels 
hus. Se, jag har inristat dig på mina 
handflator.” (1 Nephi 21:15–16;  
kursivering tillagd) ◼

LOKALA NYHETER

perfekt. Ett traditionellt läger-
bål ledd av Mari Strömbom och 
Jennifer Sahlin, två unga vuxna 
som hade stor erfarenhet från 
Unga Kvinnor. Vi sjöng tillsam-
mans, skrattade och stärkte 
banden mellan oss. Naturligtvis 
avslutade vi med att sjunga 
Cumba Ya.

I ljuset av stearinljus kröp alla 
ner i sina sovsäckar och täcken. 
Snart hördes snusningar och lite 
snarkningar här och var i den 
tysta mörka natten.

Efter frukost och en liten 
stund av eftertanke om glädje, 

Hjälpföreningens hajk i Borås
Solveig Strömbom, Borås

 I mitten av augusti träffades 24 
glada systrar för att ha en liten 
hajk. Vår äldsta syster Margit 

Nilsson 88 år var också med. 
Susanne Ågren hade upplåtit 
sitt sommartorp, ett underbart 
gammalt hus utan el och med 
utedass.

Kvällen inleddes med  
att alla grillade, bland annat 
marshmallows. Det visade  
sig inte vara så enkelt att få 
dem perfekt grillade. Alexandra 
Nordin hade nog den bästa 
tekniken, med svepande rör-
elser över glöden blev hennes 

Hjälpföreningens systrar i Borås kände sig som pionjärkvinnor på sin hajk vid ett gammalt torp.
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hajken med att vi åt vår hajk-
soppa med bröd till. Det 
kändes som om vi var 150 år 
tillbaka och pionjärkvinnor 
som satt samlade runt elden för 
att stärka varandra. Vi kände 
verkligen kärlek och systraskap 
för varandra, något som är så 
viktigt i vår värld idag. Det är 
underbart att det finns en orga-
nisation för oss kvinnor som 
ger oss så mycket. ◼

Sions miniläger
Nils Bengtsson, Helsingborg

 Helsingborgs församlings 
prästadömsbärare sam-
lades en septemberkväll 

i kapellet för att genomföra en 
miniversion av Sions läger. Yngsta 
deltagaren var 12 år och den 
äldsta 72 år. Vi skulle vandra 1%  
av Sions lägers marschrutts 
längd och sova över i vindskydd 
när vi kom fram. Vi transportera-
des till strax söder om Råå hamn, 
där vi startade vår vandring. En 
bil med dem som inte skulle 
klara vandringen for i förväg 
till slutmålet för att förbereda 
vindskyddet.

Det var ett behagligt vandrings-
väder och vi gick under diverse 
småprat. Vi kom fram till fiskeläget 
Fortuna, där första vätskepausen 
togs. Vandringen fortsatte söderut 
på strandbrinken med en vid-
sträckt utsikt över Öresund.

Strax ovanför Ålabodarna 
ligger en stenåldersgrav som 

före detta tegelbrukshamn, kom 
vi fram till familjen Malmstens 
strandhem. Här färdigställdes 
vindskyddet, en lägereld anlades 
med korvgrillning och samspråk. 
Broder Wikström berättade om 
Sions läger i dagboksform och 
broder Malmsten underhöll med 
sång till gitarr. När elden falnat 
kom daggen och det var dags 
att krypa ner i våra sovsäckar. Vi 
sov gott under vårt vindskydd.

Efter frukosten hade vi morgon-
samling. Biskop Glen Helmstad 
talade om prästadömskvorumen 
som evangelieklasser, brödraskap 
och som hjälpenheter. Sedan häm-
tades vi av tjänande bröder så att 
vi slapp vandra tillbaka. ◼

Indexeringsprojekt presenteras på  
Släktforskningskonferens i Falköping
Äldste Rex Lewis och syster Vicky Lewis

Svenska volontärer runtom i världen behövs för att 
skapa ett sökbart, avgiftsfritt register för Sveriges 
historiska kyrkoböcker.

Volontärerna behöver bara ha tillgång till 
Internet och kunna läsa svenska för att bidra till 
den här historiska insatsen. Indexeringen startas 
med det tidigast tillgängliga året för varje socken 
och fortsätter till och med 1860 med uppteck-
ningar från Örebro, Uppsala och Södermanlands 
län. Det tar en volontär omkring 30 till 40 minuter 
att registrera en typisk ”bunt” (en grupp uppteck-
ningar) som laddats ner. Indexeringsprogrammet 
har inbyggd handledning och hjälpmedel. Alla 
som är intresserade av att bli volontär för projektet 
med svenska kyrkouppteckningar kan anmäla sig 
på indexing.familysearch.org. ◼

vi hade möjlighet att gå in i. 
När den upptäcktes i början på 
1800-talet grävdes den ut och 
man fann sju skelett där. Detta 
föranledde broder Wikström att 
berätta om att man på det riktiga 
Sions lägers vandring också 
funnit en forntida gravhög med 
skelett. Där hade Joseph Smith 
fått en syn vari uppenbara-
des att det var en lamanitisk 
krigshöv ding vid namn Zelph, 
som dödats i det sista stora 
slaget mellan lamaniterna och 
nephiterna. (Kyrkans Historia i 
tidernas fullhet, kap 12, Religion 
341–343)

Efter ytterligare en tur upp 
om brinken och förbi Sundvik, 
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Tiotusen till tolvtusen släktforskningsentusiaster 
samlades i Falköping den 22-23 augusti 2009 
för att lära sig mer om sina rötter. Femtio eller 

sextio bås hade satts upp i flera utställningshallar 
med böcker, CD-skivor, instruktioner och demon-
strationer på Internet om hur man får mer informa-
tion om sin släkthistoria och sina rötter.

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga hade 
ett FamilySearch-bås där besökarna fick lära sig att 
indexera uppteckningar. I samarbete med Genea-
logiska föreningen har kyrkan nu uppteckningar 
som spänner över två århundraden. De omkring 
418 miljoner svenska uppteckningarna med vik-
tiga personuppgifter ska nu indexeras. Det här är 
det största indexeringsprojektet kyrkan har startat 
sedan dess indexeringsprojekt påbörjades 2008. 

På Släktforskningskonferensen i Falköping hade kyrkan ett FamilySearch-bås där besökarna fick lära sig att 
indexera uppteckningar. Från vänster Michael Jageklint, tempelpresidenten i Köpenhamn Hans Ljung, LeRoy 
Billberg och Björn Magnusson.
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Helsingborgs församlings prästadömsbärare vandrade 1% av Sions lägers marschväg.  
Från vänster: Simon Wikström, Per Wikström, Andrej Bengtsson, Nils Bengtsson och  
Bertil Rasmusson.
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Alf Svensson inbjuden till 
Brigham Young-universitetet
Äldste Rex Lewis och syster Vicky Lewis

SISTA DAGARS HELIGA I SVERIGE 
BERÄTTAR

En tid efter omvändelsedopet fick jag plötsligt 
en inre syn och åter såg jag den välbekanta bilden 
med fåren och främst i bilden ser jag en siluett av 
en man, som hade lyft upp ett får och bar det på 
sina axlar och går mot hjorden. Det var mig han 
bar och då visste jag att Herren hade förlåtit mig 
allt och att jag blivit upptagen i hjorden igen.

Två pusselbitar som fogades samman, med en 
tidsrymd av drygt två decennier. För Gud finns det 
inget tidsbegrepp, bara rätt ögonblick. Jag tackar 
Gud nästan varje dag att han trodde på mig och 
godkände mitt omvändelsedop. Vilken evig skatt 
han gav mig i detta jordeliv och som sträcker sig 
in i evigheten. ◼

Vill du dela med dig av en andlig upplevelse eller om hur 
en evangelieprincip hjälpt dig? Skriv cirka 300 ord och 
skicka till eivorhagman@hotmail.com

HUR JAG VET

Alf Svensson, nyvald medlem av EU-parlamentet, 
och hans hustru Sonja har blivit inbjudna att 
åka till Utah i USA där han ska tala till eleverna 

vid Brigham Young-universitetet om sina upplevelser i 
Sveriges riksdag och om sina många år av hängivet tjä-
nande i Sverige.

Som förespråkare för familjen tilldelades Alf Svensson 
en utmärkelse av Stockholm Key City:s råd 2008 för sitt 
stöd i fråga om familjevärderingar. Alf Svensson ser också 
fram emot att besöka Salt Lake City där han kan lyssna på 
Tabernakelkören. Förutom att han ska tala och visas runt på 
Brigham Young-universitetet kommer han att guidas runt på 
välfärdsområdet, humanitära centret och tempelområdet i 
Salt Lake City. Besöket förväntas ske våren 2010.

Lokala nyheter
Du är välkommen att skicka in nyhetsartiklar och foton till 

Lokala nyheter.
Alla artiklar redigeras och publiceras i mån av plats, kvali-

tet och lämplighet.
Nyhetsartiklar bör vara korta, cirka 600 ord, kortare nyheter 

önskas också – upp till 250 ord och ännu kortare – 75 ord. 
Nyhetsartiklar bör skickas in senast 2 veckor efter händelsen.

Skickas till: Eivor Hagman, Medusagatan 2 A, 553 38 
Jönköping

Email: eivorhagman@hotmail.com
Tel.: 036-719663
För Stockholmsområdet: (ny redaktör)
Anne-Sofie Wihlman, Färnebogatan 2 A, 723 42 Västerås
Email: asw@bredband.net ◼

Kom, följ mig
Pia Elggren, Västerås gren

Jag kom gående 
en kväll, i slutet 
av november 1976 

och var på väg hem 
ifrån jobbet. Det var 
en mycket fin kväll, 
det var tyst och stilla, 
ingen trafik. Det var 
nysnö på marken 
och inga fotspår än 
mina egna fanns på 
trottoaren och stora 
fina snöflingor dalade 
sakta ned till marken. 
Plötsligt utan förvarning så hör jag någon viska till 
mig ”Kom, följ mig” och jag vände mig om, men 
jag såg ingen och två gånger till hörde jag samma 
uppmaning. I mitt inre såg jag en fårahjord, som 
stod i strålande solsken och framför dem stod en 
herde med en stav i handen och tittade på mig. 
Längst fram på bildens kant fanns en svart siluettbild  
av ett fårhuvud och Kristus visste att det var jag och  
han tittade uppmanande på mig att jag skulle 
komma tillbaka.

Jag gifte mig sedan med en medlem i kyrkan 
och vi fick två underbara söner, men skilde mig  
år 1981 och i februari 1987 begärde jag mitt 
utträde ur kyrkan. Under min inaktiva period 
tappade jag dock aldrig mitt vittnesbörd. I mars 
1998 började jag gå till kyrkan igen och fick åter 
undervisning av missionärerna. Den sommaren 
hade jag många långa samtal med Gud och jag 
öppnade mig helt och bad bland annat att han 
skulle hjälpa mig med Visdomsordet. På hösten 
döptes jag på nytt och tre månader innan dess 
hade jag börjat hålla Visdomsordet och betala 
tionde, det var mitt löfte till Gud, så att han 
skulle se att jag menade allvar.

Pia Elggren
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FÖRSÖKER LIKNA JESUS

Vara glad och inte slåss
Elena Bergsman, 3 år, Utby församling,  
Göteborg (med hjälp av mamma Jennie)

 När mamma frågade 
mig vad jag kan 
göra för att likna 

Jesus svarade jag att jag 
kan vara glad och inte 
slåss, och vara snäll mot 
min lillebror Elias. Jag 
måste också lyssna på 
pappa och mamma och 
säga förlåt. Jag säger att 
jag tycker om Elias – då blir Jesus glad! Jag vet att 
Jesus älskar mig och älskar alla. ◼

Har ditt barn en berättelse eller erfarenhet om hur han/ 
hon har försökt efterlikna Jesus? Skicka in cirka 100–
150 ord eller mindre till eivorhagman@hotmail.com
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Elena Bergsman

Herren hör och  
besvarar våra böner
Elisabeth Bautista, Handens församling
Stockholm

 Efter en 
längre tids 
studier i 

Bibeln år 1977, 
kom jag att 
begrunda vissa 
skriftställen, 
bland annat  
Jeremia 1:5: 
”Innan jag  
formade dig i 
moderlivet utvalde jag dig.” Detta förstod jag aldrig. 
Som om vi hade levt innan detta livet. Konstigt, 
tänkte jag. Ett annat skriftställe kom jag också att 
förundras över. Från Nya Testamentet 1 Kor. 15:29: 
”Vad uppnår annars de som döper sig för de dödas 
skull? Om döda inte alls uppstår, varför döper man 
sig då för deras skull?” Dop för de döda var något 
helt främmande för mig.

Jag hade en man och två små barn vid den här 
tiden. Jag var lyckligt lottad, ändå kände jag ett tom-
rum och att min man och jag gled ifrån varandra. 
En kväll när barnen somnat och min man såg på 
TV, knäböjde jag i vårt sovrum och frågade upprik-
tigt Gud om Han verkligen fanns och om det fanns 
en sann kyrka.

En eftermiddag veckan därpå kom det missio-
närssystrar och ringde på vår dörr. Därmed börj-
ade ett mer innehållsrikt liv för mig. Frågor kring 
ovan nämnda skriftställen fick jag svar på. När jag 
tänkt efter ett tag, var dessa svar de mest logiska 
och underbara svar jag någonsin hört. Vi har levt 
förut hos Gud andligen, det finns tempel där man 
kan döpa sig för dem som levt före oss. All under-
visning jag fick av dessa underbara systrar ledde 
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till att jag döptes som medlem i Jesu Kristi Kyrka av 
Sista Dagars Heliga den 21 januari 1978. Min man 
ville inte närvara vid mitt dop vilket på sätt och vis 
var ”tur”. Det sades nämligen under min konfirma-
tion och välsignelse att min man skulle bli medlem 
av samma tro, vilket för mig var en enorm tröst 
och då var jag glad över att han inte befann sig i 
doprummet i Västra Frölunda kapell, för han skulle 
säkert ha kämpat emot. Min make Geronimo gick 
ner i dopets bad samma år den 8 augusti.

Det har varit en fantastisk resa att vara med-
lem i Herrens kyrka. Vi har fått så många vän-
ner för evigheten, och det dyrbaraste av allt, 
våra nio barn, som flera av dem varit på mission 
och en del har nu egna familjer. Mitt hjärta är 
fyllt av tacksamhet till Vår Himmelske Fader, för 
att han hör våra innerliga böner och besvarar 
dem i rätt tid. ◼

Hur fick du ditt vittnesbörd och hur har det påverkat ditt 
liv? Skriv 200–400 ord och skicka till eivorhagman@
hotmail.com

FAVORITSKRIFTSTÄLLE

PÅ NÄTET

Studera skrifterna online
 Nu finns skrifterna på svenska i internetupplaga. Gå in 

på kyrkans svenska hemsida www.jesukristikyrka.se – välj 
”övrigt material” – ”skrifterna online”. Där kan man läsa 
Svenska Folkbibeln, Mormons bok, Läran och Förbunden 
och Kostbara pärlan. ◼

Prövningar är till för  
att vi ska utvecklas
Isabelle Hultgren, Jönköpings församling

 ”Och om du skulle 
kastas ned i 
avgrunden eller i 

mördares händer och döds-
domen fällas över dig, om 
du kastas i djupet, om höga 
vågor sammansvärjer sig mot 
dig, om våldsamma vindar blir 
dina fiender, om himlarna samlar sitt mörker och 
alla elementen förenar sig för att spärra din väg, och 
framför allt om själva helvetets käftar spärrar upp 
sitt gap efter dig, så vet, min son, att allt detta skall 
ge dig erfarenhet och tjäna dig till godo.

Människosonen har stigit ned djupare än allt 
detta. Är du större än han?” (L&F 122:7–8) Jag har 
inte haft något speciellt skriftställe som jag tyckt 
extra mycket om förrän vi fick en uppgift att tala om 
vårt favoritskriftställe. Jag lyssnade då mycket efter 
skriftställen på lektioner och under sakramentet. En 
söndag slog vi upp detta skriftställe i Söndagsskolan. 
Det gjorde ett så stort intryck på mig att jag fick tårar 
i ögonen och jag visste att detta var mitt skriftställe.

Det påminner mig om att jag har många pröv-
ningar som är jobbiga men att det är till för att jag 
ska utvecklas och bli en bättre människa. Jag vet 
också att Jesus Kristus har varit med om det värsta 
som kan hända en människa och kan han klara av 
det jobbigaste möjliga kan jag klara av en prövning. 
Det får mig att vilja fortsätta att följa buden och inte 
låta prövningarna trycka ner mig och göra mig svag 
utan låta dem göra mig stark istället. ◼

Vilket är ditt favoritskriftställe? Dela gärna med dig av det 
och skriv 100–150 ord om vad det betyder för dig och 
skicka till eivorhagman@hotmail.com För ungdomar 
mellan 12–30 år.

LÄSARKOMMENTAR

Kommentarer från läsare 
välkomnas

Skicka gärna in dina kommentarer om artiklar i  Liahona 
och lokala sidorna till eivorhagman@hotmail.com
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