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BUDSKAP EFTER INBJUDAN AV 
PRESIDENTSKAPET FÖR OMRÅDET EUROPA

Anledningar till att vara glad
Äldste Stephen C. Kerr, Skottland
Områdessjuttio

Vår främsta uppgift som med-
lemmar i kyrkan är att ”inbjuda 
andra att komma till Kristus 
genom att hjälpa dem ta emot 
det återställda evangeliet genom 
att tro på Jesus Kristus och hans 
försoning, omvända sig, döpas, 
ta emot den Helige Andens gåva 
och att hålla ut intill slutet”. 6

Våra anledningar att vara glada 
mångdubblas när vi i tro beslutar 
oss för att inbjuda andra att lyssna 
på missionärerna.

När vi fördjupar oss i upprik-
tiga studier av Jesu Kristi evange-
liums lärdomar lär vi oss många 
fler anledningar till att vara glada 
eftersom den Helige Anden 
undervisar och uppenbarar 
mycket för oss.

President Boyd K. Packer har 
sagt: ”Om ni förstår den stora lyck-
salighetsplanen och följer den, så 
bestäms inte er lycka av vad som 
händer i världen.” 7

När vi utför prästadömets 
förrättningar i Herrens hus fylls 
vi av stor glädje. Vid dagens 
slut lämnar vi templet motvilligt 
eftersom våra hjärtan har glatt sig 
åt det vi har känt och det vi har 
lärt oss.

Låt oss då titta på världen vi 
lever i.

Det skotska grevskapet 
Clackmannanshires 8 motto är 
”Se dig omkring”. Vilket egen-
domligt gammalt skotskt motto!

Men är det inte det som 
skrifterna lär oss: ”Ja, allt som 

Lokala sidor

 Det är möjligt att bli ganska 
nedstämd och skylla allt 
som pågår runt omkring 

oss för hur vi mår. Problemen 
verkar mångfaldigas och den här 
vackra världen verkar vara en 
farlig och olycklig plats.

Men Jesus säger: ”Var vid 
gott mod.” 1

President Thomas S. Monson 
har sagt: ”Framtiden är lika strål-
ande som er tro.” 2

Mitt syfte är att inbjuda oss 
att stärka vår tro. Jag ska bara 
nämna några saker som påmin-
ner oss om att vi, av alla män-
niskor på jorden, har anledning 
till att vara glada. Du har dina 
egna särskilda anledningar till 
att vara glad. Några av dem har 
vi gemensamt. Många av dem är 
mycket personliga för just dig.

Som liten pojke i Primär 
tyckte jag om att sjunga rörel-
sesången ”Ett leende”. 3 Var och 
en av oss höll upp en bild av ett 
ritat ansikte som vänt åt ett håll 
var surt och vänt upp och ner 
var glatt.

”Om du ser en grinig min, håll 
den inte kvar. Vänd den genast 
upp och ned, ett leende du har.”

Den sången gjorde intryck på 
mitt unga sinne. Budskapet var 

klart och tydligt: Vår himmelske 
Fader vill att jag ska vara glad 
och visa det.

Det här är första anledningen 
till att vara glad: Vi har en Fader 
i himlen som känner var och en 
av oss och som älskar oss.

”Din väg av prövning må 
bestå”, 4 ”men varken höjd eller 
djup eller något annat skapat 
skall kunna skilja oss från Guds 
kärlek i Kristus Jesus, vår Herre”. 5

Jag vittnar om hans kärlek, om 
den gudomliga kärlek som upp-
lyfter, helar och återställer.

Äldste Stephen C. Kerr
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kommer ur jorden i sin tid är 
skapat för människans nytta och 
användning, både för att behaga 
ögat och glädja hjärtat.” 9

Min hustru Yvonne tycker om 
att citera de här välkända rad-
erna av William Henry Davies 
(1871–1940): 10

”Vad är det här livet? Man får 
slita och gno. Det finns inget tid 
till att bara stå och glo.”

Vi känner oss glada när vi  
gör det.

Jag vill nu inbjuda dig att tyst 
begrunda din egen personliga 
lista över anledningar till att vara 
glad. Och knäböj sedan och be 
och tacka vår himmelske Fader 
för alla hans kärleksfulla, vänliga 
gärningar mot oss.

Då lovar jag dig att när du 
har avslutat bönen så känner 
du dig mycket glad och fylld av 
känslan att du har en uppgift att 
utföra i Herrens verk! ◼

SLUTNOTER
 1. Matt 9:2; 14:27; Mark 6:50; Joh 16:33; 

Apg 23:11; 3 Nephi 1:13; L&F 61:36; 
68:6; 78:18; 112:4.

 2. Thomas S. Monson, ”Var vid gott 
mod”,  Liahona, maj 2009, s. 89-92.

 3. ”Ett leende”, Barnens sångbok — 
Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars 
Heliga, s. 128.

 4. ”Din väg av prövning må bestå”, 
Psalmer — Jesu Kristi Kyrka av Sista 
Dagars Heliga, nr 73.

 5. Rom 8:39.
 6. Predika mitt evangelium, s. 1.
 7. Boyd K. Packer, ”Fadern och familjen”, 

Nordstjärnan, juli 1994, s. 20.
 8. Vår hemmaförsamling finns i  

Clackmannanshire. President  
Monsons släkt kommer från den  
här delen av Skottland.

 9. L&F 59:19.
 10. Dikten med titeln ”Leisure” publice-

rades ursprungligen 1911.

LOKALA NYHETER

i templet och i det som syster Oscarson kallar ”det lilla 
celestiala riket” Västerhaninge. Jag känner verkligen 
att vårt nya tempelpresidentskap är redo att tjäna!

Tempelpresidenten önskar att medlemmarna ska se 
templet som ett ”öppet hus” att komma till så ofta man 
önskar; alla ska känna sig välkomna! Han nämner 
också förmånen att gästhemmet finns för tempelbe-
sökarna, och att även barn är välkomna dit. ”Templet 
är till för medlemmarna!” Han vill också att varje 
besökare ska känna sig andligt uppbyggd i templet. 
Templet är vår celestiala skola i detta liv. President 
Evensen understryker att alla medlemmar behöver 
templet och undervisningen vi får här. Som det står 
i skriften ”Kom, låt oss gå upp till Herrens berg, till 
Jakobs Guds hus. Han skall undervisa oss om sina 
vägar, så att vi kan vandra på hans stigar.” ( Jes 2:3)

Hur kan vi ta vara på templet? President Syvänen 
rekommenderar att vi avsätter en semestervecka 
varje år att vara i templet så att vi hinner känna temp-
lets starka ande. För de som bor nära templet är det 
kanske möjligt att gå i templet varje vecka. De flesta 
har mycket lättare att ta sig till templet nu jämfört 
med när vi åkte till Schweiz eller Londons tempel. 
Då krävdes betydligt större uppoffringar både eko-
nomiskt och tidsmässigt för att komma till templet, 
och det var svårt att åka med hela familjen.

Tempelpresidentskapet önskar att fler medlem-
mar går på tempelmission (gärna par) eller kom-
mer till templet som tempeltjänare under kortare 
eller längre perioder. Man kan också verka som 
tempeltjänare under 1–2 veckor per månad. Den 
som är intresserad kontaktar sin biskop/grenspre-
sident och sedan tempelpresidenten. En möjlighet 
med stora välsignelser att ta vara på! Boende finns 
på gästhemmet för 2 800: -/mån. Det finns enheter 
som hyrt en lägenhet som deras tempeltjänare 
turas om att bo i (och delar på kostnaden).

Tempelpresidentskapet planerar speciella möten 
för alla tempeltjänare i respektive stavar/distrikt. De 
vill skapa ett utbildningssystem för nya tempeltjänare. 

Tempelpresidentskapet tar också gärna emot inbjud-
ningar från enheterna att komma ut och tala på sak-
ramentsmöten och andra evenemang för att stödja 
prästadömsledare och inspirera medlemmar.

Det är ett stort och förunderligt verk som 
utförs i templet. Allas tjänande behövs, betonar 
tempelpresidenten. Alla som varit i templet vet att 
välsign elserna kommer i rikligt mått för både dem 
vi arbetar för och för den som utför arbetet. Att ha 
en önskan att komma till templet är första steget, 
säger syster Evensen. Syster Syvänen berättar att 
tjänande i templet ger välsignelser för hela familjen.

De första invigningssessionerna i templet 
hölls den 2 juli 1985. Torsdagen den 1 juli hålls en 
konsert i Västerhaninge kapell med anledning av 
25-årsjubileet. Det kommer också att ordnas utställ-
ningar och andra aktiviteter under sommaren för 
att uppmärksamma de 25 händelserika åren. Varmt 
välkomna hälsar tempelpresidentskapet! ◼

Redo att tjäna!
Anne-Sofie Wihlman

 En kulen decemberdag kommer jag till templet 
i Västerhaninge för att intervjua vårt nya tem-
pelpresidentskap — tempelpresident Paul K 

Oscarson och hans hustru Bonnie, 1:e rådgivare Jan 
Evensen och hans hustru Marit samt 2:e rådgivaren 
Seppo Syvänen med hustru Kirsti.

Alla i presidentskapet har sina rötter i Sverige 
och alla har varit flitiga tempelbesökare. Tempelpre-
sidentens farfar och farmor kom från Vårdinge, 
Södertälje. Hans farfar var på mission i Sverige, 
så även hans far och Paul och hans bror Richard. 
Bröderna har även tjänat som missionspresidenter 
i Sverige; Richard i Stockholm och Paul i Göteborg 
på 1970-talet. Samtidigt tjänade deras far som mis-
sionspresident i Skottland. Richard Oscarson är nu 
tempelpresident i St Louis tempel. Det finns en stark 
tradition av att tjäna hos familjen Oscarson!

Presidentskapets entusiasm och glädje är stor 
inför sin uppgift att leda templet under tre år. Alla 
uttryckte stor tacksamhet att få ta över efter förra 
tempelpresidenten Bengt Höglund och hans råd-
givare Kjell Pedersen och Håkan Ullström. De trivs  

Det nya tempelpresidentskapet i templet i Stockholm. Från vänster: Förste 
rådgivare, Jan Evensen, med hustru Marit; president Paul K. Oscarson med 
hustru Bonnie samt andre rådgivare, Seppo Syvänen, med hustru Kirsti.
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Vi lär oss söka släkten på Internet
Renée Augustsson

 Internet har gjort det enklare 
att släktforska genom att du 
har tillgång till kyrkböckerna 

när du vill. På Jakobsbergs 
släktforskardag lördagen den 7 
november förra året fick vi veta 
mer om hur det går till av repre-
sentanter från Genline och SVAR 
(Svensk arkivinformation).

Vårt syfte med att släktforska är 
främst att kunna utföra tempelar-
bete för våra släktingar men släkt-
forskning kan vara mer än torra 
fakta som datum och årtal. Mikael 
Lennartsson som hade en släkting 
som åkt till Sydamerika poängte-
rade hur viktigt det är med brev 

och foton för genom dem kan vi 
lära oss mycket om våra släkting-
ars levnadsförhållanden.

Jan Eurenius från Genline 
berättade och visade hur man går 
in i olika kyrkböcker. Deras digi-
tala bildarkiv består av original-
sidor av kyrkböcker från 1600-talet 
till cirka 1897. Från 1860–1897 
finns material från SCB (Statistiska 
Centralbyrån) med uppgifter om 
födda, vigda och döda. Sveriges 
kyrkböcker mellan åren 1897–
1937 håller nu på att skannas in. 
Arkivet innehåller bland annat 
husförhör, födda, vigda, döda 
och in- och utflyttning.
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Att se vad prästen skrivit i 
kyrkboken kan vara svårt men på 
Genline FamilyFinder finns nu en 
funktion, texttolkning, som kan 
vara till hjälp med detta.

På Familjeband.se kan man 
bygga familjeträd och på Bygde-
band, som är en del av Familje-
band.se, kan man få information 
om personer och platser, exem-
pelvis dokument och bilder från 
byar, gårdar och torp i Sverige.

För att få tillgång till allt detta 
krävs internetuppkoppling och 
abonnemang hos Genline. Vill 
man inte ha ett personligt abonne-
mang eller om man saknar dator 
finns Genline på bibliotek och i 
kapellets släktforskningscenter, 
som även har annat material.

Efter lunchen fortsatte dagen 
med att Magnus Johansson och 
Mariia Mähler berättade om 
SVAR och deras arkiv. Det vikt-
igaste arkivet för släktforskare 
är kyrkoarkivet som går tillbaka 
till slutet av 1600-talet. Sveriges 
dödbok för åren 1947–2006 och 
Sveriges befolkning 1970 finns 
på CD, vilket kan vara en bra 
startpunkt för släktforskningen.

SVAR har samma arkivmaterial 
som Genline, men även annat än 
kyrkböcker, exempelvis General-
mönsterrullor, som är av intresse 
för den med militärer i släkten. 
Där kan man stöta på namn som 
Skåpråtta och Trogen.

Ett annat arkiv som kan vara 
kul är mantalslängder för åren 

samt gärna vill ha information om 
forskning i andra länder än dem 
vi idag tog upp, nämligen Sverige, 
Finland och Chile.

Jenny Kempler, som ordnat 
dagen tillsammans med Marianne 
och Torbjörn Manell, tackade de 
medverkande från Genline och 
SVAR med ett exemplar av Mor-
mons Bok och en chokladask. ◼

himmelen om inte ett hem? Vår 
himmelske Fader känner oss och 
älskar oss som en far känner oss 
och älskar oss.” Templet är Her-
rens hus på jorden, och vi kan gå 
dit för att lära känna honom! Han 
känner Faderns närhet varje mor-
gon när han ser upp mot templet 
från deras bostad, sade han. De 
har nu varit här i tre veckor.

Syster Oscarson berättade att 
de var kallade på tempelmission 
till Hongkong. Fyra dagar innan 
de skulle resa kallades de istället 
till Stockholms tempel. De blev 
mycket glada över detta! I temp-
let har vi den Helige Anden som 
vår personlige lärare. Det krävs 
tid och vilja för att förstå under-
visningen i templet — men ”det 
är värt ansträngningen”. Templet 
ger oss också frid och tröst.

Anders Karlsson, 2:e rådgiv-
are i stavspresidentskapet, talade 
om hur rätt förberedelse (t ex 
inför en stavskonferens) gör att 
vi kommer i det fridfulla tillstånd 
som är nödvändigt för att känna 
Anden. ”Anden finns där — det 
är vårt ansvar att vara i sådant 
tillstånd att vi känner den.” På 
söndagens möte talade han sedan 
om hur vi hittar balansen mellan 
tjänandet och hemmet/familjen. 
Det finns inget färdigt koncept för 
den balansen, sade han. Ett sätt 
är att föra in evangeliets tjänande 
naturligt i vardagen, t ex genom 
att städa kapellet tillsammans med 
familjen, eller att ta med familjen 

när han reser i sitt ämbete.
Johan Strandman, 1:e råd-

givare i stavspresidentskapet, 
talade också om balansen i 
tjänandet i våra ämbeten och 
uppgifter. Han citerade Mose 
4:27. Blir vi stressade — försök 
inte springa fortare utan stanna 
upp istället och tänk efter. 
Mindre belastning kan i sådana 
lägen ge större resultat. Han 
gav följande visa uppmaningar: 

”Gör allting med kärlek. För-
stora inte arbetet, utan förenkla 
det. Vi kan inte bli fullkomliga 
redan idag. Vår andliga tillväxt 
kräver tid och erfarenhet. Lär 
oss se våra begränsningar och 

1642–1820. Där kan 
vi lära oss om våra 
förfäders ekonomi, 
tillgångar, hälsa och 
vanor. Mantalspenn-
ingen infördes 1625 
och var en krigsskatt 
men här finns också till exempel 
en fickurslängd och vem kan idag 
tänka sig att man fick betala skatt 
för spegel?

Detta och mycket mer fick 
alla vi 96 personer som mött upp 
veta denna faktaspäckade dag.

Av de få enkätsvar jag kikade 
på vågar jag påstå att många gärna 
kommer på fler släktforskardagar, 

På Jakobsbergs 
släktforskardag 
informerade 
representanter 
från Genline  
och Svensk 
arkivinformation.
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Stavskonferens i Stockholms stav
Anne-Sofie Wihlman

 Medlemmarna i  
Stockholms stav sam-
lades i Gubbängens 

kapell till stavskonferens 21–22 
november 2009. Stavspresident 
Ingemar Nyman presiderade. 
Temat för konferensen var Tjän-
ande. Här följer några av de 
tänkvärda och inspirerande tal 
vi närmare 600 närvarande fick 
lyssna till och stärktes av:

Miguel Segura, Gubbängens 
församling, talade om att vi 
tjänar andra i templet, och vi lär 
oss mer. Han sade att vi behöver 
”slita ut” vår tempelrekommen-
dation på samma sätt som mis-
sionärerna sliter ut sina skor!

Missionspresident Larry 

Anderson uppmanade alla att 
medverka i missionärsarbetet, 
t ex genom att bjuda in icke-
medlemmar till vårt hem och till 
olika aktiviteter i kyrkan. Be för 
missionärerna och dem som de 
undervisar! ”Verket kommer att 
gå framåt — tiden är inne!” Syster 
Anderson vittnade om vikten av 
dagliga skriftstudier för att känna 
Herrens armar omkring oss.

Tempelpresident Paul K 
Oscarson mindes tiden som 
missionär i Gubbängen för 
många år sedan, och tiden som 
ny missionspresident i Göteborg 
för drygt 30 år sedan. Han berätt-
ade också om sin far och för-
äldrahemmet i St Louis. ”Vad är 

be Herren om hjälp! Ha ett evigt 
perspektiv.”

Stavspresident Ingemar Nyman 
talade om att pryda våra tankar 
med dygd (13:e trosartikeln och 
L&F 121:45), och vikten av att 
vi är ett gott föredöme i detta. 
Han talade också om att när man 
tjänar i Herrens verk känner vi 
ett inre lugn. Han gläds åt alla 
tempel som byggs (130 tempel 
i verksamhet) — templet har en 

ljuv atmosfär!
På lördags-

kvällen fick 
vi lyssna 
till vacker 
solosång av 
Sarah Wall, 
Gävle gren, 
ackompan-
jerad av 
Owe Rosén, 
Gävle gren. 

På söndagens möte framförde 
stavskören två psalmer under 
ledning av Helena Holmgren 
Barrett, Gävle gren, ackompan-
jerad av Owe Rosén. ”Gud var 
med dig tills vi möts igen” fram-
fördes av stavskören och mis-
sionärskören tillsammans som 
avslutning. En fin avslutning av 
en fin konferens! ◼

Stavspresidentskapet i Stockholms stav. Från vänser: 
Förste rådgivare Johan Strandman, stavspresident 
Ingemar Nyman och andre rådgivare Anders Karlsson.
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Redaktionen för Liahonas 
lokala sidor
Eivor Hagman, redaktör
eivorhagman@hotmail.com
Medusagatan 2 A, 
553 38 Jönköping
Tel. 036-719663

Anne-Sofie Wihlman, ass 
redaktör (för Stockholms stavar)

asw@bredband.net
Färnebogatan 2 A, 
723 42 Västerås
Tel.021-127321 ◼
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MISSIONÄRSMINNEN SISTA DAGARS HELIGA  
I SVERIGE BERÄTTAR

Kristus finns där för oss, i så väl goda som 
dåliga stunder. Han finns där för att lyfta oss  
till nya höjder, lugna våra oroliga hjärtan och 
ge oss en glimt av evigheten tillsammans med 
honom.

En natt för inte så länge sedan drömde jag 
att jag tillsammans med andra väntade på att ett 
speciellt stavsmöte med generalauktoriteter skulle 
börja. Där vi väntade fanns inte många stolar och 
jag satte mig på golvet. Plötsligt så kom vår pro-
fet, president Tomas S Monson, och när han såg 
att jag hade svårt att ställa mig upp så räckte han 

ut sin hand och sa: ”Let Me Lift You” vilket kan 
översättas med ”Låt Mig Lyfta Dig”. När jag i dröm-
men får denna hjälp att ställa mig upp så inser 
jag att det inte bara gällde att fysiskt lyfta mig till 
stående utan också hur han vill lyfta oss andligen. 
Låt oss ta chansen att lyssna på våra ledare när-
helst vi får chansen så att Herren, genom dem, 
kan lyfta oss. ◼

Vill du dela med dig av en andlig upplevelse eller om hur 
en evangelieprincip hjälpt dig? Skriv cirka 300-500 ord 
och skicka till eivorhagman@hotmail.com

Att upplyftas
Inger Hegyessy, Jönköpings församling

 Under min tid på sjukhuset, efter en höft-
operation, fanns stunder när jag hade 
svårt att se positivt och jag kände mig 

hjälplös. Då vände jag mig till Herren för att få 
tröst och hjälp. En sång som heter ”You Raise Me 
Up” beskriver hur jag kände det. Fritt översatt så 
lyder en del av texten:

När jag är ledsen och min själ så trött
När problem kommer och mitt hjärta är nedtyngt
Då är jag stilla och väntar här i tystnad
Tills du kommer och sitter en stund med mig
Du lyfter mig så jag kan stå på bergen
Du lyfter mig så jag kan gå på stormig sjö
Jag är stark när jag är på dina skuldror
Du lyfter mig, till mer än jag kan bli
De två sista raderna i den sista versen översätts 

ungefär så här:
Men när du kommer fylls jag av förundran
För ibland kan jag se evigheten

Missionär i Herrens tjänst 
Odd Uhrbom, Uppsala församling

 Möter Anna Masus i dörren till kapellet — 
strålande av glädje och lycka över att få 
känna Andens närvaro här. Glad över att 

vara tillbaka i Uppsala efter 18 månader som heltids-
missionär i London-missionen.

Vi samtalar om hennes erfarenheter under mis-
sionen. Hur viktigt det är att leva efter evangeliet för 
att förstå det. Hon bad mycket före beslutet att åka 
på mission. ”Jag behövde missionen för att få en 
starkare relation till vår Himmelske Fader. Nu är han 
min älskade Fader, som jag känner. Det är en djup 
känsla som jag måste hålla kvar.” Med sin stärkta 
relation till Himmelske Fader lärde hon sig att tjäna 
andra, ”för då tjänar man Honom”, fortsätter Anna.

För att åka på mission behöver man ha ett starkt 
vittnesbörd om att Jesus Kristus och vår Himmelske 
Fader lever. Under missionen lär man sig att dela med 
sig av vittnesbördet till andra och att brinna för evan-
geliet. ”Man kan bara göra sitt bästa — resten hjälper 
vår Himmelske Fader oss med.” Anna berättar att det 
är viktigt att följa Andens maningar och känna tillit till 
Herren, med stor ödmjukhet. För att kunna bevara 
sitt starka vittnesbörd under hela missionstiden krävs 
att man ber om det — också om att få hjälp att förstå 
vad man läser och att komma ihåg det man läst.

Anna tjänade en tid i ett svårt område i Cambridge. 
Hon uppsände många böner, och hon fastade varje 
söndag i sex veckor för missionärsarbetet. En dag 
ringde en kvinna som börjat få undervisning av 
dem och sade ”Jag vill döpa mig i morgon — kan ni 
komma?” Kvinnan hade haft en dröm och bestämt sig 
för att döpas. Ett starkt vittnesbörd om bönens kraft.

Efter hemkomsten kom det svåraste — att lämna 
ifrån sig sin missionärsbricka vid avlösningssamtalet 
med stavspresident Ingemar Nyman. Då kom gråten 
… Anna älskar verkligen missionärsarbetet och allt 
hon fått lära sig under sin mission. ◼

Inger Hegyessy, Jönköping
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FAVORITSKRIFTSTÄLLE

Jesu lidande ger  
evigt liv
Cecilia Krylborn

“Men han blev sargad för våra överträdelsers 
skull, han blev slagen för vår ondskas skull. 
Straffet var lagt på honom för att vi skulle 
få frid, och genom hans sår är vi helade.” 
(Mosiah 14:5)

Jag tycker mycket om det här skriftstället 
därför att jag blir påmind om Jesus Kristus 
och vad han faktiskt har gjort för oss. Han 

som är Guds Son, den enda syndfria personen 
som har levat på jorden, led verkligen för vår 
skull. Han led för att vi ska kunna omvända oss 
så att vi ska kunna få evigt liv. Han om någon 
förstår vad vi går igenom. ◼

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 ung-
domar mellan 12-30 år.

FÖRSÖKER LIKNA JESUS

Inbjuder sina  
vänner till kyrkan
Alexander K., 8 år,  
Västra Frölunda församling

Jag döptes den 14 november 2009. 
Mamma hade frågat mig om jag ville 
bjuda mina två bästa vänner till dopet. 

Först var jag osäker på om jag ville, men 
sedan bestämde jag mig för att bjuda dem. 
De kom tillsammans med sina familjer. Efter 
dopet bad en av mina vänner att jag skulle 
berätta för hela klassen om hur det var när 
jag döptes. Det kändes bra. Jag är glad för 
att jag döpte mig och för att jag bjöd in mina 
kompisar. ◼

Har ditt barn/barnbarn en berättelse eller erfarenhet 
om hur han/hon gör för att försöka likna Jesus? 
Skicka gärna in cirka 100-150 ord eller mindre till 
eivorhagman@hotmail.com
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HUR JAG VET

Liahona stärker mitt vittnesbörd
Isak Malm, Uppsala församling

 För ett år sedan, i samband 
med min flytt till Uppsala, 
fick jag av mina visa och 

förutseende föräldrar en årspre-
numeration av Liahona i julklapp. 
Jag tänkte inte mycket på det 
då. Men nu, ett år efter, börjar jag 
verkligen inse vikten av Liahona 
och hur mycket kraft denna heliga 
skrift kan ge mig i min vardag!

Just att vi har Liahona är 
fantastiskt i sig! Varje månad får 
vi budskap från Herrens profeter, 
siare och uppenbarare. Från män 
och kvinnor inspirerade av Gud, 
som delar med sig av kunskap, 
råd och erfarenheter. Hur under-
bart är inte det? Vi har tillgång till 
vad vår himmelske Fader vet vi 
behöver höra och tänka på just 
nu! Varje månad!

Det är ingen liten sak. Många 
människor söker efter Gud, 
söker efter Hans vilja i sitt liv. Vår 
himmelske Fader har alltid och 

kommer alltid 
att ge oss, sina 
barn världen 
över, råd, stöd 
och vittnen om 
Honom och 
hans Son Jesus 
Kristus genom 
sina tjänare, 
profeterna. 
Liahona är ett 
av Guds medel 
för att tala till 
oss idag.

Ibland är det lätt att fastna i 
en rutin eller i sin vardag. Ibland 
glömmer vi vilka fantastiska 
välsignelser vi har tillgängliga för 
oss! Liahona hjälper mig minnas. 
Talen och budskapen har ett 
fantastiskt sätt att påminna mig, 
uppmuntra mig och inspirera 
mig att göra bättre ifrån mig, att 
fatta och att hålla fast vid goda 
beslut. De hjälper mig att i min 

vardag vända mitt hjärta mer till 
Kristus och att leva evangeliet. 
Att lyssna till profeters undervis-
ning är något alldeles särskilt. De 
är verkligen speciella vittnen om 
Jesus Kristus.

Det här är några av orsak-
erna till varför jag är tacksam 
för Liahona. Mitt vittnesbörd 
om Jesus Kristus, om hans 
återställda evangelium och hans 
försoning blir starkare och mer 
levande i mig varje gång jag 
studerar ur den.

Jag vet att kyrkan är sann! 
Det är den kunskap jag vär-
derar högre än all annan. Och 
just den kunskapen, förmedlad 
och förstådd genom den Helige 
Anden, fyller mig med en glädje 
större än allt annat jag någonsin 
upplevt. Det är värt allt. Håll fast 
vid evangeliet! ◼

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

Isak Malm, 
Uppsala 
församling
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PÅ NÄTET LÄSARKOMMENTAR

Mormoner berättar
 Filmer finns nu på nätet där svenska medlem-

mar berättar om sin tro och sitt medlemskap  
i kyrkan och vad det betyder för dem. Gå in på 
kyrkans hemsida www.jesukristikyrka.se eller 
www.youtube.com/jesukristikyrkase ◼

Kommentarer från  
läsare välkomnas

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

hotmail.com ◼


