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BUDSKAP FRÅN OMRÅDESLEDARNA

Den röda bollen 
Äldste Alfredo L. Gessati, Italien
Områdessjuttio

lidande och sorg, nästan så att det tillintetgör oss.
Ett hjärta som förhärdats av högmod och ilska 

kan tillintetgöras helt. Ett milt och ödmjukt hjärta, 
som bär livets prövningar med saktmod, överlever 
och börjar fungera igen fastän det kanske blivit 

märkt av striden. Ofta kan vi inte tydligt se 
meningen med prövningarna vi ställs inför. 
Vi ser bara att våra drömmar krossats, att 
våra förhoppningar grusats och att vår tro 
satts på prov.

Josef, Jakobs son, hade många anled
ningar att känna sig nedslagen och arg på 
Herren, men hans tro och ödmjukhet när det 
gällde att hantera sina prövningar förberedde 
honom för missionen som Herren hade gett 
honom. Vi ser inte tydligt i förväg vad Herren 
har förberett åt oss, men vi kan lära oss och 
inspireras av de personers upplevelser som 
gått före oss: föräldrar, lärare, framstående 
personer och profeter i skrifterna.

Livets prövningar kan få oss att misströsta. Under 
en av de mörkaste stunderna i profeten Joseph 
Smiths liv, när hans personliga lidande och förfölj
elsen av kyrkan verkade tyda på att allt var förlorat,  
vände han sig till Herren i en rörande bön: ”O Gud,  
var är du? … Hur länge skall din hand hållas till
baka?” (L&F 121:1–2).

Hur många gånger har vi inte känt oss vilsna 
och övergivna? Joseph fick till svar: ”Min son, frid 
vare med din själ” (L&F 121:7). Herren gjorde 
inget omedelbart för att uppfylla några av pro
fetens uttalade förväntningar, men han tröstade 
honom och gav honom en av de härligaste uppen
barelserna i Läran och förbunden. Han utvidgade 
Josephs kunskap om prästadömets lära och styr
else. Herren gör ofta så. Han ger inga omedelbara 
svar på våra böner men förbereder oss genom att 
stärka vårt tålamod och öka vår kunskap om hans 
plan. Så blir vi tröstade och lär oss så småningom 
förstå meningen med allting.

I Jesu Kristi namn, amen. ◼

Lokala sidor

 I min trädgård finns en stor alm  
som med sina frön översållat en 
intilliggande tomt och gett upphov  

till en liten träddunge.
En tidig morgon vaknade vi av ett 

högt ljud som var så intensivt att det fick 
fönstren i vårt hus att dallra. Från fönst
ret såg vi en stor traktor med en enorm 
vält framtill som körde in på tomten 
framför oss. Det stora fordonet började 
fälla almarna. Precis som jag brukade 
klippa gräsmattan, utplånade traktorn 
almdungen och förvandlade den snabbt 
till ett sågspånsfält. Precis som traktorn 
hade kommit, oanmäld, försvann den 
plötsligt och vi betraktade tomrummet den hade 
skapat framför huset. En av våra söner fångade vår 
uppmärksamhet när han pekade mot mitten av 
sågspånsfältet. ”Vad är det där?” frågade han medan 
vi vände oss i den riktningen och såg en liten röd 
fläck som utmärkte sig på det gula fältet. Vi blev 
nyfikna och frågade om det fanns någon frivillig 
som ville försöka ta reda på vad det konstiga före
målet var. Han kom snart tillbaka med en liten röd 
boll. ”Men det är ju min boll!” ropade ett av barnen.

För en tid sedan hade en vän gett oss en liten 
avstressningsboll och pojkarna hade lekt med 
den till en dag när bollen hamnade i skogen och 
vi inte kunde hitta den. Otroligt nog hade bollen 
överlevt förödelsen som den stora traktorn hade 
orsakat. Bollens flexibilitet gjorde att den kunde 
klämma ihop sig och undvika traktorns framfart. 
Bollen lyckades överleva medan de starka och 
tjocka trädstammarna tillintetgjordes. Jag tänkte 
på hur ofta livets prövningar kommer som den 
där välten och håller vårt hjärta i ett hårt grepp av 

Äldste Alfredo L. 
Gessati
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LOKALA NYHETER

Om möjligt tolkar en tolk samma 
person. Göran Wern berättar att 
han brukar få förmånen att tolka 
profetens tal. Han minns med 
glädje den speciella stämning 
som fanns i översättningsrummen 
i Tabernaklets källare i Salt Lake 
City — där alla tolkar från hela 
världen samlades och översatte 
samtidigt. Det gav en stark känsla 
av att vår kyrka verkligen är en 
världsomfattande kyrka. Konfe
rensen tolkades då till 67 språk. 
Nu görs tolkningar till över 90 
språk. Kyrkan räknas som den 
största tolkningsorganisationen  
i världen, säger Göran Wern.

Genom teknikens under sker 
tolkningen direkt från Väster
haninge. De får talen via Internet, 
och talar in översättningen per 
satellit till Salt Lake City. Några 
sekunder senare kommer över
sättningen till direktutsändningen 
i kapellen. Vilken känsla det är 
för oss att kunna få lyssna till kyr
kans ledare i direktsändning två 
gånger varje år. De talar direkt till 
våra hjärtan!

Visserligen kan vi nu se konfe
renserna via Internet i våra hem, 
men det är en speciell ande och 
känsla att lyssna tillsammans med 
många andra medlemmar. Det är 
en fantastisk förmån som vi bör 
ta tillvara! I Salt Lake City finns 
ett begränsat antal biljetter till 
konferensen. Vi har inga sådana 
begränsningar här — alla får plats!

Konferenshelgen är intensiv 
för tolkarna/översättarna. Under 
talen händer det ibland att talarna 
känner sig inspirerade att lägga 
till något. Tolkarna simultantolkar 

— lyssnar och översätter samtid
igt. Efter konferensen är arbetet 
dock inte slut än. Översättnings
tjänst får talen på nytt från Salt 
Lake City — nu med talarnas 
eventuella korrigeringar. En 
slutlig översättning görs (med 
hjälp av dataprogrammet, som 
visar vad som inte fanns med i 
första versionen).

ClaesGöran Edlund berättar 
att talarna får hålla sina tal på 
prov före konferensen, för att 
få fram tiden för talet och hast
igheten som talet visas med på 
dataskärmen i talarstolen samt 

 Med förväntan samlades närmare 550 med
lemmar till stavskonferens i Gubbängens 
kapell den 8 och 9 maj. Presiderande 

var president José A. Teixeira, andre rådgivare  
i områdespresidentskapet. Med på konferensen 
var också äldste Craig T. Wright, ny områdessjut
tio från England. Här följer ett sammandrag från 
konferensen.

Äldste Wright talade om att hålla fast vid Kristus, 
oavsett vilka prövningar vi ställs inför, ”för han över
ger oss aldrig”. Han uppmanade oss att fördjupa oss 
i skrifterna och jämförde detta med ett varmt bubbel
bad som vi sänker ner oss i och som omsluter 
oss helt och hållet. Vi har alla slutit förbund att 
tjäna, och han uppmanade oss att ”ge det du kan 
ge” i tjänande. På söndagen talade han om Guds 
vapenrustning och sade att ”vi som ingått förbund 
kan inte när som helst ta av oss de löften vi gett till 
Gud”. Föräldrar behöver skräddarsy barnens vapen
rustning för att den ska skydda. Han uppmanade 
speciellt alla ungdomar i kyrkan att välja Gud, inte 
världen. ”Gud kommer att hjälpa er!” Han avslutade 
med att bära sitt vittnesbörd – på svenska!

Stavspresident Ingemar Nyman uppmanade 

Kyrkans översättningstjänst
Anne-Sofie Wihlman

 Kyrkans översättningstjänsts 
arbete är av stor bety
delse för oss medlemmar. 

Mycket av det studiematerial vi 
använder i vår verksamhet över
sätts genom dem. De översätter 
också handböcker, skrivelser 
m.m. — och inte minst Liahona! 
Med många frågor kom jag till 
översättningskontoret några 
dagar efter generalkonferensen, 
och träffar kontorschefen Claes
Göran Edlund och tolkansvarige 
Göran Wern (som var kontors
chef mellan 1986 och 1992).

Besöket började i biblioteket 
— och där hade jag kunnat 
stanna! Där finns det mesta av 
det material som kyrkan gett ut 
genom åren. ClaesGöran Edlund 
visar och berättar. Det känns att 
han verkligen ”brinner” för detta. 
Han har arbetat på kontoret sedan 
1986, samma år som verksam
heten kom till nuvarande lokaler 
vid Mariatorget i Stockholm.

Han beskriver verksamhet
ens historia, ändå från starten 
1964 med Åke Ternström som 
förste kontorschef. Efter honom 
har Ingegerd Hagström, Lisa 
Törngren, Christer Österlund, 
George Nilsson, Lars Åkebrand 
och Göran Wern varit ansvariga 
för verksamheten. Före 1964 
gjordes översättningarna på 
missionskontoret.

De håller just nu på med slut
bearbetningen av talen från gene
ralkonferensen den 3 och 4 april. 
Arbetet med konferensnumret 

påbörjas faktiskt flera veckor före 
konferensen. Talarna får lämna in 
manus i förväg, och dessa skickas 
sedan ut till översättningskontor 
över hela världen för en förbere
dande översättning. ClaesGöran 
Edlund visar det speciella över
sättningsprogram de har för detta. 
De har också utöver lexikon även 
internt material och interna kurser 
till hjälp i arbetet för de cirka fem
ton översättare och tolkar som de 
har knutna till verksamheten.

De här översättningarna har 
sedan tolkarna med sig till konfe
rensen. Sedan 2004 finns tolkarna 
i en lokal vid kapellet i Väster
haninge. Göran Wern ansvarar 
för tolkningen och ClaesGöran 
Edlund ansvarar för det tekniska 
under generalkonferensen. Det 
är alltid minst två tolkar till med 
på varje konferenssession. Det 
är ett intensivt arbete. De tolkar 
talen simultant, ett tal i taget. 

höjden på talarstolen mm.
Tolkning sker inte bara 

simultant (vid generalkonferen
ser, KUVutsändningar mm) utan 
också konsekutivt (på stavskon
ferenser mm med tolk och talare 
vid talarstolen). Det krävs då att 
talaren talar ”i lagom långa bitar”, 
så att hela tanken kommer med. 
För många meningar i taget blir 
svårt att komma ihåg för tolken, 
och för kort kan göra att inte hela 
tanken kommer med och det kan 
bli felöversatt på grund av det. Jag 
förstår att det måste ta tid att lära 
sig att tolka — och att bli tolkad!

Båda nämner Andens väg
ledning som en viktig förutsätt
ning både för översättning och 
tolkning. När ett tal hålls ”läggs 
Anden på det tal som är skrivet”. 
Att få tolka våra andliga auktori
teter i kyrkan lyfter dem andligen. 
De känner sig lyckligt lottade att 
få arbeta med detta.

Tolkningen behövs, för det  
är svårt att helt uppfatta alla  
ord som talas på engelska och 
förstå allt rätt. Jag blev impone
rad över det goda arbete som 
görs till vår hjälp på kyrkans 
översättningstjänst. ◼

Göran Wern och Claes-Göran Edlund arbetar på  
kyrkans översättningstjänst.
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Stavskonferens för Stockholms stav
Anne-Sofie Wihlman

oss att alltid lyssna till 
profeten, och att läsa vår 
patriarkaliska välsignelse 
— och följa den!

Äldste Teixeiras hustru 
talade om äktenskap och 
enighet. I 1 Mos 2:24 finns 
några särskilt viktiga ord: 
”lämna”, ”hålla sig till” 
och ”bli ett”. Hon upp
manade oss att alltid följa 
detta, och att vara ett med 
Kristus!

Äldste Teixeira var avslutande talare på lördag
ens allmänna möte — som han kallade ”mötet för 
de trofasta”. Han talade om att inte kompromissa 
bort det som är viktigt och nödvändigt för oss. 
(Han jämförde detta med en fågel som sålde sina 
vingar i en fabel och till slut inte kunde flyga alls 
och saknade skydd mot kylan). ”För varje beslut 
vi tar finns det en konsekvens.”

Äldste Teixeira tog på söndagens möte upp 
den tekniska utvecklingen och de nya former av 
sociala nätverk som finns på Internet, till exempel 

Äldste Teixeira 
från områdes-
presidentskapet 
tillsammans 
med sin hustru 
talade vid stavs-
konferensen i  
Stockholms stav.
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Facebook, och hur vi kan använda dem på ett vär
digt sätt. På ”www.followtheprophet” (med länk 
från Facebook) kan vi följa president Monson hela 
tiden. Kyrkan har en officiell Facebooksida också. 
Var alltid ett exempel och låt världen och våra vän
ner veta vad vi tror på, var hans uppmaning till oss.

På lördagen sjöng en mindre kör under ledning 
av Maria Hagman, Västerås gren. På söndagen 

sjöng stavskören under ledning av Helena  
Gleissman, Stockholms församling. Då fick vi  
också lyssna till solosång av Ingemar Gleissman, 
Täby församling.

Andligt stärkta och uppbyggda av en fin kon
ferens lämnade vi Gubbängen för denna gång. Vi 
har verkligen fantastiska ledare i kyrkan som är så 
inspirerade! ◼

Glädjen följde efter som ett 
resultat av detta och tillsam
mans skapade dessa tre fakto
rer en resa som kommer lämna 
goda spår i våra minnen. ◼

Innebandy-SM
Jan Krylborn  
Stockholms södra stav

 Innebandymästerskapet 
för Stockholms södra stav 
genomfördes traditionsenligt i 

Katrineholm den 13 mars. I likhet 
med tidigare år deltog även lag 
från andra stavar och totalt ställde 
hela 25 lag upp för att tävla om 
SMtiteln (stavsmästare).

För ordning och reda med 
indelning i spelgrupper inom 
respektive klasser fram till fina
lerna svarade kansliet med 
Michael Olergård i ledningen. 
Trots antalet lag och klasser, dam 
och herr juniorer och seniorer, 
löpte det hela smidigt fram till 
final i respektive klasser. De som 
fick pauser och familjemedlem
mar som inte deltog i innebandyn 
kunde i vanlig ordning gå till sim
hallen. Inte minst populärt bland 
yngre som ännu inte får vara med 
i turneringen.

Även på planerna måste det 
vara ordning och reda vilket 
Örjan Olsson, med bistånd av ett 
antal frivilliga domare, bevakade.

Finalen i damjuniorklassen 
spelades mellan Annikas heliga 
armé från Södertälje och LAJKK 
från Örebro. Där visade det sig 
att Annikas heliga armé krigade 
bäst och tog hem vinsten i 
finalen.

möjligheten att utnyttja badet. 
Det är nu dags att utvärdera 
verksamheten och avgöra om 
aktiviteten skall fortsätta och i 
så fall under vilka former. Att 
intresset och entusiasmen för att 
spela fanns i år kan vi i alla fall 
konstatera. ◼

Spa-weekend  
i Valbo
Agnes Karlsson,  
Stockholms församling

 Fredag kväll den 23 april 
samlades en grupp unga 
kvinnor från Täby, Uppsala, 

Stockholm och Gävle i Valbo 
utanför Gävle. Kvällen inleddes 
med tacomiddag och därefter 
lekte vi en rolig lek för att lära 
oss varandras namn. Veronica 
Karlsson lärde oss att ge varandra 
ryggmassage. Det kändes skönt.

När det var dags att gå och 
lägga sig lade vi ut våra liggun
derlägg och sovsäckar på vinden 

Templet ökar vår gemenskap
Magdalena Strömberg, Jönköpings församling

 En fyra timmar lång bussresa 
var vad som väntade alla 
medlemmar från Jönköpings 

församling när vi steg på bussen 
torsdagen den 1 april. Bussen, 
vars slutdestination var Stockholm, 
var fylld med cirka 50 medlem
mar i olika åldrar som alla skulle 
till templet i Stockholm. En trev
lig busschaufför, vänner och en 
härlig förväntan gjorde att resan 
dit fylldes av leenden, prat och 
umgänge.

Väl framme, ganska sent på 
kvällen, blev vi tilldelade våra rum 
inne i gästhemmet och var sin 
nyckel. För en del var det något 
de varit med om förr och därför 
inget märkvärdigt. För andra var 
det en spännande och ny hän
delse som togs in och bevarades. 
Kvällen fortsatte med att många 
gick och lade sig direkt, andra 
gick på promenad i området eller 
bara umgicks inne i sina rum.

I rummet där vi unga kvinnor 
skulle sova blev sängarna snabbt 
valda och bäddade. Eftersom vi 
var i gästhemmet och så nära 
templet så fanns det andliga stän
digt nära i tankarna. Det pratades 
lite om vad man kunde förvänta 

sig och saker som man kunde 
tänka på inne i templet. Eftersom 
alla inte hade varit i templet förut 
så var det lite mental förbere
delse inför tempelbesöket som 
skulle ske nästa dag. Det blev 
även en förberedelse för oss 
andra då vi fick tänka på varför 
vi gör som vi gör när vi besöker 
Herrens hus. Ingen hade sedan 
brådska till sängs utan det pra
tades ett bra tag innan rummet 
släcktes och blev tyst.

Vi ungdomar som skulle utföra 
dop var uppdelade i två grupper. 
Den ena skulle gå till templet på  
morgonen och den andra på 
eftermiddagen. Vilken grupp 
man än var i så kom man ut 
andligt påfylld och med en 
känsla av renhet och frid.

Det är inte helt vanligt 
att Jönköpings församling 
åker upp tillsammans med 
buss på det sättet eller att 
det stannas över natten men 
det var många som upp
skattade det. Tack vare över
nattningen blev det inte en 
snabb och stressad vistelse i 
templet utan en rofylld och 
avslappnad sådan.

”Både bussresan dit och över
nattningen gav bra tillfällen till att 
förbereda sig mentalt inför temp
let”, tycker Megan Rasmusson, 
15 år.

Frid, gemenskap och glädje är 
tre ord med vilka jag vill beskriva 
resan till templet i Stockholm. 
Närheten som vi kände till Kristus 
och vår himmelske Fader inne i 
templet tillsammans med käns
lan av att vara hemma fyllde oss 
med frid under resten av resan. 
Gemenskapen kom genom att 
uppleva dessa andliga upplevel
ser med älskade vänner som  
har samma tro och mål i livet. 

Några av ung-
domarna från 
Jönköpings 
församling som 
var med på 
församlingens 
tempelresa.
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Damfinalen för seniorer hade 
Team Catrine från Örebro och 
Handen som gjorde upp om mäst
erskapet. Team Catrine lyckades 
vinna och blev därmed stavsmäs
tare i klassen.

Ullas drömmar från Väster
haninge och Hägersten var fina
lister i juniorfinalen för herrar 
och där kunde Ullas drömmar 
efter en spännande och jämn 
match ta hem segern.

Även herrfinalen för seniorer 
blev mycket jämn och avgjordes 
genom ”sudden death” där ÄK 
Handen lyckades få in den avgör
ande bollen och vinna över P.17 
som också kom från Handen.

Därmed var det dags för pris
utdelning där finalisterna av Olle 
Ståhlberg kunde ta emot belön
ingen för sina prestationer.

Här fanns två speciella och 
åtråvärda priser för juniorerna 
i ”Fair Play”. Dampriset gick till 
Karmen Kodia från Örebro med 
motiveringen ”Med en uthållig
het på plan och ett leende på 
läpparna har hon peppat sitt lag 
till sista svettdroppen. En härlig 
utstrålning som inspirerar.”

Motsvarande pris bland herr
juniorerna gick till Joel Kärn från 
Handen med motiveringen ”Med 
ett leende på läpparna spelade 
han i med och motgång. Positiv 
lagkamrat och motspelare. Mer 
sånt!”

Innebandymästerskapen  
har nu hållit på i många år i 
Katrineholm där Lars Nordlöf  
bevakat att staven kunnat 
använda de mycket lämp
liga lokalerna som också ger 

Priser för juniorerna i ”Fair Play” gick till Karmen 
Kodia från Örebro och Joel Kärn från Handen.
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och satte oss sedan i en ring för 
att sjunga lite och berätta historier. 
Vi somnade snabbt efter det.

Nästa morgon var det dags 

Nya Lokala sidorna behöver läsarnas hjälp

Läsarkommentar
Här finns plats att skicka in dina kommentarer 

till artiklar du läst. Finns det någon artikel du tyckte 
om, som har inspirerat dig eller påverkat dig på 
något sätt?

Tillstånd
För att artiklar och foton ska kunna publiceras 

måste det finnas skriftliga tillstånd från artikelför
fattaren och fotografen. Är artikelförfattaren under 
18 år behövs förälders tillstånd.

Dessutom behövs tillstånd från personerna på 
fotot (utom nyhetsartiklar). Är personerna på fotot 
under 18 år behövs förälders tillstånd. Tala gärna 
om för personerna som fotograferas att fotot kan 
publiceras i Liahona.

Tillstånden kan skickas med vanlig post  
eller epost.

Foton
Foton som skickas via epost bör vara i jpg

format med hög upplösning och skickas separat, 
inte i textdokumentet. Pappersfoton går också 
bra, men var uppmärksam på att de inte skickas 
tillbaka. Skriv gärna förslag till fototext och ange 
fotografens namn.

Till alla artiklar tar vi gärna emot foton.

Redigering
Alla bidrag kan komma att förkortas eller 

redigeras och publiceras i mån av plats och 
lämplighet.

Redaktionen för Liahonas lokala sidor
Eivor Hagman, redaktör
eivorhagman@hotmail.com
Medusagatan 2 A, 
553 38 Jönköping
Tel. 036719663
Anne-Sofie Wihlman, ass. redaktör  

(för Stockholms stavar)
asw@bredband.net
Färnebogatan 2 A, 723 42 Västerås
Tel. 021127321 ◼

att blanda ihop ansiktsmasker 
och hårinpackningar. Till ansik
tet använde vi vanlig jäst och en 
gnutta vatten som vi smetade på 

huden. Vi hade masken i cirka 
tio minuter. För att göra huden 
på kroppen lenare gjorde vi en 
blandning av olivolja och socker. 
Iklädda baddräkt och livsmedel 
gick vi sedan in i bastun som 
låg vid ån nedanför huset. När vi 
kände ett desperat behov av vat
ten sprang vi ut och hoppade i 
ån som hade en temperatur av 2 
plusgrader. Vi upprepade detta 
ett antal gånger tills all olja och 
inpackningar var bortsköljda.

Vi återvände till huset nöjda 
och fräscha och passade på att 
måla naglarna innan vi serverades 
en god lunch. Vi är tacksamma 
över att vi har varandra. ◼

Unga kvinnor från Stockholms stav samlade i Valbo utanför Gävle  
för en aktivitet.
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 Som ni märkt har Liahona förändrats med en 
ny layout från och med januari 2010. Även 
de lokala sidorna har förändrats. De Lokala 

sidorna innehåller nu följande rubriker:

Budskap från områdespresidentskapet
Varje månad finns ett budskap från områdespresi

dentskapet eller en områdessjuttio. Ett budskap ges 
här speciellt till medlemmarna inom området Europa.

Lokala nyheter
Här kan man läsa om vad som händer i kyrkan i 

Sverige. Utrymmet är tyvärr begränsat, därför tar vi 
gärna emot flera korta artiklar för att få plats med så 
många nyheter som möjligt. Vi är också tacksamma 
för tips och idéer till nyhetsartiklar. Eftersom det tar 
upp till 3 månader innan en artikel publiceras måste 
nyhetsartiklar skickas in senast 2 veckor efter hän
delsen. Bifoga gärna ett eller två foton till artikeln.

Sista dagars heliga i Sverige berättar
Detta är en ny möjlighet för svenska medlemmar 

att dela med sig av en händelse då evangeliet eller 

en evangelieprincip har varit till hjälp. Skriv cirka 
300–500 ord i ”jag” form. Vill man inte skriva själv  
så kan vi hjälpa till med det.

Hur jag vet
Under denna rubrik kan man berätta om sitt vitt

nesbörd, hur den första kontakten med kyrkan och 
evangeliet togs, vägen till ett vittnesbörd och hur 
vittnesbördet har förändrat ditt liv. Det kan också 
handla om en speciell evangelieprincip — hur du 
vet att den är sann. Skriv 200–400 ord i ”jag” form.

Favoritskriftställe
Är du mellan 12–30 år kan du skicka in ett skrift

ställe och skriva några rader om dina tankar om detta 
och hur det har inspirerat dig.

Försöker likna Jesus
Vi kan lära oss så mycket av våra barn! Skriv och 

berätta om hur ditt barn, barnbarn eller något barn du 
känner visat hur de försöker leva efter evangeliet, hur 
de försöker likna Jesus. Barnen får gärna skriva själva 
om de kan. Skriv barnets namn, ålder och församling.

SISTA DAGARS HELIGA I SVERIGE BERÄTTAR

Evangeliet är tillgängligt överallt
Wiktoria Heinz, Luleå gren

Jag tror att vi är några av 
Europas nordligaste med
lemmar. Oavsett så bor vi 

23 mil från närmaste gren, en 
bra bit norr om polcirkeln. Inför 
senaste generalkonferensen 
slog det mig vilka enorma steg 
tekniken har tagit. Ibland är det 
mindre lyckosamt, men när det 
gäller tillgång till evangeliet så 
är det bara av godo.

Jag minns för många år 
sedan när de första direkt
sända generalkonferenserna 
skulle kablas ut. Vi tyckte det 
var fantastiskt — att få höra profeten ”live”! Innan 
dess var det VHSkassetter som kom långt efter det 
konferensen varit. Nu idag kan jag sitta och titta på 
generalkonferensen ”live” i min lilla mobiltelefon 
— var som helst (internetansluten dator går givet
vis också bra).

Att bo långt bort ifrån en församling är givetvis 
tråkigt, men en stor fördel är att man idag i alla fall 
inte är isolerad vad gäller budskap från våra ledare. 
För vissa personer är det kanske inte det fysiska 
avståndet till församlingen som är problemet, man 
kan kanske inte närvara av andra skäl. Oavsett vil
ken orsak man har för att inte komma till kyrkans 
möten, så finns det numera alltid möjlighet att höra 
våra generalauktoriteter. En stunds andlig ”upp
tankning” är bättre än ingenting alls.

Jag kan verkligen rekommendera senaste kon
ferensen (som nu i sin helhet ligger ute på www 
.lds.org). Jag fick ett enormt andligt uppsving av 
att lyssna till dessa inspirerade syskon. Jag hoppas 
att fler upptäcker den källan till andlig näring och 
uppbyggnad. ◼

Vill du dela med dig av en andlig upplevelse? Skriv cirka 
300–500 ord och skicka till eivorhagman@hotmail.com 
eller till asw@bredband.net (för Stockholms stavar)

Wiktoria 
Heinz
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FAVORITSKRIFTSTÄLLE

Fasta och glädje
Anna-Maria Nilsson, Jönköpings församling

”Ändå fastade de och bad ofta 
och växte sig starkare och stark-
are i sin ödmjukhet och fastare 
och fastare i tron på Kristus, till 
dess deras själar fylldes av glädje 
och tröst, ja, så att deras hjärtan 
renades och heliggjordes med 
en heliggörelse som kommer på 
grund av att de överlämnade sina 
hjärtan åt Gud.” (Helaman 3:35)

 Detta är en vers som jag 
läst många gånger innan 
jag insåg vilket fram

gångsrecept som fanns däri.
Jag älskar formuleringen att 

växa sig starkare i sin ödmjuk
het. Herren vill inte att vi ska 
vara svaga efterföljare, men 
han vill att vi ska följa Honom 
och inte oss själva. Genom att 

fasta och be till vår Fader så 
kan vår vilja bli mer lik Guds 
vilja för oss, och detta kommer 
att resultera i större glädje i  
vårt liv. ◼

Vill du dela med dig av 
ditt favoritskriftställe? Skriv 
100–150 ord och berätta (för 
ungdomar 12–30 år) skicka det 
till eivorhagman@hotmail.com 
eller till asw@bredband.net (för 
Stockholms stavar).

FÖRSÖKER LIKNA JESUS

Lär mig nya 
sånger om Jesus
Josef H., 4 år, Västerås gren

Jag kan likna Jesus genom 
att lyda honom och mamma 

och pappa, vara snäll mot min 
syster, gå till kyrkan på söndag
arna och ha hemafton med min 
familj på måndagskvällarna. 
Jag tycker om att lära mig nya 
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Sitter 
stilla i 
kyrkan
Lorenzo F., 6 år, 
Västerås gren

Jag kan likna 
Jesus och visa 

min kärlek till 
honom genom 
att hjälpa min 
syster, vara snäll 
mot mamma 
och pappa, vara 
lydig, sitta stilla i kyrkan, gå till 
Primär och kramas. ◼

Har ditt barn/barnbarn en berätt-
else eller erfarenhet om hur han/
hon gör för att försöka lika Jesus? 
Skicka in cirka 100–150 ord eller 
mindre till eivorhagman@hotmail 
.com eller till asw@bredband.net 
(för Stockholms stavar)
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Josef H.

sånger som handlar om Jesus. 
”Jesus sade älska alla” är min 
favoritsång. ◼

Är glad och 
hjälper till
Emmy H., 2,5 år

Jag kan vara snäll och glad, 
hjälpa till, läsa skrifterna och 

vara snäll mot min bror. ◼

Emmy H.
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Lorenzo F.
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