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BUDSKAP FRÅN OMRÅDESLEDARNA

Den ”viktiga och storslagna” 
hemligheten
Äldste Louis Weidmann, Schweiz
Områdessjuttio

i kyrkan: ”När prästadömets myndighet utövas på  
rätt sätt gör prästadömsbärarna det som [Herren] 
skulle göra om han var där.” 3 Men att verka i 
enlighet med Herrens vilja är endast möjligt om 
vi har Anden med oss. Om vårt beteende å andra 
sidan går tvärtemot Herrens bud, ”se, då drar sig  
himlarna tillbaka, Herrens Ande sörjer, och när  

den dragit sig tillbaka, är det slut med den 
mannens prästadöme eller myndighet”.4

Som fäder måste vi sträva efter att leva 
som Kristus och undvika allt som hindrar 
oss från att känna Anden eller att vara rena. 
Vi får inte titta på någon form av pornografi, 
vara arga och otåliga i vår familj, försumma 
bön, skriftstudier eller våra prästadöms
plikter och mycket mer, så att prästadömets 
kraft inte hålls tillbaka. Om vi bara kan för
stå vilken underbar gåva Gud har gett oss  
i form av den viktiga och storslagna hem
ligheten, summum bonum av allt, prästa
dömets kraft! Ty sann glädje kan bara hittas 
i lydnad mot Guds bud och i en evig familj 
— men för att få det behöver vi prästadömet 

och värdiga prästadömsbärare. President Packer 
vittnar: ”Det yttersta syftet med all aktivitet i kyrkan 
är att en man och en kvinna och deras barn ska 
vara lyckliga i hemmet, skyddade genom evange
liets lagar och principer, tryggt beseglade i det 
eviga prästadömets förbund.” 5

Jag uppmanar oss fäder att av hela vårt hjärta 
sträva efter att förstå hur viktigt prästadömet är 
och strikt leva efter det så att vi, genom prästa
dömets kraft, kan vägleda vår familj och skydda 
dem från Satans rasande stormar. Jag vittnar  
om prästadömets gudomliga kraft och om vår 
Återlösares stora kärlek. ◼

SLUTNOTER
 1. Läran och förbunden 128:11; kursivering tillagd.
 2. Läran och förbunden 121:36.
 3. Boyd K. Packer, ”Prästadömets kraft”,  Liahona, maj 2010, 

sidan 7.
 4. Läran och förbunden 121:37.
 5. ”Prästadömets kraft”, sidan 9.

Lokala sidor

 I somras hade jag möjlighet att delta i 
ett vittnesbördsmöte för unga ensam
stående vuxna. Det rådde en under

bar anda där och alla kunde känna hur 
evangeliets lärdomar gav hopp, frid och 
glädje. En av de unga ensamstående vuxna 
uttryckte i sitt vittnesbörd hur tacksam han 
var för prästadömet. Med rörelse beskrev 
han hur han och hans vänner hade deltagit 
i ett mästerskap under ett fotbollsläger och 
då fick möjlighet att välsigna en skadad 
medspelare. Han tackade för att hans vän, 
som hade gett välsignelsen, var värdig.

Jag tänkte på prästadömets återställelse, 
på kärleken från vår himmelske Fader och 
hans Son som gav oss den kraften. Joseph 
Smith skrev följande till de heliga i Nauvoo:  
”Se, hela sakens viktiga och storslagna hemlighet, 
och summum bonum [det bästa] av hela [ämnet] 
… består i att få det heliga prästadömets makt.” 1 
Jag kom att tänka på alla de gånger jag har använt 
prästadömet i min familj, och hur min tillit till Gud 
har stärkts när jag har gjort det. Mitt vittnesbörd 
stärktes när jag såg min Återlösares helande inflyt
ande verka genom prästadömets kraft. Men Herren 
varnade Joseph Smith för ”att prästadömets rättig
heter står i oskiljaktig förbindelse med himlens 
krafter, och att himlens krafter inte kan kontrol
leras eller användas utom genom rättfär dighetens 
principer.” 2 För mig som en far som har prästa
dömet innebär det att jag måste se till att mitt liv 
är harmoni med evangeliet och vara trofast mot 
mina förbund. President Packer sade följande i  
ett av hans senaste tal till fäderna och familjerna  

Äldste Louis 
Weidmann
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där knäböjde och tillbad honom 
och satt vid hans fötter.

”Syskon, när vi lyssnar genom 
Anden kommer vi symboliskt att 
sitta vid hans fötter och jag lovar 
att han har makt att hela alla våra 
bekymmer, och vi har alla möjlig
het att ta del av denna välsignelse”, 
sade äldste Wright och fortsatte att 
citera från Tredje Nephi 17: ”Han 
tog deras små barn ett efter ett 
och välsignade dem … och sade 
till dem: Se era små … och äng
larna betjänade dem.”

Vi uppmanades att se och 
lyssna efter de änglar som vi 
har runt oss och ta del av det 
budskap som kommer genom 
dem. Om vi öppnar våra sinnen 
och lyssnar kan detta vara kon
ferensen som förändrar. Äldste 
Wright sade också att vi är äls
kade och att Herren känner oss 
och vill hjälpa i allt. ◼

Ny biskop i 
Kungsbacka
Lennart Johansson,  
Göteborgs stav

 Söndagen den 26 september 
2010 avlöstes biskop Per 
Herrey och hans råd

givare Bengt Andersson och 
Anders Tageson från sina kall i 
biskopsrådet.

Som ny biskop inröstades  
Erik Bentham, 59 år, med sina 
rådgivare Bengt Andersson och 
Anders Tageson.

Biskop Bentham har tagit sig 
an uppgiften med stor ödmjuk
het och gott mod.

”Till en början var jag helt för
skräckt”, förklarar han. ”Nu har 
jag erfarit Herrens kärleksfulla, 
förtröstande och lugnande arm 
runt min axel och jag känner en 
ödmjuk optimism och tålmodig 
tillförlit.”

Biskop Bentham blev medlem 
vid 16 års ålder i Luton, England. 
Han berättar: ”Min far fick kontakt 
med kyrkan genom två medlem
mar på sitt arbete. Jag var inte 
särskilt intresserad när min far bad 
mig lyssna på vad missionärerna 
hade att säga. Men till slut, för att 
göra min pappa glad, var jag med 
på en diskussion. De berättade 
om Joseph Smiths första syn och 
evangeliets återställelse. Trots min 

privilegium med full kraft.”
Han gläds över sin familj 

som består av hustrun Angela 
och barnen Mark, 30, Daniel, 
29, Joseph, 25 och Alice, 17. ”Vi 
gläds tillsammans över våra 2,5 
barnbarn, Stella, 4, Emil, 2 och 
en på väg.”

Civilt har han arbetat för SKF i 
33 år. Han arbetar som Solutions 
Architect inom ITutveckling av 
administrativa datasystem.

Han har varit med så länge 
att han fått tillfälle att tjäna i de 
flesta ämbeten en man i kyrkan 
kan få. Bland annat har han haft 
förmånen att tjäna som rådgivare 
till 6 underbara biskopar och 
grenspresidenter, och varit  
grenspresident en gång.

Biskop Bentham avslutar med 
att säga han känner att Herren 
vill att alla inbjuds att utöva tro 
nog att tillämpa de fundamentala 
saker som leder till att vi känner 
en personlig närhet till vår him
melske Fader och Jesus Kristus, 
får andlig vägledning i våra liv 
och erfar bekräftelse av vårt värde 
och vår värdighet. ◼

Guldkorn från stavskonferensen i Göteborg
Annelie Hulldin, Alingsås församling

 Stavspresident 
Ulf Strömbom 
inledde stavskon

ferensens söndags
möte den 17 oktober 
2010 med att tala om 
vikten av att ha ett 
tryggt och fast hand
tag att hålla i när det 
stormar. Vi ska ha en 
hand att hjälpa andra 
med, men vi måste vara noga 
med att hålla fast oss själva med 
den andra handen så att vi inte 
faller båda två. Att det kommer 
stormar i livet, det kan vi vara helt 
säkra på. I Helaman 5:12 står det 
”när djävulen sänder sina stormar 
…” — inte om.

Vi fick också jämförelsen med 
en medicin man måste ta varje 
dag för att hålla hälsan på topp. 
Det hjälper inte att ta den varan
nan dag eller sju tabletter en gång 
i veckan för att ta ikapp bort
glömda tabletter under veckan 
som gick. Samma princip gäller 
med skriftstudier. Vi behöver en 
daglig dos i lagom storlek för att 
det ska bli en bra dag. Vi kan inte 
heller vänta på att vi skall få tid 
utan vi måste ta tid att studera 
skrifterna. Dessutom finns det en 
plats som vi borde besöka så ofta 
vi kan, där det aldrig stormar, och 
det är templet. Frekventa besök 
i Herrens hus ger verkligen frid 
och styrka att reda ut livets olika 
situationer.

Anne Würgler från Kungsbacka 

berättade om ett till
fälle när hon suttit och 
studerat skrifterna och 
ett skriftställe bokstav
ligt hoppade ut. Det 
skriftstället, Läran och 
förbunden 58:3–4, har 
dessutom slagit rot i hen
nes hjärta. Vår himmel
ske Fader har en egen 
tidsplan som vi inte alltid 

kan se men som vi kommer att 
förstå om vi litar på Herren och 
överlämnar oss i hans vård. Då 
kommer det att ske i rätt tid.

Maureen Rasmusson från 
Jönköping talade om att vi ska 
vara mer som barn. Det finns 
inget som är för barnsligt eller 
oansenligt att be om. Låt oss 
aldrig be om ursäkt för att vi 
kanske är för barnsliga, för det 
finns ingen som är det.

Vi fick också korta vittnesbörd 
från missionspresident och syster 
Andersson och tempelpresident 
och syster Oscarson som alla 
var tacksamma för möjligheten 
att vara här i Sverige för att tjäna 
Herren och det svenska folket.

Äldste Wright, områdessjut
tio, talade till oss både lördag 
och söndag. På söndagen talade 
han bland annat om kapitel 17 i 
Tredje Nephi, när Jesus betjänar 
folket. ”Har ni några som är sjuka 
bland er? … För dem hit så skall 
jag bota dem, ty jag hyser med
lidande med er, mitt inre är fyllt 
av barmhärtighet.” Alla som var 

Äldste Wright, 
områdessjuttio, 
presiderade 
vid stavskon-
ferensen i 
Göteborgs stav. 
Stavspresident 
Ulf Strömbom 
till vänster
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egen beslutsamhet att inte vara 
mer än artig och sedan förkasta 
deras budskap så var det någon
ting som sade mig att om detta 
som berättades för mig var sant 
borde jag inte nonchalera det. Det 
var början till mitt sökande efter 
sanningen. Några månader senare 
fick jag den andliga bekräftelsen 
som jag behövde för att ge mig en 
önskan att döpas och bli medlem 
i kyrkan.”

Han tjänade som missionär i 
Englandmissionen Leeds mellan 
1974 och 1976. ”Två fantastiska 
år fulla av många härliga och 
andliga minnen som har gett 
otroliga välsignelser. En mission 
är inte bara en prästadöms
plikt, det är ett privilegium utan 
dess like. Jag rekommenderar 
alla unga män att ta tag i detta 

Ny biskop i Kungsbacka församling, Erik Bentham, här tillsammans  
med sina rådgivare Bengt Andersson och Anders Tageson.
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Nya ungdomsprogram presenteras  
för föräldrar i Malmö församling
Rasmus Sanchez Hansen

 En mörk afton, den 24 september 2010,  
nära hamnen i Malmö träffades cirka tjugo  
föräldrar till ungdomar i Malmö församling  

till ett fint program sammansatt av presidentskapen 
för Unga män och Unga kvinnor.

För att så många som möjligt skulle komma  
delades en inbjudan ut cirka fyra veckor innan, 

och en del medlemmar kontaktades personligen 
och genom telefonsamtal.

Unga mäns president Daniel de Souza  
öppnade aftonen med att bjuda välkommen.  
Alla hade en trevlig stund med mat förberedd  
av Hjälpföreningens president.

De församlade blev förberedda att känna 
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Anden av broder och syster Saffer som underhöll 
med vacker musik på gitarr som syster Saffer själv 
hade komponerat.

Det nya Plikt mot Gudprogrammet presentera
des med mycket kärlek och inlevelse av president 
De Souza och hans rådgivare broder Magnus  
Molbæk. Programmet bygger på att de unga män
nen nu ska ta mera ansvar för sin personliga, andliga 
och fysiska utveckling genom att lära sina plikter i 
det aronska prästadömet, tillämpa lärdomarna i sitt 
liv och berätta om det för andra. Föräldrarna började 
förstå hur viktig deras roll är i att förbereda sina unga 
män för att komma värdiga till Herrens tempel, tjäna 
en heltidsmission och gifta sig i templet.

Presentationen förstärktes med bilder från ung
domarnas aktiviteter i kyrkan, tillsammans med 
andlig musik, och vittnesbörd av alla ungdomarna i 
Malmö församling visades på film. Föräldrarna fick 
i uppgift att svara på frågor om hur väl de känner 
sina ungdomar, vilket orsakade mycket skratt.

Unga kvinnors president Ann Stigsson, och Maria 
Sjödin från Unga kvinnors presidentskap, berät
tade om Personlig tillväxtprogrammet och hur 
detta inspirerade program hjälper unga kvinnor 
att känna sig älskade och hålla fokus på Jesus 
Kristus och evangeliet. Också här finns det nya 
möjligheter för att mäta sin personliga framgång 
på kyrkans hemsida.

Som avslutning på en andlig och trevlig kväll fick 
föräldrarna möjlighet att diskutera ämnen som berör 
ungdomarna i dag, till exempel ”när är det lämpligt 

att prata om sex med 
sin son eller dotter?” 
Önskan om att dela 
med sig av erfaren
heter och vittnesbörd 
var så stor att ett nytt 
föräldramöte planera
des för mars 2011. Till 
minne av kvällen fick 
alla föräldrar en CD
skiva med ungdomar
nas vittnesbörd.

På en plats i mörkret en kall höstafton i Malmö 
lyste evangeliets ljus och upplivades hjärtan av 
Herrens kärlek och ande. Detta tack vare engage
rade ungdomsledare som liksom Herren förstår att 
ungdomarna är vår framtid. Den tid vi som föräldrar 
och ledare investerar i deras utveckling kommer att 
bygga upp vittnesbörd och Sion genom de inspire
rade program som Herren har givit oss i dessa, de 
sista dagarna. ◼

Ny ansvarig för  
Informationstjänsten  
i Sverige
Anne-Sofie Wihlman

 Ingrid Nilsson, Handens församling, kallades  
till nationell chef för informationstjänsten i 
Sverige i september 2010. Hennes företrädare 

Leif Mattsson avlöstes i början av september.
Ingrid Nilsson är född och uppväxt i kyrkan i 

Jönköping. Hon är gift med Per Nilsson och de 
har fem barn. Hon arbetar som lärare på högsta
diet sedan 1973 och undervisar i hemkunskap 
och ger stödundervisning, främst i matematik.

Hon har tjänat inom informationstjänsten 
under lång tid, dels i Stockholms södra stav, och 
dels nationellt tillsammans med Per. Hon har till 
exempel varit med om att arbeta fram firandet 
av FN:s familjedag i Stockholm den 15 maj och 
har också varit verksam i den numera nedlagda 
”Stockholm KeyCity”. Ingrid nämner att Stockholm  
Key City bland annat medverkade till att Alf  
Svensson (kd) erhöll en ”familjeutmärkelse”  
för ett par år sedan. Utmärkelsen ges till någon 
som främjar familjevärderingar i samhället.

Informationstjänsten syftar till att föra fram 
kyrkan i medierna på ett positivt sätt genom att 
arbeta med kyrkans hemsida, hjälpa alla enheter 
i landet att förbättra sina mediekontakter samt att 
aktivt arbeta med att skapa goda relationer med 
olika opinionsbildare. Ingrid beskriver det som 
att vi ska ”bli bättre på att vara stolta över att vara 

medlemmar i kyrkan!” Varje stav har en lokal 
informationstjänst som stöds av nationella chefen 
för informationstjänsten. I hennes uppdrag ingår 
också att ordna samverkan med dessa i alla stavar 
och distrikt. Ett kommande projekt är EU:s ”volon
tärår” 2011. Kyrkan har lång erfarenhet av volon
tärarbete bland annat genom ”Mormon Helping 
Hands” (där kyrkan samarbetar med andra 

organisationer) och alla lokala frivil
liga insatser som görs. Hon hoppas 
därför att kyrkan kan få vara med i 
detta arbete.

Informationstjänsten har en viktig 
uppgift: Att sprida kännedom om 
kyrkans verksamhet. Vi önskar henne 
verkligen lycka till i detta arbete! ◼

Ett tjugotal 
föräldrar 
från Malmö 
församling 
samlades för 
att få informa-
tion om de nya 
programmen  
för Unga män 
och Unga 
kvinnor.FO
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Ingrid Nilsson, ny chef för 

informationstjänsten i Sverige
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Första hjälpen i Linköping
Jennifer Larsson, Linköpings gren

 Lördagen den 11 septem
ber 2010 samlades vi till 
en aktivitet i Linköpings 

gren där vi fick lära oss sådant 
som de flesta av oss önskar att 
vi aldrig måste tillämpa, men 
hoppas ha modet och förmågan 
att utföra om det skulle behövas. 
Två skickliga instruktörer från 
Röda Korset var inbjudna av 
aktivitets kommittén för att 
undervisa oss i första hjälpen. 
De tillhandahöll praktiska red
skap så att vi kunde öva på de 
olika livräddande manövrerna: 
Att kontrollera medvetande och 
andning, larma SOScentralen, 
skapa en öppen luftväg, lägga 
en medvetslös person i stabilt 
sidoläge samt utföra hjärt
lungräddning vid hjärtstopp.

Den sistnämnda övningen 
krävde både fysisk styrka (för att 
utföra bröstkompressionerna), 
koncentrationsförmåga (för att 
räkna till 30 kompressioner mot 
2 inblåsningar) och samarbets
förmåga. Vem gör vad vid en 
krissituation och hur kan man 
avlösa varandra utan att avbryta 

hjärtlungräddningen?
Efter denna kraftansträngning 

var det dags för en fikapaus och 
ifall att någon skulle ha satt en 
kakbit i halsen, fick vi sedan 
repetera Heimlichmetoden. Vi 
fick också lägga tryck förband 
på varandra, samtidigt som vi 
påmindes om att lägga fötter och 
ben högt vid en större blöd ning 
nedanför hjärtat, så att största 
möjliga mängd blod ska nå 
hjärnan. I studie materialet som 
alla tolv deltagare fick med sig 
hem fanns dessutom en utförlig 
beskrivning av första hjälpen vid 
de allt vanligare hjärt och kärl
sjukdomarna, och slutligen fick 
vi en snabb genomgång av hur 
man kan hjälpa den som drabbas 
av bröstsmärtor eller stroke.

Det kändes bra att få fräscha 
upp gamla kunskaper och 
nyttigt att få öva på de olika 
momenten igen. Jag för min 
del blev samtidigt påmind om 
att jordelivet är en gåva och en 
prövningstid inför evigheten. 
Vi får många erfarenheter här 
eftersom vår ande är förenad 

med en dödlig kropp. Vi lär oss 
att känna glädje och tillfredsstäl
lelse genom att vi vet vad sorg 
och lidande innebär. Som sista 
dagars heliga strävar vi efter att 
gå i Jesu fotspår och att bli mer 
lika Honom. Gud är allsmäktig 
och avgör när var och ens gär
ning på jorden är fulländad, 
men liksom Jesus gav de döda 
liv igen, kanske vi, om vi kallas 
därtill, med moderna metoder 
kan bli medel i Herrens händer 
att utföra livsuppehållande mira
kel och blåsa in livsandan i en 
medmänniska. ◼

Från vänster: Christina Petersen, Daniel Petersen, 

Roger Siikavaara (som övar hjärt-lungräddning) 

och Mikael Siikavaara. De små barnen var nog mest 

intresserade av dockorna, stora som små.
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Talangafton i 
Helsingborg
Moa Svensson, Helsingborgs församling

 Fredagen den 15 oktober 2010 hade Helsing
borgs församling talangafton där vem som 
helst fick vara med och dela med sig av sin 

talang, med allt från sång och dans till lapptäcken 
och kuddar.

Förutom medlemmar och undersökare hade 
även vissa med sina kompisar och alla verkade 
njuta av kvällen.

Det började med uppträdanden. Underbara 
sånger sjöngs och roliga sketcher spelades upp 
där ingen i publiken kunde hålla sig för skratt. 
En av missionärerna hade med sig gitarr och 
spelade upp en låt som handlade om livet på 
MTC (Missionary Training Center) som var väl
digt underhållande.

Rebecca och ClausJörgen Wrang lockade fram 
mest skratt med sin sketch om de bergsbestigande 
bröderna S:t Gothard.

Efter det var det dags för utställningarna där 
Cecilia Helmstad hade med sig sina akvarellmål
ningar som tävlade med Viveka Svenssons foton 
om platsen på väggen. Casper Wagner och Simon 
Wikström hade med sig sina Warhammerfigurer 
som blev rätt populära. Andra hade med sig 

stickade mössor, egengjorda väskor, noggrant 
sydda lapptäcken och fina kuddar. Samtidigt bjöds 
det på fika som många hjälpt till med för att det 
skulle räcka till alla.

En sak var i alla fall säker, och det är att alla man 
såg hade roligt tillsammans när de tittade på andras 
hantverk eller bara pratade. ◼

TeamMagnus hedrar minnet  
av kära som dött i cancer
Håkan Palm

 Cykelsällskapet TeamMagnus, 
som startade år 2008 för att 
hedra minnet av Magnus 

Palm som endast 5 år gammal år 
1979 dog i cancer, har nu utvecklat 
ett sätt för alla att hedra minnet av 
en kär person som dött i cancer.

I samarbete med Svenska 
kyrkan i Mora genomfördes 
den 28 augusti 2010 den första 
avtäckningsceremonin av heders
plaketterna TeamMagnus Wall of 
Honor i Mora kyrka.

Ceremonin var gripande och 
innehöll bland annat barnkör, 
gestaltande dans, tal av de som 
cyklat för att hedra någon, sång 
av Per Herrey, en tyst minut och 
bön av komminister AnnaKarin 
Strand, Mora församling.

Sylvia och Leif Eriksson hade 
en ”35kilometersdate” i 35 
kilometersloppet och hedrade 

minnet av UllaBritt Balck 
respektive svärsonen Johannes 
Bergström. Peter Ternström 
spurtade in som etta i 88 
kilometerloppet, tätt följd av 
Viktor Fhors, Bengt Emanuelsson 
och Stefan Ekholm.

Vill du själv år 2011 hedra 
någon som dött i cancer med 
hjälp av TeamMagnus gör så här:

1) Forska fram födelseår och 
dödsår

2) Mejla hakan@palm.st och 
anmäl ditt intresse

3) Var beredd att närvara vid 
nästa års avtäckningsceremoni i 
samband med Vasatrampet, där 
du cyklar antingen 35, 88 eller 
140 kilometer.

Du kan cykla ensam eller som 
förälder/barnaktivitet eller varför 
inte ha en ”35kilometersdate” 
med din käresta. ◼

Sandie Petersson från Gimo tillsammans med Per Herrey och far och 

mor till Sandies kusin som Sandie hedrade. Per, i TeamMagnus VIP-stall, 

cyklade ställföreträdande för Sandie eftersom hon är ryggmärgsskadad. 

På bilden syns tavla nr 1 på TeamMagnus Wall of Honor.
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Alla hade roligt tillsammans på Helsingborgs  
församlings talangafton.
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Redaktionen för  
Liahonas lokala sidor

Eivor Hagman, redaktör
eivorhagman@hotmail.com
 Medusagatan 2 A,  
553 38 Jönköping
Tel. 036719663
 Anne-Sofie Wihlman, 

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

HUR JAG VET

Mitt vittnesbörd
Elsie Hellsing, Trollhättans församling

 I min barndom hade jag en 
levande bild av Gud och Jesus 
Kristus såsom omstrålade 

mänskliga väsen. En bild som 
barn nog vanligen har. Den var 
verklig med trygghetskänsla och 
utan någon mystik.

Jag kände kontakt i mina 
små böner som mina föräldrar 
hade lärt mig. Att använda egna 
ord var naturligt för mig.

Detta följde mig under många 
år men när jag blev äldre och 
kom ut i livet suddades denna 
bild ut mer och mer — kanske 
genom olika trosåskådningar. Jag 
förlorade dock inte intresset för 
religion, men mina böner blev 
snart inte alldeles nödvändiga 
tyckte jag. Oftast bad jag då jag 
kände mig svag för att få hjälp 
och stöd. Jag kände mig förvirrad 
och osäker om vad som var rätt 
och fel när det gällde religion.

Åren gick. En dag fick jag 
syn på en annons i Trollhättans 
tidning om en engelskakurs med 
underskrift ”Jesu Kristi Kyrka av 

Sista Dagars Heliga”. Mitt intresse 
var väckt och jag började kursen.

   När jag kom i kontakt med 
missionärerna lärde de mig 
med sitt levnadssätt en ny väg. 
Jag började studera evangeliet 
såsom de framställde det och 
fann att allt måste vara san
ning. På samma gång började 
bilden av Fadern och Sonen, 
som hade skapats i mitt sinne 
under barnaåren, komma till
baka och bli allt tydligare.
Jag tvivlade aldrig på kyrkan. 

Jag förstod inte allt från början 
men sedermera har jag fått 
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kunskap om många ting, som 
jag då inte förstod.

Jag tog emot kallet att vara 
söndagsskollärare året innan jag 
blev medlem. Jag blev medlem i 
kyrkan år 1952, ett steg som jag 
aldrig har ångrat. Jag är tacksam 
för medlemskapet i kyrkan och 
för mitt vittnesbörd som har 
blivit starkare för varje dag. ◼

Välkommen att skicka in din berät
telse om hur du fick ditt vittnesbörd, 
cirka 300500 ord, till eivorhagman@
hotmail.com eller asw@bredband.net 
(för Stockholms stavar).

Favoritskriftställe
Ungdomar mellan 12 och 30 år inbjuds att skicka in ett favorit

skriftställe och skriva några rader om hur det har varit till hjälp 
och inspiration. ◼

Försöker likna Jesus
Under denna rubrik kan barn skicka in berättelser om hur de 

försöker likna Jesus. ◼

Läsarkommentar
Korta kommentarer från läsare välkomnas. ◼

Elsie Hellsing
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SISTA DAGARS HELIGA I SVERIGE BERÄTTAR

Så varför ska 
man åka ut? Jag 
har nu kommit 
hem från mitt 
livs äventyr och 
inser att jag är i 
en större skuld 
till Herren nu 
än vad jag var 
innan. Vi är i 
evig skuld och bör vara evigt tacksamma för det 
som vi har välsignats med. När ni beslutat er för att 
gå på mission kommer Gud att hjälpa er därför att 
han älskar er. Han vill att ni ska åka ut på ert livs 
äventyr, ett äventyr som kommer att finslipa er till 
de instrument han behöver för att bygga upp sitt 
rike på jorden. Han behöver oss alla i detta arbete 
(se L&F 128:22). Du kommer att tacka dig själv en 
dag för beslutet om att gå ut på en mission, liksom 
andra som kommer att tacka dig för din villighet 
att tjäna vår Mästare, och hjälpa dem tillbaka till vår 
himmelske Fader. ◼

En andlig upplevelse
Karl-Erik Spåls, Uppsala församling

Jag letade efter min plånbok flera 
gånger på samma ställe i mina 
kläder över allt i tre veckor utan 

resultat. Hopplöst, tyckte jag. Har jag 
tappat den eller var är den? Jag tyckte 
jag gjort allt — men nej!

Jag gick ner på knä och bad en bön. 
Direkt kände jag att jag fick svar. Her
ren tyckte att jag då gjort allt jag kunde, 
och kom till min hjälp. Det visade sig 
att jag hade lagt plånboken på ett ovan
ligt ställe. Nu hittade jag den direkt!

Så nu vet jag. Gör vi allt vi kan, hål
ler Gud sitt löfte om hjälp. Jag känner 
tacksamhet till min församling, dess ledare och 
syskonen. ◼

En mission är livets  
bästa grundutbildning
Daniel Englund, Utby församling

Jag skriver denna artikel med fokus på er som 
funderar på eller förbereder er för att en dag 
åka ut och tjäna Herren på en mission. En viktig 

fråga man då kan ställa sig är: ”Varför vill jag åka 
ut på mission?” Min anledning var enkel. Jag kände 
att jag ville åka ut för att ”betala av min skuld till 
Herren” för alla de välsignelser som jag fått.

Under min mission, två år av oändliga välsignel
ser, tjänade jag i Coloradomissionen Denver Syd, en 
plats som jag lärt mig att älska. Det är en plats som 
nu har en stor betydelse för mig. Under en mission 
kan man få en inblick i vad det betyder att vara en 
Kristi efterföljare, att få vandra i hans fotspår. När du 
väljer att förlora dig själv i arbetet och fokusera på 
det som verkligen betyder något, det är då som du 
finner störst glädje (se Matt 16:24–25). Det var då 
jag var ödmjuk och formbar. Det var då jag var som 
lyckligast och det var då jag fick uppleva mirakel. 
Det var även då kärleken till människorna växte.

Jag tror att det är viktigt att veta att som med 
mycket annat i livet så kommer det jobbiga dagar 
under en mission. Kom ihåg att dessa dagar går 
förbi och är nödvändiga för vår utveckling. Jag 
tänker på Joseph Smiths situation i fängelset i 
Liberty, Missouri, då han bad till Gud om hjälp 
och vägledning. Vi kan nog alla precis som Joseph 
undra varför vi behöver gå igenom svårigheter? Jag 
har många gånger funnit tröst i Herrens ord i Läran 
och förbunden 121:7–8; 122:7–8.

Min mission har hjälpt mig på så många olika 
sätt. Jag ser dessa två år som ”livets bästa grundut
bildning”. De har hjälpt mig att bli en bättre person. 
Jag har lärt mig att uppskatta saker och ting på 
ett helt annat sätt. Jag har fått en större kärlek till 
min familj och mina vänner. En mission kan göra 
att man är mer förberedd på framtida utmaningar 
såsom giftermål, familj, arbete och fortsatt tjänande.

Daniel Englund 
tjänade (septem-
ber 2008–sep-
tember 2010) i 
Coloradomis-
sionen Denver 
Syd. Han ser 
dessa två år 
som livets bästa 
grundutbildning.
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Karl-Erik Spåls
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