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KYRK AN FINNS HÄR

Norge
Små byar sprider ut sig längs kusten i Vestlandet, en landsdel 
i sydvästra Norge där också Bergen, landets näst största stad, 
ligger. Kyrkan har funnits i Norge sedan det första dopet ägde 
rum 1851.

Studerar tillsammans
”Vi älskar hur Kom och följ mig hjälper oss när vi studerar 
skrifterna tillsammans”, säger Tor Martin Løvstad som här ses 
tillsammans med sin fru Tove. De är medlemmar i Bergens 
församling.
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4 564 medlemmar

20 församlingar

2 stavar, 1 mission

Vestlandet, 



”Kom ihåg att själarna är mycket värdefulla i Guds ögon.”
LÄRAN OCH FÖRBUNDEN 18:10
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Medkänsla för dem som påverkas 
av brottslighet och fängelsestraff

En kvinna i tjugoårsåldern drog upp sitt långa hår i en stram hästsvans. Tvärs 
över baksidan av hennes skjorta stod ordet Fånge stämplat. När vi hälsade på 
varandra bad hon mig varmt att kalla henne Ella (namnet har ändrats). När 
fängelsets gudstjänst började undrade jag varför hon satt i fängelse och varför 
hon hade bestämt sig för att komma till kyrkans möte den här dagen. Under 
de följande timmarna fick jag svaren på mina frågor.

Ella satt i fängelse för att ha sålt droger. Hon var beroende vid 15 års 
ålder och hade arresterats flera gånger de följande fem åren, och nu hade 
hon dömts till sju års fängelse. Tillsammans som grupp pratade vi om vår tro 
på Jesus Kristus. Jag frågade Ella varför hon hade kommit till kyrkans möte 
den här dagen.

Hennes svar kom snabbt: ”Systerskap”, sa hon. ”Jag är en Guds dotter, 
det här är mina systrar och det här är min hjälpföreningsgrupp.”

Ellas ord gjorde mig tårögd och jag tänkte på styrkan i hennes vittnesbörd 
och den kärlek Gud har till henne.

Under åren har jag besökt många människor som sitter i eller har suttit i 
fängelse. Många försöker förändras och återuppbygga sina liv på Jesu Kristi 
lärdomar. De här besöken har lärt mig att alla kan upptäcka Guds eviga plan 
och känna sig inspirerade att utvecklas.

I det här numret kan du läsa om hur evangeliet fortfarande kan välsigna 
de medlemmar som sitter i fängelse (se sidorna 32 och 36). Den digitala 
versionen av det här numret innehåller också några personliga berättelser 
om det ämnet.

När du läser hoppas jag att du känner den kärlek som Gud känner för alla 
sina barn och själv upptäcker hur du kan öka din medkänsla för dem som 
sitter i fängelse, deras familjer och andra som påverkas av brottslighet.

Med vänlig hälsning,

Doug Richens
Chef för kyrkans verksamhet i fängelser
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6 Evangeliets grunder
Gud har sagt att vi ska döpa oss

8 Förlåtelsens gåva
Äldste Neil L. Andersen
Frälsaren erbjuder syndernas förlåtelse till 
alla som kommer till honom.

12 Sista dagars heliga berättar
Berättelser om tro från medlemmar runtom 
i världen.

16 Varje själs värde
Broder Jan E. Newman
Varför är vi så dyrbara för Herren?

20 Till föräldrar
Du har ett stort värde
Förslag på hur du kan använda kyrkans 
tidskrifter till välsignelse för dig själv och din 
familj.
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Kom till mig, av Eva 
Koleva Timothy

OMSLAG

HUVUDARTIKEL

22 Hur man hjälper barn att förbereda 
sig för dopet
Lucy Stevenson Ewell
Hjälp ditt barn känna sig redo att ta nästa 
steg på förbundsstigen.

25 Kvinnor i början av återställelsen
Eliza talade med myndighet
Jennifer Reeder
En höjdpunkt i Eliza R. Snows liv.

30 Stödverksamhetens principer 
Att tjäna dem som har ekonomiska 
svårigheter
Hur kan vi hjälpa till när livet är jobbigt?

32 Att tjäna dem som sitter i fängelse
Marissa Widdison
Vad vi kan få veta och göra för dem som 
sitter i fängelse.

”Det är underbart att 
veta att vår Him-
melske Fader älskar 
alla sina barn. Vi är 
av största värde för 
honom.”
– Broder Jan E. 
Newman, sidan 16
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V i känner inte till 
många detaljer om 
Jesu Kristi privatliv, 

men vi vet att han döptes 
när han var omkring 30 år 
(se Luk. 3:23). Här är några 
saker vi vet om dopet 
genom hans exempel.

Gud har sagt att vi ska döpa oss

E V A N G E L I E T S  G R U N D E R

Jesus Kristus gav oss ett föredöme genom att döpas av någon med Guds myndighet.

Ett ömsesidigt löfte
Dopet omfattar ett 

ömsesidigt löfte eller för-
bund mellan oss och Gud. 
Vi lovar:

1. Att ta på oss Kristi namn.
2. Att alltid minnas honom.
3. Att hålla hans bud.

I gengäld lovar Gud att 
vi alltid ska ha hans Ande 
hos oss. Orden i sakra
mentsbönerna påminner 
oss om det förbundet varje 
vecka. (Se L&F 20:77, 79.)

Utförs med 
myndighet

Jesus döptes inte av 
vem som helst. Han vände 
sig specifikt till sin kusin 
Johannes som hade prästa
dömets myndighet från 
Gud. När Jesus dog och 
hans apostlar dödades 
förlorades prästadömets 
myndighet från jorden. 
Sedan, år 1829, visade 
sig Johannes Döparen 
för Joseph Smith och gav 
honom myndighet att döpa 
i Guds namn. På grund av 
den återställelsen har vi i 
dag möjligheten att döpas 
med myndighet.

För alla människor
Om vi har åldern inne 

och är tillräckligt mogna 
för att veta skillnaden 
mellan rätt och fel vill vår 
himmelske Fader att vi ska 
döpa oss (se L&F 18:42). 
Jesus var fullkomlig, men 
han valde ändå att döpas 
för att följa Guds bud (se 
Matt. 3:13–17; 2 Ne. 31:7). 
Även de som redan har 
dött kan ta emot dopet. Vi 
erbjuder dem det genom 
att döpas för dem i tempel. 
(Se L&F 128:15–18.)
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Vi hoppas att du har tyckt 
om att lära dig om dopet. 
Här är fler evangelieord 
från det här numret:

Omvändelse: När vi 
vänder oss bort från synd 
och väljer att följa Gud i 
stället. (Se sidorna 8 och 10.)

Ämbete: Kyrkans ledare 
ber genom inspiration med-
lemmar att hjälpa till med 
en kontinuerlig uppgift. (Se 
sidan 25.)

Tre vittnen: Tre per-
soner som hörde Guds röst 
och såg guldplåtarna som 
Joseph Smith översatte till 
Mormons bok. (Se sidan 28.)

TIPS TILL FÖRÄLDRAR
Se artikeln på sidan 22 om 
du hjälper ett barn att för-
bereda sig för dopet.

Vad säger skrifterna 
om dopet?

Föräldrar bör hjälpa 
sina barn förbereda sig för 
dopet (se L&F 68:25).

De som är yngre än åtta 
år behöver inte döpas (se 
Moro. 8).

När vi döps lovar vi 
”att sörja med dem som 
sörjer, … trösta dem står 
i behov av tröst och stå 
som vittnen om Gud alltid 
och i allting och överallt” 
(Mosiah 18:9). ◼

Vi kan alltid  
omvända oss

Gud visste att vi skulle 
göra misstag varje dag. 
Trots våra bästa ansträng
ningar så skulle vi synda 
och inte lyckas leva upp till 
våra doplöften. Så han ger 
var och en av oss möjlig
heten till omvändelse. (Se 
L&F 18:13.) Varje dag kan 
vi göra vårt bästa för att be 
om förlåtelse och rätta till 
det vi har gjort fel. Vi kan 
be om Guds förlåtelse. När 
vi sedan tar sakramentet 
med ett ödmjukt hjärta kan 
vi ha den Helige Anden 
med oss (se 3 Ne. 18:11).

Den Helige Anden är 
en viktig del av dopet

Skrifterna talar om för 
oss att efter Jesu dop kom 
den Helige Anden i form 
av en duva (se 2 Ne. 31:8). 
När en person har döpts i 
dag blir de konfirmerade. 
Det betyder att de får en 
särskild välsignelse där 
de uppmanas att ta emot 
den Helige Andens andligt 
renande gåva (se 2 Ne. 
31:17). Den Helige Anden 
kan varna oss för fara, 
trösta oss, leda oss till att 
fatta bra beslut och hjälpa 
oss känna Guds kärlek (se 
L&F 39:6).
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Bestående glädje och lycka kommer genom tro på vår himmelske Fader och 
hans Son Jesus Kristus. Allt som är gott och vackert och allt som är heligt 
kommer från dem. Det omfattar förlåtelse, vilken uppfriskar våra själar och 

bekräftar var vi står inför dem.
I föruttillvaron gladdes vi åt möjligheten att komma till jorden, få en dödlig 

kropp och bli mer som vår himmelske Fader (se Job 38:4–7). Vi visste dock att vi 
skulle uppleva besvikelse, sjukdom, smärta, orättvisa, frestelse och synd.

Dessa utmaningar förutsågs i Faderns återlösningsplan och han kallade sin 
enfödde Son att vara vår Återlösare och Frälsare. Jesus Kristus skulle komma till 
jorden som ingen annan och genom sin rättfärdighet skulle han krossa dödens 
bojor. När vi väljer att följa honom och omvända oss från våra synder avlägsnar 
han, genom sin oändliga försoning våra misstag och synder som upptecknats i 
livets bok.

Bön och tro
Vår omvändelse, åtföljd av förlåtelse från världens Frälsare, utgör grunden för 

våra böner och ansträngningar att återvända till vårt himmelska hem. För var 
och en av oss som har tro på Jesus Kristus kombineras våra dagliga böner, våra 
ansträngningar att följa Frälsaren och vårt regelbundna deltagande av sakramentet 
då vi villigt tar på oss hans namn med vår önskan att lämna världens dragnings
kraft bakom oss och komma närmare vår Frälsare ett steg i taget.

Som äldste Neal A. Maxwell (1926–2004) i de tolv apostlarnas kvorum 

Äldste Neil L. 
Andersen
i de tolv apostlar-
nas kvorum

Förlåtelsens 
gåva

Frälsaren står med öppna armar för att 
förlåta alla som uppriktigt omvänder sig 
från sina synder och kommer till honom.

KO
M

 T
ILL

 M
IG

, A
V 

EV
A 

KO
LE

VA
 T

IM
OT

HY



10 L i a h o n a

förklarade: ”Om vi väljer … lärjungeskapets 
kurs, kommer vi att … gå från vad som från 
början kanske bara var ett erkännande av 
Jesus till en beundran av Jesus och vidare till 
en dyrkan av Jesus och slutligen till ett försök 
att efterlikna Jesus. I denna strävandeprocess 
att bli mer lik honom … måste vi vara inrikt
ade på kontinuerlig omvändelse.” 1

Omvändelse blir en kontinuerlig tanke, 
en kontinuerlig ansträngning. President 
Russell M. Nelson har sagt:

”Inget är mer befriande, mer förädlande 
eller mer avgörande för vår personliga utveck
ling än regelbunden, daglig inriktning på 
omvändelse. …

Upplev den stärkande kraften i daglig 
omvändelse – av att göra och bli lite bättre 
varje dag.” 2

I bönen granskar vi dagens händelser 
och frågar: ”Var såg jag Herrens hand i mitt 
liv? På vilket sätt visade mina handlingar på 
ärlighet och osjälviskhet? Kunde jag ha gjort 
mer? Vilka tankar och känslor behöver jag 

kontrollera? Hur kunde jag ha följt Frälsarens 
exempel på ett bättre sätt? Hur kunde jag ha 
varit vänligare, mer kärleksfull, mer förlåtande 
och mer barmhärtig mot andra? På vilka sätt 
var jag mindre än min himmelske Fader skulle 
vilja att jag var?”

Sedan tar vi en paus och lyssnar. Våra 
personliga böner öppnar fönstret för personlig 
uppenbarelse från vår himmelske Fader.

Med tro på Jesus Kristus erkänner vi öppet 
våra misstag, försumligheter och obetänk
samma handlingar mot andra för vår him
melske Fader. Vi ber ödmjukt om förlåtelse, 
lyssnar på Andens tysta viskningar och lovar 
vår himmelske Fader att vi kommer att vara 

mer uppmärksamma på det vi kan förbättra. Vi erkänner våra synder 
och överger dem (se L&F 58:43). Vi återställer det vi kan återställa till 
dem som vi har skadat eller förolämpat. Det kan vara en ursäkt till en 
make/maka eller ett barn, ett meddelande till en vän eller arbetskamrat 
eller ett beslut att följa en andlig maning som vi har försummat.

När vi tar del av sakramentet och besöker templet regelbundet när 
så är möjligt ökar och stärks vår tro på Jesus Kristus och vår önskan att 
följa honom.

”Kom till mig”
Det är fantastiskt hur ofta den uppståndne Frälsaren Jesus Kristus 

kopplar ordet ”omvändelse” till orden ”kom till mig” i 3 Nephi.
”[Omvänd] er från era synder och [kom] till mig med ett förkrossat 

hjärta och en botfärdig ande” (3 Ne. 12:19; betoning tillagd).
”Ångra era synder och bli omvända. …
Om ni kommer till mig ska ni få evigt liv. Se, min barmhärtighets 

arm är utsträckt mot er, och den som kommer tar jag emot. Och väl
signade är de som kommer till mig ” (3 Ne. 9:13–14; betoning tillagd).

”Den som omvänder sig och kommer till mig som ett litet barn ska 
jag därför ta emot. … Omvänd er därför och kom till mig, ni jordens 
ändar, och bli frälsta” (3 Ne. 9:22; betoning tillagd).

Jesus talade också om dem som av eget val eller på grund av vissa 
omständigheter inte längre går till platser för gudsdyrkan. Han sa: ”Ni 
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ska fortsätta betjäna sådana, för ni vet inte om de inte kommer att åter
vända och omvända sig och komma till mig med helhjärtat uppsåt, så 
att jag kan hela dem” (3 Ne. 18:32; betoning tillagd).

President Nelson har sagt: ”Jesus Kristus … står med öppna armar 
med hopp om och villighet att hela, förlåta, rena, stärka, förädla och 
helga oss.” 3

Vi vill naturligtvis göra allt vi kan. Vår ånger, vår vilja att förändras 
och vårt krossade hjärta, botfärdiga ande och sorg efter Guds vilja är 
alla viktiga. Vi kommer att ha en önskan att ändra vårt beteende och 
gottgöra dem som vi har skadat.

Förlåtelse är en gåva
Vi måste dock minnas att förlåtelsens gudomliga gåva aldrig kan 

förtjänas, den kan bara tas emot. Ja, bud måste hållas och förrättningar 
följas för att motta förlåtelse, men personliga ansträngningar – oavsett 
hur stora de är – bleknar i jämförelse med återlösningens pris. Faktum 
är att ingen jämförelse kan göras.

Förlåtelse är en gåva och den enda som kan ge den gåvan är Jesus 
Kristus, världens Återlösare och Frälsare (se Rom. 5:1–12 och särskilt 
vers 15–18; se även Rom. 6:23; 2 Kor. 9:15; Ef. 2:8). Han erbjuder sin 
ovärderliga gåva villigt till alla som vänder sig till honom för att ta 
emot den (se L&F 88:33).

Som president Nelson har sagt: ”[Frälsarens] försoning [kan] återlösa 
varje själ från den personliga överträdelsens straff på villkor som han 
[har fastställt].” 4

Låt oss glädjas över färden! Vår himmelske Fader har gett oss dessa 
sanna ord: ”Om ni omvänder er och inte förhärdar era hjärtan så ska 
jag förbarma mig över er genom min enfödde Son. … [Och ni] kan 
därför göra anspråk på barmhärtigheten genom min enfödde Son till 
[era] synders förlåtelse, och [ni] ska ingå i min vila” (Alma 12:33–34).

Som en av Herrens apostlar lovar jag att dessa ord från vår Fader är 
sanna. När ni anammar dem i era liv kommer Frälsaren alltid att forma 
den gudomliga bestämmelse som väntar er. ◼
SLUTNOTER
 1. Neal A. Maxwell, ”Vittna om den storslagna och underbara försoningen”, Liahona, 

apr. 2002, s. 9–10.
 2. Russell M. Nelson, ”Vi kan göra bättre och bli bättre”, Liahona, maj 2019, s. 67.
 3. Russell M. Nelson, ”Vi kan göra bättre och bli bättre”, Liahona, maj 2019, s. 67.
 4. Russell M. Nelson, ”Skapelsen”, Liahona, juli 2000, s. 102.

LÖFTET I KRISTI FÖRSONING

”Förutom de ytterst få som avfaller till förtapp-
else, finns det ingen vana, inget beroende, inget 
uppror, ingen överträdelse, inget avfall och inget 
brott som är undantaget från löftet om full-
ständig förlåtelse. Det är Kristi försonings löfte.”
President Boyd K. Packer (1924–2015), president för de 
tolv apostlarnas kvorum, ”Förlåtelsens strålande morgon”, 
Nordstjärnan, jan. 1996, s. 19.
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SISTA DAGARS HELIGA BERÄTTAR

Medan jag satt i väntrummet på 
kliniken lade jag märke till en 

mamma och hennes dotter. Barnet 
bar en ansiktsmask och hostade flera 
gånger. Hennes ögon var insjunkna 
och ansiktet var blekt. Jag kunde 
inte låta bli att tycka synd om henne. 
Hennes mamma såg utmattad ut.

Väntrummet var litet, så jag 
hörde allt hon sa. Efter att hon hade 
betalat besöksavgiften påminde 

En glädjens fullhet
Anonym, Utah, USA

receptionisten henne om en för
senad betalning som var mer än 
dubbelt så stor som den nuvarande 
besöksavgiften.

Kvinnan förklarade, medan hon 
kämpade för att kontrollera sina 
känslor, att hon inte hade några 
pengar över förrän nästkommande 
månad. Hon sa att hon knappt 
hade tillräckligt för att betala hyran. 
Receptionisten sa att hon borde 
försöka betala restbeloppet så fort 
som möjligt. Kvinnan och hennes 
barn visades sedan snabbt in på 

mottagningen.
När jag sätt där kunde jag 

inte sluta tänka på kvinnan 
och hennes omständig
heter. Jag är inte det 
minsta förmögen, men 
när jag tänkte på hur god 
Herren har varit mot mig 
och min familj så kände 
jag en överväldigande 

önskan att hjälpa kvinnan 
och hennes dotter.
Medan jag gick fram till 

Det är svårt att beskriva den otroliga glädje som fyllde min 
själ när jag lämnade kliniken den dagen.

receptionisten undrade jag om det 
var möjligt att göra det jag önskade. 
Jag förklarade att jag hade hört om 
kvinnans dilemma och ville betala 
hennes kvarstående utgifter. Recep
tionisten blev förvånad men också 
förtjust över att kunna tillmötesgå 
min begäran.

Jag bad henne berätta för kvinnan 
att hennes skuld hade betalats och 
att hon inte längre behövde oroa 
sig över den. Jag bad också recep
tionisten att inte berätta vem som 
hade betalat den. Sedan betalade jag 
skulden och fortsatte att vänta på min 
tur. Jag såg inte kvinnan eller hennes 
dotter igen, men jag bad om att de 
snart skulle få det bättre.

Det är svårt att beskriva den 
otroliga glädje som fyllde min själ när 
jag lämnade kliniken den dagen. Det 
är inte att undra på att Frälsaren talar 
om en glädjens fullhet (se L&F 11:13). 
Mer än någonsin tidigare visste jag att 
jag ville bli mer som min Frälsare och 
känna mer av den glädje som kom
mer av att tjäna honom. ◼



Av Karina 
 Guerra,  
Oregon, USA

”Jag vet att jag bara 
behöver fortsätta framåt 
och komma närmare 
min himmelske Fader 
varje dag. Det är på 
det sättet jag kommer 
att vara med mina 
barn för evigt.”

UPPTÄCK MER

• Läs Karinas berättelse på Chur-
chofJesusChrist .org/ go/ 22113
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För ett litet tag sedan började ett par 
duvor bygga bo i ett träd i min 

trädgård. Jag iakttog dem medan de 
samlade små kvistar för att skapa det 
som skulle bli deras hem.

Några dagar senare såg jag tomma 
äggskal i gräset. Två vackra ungar 
hade kläckts. De växte så snabbt att 
de snart var nästan lika stora som sin 
mamma.

En morgon såg jag hur en av ungarna, 
stående på kanten av boet, gjorde flera för
sök att flyga. Slutligen kastade ungen sig ut och 
flög till taket på vårt hus. Inom några dagar flög denna 
modiga fågelunge tillsammans med sin mamma.

Men den andra ungen brukade iaktta dem från boet. 
Kanske tänkte den att den skulle flyga med dem en dag. 
Jag betvivlade det. Den här ungen verkade inte ha någon 
önskan att flyga.

Men till min förvåning upptäckte jag några dagar sen
are den här ungen vandrande i gräset nedanför boet. 
Den hade uppenbarligen försökt flyga. Flera dagar i följd 
gjorde ungen många klumpiga försök att flyga. Till slut 
lyckades den, flög tillbaka till boet och därifrån upp i 
skyn.

Som barn till Gud ger vår gudomliga natur oss möj
ligheten att flyga andligen. Vi kan dock göra misstaget 
att mäta våra framsteg på det sätt jag till en början mätte 
framstegen hos den motvilliga fågelungen mot syskonets 
framsteg. När vi jämför våra andliga ansträngningar med 

Att hitta styrkan och 
modet att flyga
Cristian Gabriel Iraheta Portillo, San Salvador, El Salvador

andra som vi tycker är modigare kanske vi tycker att vi 
inte gör några framsteg.

Motståndaren vill också att vi tror att vi inte kan utveck
las andligen. Han vill att vi ska tro att det bara är världsliga 
saker som är viktiga, så han frestar oss med sådant som 
distraherar, såsom mode och världens fåfängligheter.

Under vår jordiska prövotid går vi igenom många 
svårigheter och misslyckanden. Men vår himmelske Fader 
har sagt: ”Var stark och frimodig. Var inte rädd eller för
färad, för HERREN, din Gud, är med dig vart än du går” 
(se Jos 1:9). När vi kommer till korta förväntar sig Herren 
att vi ska fortsätta försöka, komma ihåg vår potential och i 
likhet med fågelungen hålla himlen i sikte. ◼

Som barn till Gud ger vår gudomliga 
natur oss möjligheten att flyga andligen.
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Jag hade nästan övertalat mig själv att inte gå den 
kvällen. Jag visste att det var en kväll som skulle hjälpa 

mig minnas och hantera saknaden efter min mamma, men 
jag visste också att kvällen skulle medföra tårar medan jag 
fortsatte att sörja hennes bortgång.

När tiden för minnesstunden närmade sig upptäckte 
jag att jag gjorde mig i ordning trots min tidigare tvekan. 
Jag hade beslutat mig för att det skulle vara bra för mig att 
vara där.

Minnesstunden den kvällen, som hedrade flera männ
iskor som nyss hade gått bort, hölls av en begravnings
byrå som hade hanterat mammas begravning. Förutom 
begravningsentreprenören och hans familj kände jag 
ingen annan i lokalen. Under kvällen lästes varje avliden 
persons namn upp och en representant för deras familj 
tände ett litet ljus till minne av personen.

Efter minnesstunden stod jag upp för att gå bort till 
förfriskningarna. Nästan alla som hade suttit bakom mig 

Tänk om jag inte hade gått?
Patricia E. Brockett, Oregon, USA

hade gått utom en skör kvinna uppkopplad till en and
ningsmaskin som stod bredvid hennes rollator. Jag kände 
hennes sorg och smärta. Jag kände också att jag skulle ge 
henne en kram.

Jag visste inte hur hon skulle reagera på att en främling 
ville ge henne en kram, men jag följde den enkla man
ingen. Jag kom fram till henne med armarna utsträckta. 
Hon sträckte upp bägge sina armar mot mig och drog ner 
mig intill henne. Hon kysste min kind och sa: ”Tack för att 
du visste att jag behövde en kram. Du är en ängel.” Vi satt 
sedan tillsammans och pratade en stund.

Den upplevelsen gjorde att orsaken till att jag behövde 
vara där etsades fast i mitt sinne och min själ. Om jag inte 
hade gått dit, skulle någon annan ha gett den här kvinnan 
en kram? Det kommer jag aldrig att få veta, men jag vet att 
jag kände mig manad att krama henne och eftersom jag 
gjorde det så blev vi båda rikligt välsignade. ◼

Den upplevelsen gjorde att orsaken till att jag behövde vara 
där den kvällen etsades fast i mitt sinne och min själ.
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Nyligen kände jag mig manad att 
ta upp kontakten med en familj 
som jag och min kamrat hade 

undervisat och döpt när jag var en ung 
missionär i Bryssel i Belgien för nästan 
40 år sedan. Det hade gått lång tid 
sedan jag sist talade med någon av dem.

Med hjälp av dagens fantastiska 
teknik hittade jag mamman i familjen 
på sociala medier. Jag hade en underbar 
videochatt med henne. Vi mindes de 
heliga upplevelser vi hade haft många 
år tidigare då hennes familj lärde sig om 
det återställda evangeliet.

Hon var inte vid god hälsa och 
omständigheterna hade skilt henne 
från hennes familj. Medan vi talade 
kände jag den djupa kärlek som vår 
himmelske Fader och Frälsaren har för 
denna fina syster. Jag kunde förnimma 
hennes stora, eviga värde trots att hon 
hade kommit bort lite från kyrkan. 
Jag uttryckte min kärlek för henne 
och vittnade om att Gud älskar henne 
och känner henne. Våra ögon fylldes 
av tårar när vi uttryckte vår kärlek för 

Varje själs värde
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K O M  O C H  F Ö L J  M I G :  L Ä R A N  O C H  F Ö R B U N D E N  1 8 – 1 9

Broder Jan E. 
Newman
andre rådgivare i 
Söndagsskolans 
generalpresident-
skap

varandra. Vi bestämde oss för att hålla kontakt 
mer regelbundet. Jag var så tacksam att en allvet
ande och kärleksfull Gud hade inspirerat mig att 
kontakta min kära vän den dagen.

Varför vi har Guds kärlek
När Nephi blev tillfrågad av ängeln om Guds 

välvilja svarade Nephi ödmjukt: ”Jag vet att han 
älskar sina barn, men jag vet inte vad allting 
betyder” (1 Ne. 11:17). Jag har ofta undrat hur 
Nephi lärde sig denna enkla, vackra sanning: Gud 
älskar sina barn. Det är tydligt att han kände till 
Kristi lära som den undervisades av hans ”goda 
föräldrar” (1 Ne. 1:1). Men han förstod också 
Frälsarens ”varför”. Och vad är detta ”varför”?

Varför var Gud villig att låta sin son offras? 
Varför sände han oss hit för att prövas? För att, 
som det undervisas i en lika vacker sanning, 
”själarna är mycket värdefulla i Guds ögon” (L&F 
18:10).

Varför är vi så dyrbara för honom? Naturligtvis 
älskar han oss för att vi är hans barn. Men i de 
följande verserna beskriver han den stora gåva 
som getts till alla på grund av hans kärlek till 
oss – hans enfödde Son, Jesus Kristus. Han sände 
sin Son att lida ”döden i köttet, varför han led 

Varför är vi så dyrbara för vår himmelske Fader?
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alla människors smärta för att alla människor ska kunna omvända 
sig och komma till honom. Och han har uppstått från de döda för 
att kunna föra alla människor till sig, på villkor att de omvänder 
sig” (L&F 18:11–12). Han har sagt oss: ”Detta är mitt verk och min 
härlighet – att åstadkomma odödlighet och evigt liv för människan” 
(Mose 1:39).

Omvändelse och glädje
Det är inte underligt att vår himmelske Fader känner stor glädje 

när vi omvänder oss. Vår villighet att omvända oss är tecken på 
vår djupa tacksamhet för den storartade och oförlikneliga gåvan 
som är världens Frälsare och Återlösare. Det är bara genom Jesus 
Kristus som vi kan bli värdiga att stå med självtillit i Guds närhet 
(se L&F 121:45).

President Russell M. Nelson har förklarat: ”Alltför många ser på 
omvändelse som ett straff – något som ska undvikas utom under 
mycket allvarliga omständigheter. Men denna känsla av att bli 
straffad framkallas av Satan. Han försöker hindra oss från att vända 
oss till Jesus Kristus, som står med öppna armar med hopp om och 
villighet att hela, förlåta, rena, stärka, förädla och helga oss. …

Inget är mer befriande, mer förädlande eller mer avgörande för 
vår personliga utveckling än 
regelbunden, daglig inriktning 
på omvändelse. Omvändelse är 
inte en enstaka händelse, den 
är en process. Den är nyckeln 
till lycka och sinnesfrid. När 
omvändelsen kombineras med 
tro ger den tillgång till Jesu Kristi 
försonings kraft.” 1

En inbjudan att hjälpa till
I nutida uppenbarelser har 

Herren många gånger bett 
sina barn och tjänare att hjälpa 
honom och hans Son med 
frälsnings  och upphöjelse
verket (se L&F 18:14). Tänk på 
det! Universums Gud ber oss 
i vårt ofullkomliga tillstånd att 

hjälpa hans barn, som är dyrbara, att återvända 
till honom. Han vet att uppgiften är utmanande. 
Många kommer inte att ta emot vår inbjudan 
att ”höra honom”. Men han bekräftar att han är 
den enskildes Gud. ”Och om det vore så att ni 
arbetade alla era dagar med att ropa omvändelse 
till detta folk, och endast förde en enda själ till 
mig, hur stor skulle då inte er glädje vara tillsam
mans med honom i min Faders rike!” (L&F 18:15; 
betoning tillagd).

Ni kanske frågar er: ”Vad kan jag göra för att 
hjälpa någon komma till Kristus, omvända sig och 
välsignas av hans försoningsoffer?”

Äldste Dieter F Uchtdorf i de tolv apostlarnas 
kvorum gav följande råd om att delta i frälsnings  
och upphöjelseverket: ”Förstå att det inte är ert 
jobb att omvända människor. Det är den Helige 
Andens roll. Er roll är att berätta om vad som 
finns i hjärtat och konsekvent leva som ni tror.

Så bli inte nedslagna om någon inte genast tar 
emot evangeliebudskapet. Det är inget personligt 

misslyckande.
Det är mellan personen och 

vår himmelske Fader.
Din sak är att älska Gud och 

älska din nästa, hans barn.
Tro, älska, gör.
Följ den här vägen, så utför 

Gud underverk genom dig för 
att välsigna sina dyrbara barn.” 2

På båda sidorna av slöjan
Inbjudan att komma till 

Kristus genom omvändelse är 
inte endast till för dem som 
lever på jorden. ”De döda som 
omvänder sig kommer att bli 
återlösta genom lydnad mot 
förordningarna i Guds hus” 
(L&F 138:58). Tempeltjänst och LU
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”Förstå att det inte är ert jobb att 
omvända människor. Det är den Helige 
Andens roll. Er roll är att berätta om 
vad som finns i hjärtat och konsekvent 
leva som ni tror.” Äldste Dieter F. Uchtdorf
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släktforskning är viktiga delar av att insamla det skingrade Israel på 
båda sidorna av slöjan. Vi kan känna stor glädje när vi utför arbete 
för dem som är i andevärlden med kunskapen att i den sfären, som 
president Wilford Woodruff (1807–1898) sa, ”kommer [det] att finnas 
mycket få, om ens några, som inte accepterar evangeliet.” 3 De ser 
utan tvivel fram emot dagen då frälsande förrättningar utförs för dem i 
Herrens hus.

Äldste Dale G. Renlund i de tolv apostlarnas kvorum sa: ”När vi 
samlar våra släktberättelser och besöker templet till förmån för våra 
förfäder uppfyller Gud många av de här utlovade välsignelserna sam
tidigt på båda sidorna av slöjan. Likaså välsignas vi när vi hjälper andra 
i våra församlingar och stavar att göra detsamma. Medlemmar som inte 
bor nära ett tempel får också de här välsignelserna genom att släkt
forska och samla namn på sina förfäder för att de ska få sina tempel
förrättningar utförda.” 4

Det är underbart att veta att vår Himmelske Fader älskar alla sina 
barn. Vi är av största värde för honom. Var och en av oss har ett heligt 
ansvar att tjäna hans barn på båda sidorna av slöjan och hjälpa dem 
förstå sitt stora värde.

Hjälp dem se sitt värde
Jag inbjuder er att nå ut till dem som har varit en del av ert liv och 

som kanske har glömts bort ett tag. Nå ut till dem som har lämnat för
bundets stig. Tjäna dem som behöver kristuslik kärlek. Få kontakt med 

dem på andra sidan av slöjan genom tempel
tjänst och släktforskning, inklusive indexering. 
Hjälp andra känna Guds kärlek genom dig.

Som överenskommet pratade min kära 
belgiska vän och jag varje söndag i över fyra 
månader. Jag föreslog att hon skulle ladda ner 
Evangeliebiblioteket. Den lokala grenspre
sidenten gjordes uppmärksam på henne, och 
heltidsmissionärerna besökte henne och gav 
henne en prästadömsvälsignelse. Följande 
vecka, för första gången på över 30 år när
varade hon vid ett sakramentsmöte. Sist vi 
talades vid var hon fylld av glädje över att ha 
återtagit kontakten med Jesu Kristi kyrka.

Hon berättade också att hennes äldsta 
dotter fortfarande var engagerad i kyrkan. Jag 
kontaktade genast dottern via videochatt. Hon 
presenterade mig för sina fyra vackra barn 
och berättade sedan att heltidsmissionärerna 
skulle komma till deras hem den kvällen för 
att äta middag. Vilken välsignelse det var att 
se att hon fortfarande var en trofast medlem i 
kyrkan!

När jag pratade med henne förstod jag, 
om så bara till viss grad, budskapet i det här 
skriftstället: ”Och om nu er glädje blir stor 
över en enda själ som ni har fört till mig i min 
Faders rike, hur stor blir då inte er glädje om 
ni för många själar till mig!” (L&F 18:16).

Varje själ är av stort värde! ◼
SLUTNOTER
 1. Russell M. Nelson, ”Vi kan göra bättre och bli bättre”, 

Liahona, maj 2019, s. 67.
 2. Dieter F. Uchtdorf, ”Missionsarbete: Säg det du har på 

hjärtat”, Liahona, maj 2019, s. 17.
 3. Kyrkans presidenters lärdomar: Wilford Woodruff 

(2005), s. 188.
 4. Dale G. Renlund, ”Släktforskning och tempeltjänst: 

Besegling och helande”, Liahona, maj 2018, s. 49.

Var och en av oss har ett heligt ansvar att tjäna vår himmelske 
Faders barn på båda sidorna av slöjan.
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SAMTAL OM EVANGELIET

Hör honom och se ditt värde
Visa bilden och citatet av Frälsaren på sidan 2. Tänk 

tillsammans som familj på exempel ur skrifterna då Fräls
aren såg en persons värde. På sidorna 32 och 36 hittar du 
nutida exempel på hur Herren känner för dem som sam
hället anser ha ett lägre värde. Berätta hur Frälsaren har 
hjälpt dig se ditt eget värde eller någon annans värde.

Visa andra att du värdesätter dem
Ett sätt att hjälpa andra känna sig värdesatta är att tjäna 

dem. Studera broder Jan E. Newmans artikel på sidan 16 
och sök efter hans uppmaningar till dig. Samtala under 
bön tillsammans som familj om vem ni känner er manade 
att tjäna. Gör upp planer på hur och när ni ska nå ut i 
kärlek till den personen.

Eller så kan ni läsa på sidan 32 om hur det är att sitta i 
fängelse och prata om hur ni kan använda förslagen i den 
artikeln för att hjälpa de som sitter fängslade eller hur ni 
kan erbjuda stöd, kärlek och vänskap till deras familjer.

Förbereda barn för dop
Du kan använda det här numret för att förbereda dina 

barn för deras dop. ”Hur man hjälper barn att förbereda 
sig för dopet” på sidan 22 innehåller förslag till föräldrar. 

Du har ett stort värde

T I L L  F Ö R Ä L D R A R

Du hittar svar på vanliga frågor om dop i ”Evangeliets 
grunder” på sidan 6. Du hittar fler förslag i månadens 
nummer av Vännen.

Stöd för Kom och följ mig
Se sidan 26 för stödmaterial till veckans studier av Kom 

och följ mig.

Kära föräldrar!
Gud älskar och värdesätter oss högre än vi kan före

ställa oss. Den här månaden innehåller kyrkans tidskrifter 
en mängd olika artiklar och aktiviteter som kan hjälpa dig 
undervisa dina barn om omvändelse, dop, prästadömets 
återställelse och att deras själ är av största värde, både för 
dig och deras himmelske Fader.
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I MÅNADENS NUMMER AV 
 TIDSKRIFTEN VÄGLEDNING 
FÖR DE UNGA
Frågor och svar

Prata med din tonåring om 
dessa ungdomars svar om hur man 
kan få ut mer av skrifterna.
Rad på rad: Frukta inte

Den här artikeln lär ungdomar 
analysera ett skriftställe ur Kom 
och följ mig. Ämnet hjälper dem 
att ha självförtroende i svåra tider.
Åskådningsundervisning 
för hemaftnar

Försök använda den här åskåd-
ningsundervisningen tillsammans. 
Det är ett roligt sätt att lära sig 
hur vi kan uppleva en hjärtats 
förvandling.
Berättelsen om vittnena

Den här berättelsen i serie-
format är ett bra sätt att hjälpa 
unga läsare lära sig om de tre 
vittnena till Mormons bok.
Maningar vid en parkbänk 
och Hur man lär sig känna 
igen den Helig Anden

Är det svårt för dina ungdomar 
att känna igen Anden ibland? I 
dessa två berättelser beskriver 
enskilda hur de lärde sig att 
göra det.

I VÄNNEN DEN HÄR MÅNADEN

Allt om dopet
Månadens nummer av Vännen 

är ett särskilt nummer med fokus 
på dopet. Du hittar berättelser, 
aktiviteter och lektionsförslag som 
hjälper dig förbereda ditt barn för 
dopet eller minnas de särskilda för-
bund han/hon ingick vid dopet.
Kul med skrifterna

Hitta veckoaktiviteter som 
hjälper din familj studera Kom och 
följ mig, samt en avdelning med 
särskilda förslag för små barn.
Skriftberättelse för unga läsare

Läs berättelsen om hur det aron-
ska prästadömet återställdes av 
Johannes Döparen för dina barn.
Hjälpande händer världen över

Läs om hur Raiarii från Tahiti 
följer Jesus och hjälp dina barn 
utföra månadens utmaning.
Hitta ett vittnesbörd

Berättelsen ”Sabrina hittar sitt 
vittnesbörd” kan hjälpa dina barn 
upptäcka att deras vittnesbörd är 
starkare än de tror.

ROLIGA FAMILJESTUDIER

En cirkel av värde
Läran och förbunden 10–19
Oliver Cowdery och David Whitmer 

uppmanades att komma ihåg att ”själ
arna är mycket värdefulla i Guds ögon” 
(L&F 18:10). När vi hjälper andra förstå 
sitt eget värde för vi dem närmare Kristus 
samtidigt som vi också kommer närmare 
honom.

1. Be familjemedlemmarna sätta sig i 
en ring.

2. Alla turas om att stå i mitten av ringen.
3. Alla som sitter i ringen säger till per

sonen som står i mitten: ”Du är viktig 
för mig för att ___________,”och 
nämner särskilda orsaker till varför 
den personen är värdefull för dem.

4. Personen i mitten säger sedan något 
eget om sitt personliga värde: ”Jag är 
viktig för Gud och mig själv eftersom 
___________.”

Diskussion: Varför är det viktigt att 
komma ihåg vårt eget värde och värdet 
hos dem omkring oss? Vad skulle Kristus 
säga om oss om han satt i ringen? Läs 
Läran och förbunden 18:10–13 och 
diskutera vad Kristus fick uppleva efter
som han värdesätter oss så högt. ◼

Mitzi Shoneman bidrog med idén
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Hur man hjälper barn att 
förbereda sig för dopet

Vi kan vara bedjande, medvetna 
och tålmodiga när vi hjälper 
våra barn ta det här steget längs 
förbundsstigen.

Det är viktigt att vi undervisar barn om de 
förbund de ingår när de döps. Och de goda 
nyheterna är att vi inte behöver (eller bör) 
göra det på en kväll eller inom en vecka. Att 
studera evangeliet som familj under en tid är 
det bästa sättet att förbereda ditt barn för att 
ingå det här förbundet. Det finns några saker 
som är särskilt bra att fokusera på när ditt 
barns dop närmar sig:

•  Ni kan med enkla ord prata om hur dopet 
innebär att man lovar att följa Jesus Kristus.

•  Läs om dopet i skrifterna, till exempel i 
Mosiah 18:8–10. Förklara verserna så att 
ditt barn förstår och kan undervisa dig om 
principerna. En nydöpt flicka i Hawaii i 
USA beskrev till exempel ”bära varandras 
bördor” som ”att hjälpa alla när de behöver 
hjälp”.

•  Se till att prata med dem om den Helige 
Andens gåva och berätta om upplevelser 

Lucy Stevenson Ewell
Kyrkans tidskrifter

Att bli döpt och konfirmerad är en spänn
ande händelse för barn i kyrkan. Medan 
många ser fram emot dessa förrättningar är 

det också vanligt att barn känner sig nervösa eller 
rädda.

Som skribent för Vännen, kyrkans tidskrift för barn, har jag hört 
många berättelser om barn som är rädda att de inte är redo att ingå 
det här förbundet. Vissa oroar sig för att deras vittnesbörd inte är 
tillräckligt starkt. Vissa är rädda för vatten. Och en del känner en oer
hörd press att vara perfekta.

Här följer några sätt att hjälpa ditt barn känna sig redo och tryggt 
att ta nästa steg på förbundsstigen.

Undervisa medvetet
Det kan vara lätt att tänka på dopet som en övergångsrit eller något 

som bara händer när ditt barn blir åtta år. Men dopet är egentligen 
ett heligt val, vilket innebär att de behöver förstå varför det är viktigt. 
Att medvetet undervisa dem kan göra att dopet får större betydelse 
(och inte är lika skrämmande). Undervisa dem på samma sätt som du 
skulle undervisa någon annan om kyrkan innan deras dop.
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som du har haft när den Helige Anden har 
välsignat dig.

Vissa barn kan känna oro över dopet efter
som de inte tror att deras vittnesbörd är till
räckligt starkt. Hjälp ditt barn komma ihåg de 
positiva känslorna de känner när de gör något 
snällt, sjunger i Primär eller pratar om evange
liet. Uppmuntra dem att tänka på de olika sätt 
de vet att deras himmelske Fader älskar dem. 
Förklara att alla dessa sätt är början på ett vitt
nesbörd och att deras vittnesbörd kommer att 
växa med tiden när de fortsätter göra bra val.

Visa vad de kan vänta sig
Om ditt barn känner oro för att döpas – 

eller även om de inte gör det – så kan det 
vara bra att prata om vad de kan vänta sig. 
En bra början är att förbereda dem för inter
vjun de kommer att ha med sin biskop eller 
grenspresident. Att hjälpa ditt barn svara på 
frågor som: ”Varför är dopet viktigt?” och ”Vad 

innebär det att ta på sig Kristi namn?” kan hjälpa dem förbereda sig 
för det samtalet. Hjälp ditt barn komma ihåg att biskopen är där för att 
hjälpa dem vara redo, inte för att sätta dem på prov eller överrumpla 
dem. Och kom ihåg att du kan alltid följa med ditt barn när han/hon 
ska intervjuas om det behövs.

En annan sak du kan förbereda ditt barn för är vad de kan förvänta 
sig rent fysiskt på dopdagen. Visa dem hur de ska stå när de är i dop
bassängen. Du kan också be prästadömsbäraren som ska döpa ditt 
barn att öva rörelsen som ingår i dopet utanför dopbassängen så att 
ditt barn vet hur det känns att böjas bakåt och sedan lyftas upp igen. 
Förklara vad som händer under konfirmationen.

Om ditt barn är rädd för att vara under vatten så kan du fundera 
under bön på hur du kan hjälpa honom/henne att övervinna den räds
lan när dopet närmar sig. Du och ditt barn kanske kan vara med när 
någon annan döps för att se hur kortvarigt de är under vattnet. Kanske 
du och ditt barn kan öva er på att hålla för näsan och doppa ansiktet 
i vatten tillsammans några sekunder åt gången. Det kanske finns en 
simlärare för barn i området som har några tips. Vad du än gör bör du 
se till att det sker med kärlek och tålamod.

Ju mer förberett ett barn känner sig inför de fysiska aspekterna av 
dopet, desto mer kommer han/hon att kunna slappna av och fokusera 
på det andliga förbund han/hon ingår.
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Fokusera på utveckling, inte fullkomlighet
Ibland, kanske för att vi pratar så mycket om den renande aspekten av 

dopet, så missförstår barn och tror att de förväntas vara helt perfekta efter 
förrättningen. En av de vanligaste berättelserna vi på Vännen får höra hand
lar om den panik ett barn upplever när de gör sitt första misstag efter att ha 
blivit döpta. Efter att ha känt sig så ren och obefläckad kan bråk med ett 
syskon eller att de har glömt att utföra en syssla få dem att känna att de har 
förstört den härliga känslan för alltid!

Som föräldrar och ledare är det så viktigt att vi hjälper våra barn förstå 
omvändelsens princip. Förstår våra barn att insikt om våra misstag och att 
lära oss av dem är en del av hur vi lär oss och utvecklas här på jorden? Vet 
de att de kan be om förlåtelse när som helst? Och att när de tar sakramentet 
varje vecka så förnyar de förbunden som de ingick vid dopet? Bär vittne om 
att möjligheten att omvända oss är en välsignelse och gåva. Dopet handlar 
inte om att vara perfekt utan om att börja gå på förbundets stig och ta dag
liga steg för att bli mer som Jesus Kristus.

En vacker början
I stället för att se dop och konfirmation som slutmålet så kan vi hjälpa 

våra barn se det som en vacker början – början på ett nytt liv som en Jesu 
Kristi förbundslärjunge. Oavsett om ditt barn känner sig förväntansfull, 
nervös eller både och så kan du se till att han/hon inte går längs stigen 
på egen hand. Genom att vara bedjande, medvetna och tålmodiga kan vi 
hjälpa våra barn känna glädje när de tar det här steget på vägen tillbaka till 
sitt himmelska hem. ◼

Du och ditt barn kan läsa allt 
om dopet i månadens num-
mer av Vännen! Här är några 
resurser som kan vara särskilt 
hjälpsamma:
•  ”Sabrina hittar sitt vittnes-

börd.” När Sabrinas dop 
närmar sig upptäcker hon att 
hon har ett starkare vittnes-
börd än hon trodde. (Se s. 4.)

•  ”Omvända sig och försöka 
igen.” En pojke lär sig att 
han inte behöver vara per-
fekt för att döpas. (Se s. 20.)

•  ”Gör en egen dopbok.” 
Låt ditt barn färglägga och 
klippa ut sidorna i det här 
häftet som hjälp för att 
komma ihåg de speciella 
stunderna under hans/hen-
nes dop. (Se s. 24.)
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Den 18 april 1884 stod en åldrande 
kvinna med slitet ansikte upp för 

att tala till Hjälpföreningens systrar 
i Utah. Det här var Hjälpförening
ens generalpresident, Eliza R. Snow, 
och en tidning rapporterade att hon 
trots sina 80 år ”talade med stor kraft 
och uppriktighet, och hennes röst 
verkade stark och fyllde den stora 
byggnaden.” 1

När Eliza döptes lovade hon Gud 
att hon ”alltid skulle prisa hans namn 
i de heligas församlingar”.2 Hon höll 
fast vid det löftet och gav fler än 
1 000 predikningar under sin livs
tid. Men de som hade förmånen att 
lyssna till henne kanske skulle ha för
vånats över att hon kände stor ångest 
över att tala offentligt. Även medan 
hon undervisade i en skola i Nauvoo 
och förde anteckningar under Hjälp
föreningens möten där så tvekade 
hon att höja rösten.

En möjlighet att få möta dessa 
rädslor kom 1868 då president Brig
ham Young bad Eliza att hjälpa till 
att organisera hjälpföreningar i hela 

Utah. ”Jag vill att du undervisar 
systrarna”, sa han. Tanken var så 
skrämmande att Eliza beskriver att 
hennes hjärta hoppade över ett slag.3 
Men hon fann modet att göra sitt 
bästa och med tiden lärde hon sig 
att när hon tackade ja till utmanande 
ämbeten så fylldes hon av en styrka 
större än hennes egen.

Eliza förklarade för en grupp att 
kyrkans president hade kallat henne 
att gå på mission, och hon vittnade 
om att det är enklast att ”genast göra 
det som krävs av oss”.4 För en annan 
grupp erkände Eliza att hon inte 
kände sig tillräckligt kompetent för 
att tala. ”Men med hjälp av er tro och 
era böner och Herrens Ande kanske 
jag kan säga något som kan trösta 
och välsigna er.” 5 Hon lärde sig av 
erfarenhet av be Anden hjälpa henne 
tala med kraft.

Eliza talade med 
myndighet
Jennifer Reeder
Kyrkans historiska avdelning

K V I N N O R  I  B Ö R J A N  A V  Å T E R S T Ä L L E L S E N

Vi kan i likhet med Eliza R. Snow 
möta våra rädslor och tala med 
mod.

Eliza uppmanade kvinnor att hitta 
modet att stå upp och bära sina vitt
nesbörd: ”När ni delar med er av era 
bästa tankar så kommer de att tillväxa 
och stärkas.” 6 Hon lärde sig inte bara 
att tala med myndighet, utan hon 
lärde andra att möta sina rädslor och 
öppna sina munnar. ◼
SLUTNOTER
 1. ”Editorial Notes”, Woman’s Exponent,  

vol. 12, nr 23 (1 maj 1884), s. 180.
 2. Minutes of the Senior and Junior Co- 

operative Retrenchment Association, 22 juni 
1872, Kyrkans historiska bibliotek, Salt 
Lake City.

 3. Se Eliza R. Snow, ”Sketch of My Life”, s. 35.
 4. American Fork Ward Relief Society minutes 

and records, 29 okt. 1868, Kyrkans histor-
iska bibliotek.

 5. Lehi Ward Relief Society minutes and 
records, 27 okt. 1868, Kyrkans historiska 
bibliotek.

 6. Alpine Ward Relief Society minutes and 
records, 29 okt. 1868, Kyrkans historiska 
bibliotek.

Lär dig mer om syster Snow i det här numret 
i appen Evangeliebiblioteket och på liahona 
. ChurchofJesusChrist .org.ILL
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Hur välsignar Herrens  
visdom våra liv?

SAMTAL
Hur har Herrens visdom 
kompenserat för dina svag-
heter eller misstag? När 
har du känt hans vis-
dom välsigna ditt liv?
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Läran och 
förbunden 10–11

1–7 FEBRUARI

600 f Kr. –  
Nephis 
uppteckning
Herren inspirerade 
Nephi att göra ännu en 
uppteckning (Nephis 
mindre plåtar). Nephi 
förstod inte varför, men 
han hade tro på att 
det var i en ”vis avsikt” 
(1 Ne. 9:5).

400 e.Kr. –  
Mormons 
sammandrag
Herren inspirerade Mor-
mon att ta med Nephis 
mindre plåtar i sin sam-
manställning av Nephis 
större plåtar. Trots att 
bägge plåtarna inne-
höll i stort sett samma 
material så hade också 
han tro på att det var 
”i en vis avsikt” (Morm. 
ord 1:7).

1828–1829 –  
Uppenbarelse till 
Joseph Smith
Herren sa till Joseph att 
inte översätta de sak-
nade 116 sidorna igen 
eftersom ”Satan [hade] 
ingett [onda människor] 
i deras hjärtan att ändra 
[orden]” så att de skulle 
kunna väcka misstro mot 

Josephs arbete (se 
L&F 10:10–13). De 
saknade sidorna 
och de mindre 
plåtarna täckte 
samma tidspe-
riod (600–130 
f.Kr.)

2021 –  
Herren bereder 
en väg
Precis som Gud 
kompenserade för de 
förlorade sidorna har 
han berett vägar i dag 
för att omintetgöra 
Satans ansträngningar 
att försvaga vår tro. 
Vår uppgift är att vara 
”trofasta och fort-
sätta” så att ”helvetets 
portar [inte ska] få 
överhand över [oss] (se 
L&F 10:3, 69).

600 f.Kr.

0

1 000

1 800

2 000

400 e.Kr.

Kristi 
födelse

När Martin  Harris 
förlorade 
116 manuskript

sidor från Mormons bok sa 
Herren till Joseph Smith: 
”Kom ihåg att det inte är 
Guds verk som omintet
görs, utan människornas 
verk” (L&F 3:3).

Titta på tidslinjen för att 
se hur Herren 
hade kompens
erat för sidorna 
som han visste 
skulle förloras.
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Vad kan vi göra för  
att följa profeten?

Joseph och Polly Knight 
trodde på Joseph 
Smiths profetiska kall

else från första början. De 
stödde Joseph medan han 
översatte guldplåtarna och 
de var bland de första att 
döpas.

Deras egendom för
stördes många gånger och 
de förlorade flera vänner, 
men paret Knight trodde 
på evangeliet och hängav 
sina liv åt att följa 
profeten och 
upprätta kyrkan.

En uppenbarelse till Joseph 
Knight
1829 mottog Joseph Smith en 
uppenbarelse om hur Joseph Knight 
skulle kunna hjälpa till med Guds 
verk. Joseph Knight fick befall-
ningen: ”sök att frambringa och 
upprätta Sion” med ödmjukhet, 
kärlek, tro och måttlighet (se L&F 
12:6–8). Hur kan dessa egenskaper 
hjälpa oss följa profeten och hjälpa 
till med Guds verk?

SAMTAL
Hur kan du och 
din familj i likhet 
med paret Knight 
följa profeten, 
även i svåra tider?

Läran och 
 förbunden 12–13

8–14 FEBRUARI

Livslång hängivenhet
Paret Knight förlorade aldrig sin 
tro på evangeliet och stod trofast 
vid Joseph Smiths sida. Deras liv var 
ett vittnesbörd om det de visste 
var sant. Profeten Joseph Smith sa 
följande om Joseph Knight: ”Han 
har varit lojal och trogen, rättvis 
och förebildlig, dygdig och vänlig, 
och han har aldrig avvikit vare sig 
till höger eller till vänster. Han är 
en rättfärdig man” (History of the 
Church, 5:124).
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Vem var David Whitmer?

Herren valde tre 
vittnen som skulle 
få se Mormons 

boks guldplåtar så att de 
skulle kunna ”vittna om 
bokens och dess innehålls 
sanning” (2 Ne. 27:12). Ett 
av dessa vittnen var David 
Whitmer.

SAMTAL
Vi kanske inte 
ser guldplåt-
arna, men vi 
kan fortfarande 
vara ett vittne. 
Hur kan du 
vara ett vittne 
och bära vittne 
om evangeliets 
sanningar?

En hjälpande hand
David hörde talas om guldplåtarna när han besökte Oliver Cowdery 
som var skrivare medan Joseph Smith översatte. Oliver skrev senare till 
David och frågade om han och Joseph fick bo hos honom och avsluta 
översättningen.

David reste nästan 500 km till Pennsylvania för att ta med sig 
Joseph och Oliver till sina föräldrars hem i New York. Davids 
intresse ökade när han såg Joseph översätta Mormons bok.

Läran och 
 förbunden 14–17

15–21 FEBRUARI

1829

Alltid ett vittne
En ängel visade plåtarna för Oliver Cowdery, 
Martin Harris och David, och han hörde Guds 
röst befalla dem att vittna om det de hade sett.

David lämnade dock kyrkan några år senare 
och återvände aldrig, men han förnekade aldrig 
sitt vittnesbörd. I slutet av sitt liv skrev David: 
”Jag [har] aldrig vid något tillfälle förnekat 
detta vittnesbörd, eller någon del därav, vilket 
sedan länge publicerats med [Mormons bok], 
som ett av de tre vittnena. De som känner mig 
bäst vet väl att jag alltid hållit fast vid det vitt-
nesbördet. Och för att ingen må vilseledas eller 
tvivla på min nuvarande syn beträffande det-
samma, bekräftar jag återigen alla mina påstå-
enden som de då gjordes och publicerades” (An 
Address to All Believers in Christ [1887], s. 8–9).

NEW YORK

PENNSYLVANIA

Fayette

Harmony
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Vad är Jesu Kristi evangelium 
värt för dig?

Martin Harris hade 
en av de bästa 
gårdarna i Pal

myra i New York. När det 
var dags för Mormons bok 
att publiceras funderade 
Martin på att inteckna sin 
gård för att betala tryck
aren. Men det innebar en 
stor risk.

En villig uppoffring
Joseph Smith fick en uppenbarelse som sa att 
Martin inte skulle ha begär till sina ägodelar 
utan ge frikostigt för att kunna trycka 
Mormons bok (se L&F 19:26).

Det skulle vara en uppoffring, men 
Herren påminde Martin om att ingen har 
offrat mer för Guds barn än han har (se 
L&F 19:18).

Varför är uppoffringar en del av Jesu 
Kristi evangelium?

En hedervärd 
handling
Martin intecknade 
sin gård vilket ledde 
till att de första 
5 000 exemplaren av 
Mormons bok kunde 
tryckas. President 
Dallin H. Oaks, förste 
rådgivare i första 
presidentskapet, har 
sagt: ”En av Martin 
Harris största insatser 
för kyrkan, som han 
för all framtid bör 
hedras för, var att han 
bekostade utgiv-
ningen av Mormons 
bok” (Vittnet Martin 
Harris”, Liahona, juli 
1999, s. 43).

Läran och 
 förbunden 18–19

22–28 FEBRUARI
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En avgörande stund
Om Martin hjälpte till med publiceringen av Mormons bok och 
den inte sålde bra så skulle han förlora sin gård. Martin var 
tvungen att fatta ett svårt beslut.

Vad hjälper dig att fatta viktiga beslut? Påverkar kun-
skapen om vad Jesu Kristi evangelium är värt för dig 
ditt beslut?
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Oh Jin Sook, en syster i Chum 
dans församling i Sydkorea, 

gick igenom en svår skilsmässa efter 
många års sorg och smärta. Under 
skilsmässan förblev hennes stödsyst
rar vid hennes sida och gav henne 
hjälp. Hjälpföreningens president och 
biskopen började hjälpa syster Oh 
utveckla alternativ så att hon kunde 
bli oberoende. De föreslog att hon 
skulle behöva flytta till ett mindre, 
billigare boende för att kunna se till 
sina omedelbara behov såsom mat, 
kläder, husrum och så vidare.

Medan syster Oh deltog i en 
oberoendegrupp för att starta och 
utveckla ett företag funderade hon på 
att använda sina talanger och öppna 
en skönhetssalong. Hennes ledare 
och stödsystrar uppmuntrade och 
stödde henne medan hon startade 
upp sin verksamhet.

Från början tycktes förändringarna 
vara överväldigande. Men syster Oh 
litade på Gud, arbetade hårt och 
öppnade så småningom sin egen 
salong med den lilla summa pengar 
hon hade.

Till en början var inkomsten inte 
tillräcklig för att försörja hennes 
familj. Men skönhetssalongen gav 
henne det självförtroende och mod 
hon behövde för att veta att hon var 
självständig och oberoende.

Systrarna kom med mat till henne, 
ringde för att uppmuntra henne 
och gav henne råd om hennes nya 
verksamhet, kärleksfullt tjänande på 
många olika sätt. En broder tryckte 
och delade ut tusentals flygblad för 
att göra reklam för hennes salong. 
Andra församlingsmedlemmar visade 
omtanke för hennes barn med kärlek, 
vänskap och stöd.

Hon hade få världsliga tillhörig
heter, ändå sa hon att det blev den 
lyckligaste tiden i hennes liv. Källan 
till hennes glädje var hennes tro på 
Jesus Kristus och de medlemmar 
som visade henne kristuslik kärlek. 
Även under sina prövningar kände 
hon Herrens stora kärlek till henne, 
genom hennes församlingsfamiljs 
exempel och tjänande.

S T Ö D V E R K S A M H E T E N S  P R I N C I P E R

Att tjäna dem som har ekonomiska 
svårigheter
Hur kan vi hjälpa till i svåra ekonomiska tider?
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Förslag på hur man kan tjäna 
dem som har ekonomiska 
svårigheter:

1. Var kärleksfull och icke 
dömande. Tänk på kung 
Benjamins varningar om att 
döma människor som har 
ekonomiska svårigheter (se 
Mosiah 4:17–19).

2. Gud vill välsigna oss timligen 
såväl som andligen. Att visa 
tro genom att göra saker på 
hans sätt kommer att förändra 
våra liv och dem som är 
omkring oss.

3. När du anstränger dig för att 
tjäna, se då till att inte göra 
det som de kan göra själva 
eller ta ifrån dem tillfällen att 
bli mer oberoende.

4. Att ge bort pengar är inte 
lösningen på varje ekono
misk fråga. Tid, kärlek eller 
andra tjänandehandlingar kan 
ofta vara bättre lösningar. Att 
erbjuda sig att passa barnen 
eller utföra trädgårdsarbete 
kan till exempel spara in på 
utgifter för barnvakt eller 
gräsklippning. Att bjuda hem 
dem på mat kan sänka deras 
matkostnader. Den personliga 
kontakten kan också vara 
stöttande och helande.

5. I din önskan att tjäna kan 
du fundera över dina egna 
ekonomiska omständigheter. 
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RESURSER
•  Kyrkans oberoendekurser är 

kraftfulla redskap som hjälper 
individer bli mer oberoende. 
Att erbjuda dig att delta i en 
av dessa grupper med någon 
annan kan hjälpa dem övervinna 
sin rädsla eller osäkerhet. Hitta 
information om dessa kurser på 
kyrkans webbplats om obero-
ende, srs .ChurchofJesusChrist 
.org.

•  Läs ”De andliga grunderna till 
kyrkans ekonomiska obero-
ende”, av biskop Gérald Caussé i 
augustinumret 2018 av Liahona.

•  Läs ”Hur Anden kan hjälpa dig 
tjäna” i septembernumret 2019 
av Liahona.

•  Kyrkan erbjuder två blanketter 
till hjälp där du kan bedöma din 
förmåga att hantera en kris och 
att hjälpa andra genom en kris. 
Gå till JesuKristiKyrka.org och 
sök efter ”Hantera prövningar:  
Hjälp till självhjälp [Facing Chall-
enges: A Self- Help Guide}” och 
”Hur kan jag tjäna andra under 
en kris ?” [How Can I Minister to 
Others During a Crisis?].

En oberoendekurs i Mumbai, Indien.

Herren kommer att välsigna oss 
när vi gör uppoffringar för att 
välsigna andra, men vi har fått 
rådet att inte göra mer än vi kan 
(se Mosiah 4:26–27). Att delta i en 
oberoendegrupp för att lära dig 
mer om personlig ekonomi kan 
förbättra din förmåga att hjälpa 
andra.

6. Var lyhörd och överskrid inte 
gränser genom att påtvinga andra 
din hjälp, även om du menar väl. 

Låt dem säga ”nej, tack” om det är 
vad som känns bäst för dem.

7. Tjäna utan att förvänta dig tack
samhet. Människor känner sig så 
lätt förödmjukade och skamsna 
över ekonomiska problem vilket 
kan göra det svårt att uttrycka 
tacksamhet. Erbjud din kärlek och 
ditt tjänande utan påtryckningar. 
Ibland kan anonym hjälp vara vän
ligare mot dem som är känsliga. ◼
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En persons 
värde minskas 
inte av 
brottslighet.
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Just nu sitter fler än 10 miljoner människor 
häktade eller i fängelse runtom i världen.1 
Jesus Kristus, som älskar alla och förstår 

varje svårighet ber oss att tjäna alla vår him
melske Faders barn, även dem som sitter i 
fängelse. ”Då ska de rättfärdiga svara honom: 
Herre, när såg vi dig … i fängelse och kom till 
dig?

Då ska Kungen svara dem: Jag säger er 
sanningen: Allt vad ni har gjort för en av dessa 
mina minsta bröder, det har ni gjort för mig” 
(Matt. 25:37–40).

Hur kan vi göra det som Frälsaren ber oss 
om och tryggt tjäna dem som sitter i fängelse? 
Den här artikeln ger oss grundläggande prin
ciper för att kunna sätta igång. Diskutera i 
bönens anda med lokala ledare i kyrkan vad 
som är lämpligt och klokt i ert område.

Alla är Guds barn
Rättssystem kan vara olika, men de utman

ingar som följer på fängelsestraff är desamma i 

alla länder och kulturer. Doug Richens hanterar programmet för fängs
lade medlemmar i kyrkan. Han samordnar även arbete med andra 
trossamfund och samhällsgrupper för att hjälpa dem som påverkas av 
fängelsestraff, oavsett deras bakgrund eller religiösa tro.

”En vanlig fördom om dem som sitter i fängelse är att alla är opålit
liga, våldsamma och farliga”, säger broder Richens. ”Men jag har upp
täckt att de flesta inte är på det sättet. De flesta ångrar sina handlingar. 
De försöker komma över tidigare, dåliga beslut och leva goda liv.”

I vissa länder har så många som hälften av alla invånare en nära 
familjemedlem som sitter eller har suttit i fängelse.2 Dessa fängslade 
syskon, föräldrar och barn är – förutom att de definieras av sina jord
iska relationer – alla barn till Gud.

Jordisk och evig dom
Trots att livet kräver att vi gör bedömningar så är vår himmel

ske Fader och Jesus Kristus de enda som kan göra en fullkomlig 
bedömning av någon beroende på deras omständigheter, handlingar 
och önskningar (se 1 Sam. 16:7). Denna fullkomliga bedömning tar 
säkert hänsyn till omständigheter som människor föds till och som 
kan göra det troligare att de fängslas, såsom familjetrauma, förvärvad 
fattigdom, en drogkultur osv. Många andra faktorer kan påverka en 
människas förmåga att fatta bra beslut, inklusive deras hälsa och 

FO
TO

GR
AF

I A
V 

GA
LL

ER
 A

V 
PE

GG
Y 

M
AR

IE 
FL

OR
ES

; F
OT

OG
RA

FI 
AV

 PA
R 

SO
M

 P
RO

M
EN

ER
AR

 A
V 

NA
NC

Y 
AN

N 
KI

RK
PA

TR
IC

K;
 Ö

VR
IG

A 
FO

TO
GR

AF
IER

 FR
ÅN

 G
ET

TY
 IM

AG
ES

dem som sitter 
i fängelse

Marissa Widdison
Kyrkans tidskrifter

AT T  T J Ä N A 
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välmående.3 Även om det är viktigt för sam
hället att upprätthålla lagar så att vi kan leva 
tryggt så kan det göras med medkänsla och 
ett evigt perspektiv, med insikt om att det är 
mycket vi inte förstår.

”Tänk på hur du skulle känna dig om 
du dömdes för resten av ditt liv på basis av 
det värsta du någonsin har gjort”, sa Tanja 
Schaffer, en medlem av kyrkan som arbetade 
på en advokatbyrå innan hon grundade en 
påverkansgrupp för fångar. ”Det är upp till 
Gud att förlåta den han vill, men han befaller 
oss att förlåta alla” (se Matt. 18:21–22).

Principen om Guds fullkomliga dom kan 
också vara en källa till tröst för dem som fallit 
offer för brott. Ibland får inte de som har 
skadat andra någon bestraffning på jorden. 
Offren kan fortsätta lida långt efter det att 
förövarens fängelsestraff har upphört. Många 
av de som påverkas av fängelsestraff har 
varit både offer och förövare vid olika till
fällen, vilket påminner oss om att livet är en 
komplicerad väv av relationer och beslut som 
påverkar andra. Vi kan finna tröst i att lita på 
att vår himmelske Fader och Jesus Kristus för
står allt. Deras dom kommer att vara fullkom
lig. Läkningen de ger, både till den oskyldige 
och till den ångerfulle, kommer att vara full
ständig (se Upp. 21:4).

Ledares kärleksfulla exempel
Äldste Gerrit W. Gong i de tolv apostlarnas 

kvorum beskrev ett möte där alla omkring 
honom var klädda i vitt. De sjöng och bad och 
Guds kärlek flödade.4 Till skillnad från vad 
många av oss tror så var det här inte ett möte 
i templet. Det här var ett besök i ett fängelse 
där vita overaller var standarduniformen.

”Kyrkans ledare bryr sig om alla som har 
drabbats av brott och fängelsestraff”, säger 
broder Richens och beskriver hur en ledare 
ger bort sitt eget exemplar av en kyrkans 

tidskrift till någon han besöker i fängelset 
varje månad. ”De besöker ofta dem som 
sitter fängslade, stödjer deras familjer och 
tar ömsint hand om offren.”

Kyrkans verksamhet på kriminalvårds
anstalter faller inom stavspresidentens 
ansvarsområde och han arbetar med för
samlingsledare för att tillgodose behoven 
hos dessa i deras område. Vad gör era 
stavsledare för att tjäna och dela med sig av 
upplyftande budskap till fängslade med

lemmar? På vissa platser kan medlemmar i kyrkan kallas att besöka 
och undervisa fångar. Broder Richens säger att de medlemmar som 
kallas att ge stöd är ofta nervösa från början, men sedan tycker de att 
deras ämbete är så givande att de aldrig vill bli avlösta.

”Det är en gudstjänst som är ren”, säger han (se Jak. 1:27).
Medan vi inte bör känna oss pressade att besöka fångar som vi inte 

känner så finns det andra säkra sätt som vi kan tjäna på. Här följer 
några:

•  Ta med fångar i dina böner, särskilt de du känner vid namn. Bönen 
är mäktig!

•  Hör med lokala fängelser eller häkten om de behöver något 
som kan doneras. Läsning, hantverk som virkning, konst
hantverk och släktforskning tillåts på många inrättningar.

•  Om du känner någon som sitter i fängelse kan du skriva 
upplyftande brev till honom/henne. Fatta säkra, kloka beslut 
när ni kommunicerar. Följ Anden och upprätthåll lämpliga 
gränser.

•  Behandla familjemedlemmar till dem som 
sitter fängslade – särskilt barn – med kär
lek, respekt och gemenskap. Kom ihåg 
att familjemedlemmar vanligtvis också är 
oskyldiga offer. Den Helige Anden kan 
hjälpa oss veta hur vi bäst kan tjäna alla 
familjemedlemmar.

Den Helige Anden är 
inte begränsad

Att sitta fängslad 
kan vara en oerhört 
svår tid i en persons 
liv. Men den Helige 

Gud ger mäkt-
iga löften till 
alla som väljer 
att följa honom, 
oavsett om 
vi för första 
gången hör 
om honom på 
söndagsskolan 
eller i ett 
fängelse.
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Anden begränsas inte av väggar, galler eller kedjor. Bön, skriftstudier 
och ödmjukhet kan inbjuda hans tröstande närhet lika snabbt i en 
fängelsecell som utanför. På grund av detta kan fängelset bli en plats 
för underverk.

Portia Louder, en medlem i kyrkan som skrev blogginlägg medan 
hon satt fängslad, beskriver det som en svår resa i tro och självinsikt. 
”Jag har fått kämpa rätt ordentligt i mitt liv, men jag kan känna hur 
jag har helats av en kärlek som är obeskrivlig”, skrev hon i fängelset. 
”Oavsett vilken prövning du går igenom just nu, var du än befinner dig 
på din resa – ge inte upp!”

Garff Cannon, som tjänade som grenspresident i ett fängelse, 
beskrev hur Anden manade honom att tala vänligt till en godhjärtad 
manlig fånge som hade levt ett tufft liv. ”Det du precis sa till mig var de 
vänligaste ord som någon har sagt till mig i hela mitt liv”, sa mannen. 
”Jag kan inte minnas att någon någonsin har talat till mig med vänlig
het eller omsorg. Tack.” De avslutade sitt möte med den första bönen 
som mannen hade hört på flera år.

”Ja, den Helige Anden finns definitivt på kriminalanstalter”, vittnar 
broder Cannon. ”Guds barn är där och han vill ha tillbaka dem.”

Gud ger mäktiga löften till alla som väljer att följa honom, oav
sett om vi för 
första gången hör 
om honom på 
söndagsskolan eller i 
ett fängelse. Som det 
står i Hesekiel 36:26: 
”Jag ska ge er ett nytt 
hjärta och låta en ny 
ande komma in i er.”

Att återgå till samhället är en oerhörd utmaning
En persons värde minskas inte av brottslighet (se 

L&F 18:10). När någon vill ändras till det bättre, låter 
vi dem utvecklas och förlåtas?

”Guds nåd och barmhärtighet är oerhörd”, säger 
broder Richens. ”Ibland kan fångar känna sig för
låtna av Herren långt innan de förlåts av regeringen, 
samhället eller till och med vissa medlemmar i 
kyrkan.”

Att återvända till samhället efter att ha suttit fängs
lad är svårt. De som har suttit i fängelse har ofta svårt 
att få jobb eller bostad. Vi kan hjälpa dem känna 

trygghet på bra platser och utöva sunda 
fritidsintressen. Kanske det viktigaste vi kan 
göra är att vara en positiv, stärkande vän. När 
Joseph Smith talade om fängelsereformer 
medan han kandiderade till president för USA 
lärde han att ”stränghet och isolering aldrig 
kan göra lika mycket för att förändra männ
iskans natur som förnuft och vänskap.” 5

Barmhärtighet gör skillnad
Judas uppmanade de heliga att ”vara barm

härtiga” ( Jud. 1:22). Hans ord är en upprep
ning av Frälsarens vädjan att vi ska komma 
ihåg dem som är i fängelse. Hur svarar vi på 
dessa uppmaningar? Låt oss anstränga oss för 
att ge näring åt dem som sitter fängslade –  
och deras familjer – med Guds godhet. Vår 
barmhärtighet kan göra skillnad. ◼
För fler resurser i det här ämnet, gå till  
prison  .ChurchofJesusChrist .org.
SLUTNOTER
 1. Se ”World Prison Population List: Eleventh Edition”, 

National Institute of Corrections, nicic.gov.
 2. Se ”Half of Americans Have Family Members Who 

Have Been Incarcerated”, 11 dec. 2018, Equal Justice 
Initiative, eji.org/news.

 3. Se ”Traumatic Brain Injury in Criminal Justice”, 
University of Denver, du.edu/tbi.

 4. Avdelningen för prästadömet och familjen, julandakt, 
december 2019.

 5. ”Joseph Smith as a Statesman”, Improvement Era,  
maj 1920, s. 649.
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Douglas G. Richens
Chef för kyrkans verksamhet i fängelser

När jag för många år sedan besökte ett fängelse 
mötte jag en man som hette Eric. Han hade suttit i 
fängelse i 17 år. Eric missade sällan kyrkan under 

den här tiden. Han bad ofta med andra och hjälpte många 
lära sig om skrifterna. När jag träffade Eric hade han 
allvarliga problem med hälsan. Jag hade möjligheten att 
träffa honom i hans sjukhusrum i fängelset.

Medan vi pratade berättade Eric om hur tacksam han 
var för de många medlemmar i kyrkan som hade funnits 
där för honom genom åren. Han bar sitt vittnesbörd och 
vittnade om sin tro på Jesus Kristus. Med viskande röst 
sa han sedan att han ändå kände sig glömd och ensam 
många dagar. Vi pratade en stund till, bad tillsammans och 
skildes som vänner. Några timmar senare fick jag veta att 
Eric hade dött.

Erics resa genom livet hade varit hård. Men han hade 
så småningom lärt känna och älska sin himmelske Fader, 
Jesus Kristus och sig själv. Och det är det som räknas. I 
evigheterna tror jag inte att det spelar någon roll var eller 
hur vi lärde känna Jesus Kristus. Det som är viktigt är vad 
vi gjorde med våra liv när vi hade lärt känna honom.

Omständigheterna och valen som ledde till att du 
fängslades behöver inte definiera ditt liv. Du kan ha begått 
misstag, små och stora. Du kan ha begått ett brott en 
eller flera gånger. Det är en del av ditt förflutna, men ditt 

Guds ljus kan bli en del av din framtid.

förflutna behöver inte avgöra din framtid. Du har makten 
att göra val som inbjuder glädje, även i svåra tider.

Din sanna identitet
Syster Joy D. Jones, Primärs generalpresident, har 

besökt fängelser flera gånger. Hon återgav en gång följ
ande berättelse:

”Jag minns första gången jag besökte ett fängelse i 
närheten av mitt hem. När jag pratade med en grupp 
fångar kändes det som att jag var på en helig plats, för jag 
visste att de hade en uppriktig önskan att förändra sig och 
komma till Kristus. Vi pratade om vår gudomliga identitet 
som Guds barn.

Vid ett tillfälle berättade jag om mitt tvååriga barnbarn 
som hade kommit fram till mig en gång, leende. Hon för
kunnade entusiastiskt: ’Mormor, jag är ett Guds barn!’ Då 
sa en person lågmält: ’Jag undrar hur mitt liv skulle ha sett 
ut i dag om någon hade berättat för mig när jag var liten 
att jag är ett Guds barn.’

De goda nyheterna är att vi är alla Guds barn”, fortsatte 
syster Jones, ”oavsett om vi får lära oss det som barn eller 
senare i livet. Det är aldrig för sent. Du är inte bortglömd. 
Gud känner dig. Han älskar dig. Hans Son Jesus Kristus är 
vår Frälsare. Han sonade för var och en av oss. Eftersom 
han gjorde det förstår Jesus våra liv fullkomligt och vi kan 

Ett budskap 
om hopp  

för dem som sitter i fängelse
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Återuppbygga tillit
Det kan vara svårt att veta vem man ska lita 

på under livets gång, men du kan alltid lita 
på din himmelske Fader. Skrifterna lär oss att 
Gud känner dig fullständigt. Han älskar dig 
och kan inte ljuga.1 Om det är svårt för dig 
att lita på andra – även Gud – så kan du be 
om det. Fråga din himmelske Fader: ”Älskar 
du mig? Kan jag lita på dig?” Och lyssna efter 
svaret. Det kan komma som en fridfull känsla 
eller stillsam tanke. Det kan ta tid. Men Gud 
kommer att besvara dina böner.

Förutom att veta vem du 
kan lita på 
är det viktigt 

att bli någon 
som andra kan lita 

på. Det kanske inte 
är lämpligt för dig att 

ha kontakt med dem som du har orsakat 
skada. Men du kan fortfarande se det som 
har hänt ur deras perspektiv, utveckla 

medkänsla för dem och be för dem. Du kan 
välja att vara en pålitlig person i de nya rela
tioner du utvecklar.

Det kan ta lång tid. Jag är tacksam för följ
ande uppmuntrande ord från äldste Jeffrey R. 
Holland i de tolv apostlarnas kvorum: ”Fort
sätt älska. Fortsätt försöka. Fortsätt ha tillit. 
Fortsätt tro. Fortsätt växa. Himlen hejar på dig 
i dag, i morgon och för evigt.” 2

Att vara förälder i fängelse
Du kanske frestas att tro att du inte kan 

vara förälder medan du sitter i fängelse. 
Kämpa emot den tanken. Hitta, när så är möj
ligt, sätt att stödja din familj och dina barn.

De senaste åren har kyrkans ledare betonat 

få fullständig förlåtelse för våra synder. Han sa: ’Ja, de kan glömma, 
men jag ska inte glömma dig. … Se, jag har inristat dig på mina hand
flator. Dina murar står alltid inför mina ögon’ (1 Ne. 21:15–16).”

Att tro att du och alla du känner är ett barn till Gud kan vara en 
källa till inre styrka. När du accepterar den här sanningen och låter 
den vägleda ditt liv så kommer du att finna större frid och bli ett gott 
exempel för andra.
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vikten av att undervisa om evangeliet för varandra i våra 
familjer. Ställ dig frågan: ”Hur kan jag hjälpa min familj ta 
emot evangeliets välsignelser?” Här följer fyra förslag:

•  Du kan alltid be för din familj. Bönen är en kraftfull 
form av andligt arbete som inte begränsas av väggar 
eller avstånd.

•  Om du har tillstånd att kommunicera med dina barn 
kan du söka efter lämpliga sätt att ge uttryck för din 
kärlek. Undervisa dem om de andliga lärdomar som du 
får.

•  Ansträng dig för att återknyta kontakten med pålitliga 
vänner. Bygg upp relationer med dem som kan vara ett 
gott inflytande över din familj.

•  Förändras till det bättre. Varje ansträngning du gör för 
att förbättra dig och ta ansvar för dina val hjälper dig bli 
en bättre pappa eller mamma.

Gå framåt
President Russell M. Nelson, vår profet i dag, har sagt 

att syftet med det här livet är att förbereda oss för att möta 
Gud genom att följa Jesu Kristi exempel. ”Och det gör vi 
när vi dagligen omvänder oss och tar emot hans renande, 
helande och stärkande kraft”, lärde han. ”Då kan vi känna 
bestående frid och glädje, också under oroliga tider.” 3

Omvändelse är en viktig del av att helas. Det börjar 
med att du ber uppriktigt till Gud, berättar för honom 
vad du har gjort fel och ber om hans förlåtelse. Du börjar 
känna frid när du lär dig mer om evangeliet och följer 
Jesu Kristi exempel. Dessa känslor och ditt ändrade bete
ende är bevis på att du börjar läka.

Kyrkans ledare finns där för att hjälpa dig vandra vägen 
tillbaka till Gud. Det kommer alltid att vara möjligt att åter
vända till din himmelske Fader genom Jesus Kristus. Trots 
att du kan känna dig förlåten av Gud långt innan du har 
förlåtits av familj, samhälle eller till och med vissa med
lemmar i kyrkan – misströsta inte. Fortsätt bara framåt. Lita 
på Guds löften och hans tidsplan.

Gud hjälper dig läka
Kom ihåg att allt slags läkande – bland annat från 

beroende, övergrepp eller annat trauma – tar tid. I Bibeln 
finns berättelsen om hur Jesus botade en blind man vars 
syn återvände i omgångar. Först såg han ”människorna, 
de [gick] omkring men de [såg] ut som träd.” Då lade Jesus 
”händerna på hans ögon igen” och det var då mannen 
äntligen såg allting klart (Mark. 8:24–25). På liknande 
sätt botade Jesus en kvinna som hade problem med 
blödningar, först efter att hon hade lidit i 12 år (se Mark. 
5:25–34). Dessa berättelser påminner oss om att fysisk, 
andlig och psykisk läkning ofta sker med tiden. Om det 
känns som att du inte läker så snabbt som du skulle vilja 
så kan du försöka se de små framstegen. Be och tala med 
Gud om dina känslor och tacka honom för de framsteg 
du lägger märke till.

Oavsett om du redan är medlem i Jesu Kristi Kyrka av 
Sista Dagars Heliga, om du lär dig mer om evangeliet eller 
är en återvändande medlem så bör du veta att vi bryr oss 
om dig. Oavsett hur ditt förflutna har varit eller hur lång 
vägen framför dig är så kan din framtid vara fylld av Guds 
ljus. Evangeliets väg ger oss styrka. Den ger oss tröst. Den 
leder till mer glädje i det här livet och lycka i evigheten.

Din himmelske Fader och Jesus Kristus känner och 
älskar dig fullständigt. De kommer aldrig att överge dig. 
De kommer aldrig att skada dig. De kommer aldrig att 
glömma dig. ◼
SLUTNOTER
 1. Se till exempel Hebr. 6:18; Enos 1:6; Eth. 3:12; L&F 62:6.
 2. Jeffrey R. Holland, ”I morgon skall Herren göra under bland er”, 

Liahona, maj 2016, s. 127.
 3. Russell M. Nelson, ”Inledande ord”, Liahona, maj. 2020, s. 6.
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Att gifta sig senare i livet kan innebära väldigt unika vändningar. Men 
när ett par inträder på den här stigen i tro så kan de upptäcka stor 

glädje och utveckla kristuslika egenskaper. Här följer tre lärdomar från dem 
som hittade kärleken på äldre dagar samt tre tips för blandade familjer. Jag 
hoppas att det här kommer att hjälpa äldre nygifta – eller dem som fortfar
ande väntar på äktenskap – inse att de inte är ensamma på den här resan. 
Dessa kortfattade principer kan ge upphov till idéer för hur alla äktenskap 
kan stärkas, oavsett om ni har varit tillsammans i 50 år eller 5 månader.

Ha ett evigt perspektiv
Mona (namnen har ändrats) trodde inte att hon någonsin skulle hitta en 

evig livskamrat efter två misslyckade äktenskap. Sedan flyttade hon till ett 
seniorboende där hon mötte Bob. De blev vänner och hon berättade för 
honom om evangeliet. Ungefär samtidigt som de förlovade sig fick Bob en 
cancerdiagnos, Han frågade Mona om hon fortfarande ville gifta sig med 
honom.

”Naturligtvis”, sa hon. ”Jag gifter mig med dig för evigheten, inte bara för 
det här livet.”

Paret gifte sig och Bob döpte sig. Bägge satt i rullstol när de beseglades i 
templet. Mona sa att Bob omgavs av ett celestialt ljus den dagen. Han levde 
ytterligare sex månader och gladdes åt varje dag med sin älskling. Nu kan 
Mona knappt vänta på att de ska få vara tillsammans igen.

Öva på kommunikation
När Cassie förälskade sig i Albert oroade hon sig för att återgå till samma 

negativa kommunikationsmönster som hade funnits i hennes första äkten
skap. Så de gick en äktenskapskurs tillsammans där de lärde sig att:

1. Öva på att lyssna.
2. Vara uppriktiga med sina känslor.
3. Samarbeta, inte tävla.

Välsignelser och prövningar av att 
gifta sig senare i livet
Christy Monson

T R O F A S T  Å L D R A N D E

Några berättelser och 
tips för att stärka äkten-
skapet oavsett ålder.
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4. Vara överens om att vara oense 
när det behövdes.

5. Diskutera hanteringen av 
pengar.

”Att bygga ett framgångsrikt äkt
enskap kräver övning, men vi älskar 
varandra tillräckligt mycket för att det 
ska fungera”, säger Cassie.

Hantera förändringar med 
kärlek

Amanda grubblade över sin patri
arkaliska välsignelse. Den sa att hon 
skulle ha ett stort inflytande över 
sina barn och barnbarn, men hon 
hade passerat sin fertila ålder och 
hade aldrig gift sig. Sedan träffade 
hon piloten Patrick. De tyckte om att 
lyssna på musik och att spela golf 
tillsammans. Efter en tid gifte de sig.

Patricks första fru hade dött och 
han hade tre döttrar med henne. 
Trots att de sörjde sin mammas 
bortgång började de så småningom 
återgälda Amandas kärlek till dem. 
Åren gick.

En dag satte sig Patrick i flygplanet 
och kom aldrig tillbaka. Efter flera 

veckors sökande hittades planet i en närliggande sjö. Amanda insåg att hon 
var den enda förälder som Patricks döttrar hade kvar och som var vid liv. Hon 
ansträngde sig extra mycket för att stötta och kommunicera med dem, särskilt 
i deras sorg.

I dag har hon och hennes styvdöttrar ett starkt band. De ringer för att be om 
råd och vänder sig till henne efter en jobbig dag. Med ödmjukhet och tacksam
het inser Amanda att hennes patriarkaliska välsignelse trots allt har besannats.

Tre tips för blandade familjer
1. Lek tillsammans. Terry och Lucinda är bägge gifta för andra gången. 

Terrys styvson älskar att spela golf så de planerar en golfträff varje vecka. 
Lucinda ställer i ordning en särskild plats med böcker, spel och pussel 
när barnbarnen besöker dem.

2. Var tålmodig. När Cassie och Albert hade gift sig vägrade Cassies 
barn att besöka dem under julen. Paret bestämde sig för att ändå lämna 
julklappar, ge barnbarnen en kram och låta alla förstå att de var väl
komna när som helst. Det dröjde inte länge förrän hela familjen älskade 
Albert och började samlas under storhelgerna.

3. Gör extra ansträngningar för att skapa band. Amanda läser berätt
elser för sina nya barnbarn via datorn och förbereder till och med enkla 
vetenskapslektioner för dem. En annan mamma håller i en chattgrupp 
online en gång i månaden med familjemedlemmar runtom i landet.

Att älska dem som kommer in i våra liv, som nya makar och barn, kanske 
inte är lätt, men äktenskap och nya familjer kan ersätta ensamhet med glädje. 
När vi ber vår himmelske Fader att välsigna oss med kristuslik kärlek så kan vi, 
oavsett ålder, bli mer värdiga att möta vår Frälsare. ◼
Författaren bor i Utah, USA.
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U N G A  V U X N A
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Jody Moore

Den är ett av de mest fantastiska verktyg som någonsin har 
skapats. Den är snabbare och mer effektiv än någon dator 
och den förändras enligt det den lär sig om världen. Den är 
något som alla, oavsett rikedom eller status har tillgång till 
och du kan inte köpa den i en butik eller på nätet. Den är 

mer komplicerad än vi kan förstå och jag har riktiga goda nyheter till dig:
Du har en. Din himmelske Fader gav den till dig. Det är din hjärna.
Den mänskliga hjärnan är fantastisk. Tänk exempelvis på när du 

borstar tänderna. Jag har små barn som jag fortfarande försöker få att 
borsta sina tänder regelbundet, men jag har själv bemästrat det. Jag gör 
det utan att någon påminner mig eftersom min hjärna har programmerat 
det som en del av min rutin. När jag borstar behöver jag inte googla var 
på tandborsten jag ska klämma ut tandkrämen, min hjärna ser till att 
den automatiskt hamnar på borstet. Jag kan borsta mina tänder medan 
jag lyssnar på en podcast, diskuterar med mina barn eller läser en bok 
eftersom min hjärna automatiskt vet vad den ska göra.

Den här förmågan att gå på autopilot fungerar väldigt bra för oss för 
det mesta, men vad händer när vi går igenom förändringar som är en del 
av livet? Ibland går vi igenom förändringar som vi inte hade räknat med, 
som skilsmässa eller när någon vi älskar oväntat dör, men även när livet 

Livsförändringar kan ge upphov till en 
hel del stress och ångest, men jag har 
upptäckt att de här 3 strategierna kan 
vara till hjälp.

STRATEGIER FÖR 
ATT HANTERA 
L IVSFÖRÄNDRINGAR

3 
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går i rätt riktning ställs vi inför livsförändringar såsom 
nya städer, nya jobb, examen från college, vi gifter oss, 
får barn, med mera.

Sanningen är den att hjärnan inte tycker om föränd-
ringar. Det krävs mycket energi för att hantera föränd-
ringar, för vi kan inte fungera lika omedvetet som vi är 
vana vid. Om vi kombinerar det med de känslor som 
ofta medföljer förändringar så kan det ibland kännas 
outhärdligt.

Som tur är kan vi använda det vi vet om hjärnan och 
arbeta med det så att ångest och överväldigande käns-
lor minskar. Jag har genom åren upptäckt tre strategier 
som hjälper människor hantera ångest och förändring 
och som jag vill dela mer er.

STRATEGI 1:  
Begränsa din synvinkel.

Förändring innebär okända ting. Ibland blir hjärnan 
överväldigad om det finns för många okända variabler. 
Den fruktar det okända eftersom den tror att det är en 
indikation på kommande fara.

Tack, hjärnan, för att du håller oss vid liv.
Jag har upptäckt att det bästa sättet att hantera 

förändringar är att begränsa din synvinkel efter det du 
känner till. Ju jobbigare och mer extrem förändringen 

är, desto mer behöver du begränsa din synvinkel. Om du 
förlorar ditt jobb helt oväntat så kan din hjärna vilja reda ut 
mängder av olika saker. Hur ska du betala dina räkningar? 
Hur ska du hitta ett annat jobb? När kommer du att hitta 
ett? Hur svår kommer processen att vara? Vad kommer 
andra att tycka?

Många av de här frågorna har vi inte svar på just nu, 
men det behöver vi heller inte ha. Vad är nästa steg? Kom-
mer du att klara dig resten av veckan? Det är egentligen allt 
du behöver veta just nu.

När vi befinner oss i djup känslomässig smärta behöver 
vi ibland bara fokusera på en dag i taget. Vad ska du äta till 
frukost? Börja med det.

Begränsa din synvinkel så att du kan känna frid, sedan 
kan du få svar. Herren kommer att leda dig om du söker 
efter honom och litar på honom. ”Var ödmjuk så ska Herren 
din Gud leda dig vid handen och besvara dina böner” (L&F 
112:10).

STRATEGI 2:  
Fokusera på framtiden, inte det 
förflutna.

Hjärnan tycker om att gå till det förflutna eftersom det 
finns minnen där som den kan använda, men din framtid 
kommer att skilja sig från ditt förflutna, och det är bra. Att 
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älta det som gick fel eller minnas ”den gamla goda 
tiden” på bekostnad av nuet är lätt hänt, men det 
hjälper inte.

När jag fick mitt första barn var jag överlycklig att 
jag hade den här lilla personen i mitt hem och kunde 
inte fatta hur mycket jag älskade honom. Men jag 
kände mig också överväldigad av hur mycket hjälp 
han behövde och min oförmåga att leva lika fritt som 
tidigare. Jag tänkte hela tiden på att livet brukade vara 
så mycket enklare. Jag tänkte på att jag brukade kunna 
duscha och fixa håret varje morgon. Jag tänkte på att 
jag brukade tycka om min kropp mer. Jag tänkte på att 
jag brukade vara mer utsövd och därför mer underhåll-
ande. Jag kände mig hemsk när jag fokuserade på hur 
mitt förflutna hade varit.

Så småningom insåg jag att det inte fanns några 
svar i det som hade varit. Jag måste fokusera på fram-
tiden. Jag måste börja föreställa mig att jag gjorde det 
jag ville göra i livet – men med en bebis. Jag behövde 
lära känna den person jag ville bli, inte den person jag 
brukade vara. Det här är inte alltid enkelt, men det är 
möjligt om du är villig att se möjligheterna.

Herren har sagt till oss:
”Ni är små barn, och ni har ännu inte förstått hur 

stora välsignelser Fadern håller i sina egna händer och 
har berett åt er.

Och ni kan inte bära allt nu. Var dock vid gott mod, för 
jag ska leda er. Riket är ert och dess välsignelser är era, och 
evighetens rikedomar är era” (L&F 78: 17–18).

STRATEGI 3:  
Ha medkänsla med dig själv.

Förändringar kan få oss alla att känna oss omtumlade. 
Du kan känna en mängd olika känslor. Något av det skad-
ligaste vi kan säga till oss själva är tankar som: ”Jag önskar 
att jag inte var så känslig; jag borde hantera det här bättre” 
eller ”jag är så ledsen att jag inte är starkare”.

Att önska att du var mindre känslosam gör inte föränd-
ringen lättare. Det gör bara att du känner skam eller skuld-
känslor också utöver de prövningar du redan går igenom. 
Medkänsla med dig själv är nyckeln.

Medkänslan säger: ”Det är klart att det här är jobbigt! 
Det är okej att du kämpar med det här” och ”jag älskar dig 
ändå”. Snälla, säg det här till dig själv. Öka inte smärtan 
genom att tänka att det inte borde göra ont.

Vår himmelske Fader sände oss hit till jorden för att 
hjälpa oss bli mer som han och jag kan bara föreställa mig 
att det betyder att vi behöver utvecklas enormt mycket. Om 
jag vill att mina muskler ska växa så behöver jag lyfta tunga 
vikter. Motståndet i de här vikterna gör så att mina muskler 
bryts ner precis så mycket att när de byggs upp igen så är 
de ännu starkare.

Våra andar är likadana. Vi behöver ett visst motstånd så 
att vi kan komma tillbaka starkare än vi var tidigare.

Herren förklarade det på det här sättet: ”Mitt folk måste 
prövas i allt, så att de kan bli redo att ta emot den härlighet 
jag har för dem, nämligen Sions härlighet, och den som inte 
uthärdar tuktan är inte värdig mitt rike” (L&F 136:31).

Förändringar är ett sätt som det här livet formar oss på 
så att vi kan bli mer som vår Fader i himlen. Var snäll mot 
dig själv när livet förändras. Det här att vara människa kan 
vara jobbigt ibland. ◼



46 L i a h o n a

Fortsätta framåt med hopp 
under oförutsedda tider

Natalie Smith

Ingen av oss kunde ha förutsett 
den påverkan som covid- 19- 
pandemin har haft på världen.

Det är som att allt i världen 
har stannat av på obestämd tid 

vilket har lett till att osäkerhet för-
dunklar våra tankar om framtiden.

Jag kom hem från min mission i 
Arizona i USA precis när pandemin 
började sprida sig i världen. De sista 
veckorna på min mission hade jag 
skapat en bild av hur jag ville att mitt 
liv skulle bli när jag kom hem igen. 
Jag gjorde upp specifika planer och 
satte upp mål och var redo att börja! 
Jag planerade att gå en sjuksköt-
erskeutbildning, att börja med nya 
hobbies och hitta nya vänner och 
att ta alla de tillfällen som kommer 
när man är ung vuxen. Jag fick en 
känsla av frid och försäkran att Gud 
vägledde mig och hade stora ting i 
beredskap för mig efter min mission

Det ändrades snart efter min 
hemkomst.

U N G A  V U X N A

När vi är rädda 
och osäkra 
på hur vi ska 
kunna gå 
framåt i livet så 
kan vårt hopp 
och vår tro på 
Kristus visa 
vägen.

Mina planer ställdes in en efter en på grund av 
covid- 19. Jag började ifrågasätta och tvivla på de beslut 
och mål jag hade satt upp. Jag valde att leta efter ett 
jobb medan jag väntade på att mina onlineklasser skulle 
börja i stället för att flytta till en annan stat och börja 
skolan där som jag ursprungligen hade planerat. Efter ett 
tag kändes det som att jag hade förlorat min inriktning 
och slösade bort en massa tid. Jag var van vid att ha ett 
späckat schema som missionär och plötsligt kände jag 
mig ensam, uttråkad och oduglig.

Jag kände ingen förväntan inför framtiden. Jag ville 
inte ta itu med den här livsförändringen. Jag ville gå 
tillbaka i tiden, återvända till gamla vänskaper och platser 
där jag en gång hade varit lycklig. Den bild och de planer 
jag hade för mitt liv bara några veckor tidigare var borta 
och det kändes som att jag förlamades av mörker, rädsla 
och modlöshet. Jag kände inte alls igen mig själv. Jag 
hade precis avslutat den fantastiska upplevelsen av att 
tjäna Herren under 18 månader, men nu kände jag mig 
mer deprimerad än någonsin tidigare.

Jag undrade varför allt blev fel och var Herrens utlov-
ade välsignelser fanns. Den försäkran jag hade känt 
under min missions sista veckor verkade ha försvunnit.

Sedan kom generalkonferensen och jag insåg hur 
mycket som fattades inom ett område i mitt liv – hopp.
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Äldste Jeffrey R Holland i de 
tolv apostlarnas kvorum höll ett 
tal med namnet ”Med fullkomligt 
klart hopp” (generalkonferensen i 
april 2020) och jag fastnade särskilt 
för det. Jag insåg att på grund av 
min tro på Kristus kunde och borde 
jag hoppas på att något bättre ska 
komma. Eftersom Kristus lever och 
alltid arbetar i mitt liv så insåg jag att 
min framtid kommer att bli lika fylld 
av underverk och storslagna välsign-
elser som mitt förflutna har varit.

Eftersom Frälsaren kände och 
övervann allt jag någonsin kommer 
att ställas inför så kunde jag tro, trots 
de många orsaker jag hade att inte 
tro, på att allt skulle bli bättre – även 
om mina planer ibland kullkastades.

Jag har börjat inse att om jag vill 
ha lycka, framgång och fullbordan i 
livet så måste jag hålla fast vid och 
gå framåt med hopp, även när jag 
står inför ovisshet. Det är enkelt att 
ge upp och vara olycklig. Det är svårt 
att utstå våra prövningar med tåla-
mod och den fasta, orubbliga tron 
på att Gud har full kontroll och att 
saker och ting kommer att bli bättre. 
Men precis som president Thomas 
S. Monson (1927–2018) sa: ”Må vi 
alltid välja det svåra och rätta i stället 
för det felaktiga och lätta.” 1

Lita på att Gud bygger upp dig 
även när det känns som att du rasar. 
Lita på att allt kommer att bli bra så 

småningom eftersom ”allt samverkar till det bästa för 
dem som älskar Gud” (Rom. 8:28).

När mörka moln omger oss och vi känner oss rädda 
och osäkra på om vi ska fortsätta framåt på de vägar 
som livet för in oss på, så kan vårt hopp och vår tro på 
Kristus upplysa vägen och låta oss ta åtminstone ett litet 
steg framåt. Tack vare honom är det möjligt för oss att 
känna glädje i nuet även när våra omständigheter inte är 
vad vi ville eller förväntade oss.

Om du känner att du har fastnat mitt emellan livsför-
ändringar eller om livet inte riktigt går som du vill så kom 
ihåg att din himmelske Fader har en plan för dig som du 
kanske inte ens kan föreställa dig. Även om han verkar 
tyst ibland så arbetar han aktivt i ditt liv. Han ser slutet 
redan från början. Om du litar på honom och fortsätter 
framåt och gör det bästa du kan i dina nuvarande 
omständigheter kommer ditt liv att bli oändligt mycket 
bättre än du trodde att det kunde bli.

Ge inte upp. Fortsätt att försöka även när du inte ser 
resultatet av dina ansträngningar och ingenting verkar bli 
bättre. Fortsätt kämpa även när dina planer går i stöpet. 
Sök efter Herrens inflytande i ditt liv och lär känna hans 
godhet. Sök Andens ledning i avsikt att handla enligt 
hans ord. Gör ditt bästa i dag, vad det än är. Fortsätt 
hålla fast. Fortsätt gå framåt. Och fortsätt hoppas på att 
det med Herrens vägledning kommer att bli bättre. ◼
SLUTNOT
 1. Thomas S. Monson, ”Val”, Liahona, maj 2016, s. 86.

Natalie Smith är född och uppvuxen i Washing-
ton i USA. Hon återvände nyligen från sin mission 
i Arizona i USA och går just nu på college. Hon 
älskar hälsosam mat, att studera och att vara i 

bergen, att springa, ta fotografier och samla tallkottar.



48 L i a h o n a

FO
TO

 M
AR

K 
BR

UN
SO

N

M E R  F Ö R  D I G!

Du hittar fler artiklar riktade särskilt till unga vuxna i den 
digitala versionen av februarinumret av Liahona på liahona 
.ChurchofJesusChrist .org, eller i Evangeliebiblioteket.

Den här månaden finns det fler artiklar om hur man 
hanterar livsförändringar, alltifrån att bli missionär till ett liv 
efter missionen, från att anpassa sig till livet som student till 
att lära sig hantera sorg och förlust.

DIGITALA ARTIKLAR

Hur jag kan anpassa mig till förändringarna efter 
min mission
Milka Gajardo Flores, Antofagasta, Chile

Att leva efter förbunden: Vägledning för återvända 
missionärer
Sadie Taylor- Jenks, Indiana, USA

5 tips för hur du kan trivas som universitetsstudent
Marisa Hoover, Utah, USA

Mina tips för jobbsökande efter college
Goodluck Isioma Ugbah, Nigeria

UV: AKTUELLT

Du hittar också nya artiklar varje vecka i UV: Aktuellt som 
finns i Unga vuxnas del av appen Evangeliebiblioteket.

U N G A  V U X N A
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Längd på första utgåvan:  
590 sidor.

Den första utgåvan  
trycktes för hand.

Tryckningshastighet: fyra blad 
på en sida per minut. 185 000 
blad för att trycka 5 000 
exemplar av boken.

Efter att Joseph Smith hade fått avslag av tre andra 
förläggare gick Egbert Grandin i Palmyra, New York 
med på att trycka Mormons bok. Tryckningen var en 
stor insats, mer än dubbelt så omfattande som andra 
trycksaker på den tiden.

Två manuskript:

•  Originalmanuskriptet: Uppteck-
nades av åtminstone tre skrivare 
medan Joseph Smith översatte och 
dikterade.

•  Tryckarens manuskript: En 
kopia av originalet gjord av 
Oliver Cowdery och två andra 
skrivare.

Sättning: John Gilbert, sättaren av 
Mormons bok, lade till stycken, stora 
begynnelsebokstäver och skiljetecken 
samt rättade stavfel.

Trycknings-
tid: sju 
månader.

Den hårt 
arbetande 
personalen 
arbetade 
11 timmar 
om dagen, 
sex dagar i 
veckan.

Första utgåvan av Mormons bok: 5 000 exemplar.Genomsnittlig upplaga för en bok i Förenta 
staterna år 1820: ungefär 2 000 exemplar.

1981: kyrkan hade tryckt ungefär 27 249 000 exemplar av Mormons bok.

2011: kyrkan hade tryckt över 150 000 000 exemplar av Mormons bok på 110 språk.
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BUDSKAP FRÅN OMRÅDETS LEDARE

Tjäna med kärlek
Äldste Martin J. Turvey, Storbritannien
Områdessjuttio

 För ett antal år sedan var vår då fyraårige son 
med om en allvarlig trafikolycka långt hem

ifrån. Efter ungefär en vecka på sjukhus kunde 
han förflyttas 32 mil till vårt lokala sjukhus. När 
vi kom hem låg det en lapp nedanför brevin
kastet från en kärleksfull och omtänksam 
stöd syster med information om vem som skulle 
hämta upp våra fyra övriga barn på skolan, vem 
som skulle laga mat och vem som skulle ta hand 
om vår tvätt. Under loppet av de följande fem 
veckorna av vår sons sjukhusvistelse födde min 
fru vår yngste son. Med en son i ena änden av 
sjukhuset, en hustru och en nyfödd baby i den 
andra änden, fyra barn att ta hand om och ett 
heltidsjobb att klämma in, skulle vi inte ha klarat 

oss utan den avsevärda hjälp vi fick av medlemmarna i vår försam
ling. Vi var så tacksamma för deras osjälviska tjänande. Vi vet att 
den vanligt förekommande frågan ”kan vi göra något för att hjälpa 
till?” alltid ställs uppriktigt, men den här underbara omtänksamma 
systern gick den extra milen, förutsåg våra behov och tjänade i 
enlighet med dem.

I Lukas 4:18 läste Frälsaren Jesajas profetior om sin egen 
ankomst och sin mission här på jorden. Där står det: 

”Herrens Ande är över mig, för han har smort mig till att för
kunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig att utropa 
frihet för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta 
frihet” (se Jes. 61:1).

I vårt samhälle i dag finns det många som har förkrossade 
hjärtan på grund av brustna familjerelationer eller andra svår
igheter. Det finns många som hålls fångna av beroenden, av 
de pression eller av missmod. Det finns många som är blinda, 
speciellt för de fridsamma sanningarna i Jesu Kristi evangelium. 
Och många har sårats av livets besvikelser.

I 3 Nephi 18:32 läser vi: ”Dock ska ni inte driva bort honom från 
era synagogor eller era platser för tillbedjan, för ni ska fortsätta 
betjäna sådana, för ni vet inte om de inte kommer att återvända 
och omvända sig och komma till mig med helhjärtat uppsåt, så att 
jag kan hela dem. Och ni ska bli medlet att föra frälsning till dem.”

Kan du föreställa dig en mer spännande välsignelse än att 
tillsammans med Frälsaren arbeta med att hela bedrövelserna hos 
dem omkring oss och vara ett redskap i deras frälsning?

För ett tag sedan åkte jag för att besöka min son som studerade i 
Rexburg i Idaho. Han, hans fru och jag åt middag på en restaurang 
där människor står i kö för att serveras. Den var full av studenter 
som var förväntansfulla inför sin examen och terminsavslutning. 
Jag lade märke till en ung dam som kom utan sällskap och såg ut 
att vara lite ensam och överväldigad av ljudnivån och aktiviteten 
omkring sig. Jag kände mig manad att fråga om hon ville göra oss 
sällskap. När hon fick sin mat gick hon förbi oss och tog sig ensam 

Jag uppmanar var och en av 
oss att ta varje tillfälle att räcka 
ut en hand till andra, att lyfta, 
stärka och tjäna med kärlek.
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till ett bord. Vid det ögonblicket, tänkte jag: Äsch, hon kommer att 
tycka att jag är konstig om jag frågar om hon vill sitta med oss, och 
jag lät tillfället passera. Jag minns att jag vaknade upp vid halv tre
tiden följande morgon och tänkte: Tänk om hon verkligen behövde 
vår hjälp och vänskap? Jag klev upp ur sängen och föll på knä och 
bad att någon annan skulle kunna hjälpa henne med det som jag 
hade misslyckats med. Jag bestämde mig också då för att jag skulle 
försöka att aldrig mer låta den sortens maning eller en möjlighet att 
lyfta någon annan passera.

Jag uppmanar var och en av oss att ta varje tillfälle att räcka ut 
en hand till andra, att lyfta, stärka och tjäna med kärlek. När vi gör 
det uppfyller vi det heliga löftet som vi ingick vid dopet att stå som 
vittnen om honom, vara hans händer och hela de nödställda. ◼

”Leonard har drunknat!” Lilly, som var utbildad 
badvakt, dök genast ner i poolen och drog upp 
honom från botten och började omedelbart sätta 
igång livräddning.

Jag kunde inte förstå att det hände. Jag und
rade om min son skulle tas tillbaka till vår him
melske Fader. Jag bad genast att Herrens vilja 
skulle ske. Mitt i kaoset lade Henri händerna på 
Leonards huvud och gav honom en välsignelse. 
Under den korta välsignelsen fick jag en bränn
ande känsla inom mig. Jag kan inte med ord 
förklara hur, men jag visste att det var Herren 
som tröstade mig och jag visste att om jag hade 
tro skulle allt bli bra. Precis när Henri avslutade 
välsignelsen tog Leonard ett andetag.

Leonard och Hanna Saffer med familj
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Små och stora svenska mirakel
I Lunds församling finns familjen Leonard och Hanna Saffer. De 
har fem barn i åldrarna 1–9. Mycket gott strålar ut från denna 
familj. De bjuder hem, de stöttar, de vittnar, de sjunger och de 
visar tro – allt medan barnens behov tillgodoses på ett härligt 
sätt. Resan har kantats av både glädje och bekymmer. Herren har 
verkligen besvarat deras böner, men det har varit tider då de har 
behövt vänta i tro och tålamod.

För oss som var med 1991 är Leonard och hans underbara 
familj ett ännu större mirakel. Vi ber Kerstin och Henri Saffer, 
Leonards föräldrar, att berätta.

 Min mans syster Lilly och hennes man Roger hade kommit från 
USA för att besöka oss i Sverige. Jag ville att vi skulle göra 

något speciellt, så vi bestämde oss för att tillbringa eftermiddagen 
i ett äventyrsbad. Jag tänkte att det skulle vara säkert eftersom vi 
var fyra vuxna som skulle passa barnen.

Men det måste ha blivit något missförstånd om vem som skulle 
passa Leonard, vår 5årige son. När vi såg att han saknades börj
ade vi frenetiskt leta efter honom. Plötsligt ropade min man Henri: 
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Ambulansen kom och tog Leonard till sjuk
huset. Han var fortfarande medvetslös och läk
arna varnade oss och sa att om han vaknade 
ur sin koma, skulle han förmodligen ha hjärn
skador. I efterhand har vi fått veta att endast 
två procent av dem som är med om denna typ 
av olycka klarar sig utan hjärnskador. Men jag 
trodde på att Leonard kunde bli bra om det var 
Herrens vilja. Jag koncentrerade mig på det.

På sjukhuset ringde vi vår grenspresident. Vi 
bad honom komma till oss för att ge Leonard en 
välsignelse med olja, vilket han gjorde. Detta var 
måndagen efter fastesöndagen den 1 december 
1991. Vi har senare fått veta att när vår grenspresid
ent skulle avsluta sin fasta på söndagens eftermid
dag blev han manad att fortsätta fasta. Han fastade 
ytterligare ett dygn och i samband med att han 
avslutade fastan ringde vi och bad om hans hjälp.

Två dagar senare vaknade Leonard. Det första 
han sa var: ”Jag flyter ner.” Han var rädd, men vi 
förstod snart att han var oskadd. Lättnad, lycka 
och tacksamhet flödade genom och över oss. Vi 
hade blivit välsignade med ett mirakel genom 
prästadömets kraft och genom vår tro. ◼

 När vårt missionspresidentpar Robert och Tiffany Davis verkade 
som missionärer här i Sverige för ungefär 35 år sedan hände 

något speciellt. En familj blev till. Och då inte familjen Davis, 
utan familjen Lohman. Pär Lohman bodde i Östersund när Robert 
Davis kom dit som ung missionär. Pär jobbade som civilanställd 
vid Arméns tekniska skola och han hade några månader tidigare 

börjat intressera sig för 
evangeliet. Äldste Davis 
kom att betyda mycket för 
Pärs väg till medlemskap 
i kyrkan. I mars 1986 blev 
Pär medlem och han döp
tes av äldste Davis.

Lite senare, på ett annat 
håll i Sverige, tjänade 
syster Tiffany Davis som 
då hette syster Miller. 
I Örebro undervisade hon 
en ung kvinna, Birgitta 
Nilsson. När Birgitta skulle 
hälsa på sin storasyster i 
Östersund besökte hon 
kyrkan där och detta blev 
en försiktig början till en 
vänskap mellan Pär och 
Birgitta. En stavsdans i 
Stockholm och Festinord 
1987 i Alingsås ledde 
till att de gifte sig i mars 
1988. Birgitta flyttade till 
Östersund och paret blev 
en stomme i den lilla 
grenen. Familjen välsign
ades med fyra barn: Robert 
(efter Robert Davis), 
Emma, Filip och Anna.

Pär och Birgitta Lohman 

Äldste Davis och Pär Lohman  
inför dopet 1986

Leonard 1991, efter olyckan
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År 2005 lade Försvarsmakten ner i 
Östersund och Pär erbjöds ett jobb vid 
Försvarets ITdriftcentral i Arboga, vilket 
innebar att familjen flyttade till Örebro. Det 
var speciellt för hela familjen att få tillhöra en 
stor församling. Sonen Filip är i dag gift med 
Deborah, vars far Vedel Förnes var grenspre
sident i Örebro när både Tiffany och Robert 
Davis tjänade där. Sonen Robert tillhör 
nu Malmö församling och vigdes i Stock
holms tempel den 30 oktober med Miranda 
Byington från USA (som i skrivande stund 
ännu inte fått uppehållstillstånd i Sverige). 
Döttrarna jobbar och bor i Örebro.

Familjerna Lohman och Davis har vårdat 
sin vänskap genom åren. De har rest till 
varandra på semestrar och deras barn har 
många roliga minnen tillsammans. ◼

Syster Davis undervisade andra syskon som döptes under 
hennes mission. Vi hoppas att få intervjua även dessa  
medlemmar och återkomma med deras berättelser.

Familjerna Lohman och Davis 2016, från vänster: Pär, Birgitta, Emma, Philip, Deborah, Anna, Robert, Johanna, Christian, Alexandra, 
Warren, Tiffany och Robert

Nytagen bild då president och syster Davis 
besöker familjen Lohman i Örebro.
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Nygifta

Jessica Carlson och Mathias Eldenberg från 
Malmö stav har gift sig. Jessica är uppvuxen 

i kyrkan i Växjö och Mathias har växt upp i 
kyrkan i Lund. De vigdes den 10 oktober 2020 
av biskop Jerry Ahlström. Jessica är dotter till 
Thomas och Ewa Carlson och Mathias föräldrar 
heter Donald och Yvonne Eldenberg. Paret med 
det gemensamma efternamnet Eldenberg kom-
mer till mångas glädje att tillhöra Växjö gren. ◼

När nåden känns
Lena Carlsson
Lunds församling

 Ett år levde jag i trauma. Varje dag det året, var som dagen då 
jag fick veta att min älskade lillebrors liv så tragiskt hade tagits 

ifrån honom.
Min sorg var oändlig och bottenlös. Som att skrika under vatten. 

Mina vänner var oroliga för att mitt trasiga hjärta skulle bli min död.
Aldrig har jag känt en så total frånvaro av Gud. Ingen nåd och 

ingen tröst.
Nu har det snart gått två år. Många har stått vid min sida. Min 

sorg är lindrad. I mitt hjärta känner jag frid och lycka.
Jag förstår nu att Gud bar mig hela vägen. Jag var oförmögen 

att känna i vems famn jag vilade. Nåden fanns där.
I ett tal hörde jag: ”Det finns ingen sorg på jorden som inte 

himlen kan hela.” Det är en sanning för mig.
Välsignelsen finns där. Nåden finns där. Det finns hopp när 

allt är svart. ◼
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Brigham Young Universitys 
”PathwayConnect”
BYU PathwayConnect är ett subventionerat universitetsförbered-
ande studieprogram på nätet som bygger andligt självförtroende 
och som lär ut grundläggande akademiska färdigheter. Alla 
kurser siktar mot att förbereda för en kandidatexamen. Vi har 
bett Angela Lidin (57) att berätta om sina erfarenheter av att 
studera med PathwayConnect. 

Jag älskar verkligen den utbildning vi får i Jesu Kristi Kyrka av 
Sista Dagars Heliga. Jag har själv gått två av oberoendeinitiativen, 

dels Min grund, som jag gick tillsammans med min make Björn, 
dels Personlig ekonomi. Jag kan verkligen rekommendera dem. De 
välsignelser som jag upplevde under den tiden var helt underbara 
och jag kände verkligen att dessa träffar skulle förändra mitt liv. 
Det var också där, i oberoendegrupperna, som jag hörde talas om 
PathwayConnect. Jag kände mig redan från början väldigt nyf
iken på detta, men då Björn och jag var i Stockholms tempel som 
volontärer fyra dagar i veckan så kände jag att jag varken hade tid 
eller ork att hoppa på en utbildning på BYU. Dessutom förstod 
jag att all utbildning var på engelska och jag hade bara åtta år i grundskolan bakom mig. Ändå levde drömmen 

om att en dag söka till PathwayConnect. Jag ville 
få en grund att bygga vidare på för framtiden.

Plötsligt hände det två saker som öppnade 
upp för mig att söka till PathwayConnect. Det 
första var att min make och jag blev kallade som 
stavsmissionärer till Gotland. Det andra var en 
pandemi. När kyrkan stängde ner tempel och 
möten fanns det plötsligt tid och möjlighet för 
mig att studera. När annonsen från Pathway
Connect dök upp på kyrkans sidor på Facebook 
kände jag att jag åtminstone ville försöka komma 
in på programmet.

När jag gjorde antagningsprovet på engelska 
så bad jag Björn stå på knä och be för mig. Det 
var både skrämmande och spännande! Frågorna 
kom i ganska raskt tempo och när jag var klar 

Angela Lidin
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fick jag besked direkt om att jag var välkommen 
att söka in på BYU PathwayConnect.

Jag läste igenom informationen på BYU:s 
webbplats och insåg att det skulle kosta rätt 
mycket pengar att studera, även om det är en 
starkt subventionerad utbildning. Någon sa till 
mig att det är gratis att studera på Komvux i 
Sverige. Jag kände dock att det var just Pathway
Connect som var min väg framåt, så jag sände in 
min ansökan.

På PathwayConnect läser vi engelska, matem
atik, religion och något som heter ”Life skills” 
– livsfärdigheter. Vi läser också institutprogram
met. En av mina institutlärare är Kittel Kittelsen, 
som arbetar för kyrkans utbildningsverksamhet 
i Norge. Hans lektioner är fantastiska. Vår lär
are i Life skills är vår huvudlärare. I den kursen 
är vi 25 elever, nio från Storbritannien, tre från 
Ungern och en eller två från flera andra europe
iska länder. Vi har ett missionärspar som håller 
i översikten av allt och som är med oss på 
veckoträffarna över Zoom. På veckoträffarna är 
det alltid en av oss elever som håller lektionen. 
Nästa vecka är det min tur. Då ska jag undervisa 
om ekonomi.

Nu är jag inne i fjärde veckan och jag har 
märkt att BYU PathwayConnect är mer än en 
skola. Det är ett verktyg som Herren har gett 
oss för att vända det som är svagt till det som 
är starkt. Detta håller på att förändra hela min 
natur och mitt tänkande, själva sättet jag för
håller mig till mig själv och omvärlden – och till 
min förmåga att lära! Jag skulle inte ha klarat en 
utbildning på engelska med mina åtta år i grund
skolan. Men, Herren kan lyfta mig långt över min 
egen förmåga.

Är det något jag vill säga till den som funderar 
på att söka till BYU PathwayConnect så är det: 
Kan jag, så kan du! ◼

Skandinaviska missionen delad
År 1850 förkunnade aposteln Erastus Snow Jesu Kristi evange

lium för första gången i Danmark och vid den tiden upprättades 
den så kallade ”Skandinaviska missionen”, omfattande Danmark, 
Norge och Sverige. År 1905, eller efter 55 års förlopp, ansågo 
kyrkans översta president lämpligt att från den skandinaviska miss
ionen skilja vårt land, Sverige och med detta land förena Finland 
och Ryssland under namn av ”Den svenska missionen”. Missionen 
i Danmark och Norge har sedan den tiden, ca 15 år, varit förenad 
under det ursprungliga namnet ”Skandinaviska missionen”.

Genom vår kyrkliga amerikanska dagliga tidning ”Deseret 
News” ha i dagarna erhållits kännedom om att kyrkans översta 

Utdrag ur Nordstjärnan från 1920
En förklarande tillbakablick samt nyheter angående kyrkans 
organisation i de nordiska länderna.

Karta från 1847, lite innan evangeliet började predikas i Skandinavien
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presidentskap nu funnit lämpligt att på grund av besvärande och 
för missionsverksamheten hindrande regeringsbestämmelser – 
följder av världskriget – geografiskt omlägga den skandinaviska 
missionen så att landet Danmark jämte dess besittning Island 
bliver en självständig mission under namn av ”Danska missionen” 
med missionskontor fortfarande som hittills i Köpenhamn. Vårt 
gamla broderland, Norge, bliver en ny mission under namn av 
”Norska missionen” med missionskontor i Kristiania.

Evangelium till Finland och Ryssland
Ehuru i mycket liten utsträckning har evangelii budskap dock 

nått till grannländerna öster om Skandinavien, nämligen Finland och 
det stora Ryssland. Fem svensktalande personer i Finland äro med
lemmar av Kristi kyrka och tillika prenumeranter på denna tidskrift. 
En familj boende i Petrograd var före världskriget i kommunikation 
med den svenska missionen, men vi ha under och efter kriget för
gäves sökt att genom postverket komma i förbindelse med dem, och 
äro sålunda i okunnighet om de äro bland de levandes antal.

I jubileumsboken Steg i tro (s. 2) berättas mer angående detta:
Två svenska bröder kallades 1875 att gå på mission till Finland, 

där evangeliet ännu inte predikats. Det första dopet ägde rum 1876 i 
Nikolaistad. I Sankt Petersburg döptes 1895 en svensk familj Lindelöf. 
Detta räknas officiellt än i dag som kyrkans tillkomst i Ryssland.

De heligas sammankomster
Ur ett brev från presidenten för Den svenska missionen  

publicerat i Nordstjärnan 1920.
Mänskliga förordningar, som kyrkan är underkastad, gör det ej 

möjligt för äldsterna från Sion att komma till missionsfälten så som 
önskligt vore. Flera äro beredda att för evangelii skull lämna hem och 
anhöriga, men än är det ett, än ett annat oberäknat hinder som möter.

Nu kära syskon! Då det synes dröja ännu en tid innan Sionsbrö
derna i tillräckligt antal kunna komma oss till hjälp så må vi därför 
ej förtröttas eller slumra in. Vårt hopp för Sverige står till det lokala 
prästadömet. Låt oss från varje plats som ännu ej haft besök av 
missionspresidenten få meddelanden från äldsterna eller prästerna, 
angivande icke blott vad I saknen, ty sådana brev få vi ofta, utan 
låt oss få veta vad I kunnen och viljen göra för att ersätta saknaden 
av Sionsbröderna. Det finnes under omständigheterna ingen giltig 

orsak för syskonen att vara i saknad av samman
komster där I kunnen efter edert samvetes bjud
ande dyrka Gud i anda och sanning.

Om det bland eder ej finnes någon som har 
gudomlig myndighet att administrera den heliga 
nattvarden, så låt oss då veta namnen på den 
eller de bröder som äro lärare eller diakoner, 
eller namnen på de bröder som ej ännu mottagit 
någon grad av Guds prästadöme, och vi skola 
se till att få någon ordinerad som kan samla 
syskonen omkring sig.

Eder broder i Kristo
Theo. Tobiason
Missionspresident ◼

Troen och Bengta  
står upp för sin tro
Lisa Nyberg
Lunds församling

Att hålla religiösa möten och låta döpa sig i en 
annan kyrka än den evangelisk lutherska var 

under 1850talet ett brott mot såväl ordningslagen 
som kyrkolagen. Tidiga medlemmar kallades 
därför till förhör av världslig myndighet för att till 
exempel ha hållit en sammankomst och ”under
visades, förmanades och varnades” av kyrklig 
myndighet för att ha låtit döpa sig. Ur dessa förhörs 
protokoll stiger också röster och vittnesbörd fram 
från några av de första svenska kvinnorna i Jesu 
Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. Följande skild
ring tar sin utgångspunkt i ett dokumenterat förhör 
i Billinge församling och i domkapitlet i Lund.

Troen Andersdotter, en 62årig änka, kallas i 
januari 1853 till ett så kallat ”enskilt samtal” av 
sin kyrkoherde med anledning av att hon låtit 
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döpa sig. Under förhören erbjuder änkan Troen 
kyrkoherden att låna hennes danska Mormons 
bok mot försäkran att hon får den tillbaka. Den 
möjligheten tackar kyrkoherde Anders Rund
ström (1798–1861) i Billinge församling inte nej 
till. Troen gör inte detta för att han har lyckats 
skrämma henne i sin undervisning, tvärtom visar 
hon mycket tydligt att hon är en kvinna med stor 
tro på kraften i Guds ord.

Med denna till synes så enkla handling bidrar 
hon till att den mest osannolike budbäraren av 
alla,  kyrkoherde Rundström, delar med sig av 
viktiga sanningar från Mormons bok. Efter att ha 
läst ut boken på under en vecka inkluderar han i 
sin rapport till biskop Wilhelm Faxe (1767–1854) 
i Lund inte mindre än nio kortare och längre 
utdrag ur Mormons bok, ordagrant citerade och 
utan egna kommentarer. Så kom biskop Faxe 
under sitt 42:a tjänsteår som biskop att få möta 
en del av det återupprättade evangeliet.

Rundström gör ett väl avvägt urval som består 
i hela förordet till Mormons Bok, hela inled
ningen till den danska utgåvan från maj 1851 
samt hela redogörelsen av De tre vittnenas vitt
nesbörd. Han fortsätter på temat om Mormons 
boks framkomst genom att citera 2 Nephi 
27:6–23, om dopet i 3 Nephi 11:18–29, om sak
ramentet i 3 Nephi 18:1–16, om myndighet i 
3 Nephi 19:4–17. Varefter följer två avslutande 
avsnitt om tro och under från Moroni 7:27–30 och 
den stora utläggningen om på vilka grunder små 
barn inte behöver döpas i Moroni 8:4–30. Vilka 

kyrkoherde Rundströms motiv än må ha varit får vi dock inte läsa 
in annat än att han gör så av lojalitet med sin biskop och sitt stift.

Vi vänder tillbaka till det vi vet om Troen. Hustru Troen 
Andersdotter (1791–1866) i Billinge hade 1851 blivit änka efter att 
hennes make Jeppa Pehrsson avlidit. Samma år hade en av deras 
söner Peter i Danmark funnit en ny kyrka och låtit sig döpas. Under 
sommaren 1852 reste också Troen till Köpenhamn för att i dopet för
ena sig med medlemmarna i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. 
De svenska mormonerna från Danmark gjorde täta besök i Billinge 
och ryktet om den så kallade ”villfarelsen” spreds snabbt på bygden.

27 januari 1853 var så kvinnorna Troen Andersdotter och hen
nes granne Bengta Andersdotter (1795–1866) kallade till ett enskilt 
samtal. Kyrkoherden började med att samtala med Bengta, vars 
make också var närvarande, före detta sjöartilleristen Hjelte även 
kallad Hult. Det framkom att Bengta låtit döpa sig strax före jul 
1852 av en man vid namn Holmstedt hitrest från Danmark. Efter 
en stund hämtades också Troen in. De ”undervisades, förman
ades och varnades” av sin kyrkoherde. ”Men de förklarade begge 
bestämdt att de långt ifrån voro vilseförde utan just nu funnit det 
rätta, och dervid ville de blifva, det måtte hända dem hwad som 
helst.” Kyrkoherden fann anledning att be dem komma tillbaka en 
vecka senare för ytterligare undervisning.

4 februari fortsatte så undervisningen med många skriftställen 
och utläggningar. Efter ungefär en timme fick Bengta nog och 
reste sig upp för att gå därifrån med orden att hon hade annat att 
göra än att komma hit var åttonde dag. Men kyrkoherden tillät 
henne inte att gå förrän han gav tillåtelse. Den irriterade stäm
ningen lade lock på den fortsatta undervisningen. Kyrkoherden 
avslutade därför uppgivet med frågan om någon av kvinnorna 
ägde några ”Mormonske böcker”. Bengta nekade surt, ”men Enkan 
Troen svarade med uttryck af mycken tillfredsställelse, att hon, 
Troen, ägde Mormons bok, och att hon, med villkor att återfå den, 
gerna ville lemna mig den till påseende, hvilket och skedde”.

Kyrkoherden skickade sin rapport till domkapitlet den 11 febru
ari och den 16 mars kallades Troen och Bengta in till biskopens 
residens i Lund för biskopens undervisning. På grund av brottets 
natur och att straffet var landsförvisning skedde alltid dessa kallelser 
genom att en juridisk stämning överräcktes av ordningsmakten. 
Efter besöket hos biskopen lämnades de två kvinnorna betänketid. 

Ur kyrkoherde Anders Rundströms rapport till biskop 
Wilhelm Faxe: ”Några utdrag från Mormonboken 
bifogas jemte de ofvannemde Protocollerna. Billinge 
den 11te februari 1853. A. Rundström.”
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Vidare påföljder och åtgärder från domkapitlet rann därefter mer 
eller mindre ut i sanden, bland annat på grund av täta biskopstill
sättningar. Samtidigt höjdes allt högre röster i samhället om att det 
var dags att lätta på strängheten mot dessa dissidenter. Förutom 
mormoner hade domkapitlen problem med talrika evangeliska 
förkunnare och baptister. 1858 togs första steget mot religionsfrihet 
genom dissidenterlagarna, men det var en religionsfrihet som inte 
till fullo var genomförd i svensk lag förrän 1 januari 1952.

Hur gick det vidare för Troen och Bengta? Troen tog ut pass 
till Amerika 7 december 1853 och avreste tillsammans med sonen 
Peter Beckström på skeppet Benjamin Adams, som anlöpte 
hamnen i New Orleans i början av 1854. En mödosam färd 

längs vattendrag och över prärien förde dem 
sedan vidare mot Sion i Saltsjödalen. Troen 
fick uppleva att tre av hennes och Jeppas barn 
bosatte sig i Sion. Som den förste i raden av 
många missionärer från Troen och Jeppas 
efterkommande kallades Peter Beckström åter 
till Skandinavien och genomförde en mission 
i Norge 1860–1863. Enligt familjens uppteck
ningar avled Troen i USA 1866. Samma år gick 
också Bengta bort. Hon stannade kvar i Billinge 
med maken, behöll sin tro att döma av husför
hörslängderna. ◼

Som Systrar I Sion
Lydia Söderberg
Västra Frölunda församling

Fascinerade av den finstämda och vänliga 
Facebook-gruppen ”Som Systrar I Sion” har 
Liahonas lokalredaktion vänt sig till gruppens 
grundare Lydia Söderberg. Lydia berättar här 
om gruppen, som har 540 medlemmar, och 
om hur den kom till. 

Lydia Söderberg

Vi är uppmanade av apostlar och profeter, ja av Herren själv, att 
göra mycket av egen fri vilja för att tjäna varandra, stärka de 

heliga och uppbygga Sion. Att ”ta hand om trons egna.”
2014 hade jag stora problem med hälsan och kunde inte tjäna som 

jag önskade, men ett tal av äldste Bednar inspirerade mig att använda 
sociala medier för att göra gott. Jag blev tydligt manad att skapa en 
Facebookgrupp för systrar i evangeliet i Sverige. Den Helige Anden 
bekräftade för mig att den behövdes, bland annat för att öka gemen
skapen för systrar som kände sig ensamma i sina grenar eller försam
lingar och för att överbrygga det onödiga avståndet mellan kvinnor i 
olika stavar. Dessutom hade, åren innan, en del medlemmar av olika 
orsaker valt att lämna kyrkan och vi behövde nu se att vi var många 
kvar, systrar som ville bevara tron och hade hjärtats ärliga uppsåt att 
vara Kristi fridsamma efterföljare. ”Vi vill stå fasta i den frihet varmed 
Gud har gjort oss fria” (se Alma 61:21).

Det har varit en stor glädje att se Som Systrar I Siongruppen 
växa genom åren och vara en del av stödsysterskapet där. Den 
känns som en skatt för oss! Det finns systrar som sagt att de 
enbart har Facebook för att kunna följa med i Som Systrar I Sion. 
Gruppen är en trygg plats på nätet för oss kvinnor i kyrkan att 
samlas på. Jag är rörd över den kärlek, värme, tro, klokskap, 
humor och medkänsla som förmedlas mellan systrarna där!

Jag uppskattar verkligen alla systrar i gruppen jättemycket. 
Att få läsa andras personliga tankar i trådar om ämnen som till 



L12 L i a h o n a

exempel ”the thrill of 
being merciful” (hittar 
ingen översättning som 
ger det vackra uttrycket 
ur äldste Hollands tal full 
rättvisa …) och att få nya 
vänner att bolla andliga 
funderingar och vardag
liga utmaningar med är så 
berikande! Det beror inte 
minst på att de upplyft
ande, andliga och ärliga 
samtalen i gruppen är mellan underbara systrar i 
alla åldrar och livssituationer. Ödmjuka nydöpta 
systrar såväl som härliga trotjänare. Jag önskar 
att varenda en ska känna att hennes inlägg är 
värdefulla! Systrarna är så fina på att dela med 
sig av vänliga ord och att uppmuntra varandra. 

Det har varit vackert att se gensvaret när någon har bett om hjälp. 
Jag uppskattar även mycket de gemensamma fastor och för

böner vi haft. Vi hjälps åt att komma ihåg den barmhärtiga arm som 
Kristus räckt ut åt oss, vi tror på hans makt att frälsa. Som Marjorie 
Hinckley sa: ”It is a sociological fact that women need women.”

Välkommen att vara med, du som vill. ◼
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Från sociala medier
I Facebook-gruppen ”Som systrar I Sion” lägger 
Sophia McLaughlin från Västra Frölunda 
församling varje vecka ut ett konstverk. Sophia 
presenterar bilden och delar några tankar den 
väckt hos henne.

Veckans konstverk av Ford Maddox Brown 
(Storbritannien 1821–1893) visar hur Kristus 

tvättar apostlarnas fötter. Denna handling kunde 
stundtals utföras som ett tecken på respekt inom 
vissa relationer, och även som en del av vissa 
ritualer, men om det gjordes utanför dessa ramar 
var det en uppgift för de allra lägsta av slavarna. 
En lärljunge kanske kunde tvätta sin mästares 
fötter, men tvärtom? Helt otänkbart! I bakgrunden 
syns några av apostlarnas bestörtning över detta 
oerhörda. Aposteln längst till vänster tar av sig 
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sina sandaler förundrad, eftertänksam och kanske med en gnutta 
tvivel om det verkligen fick gå till så här. Petrus tycker jag är den 
mest intressanta figuren på tavlan. Vi vet från Nya testamentet att 
den känslosamme Petrus protesterar kraftfullt när Kristus förbereder 
sig att tvätta hans fötter: ”Herre, ska du tvätta mina fötter?” ”Vad jag 
gör förstår du inte nu, men längre fram kommer du att förstå det.” 
Petrus utbrister: ”Aldrig någonsin ska du tvätta mina fötter!” Kristus 
tillrättavisar honom: ”Om jag inte får tvätta dig har du ingen del 
i mig.” Impulsivt svänger Petrus till med den andra ytterligheten: 
”Herre – inte bara mina fötter, utan också händerna och huvudet!” 

Men Kristus förklarar att detta inte är nödvänd
igt. Den tillrättavisade Petrus böjer huvudet och 
knäpper händerna undergivet, men kanske 
också för att stilla och styra sina starka känslor. 
Han underkastar sig Herrens vilja fastän han inte 
förstår den.

Ibland tänker jag att Herren säger samma sak 
till oss när vi möter situationer vi helst skulle 
slippa undan: ”Vad jag gör förstår du inte nu, 
men längre fram kommer du att förstå det.” ◼

Tempelresenärerna bordar flygplanet 
på Arlanda flygplats.

Gunnar Balck ledde resenärerna i en 
avslutande körsång som tack för två 
underbara dagar i templet.

Prästadömsbärarna flög till Schweiz
Inger Höglund

För 50 år sedan skrev äldste Theodore 
M. Burton, som var ansvarig för kyrkans 

genealogiska program, till kyrkans ledare 
i Europa och uppmanade bröderna i våra 
länder att ta krafttag för att öka antalet 
utförda begåvningar för män i templet. 
Systrarna hade gjort betydligt mer förrätt-
ningar och följden blev att många familjer 
inte kunnat beseglas. 

Det fanns inget tempel i Stockholm då, 
så medlemmarna fick göra tempelresor 
med buss som ordnades några gånger 
varje år och en del medlemmar körde bil 
hela vägen till Bern i Schweiz.

Sagt och gjort, den 11 februari 1970 
åkte ett flygplan fullt med äldster från 
Bromma till Basel i Schweiz och ett annat 

åkte från Bulltofta i Malmö. Färden till 
templet i Zollikofen utanför Bern gick vid-
are i bussar. Det var 133 prästadömsbärare 
med på resan, vilket motsvarade 31% av 
alla äldster i Sverige.

Två arbetsdagar tillbringades i templet 
och aldrig tidigare hade templet tagit 
emot en så stor grupp svenska prästa-
dömsbärare. Alla kände stark gemenskap 
genom detta tillfälle att få arbeta tillsam-
mans i Herrens hus. ◼

Tempelpresident Charles Grob 
(t.v.) och hans rådgivare Georg 
Birsfelder tackar rådgivarna i svenska 
missionspresidentskapet Bo G. 
Wennerlund och Ewert W. Perciwall 
för ett gott samarbete.
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min och sa: ”Kom, så går vi in!” Det var Agneta, som kom att bli 
min bästa vän och som jag delat så mycket med i livet. Vi gifte oss 
med två bröder, hade dubbelbröllop och blev så svägerskor. 

Den dagen i augusti skulle bli början på det som för alltid för
ändrade mig.

Agneta och jag hade sällskap till och från skolan så gott som 
varje dag under fyra år. Vi bodde båda i Kortedala och vi trivdes så 
gott ihop. Oj, vad vi pratade och skrattade. Fnittrigare flickor på väg 
hem på 7:ans spårvagn på eftermiddagarna fick man nog leta efter. 

Vi tyckte båda väldigt mycket om skolämnena historia och 
kristendomskunskap. I de ämnena var vi riktigt duktiga. Vi diskut
erade väldigt ofta religion, kanske speciellt under den tid jag gick 
i konfirmationsundervisning i Svenska kyrkan. Jag hade sedan jag 
var liten haft en växande tro på och förståelse för att det finns en 

Gud och jag tog konfirma
tionsundervisningen på allvar. 
Agneta gick inte i konfirma
tionsundervisning i Svenska 

Väninnorna Sonja Ohlsson och Agneta 
Karlsson gifte sig med två bröder, Lars 
respektive Per Malm. Den ståtliga bilden 
från parens dubbelbröllop stod en tid i 
fotografens skyltfönster.

Lars och Sonja Malm besöker 
templet i Paris strax innan de 
tillträdde som presidentpar för 
Stockholms tempel.

Sonja och Agneta i Utah 2008 när Lars och 
Sonja kom på besök från Sverige. Per och 
Agneta bodde då i Salt Lake City på grund 
av Pers uppdrag för kyrkan.

En verklig vän
Sonja Malm
Jönköpings församling

 När jag var 13 år blev jag klasskamrat med 
Agneta Karlsson, en frisk fläkt. Vi hade båda 

gått på samma skola i Kortedala, Göteborg, men 
i olika klasser, så vi kände inte varandra.

Nu var det dags att börja på flickskola inne i 
stan. Detta var i augusti 1960. Jag kände ingen 
som skulle börja på eller som gick i den skolan. 
På uppropsdagen stod jag, som tolvåring, nervös 
och orolig utanför skolan och vågade inte gå in. 
Då kom någon bakifrån, stack in sin arm under 
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kyrkan, men var mycket kunnig i religiösa spörsmål eftersom hon 
tillhörde en annan kyrka. Vid några tillfällen under vår tid på flick
skolan var jag med henne på fritiden och träffade hennes vänner i 
kyrkan. Det var trevligt, men inte mer än så. Hon inbjöd mig att få 
undervisning av missionärer, unga grabbar som var från Amerika 
(som man sa på den tiden). Jag hade väldigt svårt att förstå vad de 
sa på grund av deras brytning och var för blyg för att delta i sam
talen. Jag tror de gav upp om mig och jag var heller inte mogen för 
deras undervisning. Tiden gick och Agneta och jag fortsatte med 
våra samtal om religiösa frågor. Jag minns så väl en eftermiddag på 
väg hem i spårvagnen när Agneta berättade att det finns en profet 
på jorden nu också, precis som förr. Det var det bästa jag hört på 
länge, precis vad mänskligheten behövde, tyckte jag.

Efter fyra härliga år tillsammans skildes vi åt då jag sökte till 
gymnasiet och Agneta var kvar på flickskolan för att gå det sista 
året där. Vi pratades vid ibland, oftast var det nog Agneta som tog 
kontakt. Jag hade fått flera nya vänner i min nya klass på gymnasiet 
och var rätt nöjd med det. I slutet på oktober 1965 ringde Agneta 
och frågade om jag ville följa med på en kyrkoaktivitet som skulle 
hållas i november. Det skulle bli så roligt, en dans med många 
trevliga människor. Jag tackade nej. Agneta ringde igen efter någon 
vecka och fick samma svar. Så ringde Agneta och frågade en tredje 
gång och något motvilligt gick jag med på att följa med henne.

När Agneta och jag kom till Folkets Hus i Guldheden, där man 
hyrt in sig för festen, blev jag väldigt förvånad. Där fanns männ
iskor i alla åldrar från barn till äldre. Jag kände genast en värme 
stråla från dessa människor. Många hälsade på och ville prata med 
mig. Festen kallades Drivers Dance och dekorationer och aktiviteter 
gick i temats anda. Jag fick träffa många av Agnetas vänner och alla 
var så trevliga. Jag dansade och hade roligt hela kvällen, blev upp
bjuden hela tiden av artiga unga män.

När jag kom hem den kvällen var jag så nöjd, jag hade sällan 
eller aldrig haft en så trevlig kväll. Det fanns något hos dessa männ
iskor som jag saknade. Det lyste om dem. Jag skrev i min dagbok 
att jag hade haft så roligt, men att jag aldrig mer kunde följa med 
Agneta på något sådant igen, för jag passade inte in. Jag var inte 
så fin som de människor jag träffat denna kväll, tyckte jag. Någon 
dag senare ringde Agneta och frågade vad jag tyckte om kvällen. 
Jag berättade som det var, som jag skrivit i min dagbok, men hon 

övertygade mig om att alla passade in och att 
jag var så välkommen. Två veckor senare var jag 
med på en dans igen. Dagen efter den dansen 
var jag också med på en distriktskonferens där 
president Fletcher, dåvarande missionspresid
enten, talade. Han vände sig till oss som inte var 
medlemmar i kyrkan och uppmanade oss att läsa 
Mormons bok. Talet gjorde stort intryck på mig. 
När konferensen var slut presenterade Agneta 
mig för två missionärer. Den ene var svensk, Ivan 
Ternström. Jag tackade ja till att bli undervisad 
och jag fick en egen Mormons bok.

Dessa erfarenheter förändrade mitt liv. De 
ledde mig till Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars 
Heliga. Jag började gå till kyrkan och fick under
visning av missionärer, Agneta och andra vänner. 
Undervisningen flöt på och det mesta kändes 
bekant. Efteråt förstod jag att jag redan fått 
grundlig undervisning om evangeliet av Agneta 
under de fyra år vi umgicks nästan dagligen. Mitt 
vittnesbörd stärktes undan för undan och blev 
fast genom ett tydligt bönesvar efter studier i 
Moroni 10:4–5. Jag blev medlem i kyrkan, med 
mina föräldrars tillåtelse, 20 april 1966. Den miss
ionär som döpte mig hette William Cottam.

Några härliga år följde med underbara andliga 
upplevelser och många kontakter med ungdomar 
i kyrkan på Göteborgs distrikts månadsdanser 
och stora nordiska ungdomskonferenser. Jag lärde 
känna Lars och så småningom blev vi ett par.

Efter 46 år fick jag kontakt med den missionär 
som döpte mig och för ett par år sedan träffade 
Lars och jag honom och hans fru i deras hem i 
S:t George, Utah. Det var en fin upplevelse och 
vi kände alla en stor tacksamhet för vad som 
hänt för många år sedan.

Evangeliet och medlemskapet i kyrkan har 
varit och är en stor välsignelse och glädje för 
mig. Det har berikat mitt liv, utvecklat mig som 
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människa och gett mig frid och förtröstan. Jag är tacksam för 
profeter, de som levde förr på Gamla testamentets tid, för deras 
undervisning om Guds vilja då, och för de som lever nu och för 
deras sätt att leda oss i dessa tider i enlighet med Guds vilja. Min 
goda väns villighet att dela evangeliet med mig förändrade mitt liv 
och för detta kommer jag att vara henne evigt tacksam.

Jag är lycklig över att min älskade Lars och jag 
fann varandra, för våra underbara och härliga barn 
och för alla våra fina barnbarn. Vilket gott liv jag fått 
tack vare Agnetas upprepade inbjudningar och mitt 
mod att ta emot evangeliet och vilken härlig framtid 
jag hoppas väntar oss som en beseglad familj! ◼

SW
ED

ISH

Avlidna

 Som ung träffade Håkan Ullström sin stora 
kärlek Gertie på ett danspalats i Malmö. 

Gertie introducerade honom till kyrkan och de 
gifte sig 1955. I Malmö föddes även deras första 
barn. Arbetet som elektroingenjör förde dem 
till Stockholm där ytterligare tre barn föddes. 
Som gammal scout tyckte Håkan mycket om att 
vandra i naturen. Håkan och Gertie var alltid 
flitiga på dansgolven. I kyrkan har Håkan haft 

många olika ämbeten genom åren 
och han har alltid varit mycket flitig 
i sina ämbeten. Ett ämbete som 
han tyckte extra mycket om var 
som lärare för barntillsynen. Håkan 
somnade in 19 september 2020 efter 
många års sjukdom. Han blev 88 år. 
Alla fina minnen kommer alltid att 
finnas kvar. ◼
Barnen

Håkan Ullström

Vill du bidra med en artikel till Lokala 
sidorna? 

Vi tar gärna emot artiklar skrivna av medlemmar runtom i 
Sverige. Här kommer några råd till dig som vill bidra: Prata 

gärna med lokalredaktören om din idé till artikel i förväg. Alla typer 
av artiklar passar inte för publicering i Liahona. Vi vill hellre ha korta 
artiklar än långa. Vi vill hellre ha artiklar som handlar om människor 
än som beskriver möten och aktiviteter. Känner du någon som haft 
en speciell väg till det återställda evangeliet? Någon som haft en 
upplevelse som vi andra kan lära oss något av? Vill du skriva om en 
upplevelse från din mission, eller vill du berätta om hur någon gått 
den extra milen i sitt ämbete? Kontakta Terez Nilsson via telefon: 
0708-430416, eller via e-post: terez.nilsson@gmail.com ◼


