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 Nyligen fick jag ett e-postmeddel-
ande från min svärdotter Lisa 

där hon uttryckte glädjen hon kän-
ner för sin nyfödda dotter. Hennes 
ord var fyllda av tacksamhet för 
vår kärleksfulle himmelske Faders 
underbara plan för oss.

Jag började tänka på hur hen-
nes erfarenhet av att föda barn har 
hjälpt henne att bättre förstå hur 
viktigt dopets förrättning är och 
fördjupat hennes vittnesbörd om 
Jesus Kristus som vår Frälsare och 
Återlösare.

I Johannes 3:5 står det: ”Den som 
inte blir född av vatten och Ande 
kan inte komma in i Guds rike.” Kristus lär oss 
mer än det faktum att dopet är nödvändigt för vår 
frälsning. Vad vill han undervisa oss om genom 
att jämföra dopet med födelsen? Som en kvinna 
som nyss fött barn delade min svärdotter några 
tankar om vad vårt medlemskap i kyrkan betyder 
för Herren och vad det betyder för oss. Dessa åtta 
saker har hon lärt sig av sin dotter Jane:

1. Vi är helt rena och oskyldiga efter dopet. 
Finns det något tydligare sätt som Herren kunde 
ha förklarat för oss att våra synder har tvättats bort 
och att vi är helt rena, än att jämföra oss med ett 
nyfött barn?

2. Att döpas är ingen liten, obetydlig sak. Priset 
för vår renhet är Herrens försoning. Han beskrev 
sin upplevelse i Läran och förbunden 19:18: ”Detta 
lidande fick mig, ja, Gud, den störste av alla, 

att skälva av smärta och blöda ur 
varje por samt lida till både kropp 
och själ — och jag önskade att 
jag inte skulle behöva dricka den 
bittra kalken.” Dessa är några av de 
känslor som även upplevs under 
en förlossning. På samma sätt som 
en fysisk förlossning kräver en stor 
uppoffring och smärta, kräver en 
andlig förlossning det yttersta offret 
och försoningens smärta. Men varför 
är mödrar villiga att föda barn till 
världen? Därför att de älskar sina 
barn — därför att de är värda all 
smärta.  Herren älskar oss, och vi är 
värda all smärta han fick utstå.

3. En lång period av närande, 
stärkande och relationsskapande 
sker innan födseln, och förväntan 
är stor. Trots att en mor skapar detta 
band med sitt barn under nio mån-

ader, fylls hon första gången hon ser och håller 
i sitt lilla barn av känslor av vördnad och lycka 
som är omöjliga att beskriva. På samma sätt när 
och stärker Herren sina barn medan de förbere-
der sig för dopet. Han ser fram emot den dagen. 
Bandet som skapas när hans barn går ner i dopets 
vatten är så starkt och han flödar över av lycka 
på samma sätt som den nyblivna modern.  Vilken 
kraftfull liknelse av hans glädje.

4. Jane fick vårt namn och är en del av vår 
familj. Vi tar på oss Kristi namn när vi döps, och vi 
blir en del av hans familj. Detta är förknippat med 
ett stort ansvar, men det gör oss också till arvingar 
till allt som han har.

5. En mor gläds åt allt som en nyfödd gör. Jane 
behöver inte vara perfekt för att hennes mamma 
ska vara stolt över henne. Nyomvända kanske 
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känner att de inte kan mäta sig med mer erfarna 
medlemmar i kyrkan, men Herren är så stolt 
över varenda steg de tar i sin utveckling.

6. Lisa nämnde att hon alltid vet var Jane 
är och vad hon gör, även när flickan inte kan 
se henne eller inte vet om att hennes mor ser 
henne. Lisa skulle aldrig någonsin lämna henne 
ensam. Herren är ännu mer medveten om oss. 
”Jag skall gå framför ert ansikte. Jag skall vara på 
er högra sida och på er vänstra, och min Ande 
skall vara i era hjärtan och mina änglar runtom-
kring er för att upprätthålla er” (L&F 84:88).

7. Jane är helt beroende av sin mamma, 
och hennes mamma ger henne allt hon behöver. 
Om den lilla flickan skulle säga till sin mor: 
“Jag behöver inte dig,” skulle hon inte överleva. 
Att tala om för Herren att vi inte behöver honom 
är vägen till andlig död. Vi behöver hans näring 
varje dag. Han ger sig själv till oss som en mor 
ger sig själv till sitt barn.

8. Lisa säger: “Jag vill inte att Jane ska förbli 
sådan här för alltid. Jag vill att hon ska växa 
upp och utvecklas och uppleva livets fullhet. 
Eftersom jag älskar henne vill jag att hon sa få 
uppleva all den lycka som jag har upplevt. Det 
är vad alla föräldrar som älskar sina barn önskar 
dem.” Vi har en kärleksfull himmelsk Fader och 
trots att det just nu verkar omöjligt att vi en gång 
skulle kunna bli som han, så kan han se vår 
framtid. Han känner till vår potential. Och det är 
precis det han tränar oss till — att bli som han 
är. Det är vad kärleksfulla föräldrar gör för sina 
barn, och vi är hans barn.

Må vi förstå att vi endast kan återvända för 
att bo hos vår himmelske Fader genom att lita 
till hans Sons nåd och barmhärtighet.1 Må vi 
glädjas åt vårt medlemskap i kyrkan och alltid 
vara tacksamma för den underbara plan som vår 
himmelske Fader har förberett för oss. ◼

sLuTnoTer:
 1. Predika mitt evangelium, s. 61.

kontinuerligt. Det är sällan vi 
ser någon bli inaktiv som ber 
och studerar skrifterna!

På söndagens möte var 
tempelpresidenten Hans 
Hjort Nielsen med hustru 
Ellen Haibrock från templet 
i Köpenhamn närvarande.

Kontentan av denna 
underbara konferens var att 
vi ska hålla vår låga brinn-
ande hela tiden.

Läsa skrifterna, dela med 
oss av evangeliet och var och 
en inbjuda en vän till vår nästa 
stavskonferens i februari 2013.

Barbro Olsson citerade Ben-
jamin Disraeli: ”Framgångens 
hemlighet är att inte släppa 
målet ur sikte.”  Läran och för-
bunden 84:106: Och om någon 
bland er är stark i Anden, låt 
honom då ta med sig den som 
är svag, så att denne kan bli 
uppbyggd i all ödmjukhet, så 
att även han kan bli stark. Vårt 
gemensamma mål är evigt liv. 
Läran och förbunden 78:17: 
Sannerligen, sannerligen säger 
jag er: Ni är små barn, och 
ni har ännu inte förstått hur 
stora välsignelser Fadern håller 
i sina egna händer och har 
berett åt er. När vi gör vår del 
kommer allt att tillfalla oss.

Syster Haibrock: Vilken 
väg väljer vi? Lots eller den 

L o k a L a  n y h e T e r

Stavskonferens i Malmö
karin nilsson, malmö stav

 Malmö: Malmö stav hade 
celebert besök av ”vår 

egen” sjuttio äldste Ingvar 
Olsson, missionspresidenten 
Gregory Newell och patri-
arken Nils Erik Nilsson vid 
stavskonferensen den 15-16 
september 2012.

Lördagens möte bestod av 
flera fina vittnesbörd. De hem-
komna missionärerna, Bo och 
Birgitta Wennerlund berättade 
om sin fina tid i Västerhaninge 
som genealogiska missionärer 
med indexering som prioritet. 
De besökte under sin tid där 
30 av 32 enheter och under-
visade om FHC. Ungdomarna 
på sina tempelresor besökte 
deras center och var mycket 
duktiga på indexering. Detta är 
ett frälsningsverk som vi alla är 
engagerade i. Bo är alltid lugn 
och trygg när han är där Herren 
vill att han ska vara.

Missionspresident Newell 
är tacksam för att vi tar emot 
missionärerna i våra hem. Tony 
Knutsson från Karlskrona tjänar 
i Gävle/Borås och är en ”per-
son utan fruktan”.

Barbro och Ingvar Olsson 
talade om seminariets goda 
inverkan och att evangeliet är 
ett frälsningsverk för levande 
och döda. Vi måste underhålla 
vår ande och våra vittnesbörd 
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väg som kung Benjamin 
valde, där han ville att alla 
skulle ha sin tältöppning mot 
templet? Fördöm inte dig själv. 
Flytta din tältöppning mot 
rätt håll. Ether 12:27: ”Och 
om människorna kommer till 
mig skall jag visa dem deras 
svaghet. Jag ger människorna 
svaghet för att de skall kunna 
bli ödmjuka, och min nåd är 
tillräcklig för alla människor 
som ödmjukar sig inför mig. 
Ty om de ödmjukar sig inför 
mig och har tro på mig, då 
skall jag göra så att det svaga 
blir starkt för dem.” Adam, vart 
är du på väg?

Äldste Ingvar Olsson: Vi har 
ca 100 missionärer i Sverige, 
347 missionspresidenter i 
världen, en tredjedel avlöses 
och tillsätts varje år. Ett kapell 
om dagen har färdigställts och 
ett tempel i kvartalet har färdig-
ställts i världen sedan templet i 
Stockholm invigdes 1985.

Vi samarbetar med Röda 
korset. Tillsammans kan vi 
hjälpa i landet och i hela 
världen. Förslag i handboken 
för Hjälpföreningen är att inte 
besätta alla ämbeten eller 
besluta att ha flera, då måste 
man ha klokhet. Man måste 
fortsätta att göra gott. Äldste 
Packer har sagt att vi inte ska 
oroa oss, Herren går före oss. 
Följ våra ledare! Fortsätt att gå 
till kyrkan! Håll fast vid det du 
har och inbjud Anden. ◼

Att vara del av en världsomfattande kyrka och 
ha tillgång till kyrkans utbildningsmaterial 

och skrifter på vårt eget språk är förmåner som vi 
i Sverige har haft sedan slutet på artonhundratalet 
och något som vi idag kanske tar för givet. Men 
hur gick det egentligen till?

en gåva till templet i stockholm knyter ihop 
generationer av tro

Inför en intresserad grupp medlemmar berättar 
David Flygare om orsaken till sitt besök i Stockholm 
denna kalla vårdag. David har kommit till Sverige 
för att överlämna ett exemplar av Mormons bok, 
från den första utgåvan som trycktes i Köpenhamn 
år 1877, till templet i Stockholm. Idén fick han på 

Vårt andliga arv – hur vi fick  
Mormons bok på svenska
magdalena Lorentz, handen 1 församling

Fr.v. äldste Guido Senkans, tem-
pelpresident Oscarson, David 
Flygare samt äldste Ingvar Olsson 
vid överlämnandet av ett exemplar 
av Mormons bok från den första 
utgåvan 1877 till templet.
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ett tempelbesök hemma i Seattle där ett exemplar 
av Mormons bok från första tryckningen i Palmyra 
ligger inglasad i en monter och påminner tempelbe-
sökarna om kyrkans ursprung och tidiga historia.

Davids förkärlek för just Sverige har flera 
bottnar. Han tjänade själv här som missionär på 
60-talet, och språkbegåvningen går inte att ta 
miste på efter alla dessa år. Men hans historia går 
tillbaka längre än så. Davids farfars far är en man 
som kom att betyda mycket för kyrkans tidiga 
utveckling för vårt land.

Christian flygare – nyomvänd med uppdrag 
att trycka den första svenska upplagan av 
mormons bok

Som sjuttonåring fick Christian Flygare från 
Bjärresjö socken, Ystad, ta emot evangeliet och 
döpte sig i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. 
Med sin stora energi och övertygelse kallades han 
snart till äldste och verkade som missionär i sitt hem-
land. Det kom att bli den första av flera missioner för 
Christian Flygare till Sverige. Som många tidiga med-
lemmar emigrerade han till USA och hjälpte även 
ett sällskap på 600 nyomvända att göra detsamma. 
Christian Flygare slog sig ner i Ogden, Utah.

På en av sina missionsresor fick Christian ett 
unikt uppdrag av John Taylor – att leda arbetet 
med att trycka den första upplagan av Mormons 
bok på svenska och danska (den 4 december 
1877). Detta skedde året därpå i Köpenhamn. Jag 
slås av att Sverige så tidigt som 1878 fick Mormons 
bok översatt, som den sjunde i ordningen. Idag 
finns kyrkans skrifter översatt till 80 språk. Det slår 
mig också att det var vanliga människor med en 
brinnande önskan att sprida evangeliet som gav 
av sin tid, sin tro och sina talanger för att skapa 
det andliga arv som vi nu kan skörda frukterna av.

en gammal och sliten bok hittar hem
Av en slump kom en släkting över ett exemplar 

av första svenska utgåvan av Mormons bok och 

bestämde sig för att ge den till David Flygare, 
då han kände till hans intresse för kyrkans historia 
i Sverige.

Boken var i dåligt skick och David bestämde 
sig för att få den restaurerad. Hans stora omsorg 
om boken visar på den stora respekt och kärlek 
för sin släkthistoria och för evangeliet som denne 
ödmjuke man har. Bara tanken att resa till Sverige 
för att överlämna boken som gåva gör mig rörd. 
Boken kommer att få en lämplig plats i templet i 
Stockholm och på så sätt påminna oss om de per-
sonliga uppoffringar som är grunden till att kyr-
kan kan etableras och tillväxa runt om i världen.

David fick en pusselbit till under sitt besök i 
templet i Stockholm. På en beseglingssession fick 
han vara ställföreträdare för en man som var far 
till en Anna Flygare på Gotland. Det visade sig att 
det finns många med namnet Flygare just på Got-
land, något som David vill forska vidare kring.

Grannland inom tempeldistriktet fick vänta 
ytterligare många år

På plats i Västerhaninge vid överlämnandet var 
också områdesjuttio Guido Senkans från Lettland. 
När jag frågade honom om när de fick Mormons 
bok på lettiska fick jag nästa tankeställare. Det kan 
jag svara på i detalj, svarade president Senkans, 
det var nämligen jag som fick uppdraget att över-
sätta. Under ett och ett halvt års tid lade han ner 
10 timmar i veckan på översättningsarbetet, ett 
arbete som först uppskattades ta 2,5 år. Det var 
en utmaning för president Senkans som då enbart 
hade begränsade kunskaper i engelska. År 2000 
trycktes så den första upplagan av Mormons bok 
på lettiska. Mönstret med personlig uppoffring, 
bönens kraft och andliga gåvan att tyda språk 
känns i allra högsta grad levande i vår tid. Det gav 
en fin inramning på dagen då jag fick reflektera 
över vårt andliga arv och vår himmelske Faders 
stora kärlek och omsorg om sina barn på jorden, 
i alla länder och i rätt tid. ◼
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 den 30 augusti 2012 sände 
Sveriges Radios P1 mor-

gon ett inslag om ”Mormoner 
i Sverige om Romney”. Alex-
andra Tittus från Utby för-
samling i Göteborg och Louis 

Herrey från Kungsbacka 
församling intervjuades om 
vad Mitt Romneys kandidatur 
till presidentämbetet har för 
betydelse för kyrkan. Både 
Alexandra och Louis uttryckte 

Svenska medlemmar i media
Jens åman, Informationstjänsten Göteborgs stav

Louis Herrey, Kungsbacka församling, intervjuades i Sveriges Radio P1 
och TV4 om vad Mitt Romneys kandidatur till presidentämbetet har för 
betydelse för kyrkan.
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att presidentvalskampanjen 
kan vara bra för kyrkan då den 
indirekt sätter ljus på kyrkans 
lärdomar. De var också noga 
med att påpeka att Jesu Kristi 
Kyrka av Sista Dagars Heliga är 
politiskt neutral och att medlem-
mar inte per automatik stödjer 
en viss kandidat.

Louis berättade att han och 
hans familj går till kyrkan varje 
söndag och lever sin religion 
varje dag. Han sade också 
att han tror att Mitt Romneys 
politiska kampanj kan hjälpa 
till att föra ut kyrkan ur dunk-
let och krossa olika myter om 
kyrkan. Kandidaturen kan 
göra att allmänheten får lära 
känna medlemmarna bättre. 
Alexandra Tittus uttryckte att 
hon tror att största påverkan 
av presidentvalet är att kyrkan 
får mer publicitet men i övrigt 
så påverkar inte valet vår tro 
eller kyrkans verksamhet. 
Alexandra betonade att Mitt 
Romney inte basunerar ut sin 
tro. Han är inte talesman för 
kyrkan utan är politiker som 
agerar utifrån sin politiska 
övertygelse.

Alexandra och Louis fick 
frågan om det märks tillräck-
ligt tydligt att Mitt Romney är 
mormon och de svarade att det 
märks ganska lite. Romney har 
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valt att tona ner sitt medlem-
skap i kyrkan med all rätt. De 
menade att han har tankar och 
politiska idéer om att få USA på 
fötter och det handlar inte om 
hans religiösa övertygelse.

Dagen därpå, den 31 augusti, 
intervjuades Louis även i TV4:s 
morgonsoffa. Han fick liknande 
frågor som dagen innan men 
då det nu var direktsändning var 
pressen på honom lite större.

I intervjun var han noga 
med att påpeka att den repub-
likanska valkampanjen inte är 
en mormonkampanj utan en 
politisk kampanj av en person 
som råkar vara mormon. Louis 
svarade på frågan varför många 
amerikaner inte kan tänka sig 
att rösta på en mormon. Louis  
lyfte fram att det finns många 
myter och rykten kring mor-
monerna som inte stämmer 
och många föreställningar om 
mormoner som inte är positiva. 
Louis fick också frågan om den 
patriarkaliska kulturen i kyrkan 
men han kunde klargöra att det 
patriarkala ansvaret inte hand-
lar om att förtrycka utan om att 
samarbeta i äktenskapet och 
att man och hustru har olika 
roller men är ett. Han lyfte 
också fram att kyrkans ledare är 
förlåtande och kärleksfulla och 
att det är högt i tak. Samtidigt 
poängterade Louis de tradi-
tionella värderingar som kyrkan 
står för med familjen i centrum. 
Intervjun avslutades med frågan 

lärdomar och vara represen-
tanter för Jesu Kristi Kyrka av 
Sista Dagars Heliga. Deras vän-
liga framtoning och mjuka svar 
fick med alla säkerhet många 
svenskar att få ökad sympati 
för kyrkan. ◼

om mormonerna tror att Jesus 
kunde gå på vattnet och Louis 
svarade ett tvärsäkert ja på den 
frågan.

Både Louis Herrey och 
Alexandra Tittus gjorde ett strål-
ande jobb i att förklara kyrkans 

Alexandra Tittus från Utby församling medverkade tillsammans med Louis Herrey 
i Sveriges Radios P1 morgon angående ”mormoner i Sverige om Romney”.
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 En kör på 100 kristna ungdomar stod och sjöng 
nedanför Bertel Thorvaldsens originalstaty 

Kristus inne i Vor Frue Kirke i Köpenhamn för att 
vittna om sin tro på Jesus Kristus. De ingick i en 
grupp på totalt 650 unga ensamstående vuxna 
som deltog i Festinord, en årlig konferens som 
anordnas av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars 
Heliga för ungdomar i Skandinavien och Finland. 
Det här årets evenemang ägde rum den 23–28 juli 
2012 i Farum i Danmark.

Kören framförde ”Han är Guds Son” och 
”Jag är Guds lilla barn”, och uppmanade därmed 
besökarna att begrunda inbjudan som ges av 
Thorvaldsens Kristus-statyns utsträckta armar. Den 
danske skulptörens staty har en djup innebörd för 
mormoner eftersom kopior av statyn finns i åtskill-
iga av deras byggnader runtom i världen, däri-
bland en kopia på 3,5 meter på Temple Square 
i Salt Lake City.

Mötet i Vor Frue Kirke blev en historisk hän-
delse då både en av vår kyrkas ledare och en 
av domkyrkans historiker höll ett gemensamt 
föredrag om den ursprungliga Kristus-statyn. 
Matthew O. Richardson, andre rådgivare 
i Söndagsskolans generalpresidentskap i 
Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, och 
Susanne Torgard förklarade hur Thorvaldsens 
skulptur av Frälsaren har blivit en symbol för 
kristen tro och tillbedjan inom både mormon-
ers och lutheraners tro.

Ungdomar från 26 länder deltog i Festinord 
2012. I sitt inledningstal uttryckte äldste R. Ingvar 
Olsson, en sjuttio i kyrkan, sin förhoppning 
att konferensen ska bygga vittnesbörd, stärka 
familjer, öka enigheten och främja personlig 
utveckling. En annan talare, professor Brad 
Wilcox vid Brigham Young University, inbjöd 
varje deltagare att ”låta rädsla ersättas av tro, tron 
att Gud verkligen finns, tro på att han har en plan 
för ditt liv, och tro på att han ska hjälpa dig att bli 
allt det han vill att du ska vara. Han ska hjälpa 
dig att bli allt det du kan vara.” ◼

Festinord 2012 i danmark
Carol Brande, europe area public affairs

En kör av 100 
ungdomar 
sjöng vid 
Thorvaldsens 
staty kristus 
inne i Vor Frue 
Kirke i Köpen-
hamn under 
Festinord.
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 Utby församling försöker vara en aktiv del 
av det omgivande geografiska område som 

kapellet ligger i. I en önskan att nå ut och hjälpa 
till togs en kontakt med Utby Egnahemsförening 
inför ett stort firande i stadsdelen. Föreningen 
fyllde 75 år och detta skulle uppmärksammas med 
utställningar och jippon under hela dagen på en 
stor äng mitt i Utby.

Själva tillställningen skulle vara politiskt 
och religiöst neutral och därför tvekade Utby 
Egnahemsförening något när kyrkan tog kontakt 
med dem. Men efter att Emilia Åman, medlem 
i stavens Informationstjänstkommitté, försäkrat 
de ansvariga om att kyrkan bara ville genomföra 
ett tjänade inbjöds församlingen att hjälpa till vid 
resande av tält och annat praktiskt inför själva 
aktiviteten.

Tidigt på lördagsmorgonen den 1 september 
samlades 8 personer från Utby församling för 
att donera sin arbetskraft under några timmar. 
Vädret var fint och vi kunde jobba under trevliga 
omständigheter tillsammans med medlemmar från 
Utby Egnahemsförening. Tjänandet innebar att 
kratta hela ängen eftersom gräset nyliggen klippts 
och att sätta upp 6 stora tält samt att sätta upp en 
hoppborg.

Själva jubileumsdagen bjöd på många aktivi-
teter och utställningar anordnade av lokala före-
tag, kommunen och scouterna. Efter aktiviteten 
hade kyrkan även erbjudit sig att hjälpa till med 
nedtagning av tält och scen. Då Jubileums-
dagen slutade lite tidigare än planerat behövdes 
dock inte kyrkans tjänster. Ordföranden i Utby 
Egnahemsförening ringde för att meddela detta 
och passade samtidigt på att uttrycka sitt stora 
tack för det arbete som utförts. Hon och övriga 
styrelsen var förundrade över att det finns en 

organisation som kan ställa upp på det sättet utan 
att få betalt eller ha någon annan koppling till 
evenemanget. Kyrkan fick också en hälsning och 
tack på föreningens hemsida. ◼
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tjänande på Jubileumsdag i östra göteborg
Jens åman, Informationstjänsten i Göteborg

Tältresning under Jubileumsdagen i östra Göteborg där medlemmar från 
Utby församling hjälpte till med olika förberedelser.
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Artiklar till Lokala sidorna

Välkommen att skicka in  
bidrag till Lokala sidorna  

under följande rubriker:
Lokala Nyheter, Hur jag vet, 

Sista dagars heliga i Sverige 
berättar, Favoritskriftställe (för ung-
domar), Försöker likna Jesus (för 
barn) och Läsarkommentar.

Alla artiklar redigeras och 
publiceras i mån av plats, kvalitet 
och lämplighet. Nyhetsartiklar bör 
skickas in senast 2 veckor efter 
händelsen.

För att få artiklar och foton 
publicerade behövs tillstånd från 
artikelförfattare, fotograf och 
personer på fotot (undantag: 

om fler än 25 personer finns på fotot 
behövs inte tillstånd). För barn och 
ungdomar under 18 år behövs alltid 
tillstånd från föräldrar.

Speciella blanketter finns nu för 
dessa tillstånd som måste fyllas i och 
undertecknas. Se kyrkans svenska 
hemsida www.jesukristikyrka.se 
under Övrigt material – Liahona 
– Artikelbidrag.

Kontakta redaktionen för mer 
information.

Eivor Hagman, redaktör
eivorhagman@hotmail.com
Medusagatan 2 A, 553 38  

Jönköping
tel. 036-719663 ◼


