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 Områdespresidentskapet 
har en underbar vision för 

kyrkans tillväxt i Europa. Enligt 
den årliga områdesplanen finns 
det alla möjligheter att fördubbla 
antalet medlemmar som närvarar 
vid sakramentsmötet år 2019. 
Det är en vision av tro, hopp, 
kärlek och hårt arbete. Ibland 
tänker vi i begrepp som hög 
närvaro och stora grupper som 
utövar gemensam gudsdyrkan. 
Det är underbart när det händer. 
Vi stärker varandra och tjänar 
varandra. Men kanske ännu vikt-
igare är den ljuva omvändelse 
som äger rum i hjärtat hos varje 
person och kraften inom en 
familj att skydda, stärka och bok-
stavligen rädda varje medlem.

Under detta härliga år av 
tjänande här i området Europa 
har jag sett och känt kraften hos 
Herrens ande att nå in i hjär-
tan och hem hos medlemmar i 
många länder. Jag har personligen 
känt hans kärlek till varje person. 
Ibland känns det som om mer 
gott utförs vid ett personligt möte 
med en kämpande själ än vid allt 
som sägs under en allmän session 
av en stavskonferens. Naturligtvis 
är möten viktiga eftersom varje 

problem, våra synder, våra räds-
lor — ”för att leda oss in” till frid 
och glädje och varaktig lycka och 
hopp.2 Hans löften är verkliga. De 
är beständiga. De är personliga. 
De går aldrig om intet. Han håller 
armarna evigt öppna för att vi ska 
sluta förbund i våra hjärtan, ta på 
oss hans namn, hålla hans bud 
och tjäna varandra.

För de flesta av oss tycks det 
svåraste vara att ge tillbaka våra 
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Ståndaktighet
Äldste kent f. richards, usa
Andre rådgivare i områdespresidentskapet Europa

person kan känna Andens stöd-
jande inflytande och budskapen 
görs personliga av Anden.

Den kanske största utman-
ingen för varje person är att för-
bli trofast. Jag har träffat många 
som bestämt sig för att ta ”ledigt” 
från att vara aktiv. Även när de 
återvänder har de det svårt att få 
tillbaka det de kunde ha lärt sig, 
känt och blivit om de hade för-
blivit ständigt trofasta. Profeten 
Alma använde en del kraftfulla 
formuleringar när han talade om 
sin trofaste son Shiblon: ”stånd-
aktighet”, ”trofasthet”, ”fortsätta”, 
”håller ut intill änden”.1 Det 
ligger stor lycka och godhet i 
dessa ord och vad de betecknar. 
Det yttersta syftet med vår jord-
iska resa är att ta emot templets 
förrättningar med dess åtföljande 
förbund och att därefter hålla 
dessa förbund in i evigheten. De 
är verkligen eviga förbund som 
ingås med vår Fader. Dessa för-
rättningar och förbund är själva 
nyckeln till vår eviga lycka, vilka 
långt överskuggar alla de utman-
ingar och till synes olösliga pro-
blem som ofta ansätter oss.

Frälsaren Jesus Kristus ”förde 
oss ut” från vårt ”Egypten” — våra 

Äldste Kent F. 
Richards
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värdefulla tillgångar, både tid 
och medel. Kanske det är därför 
som Herren instiftade tionde 
och offergåvor som en norm 
för hur man sluter förbund och 
visar ståndaktig trofasthet. Men 
tillsammans med befallningen 
utlovar han ljuva välsignelser 
och försäkringar som vida över-
träffar alla svårigheter. Och vikti-
gast av allt, vår tro är starkare. Vi 
är lyckligare. Det ligger en stor 
tröst i att han känner oss och att 
han bryr sig.

”Dit skall ni föra … ert tionde, 
och … frivilliga offer. ... Och 
där skall ni äta inför Herrens, 
er Guds, ansikte och glädja er 
med ert husfolk över allt vad ni 
har förvärvat, det som Herren, 
din Gud har välsignat dig med.” 3 
…”Ty Herren, er Gud, prövar er 
för att finna om ni älskar Herren, 
er Gud, av hela ert hjärta och 
hela er själ. Herren, er Gud, skall 
ni följa, honom skall ni frukta 
(visa vördnad), hans bud skall ni 
hålla, hans röst skall ni lyssna till, 
honom skall ni tjäna och honom 
skall ni hålla er till.” 4 Även om 
dessa ord uttalades av profeter 
för tusentals år sedan är de fortfa-
rande tillämpliga och sanna. Han 
behöver våra hjärtan och våra 
förbund så att han kan välsigna 
oss i övermått. ◼

sLutnoter
 1. Se Alma 38:2
 2. Se Femte Moseboken 6:23
 3. Se Femte Moseboken 12:6–7
 4. Se Femte Moseboken 13:3–4

 Oktober är månaden då vi åter-
igen får möjlighet att lyssna 

på våra ledares ord under en 
generalkonferens. Men minns ni 
hur det var i juni? Då vi på en all-
deles egen nordisk konferens fick 
möjlighet att lyssna till ledarna som 
talade till just vår del av världen.

Här följer en kort sammanfatt-
ning av talen. President Monsons 
och syster Esplins tal sändes via 
satellit från Salt Lake City.

Syster Cheryl A. Esplin, 
andra rådgivare i Primärs gene-
ralpresidentskap, talade om hur evangeliet och 
frälsningsplanen finns för att förändra oss männi-
skor till det bättre. Förändringen ger oss möjlighet 
att känna och uppleva den frid som försoningen 
kan ge. Hon påpekade vikten av att vi undervisar 
våra barn om evangeliets principer gång på gång, 
så att de själva får en önskan att leva efter dem 
och på så sätt får frid i sina liv. Det är det bästa och 
viktigaste vi kan göra för dem. Detta för att de ska 
stå rustade när svåra tider kommer.

Äldste José A. Teixeira, områdespresident för 
Europa, talade om hur viktigt det är att bjuda in 
vänner till kyrkan, för att även de ska få uppleva 
den glädje och frid som vi har. Han uppmanade 
oss att använda rådet i skrifterna att söka, bulta 
och be så att vi kan finna de som är förberedda 
att komma till kyrkan. Till de unga riktade han 
ett speciellt råd; att använda all teknik som finns 
idag att bjuda in. Det finns många som behöver en 
inbjudan, låt oss hitta dem.

Biskop Gérald Caussé talade om det arv vi i 
de nordiska länderna besitter. På 1950-talet hade 
45% av kyrkans medlemmar nordiskt påbrå. Det 

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

Minns du den nordiska konferensen?
helena Österlund

Äldste Ballard talade till medlem-
marna i de nordiska länderna i 
Stockholm, här med tolken Göran 
Wern.
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kraftcentrum för kyrkan som Norden var då, gäller 
även för oss här idag. När det i skrifterna talas om 
att evangeliet ska finnas över hela jorden talas det 
om våra dagar. Våra länder har många andra länder 
i sig. Människor från världens alla hörn samlas här 
och får möjlighet att höra om evangeliet. Herren 
sitter vid rodret och påskyndar sitt verk. Vad gör vi 
för att förbereda oss för en andra skörd på vår gata, 
i vår bekantskapskrets, i vår stad?

Biskop Caussé berättade även en anekdot, som 
vi tror många minns, om när han och hans familj 
bodde i Paris. De hade missionärerna på middag 
och de frågade om familjen hade några vänner 
som de kunde undervisa. Biskop Caussé svarade 
att de inte hade fler vänner att låta missionärerna 
gå till. En entusiastisk missionär svarade: ”Oroa 
dig inte! Vi ska fasta och be för att er familj ska 
få nya vänner som ni kan bjuda in.” Det blev en 
tankeställare för familjen, som också började be för 
detsamma. När hustrun några dagar senare hämtar 
ett av barnen på förskolan frågar en lärare varför 

deras familj känns så speciell. Hustrun svarade 
att ”det är för att vi lever efter Jesus Kristi evange-
lium”. Läraren ville veta mer och bjöds in till kyr-
kan. Det hela slutade med att läraren och hennes 
dotter döptes.

Biskop Caussé fortsatte med att berätta att utan 
entusiasm finner vi inte dem som är förberedda 
likt Natanael i Johannesevangeliet. (Läs gärna Joh. 
1:46–49, red.anm.) Kristus hade sina ögon fästa 
på Natanael redan innan han blev inbjuden att 
komma och se för sig själv vem Kristus var.

Vilka ”Natanael” känner vi?
Äldste M. Russell Ballard talade både kär-

leksfullt och tydligt. Han berättade mycket om 
våra nordiska förfäder som med oförvitlig tro och 
mod gjorde allt i sin makt för att lyda profetens 
uppmaning om att bygga upp Sion. Han ställde 
frågan om vi kommer att kunna möta Herrens och 
våra förfäders blickar när de frågar oss hur vi har 
förvaltat deras arv. Var vår tro, vårt mod och våra 
handlingar lika ståndaktiga som deras? Precis som 
deras handkärror var tungt lastade med tro och 
mod, behöver vi ha samma tro och mod.

Han poängterade att det är bråttom. Tiden att 
stärka våra enheter och familjer är nu! Vi behöver 
förbereda de generationer som ska ta emot Kristus 
vid hans andra ankomst. I enheternas råd behöver 
vi söka inspiration och vägledning för hur vi bäst 
ska kunna förankra och förstärka vittnesbörden 
till dem som tillhör oss. Hur vi bäst ska samarbeta 
med heltidsmissionärerna för att hitta de av vår 
himmelske Faders barn som vill lyssna och de som 
gått vilse. Kommer våra församlings- och grensråd 
att kunna svara: ”Ja, vi följde profetens och de tolv 
apostlarnas råd. Ja, vi gjorde det vi kunde för att 
stärka varje mans, kvinnas och barns vittnesbörd.” 
Det kommer en tid då Herren säger: ”Det räcker 
nu.” Den tryggaste platsen är då i våra familjer och 
i våra hem. Vi behöver stärka våra familjer och 
hem för dessa tider.

Många 
medlemmar 
samlade vid 
den nordiska 
konferensen.FO
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Han fortsatte med att säga att kunskap om det 
återställda evangeliet är ingen liten sak. När vi låter 
det sjunka in i oss, ända in i märgen, får vi kraft i 
vårt vittnesbörd. Ett vittnesbörd som kan beröra 
många av Faderns barn i vår omgivning.

Han avslutade med att ge oss alla en välsign-
else att vi som deltagit i konferensen ska välsignas 
med tro och mod. Att vi ska kunna lägga undan 
fruktan och rädsla, och med tillförsikt gå framåt. 
Om vi söker efter Herrens inspiration kommer 
vi få maningar och uppenbarelser vad det är vi 

Äldste Teixeira sa i sitt inled-
ande tal att Herren sände en 
av sina apostlar och gjorde det 
möjligt för oss att lyssna till hans 
budskap genom teknologi och 
andra medel. Hur viktigt är det då 
inte att vi gör vad vi kan och öpp-
nar våra hjärtan och sinnen för att 
höra och ta till oss hans budskap?

Med glimten i ögat uttryckte 
äldste Ballard sin förvåning 
över hur så många unga vuxna 
kunde vara ogifta, när vi har så 
vackra ungdomar här i Sverige. 
Han förklarade vikten av att 
hitta någon att bilda familj med. 
Ingen annan enhet är av större 
betydelse eller kan vara för 
evigt, inte ens våra församlingar 
eller stavar. Banden mellan man 
och hustru är det enda som 
består och ju äldre han själv 
har blivit, desto mer förstår han 
kraften som ligger i det.

Kyrkans framtid beror på vad NI gör den till
amanda Cornelius, Gubbängens församling

Som äldste Ballard själv 
uttryckte det, ville han tala till 
oss som en välmenande morfar. 
Hans omtanke och kärlek lyste 
igenom och ingav känslan att han 
verkligen ville vårt bästa. Han 
uttryckte sitt förtroende för kyr-
kans unga vuxna och uppmanade 
oss att ta ledarskap och ansvar 
i våra grenar och församlingar. 
Han förklarade vikten av att vi 
förbereder oss för den dag då 
kyrkan och Herrens verk kommer 
att bäras på våra axlar. ”Kyrkans 
framtid om 20 år beror på vad NI 
gör den till” betonade han.

Med det sagt kom han med en 
speciell uppmaning. Han bad oss 
var och en att sätta som mål att 
innan året är slut föra en inaktiv 
medlem tillbaka till, eller en ny 
medlem in i kyrkan. Han välsign-
ade kyrkans unga vuxna med att 
få en vision av vad vi kan göra 

behöver göra, så att kyrkan kan vara ännu starkare 
om tjugo år.

President Thomas S. Monson avslutade hela 
konferensen med en kort hälsning. Han tackade 
för alla böner han känt av efter sin frus bortgång. 
Och han försäkrade oss om att det är hans önskan 
att han ska kunna besöka oss personligen snart. 
Han önskade också att vi ska ta till oss de ord 
och maningar som talats under konferensen för 
att komma närmare Gud. Det är hans innerliga 
önskan. ◼

Stockholm: Lördagen den 8 juni 
2013 samlades unga vuxna i 
möteshus över hela Europa för att 
lyssna till en brasafton av äldste 
Ballard, äldste Teixeira och äldste 
Caussé. Vi i Sverige var lyckligt 
lottade att få vara på plats vid detta 
speciella tillfälle. Gubbängens 
kapell fylldes av de drygt 450 unga 
vuxna som förväntansfullt såg 
fram emot få lyssna till en apostel.

Felix Sahlin, Västra Frölunda 
församling: ”Då äldste Ballard, 
president Teixeira och biskop 
Caussé klev in i rummet kände 
jag en otroligt stark ande och 
mitt hjärta fylldes av frid. Att 
få se, iaktta och lyssna till dem 
var verkligen speciellt. Jag har 
fått ett förnyat och stärkt vitt-
nesbörd om att de verkligen 
är kallade och utvalda av Gud. 
Det var ett fantastiskt möte som 
jag alltid kommer att minnas!”
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för att detta ska gå i uppfyllelse 
och kraften att utföra det.

Innan äldste Ballard kom 
med sin speciella uppmaning 
påminde han oss om att vi valt 
att understödja dem som siare, 
profeter och uppenbarare. Det 
gjorde det extra kraftfullt, och 
lärde mig vad det verkligen 
betyder att följa och stödja våra 
ledare, inte bara i ord, utan 
även handling när de kommer 
med uppmaningar till oss. Jag 
tror vi alla bär med oss känslan 
och tankar om vad vi kan göra 
för att följa denna uppmaning 
och förankra hans budskap i vår 
vardag.

I institutrådet för unga vuxna 
där jag verkar har vi sökt inspi-
ration genom äldste Ballards tal 
i hur vi kan verka för att få mer 

Stockholm: Sällan verkar musiken ha betytt så 
mycket för så många någon gång, som den gjorde 
under söndagens möten vid den nordiska konfe-
rensen den 9 juni 2013. Många har uttryckt en stor 
tacksamhet och uppskattning för musiken.

Flera psalmer sjöngs som preludium; ”Den him-
melska elden”, ”Blott en dag”, ”Barnens bön” samt 
”Frälsare god”. Alla som anlände till mötet fick till-
fälle att sätta sig ner, samla tankarna och förbereda 
sina sinnen för de tal som skulle hållas. ”O, store 
Gud” sjöngs under mötet, och kören fick underbar 
förstärkning av en barnkör till sista psalmen: ”Lär 
mig att vandra i ljuset”.

Alla psalmer var välkända, men arrangemangen 
var nya. Ninni Bautista Alatalo är den som arran-
gerat dem. Till vardags är Ninni frilansande sång-
erska och körledare. Vi får tag på Ninni när hon är 
på väg till ett körläger, där hon tillsammans med 
sin man och andra ska undervisa i musik.

Hur tänkte du när du fick uppgiften att ha hand 
om musiken?

”Intressant nog vaknade jag tidigt på morgonen 
innan jag blev kallad. Jag kände vilka sånger och 
på vilket sätt jag skulle vilja att de framfördes om 
jag skulle få hand om musiken på konferensen. Så 
när jag några timmar senare blev kallad kände jag 
mig förberedd och glad över att morgonens tankar 
hade varit de rätta.”

Hur många timmar la du ner på förberedelser/
arrangemang?

”Svårt att säga. … Varje sång tog cirka fem 
timmar att arrangera. Sedan spelade jag in alla 
stämmor etc. för att alla i kören skulle kunna 
öva hemma. I sammanhanget måste jag även 
nämna Johanna Hägglund, Daniel Österlund och 

kraft i missionsarbetet. Jag tror 
verkligen att vi kan välsignas 
med framgång, vilket kall vi än 
har, när vi låter äldste Ballards 
budskap leda oss i vårt tjänande.

Själv har jag ofta känt att det 
spelat mindre roll om ett bud-
skap förmedlas via satellit, på 
plats eller skriftligen, då anden 
är densamma. Men genom den 
här erfarenheten lärde jag mig 
något som fick mig att tänka om. 
Den här gången vittnade Anden 
inte bara om sanningen i äldste 
Ballards budskap, utan bekräft-
ade även att personen som stod 
framför mig var en apostel som 
verkligen blivit kallad av Gud. 
Det var en fantastisk upplevelse 
som väckte min fulla uppmärk-
samhet och fick budskapet att gå 
rakt in i hjärtat. ◼

En kör med unga vuxna sjöng vid brasaftonen i Gubbängens kapell.  
Fr.v. Biskop Caussé, äldste Teixeira, äldste Ballard och äldste Olsson.
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Musik – ytterligare en 
dimension av andlighet
helena Österlund
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Maria Hagman som la ner många timmar på allt 
det administrativa; få ihop folk till kören, trycka 
upp noter, ringa runt till barnens föräldrar osv. 
Och utan Andreas Landegren (piano), Beatrice 
Bertilson (fiol) och Katrin Johansson (tvärflöjt) 
hade vi inte kommit långt. Många behövs för att 
klara av en sådant här projekt! Att få ihop allt, och 
dessutom på bara fem veckor, är inget man gör i 
en handvändning. Och resultatet blev fantastiskt!”

Ninni Bautista 
Alatalo hade 
gjort nya 
arrangemang 
till alla psalmer 
som sjöngs vid 
den nordiska 
konferensen.
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Körens sång 
var mycket 
uppskattad 
av alla vid 
den nordiska 
konferensen. 
Här tillsammans 
med barnkören.
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Varför är musik så viktigt i andliga 
sammanhang?

”Talade ord talar rakt till våra hjärnor. Vi kan 
förstå orden och sedan känna dem. Musik funge-
rar tvärtom; musik talar rakt till våra känslor. Rätt 
musik på rätt plats kan bekräfta det talaren just 
sagt, bekräfta det i våra känslor. Musik är en viktig 
beståndsdel i att känna Anden. Jag är så tacksam att 
jag fick vara en del i detta under konferensen.” ◼



 O k t o b e r  2 0 1 3  L7

stockholm: Under den nordiska konferensen lördagen den 
8 juni 2013 träffade äldste Ballard alla heltidsmissionärer i 
Sverige. De träffades i Hägerstens kapell, i Stockholms södra 
stav. Det var i just detta kapell för 36 år sedan som president 
Monson uppsände invigningsbönen för Sverige. I den bönen 
sades bland annat att när medlemmarna arbetar tillsammans 
med heltidsmissionärerna går missionsarbetet framåt på ett 
unikt sätt. För att återknyta till den bönen hölls mötet just i 
Hägerstens kapell.

Något som äldste Ballard undervisade missionärerna om 
är vikten av att integrera evangeliet i sig själv. Missionärerna 
måste låta evangeliet bli en del av dem själva, med en verklig 

Vi är glada över att kunna 
meddela att det från och 

med nu finns en hemsida för SDH 
Familjeservice i Sverige. Hemsidan 
är gjord efter godkännande från 
äldste Ingvar Olsson. Jag vill också 
passa på att nämna det viktiga 
stöd som vi fått av broder John 
Wennerlund när det gäller själva 
byggandet av hemsidan. Sidan är 
öppen och tillgänglig för alla, men 
har även speciella sidor som kyrko-
ledare och medhjälpare inom SDH 
Familjeservice har mest nytta av.

Hemsidan innehåller bland 
annat följande:
•	 De	månatliga	nyhetsbreven	

från LDS Family Services Europa

Evangeliet måste integreras i oss
helena Österlund

Hemsida för SDH  
Familjeservice i Sverige
dick thörn, representant för sdh familjeservice i sverige

•	 Länkar	till	12-stegsprogrammet	
och möjlighet att komma 
i kontakt med etablerade 
stödgrupper

•	 Artiklar	och	länkar	om	
beroenden

•	 Artiklar	och	länkar	om	 
äktenskap och familj

Länken till sidan är: 
www.sdhfamiljeservice.sdh.se/

Sprid gärna informationen 
om sidan vidare till alla som 
kan ha glädje och nytta av dess 
innehåll.

Tanken är att utveckla sidan 
efter hand så förslag till förbätt-
ringar tas tacksamt emot. ◼

Kyrkan med på FN:s 
internationella familjedag 
i Alingsås
thomas hulldin, alingsås

Alingsås: FN:s internationella familjedag firades för 
nionde gången i Alingsås den 4 maj 2013.

Som tidigare år organiseras familjedagen av Familje-
dagsföreningen i Alingsås och många organisationer, 
kyrkor och politiska partier deltog. De presenterade 
hur och vad de gör för att stödja familjerna. Denna 
gång var det 20 olika föreningar som gjorde dagen till 
en fantastisk upplevelse. Dessutom sponsrade 15 olika 
företag dagen och därmed familjens betydelse i sam-
hället. På programmet fanns uppvisning av hästhoppning, 
cupcake-tävling, agility för hundar, svenska folkdanser 
och judouppvisning. Uppvisning av Parkour var också en 
uppskattad programpunkt. Många andra uppvisningar 
och presentationer gjorde dagen fantastisk.

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga hade sin egen 
monter med lekar och ansiktsmålning och svarade på 
frågor om Mormons bok. Medlemmarna var engagerade 
i fikatältet och i korvgrillningen och med många andra 
uppgifter under dagen. ◼

(Texten hämtad från Göteborgs stavs nyhetsbrev. Red. Anm.)

förankring i dem. När de sedan undervisar kan Anden leda dem 
på rätt sätt. Äldste Ballard hänvisade till en stor undersökning 
som gjorts under tre års tid där man frågat människor hur de 
upplevde sina möten med missionärerna. Det en del reagerat på 
var att många missionärer lät som ”robotar”, att de bara uppre-
pade en utantilläxa. Ballard tryckte gång på gång att evangeliet 
måste finnas rotat i oss.

Detta upprepade äldste Ballard, med lite andra ord, på sön-
dagens möte då han talade till oss medlemmar. Han sa att när 
vi låter våra vittnesbörd sjunka in i oss, ända in i märgen, kan 
vi påverka fler av vår himmelske Faders barn att få känna den 
himmelska friden.

Låt oss följa äldste Ballards ord, att låta evangeliet inte-
greras i oss och sedan på ett naturligt sätt berätta om det 
för andra. ◼



L8 L i a h o n a

 ”Det var kul och bra att träffa aposteln. Vi satt 
nästan högst upp i rummet, och jag fick 

springa jättefort för att hinna fram till honom. 
Jag tycker att han är viktig för att han är Jesus 
apostel. Han säger att vi ska lyssna på Jesus. Det 
försöker jag göra. Jesus har sagt att vi ska döpa 
oss. Det ska jag göra när jag blir åtta år!” ◼
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nyttiga kunskaper som har med 
detta ämne att göra.

Välkommen in i släktforsk-
ningens spännande värld! ◼

m å n a d e n s  s L Ä k t f o r s k n i n G s h Ö r n a

Ungdomar och familjehistoria?
syster kari sandum, släktforskningsmissionär

 Familjehistoria eller släktforsk-
ning är väl bara för dem som 

är äldre, tänker du kanske.
Kyrkan tänker annorlunda! 

Idag då släktforskning, lagring av 
släktforskningsresultat och förbe-
redelse av namn för templet sker 
på datorn, har du som är ung ett 
klart försprång mot många äldre 
och mindre datorvana medlem-
mar. Du kan hjälpa dem! Bli inte 
förvånad om du blir kallad till att 
vara släktforskningshandledare i 

din församling. Kyrkan behöver 
din kunskap och förmåga för att 
det här arbetet skall ha framgång 
så som det är tänkt. Det är ett 
roligt arbete som det är lätt att bli 
biten av. Men först och främst ger 
det stora andliga välsignelser.

På kyrkans hemsida, lds.org, 
finns en egen avdelning för ung-
domar och familjehistoria. Gå till 
lds.org/youth/family-history så 
kommer du dit. Där finns massor 
av inspirerande berättelser och 

f Ö r s Ö k e r  L i k n a  J e s u s

Kul och bra att träffa aposteln
Benjamin, 7 ½ år, handens församling


