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Tänk på vad den här gåvan av  
fortlöpande personligt vittnesbörd  
och uppenbarelse innebär:

• Det finns en Gud.
• Han känner oss personligen.
• Han leder sin kyrka genom profeter 

och bekräftar det de säger för var 
och en av oss personligen.

• Han bryr sig om oss och vill tala 
med oss och vägleda oss.

• Han respekterar vår handlingsfrihet.
• Vi är aldrig helt ensamma.

Den Helige Andens gåva hjälper 
oss att bli andligt oberoende, så att vi 
kan verka av oss själva i stället för att 
låta oss påverkas,14 och så ”att var och 
en skall kunna tala i Herren Guds, ja, 
i världens Frälsares namn”.15

Den här gåvan är en så stor väl
signelse! Den är det skydd vi så 
innerligt behöver och hjälper oss få 
svar på livets viktigaste frågor. Den 
Helige Anden hjälper oss att sätta 
vår tillit och vårt vittnesbörd till Jesu 
Kristi fullkomliga och fasta grund, 
han som leder vår kyrka. Profeten 
Helaman sa det bäst: ”Och kom 
ihåg, mina söner, kom ihåg att det 
är på klippan, vår Återlösare, som 
är Kristus, Guds Son, som ni måste 
bygga er grundval, så att när djä
vulen sänder sina mäktiga vindar, ja, 
sina pilar i virvelvinden, ja, när allt 
hans hagel och hans mäktiga storm 
piskar er, skall detta inte ha någon 

LOKALA SIDOR

 När vi blir medlemmar i kyrkan 
genom dopet, fylls vi med hoppet 

om evigt liv och om att vi kan komma 
närmare Gud genom att bättre  
förstå honom och hans syfte för oss.1 
I vår religion söker vi svaren på livets 
svåraste frågor. Först kanske vi får 
svar genom vänner, lärare vi litar 
på, missionärer, våra hemlärare eller 
biskopen. Men allteftersom tiden går 
behöver vi lära oss hur vi själva har 
tillgång till himlens krafter och bli 
andligt oberoende.

President Henry B. Eyring har sagt: 
”Det finns många … som känner stort 
behov av välsignelsen att få personlig 
uppenbarelse från vår kärleksfulle 
himmelske Fader. … Vi vet alla att vi 
behöver mer än mänskligt omdöme 
och logiskt tänkande för att få svar 
på livets viktigaste frågor. Vi behöver 
uppenbarelse från Gud. Och det 
räcker inte med en uppenbarelse bara 
i pressade tider, vi behöver en stän
digt förnyad ström. Vi behöver inte 
ljus och tröst bara en enda gång, vi 
behöver den fortsatta välsignelsen av 
kommunikation med Gud.” 2

Personlig uppenbarelse kommer till 
var och en av oss så som den kommer 
till profeter och apostlar – genom den 
Helige Anden. Han är en person som 
består av ande. Han vittnar om Gud 
Fadern och hans Son Jesus Kristus 3 
och bekräftar all sanning genom 
andliga maningar och känslor av frid. 

Skrifterna beskriver hur den här kom
munikationen kommer som en stilla 
och mild röst 4, inte genom fysiska 
förnimmelser, utan genom att beröra 
hjärtat och sinnet 5, ibland genom
trängande och mäktigt 6. De här korta 
ögonblicken är som små ljusglimtar 
i mörkret.

När vi döps in i hans kyrka, får 
vi löftet om att vi kan leva i perma
nent ljus. 7, 8 När vi följer maningar 
blir vi allt mer fast beslutna att följa 
vår himmelske Fader och hans Son 
Jesus Kristus. I slutet av sin jordiska 
verksamhet sa Kristus till sina apost
lar: ”Jag skall inte lämna er fader
lösa.” ”Jag skall be Fadern, och han 
skall ge er en annan Hjälpare, som 
alltid skall vara hos er, sanningens 
Ande.” ”Han skall lära er allt och 
påminna er om allt vad jag har sagt 
er.” 9 Apostlarna tog sedan emot den 
Helige Andens gåva och gav samma 
gåva till andra som hade blivit döpta, 
genom handpåläggning och med 
melkisedekska prästadömets myn
dighet.10 Den här gåvan, som också 
kallas ett dop genom eld 11, kommer 
till följd av omvändelse och kräver 
att vi förblir värdiga.12

Som president Boyd K. Packer 
lärde, måste vi alla se till att vi är 
lyhörda för inspiration, så att Her
ren kan ingjuta ren intelligens i våra 
sinnen för att mana oss, leda oss, lära 
oss och varna oss.13

En gåva av frid och beskydd
Äldste Axel H. Leimer, Tyskland
Områdessjuttio

Äldste  
Axel H. Leimer
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makt att dra er ned till eländets och 
det oändliga lidandets avgrund, tack 
vare den klippa som ni är byggda på 
och som är en säker grundval, och 
om människorna bygger på denna 
grundval kan de inte falla.” 16 ◼
FOTNOTER
 1. Joh. 17:3.
 2. Henry B. Eyring, ”Fortsatt uppenbarelse”, 

Liahona, nov. 2014, s. 70.
 3. 2 Nephi 31:18.
 4. L&F 85:6; 1 Kung. 19:11–13; 1 Nephi 17:45.

 5. Se Dennis E. Simmons, ”Hans frid”, 
Nordstjärnan, juli 1997, s. 30.

 6. Helaman 5:25, 29–31.
 7. Se James E. Faust, ”Den Helige Andens  

gåva – en säker kompass”, Nordstjärnan,  
juli 1989, s. 28.

 8. Evangeliets lära, s. 50–51.
 9. Joh. 14:18; 14:16–17, 26.
 10. Apg 2:38; 8:12–25; L&F 29:33; Moroni 2:1–3.
 11. Matt. 3:11; 2 Nephi 31:17; L&F 19:31.
 12. Apg 2:38.
 13. Se Boyd K. Packer, ”Dessa ting vet jag”, 

Liahona, maj 2013, s. 8.
 14. Se 2 Nephi 2:13–14, 26.
 15. L&F 1:20.
 16. Helaman 5:12.

Olof Jusinski, som alltid kom fram 
och fick oss att känna hur glad han 
var att se oss. I institutet kände han 
broder Wennerlunds entusiasm när 
denne förklarade evangeliet och det 
gav honom en önskan att vilja ha 
samma kunskap. ”Det är villigheten 
som är avgörande!” betonade presi
dent Wiklöf. ”När jag sportar vill jag 
alltid vinna och det kan bli avgörande 
för hela laget. På samma sätt måste 
vi hjälpas åt att stärka våra bröder 
och systrar! Tjänandet hjälper oss att 
bli starka i tron och så får vi en extra 
bonus i form av att kunna komma 
tillbaka till vår himmelske Fader. Allt 
finns inom räckhåll för oss om vi har 
en verklig önskan!”

När vi är i våra medmänniskors 
tjänst är vi också i Guds tjänst

”När ni är i era medmänniskors 
tjänst, är ni endast i er Guds tjänst 
(Mosiahs bok 2:17) påminde den 
unga Vivian Vance oss om och berätt
ade att hon hellre ville hjälpa till själv, 
utan att bli tillsagd.

Vi kan inte behålla evangeliet  
för oss själva!

”Hur omvänder vi oss?” frågade sig 
syster Lydia Nilsson och refererade 
till syster Bonnie Oscarsons tal under 
senaste generalkonferensen i okto
ber 2014. ”Sann omvändelse sker när 
ni fortsätter att handla efter den lära 
som ni vet är sann och håller buden 
dag efter dag, månad efter månad. 
Om vi har en önskan att hålla buden 

L O K A L A  N Y H E T E R

Stavskonferens i Malmö
Birgitta Wennerlund, Malmö stav

Lördagens och söndagens  
allmänna möten

”Och när du en gång har omvänt 
dig, så styrk dina bröder”. Med 
dessa ord från Lukas 22:32 som tema 
inleddes vårens konferens i Malmö 
stav i mars månad. Med hjälp av 
videoteknik sändes konferensen till 
de tre grenar (Växjö, Karlskrona och 
Kristianstad) som samlats i det största 
möteshuset i Kristianstad.

Hemvända missionärer sprider 
entusiasm och kraft

Under lördagskvällens allmänna 
möte kom flera hemvända missionärer 
till talarstolen och berättade om hur 
de samarbetat med medlemmar i sina 
missionsländer. Deras entusiasm och 
tacksamhet över allt de fått uppleva 
fick deras ansikten att stråla av en 
glädje som lätt smittade av sig till alla 

dem som samlats i Malmö kapell för 
att lära sig bli bättre inom sina respek
tive ansvarsområden.

Allt finns inom räckhåll om  
vi har en verklig önskan!

President Thomas Wiklöf, förste 
rådgivare i stavspresidentskapet, 
inledde med att säga: ”Jag brinner för 
evangeliet och känner mig lyckligt 
lottad att få leva nu när evangeliet 
är återställt till jorden. Petrus förnek
ade att han kände Kristus fast han 
gått bredvid honom i tre år och sett 
honom utföra många underverk. Men 
det var också Petrus som gick på 
vattnet!” Han fortsatte: ”Ibland liknar 
vi kyrkan vid ett sjukhus. Tillhör vi 
personalen eller de sjuka?” President 
Wiklöf berättade sedan om hur han 
som ung och inte lika aktiv i kyrkan 
fick stort stöd av sin grenspresident, 



 A u g u s t i  2 0 1 5  L3

LO
K

A
LA SID

O
R 

får vi samtidigt en önskan att tjäna 
varandra. När vi är omvända får vi en 
önskan att berätta om evangeliet! Vi 
kan helt enkelt inte hålla evangeliet 
för oss själva. Så låt oss börja med att 
hålla buden!”

Vi måste först ta på oss  
vår egen syrgasmask!

Broder Jerry Ahlström, medlem 
i högrådet, gjorde jämförelser med 
säkerhetsinstruktionerna som ges inför 
varje flygtur. ”Då sägs det att vi först 
måste ta på oss vår egen syrgasmask 
innan vi kan hjälpa någon annan.” 
”Petrus vandrade med Kristus i tre år”, 
fortsatte broder Ahlström. ”Han läm
nade sitt gamla liv. I Matteusevangeliet 
kapitel 16 läser vi om när Jesus kom 

till trakten av Caesarea 
Filippi, där han frågade 
han sina lärjungar: ’Vem 
säger folket att Männi
skosonen är? … Och ni, 
vem säger ni att jag är? 
Simon Petrus svarade: 
’Du är Messias, den 
levande Gudens Son.’” 
”I Johannesevangeliet 
kapitel 21”, fortsatte 
broder Ahlström, ”fråg
ade Jesus Petrus tre 
gånger om han älskade 
honom, och uppman
ade honom varje gång 
att ’föda hans får’. Efter 
Kristi uppståndelse 
beslöt sig Petrus att 
lämna sin andliga pro

menad och gå tillbaka till sitt gamla liv 
som fiskare. Världen hade fortfarande 
grepp om honom. Men i sin pingst
predikan (Apg. 2) hade Petrus fått den 
Helige Anden och efter det var han 

ståndaktig och ledde kyrkan med kraft 
och förde evangeliet till alla folk. Han 
styrkte sina bröder! Detsamma gäller 
för oss idag. Den Helige Anden har 
alla svaren, använd honom. Då tar vi 
på oss syrgasmasken och kan styrka 
våra bröder.”

Herren dugliggör den han kallar och 
tjänande öppnar upp för mirakel!

Marina Andersson Hedberg från 
Göteborgs stav, som är överläkare 
i psykiatri och en resurs för prästa
dömet när det gäller välfärdsfrågor, 
besökte Malmö under söndagen. 
Hon gjorde också jämförelsen att vi 
själva först måste ta på oss syrgas
masken, det vill säga arbeta på vår 
egen frälsning, för att sedan kunna 
hjälpa andra. Därefter utvecklade 
hon temat genom att citera Läran 
och förbunden 108:7: ”Styrk därför 
dina bröder i alla dina samtal, i alla 
dina böner, i alla dina förmaningar 
och i allt du gör.”
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Malmö stavskör sjöng på stavskonferensen 
i Malmö, den 14–15 mars 2015.
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Stavspresident Tony Clark med hemvända missio-
nären Stephanie Eldenberg, som får representera 
alla återvända missionärer som talade under stavs-
konferensen i Malmö.
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Vi har alla någon som väntar  
på andra sidan

Syster Janet Williams, värdinna i 
Köpenhamns tempel, berättade om en 
”onkel Tom”,

en man som veckan före dött och 
begravts. ”Onkel Tom hade haft det 
svårt att klara av trycket från kamra
ter och omgivning: Höll kamraterna 
buden, gjorde onkel Tom det också, 
och tvärtom. Han hamnade till slut i 
fängelse där han satt i åtta år. Under 
dessa år fick han ett djupt vittnes
börd om försoningen och talade ofta 
med andra om evangeliet. När han 
avtjänat sitt straff blev han bjuden på 
middag varje söndag i mitt föräldra
hem. Han köpte gosedjur och böcker 
till oss barn. Hans största önskan var 
att bli döpt på nytt och få templets 
välsignelser återställda. Han började 
proceduren för två veckor sedan, men 
dog i förra veckan. Nu är det upp till 
oss, hans familj, att ordna så att han 
kan få dessa eviga välsignelser.” ”Vi 
lär”, fortsatte syster Williams, ”att när vi 
låter vårt ljus skina, även om det är ett 
litet ljus, så kan vi ge templets välsign
elser till våra kära i andevärlden.”

När vi förnyar våra dopförbund 
vittnar vi om vår villighet att  
hålla buden

Tempelpresident James Williams 
höll sitt tal på danska och sade att vi 
kan både omvända oss från något 
och omvända oss till något. ”Dopet 
är bara början”, förklarade president 
Williams. ”Det sätter oss på vägen. 

Vi behöver alla templets välsignelser 
för att uppnå frälsning i det celestiala 
riket. När vi förnyar våra dopförbund 
genom att varje söndag ta del av 
sakramentet, vittnar vi samtidigt om 
vår villighet att göra det. När vi går 
ut från templet som Herrens tjänare, 
’är vi beväpnade med Guds kraft och 
Guds namn är över oss och Guds 
härlighet runtomkring oss och att 
Guds änglar får befallning om oss’ 
(se L&F 109:22–23).” President Willi
ams berättade att det kommit en tysk 
grupp till templet i Köpenhamn. Två 
av dem hade ingen tempelrekom
mendation, men de satt tålmodigt i 
fyra timmar i väntrummet. De hade 
rest långt för att njuta av den ande 
som finns i templet.

President Williams fortsatte: ”Men 
för att en resa till templet ska bli av, 
behöver vi planlägga våra resor. Om 
vi ska styrka våra bröder, så behöver 
vi hjälpa dem att komma till temp
let. Och de döda behöver få samma 

förrättningar som vi har fått. Vi behöver 
alltså styrka även våra förfäder.”

Styrkan ligger i medlemmarnas 
hjärtan

Styrkan ligger inte i våra möteshus 
och våra program, den ligger i med
lemmarnas hjärtan!” sade president 
Tony Clark i sitt avslutande tal under 
konferensen. Han bar också vittnes
börd om glädjen i att få intervjua 
många medlemmar inför missioner 
och tempelbesök. ”Det är en högtid 
att få lyssna på deras vittnesbörd. Jag 
önskar att ni också fick höra dem! 
Källan till våra vittnesbörd ligger 
i att skaffa oss kunskap om Jesus 
Kristus så att vi inte bara har hört talas 
om honom, utan verkligen känner 
honom! Vittnesbörd behöver matas 
och få näring. Vi får inte låta det bli 
’andlig aska’ av ett brinnande vittnes
börd. Låt oss bli och förbli människor 
som känner Gud och inte bara har 
hört talas om honom!” ◼

Påskens budskap är för alla
Gunilla Olsson, Stockholm stav

 ”Han lever min Förlossare”, sjöng 
församlingen tillsammans med 

kören när Stockholms stavs påsk
konsert i Gubbängen avslutades. 
Texten och musiken till psalmen fick 
stå som kvällens sista vittnesbörd om 
Frälsaren efter att en lång rad sådana 
framförts i både sång och tal.

Kapellet var fullsatt av Stock
holms stavs medlemmar och vänner 
som samlats för att påminna sig om 
påskens verkliga budskap. Under 
ledning av Amanda Nilsson, musik
ordförande i Stockholms stav, har de 
senaste konserterna i Stockholms stav 
blivit välbesökta. Hon har i enlighet 
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med stavens tema för 2015; ”Sträck ut 
din hand och rädda din nästa”, sett till 
att det funnits inbjudningar för med
lemmar att dela ut samt en öppenhet 
i arrangemanget så att alla 
närvarande ska kunna känna 
sig både inkluderade och 
upplyfta. Inte minst har hon 
med glöd och engagemang 
skapat en mångfald i nummer 
och talang, för att försäkra sig 
om att musiken som framförs 
håller hög kvalitet och inbjuder 
Anden. Det både märks och 
känns för oss som närvarade 
att musiken inbjöd oss att 
komma till Kristus.

Jakob Hagman, stavspresi
dent för Stockholms stav, skrev 
följande när stavens tema för 
2015 kommunicerades till 
medlemmarna:

”Jag ställer samma fråga som vår 
profet president Thomas S. Monson 
ställde till oss under generalkonfe
rensen 2001: ’Vem kommer att lämna 

bekvämligheten i våra hem och 
familjer och sätta sig i livbåtarna och 
hjälpa till i detta räddningsarbete?’ Min 
önskan och bön är att vi tillsammans 
gör vår del i att sträcka ut vår hand 
och rädda vår nästa.”

President Hagman var även en av 
alla dem som sträckte ut sin hand för 
att bidra till konserten. Tillsammans 

med sin hustru Maria och 
deras tre barn sjöng de sången 
”Vänd dig till Herren”.

Det är fantastiskt att i två 
koncentrerade timmar se med
lemmar villigt dela med sig  
av sina musikaliska talanger, 

och samtidigt följa uppmaningen att 
sträcka ut sina händer till den blanda  
de skara som kommit för att lyssna. 
Det gäller inte bara de röster vi hörde 
utan också de duktiga kvinnorna Nancy 

Bertilson och Catrin Johansson, 
som generöst ackompanjerade 
nummer efter nummer som 
församlingen var med och sjöng.

Ja, visst var det många som 
tillsammans såg till att konserten 
blev av och blev lyckad, och 
Amanda dirigerade oss tryggt 
genom denna upplyftande kväll. 
En kväll som hjälpte oss att 
komma till Kristus. ◼

Amanda Nilsson ledde konserten, här 
med sin högra hand Beata Näslund. 
”Utan henne hade det inte blivit 
någon konsert”, säger Amanda.

FO
TO

 G
UN

ILL
A 

OL
SS

ON

FO
TO

 G
UN

ILL
A 

OL
SS

ON

 Stavspresidenten för Stockholms 
stav, Jakob Hagman, med sin fru 
Maria samt de tre barnen Isak,  
Emmy och Josef.
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Söndagen den 22 februari 2015 var 
en stor dag för fyra skönsjungande 

flickor i Malmö församling: Violet 
Vance, Kaylee Del Barco, Maria Hansen 
och Isabella Vaissi. Lite ängsliga radade 
de upp sig på förhöjningen i kapellet 
och framförde sången Jag ber i tro i två 
stämmor på sakramentsmötet. Anden 
var stark när deras klara röster bland
ades med tonerna från flygeln, och 
budskapet om bönens kraft nådde de 
församlade. ”Det var som änglasång”, 
kommenterade en syster efter mötet. 
”Det var lite nervöst att sjunga, men det 
kändes skönt efteråt”, sa Kaylee och de 
andra nickade instämmande.

Flickorna må vara unga, 10 till 
14 år, men är knappast några sång
noviser. Maria går i en musikinriktad 
skola. En del av dem har sjungit solo 
i sina skolor och Violet till och med 
på stavens julkonsert. Alla håller på 
att lära sig något instrument, på egen 
hand eller genom lektioner. Och alla 
fyra har sjungit i barnens årliga med
verkan på sakramentsmötet, många 
gånger. Sedan i höstas är de även med 
och förgyller sopranstämman i försam
lingskören. De är rörande överens: 
Sång och musik är roligt!

Musikalitet är en gåva som ska 
användas till nytta och glädje för oss 

själva och andra. ”Vi är alla upp
manade att utveckla och använda de 
talanger vi fått”, säger Ulla Osborne, 
musikordförande i Malmö försam
ling. ”Dessa flickor är verkligen 
välsignade med musikens gåva, 
och de är så villiga att glädja andra 
med den. Vi håller redan på att öva 
in en sång till som de ska sjunga 

på ett sakramentsmöte om några 
veckor.” Den sången är ”Barnets 
bön” (Barnens sångbok, s. 6–7), 
som också råkar vara en av Isabellas 
favoritsånger. ”Den och ’Oändlig är 
kärleken’ (Psalmer, nr 125)! Jag vet 
inte riktigt varför de är mina favoriter, 
men de är helt enkelt underbara!”

Flickorna tänker fortsätta sjunga, 
både i kören och i den lilla gruppen. 
Gemenskap och samstämmighet har 
redan skapats, och säkerligen väntar 
nya musikaliska utmaningar.

Jag vill sjunga för Herren så länge 
jag lever, jag vill lovsjunga min Gud så 
länge jag är till. (Psaltaren 104:33) ◼

Violet Vance, Kaylee del Barco, Maria Sanchez Hansen och Isabella Vaissi är fyra 
flickor från Malmö församling som tycker om att glädja andra med sin sång.
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Unga röster i Malmö
Ulla Osborne, Malmö församling

Ty min själ gläder sig åt hjärtats sång, ja, de rättfärdigas 
sång är en bön till mig. (Läran och förbunden 5:12)
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Alla kyrkans tempel runt om i världen 
har nyligen infört eller kommer att 

införa speciella tider när familjer kan 
besöka templet tillsammans. Det inbe-
griper även templen i Stockholm och 
Köpenhamn.

Med anledning av den nya policyn 
skickade tempelpresidentskapet för 
Stockholms tempel nyligen ut en skriv-
else med information om vad som gäller 
för medlemmarna i deras tempeldistrikt. 
De skriver bland annat följande:

TEMPLET I STOCKHOLM
”Första presidentskapet har i tidigare 

skrivelser uppmuntrat oss att släktforska 
och besöka templet för att utföra 
tempelförrättningar för våra släktingar. 
Särskilt ungdomar och deras möjlig-
heter att komma till templet tillsam-
mans med sin familj har på senare tid 
uppmärksammats.

Tempelavdelningen har hörsammat 
första presidentskapets önskan och 
uppmanar alla tempel att ha särskilda 
öppettider för familjer. Ungdomar kan 
tillsammans med sin familj komma på 
dessa tider.”

TIDER FÖR TEMPELSESSIONER

Dop och konfirmation:
Tis–fre: 15.00, lör 10.00

Familjetider för dop och 
konfirmation:

Ons–tors 17.00–20.00, lör 12.00–
14.00, anmälan senast tisdagen 
innan planerat besök.

Förberedande:
Tis–fre: 10.00
tis och fre även: 18.00
lör: 8.00

Begåvning:
Sessioner markerade med fetstil hålls 

alltid. De andra genomförs när antalet 
besökare är tillräckligt stort. Ring gärna 
för besked: 08- 500 655 00.
Tis–fre: 9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00.
tis och fre: 17.00, 18.00, 19.00
lör: 8.00, 10.00, 12.00

Besegling:
Tis–fre: 13.00, tis och fre även:  

19.30, lör 12.00

För egen begåvning, vigsel, besegling
och andra bokningar.  

Ring 08- 500 655 56, 08- 500 655 58 
för överenskommelse om tid.

Stängt under 2015: 
19–20 jun, 23–25 dec, 31 dec  

och veckorna 23, 24, 48 och 49.
Lör 26 dec sessioner endast kl.  

8.00 och 10.00.
Tor 1 jan sessioner endast kl.  

17.00 och 19.00.

TEMPLET I KÖPENHAMN
Även templet i Köpenhamn erbjuder 

familjer att komma till templet på samma 
sätt. Kontakta templet för att boka tid.

Det bör påpekas att templen även 
i fortsättningen tar emot besök av 
ungdomsgrupper från församlingar och 
stavar. ◼

Efter prövningar 
kommer glädje
Linnea 14 år, Jakobsbergs församling
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Ny policy uppmuntrar familjer  
att besöka templet tillsammans
Dick Thörn

M I T T  F A V O R I T S K R I F T S T Ä L L E

Mitt favoritskriftställe är  
2 Nephi 2:25:

”Adam föll för att människorna skulle 
kunna bli till, och människorna är till  
för att de skall kunna ha glädje.”

 När jag först hörde detta skriftställe 
så blev jag varm inom mig. Jag 

kunde känna Guds kärlek sprida sig 
inom mig.

 Linnea 14 år, Jakobsbergs församling



L8 L i a h o n a

Jag vet att vi alla kämpar med 
någon slags prövning i våra liv, 
stora som små, och alla pröv
ningar är jobbiga. Men efter 
prövningarna kommer vi att bli 
glada och vi kommer att vara 
starka, även om det har varit en 
jättejobbig prövning. För Gud äls
kar oss så otroligt mycket att det 
inte går att beskriva. Även om du 
har en prövning som du tycker 
att du inte klarar eller förtjänar 
så kan jag säga så här: Gud ger 
oss aldrig prövningar som vi inte 
klarar, för oavsett vad vi har gjort, 
kommer att göra, eller gör så äls
kar han oss. Så ge aldrig upp och 
fortsätt kämpa till slutet. ◼

behövs inte tillstånd från personer på 
fotot.) För barn och ungdomar under 18 
år behövs alltid tillstånd från föräldrar!

Särskilda blanketter finns nu för dessa 
tillstånd som kan hämtas från kyrkans 
svenska hemsida, jesukristikyrka.se. 
Under menyn ”Kontakta oss”, klickar 
man nere till höger på ”Hur man skickar 
in artiklar”. Blanketterna måste fyllas 
i och undertecknas, och skickas eller 
mejlas tillbaka till redaktionen.

Kontakta redaktionen  
för mer information.

Eivor Hagman, redaktör
eivorhagman@hotmail.com

SW
ED

ISH

Medusagatan 2 A, 553 38 Jönköping
Tel. 036- 719663
Redaktionen har fått nya medarbetare:

Gunilla Olsson, stavsreporter Stockholms 
stav
gunilla.m.olsson@gmail.com
Pelargatan 13, 121 47 Johanneshov
0737- 193528

Sara Petersson, stavsreporter  
Stockholms södra stav
sara.petersson@gmail.com
Ragnebergsvägen 35, 136 67 Vendelsö

Elisabet Aase, stavsreporter Malmö stav
elisabetaase@gmail.com
Lagmansgatan 4C, 214 66 Malmö
0708- 350151 ◼
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Artiklar till Lokala sidorna

Du är välkommen att skicka in bidrag 
till Lokala sidorna under följande 

rubriker:
Lokala Nyheter, Hur jag vet, Sista 

dagars heliga i Sverige berättar, Favorit
skriftställe (för ungdomar), Försöker likna 
Jesus (för barn) och Läsarkommentar.

Alla artiklar redigeras och publiceras i 
mån av plats, kvalitet och lämplighet. De 
skickas även vidare till den nya svenska 
hemsidan. Nyhetsartiklar bör skickas in 
senast 2 veckor efter händelsen.

För att få artiklar och foton publice-
rade behövs tillstånd från artikelförfat-
tare, fotograf och personer på fotot. 
(Undantag: Om det är en nyhetsartikel 

Jag liknar Jesus när 
jag är snäll. Kanske 

om någon är ledsen så 
tröstar jag. Jag hjälper 
till och dukar bordet. 
Då blir mamma och 
pappa glada. ◼

F Ö R S Ö K E R  L I K N A  J E S U S

Tröstar och hjälper till
Leah, 7 år, Norrköpings församling

Leah, 7 år,  
från Norrköpings 

församling


