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B U D S K A P  F R Å N  O M R Å D E T S  L E D A R E

Frälsaren kritiserade sin tids led-
are och sa: ”Sabbaten blev gjord för 
människan och inte människan för 
sabbaten. Så är Människosonen Herre 
också över sabbaten.”

År 1831 kom ett ytterligare för-
tydligande genom en uppenbarelse, 
som löd:

”Och för att du mera fullständigt 
skall kunna hålla dig obefläckad av 
världen skall du gå till bönehuset 
och offra dina sakrament på min 
heliga dag.

Ty sannerligen, detta är en dag 
bestämd åt dig till att vila från ditt 
arbete och ägna den Allrahögste din 
andakt” (L&F 59:9, 10).

President Nelson har sagt: ”Gud 
gav oss denna speciella dag, inte för 
nöjen eller dagligt arbete utan för 
vila från plikten, för fysisk och andlig 

LOKALA SIDOR

 ”På sjunde dagen hade Gud full-
bordat sitt skapelseverk. Han 

vilade på sjunde dagen från hela det 
verk som han hade gjort.

Gud välsignade den sjunde dagen 
och helgade den” (1 Mos. 2:2, 3).

Redan från början här på jorden 
lärde vi oss att en dag för vila hade 
fastställts.

Senare ansåg Herren att en tyd-
ligare definition var nödvändig och 
gav ett bud:

”Sex dagar skall du arbeta och 
uträtta alla dina sysslor.

Men den sjunde dagen är Herrens, 
din Guds, sabbat. Då skall du inte 
utföra något arbete, Inte heller din son 
eller din dotter, din tjänare eller tjäna-

rinna eller din boskap, och 
inte heller främlingen som 
bor hos dig inom dina portar.

Ty på sex dagar gjorde 
Herren himlen och jorden 
och havet och allt som är i 
dem, men på sjunde dagen 
vilade han. Därför har Herren 
välsignat sabbatsdagen och 
helgat den” (2 Mos. 20:9–11).

Ytterligare förklaring 
var nödvändig, så ”Her-
ren sade till Mose: Säg till 
Israels barn: Mina sabbater 
skall ni hålla, ty de är ett 
tecken mellan mig och er 
från släkte till släkte, för att 
ni skall veta att jag är Her-
ren som helgar er” (2 Mos. 
31:13).

Israeliterna tog emot och 
skapade mycket detaljerade 
regler för sabbatsdagen, 
något som Frälsaren rätt-
ade till under sin jordiska 
verksamhet.

Sabbatsdagen hemma
Äldste Detlef H. Adler, Tyskland
Områdessjuttio

Äldste Detlef H. 
Adler, Tyskland
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lindring” (”Sabbaten är en lust och en 
glädje”, Liahona, maj 2015, s. 129).

Det här är principerna som vi har 
fått, förtydligade av nutida profeter och 
förklarade för oss, om och om igen!

Värderingarna i den värld vi lever 
i förändras dag för dag.

I dag gör många länder i världen 
sabbaten till en härlig och avkop-
plande shoppingdag, en dag fylld 
av nöjen!

Vi som sista dagars heliga lever i 
den här världen, och Herren känner 
oss. Vi har förmånen att undervisas av 
profeter, siare och uppenbarare som 
ger oss de verktyg vi behöver för att 
kunna fatta beslut.

Vi får ingen befallningarnas bok 
längre, men vi får instruktioner om 
hur vi kan lära oss att göra det som 
är rätt!

Vi måste ta på oss ansvaret och  
lära oss att fatta beslut!

Gör rätt val på din vandring 
genom livet.

I allt rätt Guds ande leder dig,
och dess ljus skall dig alltid bliva 

givet,
när du vill gå den rätta stig.

Gör rätt val! Gör rätt val!
Med visdom välj den väg du går.
I dess ljus gör rätt val!
Då Guds välsignelse du får.  

(Psalmer, nr 162)

I den här underbara sången lär vi 
oss hur det här kan tillämpas på oss!

Vi börjar med att fråga vilket tecken 
vi ska ge Herren. Sedan studerar vi, 
begrundar och frågar i tro med ett 
öppet hjärta, så att vi kan förstå den 

Helige Andens viskningar!
Jag vittnar om att du får ett svar, 

och vad som är ännu viktigare, du får 
ett andrum från världen på den här 
sjunde dagen, Herrens dag, och den 
blir en lust och en glädje! ◼

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

Stavskonferenshelg för Stockholms stav
Louise Karlsson, Stockholms stav

 Under helgen 7–8 maj 2016 hölls 
en stavskonferens för Stockholms 

stav i Hägerstens kapell och med 
utsändning till församlingar utanför 
Stockholm. Det blev en andlig fest 

med många berikande budskap. 
Besökande från de sjuttios kvorum var 
äldste Paul V. Johnson, rådgivare i pre-
sidentskapet för området Europa och 
äldste Dini Ciacci. De var närvarande 

Vid vårens stavskonferens för Stockholms stav talade, från vänster, förste  
rådgivaren i stavspresidentskapet Carl- Axel Karlsson, andre rådgivare Peter 
Forsgren, stavspresident Jakob Hagman och äldste Paul V. Johnson, rådgivare 
i presidentskapet för området för Europa.
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under hela konferensen och talade 
till stavens medlemmar. Temat för 
konferensen var Att stärka vår tro 
på Gud och Jesu Kristi försoning. En 
genomströmmande tråd under konfe-
rensen belyste vår handlingsfrihet och 
förmåga att kunna påverka vår tro. 
Många av talarna delade med sig av 
hur deras val av handlingar hjälpt dem 
att behålla och stärka sin tro.

Givande budskap gavs även från 
stavspresidentskapet. Förste rådgiva-
ren Carl- Axel Karlsson talade om att 
vår tro börjar vid födseln och att vi 
likt ett barn ständigt bör vara nyfikna 
på att stärka vår tro. Andre rådgivaren 
Peter Forsgren talade om vikten av att 
vända oss till Herren av hela vårt hjärta 
(se Mosiah 7:33) och att om vi vet att 
evangeliet är sant, väljer att leva där-
efter (se Mosiah 18:10). Stavspresident 
Jakob Hagman talade om de många 
prövningar vi stöter på och hur de är 
nödvändiga för vår utveckling. Han 
talade om den kärlek Gud har till oss 
och hur Kristus – på grund av att han 
steg ned under allt – är perfekt place-
rad för att kunna lyfta oss i våra svåra 
stunder och verka som vår Frälsare.

Som avslutning på både lördagens 
och söndagens möten fick vi lyssna till 
äldste Dini Ciacci och äldste Johnson. 
Äldste Dini Ciacci påminde om planen 
för Europaområdet där ett av målen är 
att bli andligt oberoende. Han delade 
med sig av egna exempel på hur han 
försökt tillämpa planen i sin familj, men 
betonade att det finns inte bara ett sätt 
utan flera. Vi bör vända oss till Herren 

i uppriktig bön för att söka vägledning 
om hur vi kan tillämpa planen i våra 
liv. Då får vi svar.

Under söndagen fick vi åter lyssna 
till äldste Johnson som avslutande 
talare där han talade om skillnaden 
mellan ljus och mörker. Ljuset bidrar 
till att vi kan se saker och ting mer 
tydligt och klart samt lägga märke 
till detaljer som annars är svåra att se 
om det hade varit mörkt. En senare 
parallell drogs till andligt ljus och 
mörker där vi liksom det fysiska ljuset 
kan se klarare ju starkare vårt and-
liga ljus är. Vi förstår evangeliet på 
ett djupare och tydligare sätt och kan 
hantera livet bättre. Faran i att inte 
förse sig med andligt ljus genom olyd-
nad är att det tar bort ljus och sanning 

från våra liv och det blir svårare att 
kunna se detaljerna i evangeliet. 
Detta kan även leda till förlorat vitt-
nesbörd och att man börjar ifrågasätta 
ifall man någonsin har känt Anden 
i sitt liv. Man har förlorat förståelsen 
och klarheten. När vi håller buden 
mottar vi sanning och ljus (L&F 93:28) 
och ju mer ljus vi har desto mer för-
står vi. Andligt ljus är tillgängligt för 
alla och vi har många källor från vilka 
vi kan ta emot ljus i våra liv. När vi 
håller våra förbund blir det lättare för 
oss att se och förstå. Äldste Johnson 
förklarade att det är vi som bestäm-
mer hur starkt vårt andliga ljus är och 
att vi kan vrida upp ljuset genom att 
öppna våra hjärtan för Guds under-
visning (Alma 12:10–11). ◼

Miraklet i Visby
Sara Petersson, Stockholms södra stav

 Den lilla grenen på Gotland består 
av en trogen men liten skara med-

lemmar. Visby gren hoppas att en dag 
kunna få en församling på Gotland. 
De trogna medlemmarna arbetar och 
ber för att det ska kunna ske i fram-
tiden. Att bygga upp en församling 
genom omvändelsedop, när det för 
tillfället inte finns några barnfamiljer i 
grenen, är ett tufft arbete som kräver 
extremt hängivna missionärer och 
osjälviskt hängivna medlemmar. 
Gotland har de senaste åren haft i 

snitt 1,5 dop per år. I den hastigheten 
skulle det ta 225 år för Visby gren att 
öka tillräckligt mycket för att bli en 
församling. Och då krävs det att alla 
nuvarande medlemmar och omvända 
förblir aktiva. Det är uppenbart att 
Visby gren inte bara behöver bönesvar 
för att nå sin vision och dröm om att 
bli en församling. Det behövs mirakel!

I slutet av 2015 beslutade Visby 
grensråd att de skulle öka sina 
ansträngningar att nå sitt långsiktiga 
mål. Alla i grenen ombads att under 
fastehelgen i november fasta för att 
missionärerna skulle hitta en familj 
att undervisa. Grenens medlemmar 
fastade och bad med detta speciella 



L4 L i a h o n a

syfte i åtanke. Även efter att fastan var 
slut fortsatte bönerna att sändas upp 
från Gotland.

En dag i november arbetade äld-
sterna inne i Visby. De kontaktade en 
liten grupp nyanlända som inte talade 
svenska och väldigt lite engelska. 
Äldsterna gav dem ett utdelningskort 
och bjöd in dem till kyrkan. Genom 
Google Translate kunde de kommuni-
cera något och en av männen sa att 
han ville lära sig om Kristus. I slutet av 
november kom två av dem till kyrkan.

Äldsterna undervisade dem om 
återställelsen av evangeliet och om 
vem Kristus är. Missionärerna visade 
dem en bild på Kristi dop, varpå de 
båda sa att de också ville bli döpta. De 
båda männen döptes på sitt uppsatta 
dopdatum den 2 januari. Genom dessa 
män kom missionärerna i kontakt med 
fler intresserade. I dag är sonen till 
en av männen medlem och även fyra 
andra som missionärerna kom i kon-
takt med genom dessa två män.

Grenspresidenten Michael Madden 
vittnar: ”Gud svarar på böner, kanske 
inte på det sätt som vi tror att de ska 
besvaras, utan på de sätt som upp-
fyller hans planer och de planer han 
har för sin kyrka. Herren sände oss 
några ödmjuka, underbara män som 
redan hade en djup tro på Gud och 
som inget hellre ville än att lära känna 
honom och följa hans väg.”

Genom dessa nya medlemmars 
fantastiska exempel har missionärerna 
på Gotland nu över ett dussin upprik-
tiga undersökare.

President Madden säger: 
”Jag önskar att vi alla, som 
är så välsignade med att leva 
i Sverige, kunde ha samma 
starka tro på Gud och på att 
han svarar våra böner som 
dessa män gjorde.”

Ännu en detalj känns ange-
lägen att berätta. Alla de här 
underbara människorna som 
döpts in i Visby gren i år kom 
till Sverige den första helgen 
i november. Samma helg som 
grenen fastade för ett mirakel. ◼

kyrkans svenska hemsida, jesukristikyrka.
se. Under menyn ”Kontakta oss” nere till 
höger klickar man 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 
Medusagatan 2 A, 553 38 Jönköping ◼
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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 
behövs inte tillstånd från personer på 
fotot.) För barn och ungdomar under 
18 år behövs alltid tillstånd från föräldrar!

Speciella blanketter finns nu för 
dessa tillstånd som kan hämtas från 

Dina lokala sidor tas fram av medlemmar i 
ditt eget område under ledning av områ-

despresidentskapet, för att möta behoven och 
upplevelserna hos medlemmar där du bor.

Om det finns lokala sidor i varje num-
mer eller inte beror på om det finns lokalt 
innehåll. Vi uppmanar dig att berätta om dina 
trosstärkande tankar och upplevelser genom 
att kontakta din lokala redaktör. ◼

Artiklar till Lokala sidorna

Lokala sidorna behöver 
artiklar från medlemmar!


