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BUDSKAP FRÅN OMRÅDETS LEDARE

Den största och dyrbaraste gåvan
Äldste Erich W. Kopischke, Tyskland
förste rådgivare i presidentskapet för området Europa

V

arje år när vi ska fira jul
börjar vi tänka på att ge
julklappar. En del ser med
glad förväntan fram emot vad de kan ge och
hur de kanske kan överraska någon. För andra
hamnar den här årliga traditionen i kategorin
”en stressande aktivitet”. I vår familj har min fru
glädjen i att ge i sitt dna medan jag är den som
oftast har svårt att hitta något som är meningsfullt och värdefullt. Jag har funderat över varför
det är så. Det finns många bidragande faktorer,
bland annat att vi har olika personligheter och

Vi

föredrar olika saker, men här är en indikator som kan hjälpa
oss alla förstå när en gåva är meningsfull för både givaren och
mottagaren.
Frälsaren sa: Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för
sina vänner. Ni är mina vänner.”1 Johannes skrev: ”Så älskade Gud

världen att han utgav sin enfödde Son, för att var och en som tror
på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv.”2 Vi vet att den

största och dyrbaraste gåvan någonsin var Jesu Kristi försoning,
som både Fadern och Sonen gav. Tack vare deras gåva har döden
ingen udd och graven ingen seger.3 Tack vare Kristi försoning
är återlösning, evig frälsning och upphöjelse tillgängliga för alla
människor – ja, alla som vill.4
Vi attraheras av dessa gåvor på grund av deras eviga
personliga värde. Men att veta att de gavs av genuin
gudomlig kärlek ligger bortom all möjlig föreställningsförmåga. Tänk på det här: Vår Frälsare älskar dig så
vet att den största
mycket att han gav sitt liv för dig. Din himmelske Fader
älskar dig så mycket att han villigt gav sin enfödde Son
och dyrbaraste
för din skull. När vi börjar förstå de här mäktiga sanninggåvan någonsin
arna fylls våra hjärtan av samma kärlek, så att vi med djup
tacksamhet vill sjunga:
var Jesu Kristi

försoning.

Oändlig är kärleken Jesus förunnar mig. Jag kan ej förstå
all den nåd han förkunnar mig. Jag bävar vid tanken att
korsfäst för mig han var, att en gång på korset han oskyldig
bördan bar. O vilken kärlek stor att han till jord kom ned och
för mig döden led! O vilken kärlek stor, himmelsk kärlek stor!5
Med tanke på hur obetänksam, upprorisk och högmodig jag kan vara ibland förundras jag över hur Gud
ändå erbjuder mig en sådan nåd, kärlek och hängivenhet.
Hur kan jag då visa min tacksamhet mot honom?
Låt oss för det första medvetet ta emot gåvan: ”För vad

gagnar det en människa om någon skänker henne en gåva
och hon inte tar emot gåvan? Se, hon gläds inte över det som
ges henne, inte heller gläds hon över den som är gåvans
givare.”6 Vi tar emot gåvan och omfamnar givaren genom
att visa vår tacksamhet med glädje och kärlek. ”Älska
varandra så som jag har älskat er”7, befallde Frälsaren, och
”om ni älskar mig håller ni fast vid mina bud.”8
Låt oss för det andra lära av vår Frälsare. Vår glädje
över hans ofattbara gåva mångdubblas när vi delar med
oss av den med kärlek och medkänsla. När vi tjänar andra
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delar vi verkligen med oss av Kristi budskap.
Han sa: ”Allt vad ni har gjort för en av dessa mina

minsta bröder, det har ni gjort för mig.”9

Det är min bön under den här julen att vi
ber med verkligt uppsåt att Herren ska ge oss
möjligheter under de kommande veckorna och
månaderna att älska mer, dela med oss mer och
inbjuda fler av våra bröder och systrar att ta

emot vår Frälsares största och dyrbaraste gåva. Hans gåva fyller oss
verkligen med mycket stor glädje, för den är begärlig eftersom den
gör oss lyckliga.10 ◼
SLUTNOTER

1.
2.
3.
4.
5.

Joh. 15:13–14.
Joh. 3:16.
1 Kor 15:55 [inget direkt citat].
Se Mose 5:9.
“Oändlig är kärleken”, Psalm nr 125.

6.
7.
8.
9.
10.

L&F 88:33.
Joh. 15:12.
Joh. 14:15.
Matt. 25:40.
Se 1 Ne. 8:12, 10.
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En jul för länge sedan
Kristina Rönndahl
Lunds församling

N

är mina föräldrar var unga småbarnsföräldrar bodde de
i Stockholm. Mamma Maria som nu är 96 år gammal har
berättat hur min pappa Alpo inte tyckte att det kändes som jul

om de inte bjöd
hem någon som
var ensam. Han
hade då åkt in
till Stockholms
centralstation
för att leta efter
någon som han
kunde bjuda
hem. På stationen träffade
han två unga
finska killar som
precis missat
färjan hem till
Maria och Alpo Palomäki.
Finland och de
hade ingenstans
att ta vägen. Dessutom kunde de inte mycket
svenska. Min pappa bjöd hem dem på julmiddag och de fick bo hos oss tills nästa färja
skulle gå, vilket var efter julhelgen. Någon
vecka senare fick mina föräldrar ett vackert
brev från pojkarnas mamma. Hon uttryckte
sin stora tacksamhet för att pojkarna blivit
så väl omhändertagna i ett främmande land
under julen.
Precis som Betlehemsstjärnan ledde de vise
männen till Jesusbarnet ledde Kristi ljus min
pappa till två ensamma pojkar som inte hade
någonstans att vara under julen. Vi kan också
bli ledda av Kristi ljus och dela med oss av
hans kärlek till dem som vi möter på vår väg
i livet. ◼
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Det hade vi aldrig trott
Inger Höglund
Redaktionen

D

för förrättningar, först bara för levande och från augusti även för
avlidna, vilket har varit ett svar på många böner från medlemmar
som längtat till templet.
På min fråga vad som varit det bästa med att tjäna i templet fick
jag många svar. Ett var att vara tillsammans med så många underbara människor. Ett annat att känna Anden så starkt. Att märka
hur profeten ser framåt genom uppenbarelse och att känna att vi
duger även om vi är ofullkomliga poängterades också.
Att få arbeta tillsammans har också skänkt glädje men störst av
allt har nog varit att få se glada medlemmar komma till templet
men också hur det kommit personer med sorger och prövningar
som sedan kommit ut strålande.
Något som speciellt gladde president och syster Malm var att
möta ungdomarna i templet.
Åldersgränsen hade ju ändrats något och det kom flera
11-åringar som nu fick vara med och utföra tempelförrättningar.
Syster Malm kom särskilt ihåg en 16-årig ung man som plötsligt insåg att han kunde få döpa sin 11-årige yngre bror, vilket
han också gjorde. Pappan konfirmerade och mamman som var
på annan plats i templet hämtades in och kunde vara vittne till
denna glädjerika händelse.
President Malm gladdes särskilt åt de tekniska förbättringar
som gjorts under den här tiden och syster Malm framhöll att alla
förändringar varit till det bättre.
På frågan om vad som varit svårt kom ett enda svar: att inte
alltid kunna tillgodose medlemmars önskemål.

en 17 augusti bytte templet i Stockholm
presidentskap. Paren Malm, Amundsen och
Eriksson avlöstes av paren Bertilson, Nyman och
Lundahl. En artikel om president Bo Christer
Bertilsson finns i oktober månads Liahona och
paren Nyman och Lundahl presenteras i detta
nummer.
Vi vill göra oss till språkrör för alla medlemmar i Lettland, Norge och Sverige som kommit
till templet och tacka dessa sex i presidentskapet för att de fått oss att känna oss välkomna
och hjälpt oss att utföra Herrens verk i templet
med glädje.
Det avgående presidentskapet började sitt
tjänande i november 2018, men i mars 2020
hände något som ingen av oss hade kunnat
föreställa oss. Torsdagen den 14 mars ringde
missionspresidenten och talade om att alla missionärer skulle åka hem, helst nästa dag.
Det hade i media en tid talats om en epidemi
som spred sig i Italien och nu hade den plötsligt
nått Sverige. Samma dag fick president
Malm besked om att templet skulle
stängas efter den innevarande veckan.
Kvar var fredagen och lördagen.
En ung syster i Skåne skulle åka på
mission om någon månad och hade inte
hunnit åka till templet i Köpenhamn
ännu, men fick då veta att det hade nu
stängts. Så hon och hennes föräldrar
kastade sig i bilen och körde upp till
Stockholm och kunde komma till templet på fredagen.
Den sista sessionen på lördagen var
planerad och genomfördes också för
första gången på persiska. Samma dag
åkte templets tre missionärspar hem till
USA respektive Australien med många
tårar i bagaget.
President Bo Christer och syster Nancy Bertilson (t.v.) tillsammans med det
Sedan dess har templet tack vare vacavgående presidentparet Lars och Sonja Malm.
cineringar successivt åter kunnat öppna
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I templet har man saknat de norska och de lettiska medlemmarna, men hoppas nu att de snart kan komma hit. Speciellt saknade har varit president och syster Amundsen, som inte kunnat
komma på grund av rådandereserestriktioner.
President Malm vill särskilt att medlemmarna ska känna sig
välkomna till templet, tycka om att vara där och även känna sig
trygga. Så med hjälp av munskydd och handsprit (detta skrivs i
augusti) genomförs nu tempelförrättningar av alla slag från onsdag till lördag varje vecka. Man måste dock boka tid och det gör
man på templets hemsida eller per telefon. Man kan nu också
boka plats i gästhemmet och det gör man separat.
Än en gång, tack för ert tjänande. Vi kommer att sakna er. ◼

Lär känna Ulf
och Gunilla Lundahl
Ulf Strömbom
Borås församling

Nytt rådgivarpar i templet i Stockholm
Inger Höglund
Redaktionen

S

edan mitten av augusti har templet i Stockholm som bekant fått
ett nytt presidentskap, och även om många av oss har träffat
dem på deras tidigare besök i templet vill vi här presentera ett av
rådgivarparen, Per Ola och Kari Nyman från Narvik.
Per Ola kommer ursprungligen från Larsmo i Finland, där kyrkan
funnits mycket länge. Hans mors morfar döptes redan 1880 och
evangeliet har funnits i släkten sedan dess. Han har före pensioneringen varit professor på Tromsö Universitet Campus Narvik.
Kari är norska med Lillehammer som uppväxtplats och har
arbetat som farmaceut. Hon blev medlem när hon var 28 år och på
en konferens för unga ensamstående vuxna träffade hon Per Ola.
De gifte sig och fick två döttrar. Per Olas arbete förde dem först till
Nederländerna, sedan till Sundsvall (1992–1995) och så till Narvik.
Vi hälsar dem varmt välkomna till templet i Stockholm. ◼

Per Ola och Kari Nyman.

Gunilla och Ulf Lundahl.

U

lf och Gunilla har fått en ny uppgift i
kyrkan. De ska verka som rådgivare till tempelpresidenten respektive assistent till tempelvärdinnan i templet i Stockholm.
Det hela började i maj månad i år, då en sekreterare för områdespresidentskapet ringde och
frågade om de kunde ha ett samtal senare på
kvällen med äldste Kopischke via zoom. När Ulf
och Gunilla diskuterade vad det kunde handla
om, kom de fram till att det troligen rörde
Gunillas ämbete. Gunilla är Hjälpföreningens
president i staven, och hon visste att det numera
finns systrar som under områdespresidentskapet
hjälper och utbildar presidentskapen i stavarna.
Inför intervjun höll de en gemensam bön,
då de bad om att de skulle vara förberedda vad
December 2021
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intervjun än skulle handla om. ”Vi ville ha ett
öppet sinne, helt enkelt”, förklarar Gunilla.
”Men när president Kopischke framförde
kallelsen att verka i tempelpresidentskapet blev
vi nog närmast chockade”, säger Gunilla. ”Vi
visste inte riktigt vad detta skulle innebära, men
vi kände direkt att när Herren nu kallar oss, så
tackar vi ja och vet att allt kommer att ordna sig.”
”Senare, när betydelsen av detta hade sjunkit
in och när vi båda två låg klarvakna och inte
kunde somna, så kom också alla tankar och
funderingar. Skulle vi klara av det här? Skulle
vi orka? Vad ska vi göra med huset? Hyra ut det
eller sälja det? Och vårt lilla torp som behöver
renoveras? Det blev inte många minuters sömn
för någon av oss den natten. Det var så mycket
som vi behövde ordna. Skulle vi hinna göra det
på så kort tid?”
Båda två är nyblivna pensionärer. De har i flera
år pratat om att de vill gå på mission och har
bett om att det ska bli möjligt. Att det skulle bli
någon form av hälsomission kändes ganska självklart. Gunilla är sjuksköterska och har i många år
jobbat som skolsköterska. Ulf har som narkosläkare sövt människor inför operationer, satt ryggmärgsbedövningar, hjälpt till med smärtlindring
för cancerpatienter och liknande. ”Narkosläkare
är ju ett av världens äldsta yrken. När Gud lät en
tung sömn komma över Adam, då var det givetvis en narkosläkare där och hjälpte till med det”,
säger Ulf och skrattar hjärtligt.
Gunilla är uppvuxen i kyrkan. Hon föddes
som nummer fem i en syskonskara bestående av
sju barn, sex flickor och en pojke. ”Familjen Bergius utgjorde en ganska stor del av dåvarande
Borås gren”, säger Gunilla. Hon säger att hon
alltid haft en gudstro, alltid litat på att Gud hör
bön. ”Både som barn, ungdom och vuxen har
jag fått så många bönesvar att det inte går att
tvivla på att Gud hör och besvarar våra böner.
Jag vet att han vägleder oss och vakar över oss”,
säger Gunilla.
Ulf föddes och växte upp i Malmö. Hans
familj var inte alls religiös. ”Visserligen skickade
mina föräldrar mig till söndagsskolan i Svenska
kyrkan. Men det var nog mest för att få lite
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egentid”, säger Ulf och skrockar. ”Men jag har ända sedan jag
var barn vetat att Gud finns. Jag kan nästan säga vilken dag det
hände. Jag bara visste att det fanns en Gud. Från den dagen höll
jag min aftonbön på kvällarna. Jag har inte fått min tro genom
uppfostran, utan den bara fanns där”, säger Ulf.
När Ulf hade påbörjat sin utbildning till sjuksköterska i Borås
knackade det en kväll på hans dörr. Utanför stod två missionärer.
Ulf sa att han var intresserad och släppte in dem. De kom in och
Ulf fick första lektionen. Sedan bestämde de att missionärerna
skulle komma tillbaka någon vecka senare. Men de kom aldrig
tillbaka. ”Tydligen glömde de mig, för de kom aldrig tillbaka till
mig, vilket jag tyckte var synd, för jag var intresserad av att höra
vad de hade att säga och vad kyrkan stod för”, förklarar Ulf.
Det gick ungefär ett halvår, så knackade det på dörren igen. När
Ulf öppnade, stod två missionärer där, två andra missionärer. De var
nya i Borås och visste inte om att deras föregångare hade knackat på
samma dörr. Ulf bjöd in dem och fick första lektionen, igen. Än en
gång bestämdes en ny tid då missionärerna skulle komma tillbaka.
Den bestämda kvällen väntade Ulf på dem. Han väntade och
väntade. Men de dök inte upp den här gången heller. Nu kände
Ulf att han blev irriterad, de slösade ju bara bort hans tid. Två
timmar efter bestämd tid gav han upp och bestämde sig för att i
stället gå på bio. När han höll på att ta på sig jackan knackade det
på dörren och när Ulf öppnade stod de båda missionärerna där, i
sällskap med Melwyn Bergius. Det visade sig att Ulf på något sätt
återigen hade blivit bortglömd. Att de nu stod utanför hans dörr
på nytt berodde på att de var ute och skriftade med Melwyn, som
var deras var missionsledare. De var egentligen på väg hem, men
Melwyn hade känt att de skulle knacka dörr i ett hus till, innan de
slutade för kvällen. ”Huset hade åtta våningar och jag bodde på
fjärde. Jag var den första som öppnade”, berättar Ulf.
När Ulf såg vilka det var, så lät han dem få veta vad han tyckte
om hur respektlöst de hade behandlat honom. ”Jag var riktigt irriterad och lät dem få veta det också. Dessutom stod jag med jackan
på mig, för jag var på väg ut på bio precis då”, berättar Ulf. ”Jag var
egentligen inte alls pigg på att ge dem en chans till.”
Men Melwyn började prata med Ulf och de fick bra kontakt. Ulf
gick inte på bio den kvällen utan satt och pratade med Melwyn
och missionärerna i stället. Han blev imponerad av att de kunde
besvara många av hans frågor. ”När jag konfirmerade mig i Svenska
kyrkan hade jag frågor till prästen som han inte kunde svara på. Jag
frågade honom bland annat hur det skulle bli för vikingarna och
andra som levt för länge sedan och som aldrig hade hört talas om
Jesus Kristus och inte hade döpt sig. Var Gud verkligen så orättvis?
frågade jag prästen. Och han hade inget svar. Men missionärerna
och Melwyn hade svar, vettiga svar, och jag tyckte om det jag

hörde”, säger Ulf. Samma kväll skrev Melwyn i sin dagbok
att han kände att Ulf skulle bli hans syster Gunillas make.
Tiden därefter undervisades Ulf av missionärerna och
följde med på olika aktiviteter i kyrkan och var även med
på kyrkans möten. Det var också så han träffade Gunilla.
Gunilla minns att det var en aktivitet för unga vuxna i
Göteborg och det blev så att hon och Ulf åkte ensamma
i en bil. ”Jag var så nervös. Jag höll på att bita sönder
underläppen. Vad skulle vi prata om hela den långa
resan? Men vi hade mycket att prata om och resan
kändes som bara några minuter. När vi kom ner till
Göteborg såg vi en bil som hade fått motorstopp och Ulf
stannade och gick ur för att höra om de behövde hjälp.
Jag blev imponerad av hur snäll han var.”
Ulf döptes någon månad senare, i september 1978.
Samma kväll gick några ungdomar ut och åt på restaurang tillsammans. Då ringde telefonen och Ulf fick veta
att en av hans studiekamrater tänkte ta livet av sig. ”Med
en gång ursäktade Ulf sig och lämnade oss för att åka till
sin kamrat för att prata med honom och försöka hjälpa
honom. Än en gång slogs jag av hur snäll han var mot
alla”, säger Gunilla.
Sedan följde några år av flyttande och flackande. Ulf
började med att åka tillbaka till Malmö för att jobba där,
vilket han hade lovat att göra innan han påbörjade sin
utbildning.
Gunilla kom in på sjuksköterskeutbildningen i Västervik och även Ulf fick senare jobb där. De gifte sig somFamiljen Lundahl. Ulf och Gunilla är här omgivna av sonen
maren 1980. ”Västervik var på den tiden en beroende
Stefan (till vänster) och hans Cecilia med deras Lukas i knät.
gren under Linköping. Vi var ungefär fem personer som
Lilla Agnes sitter hos sin farbror Peter till höger. Framför dem
träffades i Västervik på söndagarna”, berättar Ulf. ”Särskilt
har vi Rebecka.
vittnesbördsmötena var speciella. När fyra av oss hade
burit sina vittnesbörd satt alla och tittade på den femte.
Det var nästan lite pinsamt ibland. Men åren i den lilla ”kvisten” var
det återstod endast ett försök. ”Jag bad och bad,
utvecklande för mig som ny medlem, för jag fick verkligen lära mig
flera gånger om dagen vädjade jag till Herren.
att stå på egna ben och att ha ett personligt vittnesbörd.”
Man kan säga att jag kämpade, precis som Enos,
Under tiden de bodde och jobbade i Västervik utbildade sig Ulf
och bad att jag på något sätt skulle kunna bli
i anestesi och intensivvård. Som en del av utbildningen fick han
gravid”, säger Gunilla. I hennes patriarkaliska
även studera i Umeå ett år.
välsignelse står det om ”dina efterkommande”.
1987 började Ulf utbilda sig till läkare i Göteborg, och då flyttSå Gunilla hade tro. Hon tillhörde Unga kvinnors
ade de dit och tillhörde Västra Frölunda församling under några år.
presidentskap i staven och bad att stavspresidentMen några barn blev det inte. År efter år gick, men Gunilla blev
skapet och högrådet skulle be och fasta för att det
inte gravid. Läkarundersökningar visade att båda två var friska och
tredje och sista försöket skulle lyckas.
att allt fungerade som det skulle. Efter tio år med ofrivillig barnlösAv flera olika medicinska anledningar gick
het fick de löfte om hjälp med konstgjord befruktning. Man hade då
inte det tredje försöket att genomföra. Ulf
tre försök på sig. Både första och andra försöket misslyckades och
och Gunilla blev båda två väldigt ledsna och
December 2021
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besvikna. Men bara någon vecka senare hade Gunilla
anledning att uppsöka en läkarmottagning och lämna
prover. En sköterska kom efter en stund och sa: ”Du är
gravid, Gunilla!”
”Jag kommer ihåg att jag fick ta stöd mot en vägg. Allt
bara snurrade”, berättar Gunilla. ”Det var svårt att fatta
att det var sant. Men än en gång hade jag fått bevis för
att bön och fasta är något som fungerar och att Herren
besvarar våra böner.”
De fick en son, Stefan, som följdes efter tre år av Peter
och ytterligare två år senare kom Rebecka till familjen.
Alla tre barnen har varit på mission. Idag är Stefan gift
med Cecilia (född Eliasson) och de har två barn.
Båda två ser fram mot att få verka i templet och
hoppas kunna hjälpa alla besökare att känna sig hemma
och välkomna i Herrens hus. ◼

Avresande missionärer
Jakob Jusinski från Karlskrona gren har kallats på
mission. Han kommer att verka i den tysktalande Alpina
missionen med missionskontor i München. Jakob är son
till Daniel och Marie (f. Håkansson) Jusinski.

Hemvändande missionärer
Axelle Gilbert från Sundsvalls gren har kommit hem från
sin mission. Hon har verkat i Sverigemissionen Stockholm.
Axelles föräldrar heter Ingrid och Yohann Gilbert.

Jacob Lindquist från Handens församling har kommit hem från sin mission. Under sin tid som missionär har han tjänat både i Utahmissionen Salt Lake City
och i Sverigemissionen Stockholm. Jacobs föräldrar heter
David och Kristina Lindqvist.

Nathanael Häger Hahne i Gubbängens församling har
kallats på mission. Han ska tjäna i Englandmissionen Manchester. Nathanael är son till Kristian Hahne och Gabriella
Häger Hahne.
Malcolm Caballero från Kristianstads församling har kallats på mission. Han ska tjäna i den tysktalande Alpina missionen. Malcolms föräldrar är Sandra och Abel Caballero. ◼

Jakob

Nathanael

Malcolm

Jusinski.

Häger Hahne.

Caballero.
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Ida Magnusdotter har kommit hem från sin mission. Hon har tjänat i Norgemissionen Oslo. Ida kommer
från Lund men gick ut på mission från Poole i England dit
hon också reste efter missionen. ◼

Fern Girdlestone
Lundgren och
Brian och Marie
Kuehn väntar på

Nya missionärer i
Sverigemissionen
Äldste Ian William
Black kommer från
Rexburg i Idaho.
”Jag spelar cello och
dragspel, och älskar
mat. Jag känner mig så
välsignad att få tjäna
här i Sverige!”
Äldste Caleb Clint
Knudsen är från
Stansbury Park i Utah.
”Jag älskar att idrotta
och tävlar i både basketboll och golf. Jag har
sett fram emot att gå
på mission hela mitt liv.”
Äldste och Syster
Racker är från St.
George i Utah. Deras
mission är att fotografera och bevara gamla
dokument. De har
också tjänat som tempelmissionärer i Finland
och i Korea. Äldste
Racker tjänade en mission i Finland som ung.
Paret Racker har 6 barn
och 23 barnbarn. ◼

sin tur att gå in till
sakramentsmötet
i Västerhaninge
församling.

i höstas, som vår församling hade sitt sakramentsmöte i kyrkan och
inte på nätet. Åh, vad vi har väntat och längtat efter den dagen!
Biskopsrådet hade delat upp oss i två grupper efter våra efternamn och satt ut en lista på nätet där man fick anmäla sig till
mötet varannan söndag. När vi kom till möteshuset välkomnades
vi av unga kvinnor som såg till att vi kunde sprita händerna och ta
en tandpetare. Vad skulle vi med tandpetare till? Vi blev anvisade
platser med ordentliga avstånd mellan familjerna. Tandpetarna
skulle vi ha till att stoppa i brödbiten vi valde till sakramentet. När
vi skulle gå ut uppmanades vi att inte stå och prata med varandra
i korridoren utan gå ut i den sköna sommarvärmen och göra det.
Jag frågade några hur det kändes och Maria och Jon
Kindestam sa: “Vi tyckte att sakramentsmötet var bra skött, ordning och reda och vi kände oss trygga. Ur smittskyddsperspektiv
kändes det väldigt säkert under mötet och under förflyttningen
in i och ut ur kapellet. De unga männen som skötte sakramentet
hade masker och handskar och det såg nog lite krångligare ut än
vanligt för dem, men de skötte det så proffsigt.
Det var roligt att sjunga psalmer ihop med andra och se
bekanta ansikten. Många av barnen och ungdomarna kändes
jättestora och vuxna nu när man inte sett dem på länge.”
Mamma Eva Malm i Västra
Frölunda församling har fångat
sina barn på bild när de är på väg
till kyrkan för första gången efter
lång tid av ”hemmakyrka”.

Äntligen
Inger Höglund
Redaktionen

S

öndagen den 13 juni var det kö till sakramentsmötet i Västerhaninge, något som man väl
knappast hade kunnat ana för ett par år sedan.
Det var första gången efter coronapandemins
utbrott i februari förra året, med ett litet undantag

Milton i Lunds församling är glad för
att vara på plats i kyrkan. Mamma
Gunilla Girhammar berättar att han
inte kommer ihåg tiden då familjen
gick till kyrkan varje söndag.

December 2021
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Tillsammans igen!

V

åra ungdomar har haft en lång period utan
konferenser och veckoslutsaktiviteter på
grund av de restriktioner som gällt. I augusti
2021 kunde man äntligen ordna ett lite större
Megan Rasmusson, Fanny Olguin Albornoz och
Simone Martinsson åkte från Stockholm till
Ljungskile för att tillbringa en helg tillsammans
med andra unga vuxna.

L10

Liahona

man inte är medlem. Det kändes väldigt tryggt
i kyrkan och det var så roligt att träffa alla igen,
inte minst vår nya lärare i Hjälpföreningen, Marie
Kuehn, som jag inte träffat personligen tidigare,
bara sett på zoom eftersom hon flyttat in i församlingen under den här tiden.”
Nu ser vi fram mot att hela församlingen
ska kunna komma samtidigt så att vi kan dela
evangeliet med alla våra syskon och vänner och
även kunna ha klasserna efteråt med personlig
närvaro. ◼

evenemang för unga vuxna. Detta var första aktiviteten på nationell nivå sedan Valentinehelgen i februari 2020. Det var institutråden
i Göteborg, Malmö och Stockholm som tillsammans planerade
denna hajk i Ljungskile utanför Trollhättan. Femkamp, utebio,
workshops om exempelvis Mormons bok och ett sakraments- och
vittnesbördsmöte fanns bland punkterna på programmet för de
sextiotalet ungdomar som samlats. Gott stöd fick man av seniorpar
från missionen och andra vuxna ledare vars uppgift det är att vara
till hands för denna grupp ungdomar. Även missionspresidentparet
Davis var på plats och höll en mycket uppskattad workshop. ◼

REBECKA SJÖDIN

Jag frågade också Maria hur de upplevt tiden utan möten i
kyrkan: “Vi har tyckt att det varit helt okej. Jag var sjukskriven
hela 2020, så för mig har det egentligen varit bra, då jag troligtvis
inte skulle orkat gå till vanlig kyrka. Nu kunde jag se hemma i
lugn och ro. Vi tycker det har varit positivt att de som är sjuka blir
mer delaktiga av att kunna se våra möten hemifrån.”
Monica Sjögren sa så här om att få gå till kyrkan igen: “Äntligen,
så skönt! Visserligen har det varit bekvämt att sitta i morgonrock
hemma ibland, men det blir inte alltid samma vördnad. Det är lite
svårt med hemkyrka, lite svårt att få barnen från sina datorer. Jag
är glad att vi har kunnat få hjälp med sakramentet eftersom min

Avlidna
Inger Brusewitz i Utby församling har
lämnat jordelivet, 83 år gammal.
Inger föddes i Härnösand i Ångermanland. En kär plats var stugan på Lungön där
familjen bodde på somrarna. Föräldrarna
gick isär när Inger blev tonåring och efter
några år flyttade Inger till sin pappa i Stockholm. Där arbetade Inger bland annat på
Inger Brusewitz.
Motormännens Riksförbund och senare
på Philips ekonomiavdelning.
Sommaren 1961 träffades Inger och Carl-Elis på en dans på
Gröna Lund. Tycke uppstod och ett år senare förlovade de sig. De
flyttade till Göteborg 1962 då de också gifte sig. De bodde grannar
med den ryska ambassaden i Jakobsdal. På senare år har Inger och
Calle bott i Landvetter, strax utanför Göteborg.
1965 knackade två missionärer på dörren. Calle talade med dem
och bjöd dem att komma tillbaka senare. Inger var inte alls förtjust
i detta. När missionärerna presenterade sitt budskap för Calle,
satt Inger ute i köket. Men hon ”tjuvlyssnade” och fick också del av
evangeliets budskap. Några veckor senare döptes både Inger och
Calle i möteshuset på Viktoriagatan. Båda två har varit trofasta och
aktiva sedan de döptes.
Inger var duktig med siffror och ekonomi. Hon jobbade på Försäkringskassan i Göteborg, men fick sedan anställning vid kyrkans förvaltningskontor. Där trivdes hon bra och jobbade kvar i flera årtionden.
På fritiden tyckte Inger mycket om att vara ute i skog och mark.
Att plocka bär och svamp var något hon älskade. ◼

Föräldraskap – inifrån och ut med
evangeliet i centrum
Agnetha Stagling Birgersson
Södertälje församling

Liahonas lokalredaktion har bett Agnetha Birgersson dela med
sig lite av sin kunskap och erfarenhet runt föräldraskap. Agnetha
är en uppskattad föredragshållare och författare som under åren
samlat ett stort förråd av insikt vad gäller fostran och familjerelationer. Hon driver ett företag som tillhandahåller kurser till
kommuner, skolor och privatpersoner. Agnetha poängterar att de
råd som kommer fram i artikeln är hennes egna tankar och att
de inte nödvändigtvis representerar kyrkans hållning.

M

änniskan och människans potential har fascinerat mig sedan jag var väldigt
ung. Under min uppväxt såg
jag att familjer skilde sig åt
i sitt sätt att förhålla sig till
Agnetha Stagling
varandra. Jag hade en vän
Birgersson.
vars föräldrar gav mig inspiration till hur jag ville vara
som förälder. Deras familjeatmosfär var varm
och inbjudande. Samtidigt var det tydligt vilka
regler som gällde. Min väns mamma och pappa
visade öppet hur mycket de älskade varandra
och de visade också sin kärlek till sina barn på
många olika sätt i vardagen.
Det visade sig
att det inte var lika
lätt att skapa detta
familjeideal som
jag trodde. Mina
egna upplevelser
från min uppväxt
stod ibland i vägen
för mig och då och
då hoppade det ”grodor” ur munnen på mig
som jag undrade var de kom ifrån.
Jag blev medlem i kyrkan när min äldsta dotter var två år gammal. Som pedagog kände jag
mig trygg i min föräldraroll men jag kunde
trots det känna mig
ganska vilsen ibland. I
kyrkan hittade jag en
struktur och en ledstång
att hålla tag i.
Genom åren har jag
utforskat vad kärlek är
och hur den kan se ut i
vardagen - i en parrelation, i föräldraskapet
och i vänskapen. Jag
utforskar fortfarande,
kanske mest för att
jag har så mycket jag
Agnetha tillsammans
behöver träna på och så
med barnbarnet Ella.
mycket jag vill förstå.
December 2021
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Vi lever i en mycket utmanande tid. Det blåser
starka vindar som är mycket svåra att navigera i.
I Matteus läser vi om huset som byggdes på
klippan. Vi behöver bygga vårt hus på klippan
och vi behöver hjälpa våra barn och tonåringar
att också bygga sitt hus på klippan. Detta är ett
”inifrån och ut-arbete”.
I ”Familjen: Ett tillkännagivande för världen”
kan vi läsa:

”Man och hustru har ett högtidligt ansvar att
älska och vårda sig om varandra och sina barn.
’Barn är en Herrens gåva’ (Psaltaren 127:3).
Föräldrar har ett heligt ansvar att uppfostra sina
barn i kärlek och rättfärdighet, att sörja för deras
fysiska och andliga behov, att lära dem älska
och tjäna varandra, att hålla Guds bud och vara
laglydiga medborgare var än de bor. Män och
hustrur — mödrar och fäder — kommer att stå till
svars inför Gud för hur de uppfyller dessa plikter.”
Det är vår uppgift som föräldrar att förbereda
våra barn för livet – här och i evigheten. Hur
kan vi då göra det på bästa sätt?
Vi behöver reflektera över oss själva, våra
tankar, våra känslor, våra reaktioner. Väldigt
ofta står vår egen ”programmering” och den
naturliga människan i vägen för oss att vara
den vi är och den vi vill vara. Paulus säger att vi
behöver avkläda oss den naturliga människan.
Hur avkläder man sig något som är en naturlig
del av att vara människa?
Jag har reflekterat och funderat väldigt
mycket på detta. Vad jag tror att Paulus menar
är att vi inte får låta den naturliga människan
styra. Vi behöver lära oss att härbärgera och
behärska signalerna från den naturliga människan. Dessa kan annars ställa till stora bekymmer för oss som människor och som föräldrar.
Vi har fått bönen och den Helige Anden till
hjälp att söka andlig vägledning. Att intellektuellt veta att Kristus älskar oss är en sak men att
känna det i djupet av vårt hjärta, det är en helt
annan sak. För det krävs kontakt. Kontakt med
det andliga och gudomliga inom oss. Det är där
ett gott föräldraskap skapas och det är precis
samma principer som krävs för alla relationer.
Det är i högsta grad ett ”inifrån och ut-arbete”.
L12
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Det är viktigt att ha ett öppet hjärta. I skrifterna läggs det väldigt stor vikt vid tillståndet i vårt hjärta. Ett av mina favoritskriftställen är Alma 5:14.

Har ni blivit andligen födda av Gud? Återspeglas hans bild i era
ansikten? Har ni upplevt denna mäktiga förändring i era hjärtan?

Med ett öppet hjärta är vi nyfikna, intresserade, engagerade
och vår hjärna är öppen för att lära.
Det finns också många exempel i skrifterna på vad som händer
när vi har ett stängt hjärta:

Ändå förhärdade jag mitt hjärta, för jag blev kallad många
gånger och jag ville inte lyssna. Därför kände jag till dessa ting, men
jag ville ändå inte veta. (Alma 10:6)

Ett exempel från min vardag var när jag satte mig ner och
pratade med familjen om att det var viktigt för mig med ordning
i hallen, att jag blev irriterad när det låg skor mitt framför dörren
och över hela golvet. Jag hann bara precis avsluta min mening
innan familjemedlemmarna sa:
”Men varför är det så viktigt?”
”Måste det alltid vara ordning?”
”Jag kan inte alltid ställa mina skor på skostället!”
Denna snabba respons kom från stängda hjärtan. Det fanns
inget lyssnande och inget intresse, bara ett skyddande av den
egna uppfattningen eller åsikten. Så reagerar vi alla, ofta. Du såväl
som jag. Det tillhör den naturliga människan att vilja försvara,
skydda och stänga ute.
Ett av mina barn sa sedan:
”Det kanske inte är viktigt för oss. Men det är viktigt för mamma.”
Den dagen var hennes hjärta öppet för vem jag var och vad
som var viktigt för mig. Det i sin tur öppnade upp för en helt
annan dialog och vi lärde oss något om oss själva och varandra.
Vi behöver förhålla oss till våra barn på ett sätt som ökar möjligheten för dem att öppna sina hjärtan. Med ett öppet hjärta
kan hela människans potential realiseras och vi kan lära känna
Kristus. Vi kan lära känna oss själva så som han känner oss.
Som föräldrar stirrar vi oss ofta blinda på våra barns beteende.
Men barns och tonåringars negativa beteende är bara strategier
för att tillgodose behov. Allt beteende är framför allt något individen gör FÖR sig själv, inte MOT oss, som vi ofta tolkar det och
som det ofta ser ut. Vi behöver intressera oss för det som ligger
under ytan, inte bara det vi ser. Det vi ser är beteendet. Under
ytan ligger behov som barnet eller tonåringen får eller vill få
tillgodosett genom sitt beteende.
Några råd till dig som förälder:
Lita på den vägledning du får, men låt inte dina känslor styra dig.
De omedelbara känsloreaktionerna kommer ofta från vad jag kallar
vår ”programmering” och de reaktionerna riskerar att överrösta

eller att stänga dörren för den andliga vägledning
som vi kan få. I stället behöver vi träna oss på att
härbärgera dessa känsloreaktioner för att kunna
vara mottagliga för Andens vägledning.
Var en tydlig ledare och vägled dina barn.
Var genuint intresserad av vem ditt barn är
och var observant på dina egna förväntningar
på hur du vill att ditt barn ska vara. Vi har alla
en genuin längtan efter att få vara den vi är.
Som barn ger vi ofta upp denna längtan för att
få känna tillhörighet och kontakt med dem som
betyder mest för oss.
Ha högt i tak, var lyhörd och träna på att vara
en god lyssnare.
Låt ditt barn ha inflytande över beslut som
gäller honom eller henne, men ta ansvar för vad
ditt barn behöver. Barn har ofta koll på vad de
vill ha men inte alltid på vad de behöver. Det är
ditt ansvar.
Visa förtroende för ditt barn och låt honom
eller henne ta konsekvenserna av sina egna val
så länge det inte är farligt. Anpassa efter ålder
och mognad.
Hjälp ditt barn att utveckla ett eget inre ledarskap och en egen inre kompass.
Hjälp ditt barn att tidigt skapa en personlig
kontakt med sin himmelske Fader och Kristus.
Utan den personliga kontakten blir evangeliet
och vår himmelske Faders vilja lätt bara bud som
man upplever som kontroll och begränsningar.
Dela egna tankar och upplevelser med ditt
barn.
Var närvarande med ditt barn och lägg undan
din mobiltelefon när ni är tillsammans.
Kontakt, kontakt, kontakt! Där ligger den
största nyckeln. Vi människor vill i grunden
samarbeta. En förutsättning för att den viljan
ska aktiveras är kontakt.
Det finns många saker vi kan göra som föräldrar, men det absolut viktigaste är vem vi ÄR för
våra barn och den kontakt vi bygger med vart
och ett av barnen. Som jag ser det är relationen
nyckeln till all mänsklig utveckling och mognad.
Relationen till oss själva, relationen till andra
och relationen till vår Himmelske Fader och
Kristus. ◼

Nygifta
Marion Ahlström från Lunds församling och Viktor Wallentin från
Utby församling har gift sig. Marion är dotter till Åsa och Jerry
Ahlström. Viktor är son till Lotta Wallentin och Fredrik Wallentin.
Nu bor de i Göteborg och tillhör Utbys församling.

Oscar Krylborn från Västerhaninge
församling har gift sig med Sydney
Sheffield från Iowa. De har tjänat
i samma mission i Rumänien och
träffades igen när Oscar besökte
gemensamma vänner från missionen i Utah. Oscar är son till Jonas
och Helene Krylborn och Sydneys
föräldrar heter Stan och Leslee
Sheffield. Paret är nu bosatta i
Västerhaninge.
Andreas Strandberg och Ebba
Stenkrona har gift sig. Andreas har
vuxit upp i Trollhättans församling
och Ebba kommer från Täby församling. De träffades på ett evenemang
för Unga Vuxna i Köpenhamn och
höll kontakten under sina missioner.
Andreas är son till Anna-Karin F.
Strandbergoch Jerry Gustafsson. Ebba
är dotter till Veronica och Anders
Stenkrona. De bor i Handen men
tjänar nu i Hägerstens församling. ◼
December 2021
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En nytagen bild på
Eivor Larsons, 100
år gammal.

Eivor Larsons
fyller 100 år –
döptes för 84 år
sedan!
Inger Höglund
Redaktionen

D

en 5 december 1921
föddes en liten flicka
på Högmarsö långt ute i
Stockholms skärgård, Eivor
Pettersson. Vi känner henne
som Eivor Larsons, medlem
i Vendelsö församling.
Eivors mamma fick kunEivor och Arturs
skap om evangeliet främst
Larsons 2012.
genom Albertina Andersson.
Deras män var arbetskamrater på varvet på ön och även om pappan respekterade familjen Andersson och de andra medlemmarna
på ön ville han inte att hustrun och döttrarna AnnaLisa, Eivor och Solveig skulle döpas förrän det gått
ett antal år. Det fanns en liten gren därute och två
missionärer var stationerade där och man höll sina
möten i familjen Oskar Anderssons hem. Mamma Lisa
och flickorna gick dit varje söndag.
Mamma Lisa åkte så småningom 1932 in till Svartensgatan 3 i Stockholm och döptes med makens
tillstånd. Flickorna fick vänta till augusti 1937 innan
pappa Erik gav med sig. Han var rädd att öborna
skulle vara elaka mot dem. En medlem tog sin båt
och körde ut mor och döttrar samt två missionärer
till en obebodd ö längre ut i Furusundsleden för att
de skulle få vara obemärkta.
Som så många andra unga skärgårdsbor flyttade
Eivor in till Stockholm när hon blivit vuxen och där
jobbade hon på kontor på vardagarna och gick i kyrkan
på Svartensgatan 3 på söndagarna. Genom en väninna
träffade hon en ung man som kommit till Sverige som
flykting från Lettland 1947, Arturs Larsons, och de gifte
sig 1952. De fick några år senare döttrarna Lena, numera
Lindqvist, och Anneli, numera Edvinsson.
Arturs föddes i Riga av en lettisk mamma och en
pappa som var hälften svensk och hälften preussisk,
därav namnet Larsons. Lettland invaderades först av
Ryssland och sedan av Tyskland och när andra världskriget bröt ut var Arturs 15 år. För att slippa bli tysk
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soldat anmälde han sig till deras “Arbeitsdienst” där han lärde sig köra bil
i stället för att bära vapen. Han tjänstgjorde bland annat som chaufför åt
en tysk läkare i Riga.
När tyskarna så småningom retirerade uppmanade pappan honom att
följa med tyskarna och sedan fly. Så Arturs körde bilen till München, där
han helt sonika steg ur den och på något sätt tog han sig till Lübeck där han
letade rätt på sina systrar. Dessa sändes därefter till flyktingläger i Italien
medan Arturs blev kvar på ett läger i Lübeck. Tack vare pappans svenska
medborgarskap fick han komma till Stockholm 1947. Arturs började sedan
arbeta på Electrolux, vilket han slutade med först när han blev pensionär.
Fast Arturs inte var medlem i kyrkan gick Eivor och flickorna troget dit.
Eivor säger att hon ville att flickorna skulle få växa upp i kyrkan med alla de
välsignelser som det innebär. Hon har varit en mycket uppskattad lärare och
ledare i Primär genom åren, men hon tjänade förstås även i Hjälpföreningen.
Men efter 20 år hände undret! Familjen Larsons hemlärare, Bo Wennerlund, berättade vid ett besök att han avgivit ett nyårslöfte. Arturs skulle bli
medlem under det nya året! Arturs fick i sin tur lova att lyssna på missionärerna och det slutade med att Bo döpte honom på pingstafton 1972.
Familjen reste året därpå till templet i Schweiz och beseglades. Arturs
tjänade också plikttroget i kyrkan sedan
dess, bland annat som rådgivare åt
biskop Nils Lundgren, och han var ofta i
templet. Flickorna gifte sig så småningom.
Lena med Sören Lindqvist från Stockholm i templet i Schweiz och Anneli med
Peter Edvinsson från Örebro i templet i
Stockholm. Genom dem har Eivor elva
Eivor (längst till höger) och
barnbarn och hittills nio barnbarnsbarn
lillasyster Solveig (i mitten)
som hon är mycket glad över.
tillsammans med andra
Arturs avled 2015, vilket vi är många
medlemmar i Högmarsö gren.
som sörjer, men Eivor beundras av
Den unga kvinnan som håller
oss alla för sitt älskvärda sätt och sin
armen om Eivor är Ragnhild
trofasthet. Varje söndag får hon besök
Andersson, som senare blev
av sin stödbroder, Per-Olof Petersson.
mor till äldste Dale G Renlund
Hon är vid god hälsa och tycker om
i de tolv apostlarnas kvorum.
att läsa. Hon läser skrifterna förstås,
men det blir också deckare och korsords
lösning. Hon klarar sig själv i sin vackra
lägenhet med lite städhjälp. Handlar gör
barnbarnet Michael som bor i närheten.
Nu i veckan när detta skrivs i augusti har
hon varit ute på Högmarsö och tittat
och kommit ihåg. Hon tänkte tillbaka
Ett av dopen i Högmarsö gren.
med glädje över sina föräldrar som gav
Här är det Sven Eriksson som
henne en härlig och trygg barndom
döps av äldste Spencer Jenson
och ett fast vittnesbörd om Jesu Kristi
som senare tjänade i Sverige
Kyrka av Sista Dagars Heliga.
både som missionspresident
och tempelpresident.
Vi gratulerar! ◼

Våga lita på Gud
Sarah Peterson
Hägerstens församling

J

ag hade under en längre
tid känt att jag ville byta
jobb och riktning. Jag var
väldigt stressad och mådde
inte bra på den arbetsplats
där jag befann mig. Jag ville
bort från personalansvar och
mer inrikta mig på kontorsansvar. Jag började leta
lite smått efter något nytt
och så slog covid-19 till.
Sarah Peterson.
Plötsligt blev allt mycket
mer osäkert, företag tvingades säga upp anställda och göra nedskärningar.
Jag beslöt mig då för att hålla ut i min fasta
tjänst tills det lugnade ner sig igen.
Men så började även min arbetsplats tappa
företagskunder och tvingades att genomgå
omorganisationer. Då arbetsbrist hade blivit
ett faktum blev jag i slutet av augusti uppsagd
och befann mig plötsligt som arbetssökande på
arbetsmarknaden.
Genom arbetsplatsen blev jag efter uppsäg
ningen erbjuden möjligheten att samarbeta med
en trygghetsorganisation som hjälper arbetssökande att komma ut i arbete på nytt.
De kontaktade mig i ett tidigt skede för att
ge mig råd och stöttning. Till en början kändes
det väldigt svårt, då jag jobbade kvar fyra månader efter att jag blivit uppsagd. Jag kände att
jag behövde lyfta, stötta, lugna och trösta mina
medarbetare mycket – både dem som, likt mig
själv, hade blivit uppsagda, men även dem som
skulle jobba kvar. Jag hade därför inte ork att
fokusera på min egen situation.
Jag jobbade min sista dag i slutet av december och därefter tog jag mer kontakt med
trygghetsorganisationen.
Trots att framtiden var oviss och vi fortfarande befann oss i en pandemi kände jag mig
lugn. Anden viskade ofta till mig “det kommer

att lösa sig”. Jag deltog i många workshops och webinarier och
sökte aktivt nya jobb. Det nämndes ofta att man som arbetssökande måste våga “utsätta sig för tur” och “våga öppna sig för
andra och låta sig bli hjälpt av andra”. För mig är det inte något
som faller sig naturligt. Jag vill klara mig själv och känner mig
svag när jag tvingas be om hjälp. Så jag sköt snabbt bort det.
Jag visste att den kontorsansvariga på min tidigare arbetsplats
strax skulle gå på föräldraledighet. Hon hade tipsat mig redan
under hösten - när jag fortfarande jobbade kvar - att söka hennes
vikariat. Det skulle gynna oss båda; det var precis en sådan tjänst
jag ville ha och hon skulle känna sig väldigt trygg att lämna över
till mig i ett år. Jag skrev till HR och visade mitt intresse och de
sa att jag skulle vänta till våren, för de behövde officiellt lägga ut
ansökan, så jag väntade på att tjänsten skulle läggas ut.
I februari lades tjänsten ut och blev jag kontaktad av både HR
och den kontorsansvariga, där hon även sa att hennes chef bad
mig söka tjänsten. Jag sökte och var övertygad om att jag skulle få
den. Men av olika anledningar anställde de någon annan - och jag
blev otroligt ledsen och besviken.
Att söka jobb kändes väldigt svårt och det kändes omöjligt att
hålla modet uppe och lita på att det skulle lösa sig.
Veckorna gick och frasen “våga utsätt dig för tur” dök ofta upp
i mitt sinne. Jag hittade en dag detta citat av Dieter F Uchtdorf:
“Det som kanske gör det svårt för oss är att vi tror att Gud har
alla sina välsignelser inlåsta i ett stort moln uppe i himlen och att
han vägrar ge oss dem innan vi uppfyller något strängt, förmyndaraktigt krav som han ställer. Så är det inte alls med buden. Det
är snarare så att vår himmelske Fader ständigt låter välsignelser
regna över oss. Det är vår fruktan, vårt tvivel och våra synder
som, liksom ett paraply, hindrar välsignelserna från att nå oss.”
De kändes som att min himmelske Fader viskade: “Våga utsätt
dig för tur, stäng paraplyet och lita på mig. Jag har ju sagt att det
ska lösa sig - vänd dig till ditt nätverk!”
Jag tog mod till mig och skrev ett inlägg som jag delade på
LinkedIn och Facebook där jag vände mig till mina vänner och
bekanta och bad om tips. Och vilken respons jag fick! Massor
av tips, många delade mitt inlägg och jag fick otroligt mycket
peppande ord! Jag kände mig verkligen uppskattad!
Ett av tipsen som trillade in i min inkorg ledde till ett vikariat
på 14 månader som kontorsansvarig på ett företag där jag trivs
otroligt bra! Jag känner mig uppskattad och har möjlighet att
utvecklas och påverka på ett helt annat sätt än tidigare.
Jag har fått lära mig att Herren ibland “undanhåller” vissa
saker för oss, för att han vet att något som är mycket bättre kommer! Vi måste bara våga ödmjuka oss och lita på honom och
hans tidsplan! ◼
December 2021
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till Sverige från Dubai där de bodde efter att ha flyttat från Eritrea i
Afrika. Paolos föräldrar var kristna, katolik respektive protestant, hans
Äldste Spencer Nichols
mormor var muslim och hans fru tillhörde den östra ortodoxa kyrkan.
Sverigemissionen
Med alla dessa religiösa influenser i sitt liv hade han börjat undra var
sanningen verkligen fanns.
å juldagsmorgonen 2020 satt jag vid mitt
Paolos hunger efter evangeliet växte fram allteftersom vi träffades.
skrivbord och läste om hur man hittar folk att
Han
delade med sig av det han lärde sig med sin familj och de började
undervisa. Jag har alltid intalat mig själv att det
komma till våra diskussioner. Först träffade vi hans sexårige son
finns människor som är förberedda för evangeliet
Simon och sedan hans två tonårsdöttrar Rose och Heamen. Senare
på alla platser i Sverige, men denna morgon var
fick vi också möta hans fru, Tsigereda.
jag mer fast i det hoppet än någonsin tidigare.
Under en lektion om kyrkans återställelse tittade vi på en kort video
En kort tid senare skapade min kamrat och jag
om den första synen. Anden var mycket stark. Vi frågade dem hur de
en annons för Facebook Marketplace där vi erbjöd
kände sig. Ingen av dem kunde uttrycka sina känslor i ord, men de
oss att skotta snö gratis. En dam som ägde några
visste att budskapet var sant. Paolo och hans döttrar accepterade
hyresfastigheter nappade på erbjudandet och vi
inbjudan att döpas, och efter några ytterligare lektioner accepterade
blev goda vänner när vi skottade snö. Vi pratade
även hustrun Tsigereda med glädje vår inbjudan till dop.
mycket om kristendom och hon nämnde att det
Datumet för dopet fastställdes till april 2021. Familjen intervjuades
fanns en kristen familj som hyrde av henne.
inför dopet, men nästa dag bad de om ett möte för att diskutera ett
Samma dag fick vi ett meddelande från henne.
bekymmer som dykt upp. När vi sedan kom tillsammans meddelade
Hon sa att hon hade pratat med familjen och att
Paulo att deras bekymmer hade lösts, och i stället ville han dela med
pappan ville träffa oss. Innan vi ens kunde be
sig av det sökande efter tro familjen upplevt. Han började förklara hur
om detaljer, skickade hon oss hans namn och
splittrad hans familj hade varit. Han sa att han kände att det hade saknummer.
nats en bit i deras liv innan de deltog i missionärsdiskussionerna och
Under vår första lektion med Paulo Antonio
började lära sig om Jesu Kristi evangelium. Det fanns nu mer kärlek, frid
upptäckte vi snart att han aktivt ville förbättra
och lycka i deras hem än någonsin tidigare. De kände att de fick styrka
sin relation med Gud. Paulo och hans familj kom
av att läsa Mormons bok, både individuellt
och som familj. De kände sig enade.
Familjen Antonio, missionärerna
och några medlemmar fick uppleva en
underbar doptjänst. Hela familjen har en
fantastisk tro på Jesus Kristus och hans
återställda evangelium. De är mycket
tacksamma för Mormons bok och den
extra kunskap och vägledning som de nu
har i sina liv. Var och en i familjen har fått
uppleva mirakel i sina liv. De fortsätter
att känna den förändring som evangeliet
har medfört i deras hem. De två flickorna
Heamen och Rose har nyligen uttryckt en
önskan om att tjäna som missionärer. Hela
familjen Antonio uttrycker sin tacksamhet
för missionärerna och för medlemmarnas
fina exempel. De känner att de äntligen
Familjen Antonio i Skellefteå gren. Från vänster: Paolo, Tsigereda, Heamen,

Äntligen hemma

Rose och Simon.
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har kommit hem. ◼
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