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BUDSKAP FRÅN OMRÅDETS LEDARE

Vikten av att ta emot Andens gåvor
Äldste Markus Zarse, Tyskland
Områdessjuttio

U

nder generalkonferensen som Jesu Kristi
Kyrka av Sista Dagars Heliga arranger
ade i april 2020, då vi firade 200-årsminnet
av den första synen, introducerade presi
dent Russel M. Nelson en symbol som visar
den centrala plats som Jesus Kristus har i
sin kyrka.1 Symbolen har kyrkans namn i en
rektangel som representerar en hörnsten och
betonar Jesus Kristus som hörnstenen. Jesus
Kristus står under ett valv, vilket påminner
oss om när den uppståndne Frälsaren kom
ut ur graven den tredje dagen efter sin kors
fästelse. Symbolens mitt är en representation
av Thorvaldsens marmorstaty ”Kristus” som
skulpterades 1820 och föreställer den upp
ståndne, levande Herren som sträcker ut
armarna för att kärleksfullt omfamna alla sina
barn som ska komma till honom. Jag har sett
originalstatyn i Köpenhamn och andra statyer
som pryder trädgårdar och besökscenter vid
tempel i Europa, och jag berörs alltid av de
öppna armar som verkar vilja omfamna mig.
Hans sår på händer och fötter påminner mig
om det pris han betalade för att föra mig hem.
Det finns många gåvor vår Fader i himlen
vill att vi ska ta emot för att säkra vägen hem
in i hans kärleksfulla famn.2
Jag minns en upplevelse med en ny
missionärskamrat. Under de första dagarna
tyckte jag att jag visste bättre. När vi skulle ha
ett samtal med varandra bad han mig att be en
bön. Jag minns tydligt i början av bönen hur
en känsla av frid och kärlek nästan överväld
igade mig, och jag hörde mig själv säga hur
ledsen jag var för att jag var så arrogant och
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ovänlig och be min kamrat om förlåtelse. Det förändrade hela
vårt kamratskap. Jag vet inte exakt vilken gåva jag fick, men jag
vårdade den som ett barmhärtighetsbevis från Gud.
Vi vet att alla har inte fått varje gåva sig given, men åt var och en
är en gåva given3 och de här gåvorna ges oss, inte som ett tecken
utan som ett sätt varigenom vi kan lyda vårt gudomliga ålägg
ande att hjälpa till att samla Israel på båda sidor av slöjan!4
Ett gudomligt sätt att kombinera och mångfaldiga välsign
elserna av våra gåvor för att vara till nytta för andra, är genom
att vi rådgör och tjänar tillsammans.
Har du frågat dig vilka gåvor som skulle hjälpa dig att
bättre hedra ditt gudomliga ämbete i familjen eller kyrkan? Är
det kärlekens gåva som vi vill utveckla för en viss broder eller
syster5, eller hur vi bättre kan undervisa våra barn eller andra
medlemmar6? Det finns oräkneliga gåvor som behövs och ges
till dem som söker.

Hans sår på händer och fötter
påminner mig om det pris han
betalade för att föra mig hem.

Men det är ingen slump att den väldigt långa listan över
Andens gåvor i Läran och förbunden börjar med två gåvor:
1. Gåvan att veta, genom den Helige Anden, att Jesus är Guds
Son och vår Återlösare.7
2. Gåvan att tro på deras ord, så att även de kan få evigt liv om de
förblir trofasta.8
Ibland kanske vi känner att vi saknar något om vi inte vet
utan bara tror. Mina kära systrar och bröder, underskatta
aldrig gåvan att tro: Äldste Jeffrey R. Holland bekräftade ”av
hela [sin] själ att tro är ett dyrbart ord, och en ännu dyrbarare
handling, och att [en person] aldrig behöver be om ursäkt
för att han [eller hon] ’bara tror’”9. Även om vi inte kan tro än
men har en önskan att tro10 kan det här vara utgångspunkten
för att ta emot andliga gåvor. Russell M. Nelson har sagt:
”Vår Frälsare och Återlösare Jesus Kristus utför några av sina
mäktigaste kraftgärningar under tiden från nu och fram till sin
återkomst. … Mina älskade bröder och systrar, jag vädjar till er

att öka er andliga kapacitet att ta emot uppen
barelse.”11 Låt oss alla sträva efter att följa
vår älskade profets vädjan om att få fler av de
gåvor som vår himmelske Fader har förberett
för oss. De hjälper oss att hitta hem, där han
ivrigt väntar på att få omfamna oss igen. ◼
SLUTNOTER

1. Se Russell M. Nelson, ”Öppna himlarna för att få hjälp”,
generalkonferensen, april 2020 , Liahona, maj 2020, s. 73.
2. Moroni 10:8–18; 1 Korintierbrevet 12:1–12; Läran och
förbunden 46:11–33.
3. Läran och förbunden 46:11.
4. Se Allmän handbok 1.2. Frälsningens och upphöjelsens verk.
5. Se Moroni 7:46–48.
6. Se Moroni 10:9–10.
7. Se Läran och förbunden 46:13.
8. Se Läran och förbunden 46:14.
9. Jeffrey R. Holland, ”Jag tror”, generalkonferensen i april 2013,
Liahona, maj 2013, s. 94.
10. Se Alma 32:27.
11. Se President Russel M. Nelson, ”Uppenbarelse för kyrkan,
uppenbarelse för våra liv”, generalkonferensen i april 2018,
Liahona, maj 2018, s. 96.

LOKALA SIDOR

Med utsträckta armar
Allan Foss
Vendelsö församling

Den här artikeln har hämtats från två av
Sverigemissionens videor där Allan Foss
beskriver vad som hände när han en gång
kände att han ville tacka Gud för något han
fått uppleva. Allans första video fick väldigt
stor spridning. I skrivande stund har den visats mer än 27 000 gånger. Om det finns något i ditt liv som lett till en viktig förändring
kan du dela din berättelse i en video eller i en
skriven text. Kontakta missionärerna i din
församling eller Liahonas lokalredaktion.

Allan Foss tillsammans med sin Louise och döttrarna Noelle, Melanie och Leah.
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J

ag är egentligen uppväxt i kyrkan. Men när
jag var tretton år skilde sig mina föräld
rar. Kyrkan tror ju på konceptet att familjen
är något som varar för evigt. Och hela det
fundamentet kraschade för mig och för flera
av mina syskon. För min del blev det första
steget ut ur kyrkan.
Det gick många år då jag inte hade något
med kyrkan att göra. Jag växte upp som
vilken annan dansk tonåring som helst, med
allt vad det innebär. När jag var 21 år fick jag
ändå en rad olika upplevelser tillsammans
med några av kyrkans ungdomar. Det här
gjorde ett ganska starkt intryck på mig. När
jag sedan satt hemma för mig själv i lägen
heten översvämmades jag av en känsla att ”det
här skulle jag gärna vilja säga tack för”. Det
skulle då vara första gången i mitt liv som jag
verkligen ville vända mig till Herren i bön.
Så det gjorde jag sedan, på kvällen innan jag
skulle lägga mig för att sova. Jag knäböjde
vid sängen och försökte be som jag hade lärt
mig som barn. Men det fungerade inte riktigt.
Saker och ting som man vuxit upp med blir
gärna en vana. Orden i min bön kändes så
rutinmässiga. Då fick jag en känsla som sa:
”Testa och gör det lite annorlunda. Gå ut ur
ditt rum och be din bön högt.” Jag var ensam
hemma, så jag gjorde det. Jag knäböjde i
mitten av rummet. Jag hann inte längre än
att inleda min bön. Jag sa ”Käre Himmelske
Fader” och då hände någonting. Jag hade
grannar på övervåningen som hade fest och
dunkandet från musiken hördes genom taket.
Men ljudet försvann och det blev helt tyst
omkring mig. Det var inte så att jag såg him
len öppna sig eller att jag kunde se någon
stiga ner. Men det var som att temperaturen
steg i rummet. Jag kände att något fanns i
rummet tillsammans med mig. Det var en
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känsla av närhet och trygghet som jag aldrig hade känt
förut. Jag visste i mitt hjärta och i mitt sinne att Gud var
där, just då, och att han lyssnade på mig.
Jag var på mina knän i någon halvtimme tror jag.
Jag bara öste ut allt jag hade inom mig. Frustrationer,
ilska, och saker och ting jag var ledsen för. Jag bad om
förlåtelse. Allt kom ut och när jag var klar undrade jag
lite vilket mitt nästa steg skulle vara. Då tänkte jag: Men
eftersom jag nu har kontakten borde jag kanske ta det
här ett steg vidare direkt. Så gick jag in i min mammas
sovrum och hämtade hennes skrifter. Jag gick in på mitt
rum igen och gjorde likadant som innan. Jag knäböjde
i mitten av rummet. Jag hade mammas Mormons bok i
handen och jag sa: ”Men om den här boken verkligen
kommer från dig, kan du visa mig vad jag behöver veta
just nu?” Ungefär så. Sen öppnade jag boken och pek
ade på Alma 19:36. I de två sista raderna stod det så här:
“Och vi ser att hans arm är utsträckt till alla människor
som omvänder sig och tror på hans namn.” Det här
var precis vad jag behövde veta. Att han väntar på mig
med utsträckta armar, varje gång, varje dag, alltid. Det
jag kände i mitt hjärta och det jag förstod i mitt huvud
gjorde att jag tänkte: Okej, nu vet jag han finns, och jag
vet också att han talar till mig genom den här boken. Den
måste komma från honom då. Det här blev början på min
väg tillbaka till evangeliet.
Kyrkan använder sig ju ganska mycket av tanken att
Jesus står med händerna utsträckta mot oss. Jag tycker
verkligen att det är symbolen för honom. Hans armar
är utsträckta hela tiden. Han till och med dog med arm
arna utsträckta. Och det är väl egentligen det som är det
kristna budskapet. Det är så jag gillar att tänka på Jesus
och den bilden av honom har jag fått genom Mormons
bok. Det betyder att vi också ska leva med våra armar
utsträckta, redo att omfamna andra människor. Vi kan
vara den som bryr sig om, den som vill göra skillnad.
Den dissonans som fanns hos mig blev plötsligt harmoni.
Något föll på plats. För mig var det som att tända en
lampa. Jag vet att många människor letar efter sanningen.
Kyrkan är en bra plats att börja på. ◼

Nyårsmöte via Zoom
Terez Nilsson
Redaktionen

P

å årets sista dag 2021 ägde ett speciellt möte för
Sverigemissionen rum via Zoom. Förutom alla
heltidsmissionärer välkomnades också intresserade
medlemmar i Sverige att delta. Det blev ett fint sätt att
avsluta året på. Inbjudna gästtalare var Paul och Bonnie
Oscarson, ett par som betytt mycket för Sverige genom
President och syster Davis ledde mötet från
sitt tjänande här.
missionshemmet i Stockholm.
Som ung tjänade broder Oscarson en heltidsmission
i Sverige på sextiotalet. Med sin unga hustru Bonnie
(då 25 år gammal) och deras barn kom han tillbaka till
Sverige 1976 för att presidera över Sverigemissionen
Göteborg när Sverige precis delats i två missioner. I
Sverigemissionen Stockholm tjänade vid delningen Paul
Oscarsons äldre bror, Richard Oscarson. Ett av Paul och
Bonnies sju barn föddes under de tre år de bodde och
tjänade i Göteborg.
Flera år senare kallades sedan Paul och Bonnie 2009
som tempelpresident och tempelvärdinna i Stockholms
tempel, en tid som de båda betecknar som höjdpunkten
i deras liv. Kort efter deras tre år i Stockholm kallades
syster Oscarson att tjäna som generalpresident för Unga
kvinnor, ett ämbete hon hade under fem år. Nu är Paul
och Bonnie primärlärare tillsammans och de tjänar även
Paul och Bonnie Oscarson talade från sitt hem i
som tempeltjänare i ett av templen i Provo.
Provo.
Zoom-mötet inleddes med välkomsthälsningar av
missionsledarna för Sverigemissionen, president och
behov av en hjälpande hand för att ta sig till
syster Davis. Därefter fick syster Evensen, en av missionärerna,
systrarnas omklädningsrum. Han hjälpte
göra en kort presentation av paret Oscarson. Paul Oscarson
henne och strax utanför systrarnas avdelning
talade sedan och använde erfarenheter från sina tre olika
kom en syster som kunde hjälpa henne vidare.
missioner i Sverige. Han nämnde namnen på flera medarbetare
Han berättade också om hur han tjänat som
han samarbetat med under åren, syskon som fanns med på
biskop i Salt Lake City under de år Bonnie
mötet från sina respektive hem. Broder Oscarson vittnade om
hade verkat som generalpresident. Vid ett
hur Anden kan leda oss i små saker och beskrev bland annat
tillfälle hade han tillsammans med en annan
hur han under en vanlig dag i templet i Stockholm fick manin
medlem befunnit sig på akuten för att ge en
gen att gå tillbaka till det celestiala rummet där han nyligen
välsignelse. När draperiet drogs åt sidan såg
varit. I dörren träffade han på syster Ruth Wirén som var i stort
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de en man som var märkt av motgångar och
som kanske kunde beskrivas som en uteligg
are. Denne man frågade om han också kunde
få en välsignelse. Det fick han och när detta
var klart fick de ytterligare en förfrågan om en
välsignelse. Att få representera Frälsaren och
göra för andra det som han skulle gjort om
han var här har alltid känts som ett stort privi
legium för broder Oscarson.
Syster Oscarson talade om hur de kunde
se hur coronapandemin förändrat miss
ionsarbetet. Hon gav exempel på vad deras
barnbarn nyligen fått uppleva under sina mis
sioner. De lovordade de många inspelningar
som Sverigemissionen gjort med medlemmar
runt om i Sverige.
Syster Oscarson berättade också om den
vånda hon upplevde i samband med kallet
som generalpresident för Unga kvinnor. Hon
berättade om hur hon varje vecka hade haft
möten i kyrkans missionskommitté som leddes
av äldste Oaks och hur hon en gång tagit mod
till sig och frågat om det var möjligt för henne
att få närvara då en apostel tilldelade bliv
ande missionärer de missioner de skulle tjäna
i. Syster Oscarson hade sedan fått vara med
då äldste Holland utförde denna uppgift, en
erfarenhet som berörde henne djupt. Hon vitt
nade för de deltagande missionärerna att de
var och en blivit kallade till sin mission genom
uppenbarelse av en Herrens profet.
Efter broder och syster Oscarsons tal lämn
ades tid för frågor och flera av missionärerna
ställde frågor till dem. Det var en fin upplev
else att få vara med på ett möte där vi kunde
inspireras och lära av varandra, ett möte som
utgick från missionshemmet i Stockholm med
gästtalare som satt i sitt vardagsrum i Provo
och med deltagare från missionärslägenheter
och hem i hela Sverige. ◼
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Vad stort sker, sker tyst
Ingrid Lindell
Gubbängens församling

M

amma började bli gammal och glömsk. Jag hade flera
gånger känt att jag skulle ta henne med till hennes barn
domshem en sista gång. Till slut köpte jag flygbiljetter till Luleå
där mamma, min dotter, min make och jag hyrde bil och körde
den resterande vägen till Pajala. Det hade blivit kväll då vi kom
fram och vi somnade snart.
Dagen därpå körde vi
några mil för att komma
till mammas födelsehem.
Vi blev inbjudna till Laila,
som köpt mormor och
morfars gård. Efter en
stund kom en bil upp på
gårdsplanen. Det visade
sig vara min morbror och
hans fru från Västerås.
Vilket sammanträffande!
Mamma hade inte träffat
sin bror på flera år och vi
hade ingen aning om att
de befann sig i närheten.
Huset där Ingrids mormor växte upp.
Vi berättade för morbror
Åke att mamma under
alla år undrat varför deras
mor, min mormor, blivit
lämnad i en annan familj
som barn. Inte heller Åke,
eller de övriga syskonen,
visste varför. Han var i alla
fall rätt person att ta reda
på mer om mormor efter
som han kände så många i
byarna runt omkring. Jag
tänkte: Kunde detta vara
en slump att vi träffade
Ragnar visar släktträdet han ritat upp.
min morbror, som kunde

Faster Josefinas gravsten på
kyrkogården i Pajala.

Ingrid Lindell under den korta men
välsignade resan till Pajala.

hjälpa oss finna svaret på
mammas fråga?
Morbror Åke hade nu
kontaktat en vän, som
bodde i en närliggande by.
Denne vän ville visa oss
någonting. Då vi kom fram
bad han oss gå ut i åkern
framför oss. En bit bort
bland fackelblomster och
sly stod ett fallfärdigt hus,
som visade sig vara det hus
som mormor blev lämnad
i som barn. En faster till
min mormor hade ägt
huset. Ett vackert, men
fallfärdigt hus där ingen
bott på många år. Tänk så
fantastiskt att få se mor
mors barndomshem!
Vi åkte vidare till en
annan by i närheten. En
man vid namn Ragnar
(som visade sig vara en
släkting) tog emot oss. Ute
på åkern framför hans hus
hade han ett mindre hus
som gjorts om till museum.
På väggarna hängde diverse verktyg, sågar, spadar,
en kälke, en hästskjuts, ja
allt man kan tänka sig av
äldre, nödvändiga verktyg
och hjälpmedel som fanns
på landet förr. På ena kort
väggen hade han ritat upp
ett jättestort släktträd. Han
berättade för oss att på
ett av trädets grenar fanns
mormor och morfar med

alla deras tolv barn, däribland min mamma.
Vi ställde frågan om han visste varför mormor
blev bortlämnad som barn. Han svarade: ”Det
ska jag berätta för er.”
Ragnar började berätta att mormors mor
hade psykiska problem och kunde till slut inte
ta hand om varken sig själv eller sin familj. Hon
fick komma in på ett mentalsjukhus och kom
aldrig mer hem därifrån. Mormors far orkade
inte med sorgen efter sin hustru, men den största
orsaken till att han tagit sitt liv var relationen till
hans far. Fadern var mycket sträng och hade hela
tiden anklagat sin son för allt elände som hände
på gården. De flesta av mormors syskon var
vid den här tiden vuxna, men fyra av dem var
fortfarande minderåriga. Mormor var yngst och
placerades hos sin faster, Josefina.
Mamma hade äntligen fått svar på sin fråga.
Men detta var inte allt som kom ut av vår resa.
Ragnar hade under 40-talet som tonåring
många gånger suttit och lyssnat till de äldre
då de berättade om gamla tider. Ragnar skrev
så småningom ner dessa berättelser. Jag fråg
ade om det var möjligt att jag kunde låna
den 300 sidor handskrivna boken. ”Javisst”,
sa Ragnar. Jag tog med mig boken hem. Jag
kopierade den och skickade tillbaka originalet.
Jag la undan de kopierade sidorna och glömde
med tiden bort dem.
Nästa dag skulle vi åka hem, men eftersom
vi hade lite tid över föreslog jag att vi skulle gå
till kyrkogården i Pajala. Kanske skulle vi hitta
någon släkting som låg begravd där? Väl på
plats ropade plötsligt min dotter på oss: ”Kom
ska ni få se.” Där, på en liten kulle, stod en
gammal svart gravsten med mormors fasters
namn och texten ”Vad stort sker, sker tyst”.
Det kändes nästan osannolikt att vi även skulle
få se gravstenen för dem som tagit hand om
min mormor.
Juni 2022
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För ett halvår sedan hade jag en dröm. Flera av mina avlidna
släktingar visade sig för mig. Jag såg sorg i deras ögon. Sorg
över att vi glömmer bort dem så fort. Deras önskan var att vi
ska minnas dem och ofta ha dem i våra tankar. Det var efter den
drömmen jag började renskriva boken. Det tog mig flera veckor.
Då en av mina kusiner hörde talas om mitt projekt sa hon: ”Varför
låter du inte trycka upp en bok?” Självklart, tänkte jag. Efter en
del letande fann jag ett tryckeri som ville åta sig att trycka boken.
Det tog några dagar, men så var boken klar att hämta. Boken har
nu spritts bland mina barn och mina många släktingar.
Jag är så otroligt glad över att jag fått ta del av en del av mina
släktingars liv. De känns nu så nära mig. De är inte bara ett
namn, utan de är verkliga personer. Jag är också så glad över att
jag lyssnade till den stilla rösten som kom till mig flera gånger
och som fick mig att ta med mamma på en sista resa hem. ◼
Redaktionens kommentar: Ingrid Lindell är mor till Stefan Fromgren (Oslo), Maria
Åkebrand (Alingsås) och tvillingarna Christian (USA) och Daniel Jusinski (Karlskrona)

Orden var inte mina egna
Johan Sandelin
Kristianstads församling

Denna text kommer från en videoinspelning med Johan Sandelin som
publicerats på Sverigemissionens Facebooksida ”Kom till Kristus”. Den
anpassades för de Lokala sidorna av äldste och syster Johnson.

J

ag var ute en kväll hemma i
Malmö. När jag gick nerför
gatan träffade jag en vän som jag
inte hade sett på länge. Efter att
ha pratat en stund frågade han
mig om jag inte ville följa med
honom på en fest. ”Självklart”,
sa jag, ”en fest är alltid kul.”
Det var en sak jag blev lite
förvånad över. Ingen på festen
drack alkohol och ingen rökte.
Det var bra stämning och jag
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Johan Sandelin 1986.

måste säga att det var en annan slags fest än
vad jag var van vid. Jag bestämde mig för att
stanna.
Mitt beslut ledde till att jag några dagar
senare undervisades av missionärerna till
sammans med min vän. Vi träffades flera
gånger. Ibland kände jag att jag tvungen att
ta en paus, men jag fortsatte att lära mig.
Missionärerna hade mycket tålamod. Efter
ett par månader sa jag att jag hade fått nog.
Lektionerna lät bra, men jag hade ett litet pro
blem med rökning, och jag ville inte sluta.
Efter ytterligare en liten tid bestämde jag
mig ändå för att ge det ett försök till. Så jag
ringde tillbaka till missionärerna och frågade
dem: ”Har ni tid och kraft att träffa mig igen?”
De fortsatte att undervisa mig och en dag
frågade jag dem: ”När kan jag döpas?” De såg
på varandra i chock eftersom de inte förvänt
ade sig den frågan. De svarade: ”Vi kan natur
ligtvis sätta ett datum för ditt dop.” Den sista
augusti 1986 döptes jag.
Någon gång efter mitt dop deltog jag i en
hemafton i kyrkan med de unga vuxna. På
vägen hem kände jag mig verkligen fylld av
Anden. Till min förvåning såg jag en dam
som satt i trappan med en samling ölflaskor.
Hon frågade: ”Kan du hjälpa mig?” Och jag
svarade: ”Vad vill du ha hjälp med?” Hon
sa att hon ville äta, men kunde inte hitta en
plats som var öppen och som skulle släppa in
henne. Jag sa att jag kände till ett ställe där de
var lite mindre nogräknade, så det skulle nog
inte vara ett problem. Hon försäkrade mig om
att hon hade pengar. Hon skulle stå för betal
ningen. På väg till restaurangen började hon
prata om sitt liv.
Hon berättade att sociala myndigheter hade
tagit hennes dotter ifrån henne på grund av
hennes alkoholism. Plötsligt fick jag en känsla

att jag skulle ställa en
specifik fråga till henne.
Jag tvekade och tyckte
att det nog skulle vara
olämpligt att ställa en
sådan fråga. Men käns
lan kom tillbaka igen.
Till slut frågade jag
henne: ”Om du var din
dotter, skulle du vilja ha
dig själv som mamma?”
Hon såg på mig i chock.
Det var ju verkligen
inget man frågar en
främling om. Men jag
hade känt att jag skulle
fråga. Till slut svarade
Johan tillsammans med hustrun Nancy.
hon mig: ”Nej, helt klart
inte.” ”Då finns det bara
ett sätt för dig att agera”, sa jag. ”Du vet vad du behöver göra
för att få din dotter tillbaka.” Jag var bara 20 år gammal. Jag
visste att de här orden inte var mina egna. Det slutade med att
hon på ett genuint sätt tackade mig för min hjälp.
Ungefär en månad senare var jag på jobbet och en kvinna
kom fram till mig. Hon frågade om jag kände igen henne. Jag
sa att hon såg bekant ut, men att jag inte var säker på hur jag
kände henne. Hon sa: ”Vi träffades för några veckor sen och
du hjälpte mig att få lite mat.” Jag kom ihåg och tänkte för mig
själv att hon såg så mycket bättre ut nu. En annan kvinna var
med henne och de liknade varandra. Det var hennes mamma.
Kvinnan fortsatte: ”Jag slutade dricka kvällen efter att vi
träffades.” Jag log och kände mig tacksam över att jag kunnat
ställa den fråga som hade varit till hjälp för henne. Jag kunde
inte ha sagt dessa ord till henne om jag inte genom egen erfaren
het fått ett vittnesbörd visdomsordet. Jag var glad för hennes
skull och tacksam för att jag själv följt sanningarna i Jesu Kristi
evangelium.
”Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått,
som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd.”
1 Petrusbrevet 4:10 ◼

Uppskattning från Örebro
Arne Hedberg
Örebro församling

I lokalredaktionen är vi tacksamma för de glada
tillrop vi får från våra läsare. Det känns gott att
veta att de Lokala sidorna blir till glädje runt om
i Sverige. Vi vill dela med oss av ett brev som Arne
Hedberg från Örebro församling tog sig tid att
skriva till oss. Vi tycker att han fångar syftet med
att varje språkområde får möjlighet att publicera
egna berättelser om och av lokala medlemmar
i Liahona. Vi vet också att artiklarna betyder
mycket för de många svenska medlemmar som bor
utomlands. Även missionärer som tjänat och som
tjänar i Sverige hör till svenska Liahonas läsare.
damp Liahonas januarinummer ner
”I dag
i lådan och jag kastade mig som vanligt
över de Lokala sidorna. Det är med stor till
fredsställelse jag ser mig om i Sverige. Jag är
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så nöjd med att få fara runt med mina med
syskon från norr till söder och dela händelser
och vittnesbörd som jag annars sällan hade
haft nöjet att känna till. Eftersom jag inte reser
omkring nuförtiden tar Liahonas svenska
del med mig till platser och människor som
verkligen berör mig. Ibland har jag skrivit till
författaren för att tacka, men jag vill egent
ligen tacka alla som på något sätt bidrar till
de Lokala sidorna.
I dag fick jag läsa om vänner som syster Rose
i Göteborg som jag inte sett på 40 år. Jag har
sett dottern till en missionär som min hustru

Gunnel och jag var tillsammans med under vår första mission.
Jag har fått känna spänningen i de nya missionärsansträngning
arna och jag har delat insikten av musikens makt i våra liv. Jag
skulle kunna hålla på och kommentera varenda artikel, men
det är inte min avsikt. Jag vill bara dela min glädje och tacksam
het för något jag tycker mycket om och som jag ser fram emot
varje månad. Detta sagt utan att nämna det övriga innehållet
i Liahona, som jag ser som ett levande vatten av goda råd och
inspiration.
Jag och Gunnel har givit en prenumeration till vart och ett
av våra barnbarn som med sina familjer bor på skilda platser i
Skandinavien. Liahona blir då en länk till svenska medlemmar
som de ofta känner som sina vänner.” ◼

Avlidna

H

arald Uusitalo har avlidit. Han och hustrun Aino (som gick bort
2020) var länge stöttepelare i kyrkan i Västerås, där de döptes
1969.
Harald föddes 1936 i Karijoki i Finland. Han flyttade till Sverige
som 18-åring. På en dans i Surahammar träffade Harald Aino som
också kom från Finland. De gifte sig 1960. När dottern Monika föddes ett år senare bodde de i Hallstahammar. Dottern Marina fick de
1965. Både Monika och Marina bor i USA med sina familjer.
1968 flyttade familjen till Västerås då Harald, som utbildat sig
till ingenjör, fick arbete på ASEA. Harald och Aino var alltid mycket
omtänksamma och hjälpte många syskon i all tysthet.
Marina Jensen skriver om sin far: ”Pappa vaknade en timme
tidigare varje morgon så att han kunde studera skrifterna och be
innan dagen började. Jag beundrade hans tro på Gud. Han var idog
i sina ämbeten i kyrkan och han var ofta borta sent på kvällarna för
att göra hembesök. Varje månad såg han till att han hade kontaktat
alla sina familjer.”
Monika Valimaki skriver: ”Pappa kommer alltid att vara min hjälte.
Jag lärde mig så mycket från honom. Jag känner ingen annan person
som har varit tvungen att kämpa så hårt genom hela sitt liv. Pappa
lärde mig att aldrig ge upp. Han lärde mig att vi aldrig är ensamma.
Vi har vår Himmelske Fader och Jesus med oss.” ◼
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Harald Uusitalo med hustrun Aino.

Banden till Anna
Markus K.
Vendelsö församling

I

mitt sista område som missionär i Utah i början på 90-talet
träffade jag Anna. Hon var sedan länge gift med en god man
som inte varit aktiv i kyrkan på många år, även om barnen
döpts i Jesu Kristi kyrka. Hon hade många frågor. Trots stor
åldersskillnad och olika bakgrund fick vi en speciell kontakt
och jag kunde besvara många av hennes frågor. Hon var inte
redo för dop när jag åkte hem, men efter några veckor i Sverige
fick jag ett brev där hon berättade att hon döpts. Det här var
före e-post och sociala medier. Efter en tid förlorade vi kon
takten med varandra.
Ett halvår före en resa till Utah som skulle äga rum våren
2014 fann jag henne på Facebook. Jag fick veta att maken var
gammal och demenssjuk. Hon hade det tufft, men vi var båda
glada över att ha fått tag på varandra. När jag ett halvår senare
besökte Utah, fick jag inte kontakt med henne. Jag blev osäker
på om vi skulle kunna ses och kände mig lite bekymrad över
hennes hälsa. Jag ville inte tränga mig på, men när jag bara hade
någon dag kvar innan jag skulle resa hem, bestämde mig för
att köra på ändå. Jag skrev och sa att jag tänkte följa med till
kyrkan. Hon såg meddelandet och svarade med en inbjudan att
med henne besöka kyrkans möten på makens demensboende.

21 år efter att vi sist sett varandra åkte jag
med henne till boendet och fick träffa maken.
Han var långt gången i sin demenssjukdom.
Det kändes som ett privilegium att få dela
något såpass personligt och betungande med
henne. Orsaken till att hon inte gått att få tag
på var nog att hon själv börjat bli lite glömsk.
Till sakramentsmötet på boendet kom en av
deras söner med sin son. Barnbarnet hade
nyligen återvänt från mission. Han konstater
ade att han troligtvis inte hade varit engagerad
i kyrkan, om inte farmor Anna hade döpts.
Någon dag senare flög jag hem och ett
knappt år efter det fick jag veta att maken hade
gått bort. Jag kunde inte göra mycket från
Sverige, men jag skickade i alla fall blommor
och det visade sig bli mycket uppskattat. Anna
berättade att hon kände det som att jag var på
plats hos henne med min kärlek och omsorg.
Jag är övertygad om att det var genom
Gud jag fick förnyad kontakt med Anna i en
svår period i hennes liv och jag känner en
stor tacksamhet över att jag en kort stund fick
bära hennes bördor och både sörja med och
trösta henne. ◼
Juni 2022
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Avresande missionärer

Efrain Clemente Acuña från
Gubbängens församling har kallats
på mission. Han kommer att tjäna i
Perumissionen Trujillo Syd. Efrains
föräldrar heter Gladys Virginia Acuña
Amao och Darwin Clemente Calisaya.

Carl-William Arnegård från
Gubbängens församling har kallats på mission. Han kommer att
tjäna i Skottland/Irlandmissionen.
Carl-Williams föräldrar heter Robert
Arnegård, Veronica Arnegård (1969–
2014) och Marika Lindblom.

Stefan Muhi från Luleå gren har kallats på mission. Han kommer att verka
i Englandmissionen Leeds. Stefans
föräldrar är Attila Muhi, Amanda
Ljunggren (1963–2019) och Marike
Keuning Muhi. ◼

Nya missionärer i Sverige
Med detta ytterligare tillskott av nya missionärer har Sverigemissionen kunnat öppna många av de områden som varit
stängda på grund av reserestriktionerna. Alla grenar i Norrland har nu missionärer och även Visby gren. Vi inser
tacksamt hur mycket det betyder för enheterna att ha heltidsmissionärer på plats.
Äldste Boyd Anderson
och hans hustru syster
Stephanie Anderson
kommer från Minnesota.
De har fyra barn och
sjutton barnbarn.
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Äldste Todd Bristol har
tidigare tjänat i Louisiana
missionen Baton Rouge.
Han kommer från Pleasant
Grove i Utah. Han tycker
om att spela basketboll.

Äldste Bennett Thompson
kommer från Bountiful i
Utah. I skolan spelade han
basketboll, golf och tennis.
Han älskar musik men han
musicerar inte själv.

Syster Grace Robinson
kommer från Lindon
i Utah. Hon är sport
intresserad och tycker
om att spendera tid med
sin familj.

Syster Kirsten Atkinson
spelade volleyboll i skolan
och är tacksam för möjlig
heten att tjäna en mission
i Sverige. Hon kommer
från Kamas i Utah.

Äldste Court Walker spel
ade basketboll i skolan,
något han hoppas kunna
göra på collegenivå efter
missionen. Han kommer
från Orem i Utah.

Äldste Joseph Butler
föddes i Los Angeles och
växte upp i Sandy i Utah.
Han har svenska rötter
på nära håll och ser fram
emot att få tjäna i Sverige.

Äldste Bodee Spencer är
en idrottskille från Malta
i Idaho. Han växte upp
med fem bröder på en
ranch. Han kan rida och
kasta lasso.

Nygifta

S
Syster Axuray Talbot
tycker om att dansa och
att äta glass. Hon har
vuxit upp i Spanish Fork
i Utah med två systrar, tre
hundar och en katt.

Äldste Matthew Loveland
föddes i Utah men
växte upp nära Atlanta i
Georgia. Han är äldst av
sju syskon och är mycket
musikintresserad.

Äldste Daniel Ståhle kom
mer från Finland. Han
är yngst av fem syskon
och är intresserad av all
slags sport men också
fotografering.

Syster Annelies Boot
har vuxit upp med fyra
syskon på en bondgård
i Alabama. Hon hoppas
kunna få träffa sin släkt i
Luleå och i Stockholm. ◼

amuel Karttunen och Janni Caballero har gift
sig. Samuel har växt upp i Torpshammar utanför Sundsvall och Janni har vuxit upp i Växjö och
Kristianstad. Samuels föräldrar heter Arto och
Margareta Karttunen. Jannis föräldrar är Sandra och
Abel Caballero. Paret är nu bosatta i Torpshammar och
tillhör Sundsvalls gren. ◼

Samuel Karttunen och Janni Caballero.
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Ensam kvar?
John Wennerlund
Handens församling

E

fter min skilsmässa och en del annat på
70-talet hamnade jag i dvala. Jag köpte mig
en motorcykel och jag slutade gå i kyrkan.
Eller, nja, inte helt och hållet. Jag gick dit lite
då och då.
På den tiden hade vi sakramentsmötet på
kvällen vid 17-tiden och någon gång under
1978 beslöt jag mig för att göra ett besök i
kyrkan. Jag tog motorcykeln till Gubbängen
och kom fram strax före klockan fem. Va,
ingen där? Aha! De har ju förstås gemen
samma möten på Svartensgatan! Jag snabbade
mig dit. Ingen där heller!? Nu blev jag lite
rädd. Jo, förstås! De är ju i Hägersten. Jag fort
satte med motorcykeln till kyrkan i Hägersten.
När jag kom fram dit var hela parkeringen

tom. Nu bultade mitt hjärta snabbt. Jag stod där ett tag och
undrade var alla var någonstans. Då kom tanken till mitt sinne
att alla kanske tagits upp till himlen, precis som Enoks stad
tagits upp. Och att jag hade lämnats kvar, alldeles ensam! Det
går inte att beskriva i ord vad jag kände och upplevde just där
och då. Det blev verkligen ett uppvaknande för mig. Jag insåg
sedan att det var den första söndagen i månaden och att faste
mötet var direkt efter förmiddagens söndagsskola. Alltså inget
möte på kvällen. Vilken lättnad jag kände!
Vad hände sedan? Jo, tanken på att alla tagits upp till himlen
fick mig att inse var jag hörde hemma. Jag behövde fatta några
viktiga beslut för att få vara med i gemenskapen igen. Det ena
ledde till det andra och genom goda val är jag aktiv i kyrkan igen
sedan 1979. Så småningom träffade jag Kristina som har stöttat
mig och gått vid min sida i både vått och torrt. Vi gifte oss 1980. ◼

Bakom kulisserna

Terez Nilsson
lokalredaktör och medlem av det nationella kommunikationsrådet

D

John Wennerlund med hustrun Kristina.
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et nationella kommunikationsrådet har under Sveriges
kommunikationschef Daniel Palms ledning möte varje
månad via Zoom. Vi hade fått en förfrågan från prästadöms
ledare om en ledarskapsutbildning runt HBTQI-frågor och
vi kom att diskutera hur vi på ett bättre sätt kan bemöta och
värna om de medlemmar och vänner till kyrkan som känner
att de tillhör den gruppen. När detta togs upp berättade Jerker
Stigsson, som är kommunikationschef i Malmö stav, att hans
hustru Ann hade läst en av Tom Christoffersson böcker och
att den var väldigt bra. I boken berättar Tom (som är bror till
äldste D. Todd Christofferson i de tolv apostlarnas kvorum) om
sin resa genom livet som uppväxt i kyrkan och som homosexu
ell. Ann kontaktade sedan Tom Christofferson via Messenger
med frågan om han kunde tänka sig att göra en föreläsning för
svenska medlemmar via nätet. Tom föreslog själv att han skulle
komma fysiskt och undrade om det skulle gå att ordna. Och
så var planeringen för detta igång. Ann berättar att hon tydligt

FOTON: REBECKA SJÖDIN

kände att Gud var med i processen, och att de blev inspirerade
av Toms vänlighet och stora generositet. Mötet gick av stapeln i
kyrkan i Lund den 26 januari 2022 med utsändning till Sveriges
medlemmar via Facebookgruppen ”Kommunikationsrådet
informerar”. Man valde att göra evenemanget till ett samtal
mellan Tom Christofferson och Louis Herrey, andre rådgivare i
Sverigemissionen. Ytterst ansvarig för utsändningen var äldste
Erik Bernskov, områdessjuttio.
Som med alla viktiga saker som ska ske, gick Jerker och Ann
Stigsson in i en period av berg- och dalbaneliknande förbered
elsearbete. De fick möta en del oförstånd och praktiska mot
gångar, men framför allt ett helhjärtat stöd för det som växte

fram. I vänkretsen hittade de en lägenhet som
kunde lånas ut till broder Christofferson, de
hittade skjuts till och från flygplatsen och de
hittade till och med en kär vän som visade sig
dela rötter med familjen Christofferson. Så
Mats Ekelund (som med sin hustru Veronika
tillhör Borlänge församling) kom till undsätt
ning och kunde ta med Tom på en utflykt till
platser där gemensamma förfäder levt och
verkat. (Se separat artikel.) Mats berättar att
han och Tom hade mycket att prata om. Det
är fantastiskt hur evangeliet gör att man så
Juni 2022
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Tom Christofferson vid den
stenmur som innehåller
grundstenar till ladan där
hans morfar Helge föddes.

Tom Christofferson och
Mats Ekelund.

Svenska släktband

S

ven Svensson från Bromölla i nordöstra Skåne och hans
Bothilda var bosatta i Osby i Göingebygden (också i nordöstra
Skåne) när familjen träffade missionärerna för Jesu Kristi Kyrka
av Sista Dagars Heliga. De döptes 1890 och fick uppleva en tid
av religionsförföljelse innan de emigrerade till USA. Svens äldsta
storasyster Else var mor till Mats Ekelunds gammelmormor. (Se
föregående artikel.) Under ”Minnen” i FamilySearch hade Mats
i sitt släktträd hittat inlägg där äldste D. Todd Christofferson
stod som uppgiftslämnare och genom en annan släkting som
kontaktat Mats från USA bekräftades släktskapet. Så det är
genom syskonen Sven och Else i Bromölla som Mats och familjen
Christoffersons släktträd kommer samman.
Berättelsen om Svens och Bothildas son Helge är rörande. När
kaptenen på skeppet som familjen skulle segla med hörde att
de var ”mormoner” höjde han priset på biljetterna och familjen
tog det sorgliga beslutet att lämna 10-årige Helge kvar i Sverige
till dess de kunde tjäna ihop till hans biljett. Detta tog tre år. Lille
Helge kom sedan till Utah där han växte upp och blev en älskad
morfar till Tom och Todd och deras tre andra bröder.
Genom sitt besök i Skåne för intervjun med Louis Herrey fick
Tom Christofferson möjlighet att med sin ”Cousin Mats” besöka den
gemensamma släktgården i Bromölla och Osby, platsen hans morfar
och hans morfars familj lämnade för att komma till Saltsjödalen. ◼

SWEDISH

snabbt kan finna varandra trots att man aldrig
träffats förut. ”När vi båda insåg att vi båda
hade samma inställning till att alla är lika
värda inför Kristus, ja då stod luften still och
vägen under oss fanns inte längre.”
Vi har i en tidigare artikel berättat om hur
Jerker Stigsson för flera år sedan stod inför
valet att köpa en dyr utrustning för rörlig film
och hur han kände sig manad att gå vidare i
detta. Utsändningen med Tom Christofferson
blev bara ytterligare ett tillfälle i raden då
Jerkers inspelningsutrustning kom till använd
ning. Intresset för mötet var enormt. Gruppen
”Kommunikationsrådet informerar”, där
utsändningen skulle ske, fick nya medlemmar
in i det sista.
Vi har alla frågor och tankar runt det
ämne som togs upp, och det märktes att Tom
Christoffersons besök var betydelsefullt.
Under intervjun kom det fram hur viktig
Toms familj varit under den resa där han efter
30 år utanför kyrkan valde att komma tillbaka.
Toms föräldrar visade hela tiden kärlek och
intresse för sin son. De hade också en fin rela
tion till Toms partner. När tiden lämnades till
frågor från publiken (både den som var på
plats fysiskt och alla dem som följde intervjun
via nätet) fortsatte den varma och vänliga
stämningen. En syster som fick möjlighet att
ställa en fråga förklarade att hon höjt sin hand
för att hon ville tacka Tom Christofferson
för att han kommit och för att utsändningen
kunde bli av. Hans budskap hade betytt
mycket för henne personligen som mor till två
vuxna barn med homosexuell läggning. Deras
uppväxt i kyrkan var inte alltid lätt.
Louis Herreys intervju med Tom
Christofferson finns tillgänglig i sin helhet
på Facebookgruppen ”Kommunikationsrådet
informerar”. ◼

