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BUDSKAP FRÅN OMRÅDETS LEDARE

Tjänande heliggör:

När vi är lyhörda för andras behov heliggörs vårt eget liv
Äldste Mark A. Gilmour, England
Områdessjuttio

P

å många områden i våra
liv den senaste tiden har
förändring påtvingats oss, och även om vi inte
alla varit i samma båt så har vi alla befunnit oss
i samma stormiga vatten. Jag har ibland haft
svårt att veta exakt hur jag ska komma vidare,
gå framåt, vara produktiv och anpassa mig till
de förändringar som kommit i mitt liv.
Kanske du liksom jag har haft tillfällen de
senaste månaderna att söka vägledning och för
ståelse från Herren i olika frågor för att navigera
i situationer och omständigheter som har varit
obekanta och unika. Kanske har du också känt att
den här tiden har varit en möjlighet till förädling
och heliggörelse, en tid att komma närmare vår
Fader i himlen, att bli en bättre lärjunge till Kristus.
Samstämmiga budskap från president Nelson, brö
derna i de tolv och organisationernas presidenter
har manat oss att ”höra honom”1 för att hjälpa
oss att navigera i dessa tider. En av de viktigaste
förmågorna vi kan lära oss och förfina här i livet
är hur vi hör Herrens röst och maningar. Att höra,
lyssna till och handla efter de här maningarna ger
oss möjlighet att bli förädlade och heliggjorda.
Genom egen erfarenhet har jag sett att Herren
har varit mycket villig att förmedla sin vilja och
ge vägledning när det gäller att bygga hans rike.
President Nelson delade med sig av samma
uppfattning när han uppmuntrade oss att söka
uppenbarelse.2 Jag har märkt att uppenbarelse
kommer lättare och snabbare när jag har bett om
och sökt vägledning för att tjäna andra, antingen
i ämbeten eller med någon annan i åtanke, än
för mina egna önskningar och omständigheter.
När äldste Dieter F. Uchtdorf tjänade i första
presidentskapet lärde han:
”Ofta kommer svaret på vår bön inte medan
vi står på knä utan när vi är på benen och tjänar
Herren och dem som är runt omkring oss.
Osjälviskt tjänande och helgelse förädlar vår
ande, tar bort fjällen från våra andliga ögon och
öppnar himlens fönster. Genom att bli svaret
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på någon annans bön finner vi ofta svaret på vår egen.”3
Andens heliggörande kraft finns tillgänglig för oss när vi söker kun
skap om hur vi mer effektivt kan tjäna dem omkring oss, må det vara
familj, vänner, grannar, våra samhällen eller dem som vi har förvalt
arskap över genom våra ämbeten. När vi blir mer lyhörda för andras
behov blir vi mer lyhörda för Anden. Det i sin tur hjälper oss att
besvara bönen i psalmen om att kunna bli ”mer, Jesus, dig lik”4. Det
är min erfarenhet att när vi kommer till Herren med en bön om hur
vi kan vara till hjälp eller välsignelse för andra så besvarar han snabbt
den bönen. Det kan också komma en tid när maningen att handla
kommer utan en föregående specifik bön. Den enkla tron att då gå
och göra gott är givande för båda. Syster Sylvia Allred, tidigare rådgiv
are i Hjälpföreningens generalpresidentskap, beskrev det så här:
”Vi uttrycker Kristi rena kärlek när vi ger osjälviskt tjänande. När
vi hjälper varandra blir det en heliggörande upplevelse som upp
höjer mottagaren och ödmjukar givaren.”5
President Thomas S. Monson sa en gång att våra möjligheter att
ge av oss själva är obegränsade, men de kan också gå oss förbi.6
Min bön är att den Helige Anden ska kunna lita på att vi hörsammar
maningar till handling och blir svaret på någon annans bön, vilket i
sin tur blir en heliggörande och utvecklande erfarenhet för oss. ◼
SLUTNOTER

1. Se ”Hör honom-budskapen” på www.ChurchofJesusChrist.org/hearhim.
2. ”Uppenbarelse för kyrkan, uppenbarelse för våra liv”, Russell M. Nelson,
generalkonferensen i april 2018.
3. ”Att stå på vägen till Damaskus och vänta”, Dieter F. Uchtdorf, generalkonfer
ensen i april 2011.
4. ”Mer helighet giv mig”, Psalmer, nr 77.
5. Se ”Lärjungeskapets innersta natur”, Silvia H. Allred, generalkonferensen i april 2011.
6. Första presidentskapets julandakt, dec. 2008.

En av de viktigaste
förmågorna vi kan lära oss och
förfina här i livet är hur vi hör
Herrens röst och maningar.

LOKALA SIDOR

Gud finns här i Sverige
Syster Emma Nissen

Syster Emma Nissen är en heltidsmissionär
från USA som verkar i Sverigemissionen Stockholm. I den här artikeln berättar Syster Nissen hur hon
kom att skriva missionssången med hjälp av sin svenske morfar.

I

oktober 2020
frågade vår miss
ionspresident om
jag ville skriva en
gemensam sång för
missionen. Han sa:
”Vi kan presentera
den i december,
under julkonfer
ensen, om det är till
räckligt med tid för
Familjen Flink från Västerås flyttade till USA
dig.” Jag log inom
1967.
mig själv för jag
visste att om Anden
skulle hjälpa till med mitt skrivande, som den har gjort förut, skulle
den här sången skrivas långt före julkonferensen.
När president Robert Davis kom till Sverigemissionen gav han
missionärerna ett missionsmotto: ”Kämpa på i tro”. Att kämpa på
är ett vanligt svenskt uttryck, men för oss missionärer blir tillägget
”i tro” en påminnelse om att när vi kämpar vidare i tro så strävar
vi inte bara framåt, utan vi gör det med Guds hjälp. President
Davis påminner oss också om
att vi är sanna lärjungar såsom
de beskrivs i Mormons bok,
3 Nephi 5:13. Jag ville att sången
skulle återspegla vår mission

Anders Flink, syster Nissens
morfar.

Hela sången kan beställas via
missionskontoret: 2019205@
churchofjesuschrist.org.

Syster Nissen tillsammans med sina
missionsledare.

och beskriva president Davis vision för arbetet
här i Sverige. Jag vände mig genast till det skrift
stället för att hämta inspiration för min uppgift.
Jag öppnade först skriften på engelska när
Anden viskade: ”Låt oss titta på det på svenska.”
Jag svarade snabbt: ”Vad skulle det göra för
nytta? Jag har bara varit här i nio månader! Jag
kan inte skriva en så viktig sång på svenska! Jag
kan knappt bära mitt vittnesbörd på svenska.”
Och vet ni vad Anden sa tillbaka till mig? ”Du
har rätt. Jag har hört att du gör misstag, och du
har en bit kvar. Men jag har någon här som talar
svenska mycket bra, och han har tålmodigt och
ivrigt väntat på att få bära sitt vittnesbörd för dig,
och genom dig för sitt svenska fosterland.”
Anders Flink, min morfar, dog år 2015.
Han var född och uppvuxen i Sverige. Han
brukade bre smöret på den håliga sidan av
knäckebrödet. Han spelade dragspel medan
mormor ledde danserna runt midsommar
stången. Han lyssnade stolt på vart och ett av
sina barnbarn som lärde sig spela piano medan
de växte upp. Och han var själaglad över den
glädje som musiken förde med sig i vårt hem.
Han var en andlig och glad man. Mormor döp
tes 2001 men morfar blev aldrig medlem själv.
Mot slutet av sitt liv körde han ofta mormor
till kyrkan och han blev då ombedd att spela
preludiet innan sakramentsmötet, vilket han
trofast fortsatte att göra varje vecka.
Genom att steg för steg omge sig med Guds
kärlek förberedde han sig för att ta emot de
missionärer som jag utan tvivel tror sprang
emot honom den sekund han gick vidare och
återvände hem. I december 2016 åkte vår familj
till templet för att göra det ställföreträdande
dopet för morfar och för att besegla honom till
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mormor. Fyra år senare kunde jag känna hans
entusiasm då jag äntligen var på plats i Sverige
och genom Anden kunde förstå tillräckligt med
svenska för att höra och förmedla morfars ljuva
vittnesbörd.
Jag lyssnade, jag spelade och jag skrev. Redan
samma kväll som president Davis bad mig
skriva Sverigemissionens sång blev den färdig.
Varje gång jag lyssnar till sången hör jag också
svagt ett dragspel spela med någonstans bortom
slöjan, och jag kan känna mina förfäders kärlek
medan de gläder sig tillsammans och sjunger
sina vittnesbörd om att Gud finns här i Sverige.
Här kommer några strofer ur texten:
Gud finns här i Sverige.
Han går bredvid missionärerna.
Ja, vi är Jesu Kristi, Guds sons, lärjungar
för att Gud finns här i Sverige.
Om det snöar, om det regnar,
det spelar ingen roll.
Vi kämpar, ja vi kämpar, vi kämpar på i tro.
Vi sprider evangeliet till hela hans folk
och hjälper dem förstå att de är värdefulla.
Det finns så många på andra sidan slöjan som
arbetar tillsammans med oss och innerligt vittnar
om att Gud finns HÄR I SVERIGE! Vi, som Kristi
lärjungar, har förmånen att vara vittnen om detta,
och som missionärer i Sverigemissionen Stock
holm kommer vi att fortsätta att gemensamt sjunga
och vittna om att Gud finns här i Sverige. ◼

En brinnande önskan
att själv få veta
Isak Näslund
Luleå gren

J

ag heter Isak Näslund och är 24 år gammal.
Jag är uppvuxen i en liten by utanför Boden i
Norrbotten som den yngsta av fyra barn och är –
likt Nephi – född av goda föräldrar som under
visat mig om evangeliet. Min familj var aktiva i
kyrkan långt innan jag föddes, min mor döptes
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i vuxen ålder och min far växte även
han upp inom kyrkan. Även om mina
föräldrars berättelser är mycket intres
santa och trosstärkande, ämnar jag här
begränsa mig till att endast återge min
egen resa och hoppas att den kan vara
stärkande för dig i din resa.
När jag växte upp var min far
grenspresident i Luleå gren. Han var
det arton år i sträck, men avlöstes någon
gång när jag var i tonåren. Det innebar
i alla fall att vi varje söndag, så långt till
baka jag kan minnas, var i kyrkan med
allt vad det innebär. Hemafton, skriftstu
dier, familjebön, hemförråd, hemlärar
besök, resor till templet, seminariet, och
Isak Näslund.
regelbundna middagar med missionär
erna var del av allt.
I mina sena tonår växte det långsamt fram en brinnande önskan
att själv veta om evangeliet var sant. Jag berättade aldrig för någon
att jag sökte svar för jag ville inte bli påverkad av någon i familjen
eller i kyrkan. Som jag förstod det så lovade Gud att uppenbara
sanningen om Mormons bok för den som bad ärligt. Antingen
fanns det en Gud eller också inte, och fanns han kunde han själv
svara mig helt enkelt. Jag började läsa Mormons bok och trots
att berättelserna var bekanta för mig, så fann jag boken förhåll
andevis tung för min dåvarande läsförmåga. Jag läste till att börja
med endast en sida om dagen och minns i dag med humor att jag
tröstlöst kämpade mer än en vecka med liknelsen om olivträden
i Jakob kapitel 5 och trodde att boken inte handlade om annat än
olivträd som vissnade och omplanterades.
Jag fastade och bad mycket. Jag frågade Gud i varje bön om
han fanns och om Mormons bok var sann. Jag visste faktiskt inte
vad jag skulle förvänta mig som svar, men mina krav var höga.
Jag hade såklart hört alla skriftställen om hur Gud skulle tala frid
till mitt sinne och övertyga mig med ett brinnande hjärta, men för
mig var detta mycket abstrakt och ett brinnande hjärta lät bara som
att det skulle göra ont. Jag tänkte att om nu Gud fanns så känner
han ju mig bättre än jag känner mig själv och måste då också veta
exakt vad jag behöver för att bli övertygad, men inget speciellt
hände under flera månader. Jag ville vara ärlig med mig själv och
var redan då väl bekant med bekräftelsejäv, så vilken bra känsla
som helst var absolut inget bevis för Guds existens.
Med tiden läste jag mer och mer och mina böner blev mer
genuina. Enos bok talade särskilt till mig. Jag kände mig som Enos,
vars själ hungrade så efter Gud att han bad hela dagen och hela
natten. Jag undrade ibland då om jag skulle behöva – likt Enos –
be hela natten för att få svar.

Tidningen SE var på plats
Inger Höglund
Redaktionen

N
En eftermiddag några månader senare hade jag kommit till
mitten av 3 Nephi och läste om Frälsarens undervisning till nephit
erna. Jag bad som vanligt och frågade Gud om det jag läst var sant
och inte långt därefter, medan jag satt och lyssnade på ett konfer
enstal, fylldes hela mitt sinne av det mest euforiska välbefinnande
och djupa kärlek jag någonsin upplevt. Jag kunde inte hålla till
baka mina tårar och den glädje jag kände måste ha närmat sig den
övre gränsen för vad som är fysiologiskt möjligt.
I mitt sinne kände jag ett starkt budskap:Isak, jag älskar dig, och
boken du har läst är sann. Jag var som i chock hela kvällen och
jag kände bara en djup tacksamhet, en brinnande motivation att
lyda Gud och en önskan att dela det jag upplevt. Hur mycket jag
än i dag försöker sammanställa meningar och uttrycka det i ord, så
känns det bara som en parodi av verkligheten när jag läser det.
Vad var det då som hade hänt? Var det Gud som hade talat till
mig genom den Helige Anden? Var det en hallucination, ett spon
tant inducerat rus eller ett epileptiskt anfall? Hur ska jag veta? Allt
jag vet är att jag var vid mina sinnens fulla bruk och kände starkt
att någonting gudomligt talade till mig precis som Moroni lovat.
Jag var väldigt övertygad om att det fanns en Gud, men Jesus
Kristus var fortfarande relativt ovidkommande för mig. Men denna
visshet om Guds existens gjorde mig med tiden oerhört medveten
om mina egna synder. Vad som följde var en period då jag brott
ades med fruktansvärda bestående skuldkänslor. Jag gjorde allt jag
kunde för att omvända mig, men mådde inte bättre.
En kväll läste jag Alma 36 ensam i mitt rum – kapitlet om Alma
den yngres omvändelse – och jag kände som Joseph Smith när
han sa: ”Aldrig har något skriftställe gjort större intryck på en
människas hjärta än vad detta den gången gjorde på mitt.” Alma
uttryckte precis det jag kände inom mig själv. Jag blev rörd av
hur hans skuldkänslor försvann då han ropade till Jesus att befria
honom. Jag föll genast ner på knä och bad till Gud att han genom
sin Son Jesus skulle ta bort mina skuldkänslor. Plötsligt kände
jag den helt euforiska kärleken återigen och för första gången på
många månader kände jag inre frid och att jag tack vare förson
ingen var helt ren igen.
Jag tror att det jag upplevt kom från Gud genom den Helige
Anden. Men jag vet med säkerhet att evangeliet fungerar, att för
soningen fungerar och att Moronis löfte fungerar. ◼

är vi fick höra att Bo Wennerlund hade avlidit
gick mina tankar 70 år tillbaka i tiden. Det
var då jag träffade honom för första gången och
det hände i Örebro. Både han och min mamma
hade mött missionärerna där, bland andra
äldsterna Spencer Jenson, Ronald Folkersen,
Dale Ensign och Dean Wenngren. Bo flyttade
snart tillbaka till Stockholm och äldste Wenngren
döpte min mamma. Pappa var inte intresserad
och han ville inte heller att jag skulle döpas. Vår
familj flyttade också snart därefter till Stockholm
och där fick vi se Bo döpas.

Bo Wennerlund döps av äldste Folkersen.

Den efterföljande konfirmationen.

Sakramentsmötet fotograferat från förhöjningen.

Men inte bara vi fick se det, det gjorde också
tidningen SE. Det var Sveriges populäraste bild
tidning och i nr 18 år 1949 gjordes ett tresidigt
reportage från kyrkan på Svartensgatan 3. Den
tidningen har funnits i våra gömmor sedan dess.
Några av bilderna syns här. På den ena ses äldste
Ronald Folkersen döpa Bo och på den andra
konfirmeras han. ◼

Hilma från Ingermanland
Angelica Ahlin
Borås församling

H

ilma Hovi föddes
i Ingermanland i
Ryssland. Liksom Nephi
är Hilma ”född av goda
föräldrar” som under
visade sina barn om tro
på Gud i såväl ord som
handling. Trots att deras
folk led svårt under
Hilma Hovi som
kommunismens regim
missionär 2007.
och till viss del utsattes
för etnisk rensning, var
hennes föräldrar fulla av förtröstan på Gud och
hans beskydd. Under sista delen av andra världs
kriget ockuperades Ingermanland av tyskarna
och hennes folk drevs i väg från Ryssland. Hilmas
mor flydde ensam med sina tre unga döttrar efter
som fadern var soldat i kriget. Hilmas mor hade
ingen annan än Gud att förlita sig på.
Hilma och hennes familj fick utstå många
prövningar i olika flyktingläger i sträng vinterkyla
och brist på mat. Till slut hamnade de i Estland
i väntan på att föras till Finland med båt. Så här
beskriver Hilma den dagen med egna ord:
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”Jag kände stor sorg över att ha lämnat
mitt hemland, och vi hade också förlorat
kontakten med min farfar och farmor
som var med oss från början. Jag hade
en stark önskan att tala med Gud. Jag
gick ifrån de andra för att få vara ensam
Hilmas son, Roy
och bad till Gud: ’Varför måste jag lämna
Gunnarsson (till vänster),
mitt hem?’ En tydlig röst kom till mig
var den första missionären
som sa: ’Det är för din skull.’ Rösten
från Sverige som tjänade i
berättade andra saker om min fram
Ryssland.
tid och avslutade med något som jag inte
förstod: ’Du ska bli en drottning.’ När jag
senare i livet besökte templet förstod jag vad Gud hade talat om.”
Hilma, hennes mamma och två systrar kom till byn Liikola i
Finland där de levde i extrem fattigdom. Hennes mor fick reda på
att deras far var krigsfånge i Finland och hämtade hem honom.
Äntligen var familjen tillsammans i ett land där de trodde att de
skulle vara trygga. Familjen var lycklig. En dag när hennes far
jobbade i skogen kom en röst till honom som sa att han behövde
ta sin familj med sig och fly till landet på andra sidan vattnet, det
vill säga Sverige. Men han var ytterst ovillig att lämna Finland, så
han ignorerade varningen. I stället besökte han de finska mynd
igheterna för att ansöka om finskt medborgarskap. Då blev han
anhållen och förd tillbaka till Ryssland. Han fick inte ens skicka ett
meddelande till familjen om vad som hade hänt. De flesta som för
des tillbaka till Ryssland blev satta i fängelse eller skjutna. Hilmas
far hade tur för att han var snickare och hans tjänster behövdes i
Ryssland. Han fick arbeta i en verkstad under strikt bevakning.
Under tiden kämpade Hilmas mor för att ta hand om sina tre
döttrar och ännu ett barn på väg. Men Gud hade inte glömt av dem.
Bland annat inspirerade han Hilmas mor att plantera kål utefter en
bäck i närheten, och kålen växte så bra att det inte bara räckte åt
deras familj utan även blev en del över som de kunde sälja.
Efter ett drygt år hjälpte Gud även Hilmas far att fly från Ryssland
under omständigheter liknande dem då Almas folk flydde från de
onda prästernas förtryck i Mormons bok. Hennes far lyckades med
Herrens vägledning ta sig tillbaka till Finland till fots utan att bli
infångad, och familjen kunde än en gång återförenas. Herren gav
Hilmas far ett löfte om att han aldrig mer skulle behöva återvända till
Ryssland. Detta berättade han för sin familj och även om varningen
från Gud som han hade ignorerat och som hade fått så hemska
konsekvenser för honom själv och för hela familjen. Han sa till sin
familj att han aldrig mer tänkte ignorera Guds röst.
Med hjälp av många goda människor kunde Hilmas familj fly
från Finland och ta sig till Sverige. De hamnade i Grythyttan där de
fick lära sig ett nytt språk och börja ett helt nytt liv. Hilma gifte sig
så småningom och bosatte sig i Borås. Hon och hennes man väl
signades också med en son.

Efter en tragisk skilsmässa insåg Hilma att hon hade förlorat
kontakten med Gud och hon längtade efter att få den tillbaka. Hon
undersökte många kyrkor men kände inte att någon av dem var
rätt. Hon bad intensivt till Gud om hjälp att hitta hans kyrka. En
kväll knackade det på dörren och där stod två missionärer. Miss
ionärerna gav Hilma en Mormons bok och hon började genast läsa
den. Hon kände att hon äntligen hade hittat Guds sanna kyrka
och hon döptes. Hennes son tog också till sig evangeliet. Gränsen
till Ryssland hade just öppnats och hennes son Roy kallades som
missionär till Moskva. Han var den första svenska missionären i
Ryssland. Så småningom tjänade Hilma själv som missionär vid
kyrkans släkthistoriska bibliotek i Salt Lake City.
Hilma är tydlig med att hon har kunnat se Guds hand genom

Stavens ständige kamrer
Ulf Strömbom
Borås församling

J

ag frågade några medlemmar i staven om de visste
hur länge Calle Brusewitz har tjänat som ekonomisk
kamrer. En broder sa: ”Ja, Calle, han har väl ALLTID
varit stavens kamrer?” En annan sa, med en teater
viskning: ”Jag har hört att han, precis som de tolv,
är kallad på livstid.”
Och så är det kanske. På samma sätt som
Svenska Akademien har sin ständige sekreterare så
har Göteborgs stav sin Calle Brusewitz. Denne trofaste
broder är nu inne på sin tredje stavspresident som han
tjänar tillsammans med. ”Jag sliter ut dem en i taget”,
säger Calle och skrattar.
”Så”, frågar jag, ”hur många år har du varit ekono
misk kamrer nu? 25?”
”Nja, det räcker nog inte”, säger Calle. ”Det blir
nog fler år. Men åren rusar förbi så fort. Tiden går ju
fort när man har roligt. Och jag trivs. Jag har trivts med
det här i alla år. Jag är glad att kunna hjälpa till på mitt
lilla sätt. Jag trivs inte i rampljuset. Jag arbetar hellre
bakom kulisserna. Jag är nöjd om jag kan hjälpa till där.
Det passar mig bra.”
Då, på den tiden när Calle började sitt tjänande
som ekonomisk kamrer, skrevs alla tiondekvitton ut
för hand på speciella block. I stora liggare förde man
in inkomster och utgifter för olika konton. De olika
kolumnerna skulle summeras och transporteras till
nästa sida. De flesta som betalade tionde gjorde det

varje steg i sitt liv. Gud var med dem under
deras många strapatser, han beskyddade hen
nes far och förde honom tillbaka till familjen
så att han kunde föra sin familj till säkerheten i
Sverige. Och det var i Sverige som Hilma kom i
kontakt med kyrkan och kunde få del av evan
geliets välsignelser. Hon och hennes son är
fortfarande de enda i familjen som är medlem
mar i kyrkan, men hon är tacksam för templet
som kan ge andra i hennes släkt möjlighet att
ta del av evangeliets välsignelser och en dag bli
kungar och drottningar – precis som Gud lovade
Hilma när hon bara var en liten flicka. ◼

med kontanter, som skulle räknas, och pengarna skulle
deponeras på banken. Nu är allt digitalt och elekt
roniskt. Kvitton och fakturor skannas in. Mycket
av arbetet kan göras hemifrån, från den egna
datorn.
Carl-Elis (som han faktiskt heter, även om
INGEN kallar honom det) och hans fru Inger bodde
som nygifta i Stockholm. Calle är ingenjör och
jobbade för det bolag som då hette LM Ericsson,
nuvarande Ericsson, med deras telefonväxlar.
Calle Brusewitz.
Efter några år gick flyttlasset till Göteborg.
Anledningen var att de fått tag på en lägenhet, ett
förstahandskontrakt, i Göteborg. Tanken var att de bara skulle stanna i
Göteborg ett tag. ”Men vi är här än”, säger Calle med ett skratt.
En kväll knackade två missionärer på dörren till lägenheten där Calle
och Inger bodde. Det var 1965.
”Jag var nyfiken och bjöd dem att komma in och tyckte det var intres
sant att lyssna på dem. Men Inger hon gick in i köket och stängde dörren
om sig. Fast hon stod och tjuvlyssnade ändå”, berättar Calle och skrattar.
Båda två döptes efter ett tag.
Calles teknikintresse gjorde att han började jobba med att laga radio
apparater och grammofoner. Han var erkänt skicklig och efterfrågad. Även
om Calle är pensionär i dag händer det fortfarande att människor hör av
sig och vill att han ska titta på deras gamla klenod. För det mesta kan han
fixa till det som är fel.
Calle spelar också både klarinett och saxofon och han är medlem i en
orkester som spelar storbandsjazz. Så några fritidsproblem har han inte.
Mer än att tiden inte räcker till riktigt.
Och så lägger han ju ner en del tid på sitt ämbete också. Fortfarande.
Precis som han gjort i flera årtionden. Och förmodligen kommer att göra en
eller ett par stavspresidenter till. Stavens ständige kamrer. Broder Trofast. ◼
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MSA – Stockholm

E

tt förnyat samarbete mellan Stockholms stav
och Stockholms södra stav har etablerats då nya
representanter kallats i båda stavarna med fokus
på MSA (Mid-Single-Adults, åldrarna 25–45).
Arbetet med att stärka gemenskapen i
denna viktiga grupp i kyrkan kan sägas ha
haft sin början då Hadi Soroosh från Handens
församling kallades som högråd i Stockholms
södra stav. Han tillfrågades om vad han helst
skulle vilja arbeta med i sin nya roll och då
kom det fram att han gärna ville få i gång en
verksamhet för MSA.
Representanterna från Stockholms stav är nu
Carl Körlof och Sofie Sjökvist, och representant
erna från Stockholms södra stav är Joakim Gus
tafsson och Amanda Nilsson. Gruppen bedriver
sin verksamhet främst från sin Facebook-grupp
”MSA Stockholm”, men kan även nås på mejl
adressen msastockholm@gmail.com.
Amanda Nilsson från Handens församling var
med när gruppen startade för snart tre år sedan.
Hon säger att hon fått arbeta med fantastiska
människor hittills, men att hon ser fram emot
att tjäna tillsammans med det nykallade gänget.
Amanda presenterar här sina nya kollegor:
Sofie Sjökvist är en glad och omtänksam tjej
från Gävle som jobbar på ett LSS-boende och
serverar i en restaurang. Hon kom nyligen hem
från en längre vistelse i Kanada.
Carl Körlof beskriver sig själv som en ”Jack of
all trades, master of none”. Men framför allt är
han en fantastisk ensamstående far till sina två
fina barn. Carl tillhör Täby församling.
Joakim Gustafsson är född i Göteborg och
uppvuxen i Trollhättan. Han bodde några år i
Stockholm men återvände till västkusten 2014.
Nu är han dock tillbaka och bosatt i Huddinge
och tillhör Hägerstens församling. Han tycker
om sport och är en riktig MacGyver.
Amanda Nilsson själv har vuxit upp i Lunds
församling. För tio år sedan återvände hon
till sin födelsestad Stockholm, där hon jobbar
som lärare.
Vill du eller någon du känner (inom den
berörda åldersgruppen) delta i kommande
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Hadi Soroosh.

aktiviteter? Anslut
dig till gruppen eller
kontakta någon av
representanterna i
Stockholm. Under
corona-tider sker alla
aktiviteter online,
vilket även gör det
möjligt och enkelt att
delta för personer från
andra delar av landet. ◼

Sofie Sjökvist.

Carl Körlof.

Joakim Gustafsson.

Amanda Nilsson.

Ny bok: Personlig utveckling för barn
och ungdomar
Hanna Saffer
Lunds församling

F

ör några månader sedan ringde det på
dörren till vårt hus och utanför stod vårt
primärpresidentskap med strålande ansikten.
De hade med sig hembakade godsaker, fina
brev till varje barn i familjen och en ny bok
från våra ledare i kyrkan. Den hette Personlig utveckling: Handledning för barn. Deras
entusiasm smittade av sig och så småningom
började vi använda boken. Jag har bett några
barn berätta om sina upplevelser då de
arbetat på olika mål med hjälp av denna bok.
Carmen, 12 år, har som mål att bli bättre
på att spela piano. Hon har också ett mål
att be på morgonen och på kvällen. Hon säger: ”Jag tror att Jesus
Kristus finns och att han hjälper oss med det som är svårt.”

Carmens mamma Paola uppmuntrar sina döttrar att lära sig nya
saker och att be ofta. Hon säger att det är bra att ha Gud i livet.
”Om vi söker efter Jesus ska vi absolut hitta honom!”
Kusinerna Sara, 10 år, och Linnéa, 9 år, satte upp ett mål att
läsa skrifterna tillsammans varje dag i en hel månad. På morgonen
innan skolan ringde de varandra och studerade ur materialet Kom
och följ mig. Båda tyckte att det var lättare att läsa skrifterna när
de gjorde det tillsammans. Jag frågade hur det kändes när de hade
studerat Kom och följ mig i en månad. Sara svarar: ”Det kändes
som att den Helige Anden var ett steg närmare mig.” Linnéa säger:
”Jag känner mig starkare och gladare.” Linnéa berättar också att
hon tycker att Personlig utveckling: Handledning för barn är en
fantastisk bok, för den hjälper henne att lösa problem i livet. Hon
vill rekommendera fler att använda den!
Felicia, 8 år, fick en stor kärlek till orden i bokens inledning med
en gång: ”Den får mig att känna att jag är värdefull, som att alla
älskar mig och alla behöver mig. I början står det om mina syften
och att himmelske Fader älskar mig. Det får mig att känna att jag är
ett älskat barn, precis som alla andra.” Det första målet Felicia satte
upp var att göra något snällt varje dag i en vecka. Efteråt firade hon
med belöningen att göra eget ”slime”. Hon berättar: ”Jag kände mig
väldigt bra, för jag mår bra när jag hjälper andra. När jag bredde
mackor och hjälpte alla på morgonen så kände jag mig glad och
pigg och hjälpsam och att alla behöver mig.”
En dag kom Felicia hem från skolan, uttröttad efter en

Felicia.

Carmen.

Fakta:
Vad är det för bok?
Personlig utveckling: Handledning för barn. Det finns också
en separat bok som heter Personlig utveckling: Handledning för
ungdomar som riktar sig till dem som är lite äldre.
Vad är den till för?
En bok där barn och ungdomar lär sig att sätta upp mål
och att klara av dem.

gympalektion. Hennes nya lärare var tuffare än
den förra och hon hade svårt att hänga med.
Hon satte ett mål att börja träna på armhävningar
och sit-ups hemma. Efter 2 månader av regel
bunden träning berättar hon nu: ”Jag känner
mig bra, för jag blev starkare och jag hjälper min
kropp, och det gjorde min svaghet stark. Nu kan
jag göra 40 armhävningar om jag får paus, och
125 situps!”
Att sätta upp mål har också hjälpt Felicia
skaffa sig nya vänner i skolan. Hon hade under
en lång tid haft svårt att hitta någon att leka
med på rasterna och kände sig ensam. Efter bön
gjorde hon en målsättning att i en vecka dagligen fokusera på att 1) lyssna på någon, 2) hjälpa
någon och 3) leka med någon. Hon kom hem
som en solstråle efter skolan varje dag. Gud hade
välsignat henne med tillfällen att både lyssna,
hjälpa och leka med klasskompisar. Felicia lärde
sig att bjuda in sig själv och andra till lek, och
det är en förmåga hon är glad att kunna använda
varje dag nu. Hon har också blivit bättre vän
med flera i sin klass. Belöningen för hennes
uppnådda mål glömdes bort – den största belön
ingen var att få nya vänner!

Linnea och Sara.

Vad kan jag bli bra på?
Vad som helst! Boken hjälper dig dela upp dina mål
i kategorier – andligt, fysiskt, socialt och intellektuellt.
Hur får jag tag på den?
Tala med ledare från till exempel Primär, Unga Män eller
Unga Kvinnor. Den finns också i appen Evangeliebiblioteket
under Målgrupp/Barn/ Mål och illväxt, alternativt Målgrupp/
Ungdomar/Children and Youth. ◼

Juli 2021

L9

Erik Nilsson, lärare och patriark
AnnCathrine Hindborg
Utby församling

H

östen 1970 knackade det på dörren hos mig och min fästman.
Där stod två unga missionärer från Jesu Kristi Kyrka av Sista
Dagars Heliga och ville dela ett glatt budskap med oss!
Det var Erik Nilsson från Sollefteå och hans kamrat David
Jones från Mesa, Arizona. Jag tror att alla som blivit medlemmar
tack vare missionärer känner ett speciellt band till de första som tog
kontakt. Så känner Christer och jag. Att de hittade och undervisade
oss har välsignat våra liv med ovärderlig kunskap, berikande upp
levelser och eviga vänskapsband. Jag känner mig hedrad som fått
uppgiften att skriva en liten resumé över Eriks hittillsvarande liv!
Hans Erik Gunnar Nilsson föddes 1947 i Sollefteå, Ångerman
land. Hans far döptes in i kyrkan 1953 och tre år senare döpte han
sin son Erik i källaren till Sundsvalls dåvarande kapell på Hjort
gatan. Eriks mor (född Sundkvist) blev också hon medlem några
år senare. Erik upplever sin uppväxt som fin och trygg. Familjen
utökades med ytterligare två söner: Börje som bara levde ett par
dagar och Sture, som är sju år yngre än Erik.
Grenen i Sollefteå var liten, i genomsnitt 13 medlemmar på
söndagsmötena. Primär fanns då inte i grenen men när Erik kom upp
i UM/UK-åldern tillkom några jämnåriga att umgås med. Man åkte
gärna de 13 milen till Sundsvall för att delta i större ungdomsaktiv
iteter. På familjens tomt fanns en liten stuga som Erik bodde i under
några år och i den stugan fick han sina första andliga erfarenheter.
Efter några månader i lumpen fick Erik uppskov för att kunna
studera på Folkskollärarseminariet i Härnösand. När utbildningen
var klar återvände han till I 21 i Sollefteå. Han hade flera ämbeten
i kyrkan och verkade bland annat som grenspresident i Sollefteå.
Missionspresident Herbert Spencer uppmuntrade honom att
gå ut som missionär. När kallelsen kom var den undertecknad av

Erik tillsammans med föräldrar
och lillebror Sture.
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president Joseph Fielding Smith. Eriks första
område var Göteborgs andra gren (Utby). Han
blev sedan förflyttad till Solna, där han så små
ningom blev distriktsledare, sedan zonledare och
från hösten 1971 assistent till missionspresidenten.
Efter missionen återvände han till sitt föräldrahem
i Sollefteå och fortsatte att arbeta som lärare.
Erik mötte sin blivande hustru, Lena Tingell,
hösten 1973, då hon kom till Härnösand för att
studera vid Lärarhögskolan där. Lena är uppväxt
i kyrkan i Helsingborg och Malmö. De gifte sig
1975 och bosatte sig i föräldrahemmet i Sollefteå,
där också första barnet föddes. Familjen utök
ades så småningom med ytterligare tre söner
och två döttrar, samt en fosterdotter. De levde
ett intensivt liv med arbeten, vidareutbildningar
och en hel del utmaningar. Numera är de också
välsignade med 10 barnbarn.
1977 erbjöd Ole Podhorny, chef för kyrk
ans utbildningssystem i Norden, Erik en
tjänst som chef för seminariet och institutet i
Sverige och han ombads då att flytta till Stock
holm med sin familj. Där verkade han också
som högrådsmedlem i Stockholms stav och
senare som rådgivare till tre missionspresid
enter (Olson, Johnson och Kimball). Familjen
hade bott i Västerhaninge och Handen i 12
år när flytten gick vidare till Jönköping, vari
från han reste runt i Sverige i sitt arbete inom
kyrkans utbildningsverksamhet.
I Jönköping kallades Erik bland annat till
biskop. Familjen hade bott där i tio år när de
blev ombedda att flytta till Göteborg för att
bygga upp institutet på Vasagatan i Göteborg.
Tanken på att flytta till en storstad igen lockade
inte, så huset de fann genom Andens vägledning
i Kungsbacka kändes som en skänk från ovan.
Där bor de fortfarande efter snart 22 år.
I Göteborgs stav har Erik verkat som stavspre
sidentens rådgivare samt som medlem i Göte
borgs stavs högråd. När Erik var 55 år (2003)
kallade stavspresident Leif Mattsson honom, på
uppdrag av Boyd K. Packer (som då var presid
ent för de tolv apostlarna) till patriark, att verka
i Göteborgs stav.
Erik berättar att kallelsen var hedrande, över
raskande och även skrämmande eftersom han
skulle uttala välsignelser som skulle nedtecknas

och sparas i kyrkans arkiv. ”Kom
mer jag att kunna säga något över
huvud taget?” undrade han. Erik
har dock ett vittnesbörd om att
Herren dugliggör den han kallar
och känner att han gör en god
insats. Även om Erik också har
fått ge patriarkaliska välsignelser
till äldre personer är det oftast
unga människor som kommer
till honom. När Bengt Höglund
var tempelpresident kom han till
Erik och Lena Nilsson.
Kungsbacka och kallade honom,
på uppdrag av president Monson,
till beseglare i Stockholms tempel. Erik känner att det är underbart
att också få betjäna personer i andra änden av livskedjan.
Lena berättar att Eriks kallelse till patriark nog var mer oväntad
och omtumlande för honom än för henne. ”Under åren som gått har
vi haft besök av många goda människor i vårt hem som har kommit
för att få sina patriarkaliska välsignelser. Numera arbetar vi tillsam
mans i detta ämbete eftersom jag de senaste åren har fungerat som

Avlidna
Göta Jansson (1929–2021) har lämnat detta
jordeliv. Hon anslöt sig till kyrkan i slutet av femtio
talet efter att ha fått undervisning av missionärerna.
Den ena av dessa var Gunnar Jansson, som senare
blev hennes make. Största delen av sitt liv tillhörde
hon Halmstad församling där hon verkade troget
i sina olika ämbeten. Göta utmärkte sig genom
sin villighet att tjäna så fort tillfälle gavs och
har välsignat många människors liv. Hon såg
Herrens hand i allt som skedde och satte sin
lit till honom. Hon var glad, tacksam och hade
förmåga att glädjas åt små ting i livet.
Tillsammans med Gunnar uppfost
rade hon tre barn, Ulrica (Stode), Katarina
(Karlsson) och Daniel (Jansson). Familjen
växte allteftersom och vid tidpunkten för sin
död hade hon 19 barnbarn och 18 barn
barnsbarn. Hon uttryckte ofta sin stora tack
samhet över sina många efterkommande.
Det ljus hon spred under sin levnad lyser
fortfarande och skänker tröst i sorgen och
Göta Jansson tillsammans
med maken Gunnar.
saknaden. ◼

patriarkens skrivare. Det känns fint att få ta del av
den goda ande som detta ämbete för med sig.”
På fritiden har Erik och Lena flera gemen
samma intressen, däribland dans. Redan i Sol
lefteå dansade Erik folkdans i hembygdsgillet
där, och när covid-19 inte hindrar dem dansar
de numera i Vallda folkdanslag. Med danslaget
har de rest runt på uppvisningar bland annat på
Irland och Bornholm, i Polen, Slovakien och på
Åland. De tycker om att arbeta med sin släkt
historia och trädgårdsarbete intresserar dem
båda. Erik tycker om att filma och fotografera,
spela piano och sjunga i kör.
Lena avslutar sina intryck så fint med
orden: ”Vi har haft många goda, lärorika år till
sammans och har skapat oförglömliga minnen,
som vi nu kan glädjas åt som pensionärer. Vi ser
också fram emot en evighet där vi får möta och
länkas samman med dem som har gått före oss.
Jag är så tacksam för det oändliga och vackra
perspektiv på livet som evangeliet ger oss.” ◼

Min gammelfarmor – Tant Tin
Sonja Malm
Jönköpings församling

N

är jag våren 2020 gick igenom lite gamla
papper hittade jag en handritad karta
som visade min gammelfarmor Stina Cajsas
gravplats på Vallsjö kyrkogård i Sävsjö. Jag
studerade kartan och lade undan den. En tid
därefter fick vi anledning att besöka orten och
tanken att även besöka graven kom till mitt
sinne. Var det möjligt att graven fanns kvar?
Min gammelfarmor dog strax innan jag föddes,
så det är många år sedan. Inga släktingar
bodde kvar i området. Min första tanke var att
graven troligen var borttagen. Jag gick igenom
gamla album och fann bilder på graven. Den
hade inte en vanlig gravsten utan ett smides
kors med en inskription.
Med hjälp av den handritade kartan fann jag
graven direkt när vi besökte kyrkogården. Graven
fanns alltså kvar. När Stina Cajsa dog, 86 år gam
mal, fanns inga andra släktingar kvar på den
platsen. Mitt hjärta värkte när jag tänkte på hur
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ensam hon måste varit. Jag läste inskriptionen och
blev berörd. Den löd: ”Vännerna reste vården.”
Den gamla var alltså inte ensam! Hon hade vänner
omkring sig! Så gott att veta!
När jag stod där kom en klar tanke till mig. Kan
det finnas något skrivet om denna kvinna? Jag
minns hur farmor berättat att hon var djupt reli
giös, att hon fått arbeta hårt i hela sitt liv. Hon blev
änka endast 42 år gammal med 6 barn att ensam
försörja och fostra. Tänk om någon där i Sävsjö
skrivit något om denna fantastiska kvinna?
Tiden gick och tanken på min gammelfar
mor Stina Cajsa kom tillbaka om och om igen.
Jag läste brev som hon skrivit till sin dotter, min
farmor, för länge sedan och tittade på gamla
fotografier. Så började jag trevande försöka hitta
något om henne. Jag talade med någon på Säv
sjö pastorat och fick därigenom kontakt med
en avlägsen släkting som hade gravbrevet för
Stina Cajsas grav. Vi talades vid på telefonen och
skickade lite uppgifter till varandra. Så trevligt!
Mina efterforskningar fortsatte och så små
ningom fick jag kontakt med en kvinna i Sävsjö
hembygdsförening. Nej, det namnet kände hon
inte igen. Så gick det några timmar och som hon
själv senare sa: ”Så fick jag en snilleblixt. Det
kan väl inte vara Tant Tin?” Hon kollade upp
de uppgifter jag lämnat mot uppgifterna om
Tant Tin. Hon trodde knappt sina ögon när hon
såg att det var samma person. Hon berättade
att Tant Tin var en välkänd person i Sävsjö när

Sonja
Malm vid
gravplatsen
i Sävsjö.
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hon levde. Alla visste vem hon
var. Dessutom kunde hon berätta
att det fanns en text om Tant Tin
i en av hembygdsföreningens
årsskrifter. För mig blev detta ett
särdeles känslosamt samtal! Det
stod så klart för mig att Anden
vägleder!
Några minuter senare satt jag och
läste berättelsen om min gammelfar
mor Stina Cajsa med tårarna rinnande
utför kinderna. Det var en mycket fin
berättelse. Jag fick veta att texten var
Cajsa Stina – Tant Tin.
skriven av en man som under de 15 sista
åren av Stina Cajsas liv var son i präst
gården i Vallsjö. Som barn hade han en nära kontakt och vänskap
med Stina Cajsa, som ofta var i prästgården och hjälpte till. Han
berättade om hennes liv och familj. Han berättade om hennes
hem, beskrev hennes möbler, hur hon försörjde sig genom att gå
runt och hjälpa till i hem och hushåll. Han berättade om hennes
begravning och mycket mer. Underbar läsning!
När jag fick veta att den man som skrivit berättelsen fortfarande
är i livet ringde jag naturligtvis upp honom. Jag presenterade mig
som barnbarnsbarn till Tant Tin och kände hur berörd han blev av
min tacksamhet över att han skrivit om henne. När jag berättade
att den sekretär som han beskrev från hennes hem nu står i mitt
vardagsrum blev han alldeles tyst. Han är en gammal man nu, bor i
Lund och sitter och tänker tillbaka. Han var 15 år när Tant Tin, som
han kallade henne, dog. Han berättade att han sitter i sin fåtölj
och får besök i sitt minne av de människor som fanns runt honom
när han växte upp. Han skriver ner sina minnen från den tiden
och ett sådant fint minne handlade om min gammelfarmor Stina
Cajsa. Min tacksamhet till denne man är stor.
Jag undrade varför han kallade henne Tant Tin? När hon var
nyfödd fick hon namnen Stina Cajsa från sin mormor och farmor,
men av någon anledning kallades hon Kristin av familj och vänner.
Han berättade att det var svårt för småbarnen i prästgården att säga
Tant Kristin, så de kallade henne rätt och slätt för Tant Tin.
Min gammelfarmor Stina Cajsa var inte ensam, hon hade många
vänner omkring sig. Det stod väldigt klart för mig när jag läst
denna fina berättelse och pratat med denne gode man. Mitt hjärta
värmdes när jag förstod vilka goda människor min gammelfarmor
hade runt sig.
Omständigheterna under våren och sommaren ledde mig till
min gammelfarmors grav. Detta i sin tur gav mig en fin upplevelse
under pandemin. Andens vägledning var så tydlig. Jag är tacksam
att jag genom denna erfarenhet bättre lärt känna denna speciella
kvinna, min gammelfarmor Stina Cajsa – Tant Tin. ◼

100-åringen som hoppade ut genom
fönstret och försvann …
John Birberg
Sundsvalls gren

J

a, det gjorde han faktiskt för ett par månader
sedan, men turligt nog blev han återfunnen.
Vi pratar om Bengt Birberg som lördagen
den 20 mars fyllde hela 100 år. Bengt föddes
den 20 mars 1921, som nummer fem i en
syskonskara på sju. Alla hans syskon uppnådde
hög ålder, men idag är han den ende kvar i
livet och vi i familjen tycker att han är värd att
uppmärksammas!
Bengt Birberg.
Han växte upp på en lantgård i Matfors, två mil
väster om Sundsvall, och efter sex års grundskola följde han i sin fars,
och även farfars, fotspår och blev byggnadssnickare. Så gjorde även
hans bror Gustav, och Gustavs son Kjell, så många snickare blev det.
Bengt var en sökare redan i unga dagar och besökte åtskilliga
trossamfund för att hitta frid och sanning. Så småningom, när han
nästan gett upp hoppet, kom han via en vän i kontakt med kyrkan
och kände omedelbart att han hittat hem. I sitt inre erfor han en
röst som sa: ”Detta är vad du söker. Det är jag, Jesus Kristus.” Den
5 januari 1952 döptes han som medlem i kyrkan.
Lite senare kallades han på en byggnadsmission och under den
tiden träffade han sin blivande hustru Majsy. Den 20 juni 1956 gifte
de sig i Majsys hemstad Växjö och åkte därefter till templet i Schweiz
för besegling. Paret bosatte sig sedan i Matfors, på gården där Bengt
växt upp, och fyra barn kom så småningom till världen.
Bengt har levt ett mycket strävsamt liv med många långa dagar av
hårt kroppsarbete men har välsignats med mycket god hälsa. Alla vi
som sett honom arbeta och verka troget i evangeliet är mycket impo
nerade av hans karaktär och goda föredöme, och vi är glada över att
kunna fira hans hundrade födelsedag! ◼

Bengt och Majsy Birberg.

Bengt, snickare till yrket, i färd
med att tillverka en kökshylla.

Bilden som reflekterade ljuset
Sofia Karlsson
Västra Frölunda församling

V

åren 2020 var jag trött. Jag befann mig i en
rehabiliteringsfas efter långvarig stress och
utmattning och hade precis återgått till mitt
arbete som fysioterapeut i hemsjukvården.
Vi var underbemannade på jobbet och hade
precis infört ett nytt journalsystem. Covid-pan
demin hade börjat ta fart, vilket medförde ständ
iga uppdateringar om hur vi skulle förhålla oss
till patientbesök, skyddsutrustning etc, med nya
direktiv så gott som dagligen.
Det beslutades att inga semestrar skulle
beviljas fram till och med 31 maj, vilket lade
sordin på en redan ansträngd situation. Det var
bara till att jobba på när påsken nalkades och
resten av familjen skulle ha påsklov.
Hemma hade ingen av oss orkat planera och
göra inköp inför påsken och på torsdagskvällen var
jag för trött för att påskpynta, så jag gick och lade
mig med tanken att i stället göra det nästa dag.
På morgonen fick jag tanken att göra ett
annorlunda påskris. Jag skrev ut bilder på
Kristus, bilder från hans liv, underverk och händ
elser. Jag klippte ut, laminerade och satte dem
som pynt i påskriset, som nu fick sin plats på
köksbordet – där ALLA skulle se det!
Påsken var fin och påskriset fick stå kvar
några veckor efter påsk.
Trots en ökad medvetenhet hade jag gjort
lite för mycket under
helgen.
Dagarna efter
påverkades sömnen,
jag behövde ta Alve
don för att hålla
huvudvärken borta
och hade återigen
svårt att tänka klart
och hitta struktur i
mina arbetsuppgifter.
En morgon vak
nade jag och kände
mig långt ifrån utsövd.
Jag ville inte gå upp,
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ville inte gå till jobbet, men gjorde mig i ordning
och promenerade dit.
Jag minns att jag fick tanken att jag kanske
borde vända om, gå hem och sova, försöka
bromsa karusellen i huvudet, lyssna på och lugna
ner kroppen, men jag fortsatte till jobbet ändå.
På plats kändes det bättre, och det var gott att
träffa kollegor. Jag hade tid att komma i kapp med
mina arbetsuppgifter och fick hjälp och stöttning
när jag bad om det. Goda samtal, skratt, och
samarbete sammanfattade en fin arbetsdag.
Trots det var skruvstädet åtdraget kring
huvudet när jag gick hem och tröttheten bank
ade på dörren och ville komma in.
Instinktivt trängde jag undan den men för
nuftet sa till mig att försöka sova, trots att det var
tidig eftermiddag. Jag slumrade faktiskt en stund,
men blev snart väckt av vårt yngsta barn, steg
upp och antog ”mamma-mode” med tröttheten
bakom lås och bom och skruvstädet ordentligt
åtdraget. Igen.
Eftermiddagsschemat rullade på och plötsligt,
efter någon timme, var alla barnen i väg på olika
aktiviteter och ett lugn infann sig i huset. Jag fick
tanken att sätta mig och skriva dagbok, så jag let
ade fram dagboken och satte mig vid köksbordet.
Utomhus var det ömsom sol,
ömsom moln, och solens strålar nådde bara
stundtals fram till mig där jag satt.
Jag började skriva några rader, men fick ingiv
elsen att i stället bläddra igenom och läsa gamla
anteckningar.
Mina ögon fastnade vid ord som jag skrivit
några månader tidigare:
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”Hur fyller jag mitt hjärta när blotta tanken på ansträngningen
får min kropp att rygga tillbaka?” Tårarna kom, för jag kände
och kom ihåg precis vad jag menade när jag skrev de orden. Jag
sörjde och tyckte synd om mig själv för den otillräcklighet jag
kände då, den enorma tröttheten och den sorg jag fortfarande
kände över att stundtals vara orkeslös och förlamad, samtidigt
som önskan om och behovet av att fylla mitt hjärta med Kristus
och kärlek var så stort.
Hur skulle jag lyckas med det?
För att fylla hjärtat måste jag ju vara aktiv, agera, göra, kämpa ...
Jag som ju måste bromsa …
I den stunden glimmade det till i min ögonvrå, ljuset förändra
des hastigt. Jag lade märke till det, men trodde att det var någon
som kanske gått förbi utanför och ignorerade det. Men så hände
det igen. Jag tittade upp men kunde inte identifiera vad det kom
ifrån, vad det var som orsakade detta ”ljusspel”?
Utomhus var det alldeles tomt på gården.
Jag tog återigen upp pennan och började skriva när det så
glimtade till en tredje gång i ögonvrån. Jag lyfte blicken som
nu i stället fastnade på påskriset med de laminerade bilderna på
Kristus. Jag såg att en av bilderna sakta, sakta rörde sig fram och
tillbaka, och då och då nåddes den av solens strålar som reflekt
erades i plasten och nådde mig.
Bilden som reflekterade ljuset var bilden på Jesus när han helar
mannen som föddes blind.
Min blick fastnade på Jesus och i den stunden var det som om
mitt hjärta fylldes. Av kärlek.
Jag tänkte sedan på den blinde mannen som kanske inte
heller hade förmåga att ”göra” utan bara ”vara” och finna sig i
sin situation. Jag kände mig lite som honom – blind, oförmögen
att aktivt agera.
Inom mig tänkte jag: Jesus kom till honom. Jesus helade
honom. Fyllde hans tomma hjärta.
Tårar trillade ner för mina kinder och i den stunden fick jag
känslan av att Jesus öppnade mina ögon så att jag kunde se och
känna att han kom till mig och fyllde mitt tomma hjärta.
För mig var det ett underverk. Kristus kom till mig och mötte
mig där jag var, där och då. Han såg och kände mitt hjärtas
längtan. I den stunden öppnade han mina ögon så att jag kunde
se Guds godhet och känna hans kärlek till mig.
Jag kände så tydligt att jag inte behöver springa fortare än jag
förmår. Jag behöver ju inte springa alls just nu. Jag behöver bara
vandra med Kristus, och när jag känner att jag inte ens orkar vandra
så är det okej. Då kommer han till mig och fyller mig med kraft igen.
Och det enda jag behövde göra var att bara vara ”stilla och
[veta] att jag är Gud” (L&F 101:16).
Jag är tacksam för att mitt hjärta var öppet för att ta emot ett litet
vardagsmirakel som egentligen var ofantligt stort. ◼

När kyrkan kommer hem

N

u har vi väl alla upplevt känslan av
att titta på kyrkans möten via vår
dator eller tv-skärm. Även om vi saknat
våra levande möten med levande tal
och musik finns det också positiva saker
Felix Sahlin, musikordför- med de satellitsändningar som nått våra
hem. Att bjuda in vänner och bekanta
ande i Göteborgs stav.
till kyrkans olika evenemang har
väl aldrig varit lättare.
Göteborgs stav har inlett en
serie med digitala musikaftnar
under ledning av stavens musik
ordförande Felix Sahlin. Här
blandas fina musikinspelningar
med bilder på Frälsaren och på
den vackra värld han skapat. Även
Sandra Salo Miranda.
heltidsmissionärer har
använts för att vittna
genom tal och sång.
Lördagsmötet på
Malmös senaste stavs
konferens skapades på
liknande sätt. Här var
det stavens institutråd
Noah och Benjamin Sandelin,
som satt ihop ett pro
Kristianstads församling.
gram med trosstärkande

upplevelser blandat med andlig
musik. Mötet avslutades sedan med
ett tal av president Helmstad, rådgiv
are i stavspresidentskapet.
Även om vi inte har samma
resurser som kyrkan centralt är det
härligt att det görs så mycket fina
Rebecka och Maria Sjödin,
lokala produktioner som kan delas
Malmö församling.
och återanvändas. Presidenten för
Sverigemissionen Robert Davis talar
mycket om vikten av att dela med
oss av evangeliet via sociala medier. I
Sverige är det viktigt att det är svenska
röster som vittnar och berättar.
I Stockholms södra stav gjordes
nyligen en video för internationella
kvinnodagen om att vara kvinna och
troende i Sverige i dag. De svenska
Pearl Thylin, Handens
produktionerna växer i kvantitet
församling.
och kvalitet. Du kommer
att hitta produktioner
som känns rätt för dig
att dela med släktingar
och vänner. Och du får
tillfälle att dela din egen
tacksamhet och dina egna
erfarenheter via nätet.
Det är en spännande tid vi Ingrid Nilsson med Thea och Charlotta
Hägglund, Vendelsö församling.
lever i. ◼

Mormons boks anmärkningsvärda natur
Paul D. Johnson
Missionär i Sverigemissionen

I

bland tenderar vi att glömma hur fantastisk Mormons bok är.
Den kom fram genom änglars verksamhet efter att ha varit dold
i århundraden. Den upptäcktes inte av arkeologer och översattes
inte av forskare. Översättningen blev möjligt endast genom Guds
gåva och kraft. Hur anmärkningsvärd Mormons bok är insåg jag
under min första mission i Sverige.
Vi undervisade en ny undersökare om Mormons bok, inklusive det
faktum att den var ett direkt resultat av himmelska besök hos profeten
Joseph Smith. Vi lade en kopia framför henne när vi pratade. Hon
tittade på boken och på oss och frågade uppriktigt: ”Får jag ta i den?”
Hon förstod hur helig den här uppteckningen verkligen är. Det
är ingen vanlig bok skriven av människor, utan själva Guds verk

Paul Johnson som
missionär i Sverige
sommaren 1978.

Paul Johnson tillbaka i
Sverige 2020 för ytterligare
en mission, nu tillsammans
med hustrun Ruth.

genom profeter och änglar genom århundradena,
förberedd i det uttryckliga syftet att frambära åter
lösning i dessa sista dagar. Vördar vi dess heliga
sidor på det sätt som de så väl förtjänar? ◼
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Äldste Gallagher Snow, missionär i Sverigemissionen
Inger Höglund, Liahonas lokalredaktion

T

ill Liahonas redaktion kom nyligen ett brev
från en missionär, äldste Gallagher Snow, som
vi inte kan undanhålla er. Vi har också satt in lite
extra upplysningar i brevet. Utdragen från äldste
Snows brev står i kursiv text.
”Först lite historia: min mormors farmors farmors bror John föddes i Gävle. När han var bara
nio år lämnade han hemmet och började arbeta
på ett fartyg som åkte mellan Sverige och USA.
Det gjorde han i ungefär 18 år. År 1843, när han
var i Boston, kom han i kontakt med missionärer
för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. Han
blev undervisad av broder Erastus Snow och döptes i juli samma år. Han följde de heliga västerut
och deltog också i Mormonbataljonen.”
På en generalkonferens i oktober 1849 kall
ades några bröder att åka till Danmark och miss
ionera. Här hade man samma år instiftat en lag
om religionsfrihet. John gick efter mötet fram till
Brigham Young och frågade om inte han kunde
få åka på mission till sitt hemland, Sverige.
”Efter att ha diskuterat med morbror John
gick president Young med på att kalla honom till
Sverige och han blev därmed den förste missionären som tjänade i det här landet i denna den
sista tidshushållningen. På sommaren 1850 återvände han till sin hemstad Gävle, där hans bror,
syster och far fortfarande bodde. När han kom
dit fann han sin bror Peter mycket sjuk i TBC och
läkarna sa att han bara hade några månader
kvar att leva. Morbror John lade händerna på sin
bror och helade honom genom det heliga prästadömets kraft. Strax därefter döpte han honom
och sin syster. De blev de första medlemmarna
i den återupprättade Jesu Kristi Kyrka av Sista
Dagars Heliga i Sverige. Min morbrors namn
var John Forsgren och hans syster hette Christina
Erika, och hon är min mormors farmors farmor.”
Det kan vara intressant att veta att Erika
hade haft en speciell upplevelse inte långt före
broderns hemkomst. På högmässan en söndag
tyckte hon sig se en man stå framför henne med
tre böcker i handen. Han sa: ”De som tror det
som står skrivet i dessa böcker kommer att bli
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frälsta.” När brodern kom
med Bibeln, Mormons
Bok och Läran och för
bunden, trodde hon på
hans vittnesbörd.
I Gävle fick han
höra talas om en grupp
om 200 personer som
befann sig i ett lagerhus
i hamnen i Gävle. De
väntade på ett fartyg
som skulle ta dem till
Amerika. De blev intress
Äldste Gallagher Snow besöker Gävle.
erade av äldste Forsgrens
budskap och ett offentligt
möte hölls den 6 augusti 1850. Ett stort antal av denna grupp döp
tes och man organiserade en gren och gav männen prästadömet.
Detta blev alltså den första grenen av kyrkan i Sverige, faktiskt i
hela Skandinavien. Denna grupp åkte sedan vidare till USA.
John blev utvisad och sattes på en båt som gick mellan Stock
holm och USA. På vägen dit måste båten stanna i Helsingör och
betala Öresundstull, och då passade John på att hoppa av. Han
fortsatte sedan som missionär i Danmark under två år. Syskonen
emigrerade och gifte sig i USA och även fadern kom dit.
”Medan jag verkade i Borlänge gren fick jag möjlighet att under
en kort stund besöka Gävle medan jag väntade på ett tåg. Det var
ungefär 45 minuter mellan tågen så min kamrat och jag undersökte hur lång tid det skulle ta för oss att ta oss till Gamla Gävle,
där familjen Forsgren bott. Det tog oss tio minuter att gå dit och jag
kunde knyta an till mitt förflutna en stund. Vi gick fram till statyn
av John Forsgren och jag kunde ta några bilder av min fem generationers morbror. Det var en ödmjuk känsla att stå på samma
plats, se samma hus och omgivning som mina förfäder hade gjort.
Denna erfarenhet skulle ha varit cool för vem som helst som fått
veta mer om sina förfäder och besöka viktiga platser, men för mig
var det också viktigt av en annan orsak.
Mina förfäder spelade en avgörande roll för återställandet
av evangeliet i Sverige. Jag har kunnat besöka historiska platser
i New York, Kirtland och Nauvoo, men den här resan har varit
en av de allra mest meningsfulla för mig. Jag kunde se det hus
där min släkt hjälpte till att åstadkomma återställelsen i Sverige.
Jag är stolt över att tillhöra familjen Forsgren. Att kunna dela
med mig av samma vackra budskap är det som inspirerade
mig att verka som heltidsmissionär och att tjäna i mina förfäders hemland, och det har gett mig så mycket mening med och
hängivenhet till mitt arbete. Jag hoppas att jag kan göra mina
förfäder stolta genom att fortsätta att modigt dela med mig av
budskapet som de kämpade för.” ◼
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Gävle, där allt började

