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Det egentlige og langsiktige mål med velferdsplanen er å bygge opp karakteren 

til Kirkens medlemmer, dem som gir og dem som mottar, å få frem alt det beste  

i dem og få Åndens latente rikdommer til å blomstre og bære frukt, det som  

når alt kommer til alt, er denne kirkes egentlige oppgave, formål og hensikt.

J. Reuben Clark jr., spesielt møte for stavspresidenter, 2. okt. 1936



Formålet med Kirkens velferd er å hjelpe Kirkens medlemmer til å bli selvhjulpne,  
dra omsorg for de fattige og trengende og å tjene andre.
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Medlemmenes ansvar 
Prestedømsledere og ledere i 

Hjelpeforeningen skulle hjelpe 
medlemmene å forstå det ansvar 
de har for seg selv, sin familie og 
andre .

Å sørge for seg  
selv og sin familie

Kirkens medlemmer har ansvar 
for sitt eget åndelige og timelige 
velbefinnende . fordi de er velsig-
net med handlefrihetens gave, 
har de det privilegium å fastsette 
sin egen kurs, løse egne proble-
mer og gå inn for å bli selv-
hjulpne . medlemmene gjør 
dette under Herrens inspirasjon 
og ved sine egne henders arbeid .

Elementer når det  
gjelder selvhjulpenhet

Selvhjulpenhet er evnen og 
 forpliktelsen og den innsats 
vi gjør for å sørge for livets 

nødvendigheter for oss selv og vår 
familie . etter hvert som medlem-
mer blir selvhjulpne, vil de også 
være bedre istand til å tjene og dra 
omsorg for andre .

når Kirkens medlemmer gjør 
alt de kan for å sørge for seg selv, 
men likevel ikke kan dekke sine 
grunnleggende behov, skulle de 
først vende seg til familien for å 
få hjelp . når dette ikke er tilstrek-
kelig, står Kirken rede til å hjelpe .

noen områder som medlem-
mene skulle bli selvhjulpne på, er 
forklart nedenfor og på side 2 .

Utdannelse. utdannelse kan 
berike, foredle og gi forståelse 
som fører til et lykkeligere liv . 
medlemmene skulle studere 
Skriftene og andre gode bøker, 
forbedre sin evne til å lese, skrive 
og utføre grunnleggende matema-
tikk, i tillegg til å skaffe seg de fer-
digheter som trengs for å få egnet 
arbeid . 

Utdannelse

Hjemmelager

ArbeidØkonomi

HelseÅndelig 
styrke
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Helse. Herren har befalt med-
lemmene å ta vare på sitt sinn 
og legeme . de skulle etterleve 
visdomsordet, spise næringsrik 
mat, mosjonere regelmessig og få 
nok søvn . de skulle avholde seg 
fra stoffer og praksis som innebæ-
rer misbruk av legeme og sinn og 
som kan føre til avhengighet . de 
skulle praktisere godt renhold og 
god hygiene og sørge for tilstrek-
kelig medisinsk behandling og 
tannlegebehandling . de skulle 
også bestrebe seg på å ha et godt 
forhold til familiens medlemmer 
og andre .

Arbeid. arbeid er selve funda-
mentet som selvhjulpenhet og 
timelig velbefinnende hviler på . 
medlemmene skulle forberede seg 
for og omhyggelig velge et egnet 
yrke eller en selvstendig nærings-
virksomhet som vil dekke deres 
eget og familiens behov . de skulle 
dyktiggjøre seg i sitt arbeid, være 
flittige og til å stole på og yte en 
ærlig arbeidsinnsats for den lønn 
og de goder de får . 

Hjemmelager. for å dekke 
eget og familiens behov skulle 
medlemmene:

– Bygge opp et tremåneders lager 
av mat som inngår i deres van-
lige kosthold .

– lagre drikkevann i tilfelle 
vanntilførselen blir forgiftet 
eller brutt .

– gradvis bygge opp et mer 
langsiktig lager av matvarer 
til opprettholdelse av livet .

Se Forbered alt som er nødvendig 
– Familiens hjemmelager, 3 (04008 
170) .

Økonomi. for å bli økonomisk 
selvhjulpne skulle medlemmene:

– Betale tiende og offergaver .
– unngå unødvendig gjeld .
– Bruke budsjett og leve innenfor 

en plan .
– gradvis bygge opp en økono-

misk reserve ved regelmessig å 
spare litt .

– lære familiens medlemmer prin-
sipper for økonomisk styring .

Se Forbered alt som er nødvendig 
– Familiens økonomi, 3 (04007 170) .

Åndelig styrke. åndelig styrke 
er avgjørende for et menneskes 
timelige og evige velbefinnende . 
Kirkens medlemmer skulle vise tro 
på vår himmelske fader og Jesus 
Kristus, etterleve guds bud, be 
daglig, studere Skriftene og lære-
setninger fra profeter i nyere tid, 
være tilstede på Kirkens møter og 
virke i kall og oppgaver i Kirken .

Omsorg for andre
under sitt virke på jorden gikk 

frelseren omkring blant de fattige, 
syke og plagede og dekket deres 
behov og velsignet dem med hel-
bredelse og håp . Han lærte sine 
disipler å gjøre det samme . det å 
rekke ut en hånd til lidende er en 
sentral egenskap hos Jesu Kristi 
disipler (se Johannes 13:35) .
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i vår tid har Herren igjen befalt 
sitt folk å ta vare på de fattige og 
trengende . Han sa: «Se, jeg sier 
dere at dere må se til de fattige 
og de trengende og hjelpe dem» 
(l&p 44:6) . Kirkens medlemmer 
oppfordres til å yte personlig 
barmhjertighetstjeneste til de 
trengende . de skulle «arbeide 
ivrig for en god sak», tjene uten å 
bli bedt om det eller å ha fått det 
som oppgave (se l&p 58:26-27) .

Herren beskrev sin måte å ta 
vare på de fattige og trengende 
på . Han lærte de hellige å «dele 
deres midler med de fattige, … 
og de skal legges frem for min 
kirkes biskop … [og] oppbevares 
i mitt lagerhus – for å bli fordelt 
blant de fattige og trengende» 
(l&p 42:31, 34) .

Herren forklarte videre at disse 
offergavene skulle innbefatte 
medlemmenes talenter . disse 
talentene skal «legges i Herrens 
lagerhus, … idet enhver søker å 
ivareta sin nestes interesser og 
gjøre alle ting med øyet ene og 
alene vendt mot guds ære» 
(l&p 82:18-19) .

Herrens lagerhus er ikke begren-
set til en bygning brukt til distribu-
sjon av mat til de fattige . det inn-
befatter trofast gitte offergaver i 
form av tid, talenter, medfølelse, 
materialer og midler som trofaste 
medlemmer har gitt til biskopen 
for å ta vare på de fattige og tren-
gende . Herrens forrådshus finnes 
derfor i alle menigheter . Biskopen 
forvalter Herrens lagerhus .
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Biskopen snakker med trengende medlemmer og finner ut  
hvordan de best kan hjelpes og hjelpe dem til å hjelpe seg selv.

Stavspresidentens 
ansvar

Stavspresidentskapet påser at 
biskopene forstår velferdsprinsip-
pene og utfører sitt guddommelige 
mandat når det gjelder å finne 
frem til og ta vare på de fattige . 
Stavspresidenten rådfører seg med 
biskopene og gjennomgår inn- og 
utbetalinger av fasteoffermidler .

Stavspresidentskapet kan få i 
oppdrag å sørge for prestedøms-
ledere til velferdsforetak som et 
biskopens lagerhus eller et 
arbeidskontor .

Stavspresidenter er tilstede på 
koordinasjonsrådsmøter for å 
motta instruksjoner om forskjel-
lige anliggender i Kirken, deri-
blant velferdsprinsipper og vel-
ferdsplikter . På disse møtene 
vurderer lederne fremgangsmåter 
for å fremme selvhjulpenhet, 

omsorg for de trengende, og opp-
muntring til å betale fasteoffer .

Stavspresidenter samordner 
også velferds- og nødhjelpsinn-
sats mellom flere staver .

Biskopens ansvar
Biskopen har det guddomme-

lige mandat å finne frem til og ta 
vare på de fattige (se l&p 84:112) . 
Han leder velferdsarbeidet i 
menigheten . Hans mål er å hjelpe 
medlemmer å hjelpe seg selv og 
bli selvhjulpne . (i grener har 
grenspresidenten det samme 
 velferdsansvar .)

Biskoper er velsignet med 
gaven å kunne skjelne for å forstå 
hvordan han best kan hjelpe nød-
trengende . Hvert enkelt tilfelle er 
forskjellig og krever inspirasjon . 
ledet av ånden og de grunnleg-
gende velferdsprinsipper som er 
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beskrevet i denne delen, tar 
biskopen stilling til hvem som 
skal hjelpes, hvor meget som skal 
gis og hvor lenge vedkommende 
skal gis hjelp .

generelt sett hjelper en biskop 
bare de medlemmer som i den 
aktuelle tiden bor innenfor hans 
egen menighets grenser . i sjeldne 
tilfeller kan biskopen, under 
åndens inspirasjon, hjelpe enkelt-
personer som ikke er medlem av 
Kirken .

Biskopen behandler medlem-
mers velferdsbehov konfidensielt . 
Han gir kun de nødvendige 
 opplysninger som trenges av 
 prestedømsledere, ledere i 
Hjelpeforeningen, eller andre 
som yter assistanse .

Biskoper som har spørsmål om 
velferdsmisbruk eller bedrageri, 
kan ringe biskopenes hjelpelinje 
(00-1-801-240-7887) eller område-
kontoret . når en biskop ikke 
kjenner et medlem, skulle han ta 
kontakt med vedkommendes tid-
ligere biskop før han gir velferds-
hjelp .

Grunnleggende  
velferdsprinsipper  
for å yte hjelp

Biskopen skulle følge disse 
grunnleggende velferdsprinsip-
per når det gjelder å ta vare på 
de fattige og trengende:

•	Finne frem til de fattige. det er 
ikke tilstrekkelig å gi hjelp bare 

når det anmodes om det . 
Biskopen skulle oppfordre 
ledere i prestedømmet og 
Hjelpeforeningen, sammen 
med hjemmelærerne og besø-
kende lærerinner, til å være 
behjelpelig med å kartlegge 
medlemmer som har behov 
for hjelp .

•	Fremme personlig ansvar. 
Biskopen gjennomgår med med-
lemmer hvilke ressurser de har 
og hva de og deres familier kan 
gjøre for å dekke deres behov .

•	Opprettholde liv, ikke livsstil. 
Biskopen sørger for det grunn-
leggende og nødvendige til 
livets opphold . Han gir ikke 
hjelp for å opprettholde et 
velstandsliv .

•	Gi varer fremfor kontanter. 
når det er mulig, gir biskopen 
medlemmene varer istedenfor å 
gi dem penger eller betale deres 
regninger . På steder hvor det 
ikke finnes noe Biskopens lager-
hus, kan fastoffermidler brukes 
til innkjøp av tiltrengte varer .

•	Gi arbeidsmuligheter. Biskoper 
ber mottakere av velferdshjelp 
om å arbeide, i den grad de har 
evne til det, for den bistand de 
får . Biskoper underviser om 
viktigheten av å arbeide og gir 
meningsfylte arbeidsoppgaver . 
menighetsrådet sammenfatter 
og fører liste over meningsfylte 
arbeidsoppgaver .
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Under biskopens ledelse er menighetsrådet behjelpelig med å løse velferdsbehov.

Ressurser i Kirken til 
hjelp for de fattige

Menighetsrådet
medlemmer av menighetsrådet, 

spesielt prestedømsquorumene og 
Hjelpeforeningen, hjelper bisko-
pen med å ivareta medlemmers 
velferdsbehov . disse lederne får 
hjelp av hjemmelærere, besøkende 
lærerinner og andre som har spesi-
elle ferdigheter .

ved behov drøftes konfidensielle 
saker på møter i prestedømmets 
utøvende komité, og Hjelpefore-
ningens presidentskap innbys til 
å være tilstede .

Prestedømsquorumer  
og Hjelpeforeningen

velferd står sentralt i preste-
dømsquorumenes og 

Hjelpeforeningens roller . velferd 
skulle drøftes regelmessig på 
møter i presidentskapet . under 
biskopens ledelse er prestedøms-
quorumene og Hjelpeforeningen 
behjelpelig med å finne løsninger 
på velferdsbehov og på hvordan 
man kan bli selvhjulpen .

Hjelpeforeningens president
i tillegg til de velferdsplikter 

som er beskrevet i de foregående 
avsnitt, bistår Hjelpeforeningens 
president biskopen ved å besøke 
medlemmer som trenger velferds-
hjelp . Hun hjelper dem å vurdere 
behovet og foreslår for biskopen 
hva slags hjelp som bør gis . 
Biskopen og Hjelpeforeningens 
president kan benytte skjemaet 
analyse av behov og ressurser 
(32290 170) .
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Når det er på sin plass, ber biskopen Hjelpeforeningens president om å besøke  
medlemmer for å vurdere deres behov og ta stilling til hva slags hjelp som bør gis. 

Menighetens  
velferdsspesialister

Biskopsrådet kan kalle en sys-
selsettingsspesialist og andre vel-
ferdsspesialister . disse spesialis-
tene skulle være medlemmer av 
menigheten som hjelper andre 
medlemmer i menigheten med 
saker som arbeidsansettelse, 
utdanning og opplæring, ernæ-
ring og renhold, det vedvarende 
utdanningsfond, hjemmelager, 
helseomsorg, familieøkonomi og 
andre velferdsbehov .

Fasteoffer og tiende
Herren har fastsatt tiendeloven 

og fasteloven, som innbefatter 
fasteoffer, til sitt folks velsignelse 
(se Jesaja 58:6-12; malaki 3:8-12) . 
fasteoffermidler brukes uteluk-
kende til å dekke velferdsbehov .

Biskopen underviser, med 
menighetsrådets hjelp, alle med-
lemmer om viktigheten av å etter-
leve disse lovene . Han underviser 
også om Herrens løfter til dem 
som etterlever disse lovene . 
løftene innbefatter å føle seg nær-
mere Herren og ha større medli-
denhet med andre . Herren lover 
også mer åndelig styrke, et bedre 
timelig velbefinnende og et ster-
kere ønske om å tjene .

i noen områder av verden er 
det opprettet et biskopens lager-
hus til å skaffe tilveie mat og 
klær . der et biskopens lagerhus 
ikke er opprettet, brukes fasteof-
fermidler til anskaffelse av mat 
og klær . de brukes også til bolig, 
medisinsk hjelp og annet til livets 
opphold .
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Kirkens velferdskomité på 
generalplan fastsetter maksi-
mumbeløpet en biskop kan betale 
for et trengende medlems medi-
sinske utgifter uten ytterligere 
autorisasjon . når fasteoffermidler 
brukes, bør medisinsk behand-
ling foregå ved nærliggende, 
egnet sykehus eller klinikk .

det kreves ikke at utbetalinger 
over fasteofferfondet må balan-
sere med innbetalt fasteoffer .

velferdshjelp er for Kirkens 
medlemmer og finansieres gene-
relt av innbetalte fasteoffermidler . 
Kirkens humanitærhjelp er for 
folk av en hvilken som helst tro 
og finansieres generelt ved innbe-
taling til humanitærfondet .

Stavens egne og andre  
Kirkens ressurser 

Biskopen kan kalle på stavsspe-
sialister, Kirkens arbeidskontorer, 
biskopens lagerhus, deseret 
industries og Kirkens familiekon-
tor for å hjelpe medlemmer i nød, 
der slike ressurser finnes .

Ressurser utenfor Kirken 
til hjelp for de fattige

medlemmer kan velge å bruke 
eksisterende ressurser i samfun-
net, innbefattet statlige ressurser, 
for å få dekket sine grunnleggende 
behov . Biskopen skulle gjøre seg 
kjent med slike ressurser . de kan 
innbefatte:

•	Sykehus,	leger	eller	andre	kil-
der til medisinsk behandling .

•	Yrkesopplæring	og	
arbeidskontorer .

•	Hjelp	til	funksjonshemmede.
•	Profesjonelle	rådgivere	eller	

sosialarbeidere .
•	Behandlingsinstitusjoner	for	

rusavhengige .

også når medlemmer av Kirken 
mottar hjelp utenfor Kirken, skulle 
biskopen hjelpe dem til ikke gjøre 
seg avhengig av disse midlene .
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dette heftet er et sammendrag av grunnleggende velferdsprinsipper 
og elementer av selvhjulpenhet for ledere i prestedømmet og  

Hjelpeforeningen . mer informasjon gis i På Herrens måte –  
Guide i velferdsspørsmål for ledere, som kan skaffes fra  

Kirkens distribusjonssenter . Se også providentliving .org .

Matteus 25:35-36, 40
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Vår primære hensikt var å etablere … et system som ville fjerne  

lediggangens forbannelse og forsorgsvesenets onder,  

og gjeninnføre uavhengighet, flid,  

sparsommelighet og selvrespekt blant våre medlemmer.  

Kirkens mål er å hjelpe folket å hjelpe seg selv.  

Arbeid skal gjenvinne sin posisjon som det styrende  

prinsipp i livet til Kirkens medlemmer.

Det første presidentskap, i Conference Report, okt. 1936, 3
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