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BUDSKAP FRÅN FÖRSTA PRESIDENTSKAPET

Kära bröder och systrar!

Sista dagars heliga har under många år tillråtts att förbereda sig för

motgångar genom att spara lite pengar. Att göra det ökar starkt trygghe-

ten och välbefinnandet. Varje familj har ansvaret att i görligaste mån

sörja för sina egna behov.

Vi uppmanar er var ni än befinner er i världen att bereda er för svårig-

heter genom att se till era ekonomiska villkor. Vi uppmanar er att vara

försiktiga med utgifter, att behärska er i inköp för att undvika skulder.

Betala av skulder så snart ni kan och befria er från sådant slaveri. Spara

regelbundet lite pengar för att så småningom bygga upp en reservfond.

Om ni har betalt era skulder och har en ekonomisk reserv, även om

den är liten, känner ni och era barn er tryggare och får åtnjuta större

frid i hjärtat.

Må Herren välsigna er i arbetet med familjens ekonomi.

Första presidentskapet



BETALA TIONDE OCH OFFERGÅVOR
En framgångsrik familjeekonomi börjar med att betala

ett ärligt tionde och att ge ett generöst fasteoffer. Herren
har lovat att öppna himlens fönster och utgjuta stora
välsignelser över dem som trofast betalar tionde och
fasteoffer. (Se Malaki 3:10.)

UNDVIK SKULDER
Att spendera mindre pengar än vad inkomsten ger

är grundläggande för er ekonomiska trygghet. Undvik
skuldsättning, med undantag för köp av ett enkelt hem
eller betalning av utbildning eller andra nödvändiga
behov. Spara pengar för att kunna köpa det som ni
behöver. Om ni har skulder så betala av dem så snabbt
som möjligt.

GÖR UPP OCH FÖLJ EN BUDGET
För uppteckning över era utgifter. Anteckna och gå

igenom varje månads inkomster och utgifter. Bestäm
hur ni ska minska på onödiga utgifter.

Använd den här informationen för att göra upp en
familjebudget. Planera för vad ni ska ge som donationer
till kyrkan, hur mycket ni ska spara och vad ni ska spen-
dera till mat, bostad, el, värme, vatten, telefon, transport,
kläder, försäkring och så vidare. Disciplinera er till att
leva inom era budgetramar. (Se Arbetsblad för budget
på baksidan.)

BYGG UPP EN RESERV
Bygg så småningom upp en reserv och använd den

enbart för nödsituationer. Om ni regelbundet sparar lite
pengar kommer det att förvåna er hur mycket det växer
med tiden.

UNDERVISA FAMILJENS MEDLEMMAR
Lär familjens medlemmar principerna för en god eko-

nomi. Engagera dem i att göra upp en budget och sätta
familjens ekonomiska mål. Undervisa om principerna
hårt arbete, sparsamhet och sparande. Betona vikten
av att skaffa sig så mycket utbildning som möjligt.

DE GRUNDLÄGGANDE PRINCIPERNA 
FÖR FAMILJENS EKONOMI
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ARBETSBLAD FÖR BUDGET

BUDGET FÖR
(månad/år)

INKOMSTER BERÄKNADE FAKTISKA

Lön (efter skatt)

Övriga inkomster

Inkomster totalt

UTGIFTER BERÄKNADE FAKTISKA

Tionde och offergåvor

Sparande

Mat

Boendelån eller hyra

Värme, el, vatten o d

Resor, bil etc

Avbetalningar

Försäkringar

Friskvård, medicin

Kläder

Skolutgifter

Övrigt

Utgifter totalt

Inkomster minus utgifter

Besök 
www.providentliving.org 

för mer information om familjeekonomi.

• Budgetera för en bestämd tidsperiod (t ex en vecka, två veckor, en månad).
• Gå igenom er budget regelbundet.
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