
Att sörja för de heliga  
på Herrens sätt

Ö v e r s i k t  Ö v e r  v ä l f ä r d s H A n d l e d n i n g  f Ö r  l e d A r e



Det verkligt långsiktiga målet med välfärdsplanen är att bygga  

upp karaktären hos kyrkans medlemmar, givare och mottagare,  

att få fram allt det fina djupt inom dem och få dem att  

blomstra och bära frukt genom Andens förborgade rikedom,  

vilket är avsikten och anledningen till att vara med i denna kyrka.

J Reuben Clark Jr, möte för stavspresidenter, 2 okt 1936



Syftet med kyrkans välfärd är att hjälpa kyrkans medlemmar  
bli oberoende, ta hand om fattiga och behövande och tjäna andra.
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Medlemmarnas ansvar
Prästadömets och Hjälpfören-

ingens ledare ska hjälpa medlem-
marna förstå sitt ansvar för sig 
själva, sin familj och andra .

Sörja för sig själv och familjen
kyrkans medlemmar har 

ansvar för sin egen andliga och 
timliga välfärd . de har välsignats 
med handlingsfrihetens gåva och 
har förmånen att utstaka sin egen 
kurs, lösa sina egna problem och 
sträva efter att bli oberoende . 
Medlemmarna gör detta med 
inspiration från Herren och med 
sina händers arbete .

Oberoende
Oberoende är förmågan, beslut-

samheten och ansträngningen att 
sörja för sina egna och familjens 
behov . när medlemmar blir obe-
roende har de större förmåga att 
tjäna och ta hand om andra .

Om medlemmarna i kyrkan 
gör allt de kan för att försörja sig 
men ändå inte kan tillgodose sina 
grundläggande behov, bör de 
först be anhöriga om hjälp . när 
detta inte räcker står kyrkan redo 
att hjälpa .

några områden som medlem-
marna bör bli oberoende inom 
nämns nedan och på sidan 2 .

Utbildning. en utbildning kan 
berika, förädla och ge kunskap 
som leder till ett lyckligare liv . 
Medlemmarna bör studera skrif-
terna och andra goda böcker, för-
bättra sin förmåga att läsa, skriva 
och göra grundläggande matema-
tik samt skaffa sig färdigheter som 
är lämpliga för att få anställning . 

Hälsa. Herren har befallt med-
lemmarna att ta hand om sitt 
sinne och sin kropp . de bör följa 
visdomsordet, äta näringsrik 
mat, motionera regelbundet och 

Utbildning

Hemförråd

AnställningEkonomi

HälsaAndlig 
styrka 
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få tillräckligt med sömn . de bör 
sky sådana ämnen eller vanor 
som påverkar kroppen och sinnet 
negativt och som kan leda till 
missbruk . de bör utöva god 
hygien och se till att de får till-
räcklig medicinsk vård och tand-
vård . de bör också sträva efter 
att utveckla en god relation till 
familjemedlemmar och andra .

Anställning. Arbete är den 
grund som oberoende och välfärd 
vilar på . Medlemmarna bör för-
bereda sig för och noga välja ett 
passande yrke eller starta ett eget 
företag som gör att de kan sörja 
för sina egna och för familjens 
behov . de bör bli skickliga på 
arbetet de utför, vara flitiga och 
pålitliga och utföra ett ärligt 
arbete för de pengar och förmå-
ner de får .

Hemförråd. för att ta hand om 
sig själva och sin familj bör med-
lemmarna:

– Bygga upp ett matförråd för tre 
månader som är en del av deras 
normala mathållning .

– lagra dricksvatten ifall det till-
gängliga vattnet skulle förore-
nas eller vattentillgången 
avbrytas .

– gradvis bygga upp ett matför-
råd för en längre tid som kan 
uppehålla livet . 

se Förbered allt som behövs: 
Familjens hemförråd, s 3 . (Artikelnr 
04008 180)

Ekonomi. för att bli ekono-
miskt oberoende bör medlem-
marna:

– Betala tionde och offergåvor .
– Undvika att skuldsätta sig i 

onödan .
– göra upp en budget och leva 

inom sina tillgångar .
– gradvis bygga upp en ekono-

misk reserv genom att regel-
bundet spara lite pengar .

– lära familjens medlemmar 
principerna för god ekonomi .

se Förbered allt som behövs: 
Familjens ekonomi, s 3 . (Artikelnr 
04007 180)

Andlig styrka. Andligheten är 
viktig för en persons jordiska och 
eviga välfärd . kyrkans medlem-
mar bör utöva tro på vår himmel-
ske fader och Jesus kristus, följa 
guds bud, be dagligen, studera 
skrifterna och nutida profeters 
ord, närvara vid kyrkans möten 
och verka i ämbeten och uppgif-
ter i kyrkan .

Omsorg om andra
Under sin jordiska verksamhet 

gick frälsaren bland de fattiga, 
de sjuka och de missmodiga . Han 
avhjälpte deras behov, helade 
dem och gav dem hopp . Han 
lärde sina lärjungar att göra det-
samma . något som känneteck-
nade Jesu kristi lärjungar 
var att de hjälpte nödlidande . 
(se  Joh 13:35 .)
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i vår tid har Herren återigen 
befallt sitt folk att ta hand om de 
fattiga och behövande . Han sade: 
”se, jag säger er, att ni måste 
besöka de fattiga och behövande 
och ge dem lindring .” (l&f 44:6) 
kyrkans medlemmar uppmunt-
ras att kärleksfullt tjäna behö-
vande personer . de bör ”verka 
med iver för en god sak” och 
tjäna utan att bli tillfrågade eller 
att de fått i uppgift att göra det . 
(se l&f 58:26–27 .)

Herren har beskrivit sitt sätt för 
att ta hand om fattiga och behö-
vande . Han uppmanade de heliga 
att ”ge av era medel till de fattiga 
… och [det] skall helgas åt bisko-
pen … [och] skall … förvaras i 
mitt förrådshus för att ges åt 
de fattiga och behövande .” 
(l&f 42:31, 33, 34) 

Herren sade också att dessa 
offergåvor ska inbegripa medlem-
marnas talanger . dessa talanger 
ska ”läggas i Herrens förrådshus 
… var och en bör sträva efter det 
som är till hans nästas fördel och 
göra allt med blicken endast fäst 
på guds ära .” (l&f 82:18, 19)

Herrens förrådshus är inte 
begränsat till en byggnad som 
används för att distribuera mat till 
fattiga . det inbegriper de gåvor i 
form av tid, talanger, omsorg, 
material och ekonomiska medel 
som trofasta medlemmar ger till 
biskopen för att ta hand om fattiga 
och behövande . följaktligen finns 
Herrens förrådshus i varje försam-
ling . Biskopen är förvaltaren av 
Herrens förrådshus .
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Biskopen träffar behövande medlemmar och diskuterar  
hur han bäst kan bidra och hjälpa dem hjälpa sig själva.

Stavspresidentens 
ansvar

stavspresidentskapet ser till att 
biskoparna förstår välfärdsprinci-
perna och utför sitt gudomliga 
uppdrag att söka efter och ta 
hand om de fattiga . stavspresi-
denten rådgör med biskoparna 
och går igenom fasteofferbidrag 
och utgifter .

stavspresidentskapet kan få i 
uppgift att ordna prästadömsle-
dare till välfärdsinrättningar som 
biskopens förrådshus eller en av 
kyrkans arbetsförmedlingar .

stavspresidenter närvarar vid 
möten för samordnande rådet för 
att få instruktioner om olika kyrk-
angelägenheter, bland annat väl-
färdsprinciper och -plikter . Under 
dessa möten begrundar ledarna 
hur de kan främja oberoende,  

ta hand om behövande och upp-
muntra till fasteofferdonationer .

stavspresidenterna samordnar 
också välfärds- och katastrof-
hjälpprojekt som inbegriper flera 
stavar .

Biskopens ansvar
Biskopen har det gudomliga 

uppdraget att söka upp och ta 
hand om fattiga . (se l&f 84:112 .) 
Han leder välfärdsarbetet i för-
samlingen . Hans mål är att hjälpa 
medlemmarna hjälpa sig själva 
och bli oberoende . (i grenar har 
grenspresidenten samma väl-
färdsansvar .)

Biskopar är välsignade med 
urskiljningens gåva så att de 
 förstår hur de bäst kan hjälpa 
behövande . varje enskild omstän-
dighet är unik och kräver inspira-
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tion . vägledd av Anden och de 
grundläggande välfärdsprinciper 
som beskrivits här avgör bisko-
pen vem han ska hjälpa, hur 
mycket han ska ge och hur länge 
han ska hjälpa personen i fråga .

i allmänhet hjälper biskopen 
endast medlemmar som bor inom 
församlingens gränser . i sällsynta 
fall kan biskopen, under Andens 
inspiration, hjälpa personer som 
inte är medlemmar i kyrkan .

Biskopen håller medlemmarnas 
välfärdsbehov konfidentiella . 
Han delger bara sådan informa-
tion som prästadömsledare, 
hjälpföreningsledare eller andra 
behöver för att de ska kunna 
hjälpa till .

Biskopar som har frågor om 
välfärdsmissbruk eller -bedrägeri 
kan ringa biskopens journummer 
(001-801-240-7887) eller områdes-
kontoret . när en biskop inte kän-
ner medlemmen i fråga bör han 
kontakta medlemmens tidigare 
biskop innan han ger någon hjälp .

Grundläggande 
 välfärdsprinciper 
för att ge hjälp

Biskopen bör vägledas av föl-
jande grundläggande välfärds-
principer när han tar hand om 
fattiga och behövande:

•	Söka upp fattiga. det räcker 
inte att bara hjälpa till när 
någon ber om hjälp . Biskopen 

bör uppmuntra prästadöms- 
och hjäpföreningsledare samt 
hem- och besökslärare att 
hjälpa till att söka upp de med-
lemmar som behöver hjälp .

•	Främja personligt ansvar. 
Biskopen går igenom med 
medlemmarna vilka resurser 
och vilket arbete de och deras 
familj kan åstadkomma för att 
uppfylla sina behov .

•	Uppehåll liv, inte en livsstil. 
Biskopen tillhandahåller 
grundläggande livsuppehål-
lande hjälp . Han ger inte sådan 
hjälp som gör att mottagaren 
kan upprätthålla en hög lev-
nadsstandard . 

•	Ge varor hellre än kontanter. 
när så är möjligt ger biskopen 
medlemmarna varor i stället för 
pengar eller att betala deras 
räkningar . Om biskopens för-
rådshus inte finns i området 
kan fasteofferpengar användas 
för att köpa nödvändiga varor . 

•	Ge möjligheter till arbete. 
Biskopen ber dem som tar emot 
hjälp att arbeta så mycket de 
kan för den hjälp de får . Han 
undervisar om vikten av att 
arbeta och tillhandahåller 
meningsfulla arbetsuppgifter . 
församlingsrådet sammanstäl-
ler och har en lista över 
meningsfulla arbetstillfällen .
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Under biskopens ledning hjälper församlingsrådet till att avhjälpa välfärdsbehov.

Kyrkans resurser för 
att hjälpa fattiga

Församlingsrådet
Medlemmarna i församlingsrå-

det, särskilt prästadömskvoru-
men och Hjälpföreningen, hjälper 
biskopen att uppfylla medlem-
marnas välfärdsbehov . dessa 
ledare får hjälp av hemlärare, 
besökslärare och andra med sär-
skilda färdigheter .

vid behov kan konfidentiella 
angelägenheter diskuteras på 
mötet för prästadömets verkstäl-
lande kommitté dit hjälpfören-
ingspresidentskapet kan inbjudas 
att närvara .

Prästadömskvorum  
och  Hjälpföreningen

välfärd är en viktig del av 
pr ästadömskvorumens och 

Hjälpföreningens roll . den bör 
diskuteras regelbundet under 
presidentskapens möten . Under 
ledning av biskopen hjälper präs-
tadömskvorumen och Hjälpför-
eningen medlemmarna att hitta 
lösningar på välfärdsbehov och 
att bli oberoende .

Hjälpföreningens president
förutom välfärdsuppgifterna 

som beskrivits tidigare hjälper 
hjälpföreningspresidenten van-
ligtvis biskopen genom att besöka 
medlemmar som behöver väl-
färdshjälp . Hon hjälper dem 
bedöma sina behov och ger 
biskopen förslag på vilken hjälp 
som kan ges . Biskopen och 
 hjälpföreningspresidenten kan 
använda blanketten Analys av 
behov och resurser (artikelnr 
32290 180) för att hjälpa dem .
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När så är lämpligt ger biskopen hjälpföreningspresidenten  
i uppgift att besöka medlemmar för att bedöma deras behov  

och hjälpa honom avgöra vilken hjälp som ska ges.

Församlingens 
 välfärdskonsulenter

Biskopsrådet kan ringa en 
anställningskonsulent och andra 
välfärdskonsulenter . dessa spe-
cialister bör tillhöra församlingen 
och hjälpa andra församlings-
medlemmar med sådant som 
arbete, utbildning, näringslära 
och hygien, ständiga utbildnings-
fonden, hemförråd, hälsovård, 
familjens ekonomi och andra 
 välfärdsbehov .

Fasteoffer och tionde
Herren har upprättat tiondela-

gen och fastelagen, som inbegri-
per fasteoffer, för att välsigna sitt 
folk . (se Jes 58:6–12; Mal 3:8–12 .) 
fasteoffer används enbart för att 
avhjälpa välfärdsbehov .

Med hjälp av församlingsrådet 
undervisar biskopen alla med-

lemmar om hur viktigt det är att 
följa dessa lagar . Han undervisar 
också om Herrens löfte till dem 
som efterlever dessa lagar . det är 
sådana löften som att de känner 
sig närmare Herren och får större 
kärlek till andra . Herren lovar 
också att de ska få större andlig 
styrka, förbättrad timlig välfärd 
och en större önskan att tjäna .

i vissa områden i världen delas 
mat och kläder ut via biskopens 
förrådshus . där det inte finns 
sådana förrådshus används 
fasteoffren till att ge mat och klä-
der . de används också för att ge 
tak över huvudet, medicinsk vård 
och annan livsnödvändig hjälp .

kyrkans välfärdskommitté 
avgör hur mycket en biskop kan 
betala för en behövande med-
lems medicinska utgifter utan 
ytterligare bemyndigande . när 
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fasteoffermedel används ska den 
medicinska vården ombesörjas 
i en närbelägen, lämplig 
vårdinrättning . 

det finns inget krav på att 
fasteofferutgifterna ska hållas i 
balans med fasteoffergåvorna .

välfärdshjälpen är till för kyr-
kans medlemmar och tillhanda-
hålls vanligtvis genom 
fasteofferdonationer . kyrkans 
humanitära hjälp är till för män-
niskor av alla trosuppfattningar 
och tillhandahålls vanligtvis 
genom donationer för humanitär 
hjälp .

Resurser i staven  
och på annat håll

Biskopen kan använda stavs-
konsulenter, kyrkans arbetsför-
medlingar, biskopens förrådshus, 
deseret industries och kyrkans 
familjeservice för att hjälpa behö-
vande medlemmar där sådana 
resurser finns att tillgå .

Resurser utanför kyrkan 
som kan hjälpa fattiga

Medlemmar kan välja att 
använda resurser i samhället, 
bland annat statliga bidrag, för 
att tillgodose sina grundläggande 
behov . Biskopen bör vara förtro-
gen med dessa resurser . de kan 
innefatta följande:

•	Sjukhus,	läkare	eller	andra	
resurser för medicinsk vård .

•	Yrkesutbildning	och	arbetsför-
medling . 

•	Tjänster	för	personer	med	han-
dikapp .

•	Professionella	terapeuter	eller	
socialassistenter .

•	Vård	för	personer	med	miss-
bruk .

Också när medlemmar i kyrkan 
får hjälp genom utomstående 
resurser bör biskopen hjälpa dem 
undvika att bli beroende av dessa 
resurser .
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det här häftet är ett sammandrag av grundläggande principer  
för välfärd och oberoende för prästadöms- och hjälpföreningsle-

dare.	Ytterligare	information	finns	i	Att sörja för de heliga på  
Herrens sätt: Välfärdshandledning för ledare, och finns att få genom 

kyrkans distributionstjänst . se också providentliving .org .
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Vårt primära syfte var att … upprätta ett system  

under vilket lättjans förbannelse skulle utrotas,  

det onda som följer av allmosor avlägsnas och oberoende, flit,  

sparsamhet och självrespekt återigen upprättas bland vårt folk.  

Kyrkans syfte är att hjälpa människor hjälpa sig själva.  

Arbete ska åter krönas som den styrande  

principen hos våra medlemmar i kyrkan.
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