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Inledning

1

Kyrkan framställde den här handled-
ningen för att hjälpa prästadömets och
biorganisationernas ledare lära sig
plikterna i sina kallelser och hur de
ska utföra dem. Alla ledare och övriga
medlemmar i kyrkan ska hjälpa till
med att utföra kyrkans uppgift,
som är att inbjuda alla människor att
”komma till Kristus och bli fullkom-
nade i honom” (se Moroni 10:32).
För att utföra denna uppgift hjälper
ledarna medlemmarna att:

• Förkunna Jesu Kristi evangelium för
varje nation, släkte, tungomål och
folk. Dela med sig av evangeliet
genom att bära vittnesbörd enligt
Andens maningar.

• Fullkomliggöra de heliga. Hjälpa
nyomvända bli starka i kyrkan
genom att se till att de har en vän
och en uppgift och får näring av
Guds ord. Erhålla förordningarna
och ingå förbunden i evangeliet,
sträva efter att hålla buden så som
de har lovat, tjäna sin nästa, ta hand
om de fattiga och nödställda och
stärka vänskapen mellan varandra
för att uppbygga de heligas gemen-
skap.

• Återlösa de döda. Ta reda på
uppgifter om avlidna förfäder och
utföra tempelförordningar för dem
i så stor utsträckning som möjligt
för att bereda vägen för familjens
och släktens upphöjelse.

Sprida evangeliet

Herren ber kyrkans medlemmar att
dela med sig av evangeliet. Ledarna
ska göra det själva och bör uppmuntra
och inspirera andra medlemmar att
göra det. Några sätt att dela med sig
av evangeliet är att:

• Vara ett föredöme genom att leva
efter evangeliets principer.

• Berätta för vänner och släktingar
om evangeliet och de välsignelser
det ger dem.

• Hjälpa distrikts- eller heltids-
missionärerna.

• Planera aktiviteter och program för
att presentera evangeliet för andra
människor.

Ett annat sätt att dela med sig av
evangeliet är att hjälpa medlemmar
förbereda sig för en heltidsmission.
Ledarna kan hjälpa ungdomar förbe-
reda sig, uppmuntra föräldrar att



förbereda sina barn för mission och
uppmuntra pensionerade par att
utföra mission. Dessutom kan de råda
medlemmar att spara pengar för sin
mission och ge ekonomiskt stöd till
missionärer.

Under grenspresidentens ledning
samordnar grenens missionsledare
(om en sådan kallats) missionärs-
arbetet i grenen.

Fullkomliggöra de heliga
Att fullkomliggöra de heliga innebär
att uppmuntra och hjälpa varje
medlem att leva efter evangeliet varje
dag för att bereda sig för upphöjelse.
Fullkomliggörandet av de heliga har
både en andlig och en timlig aspekt.

Andlig förberedelse

Ledarna bör ständigt be om inspira-
tion för att förstå hur de ska hjälpa
medlemmarna öka sin andliga styrka.
Ledarna kan hjälpa medlemmarna
uppfylla sina andliga behov genom att
undervisa dem om evangeliet och

uppmana dem att efterleva det. De bör
uppmuntra medlemmarna att komma
nära Herren genom bön och fasta,
genom att ta del av sakramentet och
studera skrifterna och nutida profeters
lärdomar. De bör ge tillfällen till att
tjäna, se till att kyrkans möten är and-
ligt uppbyggande och visa kärlek
genom att ge medlemmarna personlig
hjälp.

Arbetet med att fullkomliggöra de
heliga bör inriktas på enskilda med-
lemmar och familjer. Kyrkan stärker
och stöder familjer och hem. Hemmet
är den viktigaste platsen för evangelie-
undervisning och ledarskap. Ledarna
ska uppmuntra familjemedlemmarna
att älska och tjäna varandra och ska
framhålla att föräldrarna har ansvaret
att undervisa sina barn om evangeliet
och att ha hemafton regelbundet.

Alla kyrkans medlemmar bör bereda
sig för att få templets välsignelser.
Medlemmarnas ansvar att göra detta
framställs i Handledning för familjen
(31180 180). Ledarna kan hjälpa med-
lemmarna förbereda sig för att få tem-
pelvälsignelser genom att undervisa
dem om templet. Ledarna ska upp-
muntra medlemmarna att leva värdigt
så att de kan få och alltid ha en gäl-
lande tempelrekommendation och få
sin begåvning och besegling i templet
där så är möjligt. En värdig person har
ingått förbund med Herren, till exem-
pel dopförbundet, och strävar flitigt
efter att hålla dessa förbund.
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Fysisk och timlig förberedelse

Ledarna kan hjälpa medlemmarna till-
godose fysiska och timliga behov
genom att undervisa dem om att vara
oberoende och bereda sig för eventu-
ella svårigheter. Ledarna kan lära
medlemmarna att efterleva tiondela-
gen och fastelagen, uppmuntra dem
att leva inom sina tillgångar och ge
hemlärare och besökslärare i uppgift
att vaka över dem och hjälpa dem.

Ledarna bör uppsöka och hjälpa till
med att ta hand om de fattiga och
behövande i grenen och lära grenens
medlemmar att också göra det.

Se Handledning för familjen för mer
information om hur medlemmar kan
tillgodose sina fysiska behov.

Tempelförordningar och
släktforskning

Utöver att få sina egna tempelförord-
ningar hjälper medlemmarna till med
att återlösa de döda genom att ta fram
uppgifter om sina förfäder och utföra
tempelförordningar för dem. I början
bör de koncentrera sig på de första
fyra generationerna av sina förfäder.
Ledarna kan hjälpa medlemmarna
genom att undervisa dem om vad kyr-
kan lär om återlösning av de döda,
uppmuntra dem att sända in namn för
tempelarbete och utföra tempelförord-
ningar, där så är möjligt, för sina förfä-
der och för andra som dött.
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Prästadömet

4

Prästadömet är Guds kraft och aukto-
ritet. Genom det utför han sitt verk
och sin härlighet, vilket är ”att åväga-
bringa odödlighet och evigt liv för
människan” (Moses 1:39). Jesus
Kristus tillåter värdiga manliga med-
lemmar i kyrkan att bära hans prästa-
döme. När de ordinerats till prästa-
dömet kan de bemyndigas att utföra
Herrens verk, till exempel predika
evangeliet, utföra prästadömsförord-
ningar och betjäna, enligt de kallelser
de får, i Guds rike på jorden.

”I kyrkan finnes det två prästadömen,
nämligen det Melkisedekska och det
Aronska” (L&F 107:1). Himmelska
budbärare återställde prästadömets

myndighet till jorden genom profeten
Joseph Smith.

Melkisedekska prästadömet
Melkisedekska prästadömet är det
högre prästadömet. Dess namn
kommer från namnet på en stor hög-
präst som levde på Abrahams tid
(se L&F 107:2–5). Bröder som innehar
detta prästadöme har makten och
auktoriteten att inneha ledaruppgifter
i kyrkan och leda förkunnandet av
evangeliet. Då de kallas till detta kan
de presidera över missioner, distrikt,
grenar och kvorum.

Innan en man kan ordineras till ett
ämbete inom melkisedekska prästa-



dömet måste han först få melkisedek-
ska prästadömet förlänat till sig.
Sedan ordineras han till ett ämbete
inom detta prästadöme. Dessa ämbe-
ten är äldste, högpräst, patriark, sjuttio
och apostel. Missionens eller distrik-
tets prästadömsledare organiserar
bröder som innehar melkisedekska
prästadömet i äldstekvorum inom
missionen eller distriktet. En president
presiderar över varje äldstekvorum.
Han undervisar kvorummedlem-
marna om deras plikter och uppmunt-
rar dem till broderskap. Alla bröder
i grenen som bär melkisedekska
prästadömet är medlemmar i äldste-
kvorumet.

Äldste och kvorumpresidentskapet
för äldsterna

Äldsterna ska undervisa, förklara,
döpa och vaka över kyrkan. Utöver att
äldsterna har auktoriteten och plik-
terna i aronska prästadömets ämbeten,
kan de förläna den Helige Andens
gåva, smörja och välsigna sjuka och
utföra andra förordningar (se ”Prästa-
dömets förordningar och välsignelser”
i Handledning för familjen). När älds-
terna bemyndigats till detta av sina
prästadömsledare kan de presidera
över kyrkans möten när ingen aukto-
riserad högpräst är närvarande.
(Se L&F 20:42–45; 107:11.)

När en gren har värdiga män som
innehar melkisedekska prästadömet
kan missions- eller distriktspresident-

skapet, enligt Andens ledning, organi-
sera ett äldstekvorum i grenen och
kalla och avskilja en kvorumpresident
från kvorumets medlemmar. Alltefter
antalet äldster i grenen växer kan mis-
sionspresidentskapet kalla och avskilja
två rådgivare till äldsternas kvorum-
president. Ett äldstekvorum kan bestå
av högst 96 medlemmar. Kvorumet
hjälper och vägleder fäder och andra
kvorummedlemmar.

Äldsternas kvorumpresident verkar
under ledning av distrikts- eller
missionspresidenten och är ansvarig
inför honom. Kvorumpresidenten
arbetar också under grenspresidentens
ledning som medlem i prästadömets
verkställande kommitté i grenen och
som medlem i grensrådet. Kvorum-
presidenten presiderar över kvoru-
mets medlemmar i grenen och är ett
föredöme för dem. Han samarbetar
med grenspresidenten för att organi-
sera och administrera hemundervis-
ningen för att se till att kyrkan alltid
har god kontakt med alla medlem-
marna i grenen.

Kvorumpresidenten undervisar kvo-
rummedlemmarna om evangeliet och
deras plikter inom melkisedekska präs-
tadömet (se L&F 107:89). Han upp-
muntrar dem att tjäna med glädje och
ödmjukhet, särskilt i sina plikter som
makar och fäder. Han lär dem hur de
ska utföra prästadömsförordningar
och han planerar serviceprojekt och
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aktiviteter som är till hjälp för med-
lemmarna och stärker broderskapet
i kvorumet. Han har ansvar för
kvorummedlemmarnas andliga och
timliga välfärd.

Äldsternas kvorumpresident ger hem-
läraruppgifter till dem som bär melki-
sedekska prästadömet och till vuxna
(19 år och äldre) som innehar aronska
prästadömet, och med grenspresiden-
tens godkännande ger han hemlä-
raruppgifter till unga män som är
lärare och präster inom aronska präs-
tadömet. Hemläraruppgifter ges par-
vis under enskilda intervjuer. Äldstek-
vorumets president kan efter
grenspresidentens godkännande ge
hustrun till en man som innehar mel-
kisedekska prästadömet i uppdrag att
följa med sin make på besök då det
finns ett särskilt behov av ett äkta par.

Kvorumpresidenten undervisar kvo-
rummedlemmarna om ändamålen
med hemundervisningen (se sidorna
6–7) och inspirerar dem att uppfylla
dem väl. En medlem av kvorumpresi-
dentskapet intervjuar hemlärarna
regelbundet för att få en redogörelse
för deras besök och få veta medlem-
marnas behov.

Äldsternas kvorumpresident överinser
hemundervisningen och håller
grenspresidenten informerad om hem-
lärarbesöken och om de behov och
svårigheter som medlemmarna har
som framkommit genom hemlärarbe-

söken.

Kvorumpresidenten uppmuntrar kvo-
rummedlemmarna att delta i kyrkans
möten och aktiviteter och tjäna andra.
Han hjälper män som inte ordinerats
och dem som är över 18 år som inne-
har aronska prästadömet att förbereda
sig för att få melkisedekska prästadö-
met och tempelförordningarna. Hem-
lärarna hjälper till med detta, men
presidenten behöver ofta ge personlig
hjälp till sina kvorummedlemmar.

Högpräst, patriark, sjuttio och
apostel

Se Evangeliets principer, kapitel 14, för
information om ämbetena högpräst,
patriark, sjuttio och apostel.

Hemundervisning

Hemlärare är bröder som bär prästa-
dömet och som kallats att hjälpa
prästadömsledarna vaka över och
stärka medlemmar i grenen. Män och
pojkar som innehar melkisedekska
prästadömet eller aronska prästa-
dömet, med undantag för diakoner,
kan verka som hemlärare.
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Hemlärarna ska besöka medlemmarna
regelbundet, visa dem kärlek, under-
visa dem om evangeliet och inbjuda
dem att komma till Kristus. Hemlä-
rarna bör uppmuntra fäderna till bön
och till att ta väl hand om sina famil-
jer. Hemlärarna hjälper medlemmarna
vid sjukdom, när de förlorat någon
anhörig, då de känner ensamhet, är
arbetslösa, och vid andra särskilda
behov. (Se L&F 20:51, 53, 59.)

Hemlärarna representerar Herren,
grenspresidenten och kvorumpresi-
denten då de besöker sina tilldelade
familjer. De tar reda på familjemed-
lemmarnas intressen och behov och
visar uppriktigt intresse för dem.
Under Andens inspiration söker hem-
lärarna undervisa om evangeliet och
utveckla och stärka tron hos de
enskilda personer och familjemedlem-
mar som de besöker. Om möjligt bör
varje hemlärare ha en kamrat.

Hemlärare:

• Håller god kontakt med varje
tilldelad medlem.

• Erkänner fadern som familjens
överhuvud (eller modern eller
annan familjemedlem där det inte
finns någon far i hemmet) och hjäl-
per honom leda sin familj på deras
färd mot odödlighet och evigt liv.

• Hjälper medlemmarna ha tro på
Jesus Kristus genom att ge ett
budskap från skrifterna eller från

de levande profeterna enligt
Budskap från första presidentskapet
eller Liahona.

• Ber tillsammans med och ger
välsignelser till dem de besöker.

• Informerar familjen om möten,
aktiviteter i kvorumet och grenen
och särskilda projekt, och hjälper
dem delta.

• Rapporterar till äldsternas kvorum-
president (eller till grenspresidenten
om grenen inte har något äldste-
kvorum) om hur det går för med-
lemmarna.

• Uppmuntrar och hjälper familje-
medlemmarna att få alla nödvän-
diga evangelieförordningar och
hålla de förbund som hör samman
med dem.

• Uppmuntrar medlemmarna att
utföra missionärsarbete, släktforsk-
ning och tempelarbete.

Förordningar och välsignelser

Prästadömets förordningar är heliga
handlingar som uppenbarats av Her-
ren och som utförs med prästadömets
myndighet. Prästadömsvälsignelser
ges till läkedom, tröst och upp-
muntran. Dopet och att välsigna och
dela ut sakramentet är exempel på
prästadömsförordningar. Vissa förord-
ningar kan utföras av bröder som har
aronska prästadömet, men de flesta
förordningar utförs av män som har
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melkisedekska prästadömet
(se ”Aronska prästadömet” i den här
handledningen och i Handledning för
familjen). Grenspresidenter och älds-
ternas kvorumpresidenter ska under-
visa bröderna om hur de utför förord-
ningar. Dessa ledare ska hjälpa
fäderna förbereda sig och vara värdi-
ga att utföra förordningar för familje-
medlemmarna. Bröder som utför
förordningar och välsignelser ska för-
bereda sig genom att leva i enlighet
med evangeliets principer och genom
att sträva efter den Helige Andens
vägledning. De utför varje förordning
och välsignelse på ett värdigt sätt.
Varje förordning ska utföras:

1. I Jesu Kristi namn.

2. Med prästadömets myndighet.

3. Enligt nödvändiga tillvägagångs-
sätt, som att använda särskilda ord
eller invigd olja.

4. Efter bemyndigande av den
utsedda prästadömsledare som har
vederbörliga nycklar, om så behövs.
Förordningar som kräver bemyndi-
gande av prästadömsledare är att ge
namn till och välsigna barn, utföra dop
och konfirmationer, förläna prästadömet
och ordinera till ämbete inom prästadö-
met, välsigna och dela ut sakramentet
och inviga gravar.

Se Handledning för familjen för anvis-
ningar om särskilda förordningar och
välsignelser.

Aronska prästadömet

Aronska prästadömet ”är ett tillägg till
det högre eller Melkisedekska prästa-
dömet” (L&F 107:14). Det har fått sitt
namn från Aron, Moses bror, för att
det gavs till honom och hans efter-
kommande. Bröder som har aronska
prästadömet har myndighet att utföra
vissa prästadömsförordningar. Präster
kan utföra dop, välsigna sakramentet
och ordinera präster, lärare och dia-
koner. Präster och lärare kan göra
i ordning sakramentet. Präster, lärare
och diakoner kan dela ut sakramentet.
(Se L&F 107: 13–14, 20.)

När aronska prästadömet förlänas till
en person, ordineras han till ett
ämbete inom detta prästadöme. Dessa
ämbeten är diakon, lärare och präst.
Enligt Andens ledning och beroende
på antalet prästadömsbärare organise-
rar grenspresidenten, som är president
för aronska prästadömet i grenen,
bröder som har samma ämbete i kvo-
rum för diakoner (12–13 år), lärare
(14–15 år) och präster (16–18 år).
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Grenspresidenten, som har president-
skapets nycklar för aronska prästadö-
met, är president för aronska prästa-
dömet i grenen. Han är president för
prästernas kvorum och kan kalla två
värdiga präster som hans assistenter
i prästernas kvorum. Han kan kalla en
värdig lärare och en värdig diakon
som presidenter för respektive lärar-
nas och diakonernas kvorum. Han,
eller en rådgivare som fått den upp-
giften, kan kalla två rådgivare till
lärarnas och diakonernas kvorumpre-
sidenter för att få fullständiga presi-
dentskap för dessa kvorum. När kvo-
rumen har ett tillräckligt antal unga
män kan en medlem i grenspresident-
skapet kalla en ung man i varje kvo-
rum som kvorumsekreterare.
Grenspresidenten avskiljer sina assi-
stenter i prästernas kvorum och presi-
denterna för lärarnas och diakonernas
kvorum. En medlem i grenspresident-
skapet avskiljer rådgivare i kvorum-
presidentskapen och sekreterare.

Efter prästadömsmötets inledning
samlas de aronska prästadömsbä-
rarna, under ledning av grenspresi-
denten, åtskilda från de som har
melkisedekska prästadömet.

När grenspresidenten organiserar
aronska prästadömets kvorum kallar
han, enligt Andens ledning, och
avskiljer en man som har melkisedek-
ska prästadömet eller är präst inom
aronska prästadömet att vara Unga
mäns president. Unga mäns president

samarbetar med grenspresidentskapet
och aronska prästadömets kvorum-
presidentskap för att hjälpa varje kvo-
rummedlem att stärka sin tro på Jesus
Kristus och få större kunskap om
och förmåga att leva enligt det åte-
rupprättade evangeliets principer.

Aronska prästadömets mål är att
hjälpa var och en som är ordinerad till
detta prästadöme att:

• Omvända sig till Jesu Kristi evange-
lium och efterleva dess lärdomar.

• Tjäna trofast i sina prästadömskal-
lelser och uppfylla de ansvar som
tillhör varje prästadömsämbete.

• Tjäna andra på ett meningsfullt sätt.

• Förbereda sig för och leva värdig att
ta emot melkisedekska prästadömet
och templets förordningar.

• Bereda sig för att utföra en heder-
värd heltidsmission.

• Skaffa sig så mycket utbildning som
möjligt och bereda sig för att bli en
värdig make och far.

• Visa tillbörlig respekt för kvinnor,
flickor och barn.

Grenspresidenten samarbetar med
aronska prästadömets kvorumpresi-
dentskap för att planera kvorum-
möten, serviceprojekt och aktiviteter
som bidrar till att uppnå dessa mål.
Aktiviteterna ska ge en sund miljö där
de unga männen kan få vänner, tjäna
andra och utveckla talanger tillsam-
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mans med andra som har samma tro
och normer.

Aronska prästadömets kvorumpresi-
dentskap och Unga kvinnors klasspre-
sidentskap kan, i samarbete med
aronska prästadömets och Unga kvin-
nors vuxna ledare, planera gemen-
samma aktiviteter för aronska prästa-
dömet och Unga kvinnor under
grenspresidentens tillsyn. De gemen-
samma aktiviteterna kallas veckoträf-
far.

Diakon

En värdig ung man som blivit döpt
och konfirmerad kan ordineras till
diakon när han är minst tolv år gam-
mal. Diakoner brukar få uppgiften att
dela ut sakramentet, sköta om kyrkans
byggnader och tomtmark, hjälpa till
med att ta hand om nödlidande och
utföra särskilda uppgifter som exem-
pelvis att insamla fasteoffer.

Ett kvorum för diakoner kan bestå av
högst 12 diakoner (se L&F 107:85).

Lärare

En värdig ung man kan ordineras till
lärare när han är minst fjorton år
gammal. Som tillägg till den myndig-
het och de plikter som diakoner har,
förbereder lärare sakramentet och ver-
kar som hemlärare.

Ett kvorum för lärare kan bestå av
högst 24 lärare (se L&F 107:86).

Präst

Värdiga bröder kan ordineras till präs-
ter när de är minst 16 år gamla. Nor-
malt brukar vuxna manliga omvända
vara präster tills de har fått tillräcklig
erfarenhet för att ordineras till äldster.

Som tillägg till diakonernas och lärar-
nas myndighet och plikter kan präster
döpa och administrera sakramentet,
och kan leda möten när ingen som har
melkisedekska prästadömet är närva-
rande (se L&F 20:46–51).

Ett kvorum för präster kan bestå av
högst 48 präster (se L&F 107:87–88).
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Biorganisationerna

11

I en gren upprättas prästadömets
organisation först. Alltefter antalet
medlemmar ökar och ledare och möte-
splatser finns att tillgå, kan grenspresi-
denten organisera biorganisationer till
prästadömet då han fastställer att det
finns behov av dem. Biorganisatio-
nerna är Hjälpföreningen, Unga män,
Unga kvinnor, Primärföreningen och
Söndagsskolan.

Till dess att grenen har ett tillräckligt
antal kvinnor, unga kvinnor och barn
för att dela upp dem i separata biorga-
nisationsgrupper, samlas de gemen-
samt för undervisning under ledning
av Hjälpföreningens president.

Hjälpföreningen
Hjälpföreningen bistår prästadöms-
ledarna genom att uppmuntra de
vuxna systrarna (18 år och äldre) att
tillväxa i tro på Herren Jesus Kristus.
Hjälpföreningen hjälper kvinnorna
och deras familjer att komma till
Kristus och leva värdiga att få den
Helige Andens vägledning. Hjälp-
föreningens systrar undervisar om och
lär sig evangeliets lärdomar, utför väl-
görenhet, utvecklar talanger för hem
och hushåll, stärker familjerelationer
och tjänar och stöder varje syster.

När en gren har minst två kvinnliga
medlemmar kan grenspresidenten
organisera Hjälpföreningen. Under



ledning av grenspresidenten gör
Hjälpföreningens president följande:

• Utser någon att hålla eller håller
själv en lektion för vuxna kvinnor
(18 år och äldre) under söndagarna
medan männen och de unga
männen är på prästadömsmötet.

• Samarbetar med grenspresidenten
för att underrätta honom om de
behov och aktiviteter som kvin-
norna, de unga kvinnorna och bar-
nen har.

• Hjälper grenspresidenten uppmärk-
samma och ta hand om behövande.

Unga män
Se ”Aronska prästadömet” på sidorna
8–10 i den här handledningen.

Unga kvinnor

Grenspresidentskapet har i huvudsak
samma ansvar för unga kvinnor, 12 till
och med 18 år, som för unga män i den
åldern.

Organisationen Unga kvinnor hjälper
flickor (12 till och med 17 år) omvända

sig till Jesu Kristi evangelium, hedra
sina föräldrar, bereda sig för att ingå
och hålla heliga tempelförbund, bli
värdiga hustrur och mödrar och tjäna
andra. De unga kvinnorna får under-
visning om evangeliet på söndagsmö-
ten och under veckoträffar.

Unga kvinnor som är 12 till och med
17 år kan samlas åtskilt från Hjälpföre-
ningen när grenspresidenten anser att
det finns tillräckligt många unga kvin-
nor i grenen. Han kan organisera dem
i klasserna Bikupan (12–13 år), 
Mia-flickor (14–15 år) och Laurel
(16–17 år). Han kan kalla och avskilja
en värdig ung kvinna i varje klass som
klasspresident. En medlem i grens-
presidentskapet kan kalla och avskilja
ytterligare två unga kvinnor som
rådgivare till varje president och en
klasssekreterare när det finns tillräck-
ligt många unga kvinnor i klassen.

Under ledning av grenspresidenten
samarbetar Unga kvinnors president-
skap (vuxna) med grenspresidentska-
pet och med Unga kvinnors klasspre-
sidentskap (flickor) för att stärka varje
ung kvinnas tro på Jesus Kristus och
öka hennes kunskap om och förmåga
att leva enligt det återupprättade
evangeliets principer. Söndagens
evangelieundervisning och sunda
aktiviteter på veckoträffen kan bidra
till att dessa mål uppnås.

Unga kvinnors klasspresidentskap och
aronska prästadömets kvorumpresi-
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dentskap kan, i samarbete med Unga
kvinnors och aronska prästadömets
vuxna ledare, planera gemensamma
aktiviteter för Unga kvinnor och
aronska prästadömet under grenspre-
sidentens tillsyn. De gemensamma
aktiviteterna kallas veckoträffar.

Primärföreningen

Primär undervisar barn (3 till och med
11 år) om Jesu Kristi evangelium
och hjälper dem lära sig leva efter det.
I Primär känner sig barnen välkomna,
känner Frälsarens kärlek och känner
den glädje som evangeliet ger.

Primärs tema är: ”Alla dina barn
skola bliva undervisade av Herren,
och stor frid skola dina barn hava”
(3 Ne 22:13). Primärföreningen hjälper
prästadömets ledare i att utföra
kyrkans uppgift genom att upp-
muntra barnen att studera skrifterna,
be och följa Frälsarens exempel. Syf-
tena med Primär är att:

• Lära barnen att de är Guds barn och
att vår himmelske Fader och Jesus
Kristus älskar dem.

• Hjälpa barnen lära sig att älska vår
himmelske Fader och Jesus Kristus.

• Hjälpa barnen förbereda sig för att
döpas, ta emot den Helige Anden
och hålla sina förbund och löften
vid dopet.

• Hjälpa barnen växa i insikt om
evangelieplanen och ge dem
tillfällen att leva efter principer
i evangeliet.

• Hjälpa pojkarna förbereda sig för att
ta emot prästadömet och vara
värdiga att använda prästadömet
till att välsigna och tjäna andra.

• Hjälpa flickorna förbereda sig för
att bli rättfärdiga unga kvinnor,
förstå prästadömets och templets
välsignelser och tjäna andra.

Prästadömets och Primärs ledare och
lärare hjälper föräldrarna undervisa
sina barn om Jesu Kristi evangelium
genom att söka Andens hjälp och väg-
ledas av den. Varje barn i Primär behö-
ver känna sig älskat av omtänksamma
lärare och ledare, särskilt barn som
i sitt hem inte får mycket stöd i att
leva efter evangeliet.

När antalet barn är tillräckligt stort,
samlas de åtskilda från kvinnor och
unga kvinnor för klassundervisning
och samlingsstund under tiden för
Söndagsskolan och Hjälpföreningen
och Unga kvinnor. Grenar kan orga-
nisera tillfälliga aktiviteter för barn
i primäråldern på en annan dag än
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söndagen. Mer anvisningar om sam-
lingsstunden och aktiviteter under
en vardag kan ges genom prästadöms-
ledarna.

Söndagsskolan
Söndagskolan hjälper medlemmar och
undersökare som är 12 år och äldre
att lära sig Jesu Kristi evangelium och
leva enligt evangeliets principer
genom att ge dem andlig uppbyggelse
och undervisning på söndagsmöten.
Söndagsskolans lärare hjälper med-
lemmarna att:

• Studera skrifterna.

• Lyda buden.

• Få de nödvändiga förordningarna
och hålla de förbund inom evange-
liet som hör samman med dem.

Söndagsskolans presidentskap har till-
syn över Söndagsskolan. Presidenten
ger grenspresidenten förslag om tänk-
bara lärare. Grenspresidentskapet kal-
lar och avskiljer lärarna till att under-
visa söndagsskolklasserna. Ungdomar
och vuxna har gemensamt möte där
de är få till antalet, men de kan samlas
separat för klassundervisning när de
är tillräckligt många.

14



Kursmaterial och lärarutbildning
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Kursmaterial
Kyrkan har kursmaterial för prästadö-
mets kvorum och biorganisationerna.
Områdespresidentskapet ger anvis-
ningar om vilket material som ska
användas varje år. Anvisningarna ges
tillsammans med den årliga försändel-
sen av material från kyrkans distribu-
tions- eller servicecenter. Häftet Infor-
mation för prästadömets och
biorganisationernas ledare om studiekur-
ser (36363 180), som finns att tillgå via
prästadömsledarna, har en översikt
över kyrkans studiekurser. Ledarna
och lärarna uppmanas att enbart
använda undervisningsmaterial som
godkänts av kyrkan och att undvika
att använda kommersiellt material.

Budskap från första presidentskapet,
Besökslärarnas budskap och artiklar i
Liahona ger material som aktualiserar
och berikar lektionerna i studiekurser-
nas lektionsböcker. Detta material
finns att tillgå i tryckt och elektronisk
form på kyrkans officiella Interne-
tadress www.lds.org. Där Liahona
finns bör varje familj i grenen prenu-
merera på den.

Lärarutbildning
Föräldrar, ledare och lärare har ett
heligt ansvar att undervisa om
Jesu Kristi evangelium. Genom deras
bemödanden kan andra lära sig till-
lämpa evangeliets sanningar i sitt dag-
liga liv. Herren sade: ”Jag befaller
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eder, att I skolen undervisa varandra
om rikets lära. Lären flitigt så skall
min nåd vara med eder” (L&F
88:77–78).

Grenspresidentskapet har ansvar för
undervisningens kvalitet i grenen. När

grenen är tillräckligt stark kallar presi-
dentskapet en broder eller syster som
grenens lärarutbildningsledare.

Se Handledning för undervisning för
mer information om undervisning och
lärarutbildning.



Ledarskap
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Frälsarens föredöme
Vår Frälsare, Jesus Kristus, är det full-
komliga exemplet för medlemmarna
att efterfölja som ledare i sina familjer
och i kyrkan. Han älskade sin Fader
och älskade de människor han betjä-
nade. Han levde för att tjäna andra,
lyfta de nedtryckta och ge hopp till de
missmodiga.

Jesus förstod sin kallelse och var bed-
jande och flitig i att utföra den. Han
gjorde alltid sin Faders vilja och gav
honom äran, och eftersträvade ingen-
ting för egen del. Han uppoffrade allt
för människorna, gav sitt liv på korset
och sonade för alla människors syn-
der.

I den mån som ledarna följer Frälsa-
rens exempel, stärker han deras för-
måga att utföra hans verk. Han kom-
mer att inspirera dem till att förstå vad
de bör säga och göra (se L&F 100:6).
Ledarna blir verkligen hans medtjä-
nare i att uppbygga Guds rike. De
kommer att studera skrifterna, lära sig
evangeliets lärdomar och principer
och sträva efter att undervisa dem de
tjänar om dessa lärdomar.

Ledares karaktärsegenskaper

Tro

Under Frälsarens jordiska verksamhet
förmanade han sina lärjungar att
utöva tro (se Matteus 17:14–21; Lukas



8:22–25). Ledarna i kyrkan måste ha
tro på att Jesus Kristus är vår Frälsare
och Återlösare. De utvecklar denna
tro genom bön, skriftstudier, lydnad
och omvändelse. I den mån vi ger när-
ing åt trons frö, växer det inom oss
och bär frukt som är högst dyrbar och
ljuvlig (se Alma 32:42).

Kärlek

Frälsaren sade: ”Ett nytt bud ger jag
er: att ni skall älska varandra. Så som
jag har älskat er skall också ni älska
varandra. Alla skall förstå att ni är
mina lärjungar, om ni visar varandra
kärlek” (Joh 13:34–35). Ledarna bör
älska de människor som Herren har
gett dem ansvar för. I den mån
ledarna älskar dem, vill de tjäna dem,
undervisa dem och hjälpa dem arbeta
på sin frälsning.

I världen tänker människor sällan på
ledare som tjänare. Men Frälsaren
undervisade genom sina ord och sitt
exempel att ledarna ska tjäna de män-
niskor som de leder. Han sade till de
tolv: ”Den som vill vara främst bland
eder, han vare de andras dräng”
(Matteus 20:27, 1917 års bibelöversätt-
ning). När vi tjänar andra, tjänar
vi Herren (se Matteus 25:31–40;
Mosiah 2:17).

Lydnad

Jesus Kristus var ett fullkomligt
föredöme i att lyda och underordna
sig sin himmelske Faders vilja 

(se Matteus 26:39; Johannes 5:30).
Ledarna behöver lyda Herrens befall-
ningar, så att de kan vara föredömen
för andra och vara värdiga att få
vägledning från den Helige Anden.
Vi visar vår kärlek till Herren genom
lydnad (se Johannes 14:15).

Herrens befallningar uppenbaras i
skrifterna, genom kyrkans ledare och
genom den Helige Andens maningar.
I den mån ledarna lyder dessa befall-
ningar, hjälper Herren dem uppfylla
sin kallelse.

Enighet

I sin stora förbön bad Frälsaren att
de som tror på honom må vara ett,
så som han och hans Fader är ett
(se Johannes 17:20–23). Enighet är
nödvändig för framgång i varje orga-
nisation i kyrkan. Presidenterna för
prästadömet och biorganisationerna
bör inte arbeta var för sig utan sina
rådgivares hjälp. Presidentskapen kan
uträtta mycket mer när de är eniga
och rådgör med varandra.

Uppoffringar

En rik ung man frågade Frälsaren vad
han måste göra för att få evigt liv.
”Håll budorden”, sade Herren till
honom. Den unge mannen sade att
han hållit buden från sin barndom och
frågade sedan: ”Vad är det som fat-
tas?” Jesus, som förstod vad som
fanns i hans hjärta, bad honom att
sälja sina ägodelar, ge till de fattiga
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och komma och följa honom. Men den
unge mannen gick ”sin väg bedrövad,
för han ägde mycket”. (Se Matteus
19:16–22.)

I den här berättelsen lär Herren att
ledarna måste vara villiga att uppoffra
allt för att följa honom. Liksom den
rike unge mannen kan ledarna bli kal-
lade att uppoffra sina ägodelar, eller
de kan bli ombedda att uppoffra sin
tid, sina talanger och personliga strä-
vanden för att befrämja Herrens verk.
I den mån ledarna gör uppoffringar
för Herren och hans rike, lovar han att
välsigna dem i allt (se Matteus 19:29;
L&F 97:8–9).

Ledaruppgifter

Sätta upp mål

Ledarna får lära sig att det är nödvän-
digt att de i sina kallelser söker väg-
ledning från Herren och ber om vad
han vill att de ska göra. Att sätta upp
mål, med Andens vägledning, hjälper
dem att utföra det verk Herren har
gett dem.

När en ledare sätter ett mål behöver
han planera hur han ska nå det. En
distriktspresident kan till exempel
sätta upp målet att öka närvaron vid
sakramentsmötena i distriktet. Det
kan ingå i hans planering att be
grenspresidenterna inbjuda alla grens-
medlemmar att besluta sig för att vara
närvarande på sakramentsmötena.

Ledarna kan uppmana medlemmarna
att sätta och uppnå personliga mål.
Ledarna kan föreslå målsättningar för
enskilda medlemmar, men de bör
sätta sina egna mål och planera för
hur de ska nå dem.

Hur man planerar och delegerar

Följande tillvägagångssätt hjälper
både prästadömets och biorganisatio-
nernas ledare att planera möten, akti-
viteter, tjänandeprojekt och mål för att
utföra Herrens verk, och kan använ-
das då medlemmar och icke-medlem-
mar vänskapskontaktas. Tillväga-
gångssätten hjälper ledarna organisera
hemundervisningen och Hjälpförenin-
gens besöksverksamhet, och hjälper
prästadömsledarna då de ska kalla
medlemmar till ämbeten i grenen.

1. Planera och organisera. Ledarna
planerar alla möten, aktiviteter och
målsättningar så att de har ett ända-
mål inom evangeliet. Då ledarna
gör denna planering ber de andra,
exempelvis sina rådgivare, att
komma med förslag och hjälpa till
med organiserandet.

2. Be. Ledarna ber om vägledning
genom Andens maningar när de
planerar och genomför sina planer.
De ber också om vägledning för att
få veta vilka de bör kalla att hjälpa
till med arbetet.

3. Delegera. En god ledare inbjuder
andra att hjälpa till, eftersom han
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vet att han inte kan och inte bör
göra allting själv. Han delegerar för
att hjälpa andra öka sin förmåga
genom att ge dem erfarenhet. Han
förklarar planen för dem. Sedan
delegerar (ger) han särskilda upp-
gifter till varje person, och förklarar
plikterna och välsignelserna med att
utföra uppgiften.

4. Ge hjälp och stöd. När en ledare har
planerat, bett och delegerat, stöder
han dem som han delegerat uppgif-
ter till. Han lär dem det som de
behöver kunna och erbjuder sig att
hjälpa till, men utför inte uppgif-
terna som han bett dem att göra.
Han uttrycker sin kärlek och sitt för-
troende och uppmuntrar dem att
använda sina egna idéer och sin
inspiration i stället för att kräva att
uppgifterna alltid utförs på hans
sätt. Enbart då det är nödvändigt
ger han dem andra tillvägagångs-
sätt eller får dem att ändra det som
de gör.

5. Följ upp. När en ledare gett en upp-
gift ber han periodvis om en rap-
port om hur det går. Han kan göra
det under ett tillfälligt samtal, under
ett möte eller vid en personlig inter-
vju. Under rapportstunden tackar
ledaren personen och ger uppriktigt
beröm och uppmuntran. Han kan
också ge förslag på hur arbetet
skulle kunna förbättras.

6. Utvärdera. När arbetet är avslutat
utvärderar ledaren det med varje
person som fått en uppgift. Han
uttrycker sin tacksamhet, talar om
värdet av det som utförts och ger
eventuellt personen en ny uppgift.

Hur man gör en dagordning

En dagordning är en plan för ett möte.
Den kan omfatta böner, psalmer, tal,
annonseringar, ärenden, rapporter om
uppgifter, nya uppgifter och andra
viktiga punkter. En skriven dagord-
ning hjälper en ledare se till att de vik-
tigaste punkterna dryftas och bidrar
till att mötestiden används väl. Den
hjälper honom också att leda mötet på
ett välordnat sätt.

Den person som presiderar eller leder
mötet förbereder vanligtvis dagord-
ningen. Han eller hon ser till att den
innehåller allt som behövs för att
uppnå ändamålen med mötet. Den
som förbereder dagordningen faststäl-
ler hur lång tid varje punkt på dagord-
ningen bör ta. Om det inte finns till-
räckligt med tid för att diskutera alla
punkterna, sätter han eller hon några
av dem på dagordningen för nästa
möte.

Hur man leder möten

Den person som har hand om ett möte
leder mötets program. Han eller hon
säger namnen på dem som ska be,
tala, leda sången och utföra annat
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under mötet. Den som leder mötet ska
vara vördnadsfull och ska leda mötet
enligt Herrens andes vägledning.

Den som presiderar under mötet kan
leda det eller be någon annan att leda
det under hans eller hennes ledning.
En grenspresident kan till exempel be
en av sina rådgivare att leda ett sakra-
mentsmöte, eller en kvorumpresident
kan be en av sina rådgivare att leda ett
kvorummöte. Samma ordning gäller
också för biorganisationerna.

Råd

Herren styr sitt rike med hjälp av råd.
De som leder rådsmöten, till exempel
grensrådets möte, mötet för prästadö-
mets verkställande kommitté och präs-
tadömets och biorganisationernas
möten för presidentskapet (se Hand-
ledning för gren), bör tillämpa följande
viktiga principer:

• Inrikta rådsmötet på evangeliets
lärosatser och principer, inte på spe-
kulativa hypoteser.

• Inrikta rådsmötet på personer och
hur man ska stärka dem i evange-
liet, och kom ihåg att alltid nog-
grant skydda konfidentiell informa-
tion.

• Uppmuntra alla att uttrycka sig fritt
och ge alla tillfälle att bli hörda.
Ledare måste kunna både lyssna
och tala.

• Stöd och hjälp till att genomföra
presiderande ledares beslut.

• Led med kärlek och omtanke om
allas behov och välbefinnande.

Bevara förtroenden
Ledare får inte avslöja konfidentiell
information för någon, oavsett om den
ges vid formella intervjuer eller infor-
mella samtal. Information som kom-
mer från intervjuer och bekännelser
och sådan information som beloppet
på tionde och andra donationer som
en person ger, måste hållas fullstän-
digt konfidentiell. Om inte personen
ger sin tillåtelse får en ledare inte dis-
kutera personens privata angelägen-
heter med andra, varken med rådgi-
vare eller make/maka. En ledare som
är vårdslös med att hålla konfidenti-
ella angelägenheter strängt konfidenti-
ella, kan försvaga vittnesbördet och
tron hos dem han eller hon tjänar och
minska deras tillit till honom eller
henne.
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Anskaffning av kyrkans material och
information om släktforskning
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Lokala ledare och andra medlemmar
kan anskaffa kyrkans material, därib-
land standardverken, studiekurser,
kyrkans tidningar, tempelklädnader
och tempelkläder, från deras distribu-
tionscenter eller servicecenter, från
Salt Lake Distribution Center eller
genom kyrkans officiella webbplats
på Internet som har adressen
www.lds.org.

Information om släktforskning finns
på kyrkans webbplats om släktforsk-
ning på Internet som har adressen
www.familysearch.org.
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