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Och han gav oss somliga 

till apostlar, somliga till profeter, 
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att uppbygga Kristi kropp, 

till dess att vi allasammans komma 

fram till enheten i tron. 
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INTRODUKTION 

Du har kallats och ordinerats till bi-
skop för att utföra Herrens avsikter. I 
din kallelse har du fem ansvarsområ-
den vilka beskrivs i nedanstående 
diagram. 

Denna studievägledning förklarar 
och visar hur du kan fullgöra ditt an-
svar att hjälpa behövande. För att 
göra materialet mer lätthanterligt 
gäller varje hänvisning till biskopen 
också för grenspresidenten. 

Anvisningar: Börja med att titta på 
introduktionen till videofilmen Ta 
hand om de behövande, läs sedan 
del 1 i denna studievägledning och 
svara på frågorna. Om videobandet 
inte är tillgängligt kan endast 
studievägledningen användas. 
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DEL Biskopen förebygger behov 

Huvudansvaret för att förebygga 
behov åvilar var och en. Ditt ansvar 
som biskop är att se till att medlem-
marna gör allt de kan för att hjälpa 
sig själva, sina familjer och andra. 
I förenade ansträngningar med präs-
tadömets kvorum och Hjälpförening-
en skall du undervisa om två 
huvudprinciper inom evangeliet 
som berör välfärden: självtillit 
och generositet. 

Medlemmarna förebygger timliga 
behov i sina liv genom att lyda buden 
och att leva i harmoni med dessa två 
principer. Undervisa om självtillit och 
generositet genom att vara ett gott 
exempel och betona dessa principer 
i intervjuer och på möten. Använd en 
del av tiden på varje välfärdskommit-
témöte för att undervisa och utvärde-
ra de framsteg som gjorts för att 
efterleva dessa principer. 

Befrämja självtillit 

Personer med självtillit försörjer sig 
själva och sina familjer genom eget 
arbete (se 1 Mos 3:19). De lever 
förutseende, tillämpar arbetsamhet 
och sparsamhet, håller sig fria från 
onödiga skulder, tar hand om sina 
åldrade föräldrar och förbereder sig 
för framtida behov (se L&F 38:30, 
78:14). 

"Låt oss arbeta för det som vi behö-
ver. Låt oss ha självtillit och vara 
oberoende. Frälsning kan inte 
uppnås genom någon annan princip. 
Frälsning är en enskild sak, och vi 
måste arbeta fram vår egen frälsning 
i timliga såväl som andliga ting" 
(Marion G Romney, i Nordstjärnan 
apr 1977). 

"Ingen sann sista dagars helig som 
är fysiskt och känslomässigt kapabel 
överlämnar frivilligt ansvaret för sin 
egen eller sin familjs välfärd till 
någon annan. Så länge han kan kom-

mer han under Herrens inspiration 
och med sitt eget arbete att försörja 
sig själv och sin familj med livets 
andliga och timliga förnödenheter" 
(Spencer W Kimball, i Nordstjärnan 
apr 1980). 

Prästadömskvorumen och Hjälpföre-
ningen hjälper medlemmarna att lära 
sig självtillit. Sådana ansträngningar 
kan gälla läs- och skrivkunnighet, 
utbildning, karriär, ekonomi, hempro-
duktion och förråd, och fysiskt, soci-
alt och känslomässigt välstånd. 

Kontrollistan på sidan tre är till hjälp 
för medlemmarna att bli oberoende. 
Du kan befrämja självtillit och hjälpa 
till att förebygga välfärdsbehov i för-
samlingen genom att be enskilda och 
familjer att fylla i kontrollistan. 

Uppmuntra generositet 

Herren har sagt: "Saligare är att giva 
än att taga" (Apg 20:35). Medlem-
marna ger generösa bidrag genom 
att ge av sin tid, talanger och resur-
ser i andan av detta uttalande: "Jag 
önskar att I viljen dela edra ägodelar 
med de fattiga, envar i förhållande till 
vad han har" (Mosiah 4:26). Också 
de som inte har så mycket kan ge (se 
Mosiah 4:24). Befrämja generositet 
bland församlingens medlemmar 
genom att uppmuntra dem att ge 
fastoffer och utföra ett hängivet 
tjänande i familjen, kyrkan och sam-
hället. 

Fastoffer skall utgöra minst värdet 
av de två mål som avstås från under 
fastan. Medlemmarna bör ge mer om 
de kan. 

"Jag tror att när vi är förmögna, som 
många av oss är... skall vi vara 
mycket generösa och i stället för att 
ge den summa vi tjänade genom att 
fasta två mål, skall vi kanske ge mer, 
mycket mer — tio gånger mer när vi 
kan." (Spencer W Kimball, i Conf 
Rep, apr 1974, s 184.) 

Hängivet tjänande skall utföras av 
alla medlemmar. Herren befallde: 
"Kom alltid ihåg de fattiga och nödli-
dande, de sjuka och plågade, ty den 
som icke gör detta är icke min lärjun-
ge" (L&F 52:40). När medlemmarna 
gör allt de kan för att hjälpa sig själ-
va blir de välsignade med en önskan 
att sträcka sig ut och välsigna andra. 
Denna önskan visar sig i att de delar 
med sig, deltar i organiserade tjänan-
deprojekt och i samhällstjänande, 
särskilt för dem som är nödlidande. 

När medlemmarna och ledarna lyder 
dessa principer närmar de sig det 
tillstånd som är hänvisat till som 
Sion: "Herren kallade sitt folk SION, 
emedan de voro av ett hjärta och ett 
sinne och bodde i rättfärdighet; och 
det fanns inga fattiga ibland dem" 
(Moses 7:18; se också Moses 7:17). 

Anvisningar: Titta nu på del 1 av 
videobandet Ta hand om de behö-
vande. 

Gå igenom frågorna 

Efter att ha läst del 1 av denna stu-
dievägledning och sett på del 1 av 
videobandet Ta hand om de behö-
vande skriver du ned svaren på 
följande frågor. Du vill kanske också 
skriva ner insikter du fått medan du 
gått igenom detta material. Dessa 
anteckningar kommer att hjälpa dig 
att minnas dina tankar när övningen 
är avslutad. 

1. Vem har huvudansvaret för att 
förebygga behov? 
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2. Vilket ansvar har prästadömskvo-
rumen och Hjälpföreningen för 
att förebygga behov? 

3. Vilket är ditt ansvar när det gäller 
att förebygga behov? 

4. På vilka sätt behöver medlem-
marna i din församling utöva 
större självtillit? 

5. Vad skall du göra för att upp-
muntra till större frikostighet 
bland församlingens med-
lemmar? 

Övning 

Gå tillsammans med din familj 
igenom kontrollistan för självtillit. 
Genom att göra denna övning kom-
mer du att bättre kunna hjälpa 
prästadömets kvorum och Hjälp-
föreningen att använda detta värde-
fulla redskap. 

Anvisningar: Gå vidare till del 2 av 
denna studievägledning. 

Kontrollista för självtillit 

Frågor 

• Har du en anställning eller annan 
säker inkomstkälla som täcker 
familjens och dina egna behov? 

• Handhar du din ekonomi så att du 
undviker onödiga skulder? 

• Förbereder du dig ekonomiskt för 
oväntad sjukdom, nödsituationer och 
pension? 

• Underhåller du dina ägodelar och 
din egendom? 

• Kan du försörja din familj oberoende 
av kyrkan, samhället och andra? 

• Gör du allt du kan för att vara i god 
fysik och hålla en lämplig vikt? 

• Har du vanor som förhindrar olyckor 
och skador? 

• Äter du näringsrikt och har 
god hygien för att förhindra 
sjukdomar? 

• Kan du behandla enklare sjuk-
domar och skador och söker du 
lämplig medicinsk hjälp när det 
behövs? 

• Kan du anpassa dig till sociala 
och känslomässiga förändringar i ditt 
liv? 

• Kan du läsa, skriva och räkna 
tillräckligt bra för att ta hand om dig 
själv och din familj? 

• Praktiserar du goda arbetsvanor? 

• Har du tillräckligt med mat, kläder 
och andra reserver för att klara av 
nödsituationer? 

Handlingsplan 



DEL Biskopen söker upp och hjälper behövande 

Aposteln Petrus kallade Jesus "edra 
själars herre och vårdare" (1 Petr 
2:25). Genom att studera Frälsarens 
exempel ser vi att en herde leder sin 
hjord. Han ger var och en beskydd 
och omvårdnad. Han känner sina får 
och de känner honom och lyder hans 
röst. 

Eftersom du representerar Herren 
i hans hjord har han anförtrott dig 
med den heliga plikten att ta hand 
om de mindre lyckligt lottade. 

"Till biskopen har givits alla de an-
svar och krafter som Herren speci-
ellt har nämnt i Läran och förbunden 
när det gäller att ta hand om de fatti-
ga ... Ingen annan har denna plikt 
och ansvar; ingen annan har begå-
vats med kraften som är nödvändig 
för detta arbete ... 

Enligt Herrens ord ligger hela an-
svaret för att ta hand om de fattiga i 
kyrkan på biskopen ... Det är hans 
plikt och bara hans att avgöra till 
vem, när, hur och hur mycket som 
skall ges från kyrkans fonder och 
som hjälp från församlingen. 

Detta är en hög och allvarlig skyldig-
het som givits av Herren själv. Bisko-
pen kan inte undfly denna plikt; han 
kan inte ge den till någon annan och 
på så sätt avlasta sig själv. Vilken 
hjälp han än använder är han fortfa-
rande ansvarig" (J Reuben Clark jr, 
citerad av Marion G Romney i Nord-
stjärnan, apr 1978). 

Mycket av det du uträttar kommer att 
ske genom andras ansträngningar 
vilka Herren kallat för att bistå dig — 
dina rådgivare, melkisedekska präs-
tadömets kvorumledare och Hjälpfö-
reningens ledare. Genom att agera 
under din ledning kan de hjälpa till att 
söka upp de fattiga och behövande, 
föreslå hjälp, och föreslå arbetstillfäl-
len som kommer att hjälpa dem som 
mottar välfärdshjälpen att bli obero-
ende. 

Sök upp de behövande 

Som biskop är det ditt ansvar att 
söka upp medlemmar i nöd. Det är 
inte tillräckligt att komma bara när 
de ber om det. För att kunna tjäna 
på ett effektivt sätt behöver du vara 
lyhörd för andliga, fysiska, käns-
lomässiga och ekonomiska omstän-
digheter hos församlingens med-
lemmar. 

"Varje biskop skall känna till varje 
församlingsmedlems allmänna till-
stånd. Detta får han kunskap om 
genom att observera, genom 
besökslärarinne- och hemlärarrap-
porter, genom intervjuer och genom 
Andens viskningar" (Marion G 
Romney, i Nordstjärnan maj 1980). 

Församlingsmedlemmarnas behov 
kan fås fram bland annat genom — 

1. Andens röst. På grund av din 
speciella kallelse kan Anden ma-
na dig vid alla tillfällen att göra 
förfrågningar om någons välfärd 
som är i nöd. Var uppmärksam i 
alla dina kontakter med försam-
lingens medlemmar och lyssna 
till Anden för att få kunskap om 
dolda behov. Handla alltid efter 
dessa Andens maningar. 

2. Församlingens välfärdskommitté. 
När denna kommitté sammanträ-
der skall ledarna inom melkise-
dekska prästadömet och Hjälpfö-
reningen ges tillfälle att rapporte-
ra om välfärdsbehov. Behandla 
alla frågor konfidentiellt. Använd 
välfärdskommittémötet för att bli 
informerad, ge uppgifter och få in 
rapporter om gjorda framsteg. 

3. Hemundervisning och besökslä-
ra rinneverksamhet. 
Försäkra dig om att hemlärarna 
och besökslärarinnorna regel-
bundet besöker alla medlemmars 

hem. De skall fråga om familjens 
välbefinnande och tillgodose fa-
miljens behov när de kan det. Låt 
dem rapportera om de välfärds-
behov som de observerar. 

Analysera omständigheterna 

När du bistår de behövande kan du 
avgöra hur och när du kan hjälpa ge-
nom att noggrant analysera proble-
mets natur och varaktighet och de 
resurser som finns tillgängliga för att 
tillgodose behov (se L&F 9:8-9). In-
bjud när så är lämpligt melkisedek-
ska prästadömets kvorumledare och 
Hjälpföreningens president att göra 
denna analys. 

Använd urskillning 

Som biskop har du blivit lovad urskill-
ningens gåva för att göra det möjligt 
för dig att urskilja vad slags hjälp 
som behövs för att hjälpa de fattiga 
och behövande (L&F 46:27-30). 

"Om denna ande leder er biskopar 
kommer ni att kunna få den uppenba-
rade visshet som besvarar de ofta 
upprepade frågorna: Vem skall jag 
hjälpa? Hur mycket hjälp skall jag 
ge? Hur ofta och hur länge skall jag 
hjälpa? Inget enkelt eller snabbt svar 
kan någonsin ges på dessa frågor. 
Som domare måste ni leva så värdigt 
att ni kan få svar i varje enskilt fall 
från den enda källa som står till 
buds — inspiration från himmelen" 
(Marion G Romney i Nordstjärnan 
maj 1980, s 148). 

Att hjälpa 

För att avgöra vilken hjälp som skall 
ges behöver du först avgöra i vilken 
utsträckning den enskildes och famil-
jens resurser har använts. Välfärds-
hjälp ges för att hjälpa människor att 
hjälpa sig själva och utveckla obe-
roende, inte beroende. Försök bygga 
upp integritet, självrespekt, värdig-

4 

2 



het, och en sund karaktär hos den 
som blir hjälpt vilket leder till fullstän-
dig självtillit. 

Följ dessa riktlinjer när du ger 
hjälp: 

1. Fastofferfonderna. De är den 
huvudsakliga ekonomiska källan 
för hjälp till behövande medlem-
mar. Du kan använda fastoffer 
för att köpa mat, kläder, husrum, 
mediciner eller annan hjälp åt de 
fattiga. Fastofferfonderna an-
vänds bara för direkt hjälp till de 
behövande. Gör Hjälpförening-
ens president delaktig i att ge 
hjälp. Hon skall besöka hemmet, 
hjälpa mottagaren att göra en 
detaljerad lista på basmat och 
kläder som behövs, och lämna in 
en beställningslista för ditt 
godkännande. Din underskrift 
auktoriserar köp från ett bisko-
pens förrådshus eller från en 
affär. 

2. Var överens om hjälpen. Bisko-
pen och mottagaren skall vara 
eniga om hurdan hjälp som skall 
ges, när och i vilken omfatt-
ning. 

3. Ge tillfällig hjälp. Hjälp från 
kyrkan ges vanligen för att tillgo-
dose tillfälliga behov. Arbeta till-
sammans med prästadömets 
kvorum och Hjälpföreningen för 
att finna stadigvarande lösningar 
på långsiktiga problem. Även de 
handikappade, de gamla och 
andra som kan behöva långsiktig 
hjälp skall ges möjligheter att 
göra allt de kan för att hjälpa sig 
själva. 

4. Ge hjälp för att uppehålla livet. 
"Vi bistår med livsnödvändiga 
varor och tjänster och inte för att 
uppehålla den nuvarande stan-

darden. Enskilda och familjer 
kanske behöver ändra sin livsfö-
ring när de gör allt de kan för att 
tillgodose sina egna behov" 
(Thomas S Monson i Nordstjär-
nan, feb 1987, s 7.) 

5. Använd samhällets resurser 
på ett lämpligt sätt. Samhällets 
tjänster kan vara en accep-
tabel källa till hjälp för behö-
vande medlemmar. Detta kan 
inbegripa familjerådgivning, 
arbetsgrupper för de 
handikappade, rehabiliterings-
centra och arbetsförmedling. Om 
medlemmarna söker detta slags 
hjälp så råd dem att hålla sig 
nära evangeliets principer och 
beakta dessa riktlinjer från 
kyrkans välfärdskommitté: 

"Ingen sann sista dagars helig 
som är fysiskt och känslomässigt 
kapabel överlämnar frivilligt 
ansvaret för sin egen eller sin 
familjs välfärd till någon annan. 
Så länge han kan kommer han 
att under Herrens inspiration och 
med sitt eget arbete att försörja 
sig själv och sin familj med livets 
andliga och timliga förnödenhe-
ter... 

Under ledning av Herrens ande 
och genom att tillämpa dessa 
principer skall varje medlem i 
kyrkan fatta egna beslut om vil-
ken hjälp som skall tas emot, 
från samhället eller andra källor. 
På så sätt främjas oberoende, 
självrespekt, värdighet och själv-
tillit och den fria viljan upprätt-
hålls" (Welfare Services Resour-
ce Handbook, [1980], s 21). 

Ge rådet till medlemmarna att 
rätta sig efter alla lagar som reg-
lerar mottagandet av bidrag från 
samhället, särskilt då de mottar 
hjälp av kyrkan. 

Anvisa arbete för hjälpen 

Arbete är både en andlig och timlig 
nödvändighet. Förklara syftet med 
kyrkans välfärd. Första presidentska-
pet har sagt: "Vårt främsta mål var 
att så långt möjligt skapa ett system 
under vilket lättjans förbannelse 
skulle tas bort, det onda som följer 
av allmosor tas bort, och oberoende, 
arbetsamhet, sparsamhet och själv-
respekt åter etableras bland vårt 
folk. Kyrkans syfte är att hjälpa män-
niskorna att hjälpa sig själva. Arbete 
skall återinföras som den styrande 
principen i kyrkans medlemmars liv" 
(i Conference Report, okt 1936, s 3). 

Medlemmar som mottar välfärds-
hjälp skall efter förmåga arbeta för 
det de får. En arbetsuppgift frambrin-
gar oberoende, flit, sparsamhet och 
självrespekt genom att ge mottaga-
ren rätten att förtjäna det som han 
tar emot. 

Beakta dessa förslag när du ger 
arbetsuppgifter för det givna bi-
ståndet: 

1. Ge arbetsuppgift genom ömsesi-
digt samtycke. Biskopen och 
mottagaren skall vara överens 
om arbetets natur och omfatt-
ning. 

"Om en person vägrar göra sin 
del genom att arbeta efter förmå-
ga, har biskopen rätt att hålla in-
ne hjälpen till dess en förändring 
i hans eller hennes inställning har 
skett" (Marion G Romney, i Nord-
stjärnan, maj 1980 

2. Ge arbetsuppgifter som hjälper 
andra behövande medlemmar. 
Försök att ge arbetsuppgifter så 
att en persons arbete hjälper en 
annan person och därigenom till-
godoser lokala behov och hjälper 
medlemmarna att tjäna va-
randra. 



3. Ge arbetsuppgifter som är 
meningsfulla. När det är möjligt 
skall de tilldelade arbetsuppgif-
terna hjälpa den enskilde att bli 
oberoende. 

4. Engagera församlingens väl-
färdskommitté. Det finns många 
konstruktiva sätt att skapa ar-
betstillfällen. Engagera kommit-
téns medlemmar att ta reda på 
och skaffa arbetstillfällen. 

Kanske du vill gå igenom "Förslag till 
arbetsuppgifter" när du skall 
anordna sådana, (s 9) Skriv upp 
uppgiften i det givna utrymmet på 
blanketten för analys av behov och 
resurser. 

Anvisningar: Titta på del 2 av 
videobandet Ta hand om de behö-
vande. 

Gå igenom frågorna 

Skriv svaren på följande frågor efter 
att ha läst del 2 av denna studieväg-
ledning och sett på del 2 på video-
bandet Ta hand om de behövande. 
Du vill kanske också skriva ned insik-
ter som du fått medan du gått 
igenom materialet. Dessa anteck-
ningar kommer att hjälpa dig att 
minnas och tillämpa dina tankar efter 
att övningen är slut. 

1. Skriv med egna ord vad du anser 
att biskopens välfärdsansvar 
består i. 

2. Hur skall du använda andras an-
strängningar (t ex välfärdskom-
mittén) för att tillgodose behoven 
hos medlemmarna i din försam-
ling? 

3. Vilka steg tänker du ta för att 
avgöra vilka medlemmar som är 
behövande? 

Övning 

Välj en enskild eller familj i försam-
lingen som du nu ger hjälp. Ana-
lysera tillsammans med dem deras 
behov och tillgångar. Genom att 
utföra denna uppgift kommer du att 
vara mer erfaren varje gång du 
analyserar behov. 

Anvisningar: Gå vidare till del 3 av 
denna studievägledning. 
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DEL Biskopen deltar i biskoparnas välfärdsråd i staven 

När du deltar i biskoparnas råd skall 
du — 

1. få utbildning i sådana åligganden 
som att söka upp de behövande, 
analysera behov, ge hjälp och till-
dela arbetsuppgifter. Emellanåt 
kan stavspresidentskapet närva-
ra och ge instruktioner. 

2. utbyta idéer och erfarenheter 
som kan hjälpa dig att lära din 
plikt och finna lösningar på svåra 
fall. 

3. undersöka samhällets resurser 
och avgöra vilka som är lämpliga 
att hänvisa medlemmar till. 

4. analysera tendenser för fastof-
fer, välfärdsbehov och hjälp. Var 
uppmärksam på förändrade 
behov och eventuellt missbruk 
av kyrkans välfärdsresurser. 

5. diskutera hur man uppmuntrar 
tjänande bland kyrkans med-
lemmar och gör en speciell 
ansträngning att finna sätt att 
engagera unga män och kvinnor i 
tjänande verksamhet. Undersök 
i vilken mån aronska prästa-
dömsbärare kan få samla in 
fastoffer. 

6. utvärdera skötsel och drift 
av kyrkans välfärdsresurser (där 
sådana finns.) Undersök möjlig-
heten för dem som får hjälp att 
arbeta på dessa platser. Organi-
sera frivilligt arbete och andra 
behövliga resurser. 

7. finna arbetstillfällen och diskute-
ra sätt att försäkra sig om att 
medlemmarna arbetar efter sin 
förmåga för det de får. 

8. diskutera hur prästadömets 
kvorum och Hjälpföreningen kan 
arbeta med dem som är i behov 
av välfärdshjälp. 

Anvisningar: Titta nu på del 3 av 
videobandet Ta hand om de behö-
vande. 

Gå igenom frågorna 

Efter att ha läst del 3 av denna stu-
dievägledning och sett på del 3 av 
videobandet Ta hand om de behö-
vande, skall du skriva svaren på 
följande frågor. Du vill kanske också 
skriva ner insikter du fått medan du 
gått igenom materialet. Dessa punk-
ter kommer att hjälpa dig minnas och 
tillämpa dina tankar efter att 
övningen är avslutad. 

1. Vilka välfärdsangelägenheter 
skulle du vilja diskutera på bisko-
parnas välfärdsråd i staven? 

2. Vad har du lärt på biskoparnas 
råd som har hjälpt dig att fullgöra 
dina välfärdsansvar på ett bättre 
sätt? 

3. Skriv upp ämnen som du anser 
behöver tas upp i diskussioner 
eller på övningar under råds-
möten. 

Övning 

Skriv upp arbetstillfällen som effek-
tivt har hjälpt dem som tagit emot 
välfärdshjälp. (Du vill kanske få råd 
från följande lista på föreslagna ar-
betsuppgifter.) Att göra denna övning 
kommer att hjälper dig i dina förbe-
redelser att delta på ett framtida 
möte för stavens biskopars väl-
färdsråd. 

Förslag till arbetsuppgifter 

Denna lista på arbetsförslag har 
sammanställts för att hjälpa biskopar 
att ge lämpligt arbete till dem som 
får hjälp av kyrkan. Gå igenom denna 
lista för att ta bort förslag som inte 
gäller i ditt område och lägg till möj-
liga arbetsuppgifter som finns lo-
kalt. 

A. Arbete på kyrkans mötehus och 
områden: 
1. Måla och reparera 
2. Byggnadsprojekt 
3. Sköta värmeanläggningar 
4. Hjälpa fastighetsskötare 
5. Klippa buskar 
6. Klippa och ta hand om gräs-

mattor 
7. Plantera och sköta blommor 
8. Skotta snö 
9. Hjälpa till med städning vid 

samkväm o d. 

B. Andra förslag: 
1. Hjälpa församlingssekreterare 

med sekreteraruppgifter. 
2. Hjälpa bibliotekarier. 
3. Hjälpa till med städning etc 

hos sjuka, svaga och gamla 
4. Hjälpa unga studerande som 

har svårigheter med skol-
arbetet 

5. Samla in och sammanställa 
viktiga historiska data för 
församlingen. 

6. Undervisa om yrken och 
färdigheter för andra i 
församlingen 

7. Se efter barn till arbetande 
mödrar och under särskilda 
möten 
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YTTERLIGARE HÄNVISNINGAR 

Skrifterna 

Se Topical Guide eller annat alfabe-
tiskt register under sådana ämnen 
som — 

Kärlek 
Tjänande 
Arbete 
Förrådshus 
Fattiga 
Biskop 
Allmosor 
Arbete 
Fasta 
Generositet 
Välfärd 

Audiovisuellt material 

Att tillämpa välfärdens principer i 
vårt liv (videokassett, 
VP VV 1740 SW) 

Handböcker 

Handledning för biskopar 
(PBCT0124 SW) 

Artiklar i kyrkans tidningar 

Romney, Marion G i Nordstjärnan 
apr1978 

Romney, Marion G i Nordstjärnan 
maj 1980, s 146-150.) 

Monson, Thomas S i Nordstjärnan 
apr1981 

Monson, Thomas S, "Principer för 
den enskildes och familjens 
välfärd", Nordstjärnan feb 1987 
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