
VAD ÄR DET NYA FÖR MIG? 

Din stav har troligen fler heltidsmissionärer tilldelade än någonsin 
tidigare. Den här utökningen ger dig ökade möjligheter att:

•	 Vara ett föredöme genom att finna och förbereda enskilda och familjer 
för missionärernas undervisning.

•	 Bistå stavspresidentskapet  med att tillse arbetet med att finna, 
undervisa, döpa och konfirmera undersökare. Stavspresidentskapet 
kan be dig leda diskussioner om de här ämnena i stavsrådet och vid 
andra möten i staven.

•	 Orientera  nyligen kallade missionsledare i församlingar och 
regelbundet ge fortlöpande utbildning och uppmuntran till 
församlingarnas missionsledare i staven.
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Äldste Russell M. Nelson, ”Rid på 
vågen”, generalkonferensen april 2013

Äldste Neil L. Andersen, ”Det är ett 
underverk”, generalkonferensen april 2013

Högrådsmedlem, se dig själv som en del av verket
En resurs för att påskynda frälsningsverket

Som högrådsmedlem tilldelad missionsarbetet har du en unik roll i att bistå stavspresidentskapet med att 
utbilda församlingarnas missionsledare och samordna frälsningsverket i staven.

VAR LÄR JAG MIG OM MIN ROLL?

Din roll är inte att göra jobbet själv utan att bistå 
stavspresidentskapet där de leder staven i arbetet med 
frälsningsverket. För mer information, se:

•	 Handbok 2, kapitel 5

•	 Predika mitt evangelium, kapitel 13

•	 Speciell utsändning: Frälsningsverket

https://www.lds.org/training/wwlt/2013/hastening/priesthood-leaders?lang=eng&clang=swe
https://www.lds.org/training/wwlt/2013/hastening/priesthood-leaders?lang=eng&clang=swe
http://www.lds.org/general-conference/2013/04/catch-the-wave?lang=eng&clang=swe
http://www.lds.org/general-conference/2013/04/catch-the-wave?lang=eng&clang=swe
http://www.lds.org/general-conference/2013/04/its-a-miracle?lang=eng&clang=swe
http://www.lds.org/general-conference/2013/04/its-a-miracle?lang=eng&clang=swe
https://www.lds.org/handbook/handbook-2-administering-the-church/the-work-of-salvation-in-the-ward-and-stake?lang=eng&clang=swe
https://www.lds.org/bc/content/shared/content/swedish/pdf/language-materials/36617_swe.pdf#page=231
https://www.lds.org/training/wwlt/2013/hastening/special-broadcast?lang=eng&clang=swe


VEM KAN HJÄLPA TILL?

•	 Ditt stavspresidentskap låter dig veta när de vill ha hjälp och ger ledning, 
särskilt om du kommer till dem med frågan: ”Vad mer kan jag göra?”

•	 Församlingarnas missionsledare kan berätta för dig om sina 
utbildningsbehov och kommer med frågor och problem — eller så kan 
stavspresidentskapet delegera sådana frågor och problem till dig.

•	 Heltidsmissionärerna kan undervisa och stärka dem som medlemmarna 
visar på. 

•	 Medlemmarna i din stav — också ungdomar och barn — har vänner som 
inte är medlemmar eller som är mindre aktiva. De har vänner, grannar och 
släktingar. De kan bli den bästa hjälpen till att inbjuda andra att komma 
och se vad Jesu Kristi evangelium har att bjuda.

”Denna våg av tro och rättfärdighet är förunderlig! Den 
kommer inte av människor! Den kommer från Herren, 
som sade: ’Jag skall påskynda mitt verk i dess tid.’”  

Äldste Russell M. Nelson

”Herren behöver er mer än någonsin som redskap i 
sina händer. Vi har alla något att bidra med till detta 
underverk.”

Äldste Neil L. Andersen

”Mina kära bröder och systrar, det är vårt ansvar, allas vårt ansvar: stavspresidentskapets, högrådets, biskopsrådets, 
Söndagsskolans presidentskaps, Primärs presidentskaps, Unga mäns presidentskaps, Unga kvinnors presidentskaps, 
Hjälpföreningens presidentskaps och prästadömets kvorumämbetsmäns ansvar att se till att alla som blir döpta får 
uppmuntran och får känna den förunderliga värmen i detta vår Herres evangelium.”

President Gordon B. Hinckley

FÅNGA VISIONEN
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