
EN INTRODUKTION FÖR 
FÖRÄLDRAR OCH LEDARE

Barn och ungdomar 
I JESU KRISTI KYRKA AV SISTA DAGARS HELIGA



Våra kära bröder och systrar! Barnen och ungdom-

arna i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga över 

hela världen är älskade söner och döttrar till Gud. 

De har potentialen att utöva stor inverkan på världen.

De principer som lärs ut i det här programmet för barn 

och ungdomar utgör ett högre, heligare sätt att upp-

muntra det uppväxande släktet att följa Jesus Kristus och 

tillämpa hans evangelium inom alla områden i livet. Detta 

stora program innefattar evangelielärande, förmånen 

att tjäna, personlig utveckling och spännande aktiviteter. 

Programmet grundar sig i hemmet. Föräldrar har ett heligt 

ansvar att undervisa sina barn i ljus och sanning. Kyrkans 

ledare erbjuder värdefullt stöd och vägledning för barn, 

ungdomar och deras familjer.

Vi älskar er. Vi har förtroende för er. Vi lovar att vår Fader i 

himlen fortsätter att välsigna och stödja er när ni vägleder 

hans barn i tro. 

Första presidentskapet och de tolv apostlarnas kvorum

Utgiven av
Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga
Salt Lake City, Utah, USA
© 2019 Intellectual Reserve, Inc.
All rights reserved.
Version: 4/19.
Originalets titel: Introductory Guide for Parents and Leaders
Swedish
16855 180



Vision
Stärka det 

uppväxande släktets 

tro på Jesus Kristus 

och hjälpa barn, 

ungdomar och deras 

familjer att gå framåt 

längs förbundsstigen 

då de möter livets 

utmaningar.
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”DET MÅL KYRKAN HAR HAFT 
SEDAN LÄNGE ÄR ATT HJÄLPA 

ALLA MEDLEMMAR ATT ÖKA SIN 
TRO PÅ HERREN JESUS KRISTUS 
OCH HANS FÖRSONING [SAMT] 

ATT HJÄLPA DEM INGÅ OCH HÅLLA 
SINA FÖRBUND MED GUD.”

PRESIDENT RUSSELL M. NELSON, 
”Inledande ord”, Liahona, nov. 2018, s. 7.

Inledning
Föräldrar och ledare samarbetar för att hjälpa barn 
och ungdomar fördjupa sin omvändelse, bli värdiga 
lärjungar till Herren Jesus Kristus och bli redbara 
män och kvinnor genom

• evangelielärande som inspirerar till personliga 
åtaganden

• tjänande och aktiviteter som bygger upp kropp 
och ande

• personlig utveckling som främjar verklig tillväxt.

Riktlinjerna och de allmänna rollerna som framläggs 
i det här häftet är anpassningsbara. Det finns inte 
bara ett rätt sätt att tillämpa dem. En del förslag 
och exempel finns online på ChildrenandYouth 
.ChurchofJesusChrist .org. Sök inspiration för att få 
veta vad som är bäst för varje individ (se ”Justera och 
anpassa”).

Det uppväxande släktet
Profeter har sagt att denna generation av barn och 
ungdomar är bland de bästa som Herren har sänt till 
jorden (se Russell M. Nelson, ”Israels hopp”, världs
omfattande andakt för ungdomar, 3 juni 2018, s. 16). 
De har potentialen att utöva stor inverkan på 
världen. De har inbjudits att hjälpa till att samla in 
Israel på båda sidor om slöjan. Vi behöver ta hand 
om och stödja dem på ett högre och heligare sätt. Vi 
hjälper då barn och ungdomar att

• känna till sin eviga identitet och sitt syfte

• fördjupa sin omvändelse till Jesus Kristus, införliva 
hans evangelium i hjärtat och inspireras att välja 
att följa honom

• fullgöra sina plikter inom aronska prästadömet

• delta tillsammans i frälsningsarbetet

• utvecklas personligen med föräldrastöd och med 
ledare som hjälper till vid behov

• vara värdiga att besöka templet och uppleva 
varakt ig glädje på förbundsstigen.

När barn och ungdomar får uppenbarelse för 
sina liv, bygger evangeliecentrerade relationer och 
utövar sin handlingsfrihet allteftersom de tillväxer, 
kommer de framgångsrikt att uppfylla dessa syften.
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”Och Jesus växte i vishet, 
ålder och välbehag inför 
Gud och människor.”
LUKAS 2:52

Försök att följa Frälsaren
I sin ungdom behövde Jesus lära mer om sin 
gudomliga identitet och mission, precis som varje 
Guds barn behöver göra. Han ”växte i vishet, ålder 
och välbehag inför Gud och människor” (Luk. 2:52). 
Han växte på ett balanserat sätt, och det kan också 
alla barn och ungdomar göra.

Hjälp barnen och ungdomarna att införliva Frälsa-
ren i alla aspekter av sitt liv – inte bara på sabbaten. 
Om de strävar efter att ständigt fokusera på Jesus 
Kristus, lovar han att sända den Helige Anden till 
tröst och vägledning.

Att följa Frälsaren är i bästa fall något som börjar 
i hemmet. Kyrkans ledare kan ge viktigt stöd åt 
enskilda och familjer.
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Finn resurser på ChildrenandYouth .ChurchofJesusChrist .org.

Hemcentrerat
Föräldrar kan planera upplevelser och samtal för att 
undervisa om Jesu Kristi evangelium och uppfylla 
varje barns unika behov. Detta händer när familjer 
arbetar och leker tillsammans på sätt som lär ut 
viktiga förmågor, stärker karaktärer och ger tillfällen 
till tillväxt.

Uppmuntra tillväxt
• Be om vägledning. Vår himmelske Fader känner 

dina barn och hjälper dig undervisa dem.
• Hjälp dina barn att söka och känna igen den Helige 

Andens inflytande.
• Uttryck din kärlek och beröm ofta dina barn för 

deras ansträngningar att göra rätt och för de 
kristuslika egenskaper du ser hos dem.

• Sök efter tillfällen att tjäna andra som familj.

Ge vägledning
• Hjälp dina barn förstå hur de kan tillämpa evange-

liet på alla områden i livet.
• Vägled dina barn och uppmuntra dem att sätta 

upp egna mål och planer. 
• Hjälp dem komma på egna lösningar på problem.
• Erbjud stöd, hjälp och uppmuntran längs vägen.

Samtala med ledarna
Samråd med lärare och ledare om hur de bäst kan 
stödja dina barn. Var noga med att inte bryta dina 
barns förtroenden eller genera dem.

”DET ÄR DAGS FÖR EN 
HEMCENTRERAD KYRKA SOM 
STÖDS AV DET SOM SKER I 

VÅRA GRENS , FÖRSAMLINGS  
OCH STAVSBYGGNADER.”

PRESIDENT RUSSELL M. NELSON, 
”Inledande ord”, Liahona, nov. 2018, s. 7.
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Finn resurser på ChildrenandYouth .ChurchofJesusChrist .org.

Med stöd av kyrkan
Kyrkans roll innefattar att undervisa om Jesu Kristi 
evangelium, tillhandahålla förrättningar och att 
stödja hemmet. Ledare och lärare stödjer föräldrarna 
genom att etablera starka, vårdande relationer med 
barnen och ungdomarna som de betjänar.

Samtala med föräldrarna
• Samtala informellt med föräldrarna för att ta 

reda på hur du kan stödja deras barn. Berätta om 
starka sidor du lagt märke till.

• Fråga vad de hoppas att deras barn ska uppleva 
och lära sig i aronska prästadömets kvorum, i 
Unga kvinnors klasser och på aktiviteter.

När föräldrarna inte är aktiva medlemmar i kyrkan:

• Förklara för föräldrarna vad det här programmet 
för att stödja barn och ungdomar innebär och fråga 
om och hur de vill att deras barn ska engageras.

• Fråga barnen eller ungdomarna vilket slags stöd 
de skulle vilja ha.

• Prata med församlingsrådet om hur föräldrarna 
kan inkluderas så mycket som möjligt.

Stöd barnen och ungdomarna
• Hjälp barnen och ungdomarna att känna igen den 

Helige Andens inflytande.
• Fråga vad de vill lära sig och uppleva i kvorum, 

klasser och på aktiviteter.
• Uppmuntra dem att ta ledningen i planering och 

genomförande av aktiviteter.
• Stöd aronska prästadömsbärare när de fullgör 

kvorumansvar.

Evangelie
lärande

Tjänande 
och 

aktiviteter
Personlig 
utveckling

HEMCENTRERAT 
(familjen)

MED STÖD AV KYRKAN 
(ledare)
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Finn resurser på ComeFollowMe .ChurchofJesusChrist .org.

Evangelielärande
I hemmet
Skriftstudier och bön 
enskilt och i familjen 
hjälper barnen och ung-
domarna att uppleva och 
känna igen den Helige 
Andens inflytande och att 
lära sig älska Frälsaren. 
Enskilda och familjer 
uppmanas att använda 
Kom och följ mig – för 
enskilda och familjer samt 
levande profeters ord i 
sina studier av Jesu Kristi 
evangelium.

I kyrkan
Barn och ungdomar 
träffas för att lära sig 
Jesu Kristi evangelium. 
Barn lär sig evangeliet 
genom lektioner och 
Primärs sångstund. 
Ungdomar studerar läran 
i sina klasser och kvorum. 
Barn och ungdomar 
uppmanas att berätta vad 
de lär sig hemma och att 
tillämpa evangeliet i sina 
liv.

Evangelie
lärande

Hemcentrerat
Bön
Skriftstudier
Hemafton
Sabbatsdagen
Släktforskning

Med stöd av kyrkan
Undervisning på 
sabbaten

Seminariet

Tjänande och aktiviteter
I hemmet
Tjänande och aktivi-
teter skapar rättfärdiga 
vardagsvanor, bygger 
familjerelationer, lär 
oss färdigheter för livet, 
utvecklar kristuslika egen-
skaper och hjälper barn 
och unga att växa. Familj-
ens tjänande och aktivi-
teter kan fokusera på den 
enskildes och familjens 
behov och ge tillfällen 
att tillämpa evangeliets 
principer i vardagen.

I kyrkan
Tjänande, vilket även 
omfattar aronska prästa-
dömsbärares verkande 
i sakramentsförrätt-
ningen, och regelbundna 
aktiviteter ger tillfällen 
att samlas, lära sig nya 
färdigheter, klara av svåra 
uppgifter och bygga evan-
geliecentrerade relationer 
till vänner och ledare. De 
här tillfällena hjälper barn 
och ungdomar att växa 
andligt, socialt, fysiskt 
och intellektuellt och att 
tjäna andra på men-
ingsfulla sätt. JustServe 
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Finn resurser för aktiviteter och mål på ChildrenandYouth .ChurchofJesusChrist .org.

Tjänande 
och 

aktiviteter

Hemcentrerat
Hemafton
Tjänande med familjen
Familjeaktiviteter
Personligt stöd

Med stöd av kyrkan
Sakramentsförrättningen
Förslag på tjänande och 
aktiviteter

JustServe
Flerdagsaktiviteter
Stöduppdrag

Personlig utveckling
I hemmet
Barn och ungdomar 
väljer vad de kan göra för 
att tillväxa och lära sig 
följa Frälsaren. Föräld-
rarna kan hjälpa dem 
förstå hur de redan växer 
och inom vilka områden 
de kan behöva förbättra 
sig. Alla aktiviteter, 
däribland kyrkan, skolan, 
vänskap, idrott, konst, 
arbete och andra person-
liga intressen kan hjälpa 
barnen och ungdomarna 
att följa Jesus Kristus.

I kyrkan
Ledarna älskar och 
betjänar var och en av 
barnen och ungdom-
arna och blir medvetna 
om deras behov och 
intressen. Genom kär-
leksfulla relationer kan 
ledare utöva ett unikt och 
mäktigt inflytande till att 
stödja och uppmuntra 
barn och ungdomar i 
deras personliga tjän-
ande och tillväxt.

Personlig 
utveckling

Hemcentrerat
Personliga mål
Familjemål
Vägledning
Uppmuntran
Kärlek

Med stöd av kyrkan
Vägledning
Uppmuntran
Förslag på mål
Församlingens 
resurser

(JustServe .org) är en vär-
defull resurs med förslag 
på tillfällen till tjänande i 
samhället.

Flerdagsaktiviteter för 
ungdomar kan vara FSY- 
konferenser, andra ung-
domskonferenser, läger och 
andra sammankomster. De 
här aktiviteterna kan hjälpa 
ungdomarna fördjupa sin 
önskan att följa Frälsaren, 
dra dem bort från deras 
vanliga rutiner och hjälpa 
dem se att de ingår i en 
större grupp ungdomar 
med gemensamma rätt-
färdiga mål.
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Håll det enkelt. Gör det som fungerar.

Justera och anpassa
Varje individ, familj och 
församling är unik. Det 
som fungerar för en 
kanske inte fungerar 
för någon annan. Gör 
det som fungerar för 
din familj, din klass, 
ditt kvorum eller din 
församling. Prata om 
era möjligheter och 
bekymmer och sök 

uppenbarelse för hur 
ni ska skräddarsy det 
här programmet för att 
hjälpa enskilda barn 
och ungdomar nå sin 
gudomliga potential.

Barn och ungdomar är 
till exempel olika i hur 
de uppnår personlig 
tillväxt: Typen av mål 

och deras antal, hur 
ofta målen sätts samt 
hur mycket stöd de 
behöver bör avgöras 
individuellt. Klasser och 
kvorum anpassas också 
för att uppfylla behov. 
Dessutom kan typen av 
aktiviteter och hur ofta 
de hålls variera alltefter 
lokala omständigheter.

”JESU KRISTI ÅTERSTÄLLDA 
EVANGELIUM SÄGER TILL 

OSS ALLA ATT VI KAN 
OCH MÅSTE FÖRVÄNTA 

OSS ATT BLI BÄTTRE 
SÅ LÄNGE VI LEVER.”

PRESIDENT HENRY B. EYRING, 
”Vårt fullkomliga föredöme”, 

 Liahona, nov. 2009, s. 70.

SÖK UPPENBARELSE
UPPFYLL PERSONLIGA 
BEHOV

GÖR DET SOM FUNGERAR
FÖRENKLA

Finn resurser på ChildrenandYouth .ChurchofJesusChrist .org.
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Find resources at ChildrenandYouth.ChurchofJesusChrist.org

Motivation och erkännande
Motivation
Barn och ungdomar 
motiveras naturligt när 
de känner sig älskade, 
tillväxer, förbättras och 
känner den Helige Anden 
i sina liv. När förändring 
och tillväxt blir svårt för 
dem bör du uppmuntra 
dem att söka sätt att över-
vinna svårigheter eller 
justera sina planer. Starka 
och tillitsfulla relationer 
med föräldrar, ledare och 
jämnåriga kan ge dem 
styrka att inte ge upp.

Erkännande
När barnen och ungdom-
arna gör framsteg bör 
du berömma dem för 
deras ansträngningar och 
uppmuntra dem. Ge dem 
tillfälle att berätta vad 
de har lärt sig och fira 
deras framsteg. Dess-
utom kan alla barn och 
ungdomar ges sådant 
som en ring eller en 
medaljong som påmin-
nelse om att de ingår i 
en världsomspännande 
grupp som försöker följa 

Jesus Kristus. När barnen 
och ungdomarna når 
andliga, sociala, fysiska 
och intellektuella mål kan 
de få fler utmärkelser.

Finn resurser på ChildrenandYouth .ChurchofJesusChrist .org.

”VI FINNER SANN OCH 
VARAKTIG GLÄDJE 

I ATT LÄRA OSS 
OM OCH HANDLA 
EFTER SANNINGEN 
OM VILKA VI ÄR.”
PRESIDENT DALLIN H. OAKS,  

”Sanningen och planen”,  
Liahona, nov. 2018, s. 25.

LYSSNA
BERÖM ANSTRÄNGNING
FIRA TILLVÄXT
LÄR AV BAKSLAG
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Hem och föräldrar
Vilken är min roll?
Var ett rättfärdigt före-
döme för dina barn. Lär 
dem hur de ska tillväxa 
på alla områden i livet. 
Finn sätt att hjälpa dem 
lära känna glädjen i att 
hålla förbund, upptäcka 
nya talanger och utföra 
svåra saker. Hjälp din 
familj komma närmare 
vår himmelske Fader 
och Jesus Kristus och 
leva efter evangeliet i 
vardagen.

Vad ska jag göra?
Låt dina barn veta hur 
mycket du älskar dem. 
Engagera dig i deras liv. 
Ta genom bön reda på 
deras individuella behov 
och planera evangeliestu-
dier och aktiviteter som 
berör just de behoven. 
Bär regelbundet ditt vitt-
nesbörd för dem. Samråd 
med ledare om hur de 
bäst kan hjälpa till att 
stödja dina barn.

Var ska jag börja?
Fortsätt prata med och 
lyssna till dina barn. Be 
för att få veta hur du 
kan stödja dem. Hjälp 
dem upptäcka och börja 
arbeta inom kunskaps-
områden som intresserar 
dem. Börja eller fort-
sätt med familjeböner, 
evangeliestudier, tillfällen 
att tjäna samt aktiviteter 
som hjälper dina barn att 
växa.

UTTRYCK KÄRLEK
VAR ETT EXEMPEL
SÖK UPPENBARELSE
LÄR UT FÄRDIGHETER 
FÖR LIVET

FIRA TILLVÄXT
BERÖM ANSTRÄNGNING

”INGET ARBETE 
ÄR VIKTIGARE ÄN 

RÄTTFÄRDIGT, 
MÅLMEDVETET 

FÖRÄLDRASKAP!”
SE PRESIDENT RUSSELL M. NELSON,  
”Sabbaten är en lust och en glädje”,  

Liahona, maj 2015, s. 131.

Finn resurser på ChildrenandYouth .ChurchofJesusChrist .org.
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Primärföreningens ledare och lärare
Vilken är min roll?
Älska och stärk barnen. 
Bistå föräldrarna i att 
hjälpa barnen känna sin 
himmelske Faders kärlek 
till dem, förstå Jesu Kristi 
evangelium, känna igen 
den Helige Andens inflyt-
ande samt förbereda 
sig för att ingå och hålla 
heliga förbund.

Vad ska jag göra?
Se till att Primärs klasser 
och sångstunder hjälper 
barnen känna Anden, 
växa i sin tro och känna 
glädjen av Jesu Kristi 
evangelium i sina liv. Med 
de tillväxtområden som 
föreslås i Lukas 2:52 som 
vägledning kan ni planera 
roliga och engagerande 
tjänandeaktiviteter och 
andra aktiviteter som 
bygger vittnesbörd, 
stärker familjer och 
främjar enighet och per-
sonlig tillväxt.

Var ska jag börja?
Lär känna barnen och 
deras familjer och 
betjäna dem efter deras 
behov. Som Primärs pre-
sidentskap bör ni i bön 
fråga hur ni kan hjälpa 
era lärare, sångledare och 
aktivitetsledare att hjälpa 
barnen följa Frälsaren.

UNDERVISA OM 
GUDOMLIG IDENTITET

TILLÄMPA EVANGELIET
BYGG RELATIONER
UNDERVISA OM FÖRBUND
LÄR UT FÄRDIGHETER 
FÖR LIVET

”DE ALLRA FRÄMSTA 
SKATTERNA PÅ JORDEN 

OCH I HIMLEN ÄR 
VÅRA BARN OCH VÅRA 

EFTERKOMMANDE.”
PRESIDENT DALLIN H. OAKS, ”Den stora 
lycksalighetsplanen”, Nordstjärnan, jan. 

1994, s. 71.

Finn resurser på Primary .ChurchofJesusChrist .org.
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Unga kvinnors ledare
Vilken är min roll?
Bistå föräldrar och 
biskopsråd i att vägleda 
och inspirera unga 
kvinn or att förstå sin 
identitet som Guds 
döttrar, förbereda sig 
för tempelförbund 
och uppfylla sina 
eviga avsikter. Vägled 
klasspresidenter i att 
leda, stödja och betjäna 
sina klassmedlemmar.

Vad ska jag göra?
Var ett föredöme som en 
Jesu Kristi lärjunge. Vägled 
klasspresidentskapen 
när de i en anda av bön 
planerar och delvis själva 
undervisar lektioner i 
Kom och följ mig – för 
Unga kvinnor. Uppmuntra 
dem att leda planering 
och genomförande av 
tjänande och aktiviteter 
som hjälper de unga 
kvinnorna tillväxa inom 
alla områden i livet. 
Erbjud ytterligare stöd 
till unga kvinnor som 
behöver det.

Var ska jag börja?
Lär känna de unga kvinn-
orna personligen. Prata 
med de unga kvinnorna, 
deras föräldrar och 
biskopsrådet om hur du 
kan stödja de unga kvinn-
ornas tillväxt. Be för att 
få veta hur du kan hjälpa 
klasspresidentskapen att 
lyckas i sina ämbeten.

UNDERVISA OM 
GUDOMLIG IDENTITET 

UTFÖR FRÄLSNINGSVERKET
FÖRBERED FÖR 
GUDOMLIGA ROLLER 

UTVECKLA MOTSTÅNDSKRAFT
LÄR UT FÄRDIGHETER FÖR LIVET

JAG ÄR EN DOTTER 
TILL HIMMELSKA 
FÖRÄLDRAR MED 

GUDOMLIGA 
EGENSKAPER OCH EN 
EVIG BESTÄMMELSE.

Finn resurser på YoungWomen.ChurchofJesusChrist.org.
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Aronska prästadömets ledare
 Vilken är min roll?
Bistå föräldrar och 
biskopsråd i att förbereda 
unga män för ordina-
tion till prästadömsäm-
beten, tempelförbund, 
mission och gudomliga 
roller. Inspirera dem till 
att förstå sitt syfte och 
sin identitet som Guds 
söner. Vägled kvorumpre-
sidentskap i att leda, 
stödja och betjäna sina 
kvorummedlemmar 
samt när de verkar i 
sakramentsförrättningen.

Vad ska jag göra?
Var ett föredöme som en 
Jesu Kristi lärjunge. Vägled 
kvorumpresidentskapen 
när de använder sina 
nycklar, verkar i sakra-
mentsförrättningen och i 
en anda av bön planerar 
och undervisar lektioner 
ur Kom och följ mig – för 
Unga män. Hjälp dem 
planera och genomföra 
tjänandeaktiviteter och 
andra aktiviteter som 
hjälper de unga männen 
tillväxa inom alla områden 
i livet. Låt dem leda Erbjud 
ytterligare stöd till unga 
män som behöver det.

Var ska jag börja?
Tillbringa tid med de unga 
männen. Lär känna och 
älska dem personligen. 
Prata med biskopsrådet, 
de unga männen och 
deras föräldrar för att 
avgöra hur du kan stödja 
dem i att växa och bli mer 
som Frälsaren. Be för att 
få veta hur du kan hjälpa 
dina kvorumpresident-
skap att använda sina 
nycklar och lyckas i sina 
ämbeten.

UNDERVISA OM 
PRÄSTADÖMETS PLIKTER

UTFÖR FRÄLSNINGSVERKET
FÖRBERED FÖR 
GUDOMLIGA ROLLER

UTVECKLA MOTSTÅNDSKRAFT
LÄR UT FÄRDIGHETER 
FÖR LIVET

Finn resurser på YoungMen.ChurchofJesusChrist.org.

VAR MED DEM

SÄTT DEM I KONTAKT 
MED HIMLEN

LÅT DEM LEDA
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Söndagsskolans lärare
Vilken är min roll?
Försök hjälpa ungdom-
arna att komma till 
Kristus genom att lära 
sig och följa hans lära. 
Lär ungdomarna förstå, 
sprida och leva efter 
Jesu Kristi evangelium.

Vad ska jag göra?
Var ett föredöme som en 
Jesu Kristi lärjunge och 
hjälp ungdomarna bygga 
upp sin tro. Uppmuntra 
dem att studera skrift-
erna i hemmet – enskilt 
och med sina familjer. 
Hjälp dem att förbereda 
sig för att undervisa om 
läroprinciper. Låt dem 
tillämpa det de lär sig på 
sin personliga utveckling.

Var ska jag börja?
Försök undervisa på 
Frälsarens sätt. Lär känna 
ungdomarna personligen. 
Be för att få veta hur du 
kan hjälpa dem bli mer 
som Frälsaren. Stärk elev-
erna och deras föräldrar 
i arbetet att lära och 
undervisa om evangeliet i 
kyrkan och i sina hem.

”SÖK LÄRDOM, JA, 
GENOM STUDIER OCH 

ÄVEN GENOM TRO.”
LÄRAN OCH FÖRBUNDEN 88:118

BYGG VITTNESBÖRD
UNDERVISA OM LÄRAN
STUDERA SKRIFTERNA
BYGG RÄTTFÄRDIGA VANOR

Finn resurser på SundaySchool.ChurchofJesusChrist.org.
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Biskopsrådet och kvorum-   
och klasspresidentskap
Vad är deras roll?
Biskopsrådet är presi-
dentskapet för aronska 
prästadömet i försam-
lingen och har ansvaret 
för de unga kvinnorna 
och de unga männen. 
Aronska prästadömets 
kvorumpresidentskap 
verkar med de nycklar 
som förlänas när kvo-
rumpresidenter avskiljs. 
Unga kvinnors klasspre-
sidentskap verkar genom 
prästadömsmyndig-
het när de har blivit 
avskilda av en medlem i 
biskopsrådet.

Vad gör de?
Presidentskapen bör för-
söka vara sanna lärjungar 
till Jesus Kristus medan 
de hjälper varje medlem 
i kvorumet respektive 
klassen att känna sig 
älskad och upptäcka 
glädjen i att leva efter 
evangeliet. Under ledning 
av biskopsrådet leder 
kvorumpresidentskap 
aronska prästadöms-
bärare när de verkar i 
sakramentsförrättningen. 
Både kvorum-  och 
klasspresidentskap leder 
insamlingen av Israel på 
båda sidor om slöjan 

samt i omsorgen om de 
behövande.

Var ska de börja?
Presidentskapen lär sig 
sina plikter av Herren 
och genom sina ledare. 
De ber för kvorum-  eller 
klassmedlemmar och 
lär sig om deras behov. 
De stödjer dem i att bli 
lärjungar till Jesus Kristus. 
De samråder om vilka 
lektioner, vilka aktiviteter 
och vilket tjänande som 
kan välsigna och stärka 
ungdomarna och skapa 
enighet i deras klass eller 
kvorum.

TJÄNA
RÅDGÖR TILLSAMMANS
SKAPA ENIGHET
FULLGÖR PLIKTER

Finn resurser på ChildrenandYouth .ChurchofJesusChrist .org.

”NÄR VI ENGAGERAR OSS I 
ATT TJÄNA ANDRA TÄNKER 
VI MINDRE PÅ OSS SJÄLVA, 

OCH DET BLIR LÄTTARE 
FÖR DEN HELIGE ANDEN 
ATT KOMMA TILL OSS.”

PRESIDENT HENRY B. EYRING,  
”Inspirerat tjänande”, Liahona, maj 2018, s. 64.
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Resurser finns tillgäng-
liga mobilt, på internet 
och som tryckt material. 
Verktyg för målsätt-
ning, förslag på mål, 
förslag på tjänande och 
aktiviteter i hem och 
kyrka, säkerhetsregler 
och anvisningar finns 
att tillgå för föräldrar, 
vuxna ledare, kvorum-  
och klasspresidentskap 
och ungdomar.

Mobilapp: Gospel Living 
[Evangeliet i vardagen]
Mobilappen Gospel Living 
[Evangeliet i vardagen] 
(iOS och Android) är 
avsedd att vara inspire-
rande, engagerande, rolig 
och relevant i vardags-
livet. Den stödjer ett liv 
med Kristus i centrum 
genom

• inspirerande innehåll
• påminnelser
• aktivitetsförslag
• kommunikation
• dagboksskrivande
• personliga mål.

Sök i Apples App Store 
och Androids Play Butik 
efter Gospel Living 
[Evangeliet i vardagen] 
( Jesu Kristi kyrka).

Internet: 
ChildrenandYouth.
ChurchofJesusChrist.org
Webbplatsen för barns 
och ungdomars utveck-
ling innehåller resurser 
till stöd för föräldrar, 
barn, ungdomar och 
ledare.

• Resurser för föräldrar 
och familjer

• Resurser och exempel 
på hur vi kan stödja 
och uppmuntra barn 
och ungdomar

• Resurser för 
primäraktiviteter

• Riktlinjer för och exem-
pel och förslag på tjän-
ande och aktiviteter

• Exempel och förslag 
på mål för personlig 
utveckling

• Utbildningsresurser 
för klass-  och 
kvorumpresidentskap

• Nerladdningsbara 
versioner av tryckt 
material

Trycksaker: Barns och 
ungdomars utveckling
Vid behov finns tryckta 
häften tillgängliga som 
stödjer principerna i 
Barns och ungdomars 
utveckling och hjälper 
barn och ungdomar att 
planera sin personliga 
utveckling.

Resurser till hjälp



Hjälpföreningen

Äldstekvorumet

Fortsätt på 
förbundsstigen
När ungdomarna går 
vidare till nästa stadium i 
livet ger Hjälpföreningen 
och äldstekvorumet ökade 
tillfällen att finna glädje och 
tillväxt medan de arbetar 
tillsammans för att utföra 
frälsningens verk.

”VARJE GÅNG DU GÖR 
NÅGONTING SOM HJÄLPER 

NÅGON – PÅ ENA ELLER 
ANDRA SIDAN OM SLÖJAN 

– ATT TA ETT STEG MOT ATT 
INGÅ VIKTIGA FÖRBUND 
MED GUD … HJÄLPER DU 

TILL ATT SAMLA IN ISRAEL.”
PRESIDENT RUSSELL M. NELSON,  

”Israels hopp”, världsomfattande andakt 
för ungdomar, 3 juni 2018, s. 15.



FÖRÄLDRAR OCH LEDARE 
SAMARBETAR FÖR ATT HJÄLPA 

BARN OCH UNGDOMAR 
FÖRDJUPA SIN OMVÄNDELSE, 

BLI VÄRDIGA LÄRJUNGAR 
TILL HERREN JESUS 

KRISTUS OCH BLI REDBARA 
MÄN OCH KVINNOR.
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