
INTRODUKTION FÖR  

BARN OCH UNGDOMAR 

 I JESU KRISTI KYRKA AV SISTA DAGARS HELIGA



MÅL
Att stärka din tro på Jesus Kristus och hjälpa dig och 
din familj gå framåt på förbundsstigen allt eftersom 
du möter livets utmaningar.



Utöva din 
handlingsfrihet
Våra önskningar avgör våra prio-
riteringar, prioriteringarna formar 
våra val och valen bestämmer 
våra handlingar. De önskningar 
vi handlar efter bestämmer hur 
vi förändras, vad vi åstadkommer 
och vad vi blir.

– PRESIDENT DALLIN H. OAKS
”Att ha en önskan”, Liahona, maj 2011, s. 42

Bygga relationer
Vi behöver alla sanna vänner som 
älskar oss, som lyssnar till oss, som 
visar oss vägen och som vittnar 
om sanningen för oss så att vi kan 
behålla den Helige Andens sällskap. 
Du måste bli en sådan sann vän.

– PRESIDENT HENRY B. EYRING
”Sanna vänner”, Liahona, juli 2002, s. 32

Sök uppenbarelse
Du kan lära för egen del – just nu, i 
din ålder – hur du kan få personlig 
uppenbarelse. Och inget gör större 
skillnad i ditt liv än detta!

– PRESIDENT RUSSELL M. NELSON
”Israels hopp”, världsomfattande andakt för 
ungdomar, 3 juni 2018, ett tillägg till Liahona, 
s. 2, ChurchofJesusChrist.org
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ATT FÖLJA FRÄLSAREN I 
LIVETS ALLA OMRÅDEN
Din himmelske Fader vill att du ska lära dig och 
växa. Han sände sin Son Jesus Kristus för att vara 
ett fullkomligt exempel för oss var och en i alla 
avseenden. Skrifterna lär att Jesus i sin ungdom 
”växte i vishet, ålder och välbehag inför Gud och 
människor” (Luk. 2:52).

Jesus Kristus utvecklades i alla områden i sitt liv 
– andligt (välbehag inför Gud), socialt (välbehag 
inför människor), fysiskt (ålder) och intellektuellt 
(vishet) – och det kan du också göra!



ANDLIGT

FYSISKT

SOCIALT

INTELLEKTUELLT

Vad gör du redan inom dessa områden? Tänk på vad du vill förbättra eller börja göra.

Skriv eller rita dina idéer i rutorna här nedanför:



FORTSÄTT FRAMÅT
Du får hjälp i dina ansträngningar att följa Kristus 
när du tillväxer inom dessa fyra områden genom 
att studera evangeliet, genom tjänande och 
aktiviteter samt personlig utveckling.

Studera evangeliet
Genom att studera evangeliet i hem-
met och kyrkan får du en andlig grund 
för allt i livet. När du tillämpar det du 
studerar upptäcker du kanske hur du 
på olika sätt kan följa Jesus Kristus indi-
viduellt, tillsammans med din familj, 
din klass eller ditt kvorum.



Tjänande och aktiviteter
När du deltar i tjänande och aktiviteter kan 
du ha roligt med din familj, dina vänner och 
dina ledare samtidigt som du lär dig färdig-
heter, får nya erfarenheter och tjänar andra. 
Du kan också tjäna genom att delta i heliga 
förrättningar. Tjänande och aktiviteter är 
baserade på Lukas 2:52 och innefattar vecko-
aktiviteter såväl som aktiviteter som sträcker 
sig över flera dagar, till exempel läger, tem-
pelresor, For the Strength of Youth (FSY) och 
ungdomskonferenser.

Personlig utveckling
Du kan följa Jesus Kristus i din 
 personliga utveckling genom att söka 
uppenbarelse för hur du kan tillväxa 
inom alla områden i livet. Du väljer 
själv vad du jobbar på och kan få hjälp 
från familj, kamrater och ledare.
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VAD STÅR PÅ TUR?
Inled ett samtal
Prata med dina föräldrar och ledare om hur du växer 
inom de fyra områdena och om vad du kan göra 
för att utvecklas personligen. Prata i kvorumet eller 
klassen om aktiviteter ni skulle vilja genomföra som 
grupp under det kommande året.


