
VAD ÄR DET NYA FÖR MIG? 

Troligen har du fler missionärer som verkar i ditt område 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.

•	 Hjälpa stavs- och missionspresidenter att samordna, förstå sina roller 
och utöva prästadömets nycklar i enighet. Missionspresidenter innehar 
nycklar till mission och omvändelse, stavspresidenter innehar nycklarna 
till missionsarbetet  i sina stavar. När de samarbetar kan de utföra 
frälsningsverket.  De behöver skapa relationer och träffas regelbundet för 
att på bästa sätt samordna sitt arbete.

•	 Presidera vid och använd effektivt samordningsråd och andra tillfällen 
att utbilda stavs- och missionspresidenter och andra i sina roller för att 
hjälpa dem samordna missionsarbetet inom ditt tilldelade område, och 
hjälp dem skapa relationer som leder till ökad enighet i arbetet  med att 
omvända, behålla och aktivera.

•	 Undervisa ofta om Kristi lära och frälsningsplanen samt 
missionsarbetets principer, och uppmuntra medlemmar att delta.

VAR LÄR JAG MIG OM MIN ROLL?

Din roll är inte att göra jobbet själv utan att leda och stödja dem som leder 
frälsningsverket i stavar och missioner. För mer information, se:

•	 Handbok 2, kapitel 5

•	 Predika mitt evangelium, kapitel 13

•	 Speciell utsändning: Frälsningsverket

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

Som områdessjuttio har du en unik roll i att hjälpa stavs- och missionspresidenter att samordna och utöva 
prästadömets nycklar i enighet. Genom att samarbeta finner stavs- och missionspresidenter att himlens 
krafter välsignar verket.
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VEM KAN HJÄLPA TILL?

•	 Missionspresidenten hjälper dig och stavspresidenterna att förstå bästa 
sättet att arbeta med heltidsmissionärerna. Ni sammanträder regelbundet i 
samordningsrådets möten och vid andra tillfällen.

•	 Dina stavspresidenter kan hjälpa till att prioritera det här arbetet genom 
att undervisa om läran och vara ett föredöme i att leva efter evangeliet 
med glädje. Ni sammanträder regelbundet i samordningsrådets möten och 
vid andra tillfällen.

•	 Heltidsmissionärerna kan under sina ledares ledning undervisa och 
stärka dem som medlemmarna visar på. 

•	 Medlemmar — 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.

”Hur ska vi lösa problemet att hålla alla de här 
missionärerna i arbete? Ni [områdessjuttio] måste 
göra det! Vårt tillfälle är nu. Vi måste hjälpa de här 
missionspresidenterna som aldrig förr. Vi måste vakna 
upp till det faktum att lokala enheter måste vaka över 
missionärerna och hålla dem i arbete. Det är vårt jobb att 
stärka och bygga upp Sions stavar.”

Äldste L. Tom Perry

”När stavspresidentens och missionspresidentens nycklar 
samverkar på rätt sätt, när de här uppsättningarna 
nycklar samverkar i enighet och harmoni öppnas vägen 
till uppenbarelse, och himlens krafter kan välsigna verket 
på ett förunderligt sätt. När de här uppsättningarna 
nycklar inte samverkar hålls himlens krafter tillbaka och 
försvagas.”

Äldste David A. Bednar

FÅNGA VISIONEN
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