
VAD ÄR DET NYA FÖR MIG? 

Troligen har du fler missionärer som verkar i din församling, och ditt 
arbete och ledarskap är väsentliga.  Den här ökningen innebär att du kan 
påskynda ditt arbete genom att:

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

•	 Hjälpa medlemmar och ledare att finna och förbereda vänner och 
grannar och låta missionärerna uppfylla sitt heliga ansvar — att 
undervisa om Jesu Kristi evangelium. 

•	 Se till att missionärer och medlemmar samverkar på ett positivt och 
lämpligt sätt, förenade i frälsningsverket.

•	 Utse en hängiven missionsledare i församlingen som samordnar med 
församlingsrådet, församlingsmissionärer och medlemmar för att fylla 
missionärernas dagar med undervisningstillfällen.

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

Som biskop innehar du heliga prästadömsnycklar till frälsningsverket inom din församling. Genom att 
arbeta i enighet med ditt församlingsråd, heltidsmissionärerna och församlingens medlemmar kan du 
utöva de här nycklarna och se församlingen växa i styrka och medlemmarna växa i sitt lärjungeskap.

VAR LÄR JAG MIG OM MIN ROLL?

Din roll är inte att göra jobbet själv utan att leda 
församlingen i arbetet med frälsningsverket. För mer 
information, se:

•	 Handbok 2, kapitel 5

•	 Predika mitt evangelium, kapitel 13

•	 Speciell utsändning: Frälsningsverket
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VEM KAN HJÄLPA TILL?

•	 Dina rådgivare kan hjälpa till att prioritera det här arbetet genom att 
undervisa om läran och vara ett föredöme i att leva efter evangeliet med 
glädje. Du kan utse en rådgivare att samordna aktiveringen och en till att 
samordna arbetet med att behålla.

•	 Ditt församlingsråd  kan hjälpa till genom att tala om varje undersökare 
och varje ny och aktiverad medlem, planera för att uppfylla vars och ens 
behov och sedan genomföra den planen.

•	 Församlingens missionsledare, som är medlem i församlingsrådet, är 
också din länk till heltidsmissionärerna. 

•	 Heltidsmissionärerna kan undervisa och stärka dem som medlemmarna 
visar på. Du kanske vill bjuda in dem till församlingsrådet.

•	 Högrådsmedlemmen  med ansvar för missionsarbete kan utbilda och bistå 
församlingens missionsledare.

•	 Medlemmarna i din församling — också ungdomar och barn — har 
vänner som inte är medlemmar eller som är mindre aktiva. De har också 
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.

”Jag vill föreslå att varje biskop 
i kyrkan ger sina medlemmar 
som motto: ’Låt oss arbeta för att 
församlingen ska växa’.”

President Gordon B. Hinckley

”Biskopen och församlingsrådet talar 
om varje undersökares utveckling. 
De bestämmer vad de kan göra för 
var och en och deras familjer för att 
hjälpa dem bli vänner före dopet, 
ta med dem till aktiviteter och ge 
näring åt dem som blir döpta.”

President Henry B. Eyring 

”Biskoparna … har ansvaret 
och skyldigheten att hjälpa 
medlemmarna att hitta de 
renhjärtade och förbereda dem för 
dopet och för ett livslångt tjänande i 
sina församlingar och stavar.”

Äldste M. Russell Ballard

FÅNGA VISIONEN
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