Församlingsråd, se er själva som en del av verket
En resurs för att påskynda frälsningsverket

Under biskopens ledning har ni — församlingsrådet — ansvaret för arbetet med att omvända, behålla
och aktivera i församlingen. Ni leder arbetet i de kvorum och organisationer ni leder när ni samarbetar
för att finna och inbjuda människor för missionärerna att undervisa, när ni hjälper nya medlemmar förbli
aktiva och när ni undsätter dem som är redo att återvända till aktivitet.

VAD ÄR DET NYA FÖR MIG?

Videor
Hjälp nyomvända att
utvecklas

Förbereda familjer för att
ingå förbund

Nya och återvända
medlemmars framsteg

Vi behövs allihop:
Familjen Clawson

Ni har troligen fler heltidsmissionärer som arbetar i församlingen. Den här
utökningen ger dig ökade möjligheter 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.
• Hjälp till att fylla missionärernas dagar med undervisningstillfällen.
förse nya medlemmar med en vän, ett ansvar och näring genom
evangeliet, och hjälp andra återvända till full aktivitet.

Arbeta tillsammans:
Familjen Kane

• Tala i församlingsrådet om varje
undersökares och aktiverad medlems
framsteg och planera för att
var och en ska ta nästa steg.

Artiklar

Bland era verktyg finns

President Henry B. Eyring, ”Vi är ett”,
generalkonferensen april 2013

uppgjord av missionärerna

Äldste Russell M. Nelson, ”Rid på
vågen”, generalkonferensen april 2013
Äldste Russell M. Nelson, ”Fråga
missionärerna!” Generalkonferensen
oktober 2012

Framstegsrapporten —
— samt framstegsrapporten
för nya och återvända
medlemmar.
• Identifiera under bön de
mindre aktiva medlemmar
som är troligast att återvända till
aktivitet. Bestäm vem i ert kvorum
eller er organisation som är den som bäst
kan stärka och bygga relationer.

VAR LÄR JAG MIG OM MIN ROLL?
Din roll är inte att göra jobbet själv utan att samordna församlingsrådets och
heltidsmissionärernas arbete med frälsningsverket. För mer information, se:
• Handbok 2, kapitel 5
• Predika mitt evangelium, kapitel 13
• Speciell utsändning: Frälsningsverket

VEM KAN HJÄLPA TILL?
• Din biskop kan hjälpa dig prioritera ditt arbete genom att undervisa om läran och ge
ledning om hur du bäst kan bistå honom.
• Församlingens missionsledare, som är medlem i församlingsrådet, är din länk till
heltidsmissionärerna.
• Heltidsmissionärerna kan undervisa och stärka dem som du och församlingens
medlemmar finner och förbereder.
• 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 — återvända och se —
vad Jesu Kristi evangelium har att bjuda.

FÅNGA VISIONEN
”För er biskopar som håller

”Biskopen och församlingsrådet talar

”Prästadömets och

församlingsrådets möten kan en

om varje undersökares utveckling.

biorganisationernas ledares

diskussion av nyomvändas status
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missionsarbete bör samordnas av

vid det mötet vara den viktigaste

var och en och deras familjer för att

församlingens missionsledare och

angelägenheten som tas upp. Ni är

hjälpa dem bli vänner före dopet,

biskopen genom församlingsrådet.

inte bundna av strikta regler. Ni

ta med dem till aktiviteter och ge

Och på det sättet kommer de
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näring åt dem som blir döpta.”

nyomvända att bli fullt aktiva

rätt till bönesvar, till inspiration

President Henry B. Eyring

medlemmar i sin församling.”

och uppenbarelse från Herren när ni
handhar den saken.”

Äldste M. Russell Ballard

President Gordon B. Hinckley
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