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Indledning 

Lektionernes udformning 
Disse lektioner for præstedømmet er udformet til brug for både 
bærere af Det Melkisedekske Præstedømme og Det Aronske 
Præstedømme. I små grene med et begrænset antal præstedøm-
mebærere er medlemmerne af kvorummerne nødt til at mødes i kun 
én gruppe. Hvor antallet af præstedømmebærere er større, og hvor 
de fysiske forhold tillader det, kan læreren eventuelt dele gruppen 
op i to eller flere aldersgrupper, så lektionerne kan tilpasses efter de 
forskellige aldersgruppers behov. 

Personligt studium 
Disse lektioner er først og fremmest skrevet til den enkelte. Hver 
enkelt præstedømmebærer bør derfor studere i bogen i iøbet af 
ugen og komme til klassen med bogen og sine standardværker og 
være forberedt på at drøfte lektionen. Lærerne kan på en god måde 
opmuntre til denne forberedelse ved at bede forskellige kvorums-
medlemmer om i forvejen at læse en eller to af historierne eller 
skriftstederne i næste lektion samt være forberedt på at tale om det 
i klassen. Det er vigtigt, at hver enkelt medbringer sine standard-
værker, og læreren bør regelmæssigt minde kvorumsmedlem-
merne herom, indtil det bliver en vane. 

Hjælp til læreren 
Hjælp til læreren findes i hver lektion og er trykt med små typer. 
Hjælpen omfatter spørgsmål, som læreren eventuelt kan stille, for-
slag til involvering af eleverne, samt anvisning til benyttelse af bille-
der og skemaer. Lærere, der bruger bogen, ønsker måske at bruge 
andre metoder eller forslag, som de finder effektive, foruden de 
spørgsmål til drøftelse, der her foreslås. Næsten alle lektionerne 
kræver brug af en tavle, så læreren bør sørge for tavle og kridt i klas-
seværelset i undervisningstiden. 

Antal lektioner 
Der er udarbejdet 35 lektioner. Det giver præstedømmelederne 
mulighed for at tage forslag og problemer op, som de føler behov 
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for i deres særlige præstedømmegruppe. Denne ekstra tid kan 
f.eks. bruges til -
1. At drøfte og planlægge lokale aktiviteter eller projekter eller 
præsentere særlige emner efter præstedømmeledernes anvisning. 
2. At drøfte de budskaber fra generalautoriteter, der bliver omtalt 
ved generalkonferencer eller områdekonferencer, og som er trykt i 
Stjernen. 
3. At bruge mere end én uge på emner, der behøver yderligere 
studium. 
4. At bruge tiden sådan som Herrens Ånd tilskynder til gavn for 
præstedømmebærerne. 
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Involvering af medlemmer 
med handicap 

På et tidspunkt under Jesu jordiske mission gik han op på et bjerg 
i nærheden af Genezaret Sø. 
»Og store folkeskarer kom hen til ham med lamme, vanføre, blinde, 
stumme og mange andre. De lagde dem for hans fødder, og han 
helbredte dem, 
så skaren undrede sig, da de så, at stumme talte, vanføre blev 
raske, lamme gik, og blinde kunne se. Og de priste Israels Gud« 
(Matt 15:30-31). 
Frelseren var et eksempel for os ved at føle medlidenhed med dem, 
som havde sygdomme. Da han efter sin opstandelse besøgte 
nephiterne, sagde han: 
»Mit indre er fyldt med medlidenhed for jer. 
Har I syge blandt jer? Bring dem hid. Har I lamme, blinde, halte, 
vanføre, spedalske eller svindsottige, døve eller andre plaget på 
anden vis? Bring dem hid, og jeg vil helbrede dem, thi jeg har med-
lidenhed med jer; mit indre er fyldt med barmhjertighed« (3 Nephi 
17:6-7). 
En lærer i Kirken befinder sig i en fortrinlig situation med hensyn til 
at udvise barmhjertighed over for handicappede medlemmer. Han 
eller hun skal være forstående og have et ønske om at involvere 
disse medlemmer i klassens aktiviteter. Elever med enhver form for 
handicap har brug for særlig opmærksomhed. Følgende retnings-
linier kan hjælpe lærerne med at nå ud til medlemmer med særlige 
behov: 
• Kend hver af elevernes behov og evner. 
• Tal i forvejen med handicappede elever, før du kalder dem til at 

læse, bede eller på anden måde deltage i klassens aktiviteter. Stil 
spørgsmål som f.eks.: »Kunne du tænke dig at læse op for klas-
sen?« »Vil du bede i klassen?« 

• Tal med præstedømmelederne, familiemedlemmer og hvis det er 
passende med vedkommende selv for at finde frem til deres 
særlige behov. 
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• Prøv at øge og forbedre handicappede elevers deltagelse og ind-
læring. 

• Sørg for at alle elever viser respekt og forståelse for de øvrige elever. 
• Vær naturlig, venlig og varm. Alle Guds børn har et normalt behov 

for kærlighed og forståelse, uanset om man har et handicap eller ej. 
Lærere i Kirken skal huske, at ethvert medlem, uanset fysiske, men-
tale, følelsesmæssige eller sociale vanskeligheder, har muligheder 
for at udvikle sig mod ophøjelse. Læreren skal sørge for, at hver 
enkelt lærer alt det, han har evner til at lære. Husk Frelserens ord: 
»Alt, hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har 
I gjort mod mig« (Matt 25:40). 

VI I I 



Præstedømmet 

Formålet med denne lektion er at hjælpe os til at forstå, hvad 
præstedømmet er, og hvordan man ærer sine kaldelser i præste-
dømmet. 

Indledning 
Tænk på dengang, du modtog præstedømmet. Herrens Ånd var 
utvivlsomt til stede, da præstedømmebærerne lagde deres hænder 
på dit hoved og udtalte bestemte ord. Mænd, der havde myndig-
hed dertil, overdrog dig præstedømmet. Når du tænker over den 
oplevelse, så spørg dig selv: 
• Hvad skete der i virkeligheden med mig den dag? 
• Blev jeg anderledes, efter at jeg havde modtaget præstedøm-

met? 
• Er jeg anderledes i dag, fordi jeg bærer præstedømmet? 
• Har jeg været i stand til at betjene andre gennem mit præste-

dømme? 
• Er min himmelske Fader tilfreds med den måde, hvorpå jeg 

benytter præstedømmet? 

Præstedømmet er Guds kraft 
»Når vi handler i Herrens navn som bærere af præstedømmet, gør 
vi det i vor himmelske Faders navn og på hans vegne. Præstedøm-
met er den kraft, hvorved vor himmelske Fader arbejder gennem 
menneskene« (Harold B. Lee i "Follow the Leadership of the 
Church", Ensign, juli 1973, s. 98). 
Præstedømmet er Guds kraft. Gud udfører sit arbejde med det 
præstedømme, han har. Han skabte alle ting ved den kraft, og han 
styrer jorden og himlen derved. Da præstedømmet er Guds kraft, er 
det evigt. Vi læser i Den Kostelige Perle, at præstedømmet, »som 
var i begyndelsen, også skal findes ved verdens ende« (Moses 
6:7). 
Gud og Jesus Kristus har givet menneskene præstedømmets kraft, 
så de kan hjælpe med til at »tilvejebringe udødelighed og evigt liv 
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for mennesket« (Moses 1:39). Præstedømmet er derfor myndighed 
fra Gud, som er overdraget mennesker til at handle i alle forhold til 
menneskehedens frelse. 
Vi, som bærer præstedømmet, har fuldmagt til at handle i Guds 
navn. En af Herrens profeter, præsident Joseph Fielding Smith, 
sagde i en tale til alle præstedømmebærere: »Vi er Herrens befuld-
mægtigede; vi repræsenterer ham; han har givet os myndighed, 
der sætter os i stand til at udføre alt, hvad der er nødvendigt for at 
frelse os, såvel som hans andre børn i verden, 
Vi er Herren Jesu Kristi repræsentanter. Vores hverv er at repræs-
entere ham. Vi er beordret ti l... at gøre det, han ville have gjort, hvis 
han havde været personligt til stede« (»Vort ansvar som bærere af 
præstedømmet«, Den danske Stjerne, dec. 1971, s. 355). 

Præstedømmets myndighedslinie 
Enhver præstedømmebærer burde være i stand til at redegøre for 
sin myndighedslinie tilbage til Jesus Kristus. Det vil sige, at han bør 
vide, hvem der ordinerede ham til præstedømmet, og hvem der 
ordinerede den person, som ordinerede ham. Han burde være i 
stand til at følge disse ordinationer fra person til person tilbage til 
Joseph Smith, som blev ordineret af Peter, Jakob og Johannes, som 
igen blev ordineret af Jesus Kristus. Det er det, der betegnes som 
vores »myndighedslinie«. Hvis en præstedømmebærer ikke har en 
trykt eller skrevet myndighedslinie, kan han få en fra den, som ordi-
nerede ham til præstedømmet. 
Lad den præstedømmebærer, som blev bedt om det, vise klassen sit »myndig-
hedslinie«-kort, der viser hans myndighed helt tilbage til Jesus Kristus. 

Præstedømmets kraft kommer ved retfærdig levevis 
»Enhver af os, som bærer præstedømmet, har myndighed til at 
handle i Herrens sted, men effektiviteten af vores myndighed - eller, 
hvis I foretrækker det, den kraft, der kommer gennem denne myn-
dighed - afhænger af den måde, hvorpå vi lever; den afhænger af 
vores retfærdighed« (H. Burke Peterson i »Præstedømmet - myn-
dighed og kraft«, Ensign, maj 1976, s. 33). 
Herren har gjort det klart for os i skrifterne, at vi må leve retfærdigt 
for ikke blot at have præstedømmets myndighed, men også dets 
kraft. »Se, mange er kaldede, men få er udvalgt. Og hvorfor er de 
ikke udvalgt? 
Fordi deres hjerter er verdslige ting hengivne, og de tragter efter 
menneskelig ære, så de ikke kan lære denne ene lektie: 
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At præstedømmets rettigheder er uadskilleligt forbundne med him-
lens kræfter, og at himlens kræfter ikke kan kontrolleres eller bruges 
uden ved retfærdighedens grundsætninger. 
At de kan overdrages os, er sandt; men om vi forsøger at skjule vore 
synder eller tilfredsstille vores hovmod og vores forfængelige 
ærgerrighed eller øve kontrol, herredømme eller tvang over menne-
skenes sjæle i nogen som helst grad af uretfærdighed, se, så 
unddrager himlene sig os, Herrens Ånd bedrøves, og når den er 
veget bort, da er den mands præstedømme og myndighed borte« 
(L&P 111:34-37). 
Hvorfor kan dette forhindre os i at besidde præstedømmets kraft? 

Kilden til præstedømmets kraft er Gud, som arbejder gennem Hel-
ligånden. For at Helligånden kan lede os i benyttelsen af præste-
dømmet, må vi holde befalingerne og leve værdigt. Vores »myn-
dighedslinie« kan føres tilbage til Jesus Kristus gennem dem, som 
har båret præstedømmet, men præstedømmets kraft kommer fra 
Gud gennem Helligånden. Med præstedømmets kraft kan vi udføre 
Herrens værk; uden den kraft kan vi ikke handle. 
Fremvis billede "I-a, »Præstedømmebærere salver den syge, ligesom Kristus gjorde 
det fordums«. 

»Hvis vi lever for det, kan vores himmelske Fader overdrage os en 
kraft, der vil velsigne og trøste små børn og bringe søvn til tårevæ-
dede øjne i morgenens små timer. En kraft kan blive vores, som vil 
bringe glæde til en familiehjemmeaften, kraften til at berolige en 
træt hustrus oprevne nerver. En kraft kan blive vores, der vil give 
vejledning til en forvirret og følsom ung søn eller datter. En kraft der 
vil velsigne en datter, før hun for første gang går ud med en ung 
mand eller før hendes vielse i templet, en kraft som vil velsigne en 
søn, før han rejser ud på sin mission eller til sine universitetsstudier. 
Mine brødre, en kraft til at stoppe onde tanker hos en gruppe 
drenge, der er samlet i vulgær samtale. En kraft kan blive vores til 
at helbrede de syge og trøste de ensomme. Dette er nogle af de 
vigtigste formål med præstedømmet« (se Den danske Stjerne, okt. 
1976, s. 25). 
Bed den præstedømmebærer, som har fået denne opgave, om at fortælle om en 
oplevelse, der viser kraften i hans præstedømme. 

At udvikle kraften i præstedømmet 
Der er flere ting, vi kan gøre for at udvikle kraften i præstedømmet: 
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ØNSKE 
Vi må for det første have ønske om at udvikle præstedømmets kraft. 
Skrifterne lærer, at mennesker modtager fra Herren i henhold til 
deres ønsker (se Alma 29:4; L&P 4:3; L&P 6:8; L&P 7:1-3). 

LEV RETFÆRDIGT 
Vi bør stræbe efter at efterleve alle vor himmelske Faders befalin-
ger. Ved at leve retfærdigt, har vi Helligånden som vores bestan-
dige ledsager, og han vil vejlede os til at gøre det, som vi bør gøre 
(se 2 Nephi 32:5). 

VÆR YDMYG 
»Den, der oprigtigt ydmyger sig og omvender sig fra sine synder og 
holder ud indtil enden, skal blive salig« (Alma 32:15). Vi bør være vil-
lige til at acceptere og følge de råd og fuldføre de opgaver, som 
bliver givet os af vore præstedømmeledere, være villige til at gøre 
det, der er nødvendigt for andres velfærd, samt være villige til at 
lytte til og følge Åndens tilskyndelser. 

STUDIUM 
Vi må studere og ransage skrifterne. Kun ved at studere skrifterne 
personligt kan vi kende Guds vilje, og medmindre vi kender Guds 
vilje, kan vi ikke efterleve evangeliet. Derfor må vi også studere lek-
tionerne i vores studievejledning i præstedømmet for at kende 
vores pligt som præstedømmebærere. 

BED 
Vi må spørge vor himmelske Fader om, hvad han ønsker, at vi skal 
gøre. Vi må altid bede om vejledning til at bruge vores præste-
dømme rigtigt. Vi skal "våge og bede, så [vi] ikke falder i fristelse; 
thi Satan begærer [os]" (3 Nephi 18:18). 

ELSK ANDRE 
Jesus Kristus har lært os, at præstedømmets magt er grundlagt på 
kærlighed, og at vi bør elske alle mennesker (se L&P 111:41-42, 
45-46). Kærlighed begynder i hjemmet. Vi bør elske vores hustru 
og børn og være interesseret i deres ve og vel. En af måderne, 
hvorpå vi viser vores kærlighed til vores familie, er ved at benytte 
præstedømmet til at lede og velsigne dem. 
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BRUG PRÆSTEDØMMET 
Når vi bruger præstedømmet, er vi eksempler for andre præste-
dømmebærere, for verden og især for vores familie. Når vores fami-
lie ser os bruge præstedømmet, ved de, at vi er Herrens tjenere, 
og de vil komme til os, når de trænger til hjælp. Det er sørgeligt at 
tænke på, at nogle familier aldrig vil kende de velsignelser, der 
kommer, når fædre og sønner bruger præstedømmet til gavn for 
deres familier. 

Præstedømmet kan have stor betydning i vores hjem. Præsident 
David O. McKay sagde: »Et hjem bliver forvandlet, fordi en mand 
bærer præstedømmet og ærer det« ("Priesthood", Instructor, okto-
ber 1968, s. 378). 
Hvis vi, der bærer præstedømmet, lever retfærdigt, vil vi gøre føl-
gende: 
• Oprigtigt overveje familiemedlemmers retfærdige ønsker, selv om 

de måske ikke svarer til vore ønsker. 
• Lytte - selv til det mindste barn. 
• Sætte familiens ve og vel frem for vores egen behagelighed. 
• Lære at beherske os. 
• Tale med en stemmeføring, der altid viser vores kærlighed og 

omsorg for andre. 
Kan I nævne andre måder, hvorpå vi kan ære præstedømmet? 

Konklusion 
»Vi bør allesammen forstå, at der ikke findes noget stærkere i ver-
den end Guds præstedømme« (N. Eldon Tanner: »Tager du dit 
præstedømme for givet?« Den danske Stjerne, okt. 1976, s. 76). 
Præsident H. Eldon Tanner forklarede betydningen af at være vær-
dig til at modtage præstedømmet med denne beretning: 
»Da jeg var biskop, havde jeg seks drenge i mit ward, som var 
gamle nok til at blive ordineret til ældster. Jeg kunne kun indstille de 
fem, for den sidste af dem var ikke parat. Vi havde talt om det adskil-
lige gange, og han havde sagt til mig: >Jeg er ikke værdig.< Han var 
meget ked af det, men han regnede ikke med, at jeg ville anbefale 
ham over for stavspræsidenten. Hans onkel opsøgte mig og sagde: 
>Det er da ikke din mening at hindre drengen i at gå fremad, når alle 
hans venner bliver forfremmet i præstedømmet?« Han bønfaldt mig 
om at lade ham blive ordineret. >Du driver ham jo bare ud af Kirken, 
hvis du ikke gør det,« sagde han. 
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Jeg forklarede ham følgende: »Præstedømmet er det mest betyd-
ningsfulde, vi nogen sinde kommer til at give denne dreng. Vi 
forærer ham ikke præstedømmet på en sølvtallerken. Drengen og 
jeg forstår hinanden udmærket, og han er ikke parat til at blive ordi-
neret til ældste.< Han blev ikke anbefalet. 
Nogle få år senere, da jeg overværede en generalkonference her 
på tempelpladsen, kom en ung mand hen til mig og sagde: »Præs-
ident Tanner, du kan nok ikke huske mig. Jeg er den unge mand, 
som du ikke ville anbefale at blive ordineret til ældste.< Idet han 
rakte mig sin hånd, sagde han: >Jeg vil gerne takke dig, for hvad du 
gjorde dengang. Jeg er nu selv biskop i Californien. Hvis du havde 
anbefalet mig, da jeg ikke var værdig dertil, så tror jeg ikke, jeg ville 
have forstået, hvad præstedømmet er, og hvad der forventes af en, 
når man bærer det, og så ville jeg sikkert ikke stå her som biskop i 
dag<« (Den danske Stjerne, dec. 1973, s. 517-518). 

Vi må alle lære dette vigtige princip for at kunne udøve præste-
dømmet effektivt. Vi må lære, »at præstedømmets rettigheder er 
uadskilleligt forbundne med himlens kræfter, og at himlens kræfter 
ikke kan kontrolleres eller bruges uden ved retfærdighedens grund-
sætninger« (L&P 111:36). For at modtage kraft fra Gud, må vi gøre 
os værdige dertil. 
Vi må altid huske, at vi har Guds myndighed og kraft, og at vi 
repræsenterer ham. Når vi udøver præstedømmet, bør vi spørge os 
selv: »Hvad ønsker Jesus Kristus, at jeg skal gøre i denne situation? 
Gør jeg det, som han ønsker, jeg skal gøre?« 

Udfordringer 
1. Forpligt dig til omhyggeligt at studere denne præstedømme-
håndbogs belæringer og at acceptere de udfordringer, der gives i 
de enkelte lektioner. Ved at acceptere udfordringerne vil du udvikle 
kraft i præstedømmet, komme vor himmelske Fader nærmere og 
være i stand til at tjene andre bedre. 
2. Før en optegnelse over din præstedømmemyndighed. Du bør 
være i stand til at føre dit præstedømme tilbage til Jesus Kristus. 
3. Skriv din præstedømmemyndighed på et stykke papir eller et kort 
og giv et eksemplar til dem, du ordinerer til præstedømmet. 

Yderligere skriftsteder 
L&P 107:1-14 (forskelle mellem Det Melkisedekske og Det Aronske 
Præstedømme). 
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Lærerens forberedelse 

Før du giver denne lektion: 
1. Studer kapitlerne 13, »Præstedømmet« og 14, »Præstedømmets organisation« i 
Håndbog i evangeliske principper. 
2. Studér L&P 121:34-46, 
3. Bed en præstedømmebærer være parat til at vise klassen sit »myndighedslinie«-
kort, der viser hans præstedømmelinie tilbage til Jesus Kristus. 
4. Bed en anden præstedømmebærer om at være parat til at fortælle om en ople-
velse, han har haft, som viser præstedømmets kraft. 
5. Bed alle præstedømmebærerne om hver uge at medbringe deres standardvær-
ker til præstedømmemødet og at være forberedt på at læse og afmærke de særlige 
skriftsteder i hver lektion. 
6. Giv eleverne til opgave at læse historier og skriftsteder i lektionen højt i klassen. 
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Præstedømmet 
fra Adam til 
genoprettelsen 

Formålet med denne lektion er at hjælpe os til at forstå, at det 
præstedømme, vi bærer, er det samme præstedømme, som blev 
givet til Adam og andre retfærdige mænd igennem tiderne. 

Indledning 
Adam var det første menneske, som havde det patriarkalske 
præstedømme. Det betyder, at Gud gav ham myndighed til at lede 
sin familie og udføre de ordinanser, som de behøvede for at kunne 
vende tilbage til hans nærhed. Han var også den første profet, der 
modtog nøglerne til at præsidere, dvs. myndighed til at lede Guds 
Kirke på jorden. Med denne myndighed gav han mange mænd 
præstedømmet og vejledte dem i, hvordan de skulle benytte det. 
Alle Kirkens præsidenter siden Adam har haft den samme myndig-
hed. 
Denne myndighed til at lede alle Kirkens præstedømmebærere i 
deres mange kald og pligter overdrages kun én mand på samme 
tid - Kirkens præsident (se L&P 81:1-2; L&P 132:7). Selvom der kun 
er én mand, der har denne særlige præstedømmemyndighed i dag, 
er der mange, der bærer præstedømmet, og det er det samme 
præstedømme, som alle profeterne har haft, lige siden Adam mod-
tog det. (Yderligere oplysninger om præstedømmets nøgler findes 
i lektion 11 i denne bog.) 

Adam modtog præstedømmet 
Ikke længe efter at Adam og Eva var blevet drevet ud af Edens 
Have, viste en engel sig for dem og belærte dem om evangeliet (se 
Moses 5:4-9). Kirken blev også organiseret, og Adam blev døbt i 
vand på samme måde, som vi er blevet instrueret om at døbe i dag 
(se Moses 6:64-65). Præstedømmet blev da givet til Adam, så han 
kunne have myndighed til at udføre alle evangeliets ordinanser for 
sin familie. Med denne myndighed døbte han medlemmerne af sin 
familie og gav præstedømmet til sine retfærdige sønner. 
Fremvis skemaet 2-a, »Præstedømmet i alle generationer«. Forklar at dette skema er 
opdelt i otte tidsperioder, kaldet uddelinger. Læs definitionen på en uddeling nederst 
på skemaet. Forklar, at vi ikke ved, hvor mange uddelinger af evangeliet, der har 
været, men disse otte er nogle af de vigtigste. Henvis til det pågældende billede, når 
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Lektion 1 

en uddeling nævnes i lektionen, og læs det skriftsted højt, der hører til hvert billede. 
Disse skriftsteder lærer os, at hver enkelt profet har haft Det Melkisedekske Præste-
dømme. 

Den patriarkalske uddeling 
Adam lærte sine børn og børnebørn om evangeliet, sikrede sig, at 
de modtog de nødvendige præstedømmeordinanser og organise-
rede Kirken i henhold til den patriarkalske orden. Præstedømmets 
patriarkalske orden betyder, at Kirkens organisation er centreret i 
familien, og at præstedømmet bliver overdraget fra far til søn. 
Blandt de store patriarker, som levede i denne uddeling, var Set, 
Enos, Kenan, Mahalaleel, Jared og Enok (se L&P 107:40-52). 
Henvis til skema 2-a, »Præstedømmet i alle generationer«. Udpeg billedet af den 
adamiske uddeling og læs L&P 107:40-41 som vist på skemaet. 

Det første store frafald 
Menneskene har altid haft deres handlefrihed, eller frihed til at 
vælge. Med denne handlefrihed valgte nogle af Adams børn at 
bryde befalingerne. Efterhånden som et større antal af dem valgte 
dette og vendte sig fra sandheden, »begyndte menneskene at blive 
kødelige, sanselige og djævelske« (Moses 5:12). Når denne slags 
frafald fra sandheden forekommer, kaldes det apostasi. 
Adam og de, som holdt budene, prædikede for disse mennesker og 
prøvede at få dem til at omvende sig. De fleste omvendte sig ikke, 
men de, som gjorde det, sluttede sig til profeten Enok og kaldtes 
Zion. Skrifterne fortæller os, at »Enok og hele hans folk vandrede 
med Gud ... Og det skete, at Zion ikke var mere, thi Gud tog den op 
i sit eget skød« (Moses 7:69). 
Henvis til det billede, der viser Enoks uddeling på skemaet, og læs L&P 107:48-53. 

Efter at Enok og Zions folk var blevet taget bort fra jorden, blev de 
ugudelige mennesker meget talrige. Herren sendte profeten Noa 
ud for at advare dem og kalde dem til omvendelse. Noa fortalte de 
ugudelige, at hvis de ikke omvendte sig, ville de blive fejet bort fra 
jorden i en stor oversvømmelse. Men Noas familie var de eneste, 
der lyttede til ham og holdt budene. Syndfloden kom, sådan som 
Noa havde forudsagt, og han og hans familie var de eneste, der 
blev reddet. 
Henvis til billedet af Noas uddeling på skemaet og læs Moses 8:19-20. 

2-a. Præstedømmet gennem generationerne 
»Alle de, som modtager dette præstedømme, modtager mig, siger Herren« 
(L&P 84:35) 
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Præstedømmet efter syndfloden 
Efter syndfloden gav Noa præstedømmet til sine retfærdige børn 
og børnebørn. En af de retfærdige mænd, som levede efter Noa, og 
som modtog præstedømmet, var Melkisedek. Han var så retfærdig, 
at præstedømmet blev opkaldt efter ham (se L&P 107:2-4). Melki-
sedek ordinerede Abraham til præstedømmet, og Abraham ordine-
rede andre. Således fortsatte Det Melkisedekske Præstedømme til 
Moses' tid. 
Henvis til billedet af Abrahams uddeling på skemaet og tæs L&P 48:14. 

Det Melkisedekske Præstedømme blev taget fra Israel 
Som skrifterne fortæller os, gav Abraham præstedømmet til sin søn 
Isak, og Isak gav det til sin søn Jakob. Jakobs navn blev forandret 
til Israel, og derefter blev Jakobs efterkommere kendt som israelitter. 
På Moses' tid, efter at Herren havde ført israelitterne ud af Egypten, 
tilbød han israelitterne evangeliets fylde. Det afslog de imidlertid, så 
Herren tog Det Melkisedekske Præstedømme bort fra dem sammen 
med evangeliets højere ordinanser. De fik kun lov til at beholde de 
mindre evangeliske ordinanser som f.eks. offerloven), og de blev 
administreret af et mindre præstedømme, der blev opkaldt efter 
Moses' bror, Aron. 
Herren lod dem beholde de fleste af evangeliets moralske og etiske 
principper. Foruden disse åndelige love fik de nogle love, som 
skulle styre folkets fysiske eller timelige aktiviteter. De fleste af disse 
love findes i Anden, Tredje og Femte Mosebog. Det var ikke tanken, 
at de skulle erstatte evangeliet, men blev givet som et tillæg til de 
dele af evangeliet, som forblev en måde at forberede Israels børn 
på at efterleve evangeliet i dets fylde på et senere tidspunkt. 
Selvom Det Melkisedekske Præstedømme blev taget fra Israel som 
nation, blev det ikke for bestandigt taget fra jorden. ! tidsrummet 
mellem Moses og Jesu Kristi komme havde adskillige profeter Det 
Melkisedekske Præstedømme. Nogle af disse profeter var Elias, 
Esajas, Jeremias, Lehi, Daniel og Ezekiel. 
Henvis til billedet af Moses' uddeling på skemaet og læs L&P 84:6-19-27. 

Præstedømmet på Mormons Bogs tid 
Da Lehi og hans familie forlod Jerusalem for at rejse til Amerika, 
havde de præstedømmet. Således administrerede retfærdige 
mænd, gennem hele Mormons Bogs historie, præstedømmets ordi-
nanser til folket. Nogle af de mænd, som talte om præstedømmet på 
Mormons Bogs tid var kong Benjamin og Alma. 
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Lektion 1 

Henvis til skemaet og læs Mosiah 6:3 og Alma 13:1-2, 3-9. 

Præstedømmet på Jesu tid 
Da Jesus kom til jorden, gengav han evangeliet i dets fylde. Han 
havde præstedømmets nøgler, dvs. den fulde myndighed, og ordi-
nerede apostle (Matt 10:1-4) og halvfjerdser (Luk 10:1). Han orga-
niserede sin Kirke blandt sine tilhængere, og da han til sidst forlod 
jorden, fik apostlene myndighed til at ordinere andre til forskellige 
embeder i præstedømmet (se ApG 14:23). På den måde blev 
præstedømmet givet videre og forblev grundlaget for Jesu Kristi 
Kirke. 
Henvis til skemaet og læs Matt 16:19; Hebr 5:5-10 og 3 Nephi 11:19-22; 12:1. 

Det store frafald 
I nogen tid efter at Jesus var opfaret til himlen, fortsatte Kirken med 
at belære om sandheden, og tusinder af mennesker i mange byer 
sluttede sig til Kirken. Men som tiden gik, gentog historien sig. 
Nogle, som havde sluttet sig ti! Kirken, nægtede at adlyde evangel-
iets love og ordinanser og forandrede dem efter eget forgodtbefin-
dende. Samtidig blev mange medlemmer, deriblandt apostlene og 
andre af præstedømmets ledere, forfulgt og dræbt. Efterhånden 
som disse mænd blev dræbt og andre faldt fra sandheden, mistede 
Kirken langsomt præstedømmets myndighed. Den tid kom, da 
præstedømmet ikke længere fandtes i Kirken. 
I mange århundreder regerede mørket jorden. De kirker, som blev 
oprettet under det store frafald, havde ikke præstedømmet. Derfor 
kunne de ikke modtage vejledning fra Gud og udføre de frelsende 
ordinanser. Som Esajas forudsagde, »krænkede de lovene, over-
trådte budet, brød den evige pagt« (Es 24:5). 
Fremvis billede 2-b, »Menneskene modtager i dag præstedømmemyndigheden ved 
håndspålæggelse af dem, som har myndighed fra Gud«. 

Gengivelsen af præstedømmet 
Dette store frafald fortsatte på jorden, indtil en ung mand en dag i 
foråret 1820 bad til Gud for at få at vide, hvilken kirke, han skulle til-
slutte sig. Som svar på denne bøn viste Gud Faderen og hans Søn, 
Jesus Kristus, sig for ham. Jesus sagde, at han ikke måtte slutte sig 
til nogen af kirkerne, for »de drager nær til mig med læberne, men 
deres hjerter er langt fra mig. De lærer sådanne lærdomme, som er 
menneskebud og har gudfrygtighedens skin, men fornægter dens 
kraft« (JS-H 1:19). 
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Lektion 1 

Gennem Joseph Smith bragte Herren sin sande Kirke tilbage til 
jorden og gengav alle de nødvendige principper og ordinanser i 
evangeliet. For at gøre det gav Herren Joseph Smith det hellige 
præstedømme, som Adam og andre retfærdige mænd ned gen-
nem tiderne havde haft. Vi har det præstedømme i dag, og Herren 
har lovet, at i denne uddeling, tidernes fyldes uddeling, vil præste-
dømmet ikke mere blive taget bort. Det vil være her, når Kristus 
vender tilbage til jorden. 
Henvis til billedet af tidernes fyldes uddeling på skemaet og læs L&P 20:1; L&P 13; 
L&P 27:8, 12-13 og L&P 86:10. 

Konklusion 
Det præstedømme, vi bærer i dag, er det samme, som blev givet til 
Adam, og det er det samme, som Jesus bar og stadig bærer. Lige-
som Adam og de andre profeter er vi Herrens repræsentanter på 
jorden. Da vi er hans repræsentanter, har vi magt til at hjælpe os 
selv, vore familier og Kirken med at vende tilbage til Guds nærvær. 
Når vi får tilladelse dertil af biskoppen eller grenspræsidenten, kan 
vi døbe vore børn, overdrage dem Helligåndens gave og ordinere 
vore sønner i præstedømmet. På disse og mange andre måder kan 
præstedømmet bringe glæde ind i vores tilværelse og i andres. 

Udfordringer 
1. Tal med din familie om præstedømmet. Find måder, hvorpå du 
kan hjælpe dine sønner med at blive værdige til at modtage præste-
dømmet. 
2. I rette tid og når du er blevet bemyndiget dertil, bør du døbe og 
bekræfte dine børn og ordinere dine sønner ti! præstedømmet. 

Lærerens forberedelse 

Før du giver denne lektion: 
1. Studer kapitel 14, »Præstedømmets organisation« i Håndbog i evangeliske prin-
cipper. 
2. Mind hver enkelt præstedømmebærer om at medbringe sine standardværker tii 
præstedømmemødet. 
3. Giv eleverne til opgave at læse historier og skriftsteder i lektionen højt i klassen. 

2-b. Præstedømmet bliver givet til mænd ved håndspålæggelse af dem som har 
myndighed dertil 
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Gengivelsen af 
præstedømmet 

Lektion 3 

Formålet med denne lektion er at hjælpe os til at forstå gengivelsen 
af det hellige præstedømme, der blev borttaget fra jorden efter 
Kristi tid, 

Indledning 
Som præstedømmebærere har vi den samme myndighed, som 
Gud tidligere gav til sine tjenere. 
Vis billede 3-a, »Kristus ordinerede tolv apostle og gav dem præstedømmets nøgler.« 

Herunder ses nogle af de ordinanser, vi kan udføre med præste-
dømmet. 
• Døbe, ligesom Johannes Døber og nephiterne gjorde (se Matt 

3:15-17 og 3 Nephi 11:19-26). 
• Administrere nadveren, sådan som Jesus gjorde (se Luk 

22:19-20). 
• Overdrage Helligånden, ligesom Paulus og nephiterne gjorde 

(se ApG 19:5-6 og 3 Nephi 18:37). 
• Helbrede de syge, sådan som Peter gjorde (se ApG 3:1-8). 
Disse præstedømmeordinanser blev udført fordums af mange 
trofaste præstedømmebærere. 
Hvorfor er vi i stand til at udføre disse præstedømmeopgaver i dag? 

Vi kan udføre præstedømmets arbejde i dag, fordi Guds præste-
dømme er på jorden. Fordi værdige mænd har fået det samme 
præstedømme, som Guds tjenere i gamle dage havde, erkender 
Gud de gerninger, der udføres af præstedømmet. 

Det store frafald og genoprettelsen 
Som vi talte om i lektion 2, fandt der et stort frafald sted efter Kristi 
tid. Det betyder, at på grund af menneskenes ugudelighed blev 
præstedømmet og de fleste af Jesu Kristi sande lærdomme foran-
dredes eller gik tabt. Mange store profeter har forudsagt, at den tid 

3-a. Kristus ordinerede tolv apostle og gav dem præstedømmets nøgler 

16 





ville komme, da folk ville falde fra sandheden. En sådan profet var 
Esajas. Han sagde om frafaldet, at folk havde »overtrådt lovene, til-
sidesat budet, og brudt den evige pagt« (Es 24:5). Esajas' profeti 
blev opfyldt. På grund af overtrædelse blev præstedømmets orden 
taget bort fra jorden efter Kristi tid. Folkene i Mormons Bog var i 
nogen tid de eneste, der havde præstedømmets velsignelser, men 
til slut faldt også de fra sandheden. På grund af dette frafald kunne 
jordens mennesker ikke længere høre det sande evangelium og 
modtage præstedømmets frelsende ordinanser. 

Men vor himmelske Fader ønsker, at alle hans børn skal vende til-
bage ti! ham. Det var derfor nødvendigt for ham at gengive præste-
dømmet og dets ordinanser og al anden sandhed, for at vi kunne 
komme tilbage til ham. 

Mange profeter længtes efter og forudså dette. Esajas profeterede 
f.eks. om en tid, da Herren ville »behandle dette folk på underlig og 
sælsom måde« (Esajas 29:14; i den engelske udgave står der: 
»Udføre et stort og forunderligt værk.« O.a.) Peter forudsagde også 
om den tid, »da alt skal genoprettes« (ApG 3:19-21). Genoprettelse 
vil sige at bringe noget tilbage, som var taget bort eller mistet. 
Præstedømmet og evangeliet måtte gengives eller genoprettes, for 
ellers ville hele menneskeheden være fortabt. Denne gengivelse 
begyndte i 1820, da Faderen og Sønnen åbenbarede sig for Joseph 
Smith. 

Joseph Smith og præstedømmets gengivelse 
Joseph Smith var en af de »ædle og store« af vor himmelske Faders 
åndelige børn. Ligesom Abraham blev han udvalgt, før han kom til 
jorden, for at udføre en meget vigtig mission (se Abraham 3:22-23). 
Som resultat heraf var Joseph Smiths mission kendt af mange af de 
tidlige profeter. Både Egyptens Josef, han, der var søn af Jakob, og 
Lehi, profeten fra Mormons Bog, kendte til Joseph Smith og hans 
mission. Lehi fortalte sin søn, Josef, om en profeti, som Egyptens 
Josef havde udtalt om en profet i de sidste dage, hvis navn også var 
Josef. 
Læs 2 Nephi 3:6-15. 

Joseph Smith begyndte sin søgen efter sandheden i en meget ung 
alder. Da han kun var 14 år, gik han til en lund og bad Gud om at 
fortælle ham, hvilken kirke, han skulle slutte sig til. Som svar på bøn-
nen viste Gud og Jesus Kristus sig for ham i deres sande form som 
væsener af kød og ben. Tre år senere, i 1823, viste englen Moroni 
sig for Joseph Smith og fortalte ham om Mormons Bog. Til sidst gav 
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Lektion 1 

Moroni Joseph Smith denne hellige optegnelse om de tidligere ind-
byggere i Amerika. Med Guds hjælp var Joseph Smith i stand til at 
oversætte optegnelsen. Mormons Bog og de åbenbaringer, der 
blev givet Joseph Smith, gengav mange af de sandheder, der var 
gået tabt under frafaldet. 
Men gengivelsen af sandheden om Gud og hans lærdomme var 
ikke nok. Joseph Smith blev født, mens præstedømmet ikke fandtes 
på jorden. Og da han ikke kunne udføre sin mission uden præste-
dømmet, var det nødvendigt, at præstedømmet blev givet til ham af 
dem, som havde nøglerne, dvs. myndighed til at ordinere ham. I 
1838 nedskrev Joseph Smith følgende beretning om, hvordan han 
og Oliver Cowdery modtog Det Aronske Præstedømme. 
Vis billede 3-b, »Johannes Døber overdrog Det Aronske Præstedømme til Joseph 
Smith og Oliver Cowdery.« 

»Vi var stadig beskæftiget med oversættelsesarbejdet, da vi den 
følgende måned maj 1829 en bestemt dag gik ud i skoven for at 
bede og adspørge Herren angående dåb til syndernes forladelse, 
som vi fandt omtalt under oversætteisen af pladerne. Mens vi såle-
des bad og påkaldte Herren, nedsteg et sendebud fra himlen i en 
lyssky, og efter at have lagt hænderne på os, ordinerede han os .. .til 
Det Aronske Præstedømme. 
Sendebudet, som besøgte os ved denne lejlighed og overdrog os 
dette præstedømme, sagde, at hans navn var Johannes, den 
samme, som i Det Nye Testamente kaldes Johannes Døber, og at 
han handlede under ledelse af Peter, Jakob og Johannes, som 
havde Det Melkisedekske Præstedømmes nøgler, hvilket præste-
dømme, sagde han, skulle overdrages os til rette tid ...Det var den 
15. maj 1829, at vi blev ordineret under dette sendebuds hånd og 
blev døbt« (Joseph Smith 2:68, 69, 72; se også L&P 13). 
Senere samme år, 1829, fik Joseph Smith og Oliver Cowdery over-
draget Det Melkisedekske Præstedømme. Jesu tidligere apostle, 
Peter, Jakob og Johannes, viste sig for dem, lagde hænderne på 
deres hoveder og ordinerede dem (se L&P 27:12). Således modtog 
Joseph Smith både Det Aronske og Det Melkisedekske Præste-
dømme. Præstedømmets myndighed var blevet gengivet: de, som 
havde haft den tidligere, havde bragt Guds kraft tilbage til jorden. 

Det Aronske Præstedømme 
Det Aronske Præstedømme er en del af Det Melkisedekske Præste-
dømme og virker under dets ledelse. Da Johannes Døber overdrog 
Det Aronske Præstedømme til Joseph Smith og Oliver Cowdery, for-
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Lektion 1 

talte han dem, at han var blevet udsendt for at overdrage dem dette 
præstedømme under ledelse af Peter, Jakob og Johannes, som 
havde Det Melkisedekske Præstedømmes nøgler. 
Det Aronske Præstedømme er opkaldt efter Aron, Moses' bror. 
Aron handlede under ledelse af Moses i udførelsen af Guds værk. 
På samme måde har bærere af Det Aronske Præstedømme mindre 
myndighed end dem, som bærer Det Melkisedekske Præste-
dømme. Derfor kaldes Det Aronske Præstedømme somme tider for 
det mindre præstedømme, »fordi det er et tillæg til det større eller 
melkisedekske« (L&P 107:14). Det betyder ikke, at det er lille eller 
ubetydeligt. Ved hjælp af Det Aronske Præstedømme udfører 
mænd, unge som gamle, et stort arbejde. 
Det Aronske Præstedømmes kraft og opgaver er, at -
• Besidde nøglerne til engles betjening. Dette betyder, at vi har ret 

til at engle kan hjælpe os med at udføre Guds værk. 
• Overdrage Det Aronske Præstedømme til andre. 
• Forkynde omvendelse og døbe. 
• Administrere nadverens hellige ordinanse. 
• Forkynde evangeliet og styrke Kirkens medlemmers vidnesbyrd. 
• Indsamle offergaver til Kirken. 
• Hjælpe med ved opbygningen af templer og andre kirkebygnin-

ger. 
• Sørge for de fattige, enkerne og de faderløse. 
• Sørge for Kirkens timelige behov (som f.eks. at renholde kirke-

bygningen efter biskoppens og kvorumspræsidentens anvisning). 
Diakoners, læreres og præsters opgaver og pligter i Det Aronske 
Præstedømme er forskellige. Disse opgaver er specificeret i L&P 
20:46-59. 
Læs L&P 20:46-59. 

Det Aronske Præstedømme er, sagt kort, et forberedende præste-
dømme. Det bereder vejen for dem, som administrerer Det Melki-
sedekske Præstedømmes velsignelser, og det giver bærerne af 
Det Aronske Præstedømme den erfaring, de behøver for at 
modtage Det Melkisedekske Præstedømme. 
Hvilken kraft og hvilken myndighed findes i Det Aronske Præstedømme? 
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De Melkisedekske Præstedømme 
Det Melkisedekske Præstedømme er opkaldt efter Melkisedek, som 
levede på Det Gamle Testamentes tid samtidig med Abraham. Før 
den tid kaldtes det Det Hellige Præstedømme Efter Guds Søns 
Orden. For at undgå at Guds navn blev gentaget alt for ofte, blev 
den tidlige Kirke instrueret om at opkalde præstedømmet efter Mel-
kisedek, »fordi Melkisedek var så stor en højpræst« (L&P 107:1-6). 
Lære og Pagter fortæller, at Det Melkisedekske Præstedømme har 
ret til at præsidere over alle embeder i Kirken. Det betyder, at alle 
embeder i Kirken er en del af Det Melkisedekske Præstedømme. 
Der findes ingen højere myndighed eller præstedømme. Derudover 
har dette præstedømme myndighed til at administrere alle de ånd-
elige ordinanser, der er nødvendige for os, for at vi kan vende til-
bage til vor himmelske Fader (se L&P 107:8-19). 
Det Melkisedekske Præstedømmes kraft og pligter bruges til at -
• Overdrage Helligåndens gave. 
• Ordinere værdige mænd til Det Melkisedekske Præstedømme. 
• Udføre celestiale vielser. 
• Udføre tempelordinanser for de levende og de døde. 
• Salve de syge. 
• Sørge for alle menneskers åndelige og timelige velfærd. 
• Modtage kundskab fra Gud til Kirken. 
Embederne, der kaldes ældster, højpræster, patriarker, halvfjerdser 
og apostle varierer kun med hensyn til særlige opgaver. Bærere af 
Det Melkisedekske Præstedømme kan udføre alle Det Aronske 
Præstedømmes opgaver, fordi Det Aronske Præstedømmes pligter 
og opgaver er en del af Det Melkisedekske Præstedømmes pligter 
og opgaver. Gennem Det Melkisedekske Præstedømme forbereder 
vi os selv og andre til en dag at komme ind i himlens rige. 
Lad nu den præstedømmebærer, som er blevet bedt om det, læse eller fortælle 
begivenheden i Apostlenes Gerninger 19:1-6, hvor Paulus gendøber visse disciple. 
Hvorfor var det nødvendigt for disse mennesker at blive døbt igen? 

Konklusion 
Hvis præstedømmet ikke var på jorden, kunne vi ikke udføre Her-
rens værk, og Kirken kunne ikke eksistere. Som følge deraf kunne 
ingen opnå evigt liv. Evigt liv kommer kun til dem, som holder evan-
geliets principper og ordinanser, og evangeliets ordinanser kan 
ikke udføres uden præstedømmet. Da præstedømmet er Guds kraft 

2 2 



Lektion 1 

og ikke mandens, kan manden ikke give sig selv præstedømmet. 
Han kan heller ikke overdrage det til andre, medmindre han har 
modtaget det ved den rette myndighed (se L&P 42:11). Af disse 
grunde blev præstedømmet gengivet til Joseph Smith af himmelske 
budbringere. I dag findes præstedømmet i Jesu Kristi sande Kirke, 
der blev genoprettet for at udføre Herrens værk til fordel for hele 
menneskeheden (se L&P 84:17). 
Ethvert mandligt medlem af Kirken, som har modtaget Guds 
præstedømme, har et stort ansvar for at hjælpe sig selv, sin familie 
og alle mennesker omkring ham, til at nyde velsignelserne ved evigt 
liv. 

Udfordringer 
1. Lær dit præstedømmes muligheder og pligter at kende. Du kan 
gøre det ved at studere skrifterne, faste og bede, læse din præste-
dømmehåndbog, og modtage instruktioner fra dine præstedømme-
ledere. 
2. Udfør dine pligter i præstedømmet så godt, som du er i stand til, 
og søg altid at gøre dit arbejde bedre. 
3. Støt dem, der har myndighed over dig, idet du er omhyggelig 
med ikke at påtage dig nogen magt eller myndighed, som du ikke 
har fået. 

Lærerens forberedelse 

Før du giver denne lektion: 
1. Læs L&P 13; 20; 84; 107; 121 og 124 for at få forståelse af præstedømmet. 
2. Studér kapitel 14, »Præstedømmets organisation«, og kapitel 17, »Jesu Kristi Kirke 
i dag«, i Håndbog i evangeliske principper. 
3. Giv eleverne til opgave at læse historier og skriftsteder i lektionen højt i klassen. 
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Præstedømmets 
kvorum 

Formålet med denne lektion er at få os til at forstå, på hvilke måder 
præstedømmet kan hjælpe den enkelte, familien og Kirken. 

Indledning 
Som bærere af præstedømmet har vi frihed til og ansvar til at gøre 
mange ting selv, uden at vore kirkeledere skal bede os derom 
(se L&P 58:26-29). Vi kan udføre vores arbejde; vi kan sørge for 
familiens medlemmer; vi kan være lydige og gøre mange gode ting 
for os selv, vores familie og andre. Imidlertid bør vi altid erkende, at 
til tider har vi brug for hjælp fra andre. Vi kommer måske til at sidde 
fast i mudderet, vi kan blive syge uden kraft til at hente hjælp, ned-
brudte over et barns ulydighed eller skuffet, fordi ingen synes at 
være interesseret. 

En dag gjorde en landmand sig parat til at køre hø ind i laden, da 
han så et stærkt regnvejr nærme sig. Hvis han ikke fik høet ind, før 
regnen kom, var han ruineret, så han behøvede øjeblikkelig hjælp. 
Han bad sine naboer om hjælp, og de hjalp ham med at få høet ind 
i tide, før regnen ødelagde det. På grund af deres hjælp kunne han 
redde sin høst. 

På samme måde er det, når vi har personlige problemer eller pro-
blemer i familien, som vi ikke selv kan klare. Så skal vi ikke være 
bange for at bede andre om hjælp. 
Hvem kan hjælpe os? Hvor kan vi hente hjælp? 

Formålet med præstedømmets kvorummer 
Vor himmelske Fader oprettede præstedømmekvorummer til at 
hjælpe medlemmerne af kvorummet med at ære deres præste-
dømme og arbejde sammen for at tjene andre og opbygge Kirken. 
De skal også hjælpe kvorumsmedlemmerne med at hjælpe hinan-
den i nødens stund. 

Et præstedømmekvorum er en organiseret gruppe af mænd, der 
har det samme embede i præstedømmet. I nogle enheder af Kirken, 
hvor kun få mænd bærer præstedømmet, er alle præstedømme-
bærere, ligegyldigt hvad embede de har, organiseret i en enkelt 
gruppe. 
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I kirkeenheder, hvor mange mænd bærer præstedømmet, er der 
organiseret kvorummer af højpræster, ældster, præster, lærere og 
diakoner. Hvert enkelt kvorum, undtagen præsternes, ledes af en 
præsident og to rådgivere. Præsternes kvorum ledes i wardet af 
biskoppen med to præster som assistenter. Stavspræsidenten og 
hans rådgivere fungerer som præsidentskab for højpræsternes 
kvorum for alle højpræster i staven. 
For at hjælpe kvorumsmedlemmerne med at opfylde deres forplig-
telser til at hjælpe hinanden og belære hinanden om deres opgaver 
holdes kvorumsmøder hver søndag. Ved disse møder undervises i 
evangeliet, vidnesbyrd styrkes, forretninger varetages og det 
enkelte medlems åndelighed øges. 
Skrifterne fortæller os, hvordan vi skal opfylde vores præstedøm-
meansvar og udføre vore pligter. 
Læs L&P 107:99-100. 

Kvorumspræsidentskaberne eller gruppelederne er ansvarlige for 
at belære os om vores præstedømmepligter og for at give os mulig-
heder for at lære, mens vi udfører disse pligter. Når vi har lært vores 
pligter, er det vores opgave flittigt at handle i vores tildelte embede 
i præstedømmet. Idet vi ærer vores præstedømmekaldelse ved at 
tjene andre og acceptere opgaver fra vores kvorumspræsident-
skab, øger vi vores forståelse og vores evne til at tjene. 
Lad medlemmerne drøfte nogle præstedømmelige pligter, som de har lært og har 
udført. 

Hvordan præstedømmekvorummer fungerer 
Præstedømmekvorummer accepterer og benytter alle de evange-
liske principper, som Herren har åbenbaret til os gennem sine 
profeter. Nogle af de vigtigere principper er retfærdighed, enighed, 
hjælpsomhed og venskab. 

RETFÆRDIGHED 
Herren har sagt, at »præstedømmets rettigheder er uadskilleligt for-
bundet med himlens kræfter, og at himlens kræfter ikke kan kon-
trolleres eller bruges uden ved retfærdighedens grundsætninger« 
(L&P 121:36). Styrken af vores præstedømmekvorum afhænger af 
dets medlemmers styrke. Jo mere retfærdige vi bliver, desto mere 
styrke og vejledning vil vi modtage fra Herren. 

ENIGHED 
»Kvorummet bør være så enigt, at vi kan hjælpe hinanden, ikke blot 
åndeligt, men også økonomisk og på enhver anden måde. Hvis vi 
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kan få enighedens ånd ind i vore kvorummer, er vi begyndt at forstå 
den fulde mening af vores præstedømmeorganisation i Kirken« 
(David O. McKay, "The Fundamental Basis for Home Teaching", 
Improvement Era, juli 1963, s. 615). 

HJÆLPSOMHED 
»Alle præstedømmekvorummer... har af Herren fået befaling til at 
forene og organisere deres kræfter og ved præstedømmets ånd og 
kraft sørge for, at enhver nødlidende i sit kvorum hjælpes til at blive 
selvstændig« (Harold B. Lee, "The Place of the Priesthood Quorum 
in the Church Security Program", Improvement Era, okt. 1937, s. 
634). 

VENSKAB 
I Kirkens første tid svor mænd deres udelte loyalitet til deres 
kvorummer... Vi kommer nok aldrig fuldt ud til at forstå styrken og 
skønheden i de venskaber, der skabtes i de præstedømmekvo-
rummer. Mændene sørgede for hinandens børn, når nogen rejste 
på mission. Man delte hinandens vanskeligheder og sorger og 
fremelskede loyalitet... Mænd ofrede endda livet for hinanden ... 
»Det er rigtigt, at vi ikke bliver udsat for den samme grad af fysiske 
farer, som det var tilfældet dengang, men vi kommer ud for talrige 
andre farer, som jeg er bange for, af og til er værre i deres yderste 
konsekvenser end dem, vore forfædre kom ud for. Har vi brug for 
venner for at kunne klare sådanne situationer? Ja, vi har!« (Stephen 
L. Richards, "The Priesthood Quorum: A Three-fold Definition", 
Improvement Era, maj 1939, s. 294). 
Det burde være en kilde til trøst og forsikring for os at vide, at hvis 
vi nogen sinde behøver at styrkes i evangeliet, vil alle de trofaste 
brødre i vores kvorum i fællesskab advare os, styrke os åndeligt og 
hjælpe os til igen at blive aktive. Ældste Boyd K. Packer sagde: »En 
mand, der bliver passiv, mister ikke sit medlemskab af kvorummet. 
Han vil måske miste interesse for kvorummet, men kvorummet må 
aldrig miste interesse for ham. Kvorummet er altid og vedblivende 
ansvarlige for ethvert af dets medlemmer. At ignorere et passivt 
medlem, at tilbageholde interessen for og kontakten med ham er 
at tilbageholde hans rettigheder som bærer af præstedømmet« (Et 
kongeligt præstedømme, s. 164). 

Kirken behøver »hvert medlem, så alle kan opbygges sammen, så 
systemet kan bevares fuldkomment« (se L&P 84:110). Kirkeorgani-
sationen er den mest fuldkomne organisation, der nu findes på 
jorden, og præstedømmekvorummerne er en vital del af denne 
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organisation. Når præstedømmekvorummet udfører sine opgaver, 
må hvert enkelt medlem af kvorummet tages med i betragtning. 
Ældste Boyd K. Packer har sagt: »Hvis hans præstedømmekvorum 
fungerer rigtigt, kan en mand eller dreng, der støttes af brødrene i 
sit kvorum, næsten ikke fejle i nogen fase af sit livs opgaver« (A 
Royal Priesthood, s. 134). 
Kvorummet fungerer rigtigt, når ethvert kvorumsmedlem gør sin del. 
Ved f.eks. at virke som hjemmelærer tjener præstedømmebærerne 
som forbindelsesled mellem kvorummet og hver enkelt familie i 
kvorummet. Når problemer bemærkes og behov bliver rapporteret 
af hjemmelærerne, kan kvorummet træde i funktion. Med sådanne 
oplysninger kan kvorummet under ledelse af præstedømmekvo-
rummets præsidentskab hjælpe de kvorumsmedlemmer, der træn-
ger til det. 
Næst efter familien er kvorummet den første hjælpekilde. Af den 
grund skal kvorumsmedlemmerne reagere positivt over for kaldel-
ser til at hjælpe medlemmer af kvorummet, som har behov for hjælp. 
Nævn nogle bestemte måder, hvorpå kvorumsmedlemmer kan tjene hinanden som 
brødre i præstedømmet? 

Vi skal gøre vores del som medlemmer af et præstedømme-
kvorum 
Lad medlemmerne læse og afmærke L&P 108:7. Hvad fortæller dette skriftsted os, at 
vi kan gøre for at styrke hinanden? 

Skriv de måder, der nævnes i skriftstedet, op på tavlen. 

Blandt andet påpeger Herren, at en præstedømmebærer kan 
styrke sine brødre ved det, han siger om dem og det, han lærer 
dem. Præsident J. Reuben Clark, jun., har sagt, at et kvorum ikke er 
stærkere end den kærlighed, de forskellige brødre i kvorummet 
nærer til hinanden. 
»Kvorumshjælp kan bestå i at hjælpe den trængende broder med 
hans øjeblikkelige behov og problem, f.eks. at bygge et hus eller at 
få startet en lille virksomhed; at skaffe en håndværker et sæt værk-
tøj, eller, hvis det drejer sig om en landmand, at skaffe ham sæde-
korn, at hjælpe ham med at tilså eller høste en afgrøde; at hjælpe 
ham til et nødvendigt lån eller at forsyne ham med tøj eller husly eller 
fødevarer eller lægehjælp eller skolegang for børnene eller at 
hjælpe på talrige andre måder« (Church Welfare Plan: A Discussion 
by President J. Reuben Clark, jr., Before the First Citizens' Con-
ference of Government Management at Estes Park, Colorado, 
June 20, 1939, s. 20). 
Hvordan ville vores kvorum være, hvis vi virkelig elskede hinanden? 
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Formålet med præstedømmets kvorummer er at hjælpe den enkelte 
præstedømmebærer med at lære, hvordan han skal benytte sit 
præstedømme og hjælpe sine kammerater i kvorummet i nødens 
stund. Formålet kan kun efterleves, hvis medlemmerne er villige til 
at hjælpe, og hvis de særlige behov hos kvorummets medlemmer 
bliver identificerede. Af den grund må vi holde vore kvorumsledere 
informeret om de behov, vi bliver opmærksomme på og være villige 
til selv at bede om hjælp, når vi trænger dertil. Kvorumsmedlemmer 
kan ikke hjælpe andre, før de kender deres behov. Selvfølgelig bør 
enhver prøve at klare sine egne problemer, men der kommer øje-
blikke, hvor vi behøver kvorummets hjælp. Vi bør ikke føle os skam-
fulde over at bede om hjælp, for det vil give andre mulighed for at 
tjene. 

Følgende historie viser, hvordan et kvorum hjalp et af sine medlem-
mer: 
»I efteråret 1918, det frygtelige højdepunkt under den første ver-
denskrig, da mere end 14 millioner mennesker døde ... af den fryg-
telige svøbe >den spanske syge< ... kom vinteren tidligt... og frøs 
det meste af sukkerroehøsten ihjel, mens den endnu stod i jorden. 
Min far og min bror, Francis, prøvede hver dag desperat at få en 
vognladning roer op af den frosne jord ved at pløje jorden omkring 
dem, skære toppen af og så køre dem til sukkerfabrikken. Det var 
langsomt og trættende arbejde på grund af frostvejret og manglen 
på arbejdskraft, fordi min anden bror, Floyd og jeg selv var indkaldt 
til hæren ... 

Mens de var igang med at bjærge familiens eneste pengegivende 
afgrøde, og de en aften sad ved middagsbordet, ringede telefonen. 
Det var fra vores ældste bror, George Albert, med den tragiske 
nyhed, at Kenneth, vores bror Charles' ni år gamle søn ... var ble-
vet ramt af den frygtelige »spanske syge< og efter blot nogle få 
timers heftig sygdom var død på sin fars skød; og kunne vi venligst 
komme til Ogden og bringe drengen hjem, så han kunne blive lagt 
til hvile i familiegravstedet på kirkegården i Lehi. 
Min far... satte kursen mod Five Points i Ogden for at bringe sit lille 
barnebarn hjem og begrave ham. Da han nåede bestemmelses-
stedet, fandt han Charles liggende over sin kære drengs kolde 
legeme, mens han selv var ved at brænde op af feber. 
>Tag min dreng med hjem,« fremmumlede den lamslåede unge far, 
>og begrav ham i familiens gravsted og kom så og hent mig i mor-
gen.< 
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Far bragte Kenneth hjem og lavede en kiste ude i snedkerværkste-
det. Mor og vore søstre ... beklædte den indvendige side og lagde 
en pude i, og far gik sammen med Francis og to venlige naboer hen 
for at grave graven. Det var kun tilladt at holde en kort ceremoni. 
Næppe var familien kommet hjem fra kirkegården, før telefonen 
atter ringede, og George Albert (Bert) var på linien med et gruop-
vækkende budskab: Charles var død og to af hans dejlige små 
piger, Vesta på 7 og Elaine på 5 år var meget syge og to mindre 
børn, Raeldon på 4 og Pauline på 3 var også ramt af sygdommen. 
Det lykkedes vore gode nevøer, familien Larkin, som drev en 
begravelsesforretning, at fremskaffe en kiste, og de sendte Charles 
hjem i en jernbanevogn. Far og den unge Francis bragte kisten 
hjem fra jernbanestationen ... 
Næste dag blev min robuste og uovervindelige gamle far kaldet på 
endnu en af disse ubarmhjertige missioner. Denne gang for at 
bringe Vesta hjem, hende der altid havde smilet, og som havde 
ravnsort hår og store blå øjne. 
Da kan ankom, til hjemmet fandt han Juliett, den sørgende, dybt 
nedbrudte mor, knælende ved den lille lyslokkede, blåøjede Elaines 
seng. Juliett hulkede uafbrudt, idet hun bad ... 
Endnu før far kom hjem ved Vesta, havde de frygtelige ord lydt 
endnu engang. Elaine var gået bort for at være sammen med sin far, 
sin bror Kenneth og søster Vesta. Og således måtte far tage på 
endnu en hjerteknusende rejse for at bringe det fjerde medlem af 
sin familie hjem til en begravelse, alle inden for den samme uge. 
Telefonen ringede ikke den aften, Elaine blev begravet, og heller 
ikke den næste morgen kom der bedrøvelige tidender... 
Efter morgenmaden sagde far til Francis: >Nåh, min søn, vi må hel-
lere ud i marken og se, om vi kan hugge endnu et læs roer op af jor-
den, inden de fryser mere fast. Spænd for og lad os komme afsted.< 
Francis kørte det fire hestes forspand ned ad indkørslen og far kla-
trede op. Da de kørte hen ad Saratogavejen, passerede de deres 
nabogårdmænd, der kom kørende med vogn efter vogn, læsset 
med roer, på vej til fabrikken. Idet de kørte forbi, henkastede hver 
enkelt en bemærkning som: >Hej, onkel George,< >Det gør os virke-
lig ondt, George«, >Det var en hård omgang,< >Du har en masse 
venner, George. < 
Den sidste vogn blev kørt af byens spøgefugl, den ubekymrede, 
rødhårede og fregnede Jasper Rolfe. Han vinkede opmuntrende og 
råbte: >Detvarde sidste, onkel George.< 
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Min far vendte sig mod Francis og sagde: >Jeg ville ønske, vi var 
nået så langt.« 
Da de kom hen til marken, hoppede Francis af den store, røde roe-
vogn og åbnede leddet ind til marken, og de kørte ind. Han holdt 
hestene an, stoppede dem, slappede af et øjeblik og lod øjnene 
glide hen over marken, fra højre mod venstre, frem og tilbage, og 
tænk, der var ikke en eneste roe tilbage på hele marken. Så gik det 
op for ham, hvad Jasper Rolfe havde ment, da han råbte: >Det var 
de sidste, onkel George.« 
Så klatrede far ned af vognen, tog en håndfuld af den gode, brune 
jord, som han holdt så meget af, op i den ene hånd, mens han med 
den anden, hvor han manglede tommelfingeren, tog en roetop. Han 
så et øjeblik på disse symboler på hans arbejde, som om han ikke 
kunne tro sine egne øjne. 
Så satte far sig ned på en stak roetoppe - denne mand, der havde 
begravet fire af sine kære inden for den samme uge, lavet kister, 
gravet grave og endog hjulpet med begravelsestøjet - denne for-
bløffende mand, som aldrig vaklede, aldrig veg tilbage for noget, 
og som aldrig viste usikkerhed i disse pinefulde prøvelser, han satte 
sig nu på en stak roetoppe og græd som et lille barn. 
Så rejste han sig, tørrede sine øjne med det rødbrogede lomme-
tørklæde, så op mod himlen og sagde: >Tak, Fader, for ældsterne i 
vores ward.««« (Les Goates, som citeret af Vaughn J. Featherstone i 
"Now Abideth Faith, Hope and Charity" og gengivet i Den danske 
Stjerne, nov. 1973, s. 471 ff.) 

Konklusion 
Alle kvorummer i Kirken er organiserede for at opfylde Herrens for-
mål. Som bærere af præstedømmet må vi fuldføre de opgaver, der 
er givet os. 
Præsident Joseph Fielding Smith har skrevet: »Aldrig før i Kirkens 
historie har det ansvar, som er lagt på præstedømmet, været mere 
nødvendigt at opfylde end i dag. Aldrig før har vi været under større 
forpligtelse til at tjene Herren og holde hans bud og forstørre det 
kald, der er givet os«« (Lærdomme om frelse, 3:102). 

Udfordringer 
1. Udfør de opgaver, der er overdraget dig. 
2. Vær opmærksom på de andre kvorumsmedlemmers behov. 
3. Søg hjælp hos dit præstedømmekvorum, når du har brug for 
dem. 
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Lektion 1 

Lærerens forberedelse 

Før du giver denne lektion: 
1. Læs L&P 107:21-26, 58-66, 86-100. 
2. Sørg for kridt og tavle. Du vil få brug for disse hjælpemidler i de fleste lektioner, så 
planlæg at have dem i dit klasseværelse hver uge. 
3. Giv eleverne til opgave at læse historier og skriftsteder i lektionen højt i klassen. 
4. Planlæg at begynde mødet med »I verden er der brug for dem« (Salmer og 
sange, nr. 166). 
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Diakonernes pligter 

Formålet med denne lektion er at hjælpe os til at forstå diakonernes 
pligter. 

Indledning 
En præsiderende biskop i Kirken gav dette råd til diakonerne i Kir-
ken: 
»Alle mennesker er Guds børn, men I er noget mere. I har myndig-
hed til at handle i hans navn. Det adskiller jer fra resten af verden. 
Det gør jer ikke automatisk bedre end andre, men det giver jer et 
ansvar for at leve jeres liv bedre end andre. 
Da I ved, I er Guds børn og bærere af hans præstedømme, så 
forventes der mere af jer end af dem, som ikke har denne store 
velsignelse« (Victor L. Brown: »Det Aronske Præstedømme, et sik-
kert fundament«, Den danske Stjerne, jan. 1973, s. 31). 

Diakonens pligter 
Som diakoner er vi i Herrens ærinde (se L&P 64:29). Herrens værk 
er vores værk. Når vi ærer præstedømmet ved at udføre vore plig-
ter, ærer vi Frelseren. En af de bedste måder, vi kan vise vores 
kærlighed til Frelseren på, er derfor at udføre vore pligter som -
diakoner. Disse pligter omfatter at våge over Kirken og at omdele 
nadveren. 
Skriv »Våge over Kirken« og »Omdele nadveren« på tavlen eller et skilt. 

At våge over Kirken betyder blandt andet at hjælpe medlemmerne 
med deres timelige behov. At have mad at spise, et sted at sove og 
tøj at tage på, kaldes timelige behov. Diakonerne hjælper biskop-
pen med at sørge for de timelige behov. Diakonerne hjælper 
biskoppen med at, sørge for de timelige behov i Kirken ved at ind-
samle fasteofre, arbejde på velfærdsprojekter og udføre tjeneste-
gerninger for dem, der har brug for hjælp. 
Denne historie om indsamling af fasteofre viser, hvordan en ung 
diakon lærte betydningen af dette ansvar. Oplevelsen fandt sted for 
mange år siden, da medlemmer bidrog med fødevarer, tøj og 
brændsel som offergaver, der blev fordelt til de trængende. 
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»Som diakon havde jeg fået til opgave at indsamle fasteofrene i 
nabolaget. En midaldrende, skægget herre, broder Peter Reid, var 
leder, og det var hans opgave at sørge for, at fasteofrene blev ind-
samlet og fordelt til de trængende ... 
Jeg skulle besøge hvert eneste hjem i gaden ... og give dem mulig-
hed for at give noget til fordel for de fattige. Et hjem gav en portion 
kul, et andet noget træ, et tredje en pose mel, en flaske frugtsaft, en 
kop sukker, en pakke bacon osv ... 
En bestemt lørdag havde vores fodboldhold planlagt en kamp, og 
jeg var ivrig efter at spille. Jeg vidste, at det var min pligt at indsamle 
fasteofrene, og at det ville være forkert, hvis jeg undlod det, men jeg 
ønskede mere end noget som helst andet at spille den kamp. Jeg 
valgte fornøjelse fremfor pligt, og jeg spillede fodbold ... 
Tidligt næste morgen bankede broder Reid på vores køkkendør og 
spurgte efter mig. Min samvittighed havde det ikke godt - jeg 
ønskede at løbe bort og gemme mig - men jeg trådte frem for ham 
med hovedet bøjet. Alt hvad han sagde, var: >Willard, har du tid til 
at gå en lille tur med mig?< 
Det var en kold efterårsdag. 
Jeg gik med ham, først til et lille åbent område, der var omgivet af 
små træhuse nær ved hjørnet af First North og Third West. Han ban-
kede sagte på en af dørene og en fattig, lille og tynd dame lukkede 
op. 
Hun sagde: >Broder Reid, vi fik ikke vores madvarer i går, og vi har 
intet i huset at spise.< 
Broder Reid sagde: >Jeg er ked af det søster, men jeg er sikker på, 
at vi har noget til dig inden aften.< 
Vi gik til en anden dør ikke langt derfra. Som svar på vores banken 
bad en stemme os komme indenfor. 
Vi gik ind og fandt en gammel mand og hans kone i sengen. Han 
sagde: »Broder Reid, vi har ikke mere kul, og vi er nødt til at blive i 
sengen for at holde os varme.< 
Ved en anden dør blev vi hilst af en lille mor med nogle små børn, 
som klamrede sig til hende. Den mindste græd, og de andre børn 
havde tårer på kinderne. 
Det var nok! ... 
Jeg var ved at græde - overvældet af de synlige resultater af min 
pligtforsømmelse ... disse mennesker fik deres madvarer og kul tid-
ligt den eftermiddag - og jeg havde lært en meget værdifuld lektie« 
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(Program Outline for Teaching Observance of the Law of the Past, 
1965, s. 19-20). 

At indsamle fasteofre er imidlertid kun en enkelt måde at våge over 
Kirken. En anden måde kan være at hjælpe en enke med at tilså 
hendes have, vande og luge. I høsttiden kan vi hjælpe hende med 
at indsamle og henkoge fødevarer. Ved at gøre dette hjælper vi 
hende med at klare sine timelige behov. 
Vis billede 5-a, »En af diakonernes pligter er at indsamle fasteofre« og 5-b, »At 
arbejde som et kvorum på et velfærdsprojekt er en af de måder, diakoner våger over 
Kirken.« 

At våge over Kirken betyder også at hjælpe medlemmerne med at 
holde befalingerne. 
Hvordan kan vi hjælpe medlemmerne med at holde befalingerne? (Vi kan gøre det 
ved at lære dem evangeliet gennem vore ord og vore handlinger.) 

Bed eleverne om at læse L&P 20:58-59. På hvilke måder kan vi advare, undervise 
og indbyde alle til at komme til Kristus? 

Når vi advarer, indbyder og belærer, opfylder vi Kirkens medlem-
mers åndelige behov. En måde, hvorpå vi kan gøre dette, er ved at 
tale i Kirken. Når vi bønsomt forbereder vore taler, vil Helligånden 
vidne om sandheden af vore ord over for medlemmerne. Andre 
måder, hvorpå vi kan opfylde denne pligt, er at gøre medlemmerne 
opmærksomme på møder og at udføre hjemmeundervisning, når vi 
bliver kaldet dertil. 

En af de mest hellige måder, hvorpå vi kan hjælpe medlemmer med 
at opfylde deres åndelige behov, er ved at omdele nadveren. Når vi 
gør det, bør vi føle Herrens Ånd og vigtigheden af denne ordinanse. 
Fordi vi giver nadveren til de hellige på Herrens vegne, bør vi være 
værdige til at være hans repræsentanter. Vi bør handle og klæde 
os, som han ønsker, at vi skulle handle og klæde os. 
En generalautoritet fortalte om sin tjeneste som diakon med disse 
ord: »Jeg kan huske, at jeg betragtede det som en ære at deltage i 
en så hellig handling. Jeg husker klart og tydeligt, hvorledes mine 
forældre lærte mig, at mine hænder og mit hjerte skulle være rent, 
så jeg kunne være værdig til at deltage i denne ordinanse« (Victor 
L. Brown, »Det Aronske Præstedømme, et sikkert fundament«, Den 
danske Stjerne, jan. 1973, s. 31). 

5-a. En af diakonernes pligter er at indsamle fasteofre 
5-b. En af de måder, hvorpå diakonerne våger over Kirken, 

er at arbejde sammen i kvorummet i velfærdsprojekter 
5-c. Det er et helligt ansvar at omdele nadveren 
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Når vi omdeler nadveren på passende måde, opfylder vi en anden 
af diakonernes pligter. Den pligt er at opbygge hinanden (se L&P 
107:85). Ved at se, hvor hengivent vi udfører denne pligt, vil med-
lemmerne blive opbyggede og få et større ønske om at udføre 
deres pligter. 
Vis billede 5-c, »At omdele nadveren er et helligt ansvar.« 

Hvilke særlige opgaver kan en diakon udføre for at opfylde sin kaldelse? 

Hvordan diakoner lærer deres pligter 
Som diakoner kan vi lære vore pligter på mange måder og steder, 
En af måderne er ved personligt studium og bøn. For at gøre dette 
må vi finde tid og et sted, hvor vi kan være alene for at studere vore 
pligter, således som det forklares i skrifterne, og bede om hjælp til 
at forstå dem. 
Vi lærer også vore pligter derhjemme fra vore forældre og ældre 
brødre. Disse pligter kan læres ved familieaftenen. Denne instruk-
tion bliver også givet om søndagen ved præstedømmets møder af 
diakonernes kvorumspræsident. Herren har befalet, at diakonernes 
kvorumspræsident skal præsidere over diakonerne i sit kvorum 
og lære dem deres pligter (se L&P 107:85). Han kan hjælpe os til 
at forstå vore pligter, og hvordan vi skal handle i diakonens 
embede. Han kan gøre det, fordi han har lært disse pligter af en 
præstedømmevejleder eller et medlem af biskoprådet eller grens-
præsidentskabet. (Hvor der ikke findes præstedømmekvorummer 
for Det Aronske Præstedømme, præsiderer biskoprådet, grens-
præsidentskabet eller den præsiderende præstedømmeleder over 
Det Aronske Præstedømme og udfører de forskellige pligter, der 
hører under Det Aronske Præstedømmekvorums præsidentskaber.) 

En af de bedste måder at lære vore pligter på, er at udføre dem. Når 
vi udfører vore pligter, forstår vi dem bedre og behager Herren. Og 
når Herren er tilfreds med os, vil han åbenbare mange ting til os 
igennem Helligånden. Som diakoner bør vi altid leve værdigt for at 
have Helligånden med os. 

Hvordan diakonernes kvorum hjælper diakoner 
Kvorumsmedlemmer kan hjælpe hinanden på mange måder. Når 
vi er sammen ved kvorumsmødet, kan vi dyrke venskab med 
hinanden. Vi kan også hjælpe hinanden med at lære vore pligter og 
planlægge aktiviteter, der vil hjælpe os med at udføre dem. Disse 
pligter indebærer at hjælpe medlemmerne med deres timelige 
behov, berede sig til at udføre missionering, slægtshistorie og blive 
døbt for de døde, aktivere de unge mænd i kvorumsalderen og 
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Lektion 1 

at lære evangeliet at kende. Kvorummet giver os mulighed for at 
arbejde sammen i opfyldelsen af disse pligter. Og ved at gøre vores 
pligt kan vi hjælpe med at opbygge Guds rige. 
Gennem vores kvorumsarbejde kan vi også opleve personlig vækst 
i evangeliet. Vi udvikler vores kundskab, når vi studerer evangeliet 
og opfylder vore opgaver, og vi øger vore evner til at lede ved at 
tjene som ledere i kvorummet. 
Bed eleverne om at læse L&P 107:60-62, 85. Hvem skal præsidere over et diakon-
kvorum? Hvad er hans pligter? 

De, som har myndighed over os, udvælger kvorummets præsident 
og kalder ham til at tjene. Præsidenten vælger derefter to rådgivere, 
som må godkendes af og kaldes af dem, der har myndighed. Kvo-
rumsvejlederen oplærer lederne i deres pligter. Han underviser 
også i lektionen ved kvorumsmødet. Kvorumslederne instruerer 
medlemmerne af kvorummet i deres præstedømmepligter. På disse 
måder lærer kvorummets medlemmer, hvordan man skal våge over 
Kirken. 
Vores kvorum sørger også for et sted, hvor vi kan modtage venskab 
og hjælp. Hvis vi er skuffede eller usikre med hensyn til sandheden, 
kan vi få opmuntring og finde svar på vore problemer i kvorummet. 
Den efterfølgende historie viser, hvordan vi kan opbygge hinanden 
ved at vise omsorg for hinanden. I dette tilfælde blev der vist et 
passivt medlem af kvorummet omsorg. 
En diakon var mindre aktiv i Kirken, hvilket betyder, at han aldrig 
kom til præstedømmets eller Kirkens møder. Om søndagen arbej-
dede han gerne i sit hjem. Ved mange af disse lejligheder tænkte 
han på præstedømmemødet og følte et behov for kammeratskab. 
Men da ingen nogen sinde indbød ham til at komme til præste-
dømmemødet, følte han sig ikke ønsket. Da han en søndag var ved 
at male et værelse i sit hjem, besøgte diakonernes kvorumspræsi-
dentskab ham. De spurgte, om han ikke havde lyst til at overvære 
præstedømmemødet næste søndag. Han sagde nej. Hans svar 
kunne have taget modet fra dem, men de nægtede at give op. De 
tre fortsatte med at besøge ham hver søndag og indbød ham hver 
gang til præstedømmemødet. 

Selvom denne uaktive dreng aldrig kom til Kirken som diakon, så 
opbyggede kvorumspræsidentskabet kærlighed og omsorg for 
ham og gjorde et dybt indtryk på ham. Denne omsorg fik ham til i en 
senere alder at finde tilbage til Kirken. I dag er han aktiv i Kirken og 
udfører alle sine præstedømmepligter. 
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Konklusion 
Når vi lærer om vore pligter og ærer vores præstedømme som dia-
koner, opbygger vi os selv og hjælper andre til at gøre det samme. 
Det er betydningen af, »at våge over Kirken og være dens faste 
tjenere« (L&P 84:111). 

Udfordringer 
1. Efterlev evangeliet og vær et godt eksempel på en bærer af 
præstedømmet. 
2. Studér og bed om skrifterne, der lærer os diakonens pligter. 
3. Indsaml fasteofre, når du bliver bedt om det. 
4. Vær ærbødig under nadvertjenesten; og når du omdeler nad-
veren, bør du opføre dig og være klædt, som en repræsentant for 
Frelseren ville opføre og klæde sig. 

Yderligere skriftsteder: 
1 Timotheus 3:8-10 (Diakonens kvalifikationer) 
L&P 34:30-32 (Diakonens embede som et tillæg til det mindre 
præstedømme) 

Lærerens forberedelse 

Før du giver denne lektion: 
1. Læs L&P 20:38-60 og L&P 107. 
2. Forbered dig til at skrive følgende diakonpligter på tavlen i løbet af undervisnin-
gen. Hvis der ikke er en tavle til rådighed, benyttes en plakat. 

En diakons pligter 
1. Våge over Kirken 
2. Omdele nadveren 

Måder at opfylde pligter på: 
1. Belære om evangeliet ved ord og handlinger 
2. Fortælle medlemmerne om møder 
3. Hjælpe medlemmerne med timelige behov ved at -

A. indsamle fasteofre 
B. arbejde på velfærdsprojekter 

4. Acceptere anmodninger om at omdele nadveren. 
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Lærernes pligter 

Formålet med denne lektion er at hjælpe os til at forstå lærernes 
pligter. 

Lærernes pligter 
Vore pligter som lærere omfatter alle en diakons pligter. Vi vil altid 
have en diakons myndighed og opgaver at varetage, uanset hvilket 
præstedømmeembede vi har. På samme måde, når vi er blevet 
ordineret til præster, omfatter vore pligter også lærerens og diako-
nens. Da nogle af os er lærere, og andre vil blive det en skønne dag, 
skal vi lære om dette embedes pligter. 
Bed eleverne om at læse L&P 20:53. Nævn nogle af en lærers pligter. Skriv svarene 
op på tavlen. (De bør omfatte de pligter, der er opført under »Lærerens forbere-
delse« ved lektionens afslutning.) 

At være med medlemmerne og styrke dem vil sige at lære dem at 
kende, at deltage sammen med dem i kirkelige aktiviteter og møder, 
at hjælpe dem med at tilfredsstille deres behov, og at hjælpe dem 
med at tjene andre. 
Bed eleverne om at læse L&P 20:54-55. Kan I nævne nogle andre af lærerens plig-
ter? (Skriv dem op på tavlen.) 

Vers 54 fortæller os, at lærerne skal fremme enhed og kærlighed 
blandt Kirkens medlemmer. Vi kan gøre dette ved at hjælpe dem 
med at ordne deres uoverensstemmelser og ved at opfordre dem til 
at tjene hinanden. Vers 55 fortæller os, at lærerne også skal hjælpe 
medlemmerne med at udføre deres pligt. 

Hvordan opfylder en lærer sine pligter? 
Der er mange måder, hvorpå en lærer kan opfylde sine pligter. Han 
kan være et godt eksempel, en god hjemmelærer, hilse på Kirkens 
medlemmer, forberede nadveren, hjælpe til derhjemme og være 
fredsstifter. 

VÆR GODE EKSEMPLER 
En måde hvorpå vi kan styrke medlemmerne, er ved vores eksem-
pel. Alma fortalte sin søn Corianton, at da zoramiterne havde set 
hans syndige opførsel, »ville de ikke tro mine ord« (Alma 39:11). 
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Vores opførsel vil, ligesom Coriantons, påvirke andre, uden hensyn 
til, hvor vi er, eller hvad vi gør. Det er vigtigt, at vi er gode eksempler 
på retfærdighed til enhver tid og på ethvert sted. 

VÆR EN GOD HJEMMELÆRER 
Vis billede 6-a, »Hjemmeundervisriing er en af lærerens vigtige pligter.« 

Vi kan ære vores kaldelse til at undervise og styrke medlemmerne 
ved hjælp af hjemmeundervisningen. Når vi udfører denne pligt, bør 
vi huske, at vi er berettiget til inspiration fra Herren. Herren har sagt, 
at alle dem, som er ordineret til at forkynde evangeliet, skal gøre 
dette ved »Ånden, ja, Talsmanden, der blev udsendt for at lære 
menneskene sandheden« (L&P 50:13-14). 
Hvordan kan vi vide, hvad vi skal belære de familier om, som vi har fået til opgave at 
undervise? 

En hjemmelærer, som underviste profeten Joseph Smith og hans 
familie, viser os i denne historie, hvad vi bør gøre for dem, som vi 
underviser i hjemmet. 

»Jeg følte mig utilstrækkelig til at besøge profeten og hans familie 
som hjemmelærer. Jeg havde nærmest lyst til at unddrage mig fra 
denne pligt. Omsider fik jeg dog banket på døren og et øjeblik 
senere havde profeten lukket op. Der stod jeg og rystede og sagde 
til ham: 
>Broder Joseph, jeg er kommet for at besøge dig i min egenskab af 
hjemmelærer, hvis det ikke er ubelejligt for dig.< 
Han sagde: »Jamen, broder William, kom dog indenfor. Det glæder 
mig at se dig; sæt dig ned i stolen her, så skal jeg hente familien.< 
Snart sad de alle på deres pladser. Så sagde han: >Broder William, 
vi overgiver os nu i dine hænder.< Og så satte han sig ned. »Spørg 
bare løs, broder William,< sagde han. 
Al min nervøsitet var efterhånden forsvundet. Jeg var holdt op med 
at ryste, og jeg spurgte så: »Broder Joseph, prøver du af al magt at 
efterleve din religion?« 
>Ja,< svarede han. 
Så sagde jeg: »Beder du sammen med din familie?< 
Igen sagde han: >Ja.< 
»Underviser du din familie i evangeliets principper?« 
Han svarede: »Det prøver jeg på, så godt jeg kan.< 
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»Velsigner I altid maden?< 
>Ja,< sagde han. 
»Prøver du at leve i fred og fordragelighed med hele din familie?« 
Ja, det gjorde han. 
Jeg vendte mig så mod søster Emma, hans hustru, og sagde: 
>Søster Emma, prøver du af al din magt at efterleve din religion? 
Lærer du dine børn at adlyde deres forældre? Prøver du på at lære 
dem at bede?< 
Til alle disse ting svarede hun: >Ja, jeg prøver efter bedste evne.< 
Så vendte jeg mig igen til Joseph Smith og sagde: >Jeg har ikke 
flere spørgsmål at stille som hjemmelærer; hvis der er noget, du 
gerne vil belære mig om, så vil jeg meget gerne høre det.« 
>Gud velsigne dig, broder William,« sagde han, >hvis du holder dig 
ydmyg og trofast, så vil du få kraft til at overvinde alle de vanskelig-
heder, som du i din egenskab af hjemmelærer kan komme ud for.« 
Jeg forlod så familien efter at have velsignet dem.«< (William Far-
rington Cahoon: "Recollections of the Prophet Joseph Smith," i Den 
danske Stjerne, okt. 1973, s. 410-411). 
Ligesom denne hjemmelærer kan vi styrke vores tildelte familier ved 
at bede med dem, opmuntre dem til at udføre deres pligter i fami-
lien, og hjælpe dem til at efterleve evangeliet. Og hvis de familier, vi 
underviser, behøver hjælp, skal vi rapportere deres behov til vore 
præstedømmeledere. 
Når vi besøger vore tildelte familier, må vi huske, at vi gør det med 
tilladelse fra disse familiers overhoveder. Fordi de er ansvarlige 
over for Herren for deres familie, bør vi altid undervise deres fami-
lier under deres ledelse. Kun ved at undervise under deres ledelse 
kan vi opfylde vore pligter som lærere. 

Når vi udfører vores hjemmeundervisning på den måde, som 
Herren ønsker, vi skal gøre det, opbygger vi kærlighed og enhed i 
Kirken. Følgende beretning er et godt eksempel på, hvad der kan 
ske, når vi tager vore kaldelser som hjemmelærere alvorligt. 
»For nylig fik min familie tildelt en mand og hans søn, der var i 
læreralderen, som hjemmelærere. Vi vidste, at faderen var meget 
hengiven over for evangeliet, men vi kendte ikke noget til hans søn, 
skønt dennes påklædning og opførsel tydede på, at evangeliet 
også for ham var noget særdeles vigtigt. Under deres første besøg 
hos os holdt jeg øje med den unge mand. Skønt han var særdeles 
stilfærdig, var alt, hvad han gjorde, præget af den rette værdighed, 
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som det sømmer sig for en, der bærer Det Aronske Præstedømme. 
Snart fik de at vide, at vores lille søn var død for et år siden, og at vi 
ventede endnu et barn. Og lige fra det øjeblik blev de til en særlig 
del af vores liv, for de bad for os og opmuntrede os på enhver 
måde. Da vores første møde var forbi, bad jeg den unge mand om 
at slutte med bøn. I sin bøn bad han Herren støtte os, så vi kunne 
udholde tabet af vores lille søn, samt at velsigne det barn, der snart 
skulle fødes. Han bad om, at min hustru ikke ville få vanskeligheder 
med at føde barnet. Min hustru og jeg blev aldeles overvældede 
over den unge lærers følsomme og oprigtige væsen. I den følgende 
tid spurgte disse brødre ofte til os (ikke bare én gang om måneden). 
Da barnet var født, gav den unge mand os sammen med sin far en 
gave. Da vi knælede i bøn sammen, udtrykte læreren sin taknem-
melighed for, at barnet var kommet godt til verden« (Genfortalt af 
H. Burke Peterson i »Lærerens rolle«, Den danske Stjerne, nov. 
1974, s. 456). 

Hvad kan I gøre for at blive bedre hjemmelærere? 

HILS PÅ MENNESKER I KIRKEN 
Vi kan ære vores kaldelse ved at være et godt eksempel og hilse på 
medlemmerne, når de kommer til Kirken. Vi kan trykke deres hæn-
der og spørge til deres velbefindende. Når vi hilser på dem ved 
døren med den slags varme, venlige følelser, hjælper vi med at øge 
kærligheden og enheden blandt medlemmerne. 

FORBERED NADVEREN 
Frelseren lærte os, at virkelig tjenestegerning er at gøre noget uden 
at forvente ros derfor. At forberede nadveren er et godt eksempel 
på dette princip. Medlemmerne lægger ofte ikke mærke til, at 
lærerne forbereder nadveren, for den forberedes ofte uden nogen 
tak til dem, som gjorde det. Men tjenesten ydes alligevel, og Herren 
er tilfreds, fordi det er en virkelig tjenestegerning. 
Hvad kan vi gøre for at berede os både fysisk og åndeligt til at forberede nadveren? 
(Medtag tanken om at være fysisk ren.) 

HJÆLP TIL DERHJEMME 
Som lærere kan vi også hjælpe vore egne familier. Det er vigtigt at 
hjælpe med til at gøre rent og reparere i huset, holde haven og 
arbejde på marken. Ydermere kan præstedømmeledere hjælpe 
vore familier med at efterleve evangeliet. 
Vis billedet 6-b, »En lærer, som ærer sit præstedømme, hjælper med til at styrke sin 
familie.« 
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Der fortælles en historie om en passiv præstedømmeleder, som røg, 
og som ikke havde taget de nødvendige skridt til at få sin hustru 
og søn beseglet til sig i templet. Hans søn blev en morgen dybt 
interesseret i evig familieenhed efter at have hørt en lektion ved 
et præstedømmemøde om tempelægteskab. Lektionen påvirkede 
drengen til at tale med sin far om emnet. Som resultat af denne sam-
tale forandredes mandens liv. Faderen erkendte, at han elskede sin 
søn og ønskede at være sammen med ham for evigt. Til sidst blev 
familien beseglet i templet for tid og evighed - altsammen på grund 
af et familiemedlem, en lærer, som var interesseret i at opbygge 
kærlighed og enhed i sin familie. 

VÆR EN FREDSSTIFTER 
Vi kan opfylde vores opgave som lærer ved at være fredsstiftere i 
vore familier og i Kirken. En måde at gøre dette på, er at søge det 
gode i andre. Når vi søger det gode i andre, vil det styrke deres 
selvtillid. Andre måder er at undgå sladder og rygter, som kan 
skade et andet menneskes omdømme og altid at benytte kærlighed 
og venlighed i vor daglige omgang med andre. Når vi udvikler 
sådanne egenskaber og benytter dem, vil vi være i stand til at 
hjælpe mange mennesker med at opleve fred i deres tilværelse. 

Konklusion 
Som lærere bør vi altid prøve at styrke Kirken, fremme enhed og 
kærlighed, og hjælpe medlemmerne med at udføre deres pligter. 
Selvom vi måske er unge eller nyomvendte medlemmer af Kirken, 
har vi magt til at påvirke andre til det gode. Vi bør altid huske, at 
Herren ikke giver nogen befalinger til os, »uden at han åbner en 
udvej for os, så vi kan udføre det, som han befaler« (1 Nephi 3:7). 
Planlæg sammen med klassen et særligt tjenesteprojekt, som vil hjælpe jer med at 
opbygge enhed og kærlighed i jeres kirkeenhed. 

Udfordringer 
1. Overvej bønsomt jeres tildelte familiers behov. 
2. Udarbejd et budskab, der passer til hver enkelt families behov, 
efter Åndens tilskyndelse. 
3. Besøg jeres tildelte familier sammen med jeres hjemmelærer-
kammerat tidligt hver måned. 
4. Bed sammen med jeres tildelte familier. 
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5. Udfør de tjenesteydelser, som jeres tildelte familier har brug for, 
og som I kan udføre. Henvis til jeres kvorumsledere, hvis der er 
noget I ikke kan klare. 

Yderligere skriftsteder 
Jakob 1:17-19 (hvordan lærere bør ære deres kaldelser) 

Lærerens forberedelse 

Før du giver denne lektion: 
1. Læs L&P 20:53-60 og lektion 4, »Præstedømmets kvorum«. 
2. Medbring kridt og tavle. 
3. Lav en liste over disse lærerpligter på tavlen eller en plakat i løbet af undervisnin-
gen: 

Lærerens pligter 
1. Udføre alle en diakons pligter 
2. Være med og styrke Kirken 
3. Fremme enhed og kærlighed i Kirken 
4. Hjælpe medlemmerne med at udføre deres pligter 

4. Giv eleverne besked på at fortælle historier og læse skriftsteder i løbet af lektionen. 
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Præsternes pligter 

Formålet med denne lektion er at hjælpe os til at forstå præsternes 
pligter. 

Indledning 
Herren har befalet, at enhver præstedømmebærer skal »røgte sit 
eget embede og arbejde i sin egen kaldelse« (L&P 84:109). For at 
gøre dette må vi først lære og derefter udføre vore forskellige opga-
ver i præstedømmet. Som præster består vore pligter i at undervise, 
at døbe, at administrere nadveren, at besøge medlemmerne og at 
ordinere andre til præstedømmet. Når vi udfører disse pligter, hjæl-
per vi ikke bare med til at opbygge Guds rige, men også med at 
berede os selv til at modtage Det Melkisedekske Præstedømme. 
Når vi modtager Det Melkisedekske Præstedømme og bliver ordi-
neret til embedet som ældste, kan vi kaldes til at tjene som fuldtids-
missionærer. Vores effektivitet som fuldtidsmissionærer afhænger 
imidlertid af, hvor godt forberedte vi er til at tjene. Vi kan berede os 
til at blive gode missionærer ved at ære vore kaldelser som præster. 

Præstens pligter 
Herren har givet præsterne mange opgaver at udføre, deriblandt de 
pligter, der hører til diakoner og lærere. De særlige pligter for 
præster findes beskrevet i Lære og Pagter. 
Bed eleverne om at læse og afmærke L&P 20:46-48. Hvad er en præsts pligter? 
Skriv svarene op på tavlen. (De bør omfatte de pligter, der er anført under »Lærerens 
forberedelse« i slutningen af denne lektion.) 

UNDERVISE 
En af vore pligter som præster er at »prædike, lære, forklare, for-
mane« (L&P 20:46). Det betyder, at vi skal undervise andre i evan-
geliets principper. For at prædike evangeliets principper, må vi først 
lære, hvori de består. Herren sagde: »Søg ikke at forkynde mit ord, 
men søg først at få mit ord, så skal din tunge blive løst, og dersom 
du ønsker det, skal du få min Ånd og mit ord, ja Guds kraft til at 
overbevise menneskene« (L&P 11:21). 

49 

Lektion 7 



Vi modtager Guds ord på adskillige måder. Vi modtager det i vore 
hjem fra vore forældre, i vore præstedømmekvorummer af dem, 
som underviser os, i Søndagsskolen og ved nadvermødet. 
En af de bedste måder at lære Guds ord at kende på er ved 
dagligt, personligt studium af skrifterne. Ingen præstedømmebærer 
bør være så travlt optaget, at han ikke regelmæssigt kan studere 
skrifterne. Når vi studerer og overvejer skrifterne, vil Herren hjælpe 
os til at forstå dem. Og når vi først har forstået evangeliet, kan vi 
undervise andre i det. 

Vi kan også opfylde vores pligt til at undervise andre i evangeliet 
ved vores gode eksempel. Mange gange er vores gode eksempel 
nok til at opmuntre andre til at efterleve evangeliet. 
Hvilke særlige ting kan vi gøre for at belære om evangeliet? 

Vis billede 7-a, »Når en præst døber et menneske, giver han ham adgang til Guds 
rige.« 

DØBE 
En anden af præsternes pligter er at døbe (se L&P 20:46). At døbe 
med den rigtige myndighed er en af de vigtigste og helligste ordi-
nanser i Kirken, for det er den ordinanse, hvorved vi kommer ind i 
Guds rige. Det er en præsts hellige ansvar at udføre denne frel-
sende ordinanse, når han bemyndiges til at gøre det af dem, som 
har myndighed over ham. 
Vis billede 7-b, »Præster har det hellige ansvar at administrere nadveren til Kirkens 
medlemmer.« 

ADMINISTRERE NADVEREN 
Den ære at administrere nadveren gives hovedsageligt til præster. 
Denne ordinanse udføres ved at oplæse nadverbønnerne. Som 
præster bør vi derfor lære at vaske vore hænder, før vi udfører 
denne ordinanse. Først og fremmest bør vi være værdige til at 
udføre denne hellige ordinanse, for vi er Frelserens repræsentanter. 

BESØGE MEDLEMMERNE 
Herren har befalet præsterne at »besøge medlemmerne i hjem-
mene og formane dem til at bede lydeligt og i løndom og til at 
opfylde alle deres huslige pligter« (L&P 20:47). Vi kan udføre dette, 
når vi er ude som hjemmelærere hos vore tildelte familier. Under 
disse besøg kan vi finde ud af familiemedlemmernes behov. Vi kan 
bede sammen med dem. Vi kan belære dem om evangeliets prin-
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cipper og opmuntre dem til at passe deres huslige pligter. Vi kan 
være venlige over for medlemmerne ved vore kirkelige møder og 
som naboer. Og vi kan sammen med dem deltage i kirke- og skole-
aktiviteter samt sociale aktiviteter. 

ORDINERE ANDRE 
Præster har også myndighed til at ordinere andre præster, lærere 
og diakoner (se L&P 20:48), men kun, når de har fået lov af den 
præstedømmeleder, som har nøglerne eller myndighed til at give 
dem tilladelsen. Denne magt til at give andre præstedømmet er 
hellig. Den blev gengivet til jorden af Johannes Døber, da han 
ordinerede Joseph Smith og Oliver Cowdery til Det Aronske 
Præstedømme (se L&P 13). Johannes Døber selv blev ordineret 
af en engel, der handlede i Guds navn (se L&P 84:28). Magten til 
at ordinere andre kommer derfor fra Gud. For at udføre denne vig-
tige ordinanse bør vi være værdige og have Helligånden med os 
(Yderligere oplysninger herom findes i kapitel 3, »Gengivelsen af 
præstedømmet«) 

Vis billede 7-c, »At hjælpe missionærerne er både en pligt og en ære.« 

VÆRE MISSIONÆR 
En præsts kaldelse består også i at hjælpe med i missioneringen. 
Denne kaldelse var en del af den oprindelige Kirke, og Joseph 
Smith blev instrueret af Herren om, at medlemmerne af Det Aronske 
Præstedømme i dag også skal hjælpe ældsterne med deres missi-
oner. Deres særlige pligt er at træffe aftaler og forberede vejen for 
ældsterne. (Se L&P 84:107-108.) Vi kan hjælpe i missioneringen i 
dag ved at hjælpe fuldtidsmissionærerne i vores område, ved at 
finde og træffe aftaler med familier, som missionærerne kan under-
vise. Vi kan også hjælpe i missioneringen ved at forberede os til at 
blive fuldtidsmissionærer. 

At ære præstedømmet 
Som præster bør vi studere vore pligter til at undervise, døbe, admi-
nistrere nadveren, besøge medlemmerne, ordinere andre og 
hjælpe med i missioneringen. Når vi lærer og udfører disse pligter, 
er vi berettiget til Herrens beskyttelse og vejledning. Præsident 
Wilford Woodruff, som var på mission som præst sammen med en 
ældste sagde om sin mission: 

7-b. Præsterne har det hellige ansvar at administrere nadveren til Kirkens 
medlemmer 
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»Jeg tog afsted som præst, og min kammerat var ældste, og vi 
rejste tusinder af kilometer og fik mange ting åbenbaret for os. Jeg 
vil gerne indprente jer den kendsgerning, at det ikke gør nogen 
forskel, om man er præst eller apostel, hvis man ærer sin kaldelse. 
En præst har nøglerne til engles betjening. Aldrig i mit liv har jeg, 
som apostel, som halvfjerdser eller som ældste, i højere grad haft 
Herrens beskyttelse, end da jeg havde embedet som præst. 
Herren åbenbarede for mig ved syner, ved åbenbaringer og ved 
Helligånden mange ting, som lå foran mig« (Millennial Star, 5. okt. 
1891, s. 629). 
Biskop Victor L. Brown fortalte denne oplevelse om, hvordan 
præster bør ære deres kaldelser: 
»En ung mand ... skrev følgende: »Engang hørte jeg til et ward, som 
næsten ingen medlemmer havde med Det Melkisedekske Præste-
dømme. Men det var på ingen måde sløvt i åndelig henseende. 
Tværtimod blev mange af dets medlemmer vidne til den største til-
kendegivelse af præstedømmets kraft, de nogen sinde havde set. 
Denne kraft var centreret i præsterne. For første gang i deres til-
værelse blev de kaldet til at udføre alle præsternes pligter og admi-
nistrere efter deres wardsmedlemmers behov. De blev højtideligt 
kaldet som hjemmelærere - ikke blot for at være nikkende tilhørere 
til en ældste og aflægge høflighedsvisit, men for at velsigne deres 
søskende i wardet. 
Tidligere havde jeg været sammen med fire af disse præster i en 
anden situation. Dér anså jeg dem for at være almindelige bøller. De 
jog enhver seminarlærer væk efter blot et par måneders forløb. De 
spredte ødelæggelse over egnen, når de var ude som spejdere, 
men da der var brug for dem, da de blev betroet en vigtig opgave 
- var de blandt dem, der udviste størst iver i præstedømmetjene-
sten. 
Hemmeligheden var, at biskoppen kaldte Det Aronske Præste-
dømme til opgaver, der løftede dem op til det stade, som passede 
til mænd, for hvem engle udmærket kunne tænkes at vise sig. Og 
de hævede sig op til det stade og gav hjælp til dem, som var i nød, 
og de styrkede dem, der trængte til at blive styrket. Ikke blot blev de 
øvrige wardsmedlemmer opbygget, men det blev kvorumsmed-
lemmerne også selv. En dybtliggende enhedsfølelse bredte sig i 
wardet, og alle medlemmerne begyndte at få smag for, hvad det 

7-c. At hjælpe missionærerne er både en pligt og en ære 
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betyder for et folk at være »af eet hjerte og eet sind< (L&P 45:65). 
Der var ikke noget uforklarligt i alt dette. Det var blot den rigtige 
udøvelse af Det Aronske Præstedømme« (»Drømmen om Det 
Aronske Præstedømme«, Den danske Stjerne, apr. 1976, s. 52). 
Bed eleverne om at fortælle om gode oplevelser i forbindelse med udførelsen af 
deres præstedømmeopgaver. 

Forberedelse til at blive effektive missionærer 
Hvis vi vil udføre alle vore pligter som præster, vil vi få erfaring i 
netop de ting, som vil gøre os til gode missionærer: Vi vil forkynde 
evangeliet som missionærer, døbe omvendte, lejlighedsvis admini-
strere nadveren, besøge medlemmer og ordinere andre til præste-
dømmet. Når vi udfører disse pligter, bliver vi styrket åndeligt og 
bedre forberedt til at tjene som missionærer, når vi kaldes dertil. 
Et af formålene med Det Aronske Præstedømme er at forberede 
dem, som bærer det, til Det Melkisedekske Præstedømme. De 
præster, som er værdige, og som ærer Det Aronske Præstedømme, 
vil modtage Det Melkisedekske Præstedømme og blive ordineret til 
embedet som ældste. 
For det meste udføres fuldtidsmissionering i dag af ældster. De fle-
ste af os, som nu bærer Det Aronske Præstedømme værdigt, vil 
blive ordineret til ældster, når vi bliver 18 år. Det giver os et år til at 
lære at udøve en ældstes pligter og forberede os til at tjene som 
fuldtidsmissionærer. Denne forberedelse omfatter at hengive os til 
og ønske det, der hører Gud til, at arbejde med at tjene Herren, og 
præsidere over andre på rette måde (se L&P 111:34-38). Når vi gør 
alt dette, vil vi lære at få tillid til Herren; og når vi har tillid til Herren, 
vil han støtte os og beskytte os i vore prøvelser og vanskeligheder. 

Wilford Woodruff fortalte onr^engang, da hans liv blev beskyttet af 
Herren. En dag blev han af Ånden påvirket til at advare en apostat 
ved navn Fader Hakeman, som sagde, at Mormons Bog kom fra 
Djævelen. Broder Woodruff sagde: 
»Jeg blev stærkt påvirket tre gange til at gå hen og advare fader 
Hakeman ... tredje gang jeg mødtes med ham, syntes huset at 
være fuldt af onde ånder, og jeg var åndeligt besværet ved denne 
tilkendegivelse. Da jeg sluttede min advarsel, forlod jeg ham. Han 
fulgte mig ud af huset i den hensigt at dræbe mig. Jeg nærede 
ingen tvivl om hans hensigt, for det blev vist mig ved åbenbaring. 
Da han kom derhen, hvor jeg var, faldt han død om ved mine fød-
der, som om han var blevet ramt af et lyn fra himlen. Dengang var 
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jeg præst, men Gud forsvarede mig og bevarede mit liv« (The 
Discourses of Wilford Woodruff, s. 297-298). 
Voldsomme oplevelser som denne vil måske aldrig ske for en ret-
færdig præstedømmebærer. Imidlertid vedbliver Herren på mange 
måder, kendte og ukendte for os, med at beskytte sine trofaste 
tjenere. 

Hvorfor er det vigtigt for præster at forberede sig til og planlægge en mission? 

Konklusion 
Præsident Spencer W. Kimball har sagt: »Spørgsmålet stilles igen 
og igen: Bør alle unge mænd udføre en mission? Og svaret får vi af 
Herren. Det er et >ja<. Alle unge mænd bør udføre en mission. Her-
ren sagde: 
»Udsend min kirkes ældster ti! folkene, som bor langt borte ... til 
øerne i havet. Send dem til fremmede lande, kald på alle folk, først 
ikke-jøderne og siden jøderne« (L&P 133:8)« (»Gå ud i alverden« i 
Den danske Stjerne, nov. 1974, s. 445). 

Udfordringer 
Prøv trofast at udføre dine pligter i Det Aronske præstedømme for at -
1. Styrke medlemmerne af dit kvorum, ward eller gren. 
2. Berede dig til at modtage Det Melkisedekske Præstedømme og 
tjene som missionær. 

Lærerens forberedelse 

Før du giver denne lektion: 
1. Læs L&P 20:46-49. 
2. Medbring en tavle og kridt. 
3. Forbered dig på at skrive denne liste over en præsts pligter på tavlen eller på en 
plakat i løbet af undervisningen: 

En præsts pligter 
1. Udføre en diakons og en lærers pligter 
2. Belære om evangeliet 
3. Døbe 
4. Administrere nadveren 
5. Besøge medlemmerne 
6. Ordinere andre til Det Aronske Præstedømme 
7. Missionere 

4. Giv eleverne opgaver i form af at fortælle historier og læse skriftsteder i lektionen. 
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Biskoppens og 
grenspræsidentens 
pligter 

Formålet med denne lektion er at hjælpe os til at forstå biskoppers 
og grenspræsidenters pligter, så vi kan vide, hvad vi skal gøre for 
at støtte og opretholde dem. 

Indledning 
Kirkens grundlæggende enhed er familien. I områder i verden, hvor 
kirkemedlemmerne bor langt fra hinanden, fungerer familierne som 
Kirkens enheder. Under ledelse af en værdig præstedømmebærer 
kan familier afholde nadvermøder, søndagsskole og andre møder 
samt deltage i mange aktiviteter, som større kirkeenheder deltager i. 
Der organiseres en gren i Kirken, når to eller flere familier og per-
soner bor i et område, og mindst ét af medlemmerne er en værdig 
præst eller bærer af Det Melkisedekske Præstedømme. (Se Grens-
vejledning, s. 1.) En gren er ganske enkelt en mindre version af et 
ward og bliver faktisk organiseret som et ward, når medlemstallet 
bliver stort nok. 
En grenspræsident præsiderer over grenen, en biskop over et 
ward. Efterhånden som Kirken vokser, bliver flere og flere værdige 
præstedømmebærere kaldet til disse ansvarsfulde lederskabs-
poster. Mange af dem har kun lidt erfaring i Kirken og kun lidt 
kendskab til evangeliet. Men de er ydmyge, og de har brug for tro, 
bønner og støtte fra de medlemmer, de betjener. 

Udpegelse af biskopper og grenspræsidenter 
Hvem udpeger biskopper? Hvilket præstedømme bærer en biskop? 

En biskop kaldes ved Herrens inspiration og ordineres af en stavs-
præsident under ledelse af Det Første Præsidentskab og De Tolvs 
Råd i Kirken (se L&P 68:14-15). Et wards biskopråd består af tre 
højpræster - en biskop og to rådgivere. Biskoppen er den præsi-
derende højpræst og præsiderer over alle sit wards medlemmer. 
Derudover er han præsternes kvorumspræsident og den præste-
dømmeleder, der er ansvarlig for wardets unge pigers åndelige og 
timelige velfærd (se L&P 107:13-17, 71-72). 
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Grenspræsidenter kaldes ved inspiration til at være præsiderende 
myndigheder over deres grene af missionspræsidenten eller stavs-
præsidenten. De bærer Det Melkisedekske Præstedømme og 
tjener sammen med rådgivere. Deres opgaver og ansvar er de 
samme som biskoppens. Henvisninger i skriften, som taler om 
biskopper, gælder sædvanligvis også grenspræsidenter. 
Mange af Kirkens medlemmer ser kun deres biskop eller grens-
præsident i hans rolle som præsiderende leder i wardet eller gre-
nen. De er derfor ikke klar over, at han har mange andre timelige og 
åndelige forpligtelser. Og indtil biskoppen eller grenspræsidenten 
modtager deres opretholdende støtte i disse opgaver, kan han ikke 
fuldt ud tjene dem. 

Biskoppens og grenspræsidentens timelige pligter 
Timelige opgaver er de pligter, som vedrører wardets eller grenens 
medlemmers fysiske velbefindende. 
En af biskoppens og grenspræsidentens vigtigste timelige opgaver 
er indsamling af tiende og offergaver. Som Herrens repræsentant er 
biskoppen eller grenspræsidenten ansvarlig over for Herren for rig-
tig modtagelse, bogføring af og brug af disse offergaver. Fasteofre 
gives af trofaste medlemmer, som faster i 24 timer hver måned for 
at hjælpe de fattige. De, som er fysisk ude af stand til at faste, 
behøver blot at bidrage med fasteofre. Biskoppen eller grenspræsi-
denten kender sit wards eller grens medlemmer, og når de behøver 
hjælp, kan han hjælpe dem ved at benytte fasteofrene eller ved at 
kalde medlemmet i wardet til hjælp (se L&P 84:112). 

Denne historie viser, hvordan en biskop hjalp en familie i nød: 
»Lige under den stærkt trafikerede motorvej, der omkranser Salt 
Lake City, bor en 60-årig mand, der på grund af en ondartet syg-
dom aldrig har haft en dag uden smerte eller mange dage uden at 
føle sig ensom. En vinterdag, da jeg besøgte ham, varede det 
særligt længe, før han besvarede dørklokkens ringen. Jeg gik ind i 
hans velordnede hjem. Temperaturen var overalt, undtagen i køk-
kenet, helt nede på 4 grader, altså hundekoldt. Grunden var, at der 
ikke var penge nok til at opvarme de andre værelser. Væggene 
trængte til at blive tapetseret, lofterne til at blive sænket, spisekam-
meret til at blive fyldt. 
Bekymret efter besøget hos min ven fik jeg biskoppen alarmeret, og 
der skete et mirakel i form af udvist kærlighed. Wardets medlemmer 
blev organiseret, og en arbejdskampagne sat i gang. En måned 
senere ringede min ven til mig og spurgte, om jeg ville komme og 
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se, hvad der var sket for ham. Det gjorde jeg, og det var virkelig et 
mirakel. Gangstiens fliser, der lå fuldstændig skævt på grund af 
nogle store poppeltræers rødder var blevet omlagt, verandaen var 
erstattet af en ny, og der var sat en ny hoveddør ind med skinnende 
håndtag. Lofterne var blevet sænket, væggene tapetseret, trævær-
ket malet, og spisekammeret fyldt op. Hjemmet var ikke længere 
koldt og uindbydende. Det syntes nu at byde én hjertelig velkom-
men. Og Lou gemte lige til allersidst det, han var allermest stolt over 
og glad for: Et smukt uldent sengetæppe med hans skotske fami-
lies våbenmærke lå på sengen. Det var med stor kærlighed blevet 
fremstillet af kvinderne i hjælpeforeningen. Inden jeg gik derfra, fik 
jeg at vide, at Unge Voksne hver uge ville bringe ham en gang varm 
middagsmad og arrangere en familieaften med ham. Varme havde 
erstattet kulden; reparationsarbejdet havde fjernet årenes slid, men 
endnu vigtigere, håb havde splittet fortvivlelsen, og nu herskede 
kærligheden uindskrænket« (se Thomas S. Monson, »Herrens 
metode«, Den danske Stjerne, apr. 1978, s. 8). 

Biskopper og grenspræsidenter har andre timelige pligter, som 
f. eks. at føre optegnelser over alle Kirkens anliggender og vedlige-
holdelse af Kirkens bygninger og faciliteter. De indsamler også 
andre bidrag fra Kirkens medlemmer som f.eks. budget- og byg-
gefonds. 

Biskoppers og grenspræsidenters åndelige opgaver 
Biskopper og grenspræsidenter kaldes til at varetage medlemmer-
nes åndelige velbefindende i Kirkens enheder. De har den særlige 
pligt at være dommer for de hellige (se L&P 107:74). For at hjælpe 
dem i disse opgaver har Herren lovet biskopper og grenspræsi-
denter dømmekraftens gave (se L&P 46:27). 
Bedømmelsens gave gør en biskop eller grenspræsident i stand til 
at kende sandheden, at forstå forskellen mellem godt og ondt, og 
endda vide, hvad der bor i et menneskes hjerte. På grund af denne 
gave, kan vi søge hans råd, og han kan fortælle os, hvad Herren 
ønsker, vi skal gøre for at vokse åndeligt. 
Ved hjælp af bedømmelsens gave var biskoppen i denne historie i 
stand til at hjælpe en ung mand i sit ward. 
Craig, en 16 år gammel præst, var en fremragende ung mand. Han 
var altid villig og parat til at gøre, hvad som helst han blev bedt om 
at gøre af sin biskop. Men en dag lagde biskop Wells mærke til, at 
Craig undgik ham. Endog i præstedømmets kvorumsmøde blev 
Craig ved med at se i en anden retning. Biskop Wells ønskede at 
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kalde Craig som sekretær for præsternes kvorum, men han følte, at 
et eller andet var galt. Derfor kaldte han Craig ind på sit kontor til et 
interview. I løbet af dette interview indrømmede Craig, at han havde 
et moralsk problem. Han sagde, at han var skamfuld og ikke følte 
sig værdig til sit præstedømme. Biskop Wells talte med ham og for-
sikrede ham om, at han kunne omvende sig og igen komme til at 
have det godt med sig selv. Ved denne samtale lærte Craig, hvor-
dan han skulle overvinde sit problem; og ved omvendelse blev han 
tilgivet og igen glad og begejstret. Biskop Wells var nu i stand til at 
kalde ham som sekretær for præsternes kvorum. 
Hvordan hjalp biskoppens brug af bedømmelsens gave Craig til at vokse åndeligt? 

Da biskoppen eller grenspræsidenten er dommer i Israel, kan vi til-
stå vore synder over for ham, og han kan hjælpe os med omven-
delsen. Når medlemmer begår alvorlige synder og ikke omvender 
sig, kan de miste deres medlemskab af Kirken. I sådanne tilfælde 
har biskoppen ansvaret for at gennemføre kirkelige disciplinærsa-
ger. Under disse disciplinærsager afsiger biskoppen domme og 
opmuntrer medlemmer til at omvende sig. Disse disciplinærsager 
ledes i kærlighed og har til hensigt at hjælpe den pågældende til at 
omvende sig og endnu en gang glæde sig over evangeliets velsig-
nelser (se L&P 58:42-43 og L&P 58:14, 17-18). Denne pligt må 
tages alvorligt, for biskoppen vil blive holdt ansvarlig for sine 
domme. 

Når der behandles overtrædelser i missionsgrene, skal missions-
præsidenten lede disciplinærsagen (se Instruktions Håndbog for 
Kirkens ledere). 
Biskoppens og grenspræsidentens åndelige opgaver består også i 
a t _ 

• Præsidere over og assistere i planlægningen af nadvermøder. 
• Lede hjemmeundervisningen til alle familier. 
• Lede møder (som f.eks. velfærdstjenestekomité, fællesrådet, osv). 
• Vælge og kalde medlemmer til at tjene i forskellige stillinger i war-

det eller grenen. 
• Godkende ordinationer til og forfremmelser i Det Aronske Præste-

dømme. 
• Anbefale brødre til ordination og forfremmelse i Det Melkise-

dekske Præstedømme. 
• Interviewe medlemmer før modtagelse af tempelanbefalinger og 

patriarkalske velsignelser. 
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• Lede tiendeopgørelse. 
• Give velsignelser til trøst og rådgivning. 

• Udarbejde missionæranbefalinger. 

At støtte præstedømmelederne 
Vores biskop eller grenspræsident er blevet kaldet af Herren. Han 
repræsenterer Herren og Kirkens præsident. Af denne grund er det 
vigtigt, at vi støtter ham i hans kaldelse. Ældste Boyd K. Packer 
sagde: »En mand, som siger, at han vil støtte Kirkens præsident 
eller generalautoriteter, men ikke kan støtte sin egen biskop, bedra-
ger sig selv. Den mand, som ikke vil støtte biskoppen i sit ward og 
præsidenten for sin stav, vil heller ikke støtte Kirkens præsident« 
(Ældste Boyd K. Packer i "Follow the Brethren", Speeches of the 
Year, BYU, 23. marts 1965, s. 4-5). 

Skrifterne fortæller os, hvordan vi kan hjælpe med at støtte vore 
præstedømmeledere. 
Bed eleverne om at følge med, når hvert af de efterfølgende skriftsteder læses højt. 
Efter at hvert enkelt skriftsted er blevet læst, kan du spørge eleverne, hvad vi, ifølge 
disse henvisninger, kan gøre for at støtte vore ledere. 

SKRIFTSTED RÅD 
L&P 6:9 Belære om omvendelse og efterlevelse af befa-

lingerne. 
1 Nephi 3:7 Acceptere og udfylde alle kaldelser, som vi får. 
L&P 60:2 Dele vore talenter med andre. 
Malakias 3:8-10 Betale tiende og offergaver. 
Hebræerne 13:17 Være lydige over for vore lederes råd. 
L&P 64:9-10 Tilgive andres svagheder, også vore lederes. 
Den succes, som vores biskop eller grenspræsident har i sin kal-
delse, er i høj grad afhængig af, hvordan vi støtter ham. Vi bør altid 
bede for ham, at vor himmelske Fader vil vejlede ham til at lede os 
på den rigtige måde. 

Konklusion 
Den tjeneste, der ydes af biskopper og grenspræsidenter, er nød-
vendig for vores timelige og åndelige velbefindende. Værdige 
mænd, der er kaldet til at tjene som biskopper og grenspræsiden-
ter, er kaldede for at give Kirkens medlemmer vejledning. De tjener 
og elsker os, og vi bør gøre alt, hvad vi kan, for at hjælpe dem med 
at udføre deres pligter. 
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Udfordringer 
1. Bed for jeres kirkeledere ved personlige og fælles familiebønner. 
2. Afstå fra at kritisere eller sladre om vore kirkeledere. 

3. Støt jeres kirkeledere ved at følge deres retfærdige råd. 

Yderligere skriftsteder 
1 Timotheus 3:1-7 (Biskoppers kvalifikationer) 
Titus 1:5-9 (Biskoppers kvalifikationer) 

Lærerens forberedelse 

Før du giver denne lektion: 
1. Indbyd en biskop eller grenspræsident til at overvære klassen for at besvare 
spørgsmål om sin kaldelse. 
2. Mind eleverne om at bringe deres standardværker med til præstedømmemødet. 
3. Giv eleverne til opgave at læse historier og skriftsteder i lektionen højt i klassen. 

6 3 



Ældsternes og 
højpræsternes 
pligter 

Formålet med denne lektion er at forstå ældsternes, halvfjerdsernes 
og højpræsternes pligter. 

Indledning 
Efterhånden som vi lærer om vore præstedømmepligter og opfylder 
dem, velsigner vi andre, fordi vi er Frelserens repræsentanter. Han 
har givet os sit præstedømme, så vi ved at udføre vore pligter 
kan hjælpe dem, vi betjener, på vej hen imod evigt liv. Dette gælder 
især for de af os, som bærer Det Melkisedekske Præstedømme, 
fordi dette præstedømme omfatter »nøglerne til alle åndelige vel-
signelser i Kirken« (L&P 107:18). De af os, som har modtaget Det 
Melkisedekske Præstedømme, er blevet ordineret til embedet af 
enten en ældste, halvfjerdser eller højpræst inden for dette præste-
dømme. Ethvert af disse embeder har sine særlige opgaver og 
pligter, men mange af deres opgaver er de samme. 

Det Melkisedekske Præstedømmes ansvar 
Ved at være trofast i vore opgaver som bærere af Det Aronske 
Præstedømme, forbereder vi os til at modtage Det Melkisedekske 
Præstedømme. Når tiden nærmer sig for vores ordination til Det 
Melkisedekske Præstedømme, bliver vi interviewet af dem, der har 
myndighed. En bærer af Det Aronske Præstedømme skrev denne 
beretning om, hvad han tænkte og følte efter sit interview som for-
beredelse til at blive ordineret til Det Melkisedekske Præstedømme: 

»Stavspræsidenten så mig dybt ind i øjnene, idet han stillede mig 
sit sidste spørgsmål og lyttede til mit svar. Så sagde han: »George, 
jeg føler, at du er rede og værdig til at få overdraget Det Melkise-
dekske Præstedømme og blive ordineret til ældste. < Nogle få øje-
blikke efter gik jeg ud i aftenluften ... jeg har aldrig følt mig mere 
opstemt ... snart efter knælede jeg ved min seng. Jeg besluttede, 
at jeg ville gøre alt, hvad jeg kunne, for at benytte mit præstedømme 
med ære. Jeg besluttede mig til aldrig at sværge eller at fortælle en 
uartig historie eller at såre nogen. Jeg besluttede mig til, at jeg vir-
kelig ville prøve at være en Guds mand. Jeg vil altid huske den 
aften. Det var begyndelsen til alting. Det var så godt nu at stræbe af 
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hele mit hjerte efter at blive valgt som én, der er værdig til at benytte 
dette præstedømme; til at være en velsignelse for min familie ... og 
for mine medmennesker« (George D. Durrant i Kentucky Louisville 
Mission News Letter, 19. okt. 1974). 
Hvilke løfter afgav den unge mand efter sit interview? Kan I nævne nogle af de for-
pligtelser, vi bør påtage os, når vi bliver bærere af Det Melkisedekske Præste-
dømme? 

Vi bør allesammen stræbe efter at lære vore pligter at kende og 
at være værdige til at benytte vores præstedømme (se L&P 
107:99-100). Som bærere af Det Melkisedekske Præstedømme 
har vi alle visse opgaver, ligegyldigt hvilket embede, vi har. 
Vis billede 9-a, »Præstedømmets myndighed overdrages ved håndspålæggelse af 
dem, som har fået myndighed af Gud.« 

Følgende er Det Melkisedekske Præstedømmes pligter: 

PERSONLIG OMVENDELSE 
Vi bør være personligt omvendte til Jesu Kristi evangelium og helt 
og holdent være forpligtet til at efterleve dets principper. 

FORHOLD TIL HJEM OG FAMILIE 
Vi bør lære vore familier de evangeliske principper og lede dem i 
alle deres pligter til at være kærlige og forstående. 

SLÆGTSHISTORIE OG TEMPELTJENESTE 
Vi bør leve så værdigt, at vi kan få en tempelanbefaling, opnå tem-
pelvelsignelser for os selv og vore børn, finde navnene på vore for-
fædre og udføre tempelordinanser for dem. Vi bør være med til at 
»vende fædres hjerter til børnene og børnenes hjerter til fædrene« 
ved at føre familieoptegnelser som f.eks. personlige dagbøger, 
familiegruppeskemaer, slægtshistorier og mindebøger og ved at 
vedligeholde familieorganisationer (se L&P 128:17-18). 

VELFÆRDSTJENESTE 
Vi bør sørge for os selv og vore familier og hjælpe med til at opfylde 
de fattiges og bekymredes behov på Herrens måde. 

MISSIONERING 
Vi bør engagere os i passende missioneringsaktiviteter som f.eks. 
at hjælpe familiemedlemmer med at berede sig til og tjene som fuld-
tidsmissionærer, gøre os til venner med ikke-medlemmer, sørge for 
henvisninger til missionærerne, udføre fuldtidsmissioner og økono-
misk støtte missioneringen. 
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HJEMMEUNDERVISNING 
Vi bør forstå vores fulde ansvar som hjemmelærere og flittigt »våge 
over og være med og styrke« dem, vi er kaldede til at betjene (se 
L&P 20:53). 

DELTAGELSE I TJENESTE I KVORUM OG KIRKE 
Vi bør tjene flittigt i vore kirkekaldelser, udføre andre kirke- og 
kvorumspligter og deltage i relevante kirkemøder og -aktiviteter og 
derved opbygge Guds rige. 

DELTAGELSE I TJENESTE 1 LOKALE, KOMMUNALE AKTIVITETER 
Vi bør ære, adlyde og opretholde loven, være loyale borgere og 
gode naboer og fremme det lokalsamfund, hvori vi lever. 
Vis billede 9-b, »Det Melkisedekske Præstedømme velsigner andre åndeligt.« 

Når vi får overdraget Det Melkisedekske Præstedømme, modtager 
vi magten til at velsigne andre åndeligt. Det Melkisedekske Præste-
dømme »forvalter evangeliet og holder nøglen til Rigets hemmelig-
heder, ja, nøglen til kundskab om Gud. Derfor åbenbares gudfryg-
tighedens kraft i dets forordninger« (L&P 84:19-20). Ved Det 
Melkisedekske Præstedømmes kraft kan vi indvie olie, velsigne de 
syge, overdrage Det Melkisedekske Præstedømme og Helligånd-
ens gave, ordinere andre til præstedømmeembeder, indvie grave, 
give velsignelser til trøst for andre og fædres velsignelser til vore 
børn samt deltage i de højere tempelordinanser. 
Hvordan er Guds kraft tilkendegivet i disse ordinanser? Nævn nogle af de velsignel-
ser, som I har modtaget gennem Det Melkisedekske Præstedømme? 

Ældsternes og højpræsternes særlige ansvar 

ÆLDSTER 
Ordet ældste har to betydninger i Kirken. Det henviser på alminde-
lig måde til enhver bærer af Det Melkisedekske Præstedømme. 
F.eks. kaldes missionærer, præsiderende kirkeledere og gene-
ralautoriteter, alle for ældster. Ældste henviser også til et bestemt 
embede i Det Melkisedekske Præstedømme. 
Bed eleverne om at læse L&P 124:137. Hvilken pligt i ældsternes embede nævnes i 
dette skriftsted? 

Foruden at være vedvarende præster for Kirken skal ældsterne 
administrere i en hvilken som helst kaldelse, der måtte blive krævet 

9-a. Præstedømmets myndighed overdrages ved håndspålæggelse af dem, som 
har fået myndighed af Gud 
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af dem. Præsident Joseph F. Smith forklarede, at ældster kan blive 
bedt om at arbejde i templerne, arbejde i administreringen der-
hjemme, og hjælpe halvfjerdserne med at prædike evangeliet for 
verden (se Evangeliske lærdomme, s. 154-155). 

HØJPRÆST 
Højpræster har ansvaret for at administrere de åndelige kræfter og 
Kirkens velsignelser (se L&P 107:10). De kaldes også til at præsi-
dere. Kaldelsen til at præsidere omfatter blandt andet embederne 
som generalautoritet, missionspræsident, stavspræsident og bis-
kop. Når højpræster præsiderer i deres forskellige kaldelser, har de 
magt til at administrere de åndelige velsignelser inden for deres 
særlige kaldelse, og at gøre alt det, som en ældste eller bærer af 
Det Aronske Præstedømme kan gøre. 

Konklusion 
Det Melkisedekske Præstedømme har nøglerne til alle Kirkens 
åndelige velsignelser. De forskellige pligter, der hører under æld-
ster og højpræster, er pligter i Det Melkisedekske Præstedømme. 
Når vi derfor fungerer i vore præstedømmeembeder som ældster 
og højpræster, kan vi både åndeligt og timeligt velsigne dem, som 
vi betjener. 

Udfordringer 
1. Find frem til pligterne i dit embede i præstedømmet og planlæg 
at udføre dem bedre. 
2. Find frem til et bestemt behov i dit eget hjem. Beslut dig til en 
måde at blive en bedre far eller familiemedlem ved retskaffen 
udøvelse af præstedømmet i dit hjem. 

Yderligere skriftsteder 
Mosiah 18:7-30 (Kirkens medlemmers pligter) 

Lærerens forberedelse 

Før du giver denne lektion: 
1. Læs L&P 107. 
2. Giv eleverne til opgave at læse historier og skriftsteder i lektionen højt i klassen. 

9-b. Det Melkisedekske Præstedømme velsigner andre åndeligt 
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Patriarker og 
patriarkalske 
velsignelser 

Formålet med denne lektion er at hjælpe os til at forstå patriarkers 
rolle og berede os til at modtage en patriarkalsk velsignelse. 

Indledning 
Herren elsker alle sine børn og ønsker at velsigne dem. Vore hand-
linger og valg afgør imidlertid den udstrækning, hvori han kan vel-
signe os. Præsident Joseph F. Smith sagde: »Ethvert menneske vil 
modtage sin retfærdige belønning for det gode, han gør og for hver 
eneste af sine handlinger. Men lad det blive husket, at alle velsig-
nelser, som vi modtager, enten her eller herefter, må komme til os 
som resultat af vores lydighed mod Guds love, hvorpå disse vel-
signelser er forjættede« ("What Is to Become of Such As Me?" 
Improvement Era, Nov. 1912, s. 71). 
Når vi modtager vores patriarkalske velsignelse, får vi forud fortalt 
om mange af de velsignelser, som vor himmelske Fader har til os i 
denne verden og i evigheden. Disse velsignelser vil blive vore, hvis 
vi lever oprigtigt og trofast. Ved at kende disse ting forud, kan vi 
stræbe efter at blive værdige nok til at modtage de lovede velsig-
nelser. 

Hvad er en patriark? 
Patriarker er fædre. Lige siden Adam var fader for den menneske-
lige race, var han den første patriark. Som patriark var han ansvar-
lig for at velsigne sine efterkommere og hjælpe dem med at leve 
retfærdigt. En af de sidste handlinger, som Adam udførte for sine 
børn, var at give dem sin patriarkalske velsignelse. 
Bed eleverne om at læse L&P 107:53-57. 

I en åbenbaring så Joseph Smith Adam kalde sine børn sammen og 
give dem patriarkalske velsignelser. Derpå så han Herren vise sig 
for dem og Adam forudsagde, hvad der ville ske med hans familie 
i fremtiden. Joseph Smith talte om den store begivenhed og sagde: 
»Det er derfor Adam velsignede sine efterkommere; han ønskede at 
bringe dem ind i Guds nærværelse« (Profeten Joseph Smiths lær-
domme, s. 187). 
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Ordet patriark er også titlen på et embede i Det Melkisedekske 
Præstedømme. Under organiseringen af Kirken på Jesu tid blev 
patriarker kaldet evangelister (se Ef 4:11). Da Kirken blev genopret-
tet, blev også dette præstedømmeembede genindført. Joseph 
Smith forklarede, at »en evangelist er en patriark ... Hvor som helst 
Jesu Kristi Kirke oprettes på jorden, burde der være en patriark til 
gavn for de helliges efterkommere« (Profeten Joseph Smiths lær-
domme, s. 179). 
Vis billede 10-a, »Patriarkalske velsignelser åbenbarer slægtslinie og lovede velsig-
nelser, som kan modtages ved retskaffen levevis.« 

De fleste stave i Kirken har mindst én værdig bærer af Det Melkise-
dekske Præstedømme, som er kaldet og ordineret af et medlem af 
De Tolvs Kvorum til at være stavens patriark. Da han er højpræst, 
har han myndighed til at udføre enhver opgave, som en højpræst 
kan udføre; men da han er patriark, har han den særlige opgave at 
give velsignelser til stavens medlemmer, når de søger patriarkalske 
velsignelser. 
Patriarker har ret til og er inspireret til at give patriarkalske velsig-
nelser i Herrens navn. Disse velsignelser kan bringe trøst i vanske-
lige eller sorgfulde tider, kan styrke troen og hjælpe med at motivere 
os til at opnå de velsignelser, som Herren har til os (se Lærdomme 
om frelse, 3:143). 

Hvad er en patriarkalsk velsignelse? 
I 1957 forklarede Det Første Præsidentskab i Kirken, at en patriar-
kalsk velsignelse indeholder en inspireret erklæring om slægts-
linjen. Vi får også inspirerede og profetiske vejledninger og 
-løfter med hensyn til vores mission i livet. Disse velsignelser omfat-
ter løfter om åndelige gaver, timelige velsignelser, råd og advarsler, 
som hjælper os til at fuldføre vores livsmission (se Instruktions-
håndbog for Kirkens ledere, s. 5-5). 
En vigtig del af en patriarkalsk velsignelse er erklæringen om vores 
slægtslinie, der fortæller os i gennem hvilken af Israels stammer, vi 
modtager vore velsignelser. På grund af vores slægtsforhold er vi, i 
henhold till vores retfærdighed, berettiget til at modtage de samme 
velsignelser, som blev givet til Adam, Abraham, Jakob og andre af 
Guds store profeter (se Eldred G. Smith, »Alle kan få del i Adams 
velsignelse«, Den danske Stjerne, feb. 1972, s. 79-80). 
Da vi sluttede os til Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, blev vi 
vor himmelske Faders arvinger. Det betyder, at vi fik ret ti! at mod-
tage alle de velsignelser, som vor himmelske Fader har til os - hvis 
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vil lever retfærdigt. Kun Israels børn har denne ret. Medlemmer af 
Kirken stammer enten direkte fra Abraham eller er adopteret ind 
i Israels stammer, fordi de har accepteret det sande evangelium 
(se Rom 8:14-17; Gal 3:26-29; L&P 86:8-10; og L&P 63:20). 
En anden vigtig del af velsignelsen er den indsigt, vi får med 
hensyn til vores mission her i dette liv. Gennem vores patriarkalske 
velsignelse fortæller vor himmelske Fader os, hvad vore formål er 
her på jorden, og hvordan vi skal fuldkommengøre dem. Opfyldel-
sen af vore velsignelser er imidlertid betinget. 
Ældste John A. Widtsoe lærte os, at nogle af disse velsignelser 
måske ikke vil komme i dette liv: »Man bør altid huske på, at 
opfyldelsen af løfterne måske kommer i dette eller i det kom-
mende liv. Mennesker er sommetider blevet forvirrede, fordi lovede 
velsignelser ikke er kommet i dette liv. De har undladt at huske, at 
i evangeliet fortsætter livet med alle dets aktiviteter for evigt, og 
at arbejdet på jorden kan blive fortsat i himlen« (Evidences and 
Reconciliations, s. 323). 
Bed den elev, som du har givet opgaven, om at fortælle om sit vidnesbyrd om den 
vejledning og støtte, som hans patriarkalske velsignelse har været i hans tilværelse. 

Om at modtage en patriarkalsk velsignelse 
For at modtage vores patriarkalske velsignelse, må vil leve op til 
visse personlige krav. Vi skal -
• Være et værdigt, døbt medlem af Kirken. 
• Have et ønske om at modtage vejledning fra Herren. 
• Have studeret evangeliet og kende formålet med patriarkalske 

velsignelser. 
• Være moden nok til at påskønne betydningen af og modtage 

opmuntring fra velsignelsen. 
• Modtage en anbefaling fra vores biskop eller grenspræsident. 
• Træffe aftale med den pågældende patriark om at modtage en 

velsignelse. 
Når vi tager afsted for at modtage vore velsignelser, bør vi bede og, 
hvis det er muligt, faste for at berede os åndeligt. Vi bør også bede 
for patriarken, så han kan være inspireret til fordel for os. 
Lad den elev, som har fået opgaven, beskrive, hvordan han eller hun beredte sig til 
at modtage sin patriarkalske velsignelse. 
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Når patriarker giver os vores velsignelse, nedskriver de den. De gør 
det, så de kan give os en maskinskrevet kopi af vores velsignelse. 
En kopi bliver også arkiveret i Kirkens officielle arkiv. På den måde 
kan enhver af os, som mister sin skrevne velsignelse, få et andet 
eksemplar af den fra Kirken. 
Da en patriarkalsk velsignelse er personlig og hellig, bør den opbe-
vares på et sikkert, men let tilgængeligt sted. Dens indhold bør kun 
deles med dem, som står os nær, og således som vi bliver vejledt 
dertil af Ånden. For at vores patriarkalske velsignelse kan hjælpe 
os, bør vi ofte studere den. Når vi gør det, ved vi, hvad vi skal gøre 
for at modtage de lovede velsignelser. 

Konklusion 
Følgende beretning viser, hvordan ét menneske blev velsignet, da 
han arbejdede trofast på at følge de råd, der var blevet givet ham i 
en del af hans patriarkalske velsignelse. 
»Jeg har altid følt, at jeg havde et bestemt formål i livet, og at jeg 
ville udføre en stor mission, men jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle 
bære mig ad med at få det til at ske, for jeg blev voksen uden at 
have lært at læse og skrive ordentligt. 
Jeg mente, at jeg var lige så klog som de andre drenge, men mine 
karakterbøger viste noget andet - jeg klarede mig meget dårligt i 
alle fag. En hel serie af prøver i skolen, baseret på læsning, viste, at 
jeg ikke var alt for god - at jeg måske allerhelst slet ikke burde have 
lov til at gå rundt alene. Meget enkle akademiske kundskaber, som 
andre drenge fuldførte, var for vanskelige for mig. Som ung blev jeg 
engang spurgt af en af de andre drenge, hvordan man staver ordet 
>benzin<, hvilket jeg ikke kunne. Og da jeg altid lavede fejl i alle 
opgaver, begyndte jeg at føle, at jeg virkelig måtte være meget 
dum, ligesom folk altid havde antydet over for mig, og som jeg nu 
virkelig begyndte at sige om mig selv. 

Jeg gik ud af skolen da jeg var 17 år, fordi det så ud til at være den 
eneste måde for skolen at blive af med mig og slippe for at prøve 
på at uddanne en elev, som de bedømte som håbløs med hensyn 
til at fatte selv de enkleste læseegenskaber. 
Mærkeligt nok var min første kontakt med sandheden af det gen-
givne evangelium, da jeg var 14 år gammel og forsøgte at læse en 
af de bøger, jeg fandt i familiens bogreol. Jeg var stødt på Mormons 
Bog, som tilhørte min mor, der var blevet døbt som medlem af Kir-
ken i et landligt område syd for Tennessee mange år tidligere. Men 
på grund af hendes isolation borte fra andre kirkemedlemmer, fik 
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hun aldrig lært meget om evangeliet og drev snart bort fra Kirken, 
så hun manglede kundskab og ønske om at belære sine børn om 
evangeliet, som det fandtes i Mormons Bog. 
Jeg kæmpede mig igennem Jospeh Smiths vidnesbyrd, læste kun 
de enkleste ord, og sprang de store over, som jeg ikke kunne for-
stå. Det er ikke mærkeligt, at jeg somme tider læste uden at få 
nogen mening ud af det, men af en eller anden grund kom en særlig 
følelse over mig, og jeg blev overbevist om, at det, jeg forsøgte at 
læse, var sandt. Hvad jeg var i stand til at læse, gav mig et ønske 
om at vide mere om Kirken, så den næste søndag morgen tomlede 
jeg til den anden ende af byen for at overvære et møde hos mor-
monerne. Det blev begyndelsen til en otteårs periode, som jeg 
tilbragte med at tilegne mig et vidnesbyrd om evangeliet, nok til at 
jeg til sidst opgav min position som udøbt mormon og gik i dåbens 
vande i en alder af 22. 

Nu da jeg var medlem af Kirken og havde påbegyndt vandringen 
ad stien til celestial ophøjelse, var jeg ikke længere tilfreds med 
min mangel på personlig udvikling og fremgang. Jeg ønskede at 
udvikle mig som person med værdi og nytte i Guds rige, og for at 
gøre dette, var der meget, jeg måtte lære - også at lære at læse. 
Jeg gjorde da det, som vi altid er blevet tilrådet at gøre, når vi skal 
træffe afgørelser og planlægge det, som vil få indflydelse på vores 
evige udvikling - jeg vendte mig ti! Herren for at få hans råd, og det 
blev givet mig i en patriarkalsk velsignelse, hvori jeg fik at vide: 
>Du er udvalgt i Guds øjne, således som Paulus i gamle dage 
var det, en udvalgt tjener, som har fået magt og evne til at udføre 
et godt stykke arbejde. Fortsæt i din søgen efter kundskab og bed 
om visdom, så du kan herliggøre din himmelske Fader med din 
intelligens.« 
Hvis Herren mente, at jeg var i stand til at lære, så kunne jeg lære! 
Men jeg forstod, at denne velsignelse ikke ville blive opfyldt auto-
matisk, uden yderligere tanke eller handling fra min side. Opfyldel-
sen af denne velsignelse, som det er tilfældet med alle patriarkal-
ske velsignelser, var betinget af min værdighed, og at jeg var villig 
til at gøre det, der var nødvendigt for at tilvejebringe disse velsig-
nelser. 
Jeg havde nu tro på, at jeg med Herrens hjælp kunne lære, hvis jeg 
blot ville gøre en indsats, og det gjorde jeg, idet jeg studerede fra 
kl. seks om morgenen til midnat, seks dage om ugen. 
Jeg brugte 300 dollars på et sæt grammofonplader, som indeholdt 
alfabetets bogstaver. Jeg tilbragte aften efter aften med at lære alfa-
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betet udenad, idet jeg udtalte bogstaverne, så jeg kunne lære mig 
selv at læse og skrive. Jeg var stadig ude af stand til at stave særlig 
godt, men jeg kunne læse ved at nedbryde ordene fonetisk, indtil 
jeg forstod dem. 
Fuld af tillid til min nyopdagede evne til at læse og stave, indskrev 
jeg mig på Ohio State University. Jeg forsøgte at tage notater, mens 
professorerne talte. Men jeg havde vanskeligt ved at stave ordene 
tilstrækkeligt rigtigt, så jeg kunne nedskrive dem. Jeg nedbrød sta-
dig alle mine ord fonetisk, og som resultat deraf var jeg kun i stand 
til at nedskrive en meget lille del af professorernes lektioner i mine 
notater. Og uden nøjagtige og fuldstændige notater var det umuligt 
for mig at studere og forberede mig nok til eksamenerne, så på 
ny endte mine akademiske forsøg i fiasko, og jeg blev tvunget til at 
forlade universitetet. 
Jeg var skuffet og begyndte at tvivle på min evne til at opnå noget 
akademisk, men jeg havde fået en velsignelse og et løfte om, at jeg 
kunne lære. Så i erkendelse af at opfyldelsen af det løfte alene 
hvilede på min tro og mine gerninger, vedblev jeg at arbejde med 
stavning og forbedring af min læseevne. 
I tillid til Herrens ord om, at han ville velsigne mig, hvis jeg gjorde 
min del, indskrev jeg mig på Ricks College i Rexburg i staten Idaho. 
Jeg undlod aldrig at fuldføre min hjemmeundervisning, og trofast 
tog jeg del i alle de opgaver, som blev givet mig af Kirken - og stu-
derede 18 timer i døgnet. Jeg måtte stadig arbejde med at læse, 
men jeg kunne nu genkende ordene med det samme, hvor jeg tid-
ligere havde været nødt til at nedbryde dem. Da jeg skulle til en 
prøve, huskede jeg ethvert ord i mine notater udenad, så jeg kunne 
stave dem under prøven. På det tidspunkt, da jeg forlod Ricks 
College, kunne jeg læse godt og fik eksamen med udmærkelse og 
høje karakterer. 

Jeg har nu embedseksamen fra Brigham Young University, idet jeg 
har færdiggjort mine ønskede studier med gode karakterer. 
Herrens løfte om, at jeg >har fået magt og evne til at udføre et godt 
stykke arbejde< er blevet opfyldt lige som andre løfter, der er givet 
mig i min patriarkalske velsignelse, vil blive det, hvis jeg bare har tro 
på ham og arbejder for at muliggøre opfyldelsen af disse velsignel-
ser« (Dorvis Rodgers, "You Shall Glorify Your Father in Heaven With 
Your Intelligence", When Faith Writes the Story, s. 34-37). 
Denne dreng var beredt og lydig; som resultat blev hans patriarkal-
ske velsignelse en kilde til vejledning og trøst for ham. Vi bør udøve 
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den samme tro til at opnå de velsignelser, der er blevet lovet os i 
vore patriarkalske velsignelser. 

Udfordringer 
1. Bered jer selv til at modtage jeres patriarkalske velsignelse, hvis 
I endnu ikke har fået den. 
2. Hvis I har modtaget jeres velsignelse, så læs den ofte og stræb 
efter at leve værdigt til at modtage de lovede velsignelser. 

Yderligere skriftsteder 
1 Mos. 49:1-28 (Patriarken Israel velsigner sine sønner). 
L&P 107:39-56 (De Tolv ordinerer præster; det patriarkalske præste-
dømme i gammel tid). 
L&P 124:91-92 (Patriarker modtager nøgler til at give velsignelser) 
Moses 6:1-6 (en mindebog ført som velsignelse til Adams børn) 

Lærerens forberedelse 

Før du giver denne lektion: 
1. Bed en elev som har fået sin patriarkalske velsignelse, om at bære sit vidnesbyrd 
om den vejledning og velsignelse, den har været i hans liv. (Fortæl ham, at en patri-
arkalsk velsignelse er personlig og ikke bør læses op for andre. Derfor bør han ikke 
helt nøjagtigt angive de løfter og instruktioner, der er givet ham i velsignelsen.) 
2. Bed en anden elev om at fortælle, hvad han gjorde for at modtage sin patriarkal-
ske velsignelse. 
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Behovet for 
generalautoriteter 

Formålet med denne lektion er at hjælpe os til at forstå, hvorfor 
Herren kalder generalautoriteter, og hvordan vi bliver velsignede 
ved at støtte dem. 

Indledning 
Da Frelseren levede her på jorden, organiserede han sin Kirke og 
ordinerede mænd til præstedømmet. Blandt dem, han kaldte, var 
tolv apostle og andre ledere, der skulle bære vidnesbyrd om ham 
og hjælpe med til at våge over Kirken. Efter sin død og opstandelse, 
besøgte han det nephitiske folk i Amerika og organiserede sin Kirke 
på samme måde der. Han ordinerede tolv disciple til at tjene nephi-
terne på samme måde, som de tolv apostle betjente Kirken i den 
gamle verden. 

I disse sidste dage har Herren endnu en gang etableret den sande 
Jesu Kristi Kirke gennem profeten Joseph Smith. Den blev organi-
seret ved åbenbaring og har tolv apostle, ligesom Kirken havde, 
da Frelseren var på jorden. Foruden apostle har Herren kaldet 
andre til at hjælpe med at lede hele Kirken. Disse mænd kaldes 
generalautoriteter. 
En generalautoritet er en mand, som bærer Det Melkisedekske 
Præstedømme og er kaldet af Herren til at tjene i én af disse stilling-
er: 

Vis billede 11-a, »Generalautoriteterne i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige.« 

DET FØRSTE PRÆSIDENTSKAB 
Det Første Præsidentskab består af Kirkens præsident og hans to 
rådgivere, som også er generalautoriteter. Præsidenten er i besid-
delse af alle de nøgler og den myndighed, der er gengivet Kirken i 
de sidste dage. Sammen med sine rådgivere våger præsidenten 
over hele Kirken og har magt og myndighed til at fungere i alle 
præstedømmets embeder og i hele Kirken. 
Kirkens præsident har præstedømmets »nøgler« til at administrere 
i alle åndelige og timelige sager i Kirken. Det er hans ret at give 
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11-a. Generalautoriteterne i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 



Generalautoriteterne i 
Jesu Kristi Kirke af Sidste 

Dages Hellige. 

Boyd K. Packer L. Tom Perry David B. Haight Neal A. Maxwell 

Russell M. Nelson Dallin H. Oaks M. Russell Ballard Joseph B. Wirhtlin 

Richard G. Scott Robert D. Hales Jeffrey R. Holland Henry B. Eyring 

11-a 

Præsident Thomas S. Monson 
Førsterådgiver 

Præsident Gordon B. Hinckley Præsident James E. Faust 
Andenrådgiver 

De Tolvs Råd 

Det Første Præsidentskab 



stavspræsidenter, biskopper, patriarker og andre de »nøgler«, der 
hører til bestemte embeder i deres geografiske områder. 
Præsident Joseph F. Smith skrev om dette emne, at »enhver mand, 
der er ordineret til en grad af præstedømmet, har fået denne myn-
dighed overdraget. Men det er nødvendigt, at enhver handling, 
der udføres under denne myndighed, skal foretages på rette tid 
og sted, på rette måde og efter den rette orden. Magten til at lede 
disse handlinger udgør præstedømmets nøgler« (Evangeliets 
lærdomme, s. 113). 

DE TOLV APOSTLES KVORUM 
De Tolv Apostle er kaldet af Herren til at være særlige vidner for 
Kristus. De handler under ledelse af Det Første Præsidentskab. 

DE HALVFJERDS 
De Halvfjerds handler i Herrens navn under ledelse af De Tolv i at 
opbygge Kirken og tage sig af alle Kirkens anliggender i alle lande 
(se L&P 107:34). 

DET PRÆSIDERENDE BISKOPRÅD 
Det Præsiderende Biskopråd er Det Aronske Præstedømmes præ-
sidentskab og arbejder under ledelse af De Tolv Apostles Kvorum 
og Det Første Præsidentskab. Den præsiderende biskop og hans to 
rådgivere våger over Kirkens fysiske, eller timelige, anliggender. 
Udover generalautoriteterne er et stort antal mænd kaldet som 
halvfjerdser-områdeautoriteter. De er ikke generalautoriteter, men 
kaldes til at repræsentere De Tolv og hjælpe med til at opbygge 
Kirken i et afgrænset område af verden. 

Generalautoriteternes opgaver 
Generalautoriteterne er Jesu Kristi repræsentanter. Frelseren selv 
er Kirkens overhoved og leder den ved åbenbaring til profeten 
og de andre generalautoriteter. Gennem disse mænd åbenbarer 
Herren sin vilje og belærer os om alt det, der er nødvendigt for 
vores frelse. 

Generalautoriteterne repræsenterer Frelseren på mange forskellige 
måder: 
• De rejser overalt i verden for at hjælpe og instruere Kirkens 

medlemmer og lokale kirkeledere. 
• De holder Kirken forenet og sikrer, at man i Kirken forkynder de 

rette lærdomme. 
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• De ordinerer lokale præstedømmeledere som f.eks. stavspræsi-
denter og stavspatriarker. 

• De forbereder og holder taler ved generalkonferencer, område-
konferencer og andre møder. Når disse mænd taler under Hellig-
åndens indflydelse, er det det samme, som om Kristus selv talte. 
»Hvad jeg, Herren, har talt, har jeg talt... enten ved min egen røst 
eller mine tjeneres, thi det er det samme« (L&P 1:38). På denne 
måde underviser og inspirerer de både medlemmer og ikke-
medlemmer af Kirken. 

• De Tolv har en kaldelse som særlige vidner om Jesus Kristus for 
hele verden. De bærer vidnesbyrd om Kristi guddommelighed, 
hvor som helst de færdes. De andre generalautoriteter bærer 
også vidnesbyrd om Frelseren. 

• De er ansvarlige for alle Kirkens administrative foretagender. 
• Sammen med alle disse pligter er de også fædre og ægtemænd. 

På samme måde som andre fædre i Kirken har de ansvaret for at 
lede deres egne familier ind i det celestiale rige. 

Vores behov for generalautoriteter 
Gennem hele historien har vor himmelske Fader åbenbaret sin vilje 
til menneskene på jorden gennem sine profeter. Dette er tilfældet, 
enten vi taler om Moses' tid eller om Kristi tid eller om Joseph 
Smiths tid. Forholdene kan forandre sig, men sandheden gør det 
ikke, ikke heller vores behov for Guds vejledning. På grund af 
Herrens kærlighed til os har han givet os en profet og apostle og 
andre generalautoriteter til at vejlede os i dag. 
Følgende beretning fortæller om, hvordan en gruppe mennesker 
blev velsignet ved at være lydige over for en profet. 
»Endelig i juli 1959 var planerne færdige. Tredive trofaste tahitia-
nere havde arbejdet, sparet op og ofret for at skaffe de nødvendige 
penge til at financiere en tur til templet i Hawaii. Det havde krævet 
meget arbejde at bringe Paraita (som betyder Store Høvding), mis-
sionens yacht, ind i tørdok, reparere den og male den. Så havde der 
været problemer med den franske regering. [Skipperen, broder 
Tapu, fik endelig overbevist havnemesteren, og to af medlemmerne 
fik overbevist den franske guvernør, så han gav de hellige lov til at 
sejle med Paraita til Hawaii.] 
Broder Tapu fik ikke alene tilladelse fra de franske myndigheder, 
men han skrev også til Salt Lake City for at få tilladelse fra præsi-
dent David O. McKay. Den tilladelse blev givet, og nu var alting 
parat. 
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Men så kom der en skæbnesvanger opringning fra missionskonto-
ret. Alle, som havde planlagt at tage med på rejsen, skulle samles 
til et møde på missionshjemmet før afrejsen ... 
Den dag var et særligt bud, Ernest O. Rossiter... ankommet direkte 
fra præsident McKay i Salt Lake City. Den nyhed, han bragte, for-
bløffede dem. De hellige var blevet bedt om ikke at foretage deres 
længe planlagte rejse. I henhold til broder Tapu gav præsident 
McKay ikke nogen forklaring. Han bad simpelthen broder Rossiter 
om at >tage ud og standse dem. De kan ikke klare det, og hvis vi 
lader dem rejse, vil vi komme i vanskeligheder med den franske 
regering. Vi er ansvarlige for dem. Så vil du sørge for at standse 
dem<. 

I missionens dagbog skrev præsident Christiansen, missionspræ-
sidenten, og udtrykte sin nervøsitet over at skulle fortælle dette til de 
hellige, som var parate til at gå ombord: 
>Jeg var meget bekymret og følte, at jeg havde brug for Herrens 
hjælp så jeg kunne give en forklaring til disse ydmyge, trofaste 
medlemmer, som i så høj grad havde håbet at modtage deres 
begavelser i hans hellige hus. Jeg fastede og bad om det. Jeg ind-
kaldte til et møde for præstedømmebærere den 15. juli, 1959, kl. 8 
og bad også seks af de trofaste brødre om at komme til mit værelse 
kl. 7:30. Med hjælp fra præsident Rossiter fortalte vi dem om den 
beslutning, der var kommet fra Det Første Præsidentskab og fortalte 
dem, at vi ønskede deres tro og bønner, når vi skulle præsentere 
dette budskab for medlemmerne af præstedømmet, som skulle 
samles kl. 8. Efter at præsident Rossiter og jeg var færdige med at 
tale til disse mænd, udtrykte også disse kort deres tanker, og mens 
jeg lyttede, voksede en stor glæde frem inden i mig, mens de for-
talte om deres ønske om at adlyde det råd, som vores profet her på 
jorden havde givet dem. 

Vi tog til mødet med præstedømmebærerne. Efter at have hørt bud-
skabet fra Det Første Præsidentskab, gav de udtryk for deres over-
bevisning om, at når dette bud var kommet fra Kirkens ledere, så 
måtte det være kommet ved Herrens inspiration, og den eneste 
måde at vise deres kærlighed og påskønnelse for de velsignelser, 
som han havde givet dem, måtte være at adlyde dette råd. Jeg bad 
så om en afstemning, og alle hænder blev løftede som accept af 
Det Første Præsidentskabs beslutning.< 

Rejsen blev aflyst, og hverken præsident Rossiter eller præsident 
Christiansen eller de trofaste tahitianere vidste egentlig, hvorfor 
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Guds profet havde sagt til dem, at de ikke skulle rejse. De aflyste 
rejsen på grund af den tro, de havde på profeten. 
Senere vendte broder Tapu, kaptajnen, tilbage til sin båd, hvor en 
mekaniker fortalte ham, at der var blevet opdaget en skade, som 
kun ville have tilladt dem en rejse på 100 til 150 timer. Alligevel blev 
skibet søsat og forankret... 
>Nogle dage senere,< fortæller skibets kaptajn, broder Tapu, >fik jeg 
en opringning. Jeg var inde på missionskontoret og arbejdede med 
et lokalt kirkeblad. Opringningen kom fra havnemesteren. Han 
meddelte: »Din båd er ved at synke.« Og jeg sagde: »Hvad? Jeg 
har lige fået den ud af tørdokken!« Han gentog: »Dit skib er ved at 
synke. Skynd dig!« Så jeg skyndte mig ned til havnen, og der var 
båden allerede halvvejs nede. Min førstemand befandt sig under 
skibet i færd med at finde ud af, hvad der var sket. Han opdagede, 
at udstødningsrøret fra køkkenet var råddent. Malerne havde malet 
henover noget meget råddent træ og et rustent rør. Det var itu, og 
vandet sivede ind. 

Hvad ville I sige, hvis vi havde været omkring 400 kilometer ude på 
havet? Hvis vi havde sejlet i henhold til planen, ville vi have været 
nået langt nok på vores vej, da det rustne rør og rådne træ gik itu.< 
På det tidspunkt da de hellige i Tahiti havde accepteret profetens 
råd, kunne de ikke forstå præsident McKays grund til bekymring. 
Men nu forstod de Guds veje. Broder Tapu gav udtryk for denne 
bevidsthed, da han sagde: >Det er derfor jeg altid har et vidnesbyrd 
om præsident McKay, Herrens sande profet<« (R. Lanier og JoAnn 
M. Britsch, "A Prophet's Warning", New Era, mar. 1976, s. 12, 14). 
Generalautoriteterne taler virkelig for Kristus. Herren har sagt, at 
»Hvad de taler, drevet af den Helligånd, skal anses som hellig skrift, 
skal være Herrens vilje, skal være Herrens sind, skal være Herrens 
ord, Herrens røst og Guds kraft til saliggørelse« (L&P 68:4). 
Da disse mænd er Frelserens repræsentanter på jorden, er det vig-
tigt, at vi ved, hvad de siger, og følger deres belæringer. Tænk på 
nogle af Herrens belæringer, som er blevet fremhævet af gene-
ralautoriteterne i vores tid: De har tilrådet os at holde familiehjem-
meaftener. De har bedt os om at hjælpe med til at bygge templer og 
udføre slægtsforskning. De har lært os om personligt og familie-
mæssigt beredskab (bl.a. fødevareopbevaring), og de har udtrykt 
behovet for, at ethvert medlem deltager i missioneringen. 
Bed eleverne om at tænke over, hvor hurtigt verden har forandret sig i de sidste 10 
eller 20 år. Hvordan hjælper det at lytte til profeterne os til at klare dagliglivets udfor-
dringer? 
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At opretholde generalautoriteterne 
Herren vil ikke tvinge nogen af os til at adlyde hans tjenere. Vi kan 
enten acceptere eller afvise dem. Det er imidlertid en stor velsig-
nelse at være i stand til at acceptere og opretholde generalautori-
teterne og vore andre ledere. Det gør vi formelt ved visse møder, 
hvori vi bliver bedt om at opretholde og støtte Kirkens lederskab. Vi 
viser vores villighed til at støtte dem ved at løfte højre hånd. Men at 
støtte generalautoriteterne kræver mere end blot at løfte vores højre 
hånd. Vi støtter i virkeligheden generalautoriteterne ved at accep-
tere deres lærdomme og følge deres råd og lederskab. 
Disse mænd er repræsentanter for Jesus Kristus og modtager fort-
sat åbenbaringer fra ham. Vi ærer Frelseren ved at ære hans 
repræsentanter. Vi ærer og respekterer vore levende profeter ved at 
adlyde deres belæringer, bede for dem og bede om styrke til at 
følge dem. (Se Hebr 13:17-18 og L&P 107:22). Vi støtter dem også, 
når vi støtter vores biskop eller grenspræsident, for de handler 
under deres ledelse. 

Der kommer store velsignelser til dem, som støtter generalautorite-
terne. Herren har sagt, at de, som tror på profeternes belæringer og 
holder ud til enden, vil modtage alt det, som Gud har (se L&P 
84:36-38). Mormons Bog fortæller om en stor mand ved navn Amu-
lek, som modtog en Guds profet. En engel besøgte Amulek og for-
talte ham, at profeten Alma ville besøge ham. Englen sagde: »... Du 
skal modtage ham i dit hus og bespise ham, og han skal velsigne 
dig og dit hus, og Herrens velsignelse skal hvile over dig og dit hus« 
(Alma 10:7). Amulek modtog Alma i sit hus og senere bar han vid-
nesbyrd om de store velsignelser, der var kommet til ham og hans 
familie, fordi han tog imod profeten. 
Læs Alma 10:10-11. Hvordan kan vi modtage de velsignelser, som Amulek beskrev? 

Måske får vi aldrig en generalautoritet på besøg i vores hjem, men 
vi kan modtage lignende velsignelser, hvis vi accepterer gene-
ralautoriteterne ved at følge deres inspirerede råd i vore hjem. 
Hvis et medlem af klassen har truffet en generalautoritet eller hørt en tale, så lad den 
pågældende fortælle om oplevelsen, og hvorfor han føler, at det er vigtigt at lytte ti! 
og adlyde generalautoriteterne. 

Konklusion 
Generalautoriteterne er Frelserens personlige repræsentanter. De 
bærer præstedømmet og har nøglerne til at lede Herrens Kirkes 
værk. Når vi følger deres råd og opretholder dem med vores tro, 
lydighed og bønner, vil vi modtage store velsignelser. 
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Præsident Harold B. Lee sagde: »Der er nogen, der har sagt ... og 
jeg er overbevist om, at det er sandt, at »et menneske er ikke i bund 
og grund omvendt, før han ser Guds kraft hvile over denne Kirkes 
ledere, og det brænder som ild i hans hjerte, at det er de mænd, 
Gud har valgt«. Før denne Kirkes medlemmer er overbeviste om, at 
de bliver ført ad den rigtige vej, og de er overbevist om, at disse 
mænd er Guds mænd, der er inspirerede, og som er blevet indsat 
af Gud, er Kirkens medlemmer ikke virkeligt omvendte« (»Præste-
dømmets styrke«, Den danske Stjerne, mar. 1973, s. 94). 

Udfordringer 
1. Bed i jeres familiebønner og jeres personlige bønner i aften om 
at Herren vil velsigne generalautoriteterne. 
2. Bed om et vidnesbyrd og styrke til at følge profeten og de andre 
generalautoriteter. 

Yderligere skriftsteder 
4 Mosebog 12:6 (Herren viser sig for sine profeter) 
Amos 3:7 (Herren åbenbarer sine hemmeligheder for profeterne) 
Lukas 1:59-79 (Herren har altid talt til menneskene gennem profeter) 
L&P 11:4-6 (Profeten taler, som om det kom fra Guds mund) 
L&P 43:1-7 (Åbenbaringer for Kirken gives kun gennem profeten) 

Lærerens forberedelse 

Før du giver denne lektion: 
1. Planlæg at begynde eller afslutte med »Hav tak for profeten, du sendte«, Salmer 
og sange, nr. 13. 
2. Giv eleverne til opgave at læse historier og skriftsteder i lektionen højt i klassen. 
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Faderens ansvar for 
sin families velfærd 

Formålet med denne lektion er at hjælpe os til at forstå det ansvar, 
som faderen har for at planlægge og sørge for sin families behov. 

Indledning 
Herrens profet sagde: »Familien er den vigtigste organisation for tid 
og evighed. Vores formål i livet er selv at skabe evige familieenhe-
der« (Joseph Fielding Smith, »Counsel to the Saints and to the 
World«, Ensign, juli 1972, s. 27). 
En evig familie er en patriarkalsk familie. Det betyder, at en far er 
overhoved for den familie, og at manden og hans hustru er blevet 
beseglet i templet. Alle familieenheder bør formes efter den evige 
familie, med en far, der handler som den virkelige leder af sin familie. 

Faderen skal sørge for sin families behov 
Skrifterne lærer os, at faderen er familiens overhoved (se Ef 5:23). 
Som sådan skal han sørge for familiens fysiske og åndelige behov 
(se Mosiah 4:14-15). Dette er en hellig forpligtelse, givet af Herren. 
Det er i virkeligheden det vigtigste arbejde, som en far nogen sinde 
vil komme til at udføre. Præsident David O. McKay udtalte, at 
»ingen succes andre steder kan erstatte fiasko i hjemmet« (David 
O. McKay, Conference Report, apr. 1964, s. 4). 
Det er i familien, at børn bør passes og oplæres i evige principper. 
»Det vigtigste af Herrens arbejde, vil være det, som vi udfører i vore 
egne hjem,« sagde præsident Harold B. Lee. Ingen anden lærer 
kan påvirke vore børn så meget, som vi kan som forældre. Derfor 
må vi belære vore børn både ved eksempel og med vore ord. Vi har 
det løfte, at hvis vi og vore hustruer og børn bliver beseglet i tem-
plet og trofast efterlever evangeliets principper, kan vi leve sammen 
som evige familier i det celestiale rige« (se kapitel 47, »Ophøjelse« 
i Håndbog i evangeliske principper). 

Om at sørge for sin families fysiske behov 
Som fædre forventes det, at vi sørger for vores families fysiske 
behov. For at opfylde vores families fysiske nødvendigheder bør vi -
• Arbejde i et ærligt job for at sørge for familiens behov. 
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• Budgettere familiens ressourcer i samarbejde med vores hustru. 
• Lære vore børn at arbejde. 
• Sørge for et program med hjemmeproduktion og forrådsopbeva-

ring. 
Vor tids hellige skrifter lærer os, at de, som kan arbejde, men ikke 
gør det, »ikke skal æde arbejderens brød eller bære hans klæder« 
(L&P 42:42). Herren har sagt, at medmindre den dovne forandrer 
sine vaner, vil han ikke modtage de velsignelser, som de, der arbej-
der, vil modtage. Han vil måske endog ikke beholde sin plads i 
Kirken (se L&P 75:29). Naturligvis betyder det ikke noget, hvilket 
arbejde vi udfører, så længe det er et ærligt og tilfredsstillende 
arbejde. 
Sammen med sin hustru bør en mand lægge et familiebudget. Den 
indtægt, han har, er ikke hans alene - den tilhører hele familien; han 
er blot den, der administrerer den. Det er hans ansvar at sørge for, 
at ethvert familiemedlems økonomiske behov bliver tilfredsstillet, 
ikke blot hans eget. Når han gør sig umage for at sørge for sin fami-
lies fysiske behov, vil Herren velsigne ham, og hans hustru og børn 
kan da udføre deres passende opgaver i familien. 
Vis billede 12-a, »Familier, som arbejder sammen, bliver velsignet både timeligt og 
åndeligt« 

Børn bør opmuntres og have lov til at modtage så megen undervis-
ning som muligt for at sikre, at de er beredte til deres livsopgave. 
Såvidt det er muligt, bør de ikke tages ud af skolen for at arbejde. 
Det betyder ikke, at børn ikke skal have noget arbejde at udføre i 
hjemmet. Præsident Harold B. Lee instruerede forældre om at give 
deres børn særlige opgaver, for at de ikke skulle forfalde til ked-
somhed, og at lade dem udvikle modne arbejdsvaner (se artiklen, 
»Bered vore unge«, Den danske Stjerne, mar. 1971, s. 246). 
En pligt, som kan gives børn, er at sørge for en familiekøkkenhave. 
Vi er blevet tilrådet at have en køkkenhave for at producere en del 
af vores eget fødevarebehov og derpå at opbevare så meget af 
det som muligt. Præsident Spencer W. Kimball tilrådede enhver 
familie at »dyrke alle de fødemidler, som I på nogen måde kan på 
jeres ejendom ... prøv at udvikle jeres evner til at forarbejde det, 
vi behøver. Vi gentager det tidligere råd, som Kirken altid har 
givet, om at skaffe sig og vedligeholde et års forsyning« (Spencer 
W. Kimball, » Familieberedskab«, Den danske Stjerne, okt. 1976, 
s. 105-106). 
Kan I nævne nogle af de opgaver, I som familie kan udføre for at lære jeres børn at 
arbejde? Når vi er ude af stand til at sørge for vore familiers fysiske behov, hvor kan 
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vi så få hjælp? (Vi bør altid først søge hjælp fra vores familiemedlemmer og slægt-
ninge, som måske er i stand til at hjælpe. Hvis de ikke kan hjælpe os, bør vi søge til 
Kirken og kontakte vores kvorumsledere. Offentlig velfærdshjælp bør kun søges, 
hvis Kirken ikke er i stand til at hjælpe os på den måde, som vi behøver.) 

Om at sørge for sin families åndelige behov 
For at imødegå vores families åndelige behov kan vi -
• Forkynde evangeliet for vores hustru og børn. 
• Holde daglige familiebønner. 
• Gøre vore hjem til steder, der indbyder Herrens Ånd til at være 

hos os. 
• Betale tiende og offergaver til Herren. 
• Holde gode familieaftener. 
Dette er alt sammen hellige opgaver. Lære og Pagter påpeger 
betydningen af især én af disse pligter: 
Bed eleverne om at læse L&P 68:25, 28. Hvad får vi befaling om at belære vore børn 
om? 

En far må sikre sig, at hans familie får undervisning i evangeliet i 
hjemmet. En af de bedste måder at begynde denne undervisning 
på, er ved familieaftenerne. Det giver et regelmæssigt tidspunkt 
for samtale med og belæring af vore familier. Det Første Præsident-
skab har opfordret alle forældre »til at mødes med deres børn man-
dag aften, og der undervise dem i skrifterne ... og at bære vidnes-
byrd for dem. Forældre bør benytte sig af disse muligheder for at 
komme i nær kontakt med deres børn, at lytte til deres problemer og 
målsætninger og at give dem den personlige vejledning, som de 
har så hårdt brug for« (se Familiens hjemmeaften, 1976-77, s. 2). 
For at en far kan give sine børn god undervisning, må han organi-
sere sin tid, så han ofte kan være hjemme hos sin familie. Han har 
også brug for at vise glæden ved at efterleve evangeliet i sit eget liv, 
ved trofast at betale tiende og offergaver til Kirken, acceptere og 
arbejde i sine kirkelige kaldelser og at holde de øvrige befalinger. 
Hvordan hjælper Kirken os til at undervise vore børn? 

Velsignelser til fædre og familier 
Vis billede 12-b, »Kong Benjamin sørgede både for sin families fysiske og åndelige 
behov.« 

Mormons Bog lærer os om en storslået profet, konge og far, kong 
Benjamin (se Mosiah 2:12, 14). Selvom han var konge og profet, 
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arbejdede han med sine egne hænder for at sørge for sin familie. 
Han forventede ikke, at andre skulle hjælpe ham. Som fædre bør vi 
følge hans eksempel og sørge for vore familier. 
Abraham er en anden far, som vi kan indrette vores tilværelse efter. 
På grund af sin trofasthed fik han løfte om en retskaffen familie og 
mange efterkommere (se 1 Mos 17:3-8). Abraham blev velsignet 
som resultat af sin flid til at følge Herren og på passende måde 
sørge for sin familie. Da vi alle er efterkommere af Abraham, kan 
vi få disse samme velsignelser, når vi tager os af vores familiers 
åndelige og timelige behov. Og endnu vigtigere, kærlighed vil 
øges i vore hjem, og vore børn vil udvikles åndeligt. 

Konklusion 
Denne historie fortæller om, hvordan velsignelser kom til en far og 
hans familie, da han accepterede og efterlevede evangeliet. Før 
Joseph Garcia sluttede sig til Kirken, holdt han af at drikke sammen 
med sine venner og tilbragte kun lidt tid derhjemme. Som resultat 
heraf måtte hans kone ofte tage rengøringsjobs for at tjene penge 
til husholdningen. Hans børn så meget lidt til ham. De frygtede ham 
mere, end de respekterede og elskede ham. 
Men en dag blev han præsenteret for nogle mormonmissionærer. 
Efter seks måneder med regelmæssige møder med missionærerne 
forandredes hans liv fuldstændigt. Han holdt op med at komme 
sammen med sine venner i barerne og sluttede sig snart efter til Kir-
ken. Han begyndte at tilbringe mere tid sammen med sine børn, 
holdt familieaften og fornøjede sig sammen med dem og hustruen 
på udflugter. Han planlagde et omhyggeligt familiebudget, der 
gjorde det muligt for hans kone at holde op med at arbejde og i 
stedet tilbringe al sin tid derhjemme. 
Han fandt hurtigt ud af, at han glædede sig mere over sit hjem og 
den tid, han tilbragte sammen med sin kone, end han nogen sinde 
havde fornøjet sig med sine tidligere venner. Hans børn lærte at 
elske ham og prøver i dag at følge hans eksempel på en retfærdig 
levevis. 

Udfordringer 
1. Vurdér, hvor godt I klarer jer med at opfylde jeres families ånde-
lige og fysiske behov. 
2. Forpligt jer til at opfylde familiens behov. 
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3. Udarbejd en plan sammen med jeres kone og børn for at komme 
til at leve i henhold til skrifterne og Kirkens lederes råd. 

Yderligere skriftsteder 
1 Timotheus 5:3 (fædre skal sørge for deres familier) 
Mosiah 27:14, 22-24 (Herren hører fædrenes bønner for deres børn) 
L&P 68:30-31 (de dovnes børn vokser op i ugudelighed) 
L&P 75:25, 28-29 (fædre skal sørge for familiemedlemmerne) 

Lærerens forberedelse 

Før du giver denne lektion: 
1. Læs kapitel 27, »Arbejde og personligt ansvar«, og kapitel 36, »Familien kan leve 
evigt«, i Håndbog i evangeliske principper. 
2. Sørg for tavle og kridt. 
3. Hvis du ønsker det, så skriv på tavlen eller på et stort stykke papir de særlige 
måder, hvorpå en far skal sørge for de fysiske og åndelige behov hos sin familie. 
4. Giv eleverne til opgave at læse historier og skriftsteder i lektionen højt i klassen. 
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Planlægning i 
familien 

Lektion 10 

Formålet med denne lektion er at hjælpe os til at styrke vore familier 
ved at planlægge sammen med sin hustru og sine børn. 

Indledning 
Syng »Der er skønhed her på jord«. 

Præstedømmebæreren er leder i sit hjem 
Vore jordiske hjem er begyndelsen til himmelske hjem. Det at være 
forældre er på en måde oplæring til guddommelighed. Fædre, som 
er klar over dette, forstår, at de har en hellig pligt til at lede, vejlede 
og styre deres familier i retfærdighed. Præsident N. Eldon Tanner 
har sagt: »Hvert sidste dages hellige hjem bør være et mønster-
hjem, hvor faderen er familiens overhoved, men præsiderer med 
kærlighed og i fuldkommen harmoni med moderens retfærdige 
ønsker. I fællesskab må de stræbe efter de samme mål for familien, 
og børnene bør kunne føle den kærlighed og harmoni, som findes i 
hjemmet« ("Fatherhood", Ensign, juni 1977, s. 2). 
Som gifte præstedømmebærere har vi ansvaret for at opdrage ret-
skafne børn, men selvfølgelig gør vi ikke dette alene. Vi får hjælp fra 
vore hustruer. Sammen kan vi opbygge et stærkt ægteskab og 
bringe vore børn tilbage til Herren. Det medfører, at vi har brug for 
at elske Oog rådføre os med vore hustruer, hvis vi skal glæde os over 
Herrens Ånd i vore hjem. 

Vis kærlighed og hensyn til din hustru 
Læs Mosiah 4:14. 

Herren instruerer os i dette skriftsted om at etablere fredfyldte hjem 
med stor kærlighed. For at få sådanne hjem skal vi sørge for, at 
et mønster for oprigtig kærlighed og fællesskab bliver fastlagt på 
det tidspunkt, hvor et ægteskab begynder. Hvis det ikke nu findes 
i vore hjem, bør vi skabe det. Det kræver, at man ofte beder sam-
men, viser kærlighed og respekt for hinanden, og at man studerer 
skrifterne sammen. Måske er det allervigtigste at holde Guds befa-
linger og de pagter, som man indgik, da man aflagde sine ægte-
skabsløfter. 
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En stærk præstedømmeleder er venlig imod sin hustru og betænk-
som over for hende (se Ef 5:25). Præsident J. Reuben Clark jun. 
sagde, at hvis en familie skal blive en celestial familie, må mand og 
hustru elske, ære og respektere hinanden. De må være tålmodige 
over for hinanden og være loyale over for deres ægteskabsløfter. 
Deres tro må »skinne over hjemmet som et venligt lys«. Hvis de gør 
det, vil deres lydighed over for Gud »vejlede og opmuntre dem« (se 
Immortality and Eternal Life, bind 2, 2. lektion i Det Melkisedekske 
Præstedømmes studiekursus, 1969-70). 
Nævn noget af det, vi kan gøre for at vise kærlighed og omsorg for vores hustru. 
Hvordan vil det at vise kærlighed og omsorg for vores hustru hjælpe os til at skabe 
et hjem med fred og kærlighed? 

Rådfør dig med din hustru 
Vis billede 13-a, »Familielederskab er meget lettere og mere effektivt, når en mand 
rådfører sig med sin hustru.« 

Det er vigtigt, at vi kommunikerer med vores hustru. De fleste ægte-
skabs- og familieproblemer kan overvindes, hvis vi rådfører os med 
vores hustru - og søger Herrens hjælp og vejledning. 
Læs Alma 37:31. Hvordan kan det at rådføre os med Herren hjælpe os? 

Hvis vi skal være kloge præstedømmebærere, må vi bønsomt drøfte 
problemer og mål med vores hustru og tage hensyn til dem, når vi 
træffer afgørelser. Hvis vi elsker vores hustru, vil vi altid søge deres 
forslag og hjælp, snarere end selv at prøve at løse større familie-
problemer. For at gøre det bør vi afsætte særlige tidspunkter, hvor 
vi kan drøfte og løse problemer, der angår familien. Vi bør drøfte 
børn, økonomi, religion, familieaftener og alle de personlige proble-
mer og familieproblemer, vi hver især har. Kun på den måde vil vi 
blive forenede i vejledning af vore børn. 

Vores hustru er vores medarbejder i ægteskabet og er derfor vig-
tig for det ægteskabelige partnerforhold. Vi må lade hende forstå, 
at hun har betydning. Nogle mænd føler, at fordi de har præste-
dømmet, er de i stand til at træffe alle afgørelser, men skrifterne 
siger os, at dette er galt. 
Læs L&P 111:39, 41. 

Det er misbrug af præstedømmet at »udøve uretfærdigt herre-
dømme«. Som bærer af Det Melkisedekske Præstedømme har 
vi pligt til at lytte til vores hustru i kærlighed og omsorg. Og når vi 
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lytter, bør vi ikke lytte som deres foresatte, for de er partnere med 
os og vore ligestillede. Den efterfølgende oplevelse viser, hvordan 
én præstedømmebærer rådførte sig med sin hustru. 
Broder Jackson var en lærd og klog mand. Han kunne let have truf-
fet alle beslutninger for sin familie. Men i stedet for satte han sig altid 
ned og drøftede problemerne og de mulige løsninger med sin kone. 
Mindst én gang om ugen, sædvanligvis søndag aften, satte de sig 
ved køkkenbordet og talte om familieproblemer. Somme tider blev 
børnene bragt ind i drøftelsen. Ved at rådføre sig med hinanden var 
denne mand og hans hustru næsten altid enige om, hvordan deres 
børn skulle opdrages. De skændtes aldrig, men var kærlige imod 
hinanden. Denne mand var klog nok til altid at bede om sin hustrus 
værdifulde råd, Han skabte et mønster på et næsten celestialt hjem, 
som alle hans seks sønner nu følger i deres egne hjem. 
Hvordan kan det at rådføre sig med hinanden hjælpe en mand og hans hustru til at 
undgå skænderier og problemer i deres hjem? Hvordan kan det øge kærligheden i 
deres ægteskab? 

Rådfør dig med din familie 
Vis billede 13-b, »At holde familieråd hjælper en far til at lede sine børn i retfærdig-
hed.« 

Når faderen og moderen har rådført sig med hinanden, bør de 
kalde deres børn sammen. Derpå bør de allesammen drøfte deres 
familiemål og planer i et familieråd. Det er værdifuldt at hele fami-
lien rådfører sig med hinanden. Det kan give et rigere familieliv, 
uddybe kærligheden og give større glæde. Børnene vil være 
opmærksomme på familiens planer i forvejen. Når hvert enkelt fami-
liemedlem ved, hvad de andre gør, vil der være orden og harmoni i 
hjemmet. Børnene bør have mulighed for at være med til at træffe 
beslutninger, når som helst det er muligt. 
Hvornår er det ideelle tidspunkt at holde familieråd? (Familieaften er et godt 
tidspunkt, men familierådet bør ikke erstatte lektionen). Kan I nævne nogle områder, 
der bør diskuteres i et sådant råd? 

Vis billede 13-c, »En far bør interviewe sine børn regelmæssigt.« 

Det er også vigtigt, at fædre privat rådgiver hvert enkelt af deres 
børn. »Gode resultater forekommer kun, når en far interviewer sine 
sønner og døtre regelmæssigt. Han kommer til at kende deres pro-
blemer og deres håb. Han kan uden begrænsninger vise, at han er 
deres ven« (A. Theodore Tuttle, »Fædres rolle«, Ensign, jan. 1974, 
s. 67). 

13-b. At holde familieråd hjælper en far til at lede sine børn i retfærdighed 
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Nævn noget af det, som I kan drøfte med jeres børn i et sådant interview? Hvordan 
kan dette bringe jer nærmere til dem? (Prøv at opmuntre brødrene til at benytte 
interviewene som et tidspunkt til at lytte til deres børns problemer). 

Det behøver ikke altid at foregå som noget formelt, når man skal 
rådgive sine børn. Vi bør benytte enhver mulighed for at lytte til 
deres problemer. Vi må forsøge at se det ud fra deres synspunkt. Vi 
må aldrig le eller bagatellisere deres bekymringer. Vi skulle tværti-
mod prøve i kærlighed at forstå dem og hjælpe dem. 
»Det er vidunderligt, når en far eller en mor sætter sig ned og taler 
med sin søn eller datter om et af deres personlige problemer (for de 
har deres problemer, som vi ikke vil bagatellisere, hvis vi er kloge). 
Vi må styrke vore sønner og døtre imod de pres og spændinger, 
de kan komme ud for. Under en sådan åbenhjertig samtale kan 
forældre hjælpe deres børn til at sætte sig nogle mål« (EIRay L. 
Christiansen i Ensign, juli 1972, s. 55). 
Hvad bør en ung mand drøfte med sine forældre? Hvad bør en far drøfte med sine 
børn? (Det vil være klogt at advare eleverne om ikke at adoptere de andres syns-
punkter. Ét menneskes problemer er ikke de samme som et andet.) 

Ældste Richard L. Evans har talt om at rådgive børn, idet han 
sagde: »I har et fælles privilegium, en fælles rettighed og pligt til at 
sætte jer ned sammen og delagtiggøre hinanden i jeres tanker, 
overvejelser og beslutninger, idet I lytter til og respekterer hinan-
den, og arbejder, beder og planlægger i fællesskab, så jeres glæde 
og lykke må være fuldkommen - for evigt og altid« (Improvement 
Era, maj 1956, s. 342). 

Konklusion 
Løftet er, at vi vil leve i harmoni og fred i det celestiale rige. Men vi 
må begynde nu med at opnå enhed og kærlighed, for det kommer 
ikke af sig selv. Præsident David O. McKay har sagt: »Jeg kan ikke 
komme i tanke om ret meget, hvis overhovedet noget, der er mere 
uheldigt, end når der ikke er enighed og harmoni i hjemmet. På den 
anden side ved jeg, at et hjem, hvor der hersker enighed, gensidig 
hjælpsomhed og kærlighed er.. . et stykke himmel på jorden« (Con-
ference Report, okt. 1967, s. 7). 
Når vi rådfører os med vores hustru og børn, vil vi styrke dem og os 
selv og øge kærligheden og enheden i vore familier. 

Udfordringer 
1. Bed med og rådfør dig regelmæssigt med din hustru. 
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2. Hold familieråd. 
3. Fastlæg et tidspunkt til at interviewe hvert af dine børn, idet du 
husker at være bønsom og hensynsfuld, når du taler med dem. 

Yderligere skriftsteder 
Gaiaterne 5:22 (Åndens frugter) 
Jakob 2:35 (indvirkningen af et dårligt eksempel på familiens med-
lemmer) 
Jakob 3:7 (vigtigheden af kærlighed mellem mand og hustru) 
L&P 121:36-38 (hvordan præ sted øm me kraft opnås og kontrolleres) 

Lærerens forberedelse 

Før du giver denne lektion: 
1. Læs kapitel 37 »Familieansvar« i Håndbog i evangeliske principper. 
2. Mind eleverne om at tage deres standardværker med i klassen. 
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Ledelse af 
familiebøn 

Lektion 10 

Formålet med denne lektion er at opmuntre os til at holde daglige 
familiebønner. 

Indledning 
Vis billede 14-a, »Familiebøn bør holdes to gange om dagen.« 

Som fædre bør vi kalde vore familier sammen til familiebøn for at 
sige vor himmelske Fader tak og bede om vejledning fra ham. 
Præsident Spencer W. Kimball har sagt: 
»Jeg har interviewet adskillige familieoverhoveder ... som har 
indrømmet, at de holdt familiebøn meget uregelmæssigt, og at de 
oftere sprang over den end holdt den. Nogle siger, at de prøver på 
at holde familiebøn en gang om dagen, og andre slår det hen ved 
at sige, at de ikke kan få familien samlet. Denne ligegyldige indstil-
ling til noget så betydningsfuldt som bøn foruroliger mig meget ... 
Kirken opfordrer os indtrængende til at holde familiebøn morgen og 
aften. Man bør knæle ned i bøn med så mange som muligt af fami-
liemedlemmerne til stede. Mange synes, at det bedste tidspunkt er 
ved morgen- og aftensmåltidet. Så er det lettest at samle familien. 
Disse bønner behøver ikke være lange, især hvis de helt små knæ-
ler. Alle familiens medlemmer, også de mindste, bør få lejlighed til 
at bede« ("I Kneeled Down Before My Master," Instructor, apr. 1966, 
s. 132). 

Familiebøn: En hjælp til at modstå fristelser 
Vi har fået befaling om at bede til vor himmelske Fader, især sam-
men med vore familier. 
Læs Kristi ord i 3 Nephi 13:18-21. Hvilket vigtigt formål giver Frelseren for at holde 
bøn? 

Bøn kan hjælpe vore familier til at modstå Satans fristelser. Ved bøn 
kan vi modtage styrke og blive bedre i stand til at overvinde vore 
problemer. 
Som fædre bør vi kalde vore familier sammen til bøn og være et 
eksempel. Dette kan kræve, at vi først underviser vore familier i, 
hvordan man beder. I Lære og Pagter befales fædre og mødre at 
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undervise deres børn i at bede (se L&P 68:28). Den bedste måde 
at undervise børn i princippet om bøn er ved at være et eksempel. 
Hvis vi gør os umage for at bede sammen med dem, vil vore børn 
lære betydningen af bøn og praktisere det i deres egen tilværelse. 
At lede og undervise vore børn er pligter, som alle fædre har; man 
behøver ikke at bære Det Melkisedekske Præstedømme for at lede 
sin familie i bøn. 

Få familiebøn til at fungere i dit hjem 
Sidste dages hellige har fået besked på at »bede altid« (L&P 10:5). 
En profet har forklaret, hvordan det er muligt altid at bede, selv når 
man ikke kan ligge på knæ. 
Læs Alma 34:27. Hvad betyder det at have en bøn i hjertet hele tiden? 

Ved at hæve vore tanker og ønsker til Herren, når som helst det er 
muligt, kan vi altid have en bøn i vore hjerter. 
For at få familiebøn til at virke i vore hjem, bør vi fastsætte et bestemt 
tidspunkt for bøn i hjemmet. Vore kirkeledere har fortalt os, at vi bør 
samle familien to gange om dagen. For at gøre dette bliver det nød-
vendigt at finde de mest praktiske tidspunkter at samle familien på. 
Det bør være et bestemt tidspunkt, når alle vore børn er hjemme. 
Disse tidspunkter er sædvanligvis om morgenen, før vi forlader 
huset for at gå på arbejde og i skole samt kort før børnene skal i 
seng om aftenen. 
Vore bønner behøver ikke at være lange. Ja, korte bønner opmun-
trer vore små børn til at bede, fordi deres bønner sædvanligvis er 
meget korte. Morgenbønner bør omfatte vore planer for dagen. 
Aftenbønner bør indeholde tak til Herren for hans beskyttelse og 
vejledning. Velsignelsen over maden bør ikke erstatte den sædvan-
lige familiebøn, men kan inkluderes i den, hvis vi holder familiebøn, 
lige før vi spiser. 
Nogle andre velsignelser, som vi bør bede om, omtales af Amulek i 
Mormons Bog. 
Læs Alma 34:23-25. 

Vores egen liste over det, som vi bør bede for, er måske anderledes 
end Amuleks liste, men de principper, han taler om, er de samme. 
Et princip er, at vi bør bede om vores hverdagsaktiviteter. Et andet 
er, at vi bør bede om styrke tii at modstå den ondes fristelser. Hver 
familie bør betragte sine mål og behov og bede oprigtigt om det, 
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som er mest nødvendigt for dem. Hvis vi gør det, vil vore bønner 
blive oprigtige og effektive, ikke bare ord, som vi gentager dag efter 
dag. Som fædre er vi nødt til at hjælpe vore små børn med at undgå 
at gentage de samme ord, hver gang de beder. Når vi gør det, må 
vi søge Andens indflydelse (se L&P 42:14). Hvad vi end gør for at 
lære vore børn at bede, må vi aldrig tvinge eller håne dem. 
Vi må ikke blive skuffet, hvis vi har nogle problemer med at holde 
effektive familiebønner. Ofte er det Satan, som i sådanne tilfælde 
står bag. 
Læs 2 Nephi 32:8. 

Satan vil prøve at stoppe personlige og families bønner, fordi han 
lettere kan påvirke en familie, som ikke beder regelmæssigt. Vanen 
med at holde familiebøn bør derfor være så stærk, at selv når fædre 
ikke er hjemme, vil deres hustruer kalde familien sammen. Hvis 
både vi og vore hustruer er væk samtidig, bør vi give vores ældste 
barn besked på at lede familien i bøn. 
Hvordan kan Det Aronske Præstedømmes unge støtte og opmuntre til familiebøn? 

De åndelige velsignelser ved familiebøn 
Store velsignelser vil komme til os, når vi holder familiebøn. Kærlig-
hed og forståelse vil øges, og Satans indflydelse i hjemmet vil blive 
mindre. En følelse af fred vil fylde vore hjerter, når vi erkender, at vi 
på rette vis opfylder en befaling. 
Familiebøn er ét skridt mod at skabe et evigt hjem. Præsident 
Spencer W. Kimball har sagt, at »når vi knæler i familiebøn ... lærer 
[vore børn] en vane, som vil blive deres resten af livet. Hvis vi ikke 
tager tid til bøn, siger vi i virkeligheden til vore børn: >Nåh ja, det er 
alligevel ikke så vigtigt... < på den anden side er det en dejlig ting 
at påbegynde sådanne vaner i hjemmet, så når forældre besøger 
deres børn ... når de er blevet gift, så knæler man ganske naturligt 
sammen med dem i bøn efter den fastlagte sædvane« (Tilgivelsens 
mirakel, s. 226). 

Konklusion 
Vi kan måske til tider undres over, om vore børn virkelig lærer om 
Kristus og føler hans nærvær i familiebøn. Men børn er somme tider 
nærmere Ånden, end vi forstår. Heber J. Grant skrev om sin ople-
velse af familiebønner som barn i præsident Brigham Youngs hjem: 
»Jeg knælede ned ... i Brigham Youngs hjem ... under familie-
bønner, som barn og som ung mand. Jeg bærer vidnesbyrd om, at 
jeg som lille barn ved mere end én lejlighed på grund af Herrens 
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inspiration til Brigham Young, mens han var ... ved at bede Gud 
om vejledning, løftede hovedet, vendte mig om og så mod det 
sted, hvor Brigham Young bad, for at se, om Herren var ... dér. 
Det forekom mig, at han talte til Herren, som den ene mand taler til 
den anden« (Heber J. Grant, Gospel Standards, s. 223-224). 
Bøn bør altid være ligeså spændende en oplevelse for vore børn, 
som den var for Heber J. Grant. Den følgende historie viser, hvad 
der kan ske, når familiebøn benyttes på den rigtige måde: 
»En far, som var en rolig, beskeden mand, havde svært ved at 
udtrykke sin kærlighed til sin familie. På sin hustrus opfordring 
begyndte familien at bede familiebøn, og det gav ham mulighed for 
at udtrykke sit hjertes følelser. Datteren, som havde misforstået sin 
fars facon, troede han var ligeglad, og for hende var det nærmest 
en åbenbaring. Hans bønner var enkle, og somme tider lød de klun-
tede, men blot det at høre ham sige: »Velsign min elskede datter til 
at gøre godt< - var en fryd for hende. 
En genert dreng, som betragtede sig selv som en kujon, følte ny 
stolthed og selvagtelse, da hans far og mor takkede Gud for deres 
»venlige og rare søm. Og drengens selvtillid vedblev at vokse ved 
bøn, da selv hans lillebror takkede vor himmelske Fader for sin 
»store, stærke bror<. 
Som forberedelse til en familieudflugt bad min mand Herren om at 
velsigne vores familie til ikke at skændes og til at glæde sig over hin-
andens selskab. Vore formaninger, som vi ofte havde forsøgt, var 
forblevet upåagtet, men den ærbødige bøn bragte samarbejde. 
Vores unge søn var overfølsom og genert, når vi prøvede på at 
drøfte problemer med ham. Vi var enige om, at det var vigtigt at 
planlægge samtalen til det tidspunkt, hvor han var mest modtage-
lig, og det syntes at være ved familiebønnen om morgenen. På det 
tidspunkt var huset mest stille, og vi var fælles om en ydmyg, oprig-
tig følelse. Vi opdagede, at overfølsomheden lettede, når bøn gik 
forud for vore samtaler. 
Under disse stilfærdige øjeblikke med familiebøn opretholder vi et 
godt forhold til hinanden og til vor Fader i Himlen« (Ann H. Banks, 
"The Extra Blessings of Prayer" i Ensign, jan. 1976, s. 37). 
Bed eleverne om at beskrive, hvad de har gjort for at fastsætte et bestemt mønster 
for bøn i deres hjem. Drøft tankerne om at gøre bønner mere effektive. Lad brødrene 
fortælle om deres oplevelser med vellykkede familiebønner. 

Udfordringer 
1. Begynd at holde familiebønner, hvis I ikke gør det nu. 
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2. Vurdér jeres bønner, hvis I allerede holder regelmæssige familie-
bønner. Drøft med jeres hustru og børn, hvordan I kan forbedre 
familiebønnerne. 

Yderligere skriftsteder 
Matthæus 5:44 (vi bør bede for dem, som forfølger os) 
Matthæus 7:7 (svar gives på oprigtige bønner) 
Matthæus 26:41 (vi bør bede om beskyttelse mod fristelse) 
Alma 13:23 (vi bør bede om beskyttelse mod fristelse) 
Alma 37:36-37 (vi bør bede for alle vore aktiviteter) 
L&P 88:119 (vi bør bygge et bedehus) 
L&P 88:126 (vi bør altid bede) 

Lærerens forberedelse 

Før du giver denne lektion: 
1. Mind hver enkelt præstedømmebærer om at tage sine standardværker med til 
præstedømmemødet. 
2. Du kan eventuelt bede en af eleverne om at fortælle om en god oplevelse, han har 
haft med familiebøn. 
3. Indled eller afslut mødet med »O bønnestund« (Salmer og sange, nr. 78). 
4. Giv eleverne til opgave at læse historier og skriftsteder i lektionen højt i klassen. 
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Hjemmet: 
Et center for 
evangeliske studier 

Formålet med denne lektion er at opmuntre os til at gøre hjemmet til 
et center for evangelisk oplæring. 

Indledning 
Enos var søn af en profet og hørte ofte sin far tale om evige sand-
heder. En dag gik han ind i skoven for at jage. Da han var der, 
fortæller han: »De ord, som jeg ofte havde hørt min fader sige 
angående det evige liv og de helliges glæde, sank dybt i mit hjerte. 
Og min sjæl hungrede, og jeg knælede ned for min Skaber« (Enos 
3-4). Efter at have bedt hele dagen lang, hørte han en stemme, der 
fortalte ham, at hans synder var tilgivet. Oplevelsen var så betyd-
ningsfuld for Enos, at han forkyndte evangeliet og glædede sig over 
det hele resten af livet. 
Enos er et eksempel på en ung mand, som blev rigtigt undervist i 
evangeliet i sit hjem. En af skribenterne i Det Gamle Testamente 
skrev engang: »Tilskynd drengen til at følge den vej, han skal gå, 
selv når han bliver gammel, vil han ikke vige fra den« (Ordsp 22:6). 
Hvis vi følger dette råd som fædre, vil også vi blive velsignet med 
loyale børn, som adlyder os og Herren. 

Vi skal gøre vore hjem til centre for oplæring 
Familien er den vigtigste organisation både i Kirken og i samfundet. 
Den er i virkeligheden den eneste organisation, som vil eksistere for 
evigt. Derfor har Herren befalet os at gøre vore hjem til steder, hvor 
voksne og børn kan lære evangeliet og udvikle sig sammen. 
Læs L&P 63:25-28. Hvor opnår vore børn den grundlæggende kundskab om den 
verden, vi lever i? Hvor kan de lære om evigt liv? 

Børn lærer om dette liv i hjemmet, i skolen og af deres legekamme-
rater. Men hverken de offentlige skoler eller deres venner kan lære 
vore børn om evangeliet. Denne hellige opgave er vores, givet os af 
Gud selv. Og hvis vi undlader at lære vore børn, hvad han ønsker vi 
skal lære dem i dette liv, så er vi i fare for at miste dem for evigt. 
Men før vi kan undervise vore børn i evangeliet, må vi først lære det 
selv. Præsident Marion G. Romney har sagt: »Lad enhver præste-
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dømmebærer i sin kaldelses højhed og magt sætte sit eget hus i 
orden; lad ham regelmæssigt holde familieaften og på anden måde 
opdrage sine børn i lys og sandhed« ("Home Teaching and Family 
Home Evening", Improvement Era, juni 1969, s. 97). 
Dette betyder, at vi sammen med vores hustru har ansvaret for at 
belære vore børn om de evangeliske principper. For at udføre den 
opgave må vi begynde at studere evangeliet i vore hjem sammen 
med vores hustru og opmuntre vore børn til at følge vores eksem-
pel. Kong Benjamin fortalte forældre: »I vil ikke tilstede, at jeres børn 
... overtræder Guds love og strides og kives indbyrdes og tjener 
djævelen ... 

men I vil lære dem at vandre på sandhedens og dydens veje; I vil 
lære dem at elske og tjene hinanden« (Mosiah 4:14-15). 

Vores familieplan for evangelisk undervisning 
Hvis vi skal følge profeternes råd, er det nødvendigt, at vi, sammen 
med vore hustruer planlægger, hvordan vi bedst kan opdrage vore 
børn. Selvom vi hver især måske løser denne opgave på hver sin 
måde, må vi være villige til at udarbejde den bedst mulige plan for 
at gøre vores hjem til et sted for evangelisk oplæring. 
Skriv disse forslag op på tavlen, efterhånden som de omtales. 

SKAB EN LÆREVILLIG ATMOSFÆRE 
Vore hjem bør være et sted, hvor vore børn frit kan tale med os. Et 
hjem, der er fyldt med spændinger, opfordrer ikke børnene til at 
stille spørgsmål og udtrykke deres følelser. Præsident David O. 
McKay fortæller os, at »forældre må ... vise villighed til at besvare 
spørgsmål. Et barn, der stiller spørgsmål, bidrager til lykke i jeres til-
værelse« (Gospel Ideas, s. 480). Vi bør opmuntre børn til at stille 
spørgsmål, specielt om evangeliske emner. Vi kender måske ikke 
altid svarene på deres spørgsmål, men vi kan altid undersøge dem 
sammen. 

På hvilke særlige måder kan vi opfordre til evangeliske samtaler i hjemmet? 

BED SAMMEN MED FAMILIEN 
En måde, hvorpå vi kan belære vore børn, er ved familiebøn. Når vi 
beder, kommunikerer vi vore håb, sorger og idealer for vores fami-
lie. Vi kan undervise i omsorg for andres behov, når vi beder for 
familiemedlemmer og andre. Og vi kan lære om påskønnelse for 
velsignelser, når vi giver udtryk for vores taknemmelighed over for 
vor himmelske Fader. 
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TAL OM EVANGELIET VED SPISE- OG SENGETID 
Man kan også opmuntre til at tale om evangeliet ved måltiderne og 
ved sengetid. Samtalen bør omfatte vore daglige religiøse oplevel-
ser. Børnene kan opmuntres til at stille spørgsmål, og voksne kan 
forklare de involverede evangeliske principper. Et udmærket tids-
punkt for disse samtaler er, når vi lægger vores små børn i seng om 
aftenen. For at opmuntre til spørgsmål kan vi fortælle dem en evan-
gelisk historie fra Mormons Bog eller fra Bibelen eller fra vore egne 
åndelige oplevelser. 
Vis billede 15-a, »Hjemmet bør være center for studium af evangeliet«. 

REGELMÆSSIGT STUDIUM AF SKRIFTERNE 
For at fremme regelmæssigt skriftstudium kan en hylde eller en 
bogreol reserveres til evangelisk bibliotek. Her kan bøger, billeder, 
bånd, båndoptager og andre undervisningshjælpemidler opbeva-
res til brug for hele familien. Kirkens standardværker og Håndbog 
i evangeliske principper bør være de grundlæggende bøger og 
bånd i vores bibliotek. Hvis det er muligt, bør hvert enkelt barn have 
sit eget eksemplar af Mormons Bog og Bibelen. 

Vi kan studere skrifterne personligt og som familier. For at opmun-
tre til personligt studium må vi være et eksempel. Her er nogle 
måder, hvorpå vi kan studere skrifterne personligt: 
• Læs skrifterne fra begyndelsen til slutningen, idet man læser et 

eller flere kapitler hver dag, eller i 15 minutter hver dag. 
• Studér skrifterne efter emne (som f.eks. bøn eller lydighed), idet 

man finder alle henvisninger om det emne. 
• Studér skrifterne for at finde svaret på særlige problemer. 
• Lav en liste over skriftsteder, som inspirerer os. 
• Benyt krydshenvisninger i en regelmæssig studieplan. 
Prøv at opmuntre eleverne til at tænke på andre måder, hvorpå de personligt kan stu-
dere skrifterne. 

For at studere evangeliet som familie må hver enkelt far fastsætte et 
tidspunkt sammen med sin hustru og børn, hvor de kan samles om 
dette formål. Her er nogle måder, hvorpå man kan studere skrifterne 
som familie: 
• Planlæg 15 minutter til skriftstedsstudium hver morgen, før vi 

tager afsted på arbejde, og børnene går til skole; eller lav et kort 
familieskriftstedsstudium om aftenen, før børnene går i seng. 

• Fortæl historier fra skrifterne for de små børn. 

109 





Lektion 10 

• Udvælg særlige skriftsteder, skriv dem på kort og anbring kortene 
på opslagstavlen eller væggen, hvor alle familiens medlemmer 
kan se dem. 

• Prøv at opmuntre familiens medlemmer til at lære skriftsteder 
udenad. 

• Vælg et skriftsted, der fortæller om et princip, og bestem en 
måde, hvorpå I kan praktisere dette princip. I kan f.eks. læse Mat-
thæus 25:31-40 og derpå som familie hjælpe en trængende fami-
lie; eller læse Jakob 1:26-27 og Gaiaterne 6:2 og derpå som 
familie hjælpe et ældre menneske. 

• Læs taler fra sidste generalkonference og efterlev de forslag, 
som gives af Brødrene. 

Ligegyldigt hvilken fremgangsmåde vi ønsker at følge, bør vi altid 
begynde vores skriftstedstudium med bøn, idet vi beder vor him-
melske Fader om vejledning og forståelse. Efter vores studieperi-
ode bør vi tænke på det, som vi har læst, og hvordan vi kan 
anvende de evangeliske principper, vi har læst om, i vores egen 
tilværelse. 
Biskop H. Burke Peterson fra Det Præsiderende Biskopråd har sagt: 
»Der bør ikke være - der må ikke være - en eneste familie i denne 
Kirke, som ikke tager tid til at læse i skrifterne hver eneste dag. 
Enhver familie kan gøre det på deres egen måde« ("Helps for 
Parents" i Ensign, maj 1975, s. 53-54). 
Lad den elev, som har fået denne opgave, og som har opnået succes ved studium 
og ikke blot ved læsning af skrifterne, fortælle om sin metode. Eller lad en ung mand 
fra Det Aronske Præstedømme, som har fået opgaven tildelt, fortælle, hvorfor han 
føler, at man bør lære evangeliet i sin ungdom, især før man rejser på mission. (Han 
kan eventuelt læse Alma 37:35.) 

Vis billede 15-b, »Familieaften er et godt tidspunkt at studere evangeliet som 
familie«. 

HOLD REGELMÆSSIG FAMILIEAFTEN 
Familieaften, som sædvanligvis holdes mandag aften, er et af de 
bedste tidspunkter til at lære vore børn om evangeliet. De af os, 
som har familieaftenshåndbogen, bør benytte den. Hvis der ingen 
håndbog er til rådighed, kan vi studere skrifterne, Håndbog i evan-
geliske principper, lytte til evangeliske båndoptagelser eller fortælle 
om vore følelser for Kirken. At skabe en behagelig, lykkelig 
atmosfære vil hjælpe børnene til at være glade for aftenen og mere 
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ivrige efter at deltage. Familieaften er ikke tidspunktet for at prædike 
til vores familie. 

BÆR VIDNESBYRD FOR VORE BØRN 
Når der viser sig en lejlighed, bør vi bære vidnesbyrd for vore børn. 
Muligheden for at bære vore vidnesbyrd kan opstå ved måltiderne, 
under studium af skrifterne, ved familieaftener eller i evangeliske 
samtaler med vore børn. At høre os bære vore vidnesbyrd og se os 
efterleve befalingerne, vil øge deres forståelse af evangeliet. 
Bed eleverne om at fortælle om deres oplevelser, medens de har undervist deres 
børn i evangeliet. 

Konklusion 
Når vi studerer evangeliet personligt og sammen med vore familier, 
vil vore vidnesbyrd og vore hjem blive styrket. Fordi vi prøver at 
leve mere som Jesus Kristus og vor himmelske Fader, vil vi finde 
svar på vore problemer og få større fred i sindet. Ældste Bruce R. 
McConkie sagde: »Vi ønsker at arve evigt liv i den kommende 
verden. Dette er de to største velsignelser, som det er muligt 
for mennesker at arve. Vi kan opnå dem ved at læse og lære det 
evige livs ord, her og nu og ved at holde befalingerne« (Bruce R. 
McConkie, "Drink from the Fountain", Ensign, april 1975, s. 70). 

Udfordringer 
1. Studér evangeliet regelmæssigt. 
2. Hold daglige familiebønner. 

3. Benyt enhver lejlighed til at belære din familie om evangeliet. 

Yderligere skriftsteder 
Romerne 15:4 (alle skrifterne blev skrevet for at hjælpe os) 
2 Timotheus 3:14-17 (behovet for skrifter) 
2 Nephi 4:15 (vi bør tænke over skrifterne og belære vore børn om 
dem) 
L&P 1:37 (vi bør søge i skrifterne) 

Lærerens forberedelse 

Før du giver denne lektion: 
1. Læs de skriftsteder, der er tilføjet i slutningen af denne lektion. 
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2. Forbered dig til på tavlen at skrive de måder, hvorpå man kan udvikle den evan-
geliske studieplan, der omtales i lektionen. 
3. Du kan eventuelt bede eleverne om at fortælle om oplevelser, de har haft med 
enten at undervise i eller lære om evangeliet. 
4. Giv eleverne til opgave at læse historier og skriftsteder i lektionen højt i klassen. 
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Formålet med denne lektion er at hjælpe os til at forstå vores ansvar 
for at berede os til at undervise i evangeliet på effektiv måde. 

Indledning 
»Søg ikke at forkynde mit ord, men søg først at få mit ord, så skal 
din tunge blive løst, og dersom du ønsker det, skal du få min ånd og 
mit ord, ja Guds kraft til at overbevise menneskene« (L&P 11:11). 

Undervis hinanden 
Bed eleverne om at læse L&P 88:77-78. Hvem bør vi undervise? 

Mulighederne for at undervise i evangeliet er mange og forskellig-
artede. Vi kan undervise vore familier, vore venner, vore naboer, 
vore medarbejdere og vore skolekammerater. Vi kan undervise 
Kirkens medlemmer i organiserede klasser, og ikke-medlemmer 
af Kirken, som vi er sammen med på arbejde. 
Vis billede 16-a, »En far er ansvarlig for at undervise sine børn i evangeliet.« 

UNDERVISNING I HJEMMET 
Lige fra jordens skabelse har vi af Herren fået at vide, at vi har et 
stort ansvar for at oplære vore børn i evangeliet. Et godt tidspunkt 
at undervise vore familier på er ved familieaftenen, men der er 
mange andre passende tidspunkter. Denne historie illustrerer, hvor-
dan én far lærte at undervise sin familie: 
Adskillige fædre var involveret i et studium angående familieafte-
nen. De fleste af dem udtrykte følelser som: »Jeg er ikke lærer; det 
har jeg aldrig været og vil aldrig blive.« De blev lovet, at hvis de ville 
kalde familien sammen hver uge i en hyggelig og afslappet atmos-
fære, ville den belærende del af aftenen ikke blive det problem, som 
de havde forestillet sig. 
En far, hvis navn var Jerry, syntes ikke særlig begejstret for opfor-
dringen. Han forsøgte at slippe udenom ved at sige: »Jeg kan ikke 
undervise.« Men han havde afgivet et løfte, og han ville holde det. 
Da han tre måneder senere blev spurgt om, hvordan det var gået, 
var han meget venlig og hjertelig, og hans børn gav udtryk for 
begejstring over, hvad der var sket ved familieaftenerne. 

115 





Lektion 16 

Hans kone sagde: »Det har været en vidunderlig oplevelse for os. 
De allerbedste lektioner, vi har haft, var dem som Jerry underviste i.« 
Jerry så ned et stykke tid og forblev tavs. Så bemærkede han: »Ah, 
jeg klarede mig ikke særlig godt.« 
Hans kone var meget bestemt og oprigtig, da hun svarede: »Jerry, 
da du underviste os forekom det så magtfuldt. Det var bare som om 
vi var en familie. Vi vil aldrig glemme det, som du sagde.« 
Jerry var dybt rørt over disse oprigtige ord. Han så op og sagde: 
»Jeg tror nok, det gik meget godt. Jeg ønskede ikke at have disse 
familieaftener, jeg følte bare, at jeg ikke kunne. Men en aften, efter 
at min kone havde givet en lektion en uge og min datter en anden 
uge, besluttede jeg også at prøve én.« 
Hans øjne blev fugtige, da han sagde: »Jeg vil aldrig glemme den 
følelse, jeg havde i mit hjerte, da jeg talte om gode ting med min 
familie. Det var ligesom første gang, jeg var den far, som jeg burde 
være« (se George D. Durrant, Love at Home, Starring Father, 
s. 41-43). 
Denne historie viser, hvad der kan ske, når vi påtager os ansvaret 
for at undervise vore familier. 
Lad flere af brødrene fortælle om deres oplevelser med at undervise deres børn i 
evangeliet. 

Ældste Boyd K. Packer har sagt: »Meget af det, vi gør, er undervis-
ning. Når man viser en lille fyr, hvordan man skal binde snørebånd-
ene ... hjælper en datter med en ny opskrift, holder en tale i Kirken, 
bærer vidnesbyrd, leder et lederskabsmøde, og, selvfølgelig, 
underviser en klasse - så er det altsammen undervisning, og vi gør 
det hele tiden ... vi underviser, når vi prædiker eller taler eller sva-
rer på spørgsmål ved et møde« (Teach Ye Diligently, s. 2-3). 

UNDERVISNING I KIRKEN 
Meget af vores undervisning foregår uformelt, når vi taler med hin-
anden. Men Kirken giver også mange muligheder for at undervise i 
organiserede klasser. 
Ældste Boyd K. Packer har skrevet: »Ethvert medlem af Kirken 
underviser bogstaveligt talt hele sit liv ... vi har lærere, der tjener i 
alle organisationer i Kirken. En hel del undervisning foregår i præste-
dømmekvorummerne; ja, alle præstedømmebærere er i stand 
til at virke som præstedømmets hjemmelærere ... Kirken går stadig 
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fremad, opretholdt af den undervisning, der foretages. Rigets 
værk forsinkes, hvis undervisningen ikke gøres effektiv« (Teach 
Ye Diligently, s. 2-3). 
Somme tider foregår vores undervisning ikke i et klasseværelse, 
men i fællesskab med andre i Kirken. De efterfølgende historier er 
eksempler på undervisning, der foregår uden for klasseværelset: 
»Jeg lærte først biskop Fred Carroll at kende, da vores familie 
flyttede ind i hans ward, mens jeg var en diakon på over 14 år i 
Det Aronske Præstedømme. Denne storartede mand talte muligvis 
ikke mere end halvtreds ord til mig direkte, og alligevel forblev de 
23 af dem uudsletteligt prentet ind i mit sind. Jeg er sikker på, at 
denne gode biskop aldrig blev klar over den mægtige virkning, 
han havde på mig med disse 23 gyldne ord, der blev talt til mig en 
dag i stilfærdighed og ganske privat: >Jeg har lagt mærke til, hvor 
ærbødig du er til vore møder i Kirken. Du er et godt eksempel 
for de andre drenge.< 

Bare nogle få ord, men hvor var de magtfulde! For mig havde de 
større virkning end hundreder af opgaver, jeg har haft siden hen. 
Indtil da havde jeg aldrig anset mig selv for værende særlig 
ærbødig. Jeg er helt sikker på, at biskop Carroll tog fejl af min 
generte, reserverede måde at være på og betragtede det 
som ærbødighed. Og alligevel spillede det ingen rolle. Fra da af 
begyndte jeg at overveje betydningen af ærbødighed i min til-
værelse. Jeg begyndte snart at føle mig ærbødig. Når alt kom 
til alt, hvis biskop Carroll mente, at jeg var ærbødig, så var jeg det 
muligvis! Den indstilling, som udviklede sig hos mig, fordi biskop 
Carroll såede et frø, er siden vokset op til at være en ledende ind-
flydelse i mit liv« (Lynn F. Stoddard: "The Magic Touch" i Instructor, 
sep. 1970, s. 326-327). 

Ældste Thomas S. Monson har skrevet: »Når hengivne lærere rea-
gerer på Frelserens venlige indbydelse: >Kom og lær af mig,< lærer 
de, at også de bliver parthavere i hans guddommelige kraft. Det var 
min oplevelse som lille dreng at komme under indflydelse af en 
sådan lærer. I vores søndagsskoleklasse underviste hun os om ver-
dens skabelse, Adams fald, Jesu forsonende offer. Som ærede 
gæster bragte hun Moses, Josva, Peter, Thomas, Paulus og Jesus 
Kristus med sig til klasseværelset. Selvom vi ikke så dem, lærte vi at 
elske og ære dem samt bruge dem som forbilleder. 
Aldrig var hendes undervisning mere dynamisk eller dens indfly-
delse mere vedvarende, end en søndag morgen, da hun bedrøvet 
fortalte os om en af klassekammeraternes mors død. Vi havde 
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savnet Billy den morgen, men kendte ikke grunden til hans fravær. 
Lektionen drejede sig om emnet, >Det er mere velsignet at give 
end at modtage«. Midtvejs gennem lektionen lukkede vores lærer-
inde bogen og åbnede vores øjne og vore ører og vore hjerter for 
Guds herlighed. Hun spurgte: >Hvor mange penge har vi i vores 
klassekasse til at holde fest for?< 
Da det dengang var meget svært at få fat på penge, svarede vi 
stolt: >4 dollars og 75 cent.« 
Og så foreslog hun meget mildt: »Billys familie har meget små 
midler, og de er ramt af sorg. Hvad synes I om muligheden for at 
besøge familiens medlemmer nu til morgen og give dem vores 
penge?« 
Aldrig skal jeg glemme den lille folk, der gik henad tre gader, kom 
ind i Billys hjem, hilste på ham, hans broder, søstre og far. Det var 
tydeligt, at moderen manglede. Altid vil jeg erindre de tårer, som 
blinkede i alles øjne, da den hvide konvolut med vores dyrebare 
opsparing af vores lærerinde blev givet til den sorgbetyngede far. 
Vi kunne næsten ikke finde vej tilbage til Kirken. Vore hjerter var 
lettere, end de nogen sinde havde været; vores glæde mere fuld-
kommen, vores forståelse mere ægte. En guddommeligt inspireret 
lærerinde havde lært sine drenge og piger en evig gyldig lektion 
af guddommelig sandhed. >Det er mere velsignet at give end at 
modtage.«« ("Only a Teacher," Ensign, maj 1973, s. 29). 

UNDERVIS VERDEN 
Ethvert medlem af Kirken er missionær med ansvar for at undervise 
ethvert menneske, han kommer i kontakt med, i evangeliet i ord og 
gerninger. Vi aflagde et løfte, dengang vi blev døbt, om at »stå som 
Guds vidner til alle tider, i alle ting og på alle steder, hvor I skulle 
befinde jer, ja til døden« (Mosiah 18:9). Når vi underviser vore 
venner og naboer, bør vi gøre det i mildhed og sagtmodighed (se 
L&P 38:40-41). 
Vi har fået et stort ansvar, ikke blot for at undervise vore børn, vore 
medlemmer af Kirken, men for at undervise ethvert menneske, vi 
kommer i kontakt med. 
Vis billede 16-b, »Lektionerne skal forberedes med eleverne i sinde,« og 16-c, 
»Forberedelse af lektionerne omfatter studium og bøn.« 

Forberedelse til at undervise i evangeliet 
Hvis vi skal blive gode lærere, må vi forberede os godt. »Ingen 
lærer kan undervise i det, som han ikke kender,« fortalte præsident 
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David O. McKay os. »Ingen lærer kan undervise i det, som han ikke 
ser og føler.« (Treasures of Life, s. 476.) 
Hvorfor er det vigtigt, at vi alle, unge mænd inkluderet, forbereder os til at undervise 
godt? Hvilke forslag til forberedelse af lektioner kan I finde i det efterfølgende citat? 

»Fastlæg et bestemt tidspunkt og sted, hvor I kan forberede jer til 
lektionen. Hav jeres materialer - standardværkerne, studievejled-
ningen, henvisninger, papir, blyant - på et let tilgængeligt sted ... 
begynd planlægningen med at bede til jeres himmelske Fader. 
Dette er hans evangelium, I er hans lærere og underviser hans 
børn. Spørg Herren, hvordan han ønsker budskabet bragt ... Når 
der føles et særligt behov, bør faste ledsage bønnen som et middel 
til at komme i kontakt med Herrens Ånd.« {Teacher Development 
Program, Basic Course, lektion 3, læsestof.) 
Skriv det på tavlen, som man bør gøre, og de materialer, som man bør have parat til 
en lektion. 

Præsident David O. McKay var professionel lærer, før han blev kal-
det som generalautoritet i Kirken. Han foreslog fire trin i forberedel-
sen af en lektion: 

FIND LEKTIONENS FORMÅL 
Formålet er den idé, som man ønsker, at eleverne lærer og prak-
tiserer. Skriv formålet op og tænk på det, når du forbereder dig til 
lektionen. 

KEND LEKTIONSMATERIALET 
Kend lektionen godt nok til, at du kan undervise i den med dine 
egne ord. Selvfølgelig kan skriftsteder og citater læses fra bogen. 

INDSAML VISUELLE HJÆLPEMIDLER VED UNDERSØGELSER 
OG STUDIUM 
For at skabe interesse for lektionen bør man benytte interessante 
visuelle hjælpemidler, genstande, tavler, billeder eller andre nyttige 
ting. At skabe interesse for lektionen er vigtigt i undervisning af folk 
i enhver alder. 

ORGANISÉR HJÆLPEMIDLER OG MATERIALER TIL LEKTIONEN 
Hav alting parat, som du vil få brug for under lektionen, som f.eks. 
kridt, klud, papir, blyanter og visuelle hjælpemidler. De bør arran-
geres i den orden, hvori de skal benyttes i lektionen for at hjælpe 
dig til at undgå forvirring, mens du giver lektionen. 

16-b. Lektionerne skal forberedes med eleverne i sinde 
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Lære at elske dem, som du underviser 
Ældste Boyd K. Packer har sagt: »Den gode lærer har allerede stu-
deret lektionen. Den fremragende lærer studerer også eleverne -
studerer dem alvorligt og intenst ... Når du omhyggelig studerer 
dine elevers udseende og udtryk, kan du udmærket i dit hjerte opnå 
en varm, kristen hengivenhed ... Hengivenhed er en følelse, der er 
i slægt med inspiration; det er kærlighed, som vil tvinge dig til at 
udføre Herrens gerning - vogte hans får« ("Study Your Students", 
Instructor, jan. 1963, s. 17). 
På den anden side vil elever, som føler sig elsket, blive mere uaf-
hængige og ønske at blive bedre. De vil blive mere opmærksomme, 
samarbejdsvillige og nyttige i klassen. Mest af alt vil de elever, som 
elskes, lære, hvordan man elsker andre. 

Undervis ved Ånden 
Hvis en lærer skal elske sine elever, må han være følsom over for 
Herrens inspiration. Kun på den måde kan han virkelig forstå sine 
elevers behov. Præsident Brigham Young sagde: »Efter alle dine 
anstrengelser for at få visdom fra de bedste bøger, osv., er der sta-
dig en kilde åben for alle. >Men hvis nogen af jer står tilbage i vis-
dom, skal han bede om at få den af Gud<« (Discourses of Brigham 
Young, s. 261). 
Evnen til at undervise er en gave, som vi modtager fra vor Fader i 
Himlen. Hvis vi beder til ham, vil han inspirere os, når vi forbereder 
lektionen, og når vi søger at kende og ejske de elever, som vi under-
viser. Og når vi underviser med hans Ånd, underviser vi med kraft. 
(Yderligere oplysninger findes i lektion 18, »Undervisning ved Hel-
ligåndens kraft«). 

Konklusion 
»Præsident David O. McKay sagde: >Der findes intet større ansvar 
i verden end at oplære en menneskelig sjæl.< En stor del af enhver 
forældres og lærers forvaltning i Kirken er at undervise og oplære« 
(Vaughn J. Featherstone, "The Impact Teacher", Ensign, nov. 1976, 
s. 103). Vi har ansvaret for at undervise vore børn i Jesu Kristi evan-
gelium, samt vore søskende i Kirken og ikke-medlemmer blandt 
vore medmennesker. For at kunne gøre dette må vi forberede os 
ved studium og efterlevelse af evangeliet. 
Hvordan hjælper retskaffen levevis os til at undervise mere effektivt i evangeliet? 

16-c. Forberedelse af lektionerne omfatter studium og bøn 
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Udfordringer 
Forbered og undervis i lektionen til næste familieaften ved at studere 
og ved at bede om Helligåndens indflydelse. 

Yderligere skriftsteder 
5 Mosebog 6:1-7 (betydningen af bestandigt at undervise børn) 
Mosiah 4:14-15 (hvordan man underviser børn på rette måde) 
L&P 63:25-28 (forældre skal undervise deres børn i evangeliet) 
L&P 130:18 (når vi opstår, bevarer vi den kundskab, som vi modtog 
i dette liv) 

Lærerens forberedelse 

Før du giver denne lektion: 
1. Mind eleverne om at tage deres standardværker med til undervisningen. 
2. Du kan eventuelt bede flere af eleverne fortælle om gode oplevelser, de har haft 
med undervisning af deres børn. 
3. Giv eleverne til opgave at læse historier og skriftsteder i lektionen højt i klassen. 

1 2 4 



Undervisning 
ud fra skriften 

Lektion 10 

Formålet med denne lektion er at hjælpe os til at forstå, at vi bør 
undervise ud fra skrifterne, når vi underviser i Kirken. 

Indledning 
Vis billederne 17-a, »Vi skal studere skrifterne, hvis vi skal undervise ud fra dem« og 
17-b, »Undervisning i evangeliet kræver godt kendskab til skrifterne.« 

Præsident J. Reuben Clark jun. fortalte engang en gruppe lærere i 
Kirken: »Jeres vigtigste ... pligt er at undervise i Herren Jesu Kristi 
evangelium således, som det er blevet åbenbaret i disse sidste 
dage. I skal undervise i dette evangelium med Kirkens standard-
værker som jeres kilde og myndighed, og deres ord, som Gud har 
kaldet ti! at lede sit folk i disse sidste dage« {The Charted Course of 
the Church in Education, s. 9). 
At kende og benytte skrifterne, når vi underviser, er den bedste 
undervisningshjælp, der er til rådighed for os. 

Betydningen af at undervise ud fra skrifterne 
Herren har klart belært os om betydningen af at kende og undervise 
ud fra skrifterne. Under sit besøg hos nephiterne sagde han: »Ja, 
jeg giver jer en befaling, at I skal undersøge dem flittigt« (3 Nephi 
23:1). Vi skal undersøge dem, fordi de belærer os om Jesus Kristus 
og fordi »de er sande og troværdige, og de profetier og forjættelser, 
som de indeholder, skal alle gå i opfyldelse« (L&P 1:37; se også 
1 Nephi 19:23). 
Læs L&P 68:1-4. Hvilke skrifter har vi i dag udover standardværkerne? Hvor kan vi 
læse eller høre disse hellige skrifter? (Stjernen.) 

Undervis effektivt i skrifterne 
Da Lehi og hans familie kom til det forjættede land, underviste 
Nephi sine brødre i skrifterne på en måde, som de kunne forstå: 
»Jeg anvendte al hellig skrift på os, så den kunne blive os til gavn 
og lærdom« (1 Nephi 19:23). At sammenligne skrifterne med vores 

125 

17-a. Vi skal studere skrifterne, hvis vi skal undervise ud fra dem 
17-b. Undervisning i evangeliet kræver godt kendskab til skrifterne 







egen tid er meget vigtigt, hvis vi effektivt skal undervise i dem. 
Profeten Joseph Smith lærte os: »Gransk og udforsk skrifterne -
gransk åbenbaringerne, som vi udgiver« (Profeten Joseph Smiths 
lærdomme, s. 12). Gode lærere sammenligner ofte skrifterne med 
vores egen situation ved at vise, hvordan tidligere tiders begiven-
heder svarer til nutidens. 
Vis billede 17-c, »Nephi og Lehi finder Liahona.« 

Følgende historie fra Mormons Bog blev af præsident Spencer W. 
Kimball benyttet på denne måde: 
»Forestil jer selv som værende Nephi, som hørte sin far ivrigt gøre 
opmærksom på noget, han havde fundet lige uden for døren i sit 
telt. Det var en kugle ... af »mærkelig forarbejdning« lavet af »fin 
messing«, og ingen af dem havde nogen sinde set noget lignende 
(1 Nephi 16:10). 
... Hvis I var meget interesserede i og opmærksomt studerede 
denne usædvanlige kugles virke, ville I lægge mærke til, at den 
arbejdede »i forhold til vores tro og flid og den opmærksomhed«, 
som vi viste den med hensyn til den vej, som vi skulle tage (1 Nephi 
16:28)... Ved nærmere undersøgelse ville I lægge mærke til, at der 
var skrevet noget på kuglen, som var »tydeligt at læse« og som ... 
forklarede Herrens veje. [Efterhånden som I bad til Herren, ville 
instruktionerne forandres. Instruktionernes forandring skete i hen-
hold til jeres families tro og flid (1 Nephi 16:29).] 

... Kuglen, eller Liahona - som oversat betyder et kompas - var 
specielt udarbejdet af Herren for at vise Lehi den kurs, som han 
skulle rejse efter i ødemarken. Kunne I ikke godt tænke jer at have 
en sådan kugle - hver især - således at hver gang, I tog fejl, ville 
den pege på den rigtige vej og skrive budskaber til jer, så I altid 
kunne vide, når I var på den gale sti? 
Det har I allesammen, mine unge brødre. Herren gav enhver dreng, 
enhver mand, ethvert menneske en samvittighed, som fortæller 
ham, hver gang han begynder at gå den gale vej. Han får det altid 
at vide, hvis han lytter; men selvfølgelig kan mennesker blive så 
vant til at høre budskaberne, at de ignorerer dem, indtil de til sidst 
ikke længere hører dem. 
I må forstå, at I har noget ligesom et kompas, ligesom Liahona, i 
jeres eget system. Ethvert barn har fået det ... hvis han ignorerer 
den Liahona, som han har, vil den muligvis ikke længere hviske til 
ham. Men hvis vi husker, at vi alle har en Liahona, som vil lede os 
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på den rette vej, vil vores skib ikke slå ind på den forkerte kurs ... 
hvis vi lytter til vores egen Liahonas diktat, som vi kalder samvittig-
heden« (Ensign, nov. 1976, s. 77-79). 
Hvordan benyttede præsident Kimball skrifterne til at undervise os i en sandhed, 
som vi kan benytte i dag? 

Når vi har kendskab til skrifterne, kan vi anvende de principper, der 
forkyndes i de situationer, vi oplever. Følgende eksempler viser, 
hvordan en far underviste sine børn ud fra skrifterne. 

»DØM IKKE, FOR AT I IKKE SKAL DØMMES« 
Camilla og Janus havde gentagne gange fået at vide, at de ikke 
måtte efterlade deres cykler i indkørslen. En dag kom deres far 
hjem og fandt begge cyklerne i indkørslen. Far henvendte sig først 
til Janus. »Janus«, sagde han, »jeg har lige fundet Camillas cykel i 
indkørslen. Hvad bør jeg gøre?« 
»Du bør ikke lade hende på ud med sine veninder i en uge, sådan 
som du sagde, at du ville gøre,« svarede Janus. 
Senere spurgte far Camilla: »Jeg har lige fundet Janus' cykel i ind-
kørslen, hvad bør jeg gøre?« 
»Giv ham endnu en chance; han vil huske det næste gang«, sva-
rede Camilla. 
Far kaldte nu begge børnene sammen og lod dem læse Matthæus 
7:1-2. 
Læs Matthæus 7:1-2. 

Da de var færdige med at læse disse vers, sagde far: »Janus, du 
får ikke lov til at gå ud med dine venner en uge. Camilla, jeg vil 
betragte dette som en advarsel, hvis du vil gå ud nu og flytte din 
cykel.« 

»ARBEJDEREN ER SIN LØN VÆRD« 
Robert aftalte med sin far at vaske alle husets vinduer for 50 kroner. 
Hans broder Richard aftalte at male spisestuen også for 50 kroner. 
Det tog Robert en halv dag at pudse vinduerne. Det tog Richard to 
dage at male værelset. Da faderen betalte begge drengene deres 
50 kroner, protesterede Richard og sagde, at han burde have 
mere i løn, fordi han havde arbejdet længere. I sit svar læste faderen 
Matthæus 20:1-15. 
Læs Matthæus 20:1-15. 

Far afsluttede med at sige, at han havde holdt sin del af aftalen, så 
Richard burde ikke være vred. 
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Lektion 16 

Hvordan kan vi anvende hvert af de efterfølgende skriftsteder på situationer i vores 
tid? Læs og drøft efter tur Matthæus 20:1-13, Enos 2 -3 og L&P 40:1-3. 

Forbered dig til at undervise ud fra skrifterne 
Præsident Harold B. Lee udtalte: »Jeg mener, at vi først må lære fol-
ket at finde deres svar i skrifterne ... men det uheldige er, at mange 
af os i virkeligheden ikke læser skrifterne. Vi ved ikke, hvad de inde-
holder, og derfor gør vi os alle mulige tanker om ting, som vi for 
længe siden burde have fundet frem til gennem skrifterne. Jeg tror, 
at nutidens største fare ligger heri« (»Find svarene i skrifterne«, Den 
danske Stjerne, dec. 1973, s. 489). 
Ingen vil tvinge os til at studere skrifterne. Hvis vi ønsker det, kan vi 
finde mange dårlige grunde til ikke at studere og søge i skrifterne. 
Vi må derfor forpligte os til at studere skrifterne og lægge en fornuf-
tig studieplan. Hvis vi gør det, vil vi, når vi står over for at skulle 
vælge at læse i skrifterne eller en avis eller et ugeblad, vælge skrif-
terne, fordi vi allerede har foretaget valget. 
Evnen til at læse, glæde sig over og undervise ud fra skrifterne 
kræver ikke alene planlægning, det kræver også forberedelse og 
bøn. 
Læs Moroni 10:3. Hvad fortæller Moroni os med hensyn til at læse skrifterne? 

Når vi læser skrifterne, bør vi overveje dem i vore hjerter. Præsident 
Marion G. Romney sagde: »Når jeg læser i skrifterne, er jeg ofte ble-
vet udfordret af ordet overveje ... overvejelse er, efter min mening, 
en form for bøn. Det har i det mindste været en tilnærmelse til Her-
rens Ånd« (»At ære sin kaldelse i præstedømmet«, Den danske 
Stjerne, dec. 1973, s. 487). 
Moroni 10:4 fortæller os, at vi efter at have overvejet skrifterne (over-
vejet det, som vi har læst, i vores eget sind) bør spørge vor him-
melske Fader »om disse ting ikke er sande«, og »han vil åbenbare 
sandheden deraf for (os) ved den Helligånds kraft«. 

Konklusion 
For effektivt at kunne undervise ud fra skrifterne må vi berede os 
ved at læse regelmæssigt. Vi må overveje materialet ved at tænke 
over det, føle det og bede derom med oprigtig hensigt. Derefter må 
vi efterleve det, som vi har fået viden om og forståelse for ved 
Ånden. Når vi har gjort det, kan vi undervise ud fra skrifterne med 
kraft og overbevisning. 
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Udfordringer 
1. Når I læser i skrifterne hver dag, så understreg eller afmærk de 
stykker, der har særlig betydning for jer. Overvej hvordan de kan 
»anvendes på os«. 
2. Undervis jeres familie ud fra skrifterne ved familieaftenerne, 
omkring middagsbordet, eller i andre familiesituationer ved at 
benytte historierne i skrifterne og anvende dem til jeres families 
gavn. 

Yderligere skriftsteder 
2 Nephi 4:15-16 (Nephis glæde over skrifterne) 
L&P 11:11-22 (vi bør studere, før vi underviser) 
L&P 42:12-15 (vi bør undervise ud fra skrifterne) 

Lærerens forberedelse 

Før du giver denne lektion: 
1. Læs kapitel 10 i Håndbog i evangeliske principper. 
2. Mind eleverne om at bringe deres standardværker med til klassen. 
3. Giv eleverne til opgave at læse historier og skriftsteder i lektionen højt i klassen. 
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Undervisning ved 
Helligåndens kraft 

Formålet med denne lektion er at hjælpe os til at forstå, at vi bør 
undervise i evangeliet ved Helligåndens kraft. 

Indledning 
Præsident David O. McKay sagde: »Lærere, begynd forberedelsen 
af jeres lektion med bøn. Undervis i jeres lektioner med et bønsomt 
hjerte. Bed derefter om, at Gud vil berige jeres budskab ... ved Hel-
ligåndens indflydelse« (Gospel Ideals, s. 223). 
Hvis vi skal undervise i Jesu Kristi evangelium, må vi have Hellig-
åndens vejledning dertil. Kun på den måde kan vi undervise i 
sandheden, for vore tanker er ikke Guds tanker; vore veje er ikke 
Guds veje (se Esajas 55:8-9). 

Undervisning med Helligåndens påvirkning 
Bed eleverne om at læse L&P 42:12-14. Hvad fortæller dette skriftsted os, at vi skal 
undervise i? Hvor finder vi disse principper? Hvordan modtager vi Ånden, hvormed 
vi skal undervise? Hvis vi ikke har Helligåndens indflydelse, hvorfor bør vi så ikke 
undervise? 

For at vide hvad og hvornår vi skal undervise, må vi lære at erkende 
Helligåndens indflydelse. Ældste A. Theodore Tuttle har forklaret, 
hvordan det føles at tale ved Helligåndens kraft: 
»Er man klar over, når en åbenbaring kommer? Lad mig fortælle 
denne oplevelse: 
Da vi rejste sammen med ældste Marion G. Romney til Salt Lake 
City efter et møde, var der en af Brødrene, som sagde: >Broder 
Romney, du talte virkeligt under Helligåndens indflydelse i aften.< 
Broder Romney sagde: >Det er rigtigt, det gjorde jeg. Ved du, hvor-
dan jeg ved det? Fordi også jeg lærte noget, som jeg ikke vidste 
tidligere.«« ("Teaching the World to the Rising Generation," ikke 
udgivet tale holdt d. 10. juli 1970 ved BYU's sommerskole, s. 9-10). 
Hvordan påvirkede Helligånden præsident Rommey? Hvordan kan Helligånden øge 
vores evne til at undervise? 

Helligånden ikke blot belærer læreren, men gør også, at lærerens 
ord synker dybt i tilhørernes hjerter. »Thi når et menneske taler ved 
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den Helligånds kraft, overfører denne kraft det til menneskehjertet« 
(2 Nephi 33:1). 
Hvordan påvirker Helligånden dem, som bliver undervist? 

Vis billede 18-a, »Kong Benjamin forandrede mange menneskers tilværelse, da han 
underviste dem ved Helligåndens kraft.« 

Kong Benjamin, en profet fra Mormons Bog, kaldte sit folk sammen 
henimod sit livs slutning for at give dem særlige instruktioner og for 
at styrke dem åndeligt. 
Bed eleverne om at læse Mosiah 5:1-2. Hvad fik folket ti! at tro kong Benjamins ord? 
Lad klassen læse Mosiah 5:3-4. Hvorfor var disse mennesker så modtagelige for 
Helligåndens indflydelse? 

Få Hellighåndens vejledning 
Mormons Bog fortæller os, at mange af profeterne og missio-
nærerne på den tid blev ledt i deres undervisning af Helligånden. 
Fire af disse mænd var Mosiahs sønner. 
Bed eleverne om at læse Alma 17:2-3. Hvilke tre skridt tog Mosiahs sønner for at 
blive i stand til at undervise med kraft? Skriv de tre skridt op på tavlen (søgte i skrif-
terne, fastede og bad). 

Præsident Marion G. Romney fortalte en oplevelse, som hans hustru 
havde, da hun fulgte disse skridt i forberedelsen af en lektion, som 
hun skulle give om profeten Joseph Smiths syn, hvor han så Fade-
ren og Sønnen. I hendes klasse var der en strålende begavet ung 
kvinde, som var universitetsuddannet og ikke medlem af Kirken. 
Søster Romney var en uerfaren ung kvinde på det tidspunkt og 
bange for, at hendes lektion ikke ville blive accepteret af denne 
intelligente kvinde. 

»[Da hun talte om det med sin mor], sagde søster Romney: >Mor, 
jeg kan ikke give den lektion. Jeg ved ikke, om Joseph Smith virke-
lig havde det syn< ... 

Hendes mor var ikke nogen lærd kvinde, men hun havde et vidnes-
byrd. Hun sagde til sin datter: >Du ved, hvordan profeten fik sit syn, 
ikke sandt?< 
>Jo,< svarede hendes datter, >han fik det efter at have bedt til Gud 
om visdom< ... 
Så gik søster Romney ind på sit værelse og prøvede det; hun 
>kæmpede< med Gud ligesom Enos. Resultatet var, at hun ... gav 
lektionen særdeles overbevisende, med en kraft, der lå udover hen-
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des naturlige evne. Hvordan kunne hun gøre det? Jo, Helligånden 
kom til hende som svar på hendes bøn. Hun oplevede en brænden 
i sjælen. Hun vidste, at Joseph Smith havde haft det syn, ligeså 
sandt som han vidste det. Hun havde ikke set nøjagtigt det samme 
med sine øjne, som profeten så, men hun havde den samme vis-
hed. Hun vidste fra Joseph Smiths beskrivelse, hvad han havde set, 
og hun havde et vidnesbyrd fra Helligånden om, at hans beretning 
var sand« (»Hvordan man får et vidnesbyrd« i Den danske Stjerne, 
nov. 1976, s. 1-4). 
Hvordan forberedte søster Romney sig til sin lektion? Hvorfor kunne hendes studier 
alene ikke give hende den nødvendige selvtillid til at give lektionen? Hvad kalder vi 
det vidnesbyrd, som søster Romney modtog? 

Hvad er forskellen mellem bare et læse en sandhed og at få nogen til personligt at 
bære vidnesbyrd om sandheden? Bed eleverne om at læse Moroni 10:4-5. På hvilke 
måder hjælper Helligånden os til at lære sandheden at kende? Hvad må vi gøre for 
at modtage dette vidnesbyrd? 

Vidnesbyrd styrker undervisningen 
Undervisning med et vidnesbyrd er undervisning med kundskab 
om, at evangeliet er sandt. Hvis vi har eto vidnesbyrd om det, 
som vi underviser i, så vil de, der lytter, føle Åndens kraft og forstå 
evangeliet bedre. Når vi bærer vidnesbyrd om sandheden, vidner 
Helligånden for dem, der lytter til os, om vores vidnesbyrds sand-
hed (se L&P 50:11-22). 
Vis billede 18-b, »Helligånden bekræfter deres vidnesbyrd, som bærer vidnesbyrd 
om evangeliske sandheder.« 

Ældste Alvin R. Dyer fortalte denne historie: 
To missionærer kom sent på eftermiddagen til et hjem. Familien var 
netop ved at forberede sig til at spise, så missionærerne havde kun 
lidt held med deres budskab ved døren. Da kvinden begyndte at 
lukke døren, øjnede ældsterne en mulighed for at bære vidnesbyrd 
om evangeliets sandhed. En af dem løftede med vilje sin stemme så 
højt, at de, der var indenfor, kunne høre. Derpå gik missionærerne 
hurtigt videre, fordi det var begyndt at regne. Efter at have gået et 
stykke vej, hørte de nogen kalde på sig. En ung mand på omkring 
14 år indhentede dem og sagde: »Far vil gerne have, at I kommer 
tilbage.« De gik tilbage til huset, som de netop havde forladt. Fade-
ren fortalte dem, at han havde lyttet til deres budskab ved døren. 
Han var ikke særlig interesseret, før han hørte en af dem bære sit 
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vidnesbyrd. Så sagde han: »En mærkelig følelse kom over mig. Jeg 
vidste, at det var forkert at sende jer bort.« Det vidnesbyrd, som 
blev båret af en ydmyg ældste, førte til familiens dåb (se "When 
Thou Art Converted", Instructor, juli 1961, s. 225). 
Hvorfor kaldte denne far missionærerne tilbage? Bed de elever, som tidligere har 
fået denne opgave tildelt, om at fortælle, hvad de oplevede, da de fik evangeliet for-
kyndt. 

Konklusion 
Som forældre og lærere i Kirken har vi ansvar for at forandre 
tilværelsen for dem, som vi underviser. Vi kan imidlertid kun gøre 
det ved at undervise ved Helligånden. Når vi underviser ved 
Helligånden, øger vi ikke blot kundskab og tro hos dem, som vi 
underviser, men også vores egen. 
Kun ved at undervise ved Helligåndens kraft kan vi undervise i 
sandheden. Men for at undervise med Helligåndens kraft må 
vi være værdige og forberedte. En sådan forberedelse omfatter 
studium, bøn og efterlevelse af Guds befalinger. 
»Og Ånden skal gives jer med troens bøn, og dersom I ikke modta-
ger, skal I ikke undervise ... 
Og når I opløfter jeres røst gennem Talsmanden, skal I tale og pro-
fetere, som det synes mig godt. 
Thi se, Talsmanden kender alle ting og vidner om Faderen og Søn-
nen« (L&P 42:14,16,17). 

Udfordringer 
1. Når I forbereder jer til at undervise, søg da Helligåndens vejled-
ning ved at studere skrifterne, bede om vejledning, og ved at faste. 

2. Søg muligheder for at undervise børn, venner og naboer. 

Yderligere skriftsteder 
Lukas 24:32 (hvordan det føles at være inspireret af Helligånden) 
Johannes 14:26 (Talsmanden skal lære os alle ting) 
2 Nephi 32:7-8 (Ånden opfordrer os til at bede) 
Mosiah 23:14 (vi bør kun stole på de lærere, som holder Guds befa-
linger) 
Alma 5:43-52 (at faste og at bede opmuntrer til vejledning fra 
Helligånden) 
Moroni 10:7-10 (gaver fra Gud modtages ved tro) 

138 



Lektion 16 

Lærerens forberedelse 

Før du giver denne lektion: 
1. Følg de skridt, der er foreslået i lektionen, for at blive påvirket af Helligånden, 
mens du forbereder lektionen. 
2. Du kan eventuelt give to af eleverne til opgave at fortælle om deres følelser, da de 
fik evangeliet forkyndt. 
3. Sørg for kridt og tavle. 
4. Giv eleverne til opgave at læse historier og skriftsteder i lektionen højt i klassen. 
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Undervisning i 
mådehold og dyd 
i familien 

Formålet med denne lektion er at hjælpe os til bedre at undervise i 
dyd og mådehold i hjemmet. 

Indledning 
Ældste Boyd K. Packer sagde følgende om den moralske værdi af 
dyd og mådehold: »Ansvaret for og retten til at undervise i disse 
hellige principper ligger hos forældrene i hjemmet. Jeg mener ikke, 
at det er de offentlige skolers opgave eller et ansvar for Kirkens 
organisationer. Kirkens bidrag i denne henseende er at lære 
forældrene de moralske standarder, som Herren har åbenbaret, og 
at hjælpe dem i deres ansvar for at undervise deres børn i disse 
hellige emner« (Teach Ye Diligently, s, 256). 
Profeten Mormon skrev et brev til sin søn Moroni, hvori han belærte 
ham om de store værdier af moralsk renhed. Han sagde, at dyd og 
kyskhed bør være os kærere og mere dyrebart end alt andet (se 
Moroni 9:9). Vore legemer er hellige; vi bør altid klæde os mådehol-
dent og holde os selv rene og kyske. 

Mådehold og dyd 
Herren lægger stor vægt på kyskhed. Det er derfor vigtigt at 
forstå, hvad der menes med mådehold og kyskhed. Mådehold 
drejer sig som regel om den måde, hvorpå vi taler og klæder os. 
Dyd er den måde, hvorpå vi handler. Præsident Spencer W. Kimball 
har sagt: 
»En anden af de mange ting, som fører til ukyskhed er umådehol-
denhed. I dag er mange unge kvinder og mænd alt for selvsikre i 
deres kundskab om livets kendsgerninger. De tror, at de kender alle 
svarene. De taler ligeså frit om sex, som de taler om biler og bio-
grafforestillinger og tøj. Og en umådeholdenhedens ånd er blevet 
udviklet, indtil intet forekommer at være helligt. 
En bidragende faktor til umådeholdenhed og nedbrydelsen af 
moralske værdier er det moderne tøj. Jeg er sikker på, at de umå-
deholdne klæder, der bæres af nogle af vore unge kvinder og deres 
mødre, bidrager direkte og indirekte til denne tidsalders umoralitet. 
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Selv fædre opmuntrer somme tider til det. Jeg undrer mig over, om 
vore unge søstre forstår de fristelser, som de udstiller for unge 
mænd, når de lader deres legemer delvis være udækkede ... 
Jeg er sikker på, at det tøj, vi bærer, kan være en umådelig stor fak-
tor i den gradvise nedbrydelse af vores kærlighed til dyd og vores 
bevarelse af kyskhed« (Faith Precedes the Miracle, s. 163, 168). 
Hvordan bør bevidstheden om, at vore legemer er hellige, påvirke den måde, hvorpå 
vi klæder os og handler? 

Hvordan bør bevidstheden om, at vi er børn af vor himmelske Fader, påvirke den 
måde, hvorpå vi klæder os og handler? 

Ældste Vaughn J. Featherstone har fortalt en historie om en konges 
søn, som forstod, hvem han var, og hvordan han burde handle. 
Kong Louis XVI af Frankrig var blevet frarøvet sin trone og sat i 
fængsel. Hans unge søn, prinsen, blev også taget til fange af dem, 
som havde arresteret kongen. Fordi den unge prins skulle være den 
næste konge, ønskede de at ødelægge hans moral. De vidste, at 
hvis de gjorde det, ville han ikke være i stand til nogen sinde at blive 
Frankrigs konge. 
Disse mennesker bragte prinsen til en fjerntliggende by, og de fri-
stede drengen med alt det dårlige, de kunne finde. De prøvede at 
få ham til at spise mad, der hurtigt ville få ham til at miste selvkon-
trollen. De benyttede et forfærdeligt sprog omkring ham. De fristede 
ham med onde kvinder. De udsatte ham for uærlighed og mang-
lende tillid. Han var omringet 24 timer i døgnet af alt, hvad der kunne 
få et menneske til at miste sine moralværdier. I mere end seks 
måneder var han udsat for denne behandling. Men ikke en eneste 
gang faldt drengen for fristelsen. Til sidst, efter at have gjort alt, 
hvad de kunne udtænke, spurgte de ham, hvorfor han ikke gjorde 
noget af alt dette. Han svarede: »Jeg kan ikke gøre det, I taler om, 
for jeg er født til at være konge« (tilpasset efter "The King's Son", 
New Era, nov. 1975, s. 35). 

Også vi blev født til at være konger (se 1 Pet 2:9; Åb 1:6). Vores for-
mål med livet er imidlertid større end det at være konge over en 
nation. Vi er Guds børn, og vi blev født for at blive som ham. At opnå 
et sådant mål er umuligt, hvis vi ikke er mådeholdne og kyske. 

Eksemplets betydning 
Et af vore vigtigste ansvar som medlemmer af Guds kirke er at være 
et godt eksempel på mådehold og dyd. Vi bør ikke blot holde vore 
tanker og legeme rent, men vi bør vise, at vi betragter vore legemer 
som hellige ved den måde, hvorpå vi taler, de fornøjelser vi delta-
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ger i, og den litteratur, vi læser. Dette er især vigtigt for forældre og 
ældre børn. Når vi er et godt eksempel, vil vore børn og vore brødre 
og søstre udvikle de samme værdier, som vi har, og opføre sig, som 
vi opfører os. 
Bed eleverne om et øjeblik at tænke på deres egen indstilling og opførsel og stille 
sig selv disse spørgsmål: 

»Er der noget i min indstilling og opførsel, som kan være skadelig for dem, som jeg 
prøver at undervise?« 

»Er der noget, jeg gør eller tænker, som jeg ikke ønsker, at mine børn gør eller 
tænker på?« 

Læs i Jakobs Bog 2:35 Jakobs kritik af nephiterne for deres dårlige eksempler. 
Hvorfor er det så vigtigt at være gode eksempler? 

Undervis i mådehold og dyd 
At undervise i mådehold og dyd kræver dyb åndelighed. Ældste 
Boyd K. Packer har sagt: »Hvis der er en enkelt vigtig bestanddel, 
der er nødvendig for vores undervisning i moral og åndelig værdi... 
så er det at have Herrens Ånd hos os, når vi underviser« (Teach 
Ye Diligently, s. 272). 
Det er også vigtigt at behandle emnet med ærbødighed og ydmyg-
hed. Ældste Packers fremgangsmåde er et godt eksempel på 
én måde at undervise i mådehold og dyd på en meget ydmyg 
måde: 
»Der blev indbygget en skabende kraft i vore legemer - en kraft, 
der er hellig - man kunne kalde den et lys, der har den egenskab at 
kunne tænde andre lys, Denne gave måtte kun bruges inden for 
ægteskabets hellige rammer. Ved at benytte denne skabende kraft, 
kan et jordisk legeme undfanges, en ånd kan træde ind i legemet, 
og en ny sjæl fødes til denne verden. Denne kraft er god. Den kan 
skabe og opretholde familielivet, og det er inden for familien, vi fin-
der kilden til lykke. Denne kraft er i virkeligheden givet til ethvert 
individ, der fødes til dette jordiske liv. Det er en hellig og meget 
betydningsfuld kraft... 

I vokser op i et samfund, hvor I hele tiden opfordres eller bliver invi-
teret til at eksperimentere med den hellige kraft ... Lad ikke nogen 
røre ved jer eller gøre noget ved jeres legeme - ikke nogen som 
helst! De, der prøver at fortælle jer noget andet, prøver at gøre jer til 
deres medskyldige. Vi lærer jer, at I skal forblive uskyldige og rene 
... den eneste måde, hvorpå denne hellige kraft kan bruges rigtigt, 
er inden for ægteskabspagten. Misbrug aldrig denne kraft« (Den 
danske Stjerne, jan. 1973, s. 17, 18). 
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Hvis vi skal have held med os i vores undervisning af disse princip-
per til vore familier, må vi være meget omhyggelige med at beskytte 
vore hjem mod enhver urenhed. Ældste A. Theodore Tuttle har for-
talt os, at »Faderen er hjemmets beskytter. Han vogter det mod 
invasion fra onde kræfter udefra. Tidligere beskyttede han hjemmet 
med våben og tilskoddede vinduer. I dag er opgaven mere indvik-
let. Lukkede døre og vinduer beskytter kun mod fysiske ting. Det er 
ikke let at beskytte sin familie mod det onde, der angriber familie-
medlemmernes tanker og ånd. Sådanne ting strømmer frit ind i 
hjemmet. [Satan er meget klog]. Han behøver ikke at bryde døren 
ind« ("The Role of Father", Ensign, jan. 1974, s. 67). 
Kan i nævne nogle af de måder, hvorpå det onde kan komme ind i vore hjem i dag? 
(Umoralske tidsskrifter, radioprogram, tv-programmer og utugtige bøger er nogle af 
måderne.) 

Hvad må en fader gøre for at beskytte sin familie mod disse ting? (Omhyggeligt 
udvælge læsestof og programmer, som bliver sendt via radio og fjernsyn eller andre 
medier.) 

Læs og drøft L&P 93:40-43. 

Herren irettesatte Frederik G. Williams, fordi han ikke havde opfyldt 
sine forpligtelser med hensyn til at opdrage sine børn i lys og sand-
hed. 
Hvordan ville I have det, hvis Herren skulle fortælle jer, at I ikke havde været trofaste 
med hensyn til at lære jeres børn betydningen af mådehold og kyskhed? 

Det rigtige tidspunkt for undervisning 
Vis billede 19-a, »En far bør interviewe sine børn regelmæssigt.« 

Familieaftener er et udmærket tidspunkt at undervise i mådehold og 
dyd. Mange fædre finder det også nyttigt at have formelle inter-
views med deres børn og endog med deres hustruer. F.eks. var der 
en far, som interviewede hvert enkelt barn en gang om måneden på 
fastesøndag. Han stillede spørgsmål med hensyn til moralsk ren-
hed og lyttede til ethvert problem, som de måtte have. Han under-
viste, bar sit vidnesbyrd og fortalte om sin kærlighed til dem. 
Hvilken indvirkning mener I, at denne slags samtaler har på børn? 

Vis billede 19-b, »Undervisningsmuligheder kommer ofte på uventede tidspunkter.« 

Selvom det er vigtigt at undervise vore børn formelt som for eksem-
pel ved interview og familieaftener, må vi til enhver tid være 
opmærksomme på deres behov. Vi bør holde øjnene åbne for tids-
punkter, hvor de bedst kan forstå, hvad vi ønsker, at de skal vide. 
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Hvis vi taler med dem regelmæssigt og viser vores kærlighed til 
dem, vil vore børn ofte komme til os, når de har brug for at tale om 
deres følelser og problemer. 

Konklusion 
Herren har befalet os at benytte enhver lejlighed til at belære vore 
børn {se 5 Mosebog 6:5-7). Hvis vi har øjnene åbne for mulighe-
derne til at undervise, kan vi somme tider undervise med større 
styrke i ganske uventede situationer. Vi er i stand til at undervise 
vigtige sandheder med hensyn til dyd og mådehold på f.eks. en 
udflugt eller efter et nadvermøde, en spadseretur, i bilen, i ferieti-
den, på vej til skolen eller på et tidspunkt med store vanskeligheder. 
Kan I mindes en oplevelse enten med jeres børn eller med jeres forældre, hvor der 
var god kommunikation og undervisning? Hvor var det? Hvornår var det? Var det 
planlagt, eller opstod situationen uventet? 

Udfordringer 
1. Planlæg en familieaften med en samtale om dyd og mådehold. 
2. Vær et eksempel på mådehold og dyd i jeres eget tøj og hand-
linger. 
3. Hvis du er en ung mand, så råd de unge piger, som du kender, 
til at klæde sig med mådehold. 

Yderligere skriftsteder 
1 Timotheus 4:12 (eksemplets betydning) 

Lærerens forberedelse 

Før du giver denne lektion: 
1. Planlæg omhyggeligt, hvordan du vil give lektionen. Hvis der er unge præste-
dømmebærere i præstedømmeklassen, så gør ikke klassen til en moraliserende lek-
tion specielt for dem. Du kan eventuelt drøfte med dem, hvordan unge mennesker 
kan hjælpe deres forældre til en samtale om dette følsomme emne. Diskutér hvorfor 
dyd og mådehold er så vigtig, og hvad eleverne kan gøre for at være gode eksem-
pler for andre. 
2. Du kan eventuelt lade nogle fortælle klassen om en oplevelse, hvori virkelig kom-
munikation og undervisning har fundet sted mellem forældre og børn. Drøft oplevel-
sen og find ud af, hvorfor forældre og børn var i stand til at kommunikere. (Et godt 
tidspunkt for denne samtale er, når man drøfter tankerne i femte afsnit »Det rigtige 
tidspunkt for undervisning«.) 
3. Giv eleverne til opgave at læse historier og skriftsteder i lektionen højt i klassen. 

146 



Bilæggelse af 
familieproblemer 
på harmonisk vis 

Formålet med denne lektion er at opmuntre os til at bilægge familie-
vanskeligheder på harmonisk måde for at opbygge et lykkeligt fami-
lieliv. 

Indledning 
Vis billede 20-a, »Kærlighed er grundlaget for et harmonisk familieliv.« 

Præsident Joseph F. Smith har fortalt os, hvad vi må gøre, hvis vi 
skal have ideelle hjem: 
»Hvad er et ideelt hjem? Det er et, hvori faderen er hengiven over 
for familien med det, som Gud har velsignet ham med, idet han reg-
ner dem for værende af største vigtighed, og hvor de på deres side 
lader Gud leve i deres hjerter. Et hjem, hvori der er tillid, enighed, 
kærlighed, hellig hengivenhed mellem far og mor, børn og foræl-
dre« (se Evangeliske lærdomme, s. 254-255). 
Selvom vi alle prøver at skabe ideelle hjem, oplever vi lejlighedsvis 
konflikter. Selv profeten Joseph Smith oplevede disharmoni til tider. 
Da han for eksempel en morgen skulle oversætte Mormons Bog, 
blev han vred over noget, som hans hustru, Emma, havde gjort. Da 
han senere prøvede at oversætte noget af Mormons Bog, opda-
gede han, at han ikke kunne. Han gik derfor til en frugthave og bad, 
og da han kom tilbage, bad han Emma om tilgivelse. Først da 
var han i stand til at oversætte. (Fra en udtalelse af David Whitmer 
d. 15. september 1882 i Comprehensive History of the Church, 
bind 1, s. 131). 
Herren forventer også, at vi skal erkende kilder til disharmoni i vore 
hjem og løse vore problemer. 

Kilder til disharmoni i vore hjem 
Skrifterne fortæller os, at Satans indflydelse er en vigtig grund til 
disharmoni og spændinger. 
Læs 3 Nephi 11:29-30. 

Når stridens ånd kommer ind i vore hjem, forsvinder Herrens Ånd. 
Og uden Herrens Ånd i vore hjem kan vi ikke blive lykkelige og føle 
glæde over Herren og hans evangelium. 
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Vore egne personlige svagheder kan også forårsage spændinger 
over for andre (se Jakobs Brev 4:1). Når et menneske ikke har fred 
med sig selv, er det meget vanskeligt at leve i harmoni med andre. 
Blandt de svagheder, der forårsager disharmoni, er grådighed, 
urene ønsker og modstridende loyalitet. Præsident Kimball har især 
nævnt én svaghed: »Et par kan leve med fattigdom, sygdom, skuf-
felse, fejlslagne planer og endog død i familien, og det vi! ikke fra-
røve dem deres fred. Ægteskabet kan forblive vellykket så længe, 
selviskhed ikke optræder. Vanskeligheder og problemer drager 
parterne sammen i en ubrydelig enhed, hvis der er fuldstændig 
uselviskhed til stede« (Marriage & Divorce, s. 19, 22). 
Hvad sagde præsident Spencer V. Kimball, er kilden til megen disharmoni og ulykke 
i ægteskabet? 

Som præsident Kimball sagde, kan problemer, som almindeligvis 
antages at gøre mennesker ulykkelige, som for eksempel fattigdom 
og sygdom, i virkeligheden knytte en familie sammen. 
Nævn de ting, vi har talt om, der kan forårsage disharmoni i vore hjem. (Skriv 
svarene op på tavlen. De bør omfatte Satans indflydelse, personlige konflikter og 
selviskhed.) 

Om at klare problemer i familien 
Her er måder, som Herren har givet os til at forebygge eller løse 
familieproblemer: 

ACCEPTER ANSVAR 
Forældre og børn har begge ansvar over for hinanden. 
Læs om nogle af disse ansvar i Efeserne 6:1-4. Hvilken pligt har en ung mand over 
for sine forældre? Hvilke pligter har forældre over for deres børn? Hvordan kan det 
at acceptere sådanne ansvar hjælpe til at fremme harmoni i hjemmet? 

UNDGÅ UVENLIGE ORD 
»Fra det øjeblik du indgår i ægteskabspagten, bør du aldrig tale et 
vredt ord - ikke et eneste. Det er hverken nødvendigt eller ønsk-
værdigt. Der er mange, som lærer, at det er normalt og forventet 
under huslige vanskeligheder, og at kiv og strid er en del af det 
ægteskabelige familieforhold ... jeg ved, at det er muligt at leve 
sammen i kærlighed, uden at det første vrede ord nogen sinde kom-
mer imellem jer« ("Eternal Marriage", Speeches of the Year, BYU, 
april 14, 1970, s. 6). Et venligt, forstående svar beroliger os; vrede 
ord forårsager blot yderligere konflikt (se Ordsp 15:1). 
Hvad er forskellen mellem at drøfte forskellige opfattelser og at skændes? 
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INDRØM FEJL 
Præsident Spencer W. Kimball har givet dette råd: 
»Da vi er menneskelige, vil vi måske en dag have forskellige menin-
ger, der resulterer i endog små skænderier... lad os antage, at der 
er forårsaget nogen skade; uvenlige ord er blevet sagt; hjerter er 
oprevne, og hver enkelt føler, at den anden har fuldstændig uret. 
Intet er gjort for at hele såret. Timerne går. Natten igennem pulserer 
hjerterne, og dagen derpå er fuld af dysterhed og uvenlighed og 
yderligere misforståelser. Skade føjes til skade, indtil sagføreren 
kommer ind i billedet, hjemmet opløses, og både forældres og 
børns tilværelse er tilintetgjort. 

Men der findes en helbredende balsam, som, hvis den anvendes, 
på nogle få minutter vil få jer til at tænke rigtigt... med så meget på 
spil - jeres kærlighed, jer selv, jeres børn, jeres idealer, jeres 
ophøjelse, jeres evige liv - har I ikke råd til at tage chancer. I må 
ydmyge jer og med mod sige til jeres kone: >Min elskede, jeg er ked 
af det. Jeg havde ikke i sinde at såre dig. Vil du ikke nok tilgive 
mig?< Og din hustru vil svare: >Min ven, det var mig, som havde 
mere uret end dig. Vær sød at tilgive mig.< Og I falder i hinandens 
arme og livet vil igen blive godt at leve. Og når I så går til ro om 
aftenen, er det glemt, og der er intet ondt imellem jer, når I holder 
jeres familiebøn« (Faith Precedes the Miracle, s. 134-135). 
Nævn nogle af de ting, som forårsager misforståelser og skænderier. Hvordan kan 
det at identificere årsagerne til problemerne hjælpe os til at løse dem? Hvorfor er det 
så vanskeligt at indrømme vore fejl? 

Præsident Spencer W. Kimball siger til os, at vi skal indrømme vore 
fejl og sige: »Jeg er ked af det.« Når vi oprigtigt gør dette, har vi 
taget et stort skridt hen imod løsning af familieuoverensstemmelse. 
Forældre må også gøre dette over for deres børn, ikke blot over for 
hinanden. 

BØN 
Harmoni i hjemmet fremmes, når vi beder til Herren i familien og i 
vore personlige bønner om hjælp til at overvinde vore uoverens-
stemmelser. 
Læs 3 Nephi 18:19-21. Læg mærke til, at det er en pligt at bede i vore familier. Hvor-
dan hjælper bøn os til at løse familieproblemer? 

VENLIGHED 
Et af de principper, som skrifterne giver os som hjælp til at gøre 
vores hjemmeliv lykkeligere, er venlighed. Vi har i virkeligheden fået 
befaling om at være venlige, elskelige og tilgivende. Både børn og 
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voksne i en familie tilrådes at behandle hinanden med respekt og 
den slags venlighed, som Kristus har vist os. I disse forhold bør vi 
altid lade Kristus være vores forbillede. (Se Ef 4:29-32.) 
Bed nu den bærer af Det Aronske Præstedømme, som har fået opgaven, om at 
fortælle, hvad en ung mand kan gøre for at hjælpe med at fremme harmonien i hjem-
met. 

Præsident Spencer W. Kimball har lært os, hvordan vi skal opnå 
familielykke med disse ord: »I spørger: >Hvad er prisen for lykke? < I 
vil blive forbavsede over svarets enkelthed. Lykkens skatkammer 
kan lukkes op og forblive åbent for dem, som benytter denne nøgle: 
For det første må du efterleve Jesu Kristi evangelium i dets renhed 
og enkelthed ... for det andet må du glemme dig selv og elske din 
livsledsager mere end dig selv. Hvis du gør disse ting, vil lykke være 
din i stort og aldrig svigtende mål« (Faith Precedes the Miracle, 
s. 126). 
Hvordan kan venlighed og bøn forebygge og løse familieproblemer? 

Denne historie fortæller, hvordan en mor opnåede harmoni i sit 
hjem: 
»Det var omkring en uge efter, at vi havde taget den tiårige Wayne 
ind i vores hjem gennem Kirkens særlige program for midlertidig 
adoption af indianere. Han var en kvik, køn lille dreng, men selvføl-
gelig måtte han hævde sig over for de andre drenge. Han sloges ret 
tit med dem, og han kunne slås lige så godt som de bedste af dem. 
En dag fik jeg en telefonopringning fra hans skolelærer. Læreren 
oplyste mig om, at han havde vanskeligheder med Wayne i skolen. 
Wayne var uhøflig over for ham og de andre lærere. Det var et hårdt 
slag for mig. Jeg havde aldrig haft et problem som det med mine 
egne børn, og det ophidsede mig temmelig meget. Naturligvis blev 
jeg hidsig, som det sker så ofte, og jeg begyndte at gennemgå alt 
det, som jeg ville sige til Wayne, når han kom hjem fra skole. >Jeg 
må standse dette problem, før det udarter sig,< sagde jeg til mig 
selv. 

For at gøre tingene værre, kom Wayne sent hjem fra skole på grund 
af et slagsmål med en dreng fra nabolaget. De sloges hele vejen fra 
busstoppestedet. Endelig stod de derude på græsplænen foran 
huset. De sloges ret så kraftigt. Jeg så på dem et stykke tid, indtil 
jeg var sikker på, at slagsmålet virkelig var alvorligt, og så gik jeg 
ud og kaldte Wayne ind i huset. 
Han ignorerede mig. Han ville ikke give op over for den anden 
dreng. Som jeg stod der og så på, blev jeg endnu mere vred. Jeg 
befalede Wayne ind i huset. Jeg var så vred, at jeg vidste, at jeg 
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ikke kunne behandle problemet i den tilstand, så jeg sendte ham 
ind på sit værelse for at læse. 
Rystende af vrede listede jeg ind i mit eget soveværelse og knæ-
lede og bad. Jeg bad om klogskab til at behandle problemet, og jeg 
bad også om, at jeg ved Ånden kunne få klarhed over, hvad jeg 
skulle sige. Da jeg rejste mig op efter bønnen, følte jeg en varm, 
rolig følelse komme over mig. Den begyndte i mit hoved og flød 
stille ned til fødderne. 

Da jeg åbnede døren til Waynes værelse og så ham sidde der på 
kanten af sengen med en bog i hænderne, jog en million tanker 
gennem mit hoved. Han så så hjælpeløs ud, som han sad i det 
værelse; på en eller anden måde hørte han til udendørs, hvor han 
kunne løbe frit, som han var vant til at gøre. Mit hjerte rørtes af med-
lidenhed med denne lille fyr, som var så helt alene, en lille dreng, 
der var taget bort fra sine vante omgivelser og anbragt i en ander-
ledes verden, hvor han skulle leve med anderledes regler. Han 
måtte bevise over for de andre drenge, at han var lige så god, hvis 
ikke bedre, end dem. 
Jeg satte mig på kanten af sengen ved siden af ham og lagde 
armen omkring hans skuldre. De første ord, jeg talte, overraskede 
selv mig, for jeg sagde: >Wayne, tilgiv mig fordi jeg skændte på dig. < 
Så fortalte jeg ham om telefonopringningen fra læreren og gav ham 
mulighed for at forklare sig. Vi fik en dejlig snak sammen; han betro-
ede sig til mig, og vi talte sammen i en hviskende tone. Dette var helt 
anderledes end den tone, jeg havde forventet at benytte, før jeg 
bad1 min himmelske Fader om hjælp. Det var virkelig en åndelig 
oplevelse, og den gjorde mere for forholdet mellem Wayne og mig 
end noget andet. 
Himlen være lovet, at vi har bøn og Helligåndens gave til at vejlede 
os, når vi beder om det« (Myrna Behunin, "We Talked in Whispers", 
Ensign, jan. 1976, s. 51-52). 

Konklusion 
De faktorer, der forebygger eller løser familieproblemer, er -
• at acceptere ansvar 
• at undgå uvenlige ord 
• at tilstå fejl 
• bøn 
• venlighed 
• fuldstændig lydighed mod evangeliet 
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Lektion 16 

• at elske vores livsledsager mere end os selv 

Udfordringer 
1. Opbyg og udbyg lykken i dit eget hjem ved at finde enhver kilde 
til disharmoni mellem familiens medlemmer. 
2. Hvis du har talt uvenlige ord til et medlem af familien, så indrøm 
din fejltagelse. 

3. Behandl familiemedlemmer med venlighed. 

Yderligere skriftsteder 
Matthæus 7:12 (vores forhold til hinanden) 
Gaiaterne 5:22 (Åndens frugter) 
L&P 88:119-126 (råd fra Herren til medlemmer af Kirken) 

Lærerens forberedelse 

Før du giver denne lektion: 
1. Læs kapitel 36: »Familien kan være evigtvarende« i Håndbog i evangeliske prin-
cipper. 
2. Sørg for at have tavle og kridt. 
3. Du kan eventuelt give en bærer af Det Aronske Præstedømme til opgave at for-
tælle, hvordan unge mænd kan fremme harmoni i hjemmet. 
4. Forbered at synge »Derer skønhed her på jord« ved slutningen af undervisningen. 
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Styring af familiens 
økonomi 

Formålet med denne lektion er at hjælpe os til at lære og anvende 
de grundlæggende principper for klog styring af økonomien. 

Indledning 
Af de talrige hentydninger i skrifterne til penge og rigdom, er der 
mange, som advarer os imod at samle rigdom. Af den grund fryg-
ter mange mennesker, at penge er af det onde, og at de måske vil 
mishage Herren, hvis de bruger tid og energi til at tjene og opspare 
penge. Men det er ikke rigtigt. Det er kærligheden til penge, som er 
»roden til alt ondt«, ikke pengene i sig selv (se 1 Tim 6:10). 

Præsident Spencer W. Kimball har sagt: »Ikke alle penge er snav-
sede. Der er rene penge - rene penge, hvormed vi køber fødeva-
rer, tøj og husly, og med hvilke vi kan yde vore bidrag.« Præsident 
Kimball fortsatte med at forklare, at rene penge er den løn, vi mod-
tager for ærligt arbejde. Han sagde, at penge kun bliver snavsede, 
når vi får dem for en eller anden uærlighed (se Faith Precedes the 
Miracle, s. 234-236). 
Hverken rigdom eller fattigdom er vidnesbyrd om den enkeltes 
værdighed. Nogle af Guds store mænd har været rige, og nogle har 
været fattige. Størrelsen af vores rigdom er ikke vigtig, men det er 
måden, hvorpå vi skaffer og benytter den. At bruge penge til at 
sørge for vores families timelige behov er for eksempel ikke blot rig-
tigt, men er endog blevet befalet os af Gud (se 1 Tim 5:8). Befalin-
gen om at sørge for vore familier gøres lettere at adlyde ved at lære 
og anvende de grundlæggende principper for fornuftig styring af 
økonomien. 

Principper for klog styring af vores økonomi 
Skønt alting på jorden tilhører Herren (se SI 24:1), tillader han os at 
benytte og eje nogle af hans jordiske ting. Men vi er blevet advaret 
om, at Herren gør os ansvarlige for, hvordan vi styrer det, som han 
har tilladt os at benytte. I lignelsen om talenterne lærer Frelseren os 
for eksempel betydningen af klog styring af vore jordiske ejendele. 
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Bed den elev, som har fået opgaven, om at fortælle lignelsen om talenterne, som den 
findes i Matthæus 25:14-30. (På Jesu tid var en talent en pengeenhed.) 

Der er adskillige grundprincipper, som vi bør tænke på, når vi skal 
styre vores økonomi klogt. 
Skriv hvert enkelt princip om klog styring af økonomien på tavlen, efterhånden som 
de diskuteres. 

SÆT HERREN FØRST 
Den første og vigtigste befaling vi bør adlyde, er tiende. Herren har 
lovet dem, som betaler deres tiende trofast, at han »åbner himlens 
vinduer ... og udøser velsignelser ... uden mål over [dem]« (Mal 
3:10). Skønt Herren ikke lover os stor rigdom, hvis vi betaler vores 
tiende og offergaver, lover han dog at velsigne os både åndeligt og 
timeligt. 

ARBEJDE 
Langtfra at være en forbandelse er arbejde en velsignelse, der 
giver os mulighed for at sørge for vore familier. Materiel sikkerhed 
kan kun komme til os ved stadigt arbejde. (Lektion 23 i denne bog 
indeholder råd om at udvikle og forbedre vores arbejdsevner.) 

UNDGÅ UNØDVENDIG GÆLD 
Vi må være ærlige over for vore medmennesker. Hvis vi har gæld, 
bør vi begynde at frigøre os af den ved regelmæssigt at betale af 
på den, selv om det kun er en smule ad gangen. Præsident Ezra 
Taft Benson fra De Tolvs Råd har sagt: »Lad os ikke bruge mere, 
end vi tjener. Lad os undgå at komme i gæld ... lad os lyde Kir-
kens lederes råd. Kom ud af gæld!« ("Pay Thy Debt, and Live," 
Speeches of the Year, BYU, 28. feb. 1962, s. 1). 
Hvordan kan vi undgå unødvendig gæld? 

PLANLÆG FØR I BRUGER 
Læs Lukas 14:28. Hvad betyder det at »regne ud, hvad det vil koste«? 

Som dette skriftsted fortæller os, må vi omhyggeligt planlægge, før 
vi bruger vore penge. Mange mennesker havner i gæld, fordi de 
undlader at kontrollere deres forbrug. Hvis en familie planlægger, 
hvordan den skal benytte pengene, undgår den økonomiske van-
skeligheder. 

SPAR OP 
For mange mennesker er opsparing af penge meget vanskeligt. 
Men som medlemmer af Kirken er vi blevet tilrådet regelmæssigt at 
opspare en del af vores indkomst. Hvis vi beslutter os til at opspare 
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bare en smule af vores indtjening, hvad enten det er penge eller 
andre værdier, så vil vi en dag blive glade for, at vi gjorde det. Når 
vi fastlægger vores opsparing, bør vi gøre os klart, at det er lettere 
at spare op til et bestemt formål, som for eksempel at rejse på mis-
sion eller at rejse til templet for at blive beseglet. 

BRUG PENGE MED FORSIGTIGHED 
Det er nødvendigt for os, at vi omhyggeligt overvejer betydningen 
af hvert enkelt indkøb, før vi foretager det. Mange af de ting, som vi 
køber, er egentlig ikke af nogen værdi for os selv eller vores familie. 
Hvis vi bruger tid på at tænke over den fremtidige udnyttelse af hver 
ting, før vi køber den, undgår vi at købe noget, som vi i virkelig-
heden ikke behøver eller værdsætter. Næsten enhver af os kan 
forbedre os på den ene eller flere af disse måder. Herren vil hjælpe 
os til at forbedre os, når vi sætter ham først og følger principperne 
for klog styring af økonomien. 
Læs 2 Nephi 9:51. Nævn nogle af de ting, som »ingen værdi« har, og som vi fristes 
til at bruge vore penge til? 

Brug af familieråd til styring af økonomien 
Alt for ofte bruger vi ligeså mange penge, som vi tjener. Vores 
ønsker synes at øges ligeså hurtigt eller hurtigere end vores ind-
tægt. Det er derfor meget vigtigt, at vi budgetterer vore penge med 
omhu. Skønt hver familie har forskellige krav og ønsker, finder de 
fleste familier, at det er nyttigt at følge en plan, der ser ud som 
denne: 
Vis billede 21-a, »Familieråd er et godt tidspunkt at lægge et budget.« 

Alle familiens medlemmer bør diskutere økonomiske sager og enes 
om et system for behandling af økonomien. Dette kan gøres ved at 
holde et familieråd, hvori faderen præsiderer og familiemedlemmer 
deltager. I dette råd bør familien lave en liste over alle indkomster til 
familiens brug. Denne liste kan omfatte penge, der indtjenes af 
familiens medlemmer, grøntsager, korn og frugt fra haven eller det, 
der laves derhjemme for at sælges. 
Derefter bør familien nedskrive alle deres behov og ønsker, idet der 
først anføres de vigtigste udgifter og derpå ønskerne om mindre 
nødvendige ting. Listen kan omfatte bidrag til Kirken, opsparing til 
f.eks. en rejse til templet, en mission og en uddannelse, skatter og 
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penge, der er budgetteret til husholdningen, fødevarer, tøj, værktøj, 
transport og ferie. 
Til sidst bør familien enes om, hvor meget der kan lægges til side 
for hvert enkelt punkt. Nogle punkter nederst på listen vil måske 
aldrig blive indkøbt, men det er bedre at få de nødvendige ting, end 
at købe noget, der ikke er nødvendigt, og så ikke have nok til at 
købe det nødvendige. Præsident Brigham Young sagde engang: 
»Vore ønsker er mange, men vore virkelige behov er meget få. Lad 
os styre vore ønsker efter det virkelige behov, og vi vil opdage, at 
der ikke er nogen grund til at bruge vore penge til unødvendige 
ting« (Discourses of Brigham Young, s. 297). Ved en anden lejlighed 
forklarede han, at fattigdom forårsagedes af mangel på klog 
styring. Han sagde, at mange mennesker, som tjener meget lidt, 
spilder det lidt, de har på uvigtige ting, indtil de kommer i dyb 
gæld (se Discouses of Brigham Young, s. 317). 
Vis billede 21-b, »Et budgetskema.« 

Vi vil i høj grad blive velsignet, når vi omhyggeligt planlægger og 
budgetterer vore penge. At sætte mål, lægge planer og arbejde 
sammen for at nå dem vil gøre det muligt for os at tage vare på vore 
familier, sådan som Herren har befalet. En yderligere velsignelse 
ved at arbejde sammen er den større kærlighed og enhed, som 
vore familier vil kunne glæde sig over. 
Bed den elev, som tidligere har fået denne opgave tildelt, om at fortælle historien om 
en af de hellige i det sydlige Stillehav, Vaha' Tonga. 

»Jeg lovede vore fire børn, at hvis de ville hjælpe, kunne vi rejse 
sammen til templet. Jeg tænkte ved mig selv: »Hvordan kan du dog 
sige, vær en god dreng eller vær en god pige, hvis jeg ikke er bes-
eglet til dem i templet?< Jeg havde følelsen af at de ikke var mine. 
I to år gav vi afkald på næsten alting. Jeg delte min løn fra skolen 
op i forhold til antallet af familiemedlemmer, og vi opsparede det. 
Men vi betalte vores tiende og fasteofre. Så sad vi tilbage med 70 
cent i vore hænder hver måned. Hvordan jeg levede med min fami-
lie for 70 cent om måneden i to år? Vi levede af, hvad vi kunne dyrke 
og indsamle. Jeg husker, at min kone plejede at vågne tidligt om 
morgenen og give sig til at lave vores salat med bananer og kokos-
nøddemælk. Mine børn kunne ikke købe slik eller sko eller gå i bio-
grafen, for de sparede op til at rejse til templet... 

Ved ofre blev vi i stand til at rejse med vores familie til New Zealand 
for at blive beseglet i templet. Vi måtte gøre noget ekstra for at nå 
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Indkomst i alt 

Tiende - 10% 

Bidrag til Kirken 
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Mad 
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Medicin 

Transport 

Udstyr 
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Udgifter i alt  
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vores mål, men det var en stor velsignelse for os » ("We Lived on 70 
Cents a Month for the Temple", Ensign, feb. 1976, s. 31). 

Konklusion 
Vor himmelske Fader har rådet os til at bruge vore penge, så vi kan 
tage os af vores familie og være lykkelig. Hvis vi ikke tager os af 
vores familie, vil Herren gøre os ansvarlig. Vi må, for at kunne tage 
sig af vores familie, følge de grundlæggende og vejledende prin-
cipper for at styre pengesager. Hvis vi sætter de åndelige ting først, 
vil Herren hjælpe os med at styre vores økonomi. 

Udfordringer 
Prøv at analysere, hvordan du bruger dine penge, og udarbejd et 
realistisk budget ved at følge de principper, der er forklaret i lektio-
nen. 

Yderligere skriftsteder 
Ordsprogenes Bog 22:7 (den der låner, er udlånerens slave) 
Malakias 3:8-11 (betaling af tiende og offergaver bringer velsignel-
ser) 
Jakob 2:18-19 (vi bør søge Guds rige, før vi søger rigdom) 
L&P 56:16-17 (advarsler til den rige og til den fattige) 
L&P 104:11-13 (alle mennesker er ansvarlige for forvaltning over 
jordiske velsignelser) 

Lærerens forberedelse 

Før du giver denne lektion: 
1. Læs kapitel 27, »Arbejde og personligt ansvar,« i Håndbog i evangeliske princip-
per. 
2. Læs kapitel 23, »Udvikling og forbedring af arbejdsevner« i denne bog. 
3. Sørg for tavle og kridt. 
4. Giv eleverne til opgave at læse historier og skriftsteder i lektionen højt i klassen. 
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Hjemmeproduktion 
og forråd 

Formålet med denne lektion er at hjælpe hver enkelt præstedøm-
mebærer til at forstå og anvende grundprincipperne for hjemme-
produktion og forråd. 

Indledning 
Præsident Kimball har tilrådet alle sidste dages hellige at blive selv-
forsynende og uafhængige (se »Familieberedskab«, Den danske 
Stjerne, okt. 1976). Der er gode grunde til dette råd. Præsident 
Marion G. Romney har forklaret, at »vi lever i de sidste dage. Vi 
lever i den periode, som går lige forud for Herren Jesu Kristi andet 
komme. Vi har fået at vide, at vi skal berede os og leve således, 
at vi kan være ... uafhængige af alle andre skabninger under det 
celestiale rige« (Conference Report, april 1975, s. 165; se også 
L&P 78:13-14). 
Vis billede 22-a, »Katastrofe kan ramme os, når vi mindst venter det.« 

Præsident Kimball har opmuntret os til at blive selvforsynende, fordi 
de gamle profetier er ved at blive opfyldt. Han har sagt: »Jeg 
mener, at tiden er kommet, hvor der vil blive flere katastrofer, hvor 
der vil forekomme flere tornadoer og flere oversvømmelser ... flere 
jordskælv ... jeg tror, at de måske vil øges, når vi kommer nærmere 
til enden, og derfor må vi være beredte dertil« (Conference Report, 
april 1974, s. 184). 
Han sagde også: »Hvis der skulle komme dårlige tider, så vil der 
være mange, der ønsker at de havde henkogt og syltet, tilplantet en 
køkkenhave i deres baghave samt plantet et par frugttræer og 
buske, medens tid var, og på den måde sørget for, hvad de havde 
brug for. Det er Herrens plan, at vi skulle være uafhængige af andre, 
men hvor mange landmænd køber ikke deres mælk fra mejerierne, 
og hvor mange mennesker med hus og have køber alligevel ikke 
deres grøntsager i forretningerne? Og hvis det en dag sker, at last-
bilerne ikke kommer for at forsyne forretningernes hylder med friske 
varer, så er der mange, der ikke vil få noget at spise« (»Gud lader 
sig ikke spotte«, Den danske Stjerne, feb. 1975, s. 32). 
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Lad brødrene forestille sig, at forretningerne var lukkede, og at de måtte klare sig 
med deres egne forsyninger i enhver retning. Spørg dem, hvad de ville ønske at have 
eller at producere derhjemme, hvis en sådan situation netop var opstået. 

Man skal sørge for sine egne behov 
Præsident Kimball har befalet os at »studere de bedste metoder 
til at sørge for jeres egne fødevarer... hvis der er børn i jeres hjem, 
så involvér dem i processen ved at tildele dem opgaver« {se »Fami-
lieberedskab«, Den danske Stjerne, okt. 1976). 
Biskop Featherstone har fortalt os, hvilke evner, vi skal udvikle, hvis 
vi skal sørge for os selv: »Og nu med hensyn til hjemmeproduktion: 
opdræt dyr, hvor midler, pladsforhold og loven tillader det. Plant 
frugttræer, frugtbuske og dyrk grøntsager. Derved kan I sørge for 
mad til jeres familie, hvoraf meget kan spises råt. Andet, som I dyr-
ker, kan henkoges og indgå som en del af jeres forråd. Producér, 
hvor som helst det er muligt, de nødvendigste ikke-fødevareartikler. 
Sy og reparér jeres tøj. Fremstil og byg selv, hvad I behøver. Jeg 
kan også tilføje, at I bør forskønne, reparere og vedligeholde jeres 
ejendomme« (Opbevaring af fødevarer«, Den danske Stjerne, okt. 
1976, s. 98). 
Fremvis en plakat, der viser følgende: 

Opdræt dyr 

Plant frugttræer og frugtbuske 

Dyrk en køkkenhave 

Henkog og opbevar fødevarer 

Fremstil eller byg nødvendige ting 

Reparér og vedligehold ejendomme. 

OPDRÆT DYR 
Vis billede 22-b, »Kyllinger er lette at opdrætte og passe.« 

Hvis vi har nok jord og bor, hvor vi har lov til at holde husdyr, bør 
vi anskaffe os nogle. Før vi bestemmer os til, hvilke dyr vi vil have, 
må vi være forberedte på at passe dem på den rigtige måde. Det 
betyder, at vi må lære hvilket foder, husly og pasning, de kræver 
for at være sunde. Nogle dyr er lette at passe: høns, kaniner, ænder 
og malkegeder. 
Drøft hvilke slags dyr, der almindeligvis opdrættes i jeres område. Drøft hvilken slags 
foder, huse og pasning, hvert enkelt dyr kræver. 

22-a. Katastrofe kan ramme os, når vi mindst venter det 

163 





Lektion 16 

PLANT FRUGTTRÆER OG FRUGTBUSKE 
Da frugttræer og -buske bærer frugt enten hvert år eller hvert andet 
år, behøver de ikke at plantes igen hvert år, således som det er 
tilfældet med grøntsager. Men de vil måske ikke bære frugt før flere 
år efter, at de er blevet plantet, så vi bør plante dem så snart som 
muligt, hvis vi skal have frugt, når vi behøver den mest. Før vi plan-
ter dem, bør vi lære, hvor meget plads hvert træ eller busk kræver, 
når det er fuldt udvokset, samt hvordan de skal passes rigtigt. 
Drøft hvilken slags frugttræer, -buske, der kan vokse her. Drøft hvordan hvert enkelt 
skal passes. 

DYRK EN KØKKENHAVE 
Vis billede 22-c, »Enhver familie bør have en køkkenhave.« 

Præsident Kimball har bedt om, at enhver familie i Kirken anlægger 
en køkkenhave. Han har sagt, at selvom vi ikke sparer penge på 
projektet, bør enhver familie lære at sørge for sig selv. En køkken-
have leverer friske fødevarer, såvel som ekstra fødevarer, der kan 
konserveres og opbevares. 

KONSERVER FØDEVARER 
I nogle lande er der love mod opbevaring af fødevarer. Præsident 
Kimball har sagt, at de, som bor i sådanne lande, bør respektere, 
adlyde og opretholde landets love og ikke opbevare fødevarer. Men 
hvor opbevaring er tilladt, bør vi følge Herrens råd om at opbevare 
fødevarer for det tilfælde, at der skulle komme tider, hvor ingen 
andre fødevarer er til rådighed. Da en orkan ramte Honduras i efter-
året 1974 var nogle af Kirkens medlemmer, der havde sørget for at 
opbevare deres egne fødevarer, taknemmelige over, at de havde 
gjort det. Kun nogle få måneder før orkanen havde missionspræsi-
denten advaret dem om kommende katastrofer og udfordret dem til 
at begynde et fødevareoplagringsprogram. Bønnerne, melet, risen 
og andre fødevarer, som de havde sat til side, reddede de hellige 
fra hungersnød (se Bruce B. Chapman, »Orkan i Honduras«, New 
Era, jan, 1975, s. 31). 
Der er flere måder at konservere og opbevare vore egne fødevarer. 
Vi kan -
opbevare dem i jorden. Denne metode kan benyttes til nogle 
rodfrugter og visse grønne, bladrige grøntsager, hvis det sted, vi 
opbevarer dem, er køligt og tørt. For megen regn eller dårligt 
afløb vil ødelægge dem. 
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tørre det. Når der er en periode med varmt, solrigt vejr, kan frugter 
og grøntsager tørres i solen. Det eneste problem er, at de må til-
dækkes eller bringes indendørs, når det regner; 
konservere på flasker eller glas. Denne metode er enkel, men farlig, 
hvis den udføres forkert. Hvis den foretages på rette måde, er det 
en god måde at opbevare fødevarer og bevare deres smag. (Det 
udstyr, der bruges kan være fælles for flere familier.) Denne metode 
nødvendiggør også at flasker eller glas beskyttes mod at gå i 
stykker; 
nedsalte. Dette er en billig metode til konservering af frugter, grønt-
sager og kød og kræver ikke meget udstyr. 

FREMSTIL ELLER BYG NØDVENDIGE GENSTANDE 
Hvis vi stod over for en naturkatastrofe, er det nødvendigt, at vi er 
forberedt til at lave mad, opvarme vore hjem og vaske vores tøj, os 
selv og vore omgivelser. Derfor er det vigtigt, at vi har enten olie eller 
brændsel og sæbe eller at vi lærer at fremstille disse ting i en nøds-
situation. Førstehjælpsartikler er ligeledes nødvendige samt recept-
pligtig medicin, sæbe og andre rengøringsmidler, lys, tændstikker 
og andre ting, der er nødvendige for familiens velfærd. Hvis det er 
muligt, skal vi ikke alene opbevare disse ting, men også lære at 
fremstille dem. 

AT LÆRE NYE FÆRDIGHEDER 
I en nødsituation kommer vi måske også ud for behovet for at 
opbygge vore hjem, lader og indelukker. Det er derfor vigtigt, at 
vore familiers medlemmer lærer at arbejde med træ og andre byg-
gematerialer og lærer at benytte værktøj, så de kan lave og repa-
rere møbler og andre nødvendige artikler. Når vi lærer at reparere 
og vedligeholde vore ejendele, kan vi spare tid og penge og undgå 
at gøre os afhængige af andre. 

Hvorfor er det nødvendigt, at vi holder vore ejendele i god stand? 

Lær nye færdigheder 
Nogle af os har lært noget, som vi kan lære andre. Hvis der er evner, 
som ingen af os har, kan vi lære fra bøger eller tidsskrifter, kurser, 
myndighederne eller skoleprogrammer. 
Hvem af os har færdigheder, som vi kan lære andre? Hvor er der mennesker, som 
kan lære os de færdigheder, som vi ønsker at kunne? Hvilke fag bør vi opmuntre 
vore børn til at tage i skolen for at indhente nyttig lærdom? Hvordan kan vi opmuntre 
vore familier til at tilegne sig denne lærdom? 
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Konklusion 
Problemer og prøvelser er en naturlig del af vore erfaringer her på 
jorden. Men hvis vi lærer, hvordan vi fremstiller og opbevarer føde-
varer til os selv, behøver vi ikke at frygte svære tider, for vi vil være 
beredte. Herren har sagt: »Hvis I er beredte, behøver I ikke at 
frygte« (L&P 38:30). 

Udfordringer 
1. Reservér en tid i denne uge til at tale med din kone og dine børn 
om hjemmeproduktion og opbevaring. 
2. Bestem jer til, hvad I behøver til et års forsyning. 
3. Læg en plan til at imødekomme jeres families behov ved at 
anlægge eller fortsætte med en køkkenhave, ved at lære noget nyt 
eller at arbejde på endnu et projekt. 

Lærerens forberedelse 

Før du giver denne lektion: 
1. Find fra lokale myndigheder ud af følgende: 

A. Hvilke slags dyr er det tilladt at have der, hvor I bor, og hvilke er lettest at 
passe. 
B. Hvilke frugttræer, og frugtbuske trives godt i jeres område, og hvilken pasning 
kræver de. 
C. Find ud af om der findes kurser, som kan lære familiemedlemmer, hvordan 
man bygger huse, laver møbler og andre nødvendige artikler. Hvis sådanne kur-
ser ikke er til rådighed, så find ud af, hvem der har så danne evner, og som er 
villige til at undervise deri. 

2. Lav den plakat, der omtales i lektionen. 
3. Giv eleverne til opgave at læse historier og skriftsteder i lektionen højt i klassen. 
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Udvikling og 
forbedring af 
arbejdsevner 

Formålet med denne lektion er at hjælpe os til at forstå den betyd-
ning, som Herren tillægger arbejde, hvordan man klogt vælger sit 
arbejde, og hvordan man forbedrer sine evner til at arbejde. 

Indledning 
Den første nedskrevne instruktion, der blev givet Adam efter faldet, 
var det evige princip om arbejde. Herren sagde til Adam: »I dit 
ansigts sved skal du spise dit brød, indtil du vender tilbage til jor-
den« (1 Mos 3:19). 
Vor himmelske Fader har givet os den samme befaling. Det Første 
Præsidentskab i Kirken har erklæret: »Det er en velsignelse, at det 
kræves af os, at vi arbejder, og vi bør gøre det villigt og uden bekla-
gelse« (»Det Første Præsidentskab opfordrer til flid«, Ensign, marts 
1975, s. 75). Arbejde er en af nøglerne til evigt liv. Vor vise og kærlige 
himmelske Fader ved, at vi vil lære mere, udvikle os mere, opnå 
mere og have mere nytte af et liv i arbejde end af et liv i lediggang. 
Vis billede 23-a, »Arbejde er en velsignelse, der er givet os af vor himmelske Fader.« 

Klogt valg af arbejde 
At vælge vores arbejde er yderst vigtigt. Vi må indsamle kendsger-
ninger, træffe bønsomme beslutninger, opnå uddannelse og erfa-
ring og derpå søge en stilling, som vil gøre os i stand til at sørge for 
vores familie. 

Skriv de efterfølgende fire skridt på tavlen. 

INDSAML KENDSGERNINGER 
Mens vi er unge, bør vi afgøre, hvilken slags arbejde, der vil være 
bedst for os, ved at overveje vore talenter, evner og interesser. Vi 
bør erkende, at vi får større succes, hvis vi udfører noget, som vi kan 
lide at gøre. Skønt nogle af os, som allerede har arbejde, ikke har 
haft mulighed for at vælge vores arbejde, kan vi følge de samme 
skridt for at forbedre vores arbejdssituation. 
Før vi bestemmer os til et fag, bør vi overveje det pågældende fags 
fremtid. Med de bestandige forandringer i verden, forsvinder 
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mange fag, og nye skabes. En af de måder, hvorpå vi kan lære om 
et arbejdes fremtid, er at spørge venner, slægtninge, kammerater i 
præstedømmet og Kirkens ledere. I nogle byer findes erhvervsvej-
ledere og offentlige kontorer, som kan hjælpe. Ofte kan fagskoler og 
højere skoler fortælle os, hvilke stillinger, der er ledige. Avisernes 
stillingsannoncer fortæller også, hvilke fag, der er behov for. 
Når vi vælger et fag, bør vi også tage i betragtning, hvilke fag, der 
hjælper os til at holde os nær til Kirken. Der er nogle fag, som 
kræver, at vi er borte fra hjemmet i længere perioder eller forhindrer 
os i at efterleve evangeliet helt, som vi burde. Sådanne forhold kan 
undgås ved omhyggeligt valg af stilling. Hvis vi finder os selv i en 
utilfredsstillende arbejdssituation, kan vi arbejde for at kvalificere os 
til et andet fag eller et andet arbejde. 
Vis billede 23-b. »Herren vil bekræfte vores valg af arbejde, hvis vi beder ham 
derom.« 

BED 
Det er meget vigtigt, at vi søger Herrens hjælp, når vi ser os om efter 
arbejde. Beslutningerne skal træffes af os, men Herren vil hjælpe os 
til at vælge klogt, hvis vi beder i oprigtighed. Men bøn alene er ikke 
tilstrækkelig. Brigham Young sagde: »Min tro får mig ikke til at 
mene, at Herren vil forsyne os med flæskesteg og brød, som alle-
rede er smurt... han vil gøre det muligt for os at dyrke kornet, bage 
brødet, skaffe os jordens frugter, at skaffe os udkommet« (Discour-
ses of Brig ham Young, s. 291). 
Når vi træffer vore endelige afgørelser, har vi brug for at bede og 
modtage den fred i sindet, som kommer, når vi ved, at vi ledes af 
Helligånden. Derefter må vi handle i overensstemmelse med vores 
beslutning. En broder, som benyttede disse principper til at foran-
dre sit liv og arbejde, er Taisho Komura fra Japan. 
Læs denne historie: 

Taisho Komura var ansat som barber i Japan. En dag blev han kon-
taktet af missionærerne og senere døbt. 
Under deres samtaler havde han lært om at holde sabbatten hellig. 
Men sabbatten var den travleste dag i barbersalonen. Så efter at 
have bedt om problemet med hensyn til at holde sabbatten hellig, 
besluttede han sig til at søge undervisning for at få et nyt arbejde. 
Lad flere medlemmer fortælle, hvordan bøn har hjulpet dem til at træffe kloge afgørel-
ser. 
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AT DYGTIGGØRE SIG TIL ARBEJDE 
Vis billede 23-c, »Dygtiggørelse kræver tid og indsats.« 

At dygtiggøre sig til et bestemt arbejde kræver tid og indsats. Hvis 
vi ønsker at forbedre vores arbejdssituation, må vi være villige til at 
studere og arbejde for at opnå den nødvendige kunnen og 
optræning. 
Lærepladser, korrespondancekurser, efterskoler, fagskoler, hånd-
bøger og andre bøger kan hjælpe os til at udvikle vore evner. 
Samtaler med mulige arbejdsgivere, besøg på arbejdspladser og 
direkte arbejde på forskellige arbejdspladser vil også øge vores 
kundskab og evner. 
At læse og skrive er to grundlæggende evner, som vil hjælpe os til 
at få arbejde, og kan vi ikke læse og skrive, bør vi bede om hjælp 
hos nogen, som kan. Vi bør aldrig betænke os på at benytte andres 
viden og oplysninger i vores familie, i Kirken og i samfundet. 
Hvilke evner og talenter kan enhver af os dele med vore brødre i kvorummet? Lad 
én, som forud har fået dette til opgave, fortælle os hvordan arbejdsformidlingen og 
eventuelle andre arbejdsanvisningskontorer kan hjælpe. 

Når vi har sat os et mål, må vi være forberedt på at ofre meget for 
at nå det. Det betyder at være villig til at gøre alt det, der er nød-
vendigt for at udvikle vore evner. Fremgang kommer kun, når vi 
opfylder kravene og ofrer det nødvendige for at opnå det. »Hvad et 
menneske sår, skal han også høste« (Gal 6:7). 
Følgende historie viser, hvordan et medlem af Kirken i Stillehavet fik 
held med sig i sine anstrengelser for at forbedre sine arbejdsevner 
og sørge for sin familie. 
Som ung mand havde Viliami Havili lært betydningen af individuel 
indsats for at lære og forbedre sine evner, så han ville blive i stand 
til at sørge for sin kommende familie. Og da han var blevet gift arbej-
dede broder Havili hårdt for at tjene og opspare nok penge til at 
købe et stykke landbrugsjord, der var billigt til salg. 
Den landbrugsjord, han købte, ansås for mindre værdifuld, fordi 
den lå på bakket grund og nær ved havet, hvor blæsten let kunne 
ødelægge høsten. Men han arbejdede meget hårdt med at berede 
jorden til plantning. Han brugte også meget tid til at studere teknik-
ken ved moderne landbrug. Da de oplysninger, han havde brug for, 
kun var til rådighed i fransksprogede bøger, lærte han sig fransk 
godt nok til at kunne læse sådanne bøger om landbrug. 
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Af disse bøger lærte han sig, hvordan man gøder jorden, noget, 
som mange andre landmænd i det pågældende område aldrig 
havde brudt sig om at lære. Han lærte, hvordan man benytter visse 
kemikalier til at dræbe insekter og til at bekæmpe plantesygdomme. 
Han fandt også ud af, hvilke afgrøder, der var salgbare og kunne 
eksporteres til høje priser. Det var ikke noget under, at broder Hav-
ili på grund af sin store personlige indsats og med Herrens hjælp 
blev en vellykket landmand. 
Hvilke muligheder er der for arbejde hos os? 

Disse stillinger og andre er muligvis kun til rådighed for os, hvis vi 
forbereder os og lærer de nødvendige kundskaber. 

SØGEN EFTER ARBEJDE 
Et kvalificeret menneske kan ikke antages, før han kontakter en 
mulig arbejdsgiver. En mand, som planlægger at være selvstæn-
dig, kan heller ikke sælge sine produkter eller tjenesteydelser, før 
han kontakter mulige købere. Den arbejdsløse præstedømmebærer 
har derfor ansvaret for aktivt at søge efter arbejde. 
Hvis han finder det vanskeligt at finde arbejde, vil det måske være 
nødvendigt for ham at få hjælp fra sit præstedømmekvorum. En kir-
keleder har sagt, at »det bør være gennem præstedømmekvorum-
met, at oplysninger om ledige stillinger og om arbejdssøgende 
kommer. Vore kvorummer bør finde dem, som har brug for arbejde, 
eller som behøver et bedre arbejde, og derpå gøre alt, hvad de kan 
for at hjælpe deres medlemmer til at finde arbejdsmuligheder« 
(Howard W. Hunter, "Prepare for Honorable Employment", Ensign, 
nov. 1975, s. 123). 
Hvad kan vi som kvorumsmedlemmer gøre for at hjælpe vore brødre med at finde 
arbejde? 

Forbedring af arbejdsvaner 
Apostlen Paulus tilrådede brødrene i Kirken: »Vær ikke tøvende i 
jeres iver« (Rom 12:11). Vi bør altid gøre vores bedste og søge at 
forbedre vore arbejdsvaner. For at gøre det må vi have en god ind-
stilling til arbejde. Denne kontrolliste kan hjælpe os til at huske på 
nogle af de mere betydningsfulde arbejdsvaner: 
• Bruger jeg min tid godt? 
• Samarbejder jeg med min arbejdsgiver, min foresatte og med 

mine arbejdskammerater? 
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• Benytter jeg min arbejdsgivers ejendele til personligt brug eller i 
Kirken uden tilladelse eller uden at betale for dem? 

• Kunne jeg være mere præcis med hensyn til at møde på arbejde 
og at vende tilbage fra hvilepauser? 

• Udfører jeg mit arbejde så godt, som jeg kan? 
• Er jeg venlig over for mine medarbejdere, min foresatte og 

arbejdsgiver? 
Læs denne historie højt: 

Da præsident Heber J. Grant var ganske ung, lærte han betydnin-
gen af at forbedre sine arbejdsvaner og at yde en ekstra indsats. En 
dag, da han spillede kugler med nogle andre drenge, så de en 
bankbogholder. En af drengene bemærkede: »Den mand tjener 
150 dollar om måneden.« Heber regnede ud for sig selv, at han 
måtte pudse 120 par sko hver eneste dag for at tjene så mange 
penge om måneden. Så han besluttede sig lige med det samme til, 
at han en dag ville være bogholder i en bank. 

Dengang blev alle optegnelser og konti i en bank ført med hånd-
skrift, og et af kravene til en god bogholder var evnen til at skrive 
godt. For at få det arbejde, måtte Heber først øve sig i at skrive. 
I begyndelsen var hans evner til at skrive så dårlige, at hans venner 
gjorde nar af ham. Det sårede hans stolthed, og han sagde: »En 
dag bliver jeg i stand til at give jer lektioner i skrivekunst.« På grund 
af sin iver efter at udvikle denne kunnen, blev han lærer i hånd-
skrivning på et universitet. Han skrev lykønskningskort, bryllupskort, 
forsikringspolicer, aktiebeviser og juridiske dokumenter. 
Han sagde: »Engang tjente jeg 20 dollar nytårsdag ved at skrive 40 
dusin kort med glædeligt nytår og en mands navn i hjørnet. Da 
næste års nytårsaften kom, sad jeg på kontoret temmelig sent og 
skrev visitkort. Mr. Wadsworth min chef, kom ind og fortalte venligt, 
at forretningen gik godt. Han talte om, hvordan jeg havde ført 
bøgerne for et andet selskab uden at få honorar derfor. Han sagde 
en række pæne ting, som gjorde mig meget lykkelig. Og så gav han 
mig 100 dollars, som var dobbelt så meget, som alt mit ekstra 
arbejde var værd. Tilfredsstillelsen ved at føle, at jeg havde vundet 
min arbejdsgivers tilfredshed og tillid, var mere værd for mig end to 
gange de 100 dollar« (se Bryant S. Hinckley: Heber J. Grant: High-
lights in the Life of a Great Leader, s. 39-42). 
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Konklusion 
Evnen til at arbejde er en velsignelse. Herren har igennem sine pro-
feter sagt os, at det er vores opgave at arbejde og sørge for vore 
familier. Vi kan lære gode arbejdsvaner og færdigheder ved at 
udøve dem, såvel som fra de mennesker, der har erfaring. For at 
finde et job, som er lønsomt, bør vi indsamle kendsgerningerne, 
bede, før vi træffer afgørelser, samt udvikle evnen til at arbejde. 

Udfordringer 
Prøv at forbedre dig på et af de områder, der nævnes i den per-
sonlige kontrolliste for arbejdsvaner, der findes i dette kapitel. 

Yderligere skriftsteder 
L&P 31:5 (arbejderen er sin løn værd) 
L&P 42:42 (den lade skal ikke æde arbejderens brød) 

Lærerens forberedelse 

Før du giver denne lektion: 
1. Læs kapitel 27 i Håndbog i evangeliske principper. 
2. Gennemlæs lektion 12, »Faderens ansvar for sin families velfærd«, i denne bog. 
3. Sørg for tavle og kridt. 
4. Hvis du ønsker det, så lad en elev finde ud af, hvilke skoler og kurser, der er til 
rådighed i jeres område til forbedring af arbejdsmuligheder og evner. 
5. Giv eleverne til opgave at læse historier og skriftsteder i lektionen højt i klassen. 
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Bevar helbredet 

Formålet med denne lektion er at hjælpe os til at forstå, hvorfor det 
er så vigtigt for os at holde vore legemer fysisk sunde. 

Indledning 
En af grundene til at vi kom til.jorden, var at opnå fysiske legemer. 
Præsident Brigham Young erklærede: »Vore jordiske legemer er 
meget vigtige for os; uden dem kan vi aldrig blive herliggjort i de 
kommende evigheder« (Discourses of Brigham Young, s. 56). 
Selvom vore legemer vil blive herliggjort i evigheden (se Alma 
11:42-44), lider de i dette liv under sygdom, lidelser, smerte og 
overlast. Nogle er midlertidigt handicappede. Andre er det for livs-
tid. Men ligegyldigt hvordan vores situation er, så er vore legemer 
betydningsfulde for os, for de hjælper os til at nærme os fuldkom-
menhed. 

Mennesket er både et åndeligt og et fysisk væsen. Og det fysiske 
og det åndelige kan ikke adskilles. Det åndelige og det intellektu-
elle kan ikke nå deres fulde muligheder uden støtte og styrke fra 
legemet (se L&P 93:33-34). Til trods for denne kendsgerning udvik-
ler mange præstedømmebærere sig åndeligt og intellektuelt, men 
undlader at udvikle sig fysisk. 

Præsident David O. McKay har udtalt: »Den sunde mand, som 
tager vare på sit fysiske væsen, har styrke og vitalitet; hans legeme 
er et passende sted for Ånden at være ... det er derfor nødvendigt 
at sørge for vore fysiske legemer og at adlyde lovene for fysisk 
sundhed og lykke« ("The Whole Man" i Improvement Era, april 1952, 
s. 211). 

Værdien af et godt helbred 
Her er nogle af fordelene ved at have et sundt legeme: 

VI ER I STAND TIL AT TJENE BEDRE 
Jo sundere vi er, desto bedre er vi i stand til at betjene andre og at 
bringe lykke til dem og til os selv. 
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VI ER BEDRE LEDERE 
På grund af de krav, der stilles til en leder, har han behov for at have 
styrke og energi. Hans kaldelse kræver, at han er så sund som 
mulig. 

VI HAR DET BEDRE MED OS SELV OG ANDRE 
Når vi bevarer vore legemer sunde, har vi det godt med os selv og 
føler begejstring for vores gerning. Vi føler også større tålmodighed, 
kærlighed og venlighed over for andre. 

VI ER I STAND TIL AT SØRGE FOR OS SELV 
Jo sundere vore legemer er, desto bedre er vi i stand til at arbejde 
og således sørge for os selv og vore familier. 

Vi skal bevare vores fysiske helbred 
Mange sundhedsproblemer er følgen af forkert levevis, sygdom, 
overvægt, dårlig ernæring træthed og mangel på motion. Uden 
hensyn til hvor vi bor, kan vi komme ud for sådanne sundhedspro-
blemer. Selvfølgelig må vi for at forebygge eller løse sådanne sund-
hedsproblemer, finde ud af, hvad vore personlige problemer er. Når 
først vi har fundet ud af det, kan vi udvikle programmer, der passer 
til vores tid, og som hjælper os til at bevare vores legeme sundt. 
Både vores personlige sundhedsprogram og vores familiesund-
hedsprogram bør inkludere følgende: 
Bed den elev, der fik opgaven, om at rapportere om hans besøg på en lokal sund-
hedsklinik. 

Vores personlige og vores families sundhedsprogram bør omfatte 
følgende: 

EFTERLEVELSE AF VISDOMSORDET 
Herren har fortalt os, at der er visse substanser, som vi ikke bør ind-
tage i vore legemer. De omfatter tobak, kaffe, te, alkohol og visse 
fødemidler. På den anden side har han foreslået nogle fødevarer og 
drikke, som vi bør benytte til at bevare et godt og sundt legeme. De, 
som holder visdomsordet, bliver lovet sundhed, visdom og beskyt-
telse (se L&P 89:18-11). 
Bed en af eleverne om at fortælle, hvad visdomsordet indeholder (se L&P 89:1-17). 

Følgende historie illustrerer nogle af de velsignelser, der kommer af 
at adlyde visdomsordet. 
»Jeg var endnu ikke fyldt 12 år, da jeg for over 60 år siden arbej-
dede sammen med min far under kornhøsten. Han høstede, og jeg 
bandt negene; det var et trættende stykke arbejde, dag efter dag. 
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En lørdag begyndte vi at stakke neg ved daggry og blev ved til 
omkring kl. halv ni om aftenen. Jeg var så træt, at jeg havde mest 
lyst til at lægge mig ned og sove uden mad. 
Min far kiggede på mig og sagde blidt: >Lee, på det stykke jord jeg 
høstede i dag var kornet temmelig grønt. Hvis vi venter med at 
stakke det til mandag, vil kernerne være helt indskrumpne. Vi må 
gøre det i aften. Det er fuldmåne. Tror du, du kan hjælpe mig?< 
Jeg tilbageholdt mine tårer og nikkede. 
Så sagde min far: >Det er godt. Nu skal vi have en bid mad.« 
Vi blev snart færdige med at spise vores brød og drikke vores mælk, 
men jeg var stadig så træt, at jeg knap kunne løfte hovedet. Da min 
far gik ud for at fodre grisene, sad jeg ved bordet og var temmelig 
bitter. Jeg tænkte: >Jeg har aldrig røget eller drukket; jeg har altid 
overholdt visdomsordet. I Lære og Pagter står der, at hvis man over-
holder visdomsordet, vil man kunne gå uden at blive træt og løbe 
uden at blive mat. Og nu er jeg så træt, at jeg knap nok kan holde 
mit hoved oprejst. < Jeg kunne mærke, hvordan det trak i mundvi-
gene, da jeg kæmpede for at holde udmattelsens tårer tilbage. 
Det er umuligt at beskrive, hvad der skete, men det virkede som om 
et vidunderligt, hvidt lys krøb ind i min sjæl og fyldte hver fiber af min 
krop. Jeg rejste mig, da min far kom tilbage, og vi gik ud i markerne. 
Min far var hurtig til sit arbejde, men han kunne ikke følge mig den 
aften, selv om han arbejdede så hurtigt, han kunne. Jeg løb afsted 
fra række til række, greb negene i en fart og kastede dem op i 
stakke; mange af negene var tungere end jeg selv. Jeg vil aldrig 
glemme forbavselsen i min fars øjne« (Leo H. Spencer, »At løbe 
uden at blive mat,« Den danske Stjerne, august 1974, s. 330). 

ARBEJDE 
Arbejde er en velsignelse, ikke en forbandelse. Det sætter os ikke 
alene i stand til at sørge for vores families tarv, men det holder 
også vore legemer og sind aktive og vågne (se 1 Tess 4:11-12 
og SI 128:2-3). 

TILSTRÆKKELIG HVILE 
Nogle mennesker sover ikke længe nok til at få den tilstrækkelige 
hvile. Andre mennesker sover længere, end de behøver. Herren har 
tilrådet os til at få den nødvendige søvn, men heller ikke mere, end 
vi behøver. Vi er allesammen forskellige og må hvile i henhold til 
vore behov, men han har fortalt os, at vi skal gå tidligt i seng og 
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stå tidligt op, så både legeme og sind kan blive styrkede (se 
L&P 88:12). 

PERSONLIG RENLIGHED 
For at forebygge sygdomme bør vi bade, børste vore tænder og 
vaske vore hænder regelmæssigt. Vi bør også regelmæssigt vaske 
vores tøj, sengetøj og køkkengrej. 
Sygdom og infektion kan forebygges ved at udrydde smittekim. Vi 
kan udrydde smittekim noget ved at holde insekter og forskellige 
dyr ude af hjemmet ved hurtigt at skille os af med dyre og menne-
skeaffald. Af samme grund bør fødevarer opbevares på et rent, sik-
kert sted. 

RIGTIG ERNÆRING 
Den rette ernæring består af fødevarer fra hver af tre fødegrupper 
ved hvert måltid. Vi behøver kød og animalske produkter for at 
vokse; frugt og grøntsager til beskyttelse mod sygdom; og korn og 
rodfrugter med stivelse til at give energi. (For yderligere oplysninger 
kan henvises til Sidste dages hellige kvinder-Grundkursus forkvin-
der, Del A, lektion 22, »Familiens ernæring«.) 

LÆGETILSYN OG TANDPLEJE 
Vi kan beskytte os selv og vore familier mod nogle sygdomme ved 
at blive vaccineret. I de fleste dele af verden gives vaccination på 
sundhedsklinikker og hos læger. Vi bør også regelmæssigt lade en 
tandlæge kontrollere vore tænder. 

FYSISK TRÆNING 
Vis billede 24-a, »Regelmæssig fysisk træning er nødvendig for godt helbred.« 

Motion er noget, som kan være fornøjeligt både for den enkelte og 
for familier. En udmærket motion, som næsten alle kan udføre, er at 
løbe. Vi kan løbe når som helst og hvor som helst, og det bringer de 
største resultater på kortest mulig tid. At løbe på stedet og at gå er 
også god motion. Basketball, fodbold, håndbold, svømning og 
andre sportsgrene kan give både godt helbred og underholdning. 
Før man starter et krævende motionsprogram, bør man undersøges 
hos lægen. At modtage og følge en læges råd med hensyn til at 
motionere vil forebygge, at vi gør noget, der kan skade os i stedet 
for at hjælpe os. 
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Vis billede 24-b, »Motion er et udmærket projekt for hele familien.« 

FRITIDSAKTIVITETER 
Da fysisk aktivitet løsner det tryk, den anspændthed, der kommer 
fra vore daglige forpligtelser, bør fritidsaktiviteter ofte bestå af fysisk 
aktivitet. Det hjælper os til at bevare god mental og fysisk sundhed. 
En fordel ved et motionsprogram er den mulighed, det giver os for 
at være sammen med vore familier. Det enkelte familiemedlem vil 
ikke alene bedre blive motiveret til motion, men vil også føle sig 
nærmere knyttet til de andre medlemmer af familien. 

Konklusion 
Balance er vigtig for et lykkeligt liv. Det betyder, at vi må stræbe 
efter at opnå en balance mellem arbejde, hvile og rekreation. Præsi-
dent Brigham Young tilrådede: 
»Lad os prøve at udstrække det nuværende liv til det yderste ved at 
adlyde enhver sundhedslov og ved på passende måde at få 
balance mellem arbejde, studium, hvile og fritid ... berede os til et 
bedre liv. Lad os undervise vore børn i disse principper, så ... de 
kan blive belært om at lægge grundlaget for sundhed og styrke« 
{Discourses of Brig ham Young, s. 186). 
Kirken har brug for præstedømmebærere, som er forberedt ånde-
ligt, intellektuelt og fysisk, for et godt helbred hjælper os til at være 
effektive i vore mange gøremål. 

Udfordringer 
1. Undersøg dine personlige sundhedsproblemer. 
2. Sørg for at udvikle et fysisk sundhedsprogram for dig selv og din 
familie. 

Yderligere skriftsteder 
Ordsprogene 23:19-23 (vi bør være kloge i vores valg af, hvad vi 
drikker og spiser) 
Ordsprogene 31:1-4 (vi bør ikke lade os forfalde til stærke drikke og 
umoralitet) 

Lærerens forberedelse 

Før du giver denne lektion: 
1. Læs kapitlerne 27, »Arbejde og det personlig ansvar« og 29, »Herrens sund-
hedslov« i Håndbog i evangeliske principper. 
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2. Bed en elev om at besøge en sundhedsklinik i jeres område, som kunne hjælpe 
kvorumsmedlemmerne med at imødekomme deres sundhedsbehov, og rapportere 
om besøget. 
3. Giv en anden elev til opgave at give en fem minutters rapport om indholdet af vis-
domsordet (L&P 89:1-17). 
4. Giv eleverne til opgave at læse historier og skriftsteder i lektionen højt i klassen. 
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Tjen samfundet 
og landet 

Formålet med denne lektion er at hjælpe os til at forstå vore ansvar 
over for vores samfund og nation. 

Indledning 
Som medlemmer af Jesu Kristi Kirke bør vi føle et broderskab for og 
kærlighed til alle mennesker i alle verdens nationer, især dem i 
vores eget nabolag, samfund og nation. Vi bør være loyale over for 
vores land og folk og gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe vores rege-
ring med at opfylde det folks behov, som den leder. 
»Vi tror, at regeringer indstiftedes af Gud til menneskets gavn,« 
proklamerer Lære og Pagter, »og at han holder menneskene 
ansvarlige for deres handlinger med hensyn til disse« (L&P 134:1). 

Vore personlige forpligtelser 
Mange af samfundets problemer kommer, fordi nogle mennesker 
og familier ikke lever ærligt og moralsk, eller fordi de ikke arbejder 
for at klare sig selv. Før vi kan yde tjeneste til vores samfund eller 
nation, må vi derfor selv leve ærligt og godt. Vi må først tage vare 
på os selv og vore egne familier og prøve at overvinde de proble-
mer, som måtte have indflydelse på dem. 
Som altid er vores største ansvar at efterleve evangeliet. Ved at gøre 
det, hjælper vi ikke blot os selv, men også andre. Det eksempel, vi 
viser i vores dagligliv, vil øve indflydelse på andre, mere end noget, 
vi kan sige. I Mormons Bog for eksempel fik folkene i en ugudelig 
by at vide, at Herren havde sparet dem alene på grund af de bøn-
ner, som retfærdige havde opsendt. 
Bed eleverne om at læse Alma 10:22-23. 

Herren vil af og til velsigne et helt samfund på grund af nogle få 
menneskers retfærdighed. Præsident David O. McKay har talt om 
behovet for, at Kirkens medlemmer er et godt eksempel: »Alle bør 
sætte en ære i at gøre >mormonismen< til et ord, der betyder påli-
delighed, mådehold, dyd, ærlighed, retfærdighed - hvilke er fun-
damentale principper i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, og 
ved at være eksempler herpå i vores dagligliv bidrager vi til at for-
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andre samfundet. Vi overfører vores religion til forbedring af sociale 
forhold og bringer frelse og fred til mennesker her og nu« (Confer-
ence Report, oktober 1927, s. 14). 
Vi kan yde styrke til vores samfund og land ved at leve ærligt og 
godt, tage vare på vore egne familier og bede om styrke til at blive 
gode eksempler. 

Vores ansvar over for nabolag og samfund 
Herren forventer, at vi skal elske og tjene vore naboer og venner. 
Det kræver ikke nogle større offerhandlinger; venskab er for det 
meste baseret på små venlige gerninger. En del af det at være en 
god nabo er at holde øje med andres behov, deriblandt enker og 
forældreløse. Den største tjeneste, vi kan yde vores næste, er at for-
kynde evangeliet for dem. Men hvad enten de accepterer eller ej, 
bør vi holde af dem og tjene dem. 
Vores samfund har et stort behov for pålidelige og ærlige borgere, 
som er villige til at hjælpe. 
Bed eleverne om at læse L&P 58:27-28. Overvej et øjeblik nogle af de problemer, 
som folk i vores samfund står overfor. Kan I nævne nogle af »de gode sager«, som 
vi bør støtte i vores by eller vores nabolag? 

Vis billede 25-a, »Vores ansvar over for Gud omfatter tjenestegerninger for vore med-
mennesker.« 

UDDANNELSE 
Nogle steder er der behov for at bygge skoler eller udvide dem. 
Andre steder behøver skolerne bedre bøger, undervisningshjælpe-
midler og studiekurser. Følgende historie fortæller, hvordan nogle 
sidste dages hellige forbedrede kvaliteten af den undervisning, 
som blev tilbudt i deres børns skoler: 
»En af de gode sider i vores yndlingsby, Seattle i staten Washing-
ton, var det fremragende system med offentlige skoler. I løbet af 
de 20 år, vi boede der, blev vi somme tider fristet til at flytte uden-
bys, men bestemte os altid til sidst til at blive i selve byen, til dels 
på grund af vores gode indtryk af de uddannelsesmuligheder, der 
blev givet vore tre børn i de offentlige skoler... 
Men i de senere år bemærkede vi en forandring i skoleadministrati-
onen, som begyndte at afvige fra den tidligere sunde og gennem-
prøvede uddannelsespolitik ... de begyndte at foretage radikale 
forandringer i metoder og pensum ... andre retningslinjer ødelagde 
studenternes moral, skabte alvorlige problemer med sikkerhed og 
moral samt narkotikamisbrug. 
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Denne alarmerende oplysning motiverede mange af os til at øge 
vores aktivitet og tjeneste i forældrekredsen og blandt de valgte 
skolerådsmedlemmer. I et stort skoleområde, svarende omtrent til 
vores wards grænser, valgte bekymrede forældre og venner nogle 
af os til stillinger i begge organisationer. 
Med en kirkebaggrund til at få tingene udført ved møder begyndte 
sidste dages hellige medlemmer at øve indflydelse på skoleadmi-
nistrationen. Samtidig med at vi støttede de gode programmer, var 
vi i stand til at få gennemført en mulig tilbagevenden til de traditio-
nelle pensa og undervisningsmetoder. Vi opnåede øget sikkerhed 
og begrænset mobning og mishandling af elever på gangene og i 
skolegården samt nedskæring i narkotikamisbrug og moralske 
overtrædelser. Vi vandt Større forældreinteresse og involvering 
og fik eleverne med i vores organisation ... Vi beviste over for 
borgerne, at de virkelig kunne øve indflydelse på deres valgte 
embedmænds beslutninger... 

Disse erfaringer beviste igen, at sidste dages hellige, når de fore-
ner sig, og når de virkelig forpligter sig, udgør en magt til indflydelse 
på en større befolkning. 
Dette vidnesbyrd har ført mig hen imod involvering på andre områ-
der f.eks. samfundsmæssige, erhvervsmæssige og politiske. Det 
har overbevist mig om, at sidste dages hellige ikke alene må, men 
kan hjælpe med til at gennemføre de sociale forandringer, som vi 
så alvorligt behøver« (David L. Tomlinson, "We Changed Our Chil-
dren's Schools", Ensign, juni 1976, s. 52-53). 
Hvilke uddannelsesmæssige behov har vores samfund? Hvad kan vi som enkelt-
personer og som en præstedømmegruppe gøre for at hjælpe? 

MORAL 
Ofte kan prostitution, pornografi og andre moralske onder stand-
ses, hvis blot en gruppe mennesker handler sammen. Det betyder, 
at nogen først må få gruppen organiseret, og hvem er bedre i stand 
til at lede kampen imod disse onder end en bærer af præstedøm-
met? Præstedømmekvorummer i Salt Lake City har for eksempel 
organiseret fredelige demonstrationer ved teatre, som viser porno-
grafiske film. 
Hvad er de moralske problemer i vores samfund? Hvad kan vi gøre for at overvinde 
disse problemer? 

25-a. Vores ansvar over for Gud omfatter tjenestegerninger for vore medmennesker 
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SUNDHED OG SIKKERHED 
De fleste samfund har brug for at forbedre deres forhold med hen-
syn til sundhed og sikkerhed. Nogle byer har brug.for bedre trafik-
forhold eller bedre sikkerhedsregler. Andre steder er der brug for 
bedre vand eller sanitære faciliteter. 
Når vi prøver at tjene vores samfund, må vi overveje vores sam-
funds egne særlige behov. Når først vi har afgjort, hvilke problemer, 
der er de mest påtrængende, kan vi udvælge et behov og lægge 
planer for at hjælpe med til at løse det. Medlemmer af vores Kirke 
har været nyttige i mange samfundsprojekter. Nogle medlemmer af 
Kirken har for eksempel politiske embeder, virker i komiteer eller 
udfører frivilligt arbejde for at hjælpe deres samfund. 
Ted Brewerton, præstedømmebærer i Calgary i Canada, er et 
eksempel på, hvad et menneske kan gøre for at forbedre sit sam-
fund. Han blev æret som den mest fremragende farmaceut i sin 
landsdel for sit arbejde mod narkotikamisbrug. Han omdelte bro-
churer, holdt foredrag, besøgte skoler og hjalp regeringsembeds-
mænd med at kontrollere benyttelsen af narkotika. Han har bestemt 
været årsag til store forandringer i hundredvis af menneskers til-
værelse (se Janice Smith, "Making a Difference", Ensign, juni 1976, 
s. 50). 

Nogle sidste dages hellige har undskyldt sig fra at ofre tid på deres 
samfund ved at hævde, at det ikke ville gøre nogen forskel til det 
bedre, eller at de havde for travlt. Men Herren forventer, at vi alle-
sammen bliver involveret og gør noget mere end at arbejde i Kirken. 
Forbedringen af livet i det lokale samfund er også Herrens arbejde. 
Drøft sundheds- og sikkerhedsbehov i jeres område. Hvad kan vi som præstedøm-
mebærere gøre for at afhjælpe disse behov? 

VELFÆRDSBEHOV 
Det er især vigtigt, at sidste dages hellige er villige til at hjælpe 
andre, der er i nød. Et godt eksempel på en sådan tjeneste forekom 
i 1976, da en dæmning brød sammen, og vandet oversvømmede 
flere byer nær Rexburg i Idaho. Medlemmer af Kirken fra alle de 
omliggende stater besluttede sig til, at de ville hjælpe med at rydde 
op i byerne, som var blevet ødelagt eller tilintetgjort. Unge menne-
sker og præstedømmekvorummer lejede busser og rejste til det 
oversvømmede område. De hjalp med at rydde op, reparere og 
opbygge nye hjem. Adskillige mænd og kvinder passede børn, så 
forældrene kunne arbejde på deres egne beskadigede hjem. I 
løbet af nogle få uger var oprydningsarbejdet overstået, takket 
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være det frivillige arbejde af SDH-medlemmer, som ønskede at 
tjene deres medmennesker. 
Her er nogle måder, hvorpå vi kan styrke vores nabolag og sam-
fund: 
• Dele evangeliet med vore venner og naboer. 
• Holde af og tjene vore naboer ved at udføre små men regelmæs-

sige gode gerninger for dem. 
• Være ivrigt beskæftiget med en god samfundsopgave. 
• Hjælpe med at identificere og løse samfundsproblemer. 

• Tjene i lederstillinger i samfundet. 

Ansvar over for vores land 
Præsident H. Eldon Tanner har sagt: »Vi forventer, at enhver mand 
er loyal over for sit fædreland - det land, hvori han blev født, det 
land, hvori han bor, arbejder og opdrager sine børn« ("If They Will 
But Serve the God of the Land", Ensign, maj 1976, s. 48). Vi har brug 
for at føle kærlighed til vores land og dets befolkning og ønske det 
bedste for dem. Sådan kærlighed kommer naturligt, når vi lærer at 
påskønne vore landsmænds historie og opofrelser. 
At være loyale over for vores land betyder ikke, at vi skal være enige 
med alle de enkeltpersoner, som leder regeringen. Men de fleste 
regeringsembedsmænd prøver oprigtigt at gøre det, der er rigtigt, 
og vi bør give dem vores støtte. Vi bør dagligt bede om, at de vil 
træffe de rette dispositioner og gøre det rette. Præsident Harold B. 
Lee havde engang et møde med præsidenten for De Forenede Sta-
ter, i hvilken han »forsikrede ham, at ligegyldigt, hvad hans navn 
eller politiske parti var, så ville vi [Kirken] ofte være på vore knæ og 
bede Gud om, at han og denne nations ledere og andre nationers 
ledere ville bringe os gennem tidernes vanskeligheder« ("A Time of 
Decision", Ensign, juli 1972, s. 29). 

At tjene vores nation omfatter også at adlyde dens love. Fred kan 
kun findes, når alle adlyder loven. Den 12. trosartikel siger: »Vi tror, 
at vi må være loyale over for konger, præsidenter, herskere og 
øvrighedspersoner og adlyde, ære og holde lovene.« 
Hvis der er unge præstedømmebærere i klassen, så tal om måder, hvorpå de kan 
vise respekt for myndighed og lydighed mod loven. Hvordan kan en ung mand for-
berede sig til at tjene sit samfund og land? 

Ethvert land har sine egne måder at lave love på. Nogle lande tilla-
der borgerne at stemme på repræsentanter, som kan hjælpe med 
til at lave lovene. Især i disse lande har sidste dages hellige pligt til 
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at holde sig informerede om sager af offentlig interesse og til at 
støtte gode mænd som kandidater til embeder. I lande, hvor der 
holdes offentlige valg, bør enhver borger stemme. 

Konklusion 
Som sidste dages hellige har vi ansvar over for vores samfund og 
vores land. Vi har pligt til at leve retskaffent og at hjælpe med til at 
løse alle vores samfunds problemer og afhjælpe dets behov. 
Følgende er nogle måder, hvorpå vi kan opfylde vor pligt over for 
vores land: 
• Være loyale over for vores land og vores folk. 
• Bede for vore ledere. 
• Adlyde loven. 
• Holde os informerede om offentlige anliggender. 

• Støtte ærlige og vise ledere. 

Udfordringer 
1. Vælg en måde, du kan hjælpe dit nabolag eller samfund på. Læg 
en personlig plan og begynd at udføre den i denne uge. 
2. Bestem sammen med kvorummet, hvad vores præstedømme-
gruppe kan gøre for at forbedre vores nabolag. 
3. Bed jeres familiebønner om, at samfundets og nationens ledere 
må lede jer i retfærdighed. 

Yderligere skriftsteder 
1 Timotheus 1:8-10 (behovet for love) 
1 Timotheus 2:1-2 (vi bør bede for regeringens ledere) 
Titus 3:1 (vi bør adlyde øvrigheden) 
1 Peter 2:13-14 (vi bør underkaste os de love, som er fastsatte af 
vore regeringer) 
Mosiah 29 (Kong Mosiahs afhandling om det at regere) 
L&P 134 (afhandlingen om behov for love og om principper for 
regeringer) 

Lærerens forberedelse 
Før du giver denne lektion: 
1. Find ud af, hvilke »gode sager« i jeres nabolag og samfund, som kunne bruge 
jeres kvorumsstøtte. 
2. Giv eleverne til opgave at læse historier og skriftsteder i lektionen højt i klassen. 
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Et vidnesbyrd om 
Jesu Kristi 
evangelium 

Formålet med denne lektion er at hjælpe os til at forstå, hvordan vi 
skal skaffe os og opbygge et stærkt vidnesbyrd om Jesu Kristi 
evangelium. 

Indledning 
Et vidnesbyrd om Jesu Kristi evangelium er noget af det mest vær-
difulde, vi kan eje. Præsident David O. McKay forstod dette allerede 
i sin ungdom. Han sagde: »Jeg hungrede efter det; jeg følte, at hvis 
jeg kunne få et vidnesbyrd, så ville alt andet i virkeligheden fore-
komme ubetydeligt« ("A Personal Testimony", Improvement Era, 
sep. 1962, s. 628). 
Vore vidnesbyrd vil støtte os overalt i livet, når vanskeligheder og 
prøvelser kommer. På sådanne tidspunkter kan vi ikke støtte os til 
andres vidnesbyrd, men er afhængig af vore egne vidnesbyrd for at 
kunne udholde vore prøvelser i tro. 

Hvad er et vidnesbyrd? 
Måske kan vi huske den første gang, vi traf missionærer og hørte 
om evangeliet, eller vores samvær med et menneske, som hjalp os 
til at opnå et vidnesbyrd. Eller måske husker vi den varme følelse, vi 
havde, da vi hørte nogen bære sit vidnesbyrd for os. Den følelse er 
Helligånden, som bærer vidnesbyrd til vores sjæl om, at hvad vi 
hører, er sandt. Det er en følelse af ro og ubøjelig vished. Ved denne 
følelse ved vi, at Jesus Kristus er Guds Søn, at Joseph Smith var en 
profet, og at Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige er den eneste 
sande kirke på jorden. Den følelse kan også give os et vidnesbyrd 
om visdomsordet, om tiendeprincippet og om sandheden af Mor-
mons Bog. 

Som medlemmer af Kirken i disse sidste dage er det også vigtigt, at 
vi har et vidnesbyrd om levende profeter. Præsident Harold B. Lee 
forklarede betydningen af denne viden: 
»Jeg ønsker, at I forstår dette. Nogen har sagt det på denne måde, 
og jeg tror, at det er helt sandt: >Det menneske er ikke helt omvendt, 
som ikke ser Guds kraft hvile på denne Kirkes ledere, og før det 
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gennemtrænger hans hjerte som en ild.« Før denne Kirkes med-
lemmer har den overbevisning om, at disse Guds mænd er mænd, 
som er inspirerede og er retteligt blevet udpeget ved Guds hænder, 
er de ikke virkelig omvendte« ("The Strength of the Priesthood", 
Ensign, juli 1972, s. 103). 
Bed eleverne om et øjeblik at tænke på deres egne vidnesbyrd. Bed dem om at 
tænke tilbage på, da evangeliets sandhed blev åbenbaret for dem, og hvordan de 
modtog et åndeligt vidnesbyrd om, at Kirken er sand, at Jesus er Kristus eller at Mor-
mons Bog er sand. Spørg dem, hvordan disse oplevelser føltes, og hvordan de 
erkendte, at de havde modtaget et vidnesbyrd. 

Modtag et vidnesbyrd 
Et vidnesbyrd er baseret på åbenbaring fra Helligånden. Det kom-
mer, når Herrens Ånd taler til vores hjerte, sind og ånd og bekræf-
ter sandheden for os (se L&P 8:2-3). Kristus forklarede Peter, at 
hans vidnesbyrd ikke kom fra nogen menneskelig kilde, men fra 
Gud (se Matt 16:13-17). 
Ældste Parley P. Pratt skrev følgende beretning om det vidnesbyrd, 
han havde modtaget om, at Mormons Bog var sand: 
»Jeg åbnede ivrigt Mormons Bog,« siger han, »og læste dens titel-
blad. Så læste jeg vidnesbyrdene af de mange vidner med hensyn 
til den måde, den var blevet fundet og oversat ... jeg læste hele 
dagen; at spise var en byrde, jeg havde ikke noget behov for føde; 
søvn var en byrde, og da natten kom, foretrak jeg at læse frem for 
at sove. 
Mens jeg læste, kom Herrens Ånd over mig, og jeg vidste og for-
stod, at bogen var sand, ligeså tydeligt og klart tilkendegivet, som 
et menneske forstår og ved, at han eksisterer. Min glæde var nu 
fuldkommen, som den var, og min glæde var mere værd for mig 
end alle mit livs sorger, ofre og besværligheder« [Autobiography of 
Parley P. Pratt, s. 37). 
For nogle er det at opnå et vidnesbyrd en meget levende oplevelse. 
For andre er det mindre iøjnefaldende, men alligevel ikke mindre 
vigtigt eller værdifuldt. Ældste Loren O. Dunn sagde: »Det kommer 
måske ikke som et lyn fra en klar himmel (jeg ved ikke, hvordan 
Herren vil kommunikere med jer), men det vil mere sandsynligt 
blive en forsikring og en følelse i jeres hjerte, en bekræftelse, der 
kommer på en temmelig rolig, naturlig, men virkelig måde fra dag 
til dag, indtil I kommer til at forstå, at I virkelig ved« ("Watch There-
fore: For Ye Know Not What Hour," tale på University of Utah den 
10. nov. 1972, s. 5). 
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Præsident Marion G. Romney har forklaret, at dette er den måde, 
hvorpå han modtog sit vidnesbyrd: 
»Somme tider kommer et vidnesbyrd ganske langsomt, over en 
længere periode. Jeg husker ikke, at et vidnesbyrd kom til mig plud-
seligt ... jeg kan ikke huske, hvornår jeg ikke havde et vidnesbyrd. 
Det er naturligvis blevet styrket gennem årene, men jeg kan ikke 
huske, at jeg på et tidspunkt ikke har troet. Men hvad enten et vid-
nesbyrd kommer pludseligt eller efterhånden, så gør det noget ved 
et menneske. Man er anderledes, efter at man har modtaget et vid-
nesbyrd« ("How to Gain a Testimony", New Era, maj 1976, s. 11). 
Der er flere ting, vi må gøre for at modtage et vidnesbyrd. De fem 
skridt, der følger her, er især vigtige: 
Skriv de efterfølgende fem skridt op på tavlen: 

1. Ønsk at tro. Alma forklarer, at det første skridt til at opnå en viden 
om sandheden er at ønske at tro (se Alma 32:26-27). 
2. Søg skrifterne. Profeten Joseph Smith til rådede os at »udforske 
skrifterne - gransk åbenbaringerne, som vi udgiver, og bed jeres 
himmelske Fader i hans Søns Jesu Kristi navn at tilkendegive sand-
heden for jer, og dersom I gør det alene med øjet henvendt på hans 
ære og uden at tvivle, vil han svare jer ved sin hellige Ånds kraft. I 
vil da vide for jer selv og ikke for nogen anden. I vil da ikke være 
afhængige af mennesket for kundskab om Gud, og der vil heller 
ikke være plads for spekulationer« (Profeten Joseph Smiths lær-
domme, s. 12). 
3. Gør Guds vilje. Frelseren gør det klart, at før et menneske kan 
vide, om en lærdom er fra Gud, må han efterleve den lærdom (se 
Joh 7:16-18). 
4. Overvej evangeliets principper. Overvejelse af skrifterne betyder 
at studere dem og tænke over dem, og derpå at bede, med tro på 
Kristus, om at få kundskab fra Helligånden om, hvorvidt vores tan-
ker har været rigtige eller ej (se Moroni 10:3-5). 
5. Bed og fast ofte. Profeten Alma fik personligt at vide, at evange-
liet var sandt, fordi han fastede og bad i mange dage. Efter hans 
faste bar Helligånden vidnesbyrd om Guds lærdomme til hans sjæl 
(se Alma 5:45-46). 
Lad den elev, som tidligere, har fået denne opgave tildelt, fortælle om sin oplevelse, 
da han fik et vidnesbyrd. 
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Opbygning af et stærkere vidnesbyrd 
Når vi først har fået et vidnesbyrd, kan vi så bevare det? Præsident 
Harold B. Lee sagde: »Vidnesbyrd, er ikke noget, som du har i dag, 
og som du vil vedblive at have. Et vidnesbyrd er skrøbeligt. Det er 
ligeså vanskeligt at bevare som en månestråle. Det er noget, du må 
genvinde hver eneste dag i dit liv« (Church News, 15. juli 1972). 
For at styrke vores vidnesbyrd hver dag og for at forblive lykkelige i 
evangeliet, må vi stræbe efter at leve retfærdigt, udføre vore 
præstedømmepligter og tjene andre. Et vidnesbyrd må være et 
handlingens princip, hvis det skal øges i styrke. 
Vis billede 26-a, »Vi kan styrke vore vidnesbyrd ved at dele dem med andre.« 

At dele vore vidnesbyrd med andre styrker ikke blot vore egne vid-
nesbyrd, det styrker også deres vidnesbyrd, som hører os. Vi har 
mulighed for at udtrykke vore vidnesbyrd en gang om måneden ved 
vores faste- og vidnesbyrdsmøde, men vi bør benytte hver mulig lej-
lighed til at bære vores vidnesbyrd for vore venner og familie. 
Som medlemmer af Kirken har vi ansvar for at dele vores vidnes-
byrd med andre, både medlemmer og ikke-medlemmer. Vi viser 
vores vidnesbyrd hver dag ved de ting, vi siger, og de ting, vi gør. 
Når vi bærer vores vidnesbyrd, styrker det andre og os selv. Vi skal 
være tapre i Jesu vidnesbyrd (se L&P 76:79). 
Peter tilrådede: »I skal ... altid være rede til forsvar over for enhver, 
der kræver jer til regnskab for det håb, I har« (1 Pet 3:15). Vore vid-
nesbyrd udsætter andre for sandheden og hjælper dem til at ønske 
at vide mere. De styrker både dem og os selv. 
Bed eleverne om at læse L&P 62:3 og L&P 84:61. Hvad har Herren lovet dem, som 
bærer deres vidnesbyrd? 

Vore vidnesbyrd kan være en kilde til styrke for vore familier. En far, 
som udførte en mission i 1868, skrev til sin søn: »Åh, min søn, må 
din fars vidnesbyrd være dig en vejledende stjerne i hele dit liv« 
(Citeret af Reinhard Maeser i Karl G. Maeser, s. 57). 
Spørg de unge mænd, hvordan deres fædres vidnesbyrd kan blive »vejledende 
stjerner« i deres tilværelse. Spørg fædrene, hvordan det at udtrykke deres vidnes-
byrd, kan hjælpe deres børn til selv at opnå vidnesbyrd. 

Udfordringer 
1. Søg at vinde, styrke og bære dit vidnesbyrd om Jesu Kristi evan-
gelium. 

26-a. Vi kan styrke vore vidnesbyrd ved at dele dem med andre 
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2. Stræb efter at leve værdigt til et øget vidnesbyrd om sandheden 
ved at leve nær til Herren og tjene trofast i din præstedømmekal-
delse. 

3. Planlæg en familieaften om emnet vidnesbyrd. Bær ved mødet 
dit vidnesbyrd for din familie. 
4. Bær dit vidnesbyrd ved faste- og vidnesbyrdmødet. 

Yderligere skriftsteder 
Salmerne 19:7 (værdien af et vidnesbyrd) 
1 Korinterne 12:3 (vidnesbyrd kommer fra Helligånden) 
2 Timotheus 1:8 (vi bør ikke skamme os over at bære vidnesbyrd) 
L&P 76:22-23 (Joseph Smiths og Sidney Rigdons vidnesbyrd) 

Lærerens forberedelse 

Før du giver denne lektion: 
1. Sørg for tavle og kridt. 
2. Du kan eventuelt give en elev til opgave at fortælle om det, han oplevede, da han 
fik et vidnesbyrd. 
3. Forbered at åbne mødet ved at synge »Han lever! Vor Forløser stor« (Salmer og 
sange, nr. 70). 
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Tro på Jesus 
Kristus 

Lektion 25 

Formålet med denne lektion er at hjælpe os med at styrke vores tro 
på Jesus Kristus. 

Indledning 
Vis billede 27-a, »Tro på Jesus Kristus er evangeliets første princip.« Lad det stå 
fremme under hele lektionen. 

Tro på Herren Jesus Kristus er evangeliets første princip. Hvis vi har 
tro på Jesus Kristus, har vi tillid til ham; vi stoler på ham og accep-
terer ham og hans lærdomme. Apostlen Paulus skrev, at »i tro van-
drer vi her, ikke i skuen« (2 Kor 5:7). Det betyder, at tro er åndeligt 
bevis på, at det, vi ikke kan se eller høre, alligevel eksisterer og er 
sandt. For eksempel så vi ikke Jesus dø for os eller lide for vore syn-
der, men vi ved det ved tro. Alma sagde: »Tro er derfor ikke at have 
fuldkommen kundskab om noget; men dersom I har tro, har I håb 
om det, som ikke ses, men som er sandt« (Alma 32:11). 

Tro på Jesus Kristus 
At have tro på Jesus Kristus gør mennesker i stand til at yde ofre 
eller til at udføre vanskelige opgaver. På grund af deres tro var for 
eksempel Abraham villig til at ofre sin søn, Enok blev forvandlet, og 
Noa blev reddet fra oversvømmelsen (se Hebr 11). Disse og mange 
andre mirakler blev udført ved tro på Herren Jesus Kristus. »Thi det 
er ved tro, undergerninger udføres« (Moroni 7:37). 
Tro sætter os også i stand til at udholde lidelser, prøvelser og sor-
ger. For eksempel var Job i stand til at udholde sine store lidelser, 
fordi han havde tro på Jesus Kristus. Herren styrkede Job, fordi 
Herren kender og hjælper dem, som har tillid til ham (se Nahum 
1:7). 
Selvom Job led mere, end de fleste af os nogen sinde vil komme til 
at lide, fornægtede han aldrig sit vidnesbyrd eller vendte sig mod 
Gud. Hans børn blev allesammen dræbt, da hans hus blev ødelagt 
af en stor storm. Hans legeme blev dækket med sår. Hans venner 
og selv hans kone gjorde nar ad ham og fortalte ham, at han led, 
fordi han var ond. Men på grund af sin tro udholdt Job alle sine 
prøvelser. På højdepunktet af sine lidelser var han i stand til at prise 
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Gud og vidne: »Dog ved jeg, at min løser lever, til sidst skal han stå 
frem på jorden. Når min hud er skrællet af, når mit kød er tæret bort, 
skal jeg skue Gud« (Job 19:25-26). Hans tro blev til sidst belønnet: 
Hans lidelser ophørte, og han blev velsignet rigeligt af Herren. 
Historien om Job viser, hvordan tro, som et anker kan hjælpe os til 
at holde fast ved vore vidnesbyrd, når prøvelser kommer (se Ether 
12:4). Vi kan lide af sygdom, fattigdom, død eller fristelse, men når 
vi udøver tro på Jesus Kristus, vil vi blive styrket og velsignet. 
Nævn nogle af de problemer, som vi kan have i vores egen tilværelse. Hvorfor bør vi 
ikke dømme dem, som har problemer? 

Styrk vores tro på Kristus 
Vi bør altid søge at styrke vores tro. Når vi gør det, vil vi modtage 
glæden ved at være Herren nær og modtage hans velsignelser. 
Alma fortæller os, at udvikling af tro på Kristus er som at plante, 
dyrke og høste et frugttræ. 
Vis billede 27-b, »Tro begynder med at så et enkelt frø.« 

Det første skridt til udvikling af tro kan sammenlignes med at så et 
frø. Alma sagde: »Prøv mine ord og udøv blot den mindste smule 
tro, ja, om I ikke kunne gøre andet end blot ønske at tro, lad da det 
ønske virke i jer... at sædekorn kan sås« (Alma 32:27-28). 
Hvordan kan vi så et frø af tro i vore egne hjerter? 

En af de måder, hvorpå tro sædvanligvis begynder, er, når vi hører 
eller læser Guds ord og ønsker at tro. Når vi eksperimenterer med 
det, som vi har hørt eller læst og gør os umage for at tro og efterleve 
de principper, vi har fået forkyndt, begynder vi at føle i vore hjerter, 
at vi har fået forkyndt sandheden (se Joh 7:16-17). 
Vis billede 27-c, »Ligesom en plante behøver lys, luft og vand, behøver et vidnesbyrd 
stadig næring.« 

Det andet skridt svarer til at passe planten. Ligesom en plante 
behøver lys, luft og vand for at kunne vokse, behøver vores tro 
næring, hvis den skal vokse. 
Hvordan kan vi nære eller øge vores tro på Jesus Kristus? 

Vi kan nære vores tro ved at læse og overveje skrifterne, faste og 
bede, tjene Herren, støtte vore kirkeledere og adlyde Guds befalin-

27-a. Tro på Jesus Kristus er evangeliets første princip 
27-b. Tro begynder med at så et enkelt frø 

27-c. Ligesom en plante behøver lys, luft og vand, 
behøver et vidnesbyrd stadig næring 
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ger. Ligesom en plante uden vand vil dø, vil tro uden handling dø. 
Vi må bestandigt nære vores tro ved retskaffent levned (se Jakobs 
Brev 2:14-26). 
Vis billede 21-6, »Frugterne af tro er fred og glæde og evigt liv.« 

Ved vores flid med at nære vores tro vil vi blive i stand til at nyde 
store velsignelser, på samme måde som det at passe en plante vil 
give os mulighed for at glæde os over dens frugter. 
Hvilke velsignelser er frugterne af tro på Jesus Kristus? 

Tro sætter os i stand til at -
• »Holde fast ved alt godt« (se Moroni 7:28). 
• Glæde os over fred og lykke, for vi frygter ikke fremtiden. 
• Modtage svar på vore bønner. 
• Få vore byrder lettede ved Herren (se Matt 11:28-29). 
• Få vore synder tilgivet, når vi omvender os fra dem. 
• Udøve præstedømmets kraft. 
• Have Helligånden med os (se Moroni 7:32). 
• Opleve mirakler i vores liv (se 2 Nephi 26:13). 
• Vende tilbage for at leve sammen med vor himmelske Fader efter 

opstandelsen. 
Bibelen fortæller om en kvinde, som havde været syg i 12 år. Hun 
havde brugt alt, hvad hun havde for at prøve at blive helbredt af 
læger, men de var ude af stand til at helbrede hende. En dag kom 
Jesus til hendes landsby. Hun havde hørt om Jesus og havde tro 
på, at hun ville blive helbredt, hvis blot hun kunne komme til at 
røre ved hans klædedragt. Og med udøvelse af sin tro rørte hun 
Frelseren, da han gik forbi hende. Ved at berøre hans klædedragt 
blev hun øjeblikkeligt helbredt, og Jesus vendte sig imod hende 
og sagde: »Datter, din tro har frelst dig. Gå bort med fred!« (Se 
Luk 8:48.) 

Kvinden i denne historie nærede sin tro på Kristus ved at tro, at hun 
ville blive helbredt, hvis hun rørte ved hans klædedragt. Hun satte 
sin tro bag handling ved at røre tøjet, og således modtog hun tro-
ens velsignelser ved at blive helbredt. 
Hvorfor er det vigtigt at udøve tro på Jesus Kristus, når vi velsigner de syge, og når 
vi selv bliver velsignet? 

21-6. Frugterne af tro er fred og glæde og evigt liv 
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Lad den elev, som tidligere har fået tildelt opgaven, præsentere eller læse følgende 
historie: 

Randall Ellsnorth var en missionær, som udøvede stor tro efter at 
være blevet alvorligt såret ved et jordskælv i Guatemala. På tids-
punktet for jordskælvet var han inde i en bygning, og bygningen 
styrtede sammen om ham. En generalautoritet beskrev hans ople-
velser på denne måde: 
»Han lå indeklemt, tror jeg, i tolv timer. Opdagede, at han var fuld-
stændig lammet fra taljen og ned. Ingen nyrefunktion. Intet håb om 
nogen sinde igen at kunne gå ... 
Han blev fløjet til Maryland og ... interviewet på hospitalet af en tv-
journalist, som spurgte ham:»Lægerne siger, at De aldrig vil komme 
til at gå igen. Hvad mener De, ældste Ellsworth?< Han svarede: >Jeg 
vil ikke blot komme til at gå igen, men jeg har en kaldelse fra profe-
ten til at være på mission i Guatemala, og jeg vil komme tilbage til 
Guatemala og gøre min mission færdig .. .< 
Han trænede dobbelt så meget, som lægerne forlangte. Han 
udøvede tro. Han fik en velsignelse af præstedømmet, og han kom 
sig på mirakuløs vis. Det forbløffede lægerne og specialisterne. Han 
begyndte at kunne stå på sine fødder. Derefter kunne han gå med 
krykker, og så sagde lægerne til ham: >Du kan nu vende tilbage til 
din mission, hvis Kirken vil lade dig rejse. < Han rejste. Vi sendte ham 
til Guatemala. Han vendte tilbage til det land, som han var kaldet til, 
og til det folk, som han holdt så meget af. 

Mens han var der, arbejdede han på fuld tid med en krykke i hver 
hånd. Hans missionspræsident så på ham og sagde: Ældste Ell-
sworth, med den tro, du har, kan jeg ikke forstå, at du ikke smider 
de krykker væk og går! < Og ældste Ellsworth sagde: >Hvis du har 
en sådan tro på mig, så .. .< og han rakte missionspræsidenten sine 
krykker og har aldrig brugt dem siden« (Marion G. Romney, Den 
danske Stjerne, april 1978, s. 62-63). 
Lad nu det kvorumsmedlem, som har fået denne opgave tildelt, fortælle historien om 
sin omvendelse eller om et tidspunkt, da han måtte leve ved tro under en personlig 
krise eller prøvelse. 

Konklusion 
For at vores tro kan vokse, må vi bestandigt nære den. Det er en 
gave og en velsignelse, som vi har brug for til enhver tid og ethvert 
sted. Alt, hvad vi gør i Kirken, kræver tro på Jesus Kristus. At betale 
tiende for eksempel, eller at tjene i Kirken, eller at spare nok penge 
sammen for at rejse til templet, kræver tro. Når vi nærer vores tro på 
Jesus Kristus ved at adlyde ham, studere hans evangelium, bede, 
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faste, deltage i vore møder og tjene i Kirken, vil vi modtage mange 
vidunderlige velsignelser. Den største velsignelse med hensyn til 
udvikling af vores tro, er, at vi vil blive værdige til at vende tilbage til 
vor Fader i Himlen. 

Udfordringer 
1. Udøv din tro på Jesus Kristus, når du kaldes til at udføre en 
præstedømmeordinanse, som f.eks. at salve de syge. 

2. Anvend trosprincippet, når du står over for personlige problemer. 

Yderligere skriftsteder 
Markus 6:5-6 (mirakler kan ikke udføres, når troen mangler) 
Hebræerne 11 (afhandling om troens kraft) 
1 Peter 1:3-9 (frelse kommer ved tro) 
Enos 4-8, 15 (synd tilgives ved tro) 
Ether 12:12-21 (eksempler på troens kraft) 

Lærerens forberedelse 

Før du giver denne lektion: 
1. Læs kapitel 18, »Tro på Jesus Kristus« i Håndbog i evangeliske principper. 
2. Studér Hebræerbrevet kapitel 11. 
3. Giv eleverne til opgave at læse historier og skriftsteder i lektionen højt i klassen. 
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Omvendelse Lektion 28 

Formålet med denne lektion er at hjælpe os til at forstå, hvordan 
omvendelse kan berede os ti! at vende tilbage til vor himmelske 
Fader. 

Indledning 
Profeten Joseph Smith gav engang denne udfordring: »Lad os nu 
fra i dag begynde på ny og sige til os selv, at vi af hele vores hjerte 
vil forsage vore synder og være retfærdige« (Profeten Joseph 
Smiths lærdomme, s. 440). 
Fordi enhver af os er på jorden for at lære og for at udvikle sig, gør 
vi alle fejl. Der er mange slags fejltagelser. Somme tider gør vi 
noget, som vi ved, vi ikke burde gøre, som for eksempel at være 
uvenlig eller at tage noget, som ikke til hører os; sådanne synder 
kaldes fuldbyrdelsessynder. Somme tider undlader vi at gøre 
noget, som vi ved, at vi burde gøre, som for eksempel at betale 
vores tiende eller at være venlig over for vore naboer. De kaldes 
undladelsessynder. 

Behovet for omvendelse 
Når vi ved, at vi har gjort noget forkert, kan vi ikke være lykkelige. Vi 
føler os skamfulde over vore fejl, og synes ikke, vi kan tjene Herren 
på rette vis. Somme tider kan vores manglende lykke endog forår-
sage, at vi behandler andre uvenligt. Vor himmelske Fader ønsker 
ikke, at vi skal være ulykkelige. Han ønsker, at vi allesammen skal 
modtage de velsignelser, han har til os, men han vil ikke give os vel-
signelser, som vi ikke fortjener. Det betyder ikke, at han har vendt 
sig bort fra os eller holder mindre af os. Det betyder ganske enkelt, 
at han ønsker, vi skal overvinde vore svagheder, og vi ville ikke 
stræbe efter at overvinde dem, hvis han velsignede os for at gøre 
noget forkert. Omvendelse er derfor Guds plan ti! at hjælpe os med 
at overvinde vore svagheder og derved blive værdige til at leve 
sammen med ham. 

Derfor har han sagt til os, at vi skal vurdere vores livsførelse for at 
finde ud af, hvor vi har brug for at forbedre os. Præsident Joseph 
Fielding Smith lærte os: »Det er vores pligt at forbedre os dag for 
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dag, være bedre i morgen, end vi er i dag. Hvorfor? Fordi vi går på 
vejen ... til fuldkommenhed, og den kan vi kun nå til ved lydighed 
og vores hjertes ønske om at overvinde vore synder« (Lærdomme 
om frelse, 2:24) 
Læs Alma 11:37. Hvorfor er omvendelse nødvendig? Læs 1 Johannes 1:8-10; Alma 
34:33-34; 3 Nephi 30. Hvorfor bør vi omvende os så hurtigt som muligt? 

Hvordan omvender man sig? 
Synd er ligesom snavs på vore legemer. Den gør os åndeligt urene. 
Omvendelse er ligesom at vaske snavset af med sæbe og vand. 
Når vi har omvendt os, føler vi os forfriskede og rene. Ældste 
A. Theodore Tuttle forklarer det på denne måde: 
»Omvendelse er som et stykke sæbe. Den er livets sæbe. Ligesom 
sæben afvasker den synderne i livet. Den skal bruges lige så tit, det 
er nødvendigt. Man skal imidlertid huske på, at forkert anvendelse 
- undladelse af grundig rensning eller en halvhjertet bestræbelse -
kan resultere i et gråt og grumset udseende. Anvendes sæben rig-
tigt, kan den imidlertid rense grundigt, fuldstændigt og varigt ... 
En skønne dag ... vil vi blive kaldt frem for Herrens domstol. Der 
skal vi stå enten plettede, tilsmudsede og urene, eller vi kan ved 
at modtage og anvende den store og forunderlige gave til renselse 
- livets sæbe - stå uplettede, tilgivne og rene for Herren. Næste 
gang du bruger sæbe, vil du måske også tænke på at rense din 
ånd ved anvendelse af livets sæbe: »Omvendelsens universelle 
lov« (»Omvendelse«, Den danske Stjerne, apr. 1969, s. 124-127). 
For at omvende os, må vi tage visse skridt. 
Vis billede 28-a, »Sand omvendelse kræver tid og indsats.« 

Drøft de syv trin i omvendelse, som de er forklaret i Håndbog i evangeliske princip-
per, kapitel 19. Hvis det er muligt, så lad flere forskellige brødre hver påtage sig en 
del, være forberedt på at drøfte den, og derefter præsentere den for klassen. Frem-
vis en plakat, der anfører de syv trin i omvendelse, mens de omtales. (De syv trin er 
at erkende synd, at føle bedrøvelse over synden, at ophøre med at synde, at tilstå 
synd, at rette skete skader op, at tilgive andre, og at holde Guds befalinger.) 

Sand omvendelse er ikke let. Den kræver tid og indsats. Derfor kan 
vi ikke udsætte dagen for vores omvendelse (se Alma 13:27). 

Glæden ved omvendelse 
Vis billede 28-b, »Omvendelse er mulig, fordi Jesus Kristus har betalt for vore syn-
der.« 
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Vi omvender os for at opnå tilgivelse for vore synder. Men hvis Jesus 
Kristus ikke havde betalt for vore synder og var død for os, kunne vi 
aldrig blive tilgivet. Det er kun ved hans forsoning, at barmhjertig-
hed kan tilfredsstille retfærdighed, og vi kan derfor blive renset fra 
vore synder (se Alma 34:10-16). Dette er en stor velsignelse, og vi 
bør altid være taknemmelige derfor. 

Jesus betalte for vore synder, men de fjernes ikke fra os, medmin-
dre vi omvender os. Da den unge Alma blev klar over, at han havde 
syndet, sagde han: »Jeg huskede alle mine synder og overtrædel-
ser, for hvis skyld jeg blev plaget af Helvedets kvaler... 
Da huskede jeg også at have hørt min far profetere for folket 
angående Jesus Kristus, en Guds Søn, der skulle komme for at gøre 
forsoning for verdens synder. 
Og da denne tanke bemægtigede sig min sjæl, råbte jeg i hjertet: 
>0, Jesus, du Guds Søn, forbarm dig over mig ... 
og da jeg tænkte således, mindedes jeg ikke længere mine kvaler, 
og jeg oprørtes ikke mere ved erindringen om mine synder... 
Og hvilken glæde og hvilket forunderligt lys så jeg ikke; ja, min 
sjæl blev fyldt med glæde, ligeså stor som min kval havde være<« 
(Alma 36:13, 17-20). 
Bed en elev om at fortælle lignelsen om den fortabte søn (Luk 15:11-32). Hvad følte 
den fortabte søn, da han begyndte sin omvendelsesproces? Hvad følte hans far? 

Fordi mennesker fortsætter med at synde og har brug for omven-
delse, gentages historien om den fortabte søn igen og igen, som i 
denne historie: 
Lad den elev, som tidligere har fået denne opgave tildelt, fortælle historien om en 
moderne »fortabt søn«. Bed eleverne om at for sig selv finde ud af de omvendel-
sesskridt, som han tog. 

»Indtil jeg var 17 år, holdt jeg mig nær til Kirken; jeg kom til alle 
møderne og udførte mine pligter i præstedømmet. Det kunne ikke 
falde mig ind at gøre andet. Jeg elskede Kirken og dens program-
mer. 
Som 17-årig begyndte min teenage-selvstændighed imidlertid at 
røre på sig. Jeg gjorde oprør mod min families direktiver og påbe-
råbte mig min >handlefrihed<. En af mine bedste venner tilhørte en 
anden tro, og jeg gik lige i fælden; jeg ville da prøve de ting, han til-
bød - spiritus, tobak. Jeg gik ud med piger, der ikke var medlem-
mer af Kirken, og snart blev jeg forelsket i en yndig pige. Hendes 
forældre inviterede mig med i deres sommerhus mange weeken-
der, og dette afholdt mig naturligvis fra at komme i Kirken. 
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Så kom 2. verdenskrig, og da min biskop spurgte mig, om jeg 
kunne tænke mig at komme på mission, sagde jeg, at jeg hellere 
ville gå ind i militæret og tjene mit land. Jeg synes stadig, at det 
er vigtigt at tjene sit land, men jeg ved nu, at det ville have været 
klogere at tage på mission for min himmelske Fader først. 
På den tid fandt jeg også ud af, at nogle af de kirkemedlemmer, 
som jeg beundrede meget, ikke overholdt alle Kirkens standarder. 
Jeg tillod mig at dømme dem, og jeg syntes, de var nogle hyklere. 
Jeg lovede mig selv, at hvis jeg nogen sinde holdt op med at efter-
leve vore standarder, ville jeg holde mig fra Kirken fremfor at være 
en hykler, der underviste i én ting og gjorde noget andet. Dette var 
en anden alvorlig fejltagelse, for det var netop, hvad jeg gjorde og 
lige det, den onde ønskede. 
Mine fire år som pilot i flåden og de 15 år som rejsende sælger 
gjorde det let for mig at forblive inaktiv; alligevel troede jeg alle 
disse år på den sandhed, der var plantet dybt i min sjæl. Da jeg var 
38, flyttede min yngste broder, Tom, hjem til os for at bo der i seks 
uger. Hver eneste søndag morgen tog han alene til præstedømme-
møde og Kirkens andre møder, og min samvittighed begyndte at 
røre på sig. Jeg var ikke lykkelig, jeg vidste, at der var noget galt, 
og denne følelse vendte hyppigt tilbage. Tidligere havde jeg været 
i stand til at holde op med at ryge, når jeg ville, men opdagede nu, 
at jeg ikke kunne. Jeg besøgte Tom på hans kontor og opdagede, 
at jeg langede ud efter Kirken i min kritik, og bagefter havde jeg 
dårlig samvittighed, selvom jeg aldrig fortalte ham det. 
Jeg blev ved, til jeg nåede et kritisk punkt, og det indtraf en aften 
efter et selskab i klubben. Jeg kom sent i seng, men kunne ikke 
sove, hvilket er næsten uhørt for mig. Til sidst stod jeg op for ikke at 
forstyrre min elskede hustru, og for første gang i mit liv gik jeg op og 
ned ad gulvet, inden jeg kom til det resultat, at jeg måtte omvende 
mig. 

Jeg har aldrig kunnet udtrykke mine følelser gennem tårer og 
ydmyghed, men det næste, jeg husker, jeg gjorde, var at jeg faldt 
på knæ og anråbte min himmelske Fader om hjælp, for første gang 
i 19 år. Under min bøn blev jeg overvældet af en kærlig og barm-
hjertig lykkefølelse, som fyldte hele min sjæl, og Helligånden 
omsluttede mig med en sådan kraft, at jeg brød sammen i en hul-
ken, der varede en rum tid. Da jeg rejste mig, følte jeg mig godt 
tilpas, mit hjerte var fyldt med inderlig taknemmelighed. Aldrig i mit 
liv har jeg kendt til en sådan varm følelse og indre ild, der brændte 
så inderligt, at jeg troede, jeg skulle fortæres. 
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Jeg gik ind i soveværelset og vækkede min hustru. Jeg græd 
endnu, og hun spurgte mig, hvad der var i vejen. Jeg fortalte 
hende mit ønske om at ændre min tilværelse og omvende mig til 
Jesu Kristi evangelium, og hun sagde øjeblikkeligt, at hun ville 
støtte mig. Fra det øjeblik har jeg ikke følt trang til at ryge, drikke 
nogen form for spiritus eller til en kop kaffe. 
Herren begyndte at velsigne mig, og det har han gjort lige siden 
den dag. I løbet af et år havde jeg det privilegium at få lov til at døbe 
mine børn og snart efter min hustru. Året efter tog vi til templet i 
Logan for at blive viet for tid og evighed og få vore børn beseglet til 
os. 
Jeg vidner om, at Herren er glad, når hans fortabte får vender hjem. 
Han viser kærlighed og venlighed mod os alle, når vi omvender os 
fra vore synder og holder hans bud« (Lewis W. Cottle, »Den fortabte 
vender tilbage«, Den danske Stjerne, aug. 1974, s. 329-330). 
Hvilke følelser havde denne vores tids fortabte søn, da han omvendte sig? Læs 
Lukas 15:10. Hvordan ser vor himmelske Fader på vores omvendelse? (Se L&P 58:42 
og Esajas 1:18.) Hvordan bør vi behandle dem, som har omvendt sig? 

Konklusion 
Vi har alle brug for at omvende os, hvis vi skal blive ligesom vor him-
melske Fader og igen bo hos ham. Derfor gjorde Jesus Kristus det 
muligt for os at omvende os ved at sone for vore synder. Når vi vir-
kelig omvender os fra vore synder, bringer vi glæde til os selv og til 
vor himmelske Fader. 
Præsident Harold B. Lee lærte os: »Den vigtigste af alle befalinger 
fra Gud, er den, som man har størst besvær med at holde i dag. Om 
det er uærlighed, om det er manglende dyd, om det er at bære falsk 
vidnesbyrd eller ikke at fortælle sandheden, så er det i dag vi skal 
arbejde på det, indtil vi er blevet i stand til at overvinde den svag-
hed. Derefter begynder man på den næste befaling, som det er 
vanskeligst for os at holde« (I Church News, 5. maj 1973). 

Udfordringer 
1. Bed Herren i dine personlige bønner om at hjælpe dig med at 
overvinde de problemer, som du arbejder med. Fortæl ham hver 
dag, hvordan det går, og efterhånden som du får held til at blive 
bedre, fortsæt da med at bede om tilgivelse for hidtidige fejl. 
2. Vis din glæde over andres omvendelse, især hvis det er med-
lemmer af din egen familie. 
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Yderligere skriftsteder 
Salmerne 51:10 (David beder om tilgivelse) 
Esajas 1:16-18 (vi har fået befaling om at omvende os) 
Lukas 15:7 (himlen fryder sig over dem, der omvender sig) 
2 Korinther 7:10 (guddommelig sorg bringer omvendelse) 
Mosiah 4:1-3 (synder tilgives på grund af Kristi forsoning) 
Alma 7:15 (dåb som tegn på omvendelse) 
Alma 12:14-15 (tro og omvendelse bringer frelse) 
Alma 34:8-9 (Kristus sonede for verdens synder) 
L&P 19:16-17 (Kristus led for dem, som omvender sig) 
L&P 76:40-42 (Jesus døde for at sone for verdens synder) 

Lærerens forberedelse 

Før du giver denne lektion: 
1. Læs kapitel 19, »Omvendelse« i Håndbog i evangeliske principper. 
2. Mind eleverne om at tage deres standardværker med i klassen. 
3. Du kan eventuelt give flere af eleverne til opgave at diskutere de syv trin til omven-
delse, der findes i kapitel 19, Håndbog i evangeliske principper. 
4. Giv eleverne til opgave at læse historier og skriftsteder i lektionen højt i klassen. 
5. Forbered lektionen således, at man undgår diskussioner om kvorumsmedlem-
mernes personlige problemer. 
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Dåb, en vedvarende 
pagt 

Formålet med denne lektion er at opmuntre os til fortsat af efterleve 
de pagter, som vi indgik ved dåben. 

Indledning 
Enhver af os, som er blevet døbt, er blevet døbt som tegn på, at vi 
har forandret vores liv og er villige til at adlyde de principper, som 
fører hen mod frelse. Men blot det at blive døbt er ikke nok. På det 
tidspunkt begyndte vi en ny måde at leve på; og for at opnå dette 
nye livs velsignelser må vi fortsat udvikle os og forbedre os. 
Profeten Alma, der var bekymret over sine præstedømmebrødre 
efter deres dåb, sagde til dem: »Og nu spørger jeg jer, mine brødre 
i Kirken: Er I blevet født åndeligt af Gud? Er hans billede prentet i 
jeres bevidsthed? Har I oplevet denne store forandring i hjertet?« 
(Alma 5:14). Det spørgsmål er lige så vigtigt i dag. Har vi allesam-
men følt en forandring i vore hjerter og oplevet en åndelig genfød-
sel efter vores dåb i Jesu Kristi Kirke? 
Mange mennesker glæder sig over en åndelig følelse på tidspunk-
tet for deres dåb. Et medlem beskrev den på denne måde: »Jeg vil 
aldrig glemme den følelse i min sjæl; at være ren, at begynde på en 
frisk som et Guds barn ... det var en ganske særlig følelse!« (No 
More Strangers, bind 3, s. 175.) 

Vores dåbspagt 
Vis billede 29-a, »Ved dåben indgår vi en pagt med Gud om at holde hans befalinger.« 

En pagt er en overenskomst mellem to eller flere mennesker. Ved 
dåben indgik vi en meget betydningsfuld pagt med Gud. Præsident 
Spencer W. Kimball har sagt: »At blive døbt er at indgå en ... pagt 
[med Gud] om at gøre noget, ikke blot at afholde sig fra at gøre 
noget, at arbejde retskaffent såvel som at undgå ondt« (se Tilgivel-
sens mirakel, s. 90). 
Bed eleverne om at læse og afmærke L&P 20:37, Mosiah 18:8-10. Hvilke særlige 
pagter indgik vi med Herren, da vi blev døbt? (Skriv pagterne op på tavlen.) 

29-a. Ved dåben indgår vi en pagt med Gud om at holde hans befalinger 
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Vi indgik pagt om at -
• Indgå i Kristi Kirke. 
• Blive kaldet efter hans navn. 
• Tjene Gud og holde hans befalinger. 
• Tjene hinanden,og bære hinandens byrder. 
• Være et vidne om Kristus og hans Kirke. 
Disse skriftsteder fortæller os også om Guds del af dåbspagten. 
Hvad lovede Herren os, da vi blev døbt? (Skriv svarene op på tavlen.) 

Herren lovede at -
• Tilgive vore synder. 
• Give os Helligåndens vejledning. 
• Lade os komme frem i den første opstandelse. 
• Give os evigt liv. 
Dåb er begyndelsen til den »store forandring«, som vi alle må 
opleve for at kunne vende tilbage til vor Fader i himlen (se Alma 
5:13-14 og Mosiah 5:7-9). De fleste af os forandrer os ikke i samme 
øjeblik, vi bliver døbt, men efterhånden som vi lever op til vore pag-
ter, forandrer vore ønsker og handlinger sig, og vi bliver mere og 
mere lig vor Fader i himlen. Vores dåb gav os ganske enkelt en ny 
begyndelse, en åndelig genfødsel. Vi blev, ligesom Kristus, »begra-
vet« i vand ved dåben, og derefter blev vi oprejst til et nyt liv (se 
Rom 6:3-4). Dette nye liv begyndte med en varig overenskomst 
med Gud; og hvis vi gør vores del, vil han gøre sin. Når vi adlyder 
ham, vil han hjælpe os til at forandre os og lede os tilbage til sit nær-
vær. 
Lad nu to brødre, som har fået tildelt denne opgave, fortælle personlige historier om, 
hvordan de følte det, da de blev døbt, og hvordan deres liv har forandret sig siden 
dåben. Involvér de unge i denne del af lektionen. 

Vores fremgang efter dåben 
Nogle mennesker mener, at frelse ganske enkelt kommer ved at 
blive døbt. Dåb er imidlertid kun en begyndelse. Vi må blive ved 
med at vokse i retfærdighed efter dåben, hvis vi skal opnå evigt liv. 
For at hjælpe os til dette har Herren givet os visse befalinger at 
holde efter dåben. 
Bed eleverne om at læse Moroni 6:4-9. Hvilke forpligtelser har vi efter dåben? (Skriv 
svarene op på tavlen. Et svar er at følge Helligåndens vejledning, men dette vil blive 
omtalt i lektion 30.) 
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Vore forpligtelser efter dåben er -
• Altid at bede. 
• At faste for særlige behov. 
• At overvære og deltage i Kirkens møder. 
• At deltage regelmæssigt i nadveren. 
• At være interesseret i hinandens velfærd. 
• At omvende os når vi gør noget forkert. 
• At følge Helligåndens vejledning. 
Da vi blev døbt og modtog Helligåndens gave, gav Gud os nogle 
løfter, som han vil holde, så længe vi lever op til vore løfter. Men når 
vi udfører vores daglige arbejde, går i skole eller udfører nødven-
dige gøremål, bliver vi ofte involveret i verdslige problemer og 
glemmer vore pagter. Det problem, som vi alle står overfor, er der-
for, hvordan vi holder os åndelige og lever vores nye liv. De ting, 
som Moroni nævner, har altsammen til hensigt at hjælpe os til at 
fortsætte i det nye liv, som vi påbegyndte ved dåben, og derved vir-
kelig at blive genfødt åndeligt. 

BØN 
Oprigtig personlig bøn er vigtig, hvis vi skal opnå den nødvendige 
styrke, til at efterleve de evangeliske befalinger. Bøn holder os nær 
til vor Fader i Himlen og gør det muligt for os at udtrykke vores tak 
til ham, såvel som at drøfte vore problemer med ham. Vi bør derfor 
betragte det som en stor velsignelse at kunne begynde og afslutte 
hver dag i vores tilværelse med bøn. 

FASTE 
Mindst én gang om måneden bør bøn forbindes med faste. Som 
kirke faster vi sædvanligvis to måltider på en fastesøndag. Person-
ligt kan vi faste når som helst, vi har brug for trøst og yderligere ånd-
elig styrke. (Se lektion 31 i denne bog.) 

OVERVÆRELSE AF KIRKENS MØDER 
Vi opnår allesammen åndelig styrke ved regelmæssigt at overvære 
Kirkens møder, hvor vi lærer mere om evangeliet, og vore vidnes-
byrd styrkes. Vi bør opmuntre familiens medlemmer til at overvære 
alle deres kirkemøder. Når vi kommer til disse møder, bør vi deltage 
i dem ved at synge, meditere, udtrykke taknemmelighed og være 
ærbødige. 
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DELTAGELSE I NADVEREN 
Vis billede 29-b, »Vi fornyr vore dåbspagter, når vi tager del i nadveren.« 

En grund til at vi overværer nadvermødet, er at modtage nadveren. 
De pagter, som vi indgår, når vi deltager i nadveren, er de samme, 
som vi indgik ved dåben. På denne måde mindes vi hver uge under 
nadveren vore dåbspagter og lover igen, at vi vil holde dem. 

AT HJÆLPE ANDRE 
Lad det medlem, som tidligere har fået denne opgave tildelt, sammenligne L&P 
20:37 med L&P 20:77. 

Da vi blev døbt, lovede vi Herren, at være villige til at »bære hinan-
dens byrder... sørge med dem, som sørger og trøste dem, der har 
trøst behov ..,« (Mosiah 18:8-9). At tjene vore medmennesker -
hjælpe de trængende, undervise vore familier, være interesseret i 
alle menneskers velfærd - er en del af vores dåbspagt med Herren. 
Det er en vigtig del af det nye liv, vi skal leve efter dåben. 

OMVENDELSE FRA VORE SYNDER 
Naturligvis begår vi alle fejl, og derfor må vi omvende os for at holde 
vore dåbspagter. Vi omvender os ved at erkende og tilstå for rette 
myndighed, at vi har gjort en fejl (se lektion 28 i denne bog). Ved 
omvendelse kan vi blive renset igen fra vore synder og således 
blive værdige til at modtage Helligåndens vejledning. 

Vejen til fuldkommenhed 
Vil der nogensinde komme et tidspunkt, hvor vi ikke længere 
behøver vores dåbspagt? Svaret er naturligvis nej - ikke før vi er 
fuldkomne, således som Gud er fuldkommen. Indtil det tidspunkt 
må vi fortsætte med at fuldkommengøre vores tilværelse, udskifte 
dårlige vaner med gode. Præsident Spencer W. Kimball har sagt: 
»Visselig er selvkontrol et vedvarende program - en rejse, ikke en 
enkelt afgang. Mennesker bliver ikke på en gang retfærdige, ikke 
mere end et lille agern pludselig bliver til et egetræ. Fremgang hen 
imod fuldkommenhed kan ikke desto mindre foregå hurtigt, hvis 
man resolut stræber mod målet« (Tilgivelsens mirakel, s. 186-187). 
Profeten Nephi lærer os, at efter dåben må vi »stræbe fremad og 
holde ud til enden«. Han lover, at Gud vil give os evigt liv, hvis vi 
viser vores kærlighed ved at adlyde ham (se 2 Nephi 31:19-21). Når 
vi adlyder Herren og holder de pagter, som vi indgik med ham ved 
vores dåb, vil vi opleve lykke i dette liv og evig glæde i det kom-
mende liv. 
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Præsident Joseph Fielding Smith forklarede vores behov for at 
holde ud til enden ved at holde vore pagter på denne måde: »Et af 
de store formål med den sande Kirke er at lære menneskene, hvad 
de må gøre efter dåben for at opnå evangeliets fulde velsignelse ... 
Vi må holde ud til enden; vi må holde befalingerne efter dåben; vi 
må udarbejde vores frelse ... vi må leve på en sådan måde, at vi 
kan tilegne os guddommelighedens kendetegn og blive den slags 
mennesker, som kan glæde sig over herlighed og det vidunderlige 
ved det celestiale rige« ("The Plan of Salvation", Ensign, nov. 1971, 
s. 5). 

Konklusion 
En tidligere katolsk nonne, som blev omvendt til Kirken, forklarer, 
hvad hendes dåb betyder for hende: 
»Alt, hvad jeg så og hørte i Kirken, gjorde et meget, meget stærkt 
indtryk på mig. Den varme og kærlighed såvel som den dybe 
omsorg, hvert medlem havde for de andre medlemmer, fik mig til at 
forstå, at der måtte være noget særligt ved denne religion ... 
Jeg forstod da, at jeg var i den forkerte kirke, og at Jesu Kristi Kirke 
af Sidste Dages Hellige er den eneste sande kirke på denne jord. 
Jeg vidste også, at jeg var nødt til - at slutte mig til den ... 
Forandringen fra det tidligere til det nuværende liv var ikke let, men 
det, som støttede mig under hele denne oplevelse, var og er forny-
elsen af mine dåbspagter hver uge ved nadvermøderne - min pagt 
om at påtage mig Frelserens navn, altid at erindre ham, og at holde 
hans befalinger, og Herrens pagt til gengæld, at hvis jeg ærer disse 
løfter, vi! hans Ånd altid være med mig. 
Derefter husker jeg min dåb og fuldstændige nedsænkning i van-
det. For mig symboliserer det døden fra selviskhed og synd og at 
opstå til et fornyet liv som et Guds barn. Denne dåbshandling 
mener jeg også er symbolsk for den måde, vor himmelske Fader 
ønsker, vi skal leve - overvinde selviskhed og bekæmpe fristelse. 
På den måde >dør< vores selviskhed og tilbøjelighed til synd, og vi 
opstår og har daglig fremgang på vejen tilbage til vor Faders nær-
vær. 

Så fornyr jeg stille min pagt om at påtage mig Jesu Kristi navn, idet 
jeg fortæller ham, at jeg fornyr løftet om at ville acceptere ham, 
evangeliets principper og hans belæringer og vil acceptere Kirken, 
opretholde profeten og de andre ledere af Kirken; de eneste der er 
guddommeligt bemyndiget til at lede os i Guds navn. I min stille bøn 
tilføjer jeg for eksempel, at jeg vil forny pagten om altid at ville min-
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des ham, at genkalde mig hans nærvær, specielt på dage med øje-
blikke, hvor jeg fristes eller bliver svag. Endelig fornyr jeg pagten 
om at ville hojde hans befalinger, idet jeg ved, at hvis jeg trofast gør 
det, vil hans Ånd være med mig« (Miriam Spain Peterson, "The Lord 
Takes Care," No More Strangers, bind 3, s. 154-159). 

Udfordringer 
Tænk over hvad du har gjort med dit liv siden din dåb. Dengang 
følte du sandsynligvis en »forandring i hjertet«, der begyndte med 
dig. Som profeten Alma spørger: »Føler I således nu?« (Alma 5:26). 
Kan du endnu føle det »helt nye liv«, der nævnes i skrifterne? Hvis 
noget mangler, begynd så i dag at omvende dig og rette dette pro-
blem. 

Yderligere skriftsteder 
Gaiaterne 3:27-29 (vi påtager os Kristi navn ved dåben) 
1 Peter 3:21 (dåb som forudsætning for frelse) 
L&P 27:2 (vi deltager i nadveren til ihukommelse af Kristus) 

Lærerens forberedelse 

Før du giver denne lektion: 
1. Læs kapitel 20, »Dåb« i Håndbog i evangeliske principper. 
2. Læs lektioner 28 og 31 i denne håndbog. 
3. Sørg for tavle og kridt, eller lav en plakat med dåbspagterne og det råd der gives 
i Moroni 6:4-9. 
4. Eventuelt: Giv en af eleverne til opgave at sammenligne dåbs- og nadverpag-
terne. 
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Helligåndens gave 

Formålet med denne lektion er at hjælpe os til at forstå hvilke store 
velsignelser, der kan komme ved Helligåndens gave. 

Indledning 
I tiden før vi sluttede os til Kirken, kan Helligånden være kommet til 
os. Den gode følelse, vi havde, da vi lyttede til missionærerne for 
eksempel, var Helligånden, der hjalp os til at forstå og acceptere 
evangeliet. Men vi havde ikke ret til at have Helligåndens bestan-
dige følgeskab, før vi var blevet døbt og bekræftet. På det tidspunkt 
fik vi ved Det Melkisedekske Præstedømmes kraft overdraget 
Helligåndens gave ved håndspålæggelse. 
Præsident Lorenzo Snow har sagt: »Vi bør prøve at lære denne 
Ånds natur at kende, så vi kan forstå dens tilskyndelser, og så vil vi 
altid være i stand til at gøre det rette ... fra det tidspunkt, vi modta-
ger Helligåndens gave, har vi en ven, hvis ikke vi driver den fra os 
ved at gøre forkert. Den ven er Helligånden« (Conference Report, 
april 1899, s. 52). 
Vis billede 30-a, »Helligåndens gave er retten til at have Helligånden som bestandig 
ledsager.« 

Hvordan virker Helligånden som en ven? Bed eleverne om at læse Johannes 14:16, 
17, 26 og Johannes 16:13. 

Hvorfor behøver vi Helligånden som vores ledsager og ven? (Skriv svarene på tav-
len.) 

Nogle af de måder, hvorpå Helligånden hjælper os, er: 
• Han åbenbarer sandheden for os. 
• Han hjælper os med at lære evangeliet. 
• Han hjælper os med at huske. 
• Han trøster os i sorgens time. 
• Han beskytter os imod ondt. 
• Han inspirerer os, når vi forkynder evangeliet i taler og lektioner. 

30-a. Helligåndens gave er retten til at have Helligånden som bestandig ledsager 
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• Han advarer os, når vi er i fare. 
• Han fortæller os alt, hvad vi bør gøre. 
Læs 2 Nephi 32:5. 

Ældste LeGrand Richards udtalte dette: »Jeg ville helst, at mine 
børn og mine børnebørn kunne glæde sig over Helligåndens led-
sagelse end noget andet kammeratskab i denne verden, for hvis de 
vil lytte til denne Ånds tilskyndelser, vil han lede dem til al sandhed 
og bringe dem sikkert tilbage til deres himmelske Faders nærvær« 
(Improvement Era, juni 1966, s. 540). 
Helligånden er en meget ønskværdig ledsager. Vi bør gøre alt, hvad 
vi kan for til stadighed at have dens ledsagelse. 

Vi skal beholde Helligånden hos os 
Der er meget, vi kan gøre for at beholde Helligånden hos os. En 
måde er at deltage værdigt i nadveren. Hver gang vi deltager i nad-
veren, lover vi, at vi vil adlyde Herrens befaling. Hvis vio holder vores 
løfte, har Herren lovet os, at vi »altid kan have hans Ånd« med os 
(se L&P 20:77). 
En anden måde at beholde Helligånden hos os, er at holde vore 
legemer moralsk rene. Herren har sagt til os, at vore legemer er som 
templer, og at vi ikke må besmitte dem (se 1 Kor 3:16-17). Hellig-
ånden kan ikke dvæle i urene templer. Det er derfor vigtigt, at vi 
holder vore legemer rene i tanke, tale, klædning og handling, idet vi 
undgår også det tilsyneladende onde. Ældste Melvin J. Ballard 
sagde engang: »Helligånden er den mest følsomme Ånd, som jeg 
kender til« (Præstedømmets studievejledning 1967-1968, diakoner-
nes kvorum). Fordi han er så fintmærkende, kan Helligånden blive 
krænket selv af noget, som vi betragter som ubetydeligt. 

For at beholde Helligånden hos os må vi leve i harmoni med dem, 
der omgiver os. I sin tale til nephiterne sagde Kristus, at en trætte-
kær ånd kommer fra Djævelen (se 3 Nephi 11:29), Helligånden kan 
ikke dvæle, hvor der er uenighed og disharmoni. Af denne grund vil 
skænderier med vores hustru eller med en broder eller søster drive 
Helligånden bort fra os og fra vore hjem. 
Profeten Joseph Smith kunne for eksempel ikke modtage inspira-
tion fra Herren, medmindre han havde de rette følelser over for 
enhver. En morgen blev han vred over noget, som hans hustru 
havde gjort. Da han senere prøvede at oversætte noget af Mormons 
Bog, opdagede han, at han ikke kunne. Bekymret gik han til en 
plantage og bad, og derpå gik han tilbage til huset og bad Emma 
om tilgivelse. Først da var han i stand til at oversætte. (Fra en udta-
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lelse af David Whitmer, dateret 15. sep. 1882, i Comprehensive 
History of the Church, bind 1, s. 131.) 
Vores behov for Helligånden er ligeså stort som profetens var. Vi 
behøver Helligånden til at vejlede os i vore opgaver og især med 
ledelse af vores familie. Når børn gør noget galt, må vi derfor ikke 
miste besindelsen, men bør bede Helligånden hjælpe os med at 
retlede dem (se L&P 121:43). 
Hvilke handlinger afholder Helligånden fra at være vores ledsager? Hvad kan vi gøre 
for at beholde dette følgeskab? {Skriv svarene op i to adskilte kolonner på tavlen.) 

Præsident Joseph Fielding Smith sagde: »Helligånden vil ikke 
dvæle hos den person, som er uvillig til at adlyde og holde Guds 
befalinger... i en sådan sjæl kan Helligånden ikke komme ind. 
Denne store gave kommer til os alene ved ydmyghed og tro og 
lydighed ... har I nogen sinde tænkt over, hvilket stort privilegium 
det er for os at have følgeskab af et af Guddommens medlemmer? 
Har I tænkt på det på den måde? Det er vores privilegium, hvis vi 
holder de befalinger, som Herren har givet os« (Church News, nov. 4, 
1961, s. 14). 

Måder hvorpå Helligånden hjælper os 
Når vi ved vores trofasthed viser, at vi ønsker at have Helligånden 
som ledsager, hjælper han os på følgende måder til at leve lykkeli-
gere og bedre: 

HAN HJÆLPER OS TIL AT BLIVE BEDRE MENNESKER 
Helligånden »inspirerer til dyd, venlighed, godhed, følsomhed, 
overbærenhed og barmhjertighed« (Parley P. Pratt i Key to the 
Science of Theology, s. 101). 

HAN VISER OS, HVAD VI SKAL GØRE 
Helligånden kan hjælpe os med at træffe vigtige beslutninger. 
Læs L&P 6:15 og L&P 3:2. Hvordan får Helligånden os til at træffe beslutninger? 

HAN HJÆLPER OS TIL AT VOKSE I KIRKEN 
Ældste Franklin D. Richards fortalte, hvordan Helligånden vejledte 
ham: »Jeg har hørt den stille, sagte røst, Åndens hvisken, når jeg 
har rådført mig med jer, brødre og søstre; jeg har hørt den, når jeg 
har overdraget mænd præstedømmet; når jeg har ordineret mænd 
og kvinder til stillinger i Kirken; når jeg har velsignet de syge; når jeg 
har båret mit vidnesbyrd til ikke-medlemmer, såvel som til medlem-
mer; når jeg har talt til jer, og ved mange andre lejligheder« (»Den 
Helligånds stadige og store kraft«, Den danske Stjerne, marts 1974, 
s. 118). 
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HAN ADVARER OS 
Der er tider, hvor Helligånden advarer os mod farer eller fristelser. 
Ældste Franklin D. Richards fortalte om en ung far, som »var vågnet 
en nat ved, at en stemme ganske klart og tydeligt sagde til ham, at 
kan skulle gå ned i stueetagen i sit hjem. Han gjorde, som der var 
blevet sagt, og da han kom ned i køkkenet, så han, at den ene væg 
var et flammehav. Han skyndte sig at vække familien, ringe til 
brandvæsnet, og med familiens hjælp bekæmpede han ilden, så 
den ikke bredte sig, før brandvæsnet kunne nå frem og slukke den 
helt. 
Han var ikke et øjeblik i tvivl om, at dette var en advarsel fra Hellig-
ånden, og et bevis på, hvorledes Helligånden kan beskytte dem, 
som lever i harmoni med den« (Den danske Stjerne, marts 1974, 
s. 118). 
Lad den elev, som har fået denne opgave tildelt, fortælle om en oplevelse, hvor han 
blev advaret af Helligånden mod fristelse eller fare. 

HAN KAN TRØSTE OS 
En af Helligåndens opgaver er at være en trøster, når vi føler smerte 
eller sorg. Ved sådanne lejligheder kan Helligånden hjælpe os til at 
finde fred og forståelse. Ældste Franklin D. Richards fortalte om 
denne oplevelse: »For nogle få uger siden havde jeg lejlighed til at 
møde to vidunderlige kvinder, som var nære venner, og som begge 
to havde mistet deres ægtemænd ved en flyulykke. Var de ved at 
give op i fortvivlelse? Så sandelig nej. Aldrig har jeg været vidne til 
større mod og styrke. De bar begge vidnesbyrd om, at de havde følt 
Helligåndens trøst, at de vidste, at der var et formål med det, som 
deres mænd nu var blevet kaldet ti! at udføre, og at de var sikre på, 
at alt ville gå godt for dem og deres familier, hvis de blot holdt sig 
nær til Herrens bud« (Den danske Stjerne, marts 1974). 
Lad den elev, som har fået opgaven tildelt, fortælle følgende historie. 

Præsident Heber J. Grant fortæller, hvordan Helligånden bragte 
kundskab og trøst til medlemmer af hans familie: 
»Omkring en time før min kone døde, kaldte jeg mine børn ind i 
værelset og sagde til dem, at deres mor var ved at dø, og at de 
måtte sige farvel til hende. En af de små piger, omkring 12 år gam-
mel, sagde til mig: >Far, jeg ønsker ikke, at mor skal dø. Jeg har 
været med dig på hospitalet ... i seks måneder ... hver gang mor 
havde smerter, salvede du hende, og hun blev lettet for sine smer-
ter og faldt stille i søvn. Jeg vil gerne have, at du lægger dine hæn-
der på mor og helbreder hende.< 
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Jeg sagde til min lille pige, at vi allesammen skal dø på et eller 
andet tidspunkt, og at jeg følte mig overbevist i hjertet om, at hen-
des mors tid var kommet. Hun og resten af børnene forlod værelset. 
Så knælede jeg ned ved siden af min kones seng (hun havde på det 
tidspunkt mistet bevidstheden), og jeg sagde til Herren, at jeg aner-
kendte hans hånd i livet, i døden, i glæde, i sorg, i medgang og i 
modgang. Jeg takkede for den kundskab, jeg havde, at min kone 
tilhørte mig for al evighed ... men jeg sagde til Herren, at jeg mang-
lede styrke til at lade min kone dø og at lade det påvirke mine små 
børns tro ... og jeg bad Herren med al den styrke, jeg ejede, at han 
ville give min lille pige kundskab om, at det var hans vilje og hans 
ønske, at hendes mor skulle dø. 
Mindre end en time efter døde min kone, og jeg kaldte igen børnene 
ind i værelset. Min lille dreng på 5 -6 år græd bittert, og den lille pige 
på 12 år tog ham i sine arme og sagde: >Græd ikke, græd ikke, 
Heber; efter at vi forlod dette værelse har Herrens stemme fra Him-
len sagt til mig: »I din mors død vil Herrens vilje ske .. .«< 
Jeg ... ved, at Gud hører og besvarer bønner! Jeg ved, at i sorgens 
time vil sidste dages hellige blive trøstet og velsignet, som intet 
andet folk bliver det!« (Gospel Standards, s. 361). 

HAN VIDNER OM SANDHEDEN 
Det er ved Helligånden, at vi modtager vidnesbyrd om evangeliet. 
På samme måde vil Helligånden hjælpe os til at vide, når vore 
ledere taler med Helligåndens kraft. Ældste Henry D. Moyle lærte: 
»Vi kan kun vide, om talere bevæges af Helligånden, når vi selv 
bevæges af Helligånden. Derfor er det vigtigt, at Kirkens medlem-
mer er ligeså flittige i deres tro som deres ledere« ("Revelation: 
Yesterday and Today", Improvement Era, juni 1962, s. 407). 

Helligåndens velsignelser er virkelige og til rådighed for os som 
medlemmer af Kirken, hvis vi vil søge dem i retfærdighed. 
Lad den elev, som har fået opgaven, fortælle om en oplevelse, hvori han følte Hellig-
åndens ledsagelse. 

Konklusion 
Helligåndens gave er en stor velsignelse, der gives til dem, som er 
blevet bekræftet som medlemmer af Kirken. Hvis vi lever værdigt til 
hans ledsagelse, vil han hjælpe os til med held at fuldføre vores 
mission her på jorden. Han vil gøre dette ved at vejlede os, beskytte 
os, trøste os og på anden måde hjælpe os på alle områder af livet. 
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Udfordringer 
Søg Helligåndens ledsagelse i hverdagen. For at kende de områ-
der, hvor du har brug for at forbedre dig for at have Helligånden 
som en bestandig ledsager, kan du stille dig selv følgende spørgs-
mål: 
• Prøver jeg på at holde alle befalingerne? 
• Beder jeg regelmæssigt? 
• Hvordan viser jeg min kærlighed til Frelseren? 
• Hvordan viser jeg min kærlighed til andre? 
• Holder jeg mine tanker og handlinger rene? 
• Takker jeg Herren for hans velsignelser, deriblandt Helligåndens 

gave? 

Yderligere skriftsteder 
ApG 5:32 (Helligånden kommer til de lydige) 
1 Nephi 10:17-19 (kraft og kundskab fra Helligånden kommer ved 
tro på Kristus) 
2 Nephi 31:13 (Helligånden modtages efter tro, omvendelse og dåb) 
Moses 6:61 (Helligåndens kraft og velsignelser) 

Lærerens forberedelse 

Før du giver denne lektion: 
1. Læs kapitel 21, »Helligåndens gave« i Håndbog i evangeliske principper. 
2. Mind eleverne om at bringe deres standardværker med i klassen. 
3. Hvis tavle og kridt ikke kan skaffes, må du lave en plakat som foreslået. 
4. Giv eleverne til opgave at læse historier og skriftsteder i lektionen højt i klassen. 
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Bøn og faste Lektion 31 

Formålet med denne lektion er at hjælpe os til at lære, hvordan vi 
kan styrke vore familier og kvorummer ved bøn og faste. 

Indledning 
Lad de elever, som har fået denne opgave tildelt, præsentere en kort oversigt over 
principperne for faste og bøn, som præsenteret i Håndbog i evangeliske principper. 

Bøn og faste styrker os og vores familie 
Bøn og faste kan hjælpe os til at styrke os selv og vores familie. Vore 
bønner om vejledning får mere kraft, fordi faste fremhæver oprig-
tigheden af vore bønner. Ydermere vender vi os, når vi faster og 
beder, bort fra verden og erkender vores afhængighed af Herren. 
På denne måde åbner vi vore hjerter, så vi kan lære at acceptere 
Guds vilje med hensyn til os og vore familier. 
Bøn og faste øger også vores evne til at benytte præstedømmet 
effektivt. Både vi og andre velsignes, når vi lærer, hvordan vi kon-
trollerer præstedømmets kræfter; og præstedømmet kan kun kon-
trolleres, når vi benytter principperne for retfærdighed (se L&P 
121:34-36) . 

Vis billede 31-a, »At faste og bede kan hjælpe en præstedømmebærer med at salve 
de syge mere effektivt.« 

Følgende historie fortæller, hvordan en præstedømmebærer lærte 
om kraften ved faste og bøn så han fik hjælp i benyttelsen af sit 
præstedømme: 
Da Johns og Bonnies lille søn blev alvorlig syg, lød lægernes dia-
gnose på rygmarvsmeningitis. De fortalte forældrene, at deres 
dreng enten ville dø eller blive fysisk og mentalt handicappet. Som 
bærer af Det Melkisedekske Præstedømme besluttede John derfor 
at give sin søn en velsignelse. Men da han var parat til at besegle 
salvelsen, forstod han, at han ikke kendte Herrens vilje med hensyn 
til sin søn. Så han velsignede ganske enkelt drengen til at føle sig 
godt tilpas. 
Efter velsignelsen begyndte John og Bonnie at faste for at kende 
Herrens vilje. John velsignede igen sin søn. Denne gang hviskede 
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Ånden til ham om at velsigne barnet, så han ville blive helt helbredt. 
Deres søn blev helbredt, og tre dage senere bragte de ham hjem 
fra hospitalet. 
Hvordan ville Johns og Bonnies faste have hjulpet dem, hvis svaret på deres bønner 
havde været anderledes? 

Belær og styrk familien ved bøn og faste 
Som forældre burde vi altid bede om at kende vore børns behov, og 
hvordan vi kan opfylde disse behov. Når et af vore børn står over for 
et særligt problem, kan vi f.eks. nævne ham i vore familiebønner. Vi 
bør imidlertid være omhyggelige med altid at gøre dette på positiv 
måde. En far bad for sin søn med disse ord: »Himmelske Fader, vi 
ved, at John gør en virkelig indsats for at kontrollere sit tempera-
ment. Vi er taknemmelige over at se ham udvikle sig, og for din 
hjælp og støtte ti! vores søn. Vil du ikke nok fortsætte med at vel-
signe ham ...? Velsign os, så vi ikke provokerer ham til vrede, men 
i stedet udtrykker vores kærlighed og villighed til at hjælpe ham« 
(Ensign, maj 1973, s. 34). 
Hvordan vil den bøn styrke en ung mand til at overvinde sit problem? 

Ældste M. Russell Ballard, jun. fortalte om en oplevelse med sin fem 
år gamle søn, som var bange for at begynde i skolen. Klar over sin 
søns frygt, sagde han: »Craig, du har en ven, som altid vil være 
med dig. Lad os sammen knæle og bede ham hjælpe dig.« 
At faste og bede som familie kan bringe stor styrke og enhed ind i 
familien, således som denne historie illustrerer: 
Alan var en ung mand, som havde modtaget en kaldelse til at tjene 
Herren i en fremmed mission. Han var ivrig efter at tjene, men da 
han begyndte at studere sproget, blev han meget bekymret, for han 
var ikke i stand ti! at lære sproget. 
Da Alans far blev klar over sin søns problem, kaldte han familien 
sammen. Han bad dem faste og bede om, at Alan kunne overvinde 
sit problem og udføre en god mission. 
Hvordan kan en sådan oplevelse styrke vore børn? Hvordan forener faste og bøn 
familier? Læs 3 Nephi 18:21. 

Udfør Herrens værk ved faste og bøn 
En vis mand kom til Jesus, knælede for ham og sagde: 
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»Herre! Forbarm dig over min søn, for han er månesyg og lider 
slemt. Han styrter snart i ild og snart i vand. Og jeg har bragt ham 
til dine disciple, men de kunne ikke helbrede ham.« 
Herren kastede øjeblikkelig djævelen ud af drengen. Disciplene 
kom til Jesus og spurgte: »Hvorfor kunne vi ikke drive den ud?« 
Jesus sagde til dem, at det var på grund af deres manglende tro, 
og så tilføjede han: »Den slags fordrives kun ved bøn og faste« (se 
Matthæus 17:14-21). 
Ældste Matthew Cowley fortalte følgende historie om en biskop, 
som forstod nødvendigheden af faste og bøn: 
»En velhavende ung biskop i Honolulu blev en dag kaldt til Queen's 
Hospital for at velsigne en dreng, som havde polio. En indfødt 
søster havde ringet til ham. Han var hendes biskop, og hun sagde: 
>Biskop, kom herop, min dreng er ramt af polio, og jeg ønsker, at du 
skal komme og salve ham og velsigne ham.< Hele dagen ventede 
hun på ham, og biskoppen viste sig ikke. Hele natten kom han ikke. 
Næste dag kom han heller ikke før tidligt på eftermiddagen. Hun 
gav ham en ordentlig omgang. Hun kaldte ham alt muligt, hun 
kunne finde på. >Du, min biskop, jeg ringede til dig og fortalte, at 
min dreng er blevet ramt af polio. Og du, du der er din egen herre, 
du har din egen bil; du har en dejlig lystbåd; du har alt, hvad du kan 
ønske dig; og din tid er din egen; men du kom ikke. Du kommer først 
nu efter en hel dags forløb.< Efter at hun var blevet færdig og ikke 
kunne finde på mere at bebrejde ham, smilede han og sagde: >Ser 
du, da jeg lagde røret på efter vores samtale, begyndte jeg at faste, 
og jeg har fastet og bedt i 24 timer. Nu er jeg parat til at velsigne din 
dreng. < Kl. 17 den aften blev drengen udskrevet fra hospitalet, fuld-
stændig helbredt. >Den slags fordrives kun ved bøn og faste!« 

Jeg tvivler meget på, om det ville være sket, hvis han var taget 
op på hospitalet dagen før. Jeg tror, at den bøn og den faste var 
nødvendig. Og jeg tror, at vi, som bærer præstedømmet, somme 
tider ikke udøver det nok. I må holde jer i form, I må holde jer i 
træning i dette præstedømme, som vi har, så vi altid er beredte, 
når vi går ud i præstedømmets ærinder for at give velsignelser« 
[Matthew Cowley Speaks, s. 150). 

Det er ikke altid nødvendigt at vente så længe, før man salver den 
syge, men vi burde altid søge inspiration fra Herren, før vi udfører 
en præstedømmeordinanse. 
Hvorfor er det vigtigt for os at være åndeligt beredte, når vi udfører præstedømme-
ordinanser? 
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Nøjagtig ligesom præstedømmebærerne behøver at forberede sig 
til at udføre ordinanser, således bør også de, der beder om velsig-
nelser, forberede sig og deres familier til at modtage ordinanserne. 
Følgende historie fortæller, hvordan et barns forældre benyttede 
faste og bøn til at forberede sig og deres barn til en velsignelse. 
»For lidt mere end et år siden kom et par ind på mit kontor med en 
lille dreng på armen. Faderen sagde til mig: >Min kone og jeg har 
fastet i to dage, og vi har bragt vores lille barn med os for at få en 
velsignelse. Du er den, som vi er blevet sendt til.< 
Jeg spurgte: >Hvad er der i vejen med ham?< 
De sagde, at han var født blind, døv og stum, uden koordinering af 
musklerne, han kunne ikke engang kravle, da han var fem år gam-
mel. Jeg sagde til mig selv, at >den slags kommer ikke ud uden ved 
faste og ved bøn<. Jeg havde absolut tro på disse forældres faste 
og bønner. Jeg velsignede barnet, og nogle få uger senere fik jeg 
et brev: > Broder Cowley, vi ville ønske, at du kunne se vores lille 
dreng nu. Han kravler. Når vi kaster en bold henover gulvet, styrter 
han efter den på hænder og knæ. Han kan se. Når vi klapper i hæn-
derne over hans hoved, hopper han. Han kan høre.< Lægeviden-
skaben har lagt byrden fra sig. Gud har overtaget den« (Matthew 
Cowley, "Miracles", Speeches of the Year, BYU, 1953, s. 8). 

Mange missionærkammerater har opdaget de velsignelser, der 
kommer af at faste og bede sammen. Præsident Ezra Taft Benson 
fortæller om en oplevelse, han havde som missionær med at faste 
og bede sammen med sin kammerat. 
»Ud fra personlig erfaring kender jeg bønnens virkning og kraft. Da 
jeg var ung missionær i det nordlige England i 1922, blev modstan-
den mod Kirken meget intens, ja, modstanden blev så stor, at mis-
sionspræsidenten bad os ophøre med alle gademøder, og i nogle 
tilfælde ophørte man også med at banke på dørene. 
Min kammerat og jeg var blevet indbudt til at rejse til South Shields 
for at tale ved et nadvermøde. I indbydelsen hed det: >Vi er sikre på, 
at vi kan fylde det lille mødehus. Der er mange mennesker, som ikke 
tror alt det usande, der er blevet skrevet om os. Hvis I vil komme, er 
vi sikre på, at vi vil få et storartet møde.< Vi tog imod indbydelsen. 
Vi fastede og bad oprigtigt, før vi tog til mødet. Min kammerat havde 
planlagt at tale om evangeliets første principper. Jeg havde stude-
ret meget som forberedelse til en tale om frafaldet. Der var en vid-
underlig ånd til stede ved mødet. Min kammerat talte først og gav 
virkelig et inspirerende budskab. Jeg fortsatte derpå og talte med 
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en sådan frigjorthed, som jeg aldrig før havde følt i mit liv. Da jeg 
satte mig, opdagede jeg, at jeg overhovedet ikke havde nævnt fra-
faldet. Jeg havde talt om profeten Joseph Smith og båret mit vid-
nesbyrd om hans guddommelige mission og om sandheden af Mor-
mons Bog. Efter mødet kom flere af de tilstedeværende hen til mig, 
og nogle, der ikke var medlemmer, sagde: >1 aften har vi fået et vid-
nesbyrd om, at evangeliet, som I ældster forkynder det, er sandt. Vi 
er nu klar til at blive døbt.< 

Det var et svar på vores faste og bønner, for vi bad om at måtte sige 
netop det, som ville røre vore venners og undersøgeres hjerter« 
(»Bøn«, Den danske Stjerne, okt. 1977, s. 30). 

Konklusion 
Der er mange andre situationer, hvor faste og bøn kan hjælpe os til 
at udføre Herrens værk. For eksempel kan vi faste og bede for de 
familier, som vi er hjemmelærere for. Vi kan også faste og bede som 
et kvorum for et af vore kvorumsmedlemmer og hans familie. 
Ved faste og bøn kan vi blive velsignet fysisk og udvikle vores tro og 
åndelige kraft. Denne kraft er nødvendig, hvis vi skal have frem-
gang i vores arbejde og forøget styrke til os selv og andre. 

Udfordringer 
1. Bestem dig til noget af det, som du behøver at faste og bede om 
1 dit personlige liv og i din familie. 
2. Tænk på nogle af behovene hos dine kammerater i kvorummet. 
3. Forpligt dig til at bede og faste for et af disse formål. 

Yderligere skriftsteder 

BØN 
Matthæus 6:5-15 (Frelseren forklarer, hvordan vi bør bede) 
Lukas 18:1-14 (vi bør være udholdende i bøn) 
2 Nephi 32:8-9 (vi bør bede, før vi udfører Herrens værk) 
Alma 34:17-28 (vi bør bede om alt, hvad vi foretager os) 
Moroni 10:3-5 (vi kan kende sandheden i alle ting ved bøn) 
L&P 19:28 (vi bør bede både offentligt og privat) 

L&P 88:119 (vi bør bygge et bede- og fastehus) 

FASTE 
2 Mosebog 34:27-28 (Moses fastede, før han fik åbenbaring fra 
Gud) 
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Lukas 2:36-37 (Anna tjente Gud ved at faste og bede) 
ApG 13:2-3 (faste kan bringe inspiration fra Helligånden) 
Mosiah 27:23 (faste og bøn hjalp Alma til at komme sig) 
Alma 6:6 (nephiterne fastede og bad for dem, som ikke kendte 
Gud) 
Alma 17:9 (missionærer fastede og bad om at få Ånden) 
Alma 45:1 (bøn og faste er en måde at takke Gud) 

Lærerens forberedelse 

Før du giver denne lektion: 
1. Læs lektion 3, »Om at bede til vor himmelske Fader« i Håndbog i evangeliske 
principper. Giv en elev til opgave at give en tre minutters gennemgang af denne lek-
tion. 
2. Læs lektion 25, »Faste« i Håndbog i evangeliske principper. Giv en elev til opgave 
at give en tre minutters gennemgang af denne lektion. 
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Ærbødighed 

Formålet med denne lektion er at hjælpe os til at lære, hvordan vi 
kan belære om ærbødighed i vore familier og øge vores egen 
ærbødighed. 

Indledning 
Vis billede 32-a, »Ærbødighed i Kirken viser kærlighed til og respekt for Gud.« 

Skriv ordene fra 3 Mosebog 19:30 på tavlen: »I skal holde mine sabbatter, og I skal 
nære ærefrygt for min helligdom. Jeg er Herren!« 

Følgende er skrevet af præsident Spencer W. Kimball. Det blev 
udgivet i 1976 i en særlig pjece, som hedder Vi bør være et 
ærbødigt folk. 
Vi er et rigt velsignet folk. Herren har givet os Jesu Kristi evange-
lium, præstedømmets kraft, dåbens løfter, templets pagter, skrifter-
nes sandheder, vore familier, vore jordiske ejendele. Vi burde være 
det lykkeligste folk på jorden. Vi burde også være det mest 
ærbødige folk. De fleste af os har imidlertid til tider vanskeligt ved 
at være så ærbødige, som vi burde være. Vi har brug for af og til at 
spørge os selv, om vore handlinger i vore hjem og i Kirken viser 
ærbødighed for vores Skaber. 

Hvad er ærbødighed? 
Ærbødighed er en følelse af respekt, kærlighed og hengivenhed 
over for Gud. Mange af vore kirkeledere har sagt, at ærbødighed er 
en af sjælens bedste egenskaber, for den involverer virkelig tro på 
Gud og udvikler dannelse og kærlighed til livets bedre ting. 
Ligesom de andre evangeliske principper fører ærbødighed til øget 
glæde. Det er ikke en trist, midlertidig opførsel, som vi påtager os 
om søndagen, men det er et resultat af at efterleve evangeliet til 
hverdag. Sand ærbødighed fremmer lykke, kærlighed, respekt og 
taknemmelighed. Det er en dyd, der burde være en del af vores 
måde at leve på. 

32-a. Ærbødighed i Kirken viser kærlighed til og respekt for Gud 
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Ærbødighed for Gud 
Ved åbenbaring i vores tid har Herren hjulpet os til at forstå betyd-
ningen og vigtigheden af ærbødighed. I L&P afsnit 76 f.eks. beskri-
ver Joseph Smith og Sidney Rigdon ærbødighed som værende en 
vigtig karakteregenskab hos dem, som opnår det celestiale rige: 
»Og således så vi de celestiales herlighed, som overgår alt; hvor 
Gud Faderen regerer på sin trone for evigt, 
for hvis trone alting bøjer sig i ærbødighed og giver ham æren fra 
evighed til evighed. 
De, der bor i hans nærhed, er den Førstefødtes menighed, de ser, 
som de ses, kender, som de er kendt, idet de har modtaget af hans 
fylde og nåde. 
Og han gør dem lige i kraft, magt og herredømme« (L&P 76:92-95). 
En anden af vores tids åbenbaringer befaler os at være ærbødige 
endog over for Guds navn; vi får fortalt, at vi ikke må tilsmudse 
Faderens og Sønnens navne og endog undgå at benytte dem for 
ofte (se L&P 107:2-4). Et af De Ti Bud siger: »Du må ikke bruge Her-
ren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, 
der bruger hans navn til løgn« (2 Mos 20:7). 
Respekt for Gud og hans navn er en af de vigtigste egenskaber 
med hensyn til ærbødighed, ligeledes ærbødighed for hans hellige 
hus. I den vigtige åbenbaring, der blev givet til Joseph Smith, og 
som kendes som indvielsesbønnen til templet i Kirtland, befalede 
Herren, at dette, i lighed med alle andre hellige templer, opført af 
de hellige, skulle være et sted med ærbødighed over for ham (se 
L&P 109:16-21). 
Og i virkeligheden er det, som blev sagt om Kirkens templer, også 
gyldigt for ethvert »Herrens hus«, hvad enten det er et sted, hvor de 
hellige tilbeder, eller et sidste dages helligt hjem. 

Ærbødighed og hjemmet 
Hvor begynder da ærbødighed, og hvordan kan vi udvikle den? 
Som det er med enhver anden gudlignende dyd, er hjemmet nøg-
len til ærbødighed. Det er ved de personlige og familiens bønner, at 
børn lærer at bøje hovedet, folde hænderne og lukke øjnene, mens 
vi taler med vor himmelske Fader. Et barn, som har lært at bede der-
hjemme, forstår hurtigt, at han må være rolig og stille under bønner 
i Kirkens møder. 
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På samme måde kan vore børn, når vi holder familieaftener, lære, at 
der er særlige tidspunkter, ikke blot i Kirken, men også derhjemme, 
hvor alle er nødt til at vise den bedst mulige opførsel. 
Vi kan også hjælpe vore børn at lære ærbødighed ved musik. Musik 
er en særlig fryd for børn. Hvis vi synger Kirkens salmer derhjemme, 
lærer vore børn dem bedre at kende og kan synge dem til Kirkens 
møder. Små børn har især nytte af, at vi lærer dem enkle salmer 
derhjemme. På den måde vil vore børn glæde sig til at synge ved 
nadvermødet og andre møder. 

Ærbødighed i Kirken 
Naturligvis bør vi som forældre overvære søndagsmøderne sam-
men med vore børn. Når vi gør vore børn i stand til Kirken, bør vi 
arbejde sammen med vore hustruer for at sikre os, at forberedel-
serne er en behagelig familieaktivitet. En sidste øjebliks indsamling 
af børnene, et jag med at få dem klædt på og hurtigt afsted, er øde-
læggende for ærbødigheden. Når vi jager på for at gøre os klar, 
kommer vi ofte for sent i kirke, og der bliver tit talt hårde ord og følel-
ser bliver såret, hvilket kan forårsage, at vore børn bliver ophidsede 
og rastløse under møderne. Vi kommer til at føle os meget mere 
ærbødige, hvis vi forbereder os i god tid før møderne, ankommer til 
Kirken i god tid, før mødet begynder, og derefter sætter os sammen 
for at lytte til præludiet og få tid til at tænke på Frelseren og hans 
evangelium. 

De af os, som har små børn, har somme tider vanskeligt ved at 
holde vore børn rolige under møderne. Passende oplæring der-
hjemme vil imidlertid efterhånden løse problemet. Hvis vi ikke er 
sikre på, hvordan vi skal behandle vore børn i Kirken, bør vi søge 
råd hos medlemmer, der har haft held med sig til at holde deres 
børn rolige. 
Ofte har vi tilbøjelighed til før og efter møderne at flokkes i kirkesa-
len for at udveksle hilsner. Det kan være distraherende, selvom vi 
gør det ud fra venskabsfølelser over for dem, som vi ofte kun ser om 
søndagen. Ikke desto mindre burde forældre være et eksempel for 
deres familier ved at tale sammen uden for kirkebygningen før eller 
efter møderne. Efter et møde burde vi hjælpe med til at bære 
mødets ånd ind i vore hjem ved i vores familie at drøfte en idé, et 
musiknummer eller et andet positivt aspekt af mødet. 

Forbedring af ærbødigheden 
Hvordan kan vi hjælpe vore børn til at glæde sig over kirkemøderne og være mere 
ærbødige? Når eleverne har svaret herpå, kan du lade en af dem læse disse forslag: 
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Forældre kan hjælpe deres børn til at nyde Kirkens møder ved a t -
• deltage i søndagsskolen og nadvermøderne sammen med deres 

børn. 
• gøre forberedelserne til møderne behagelige og ikke fortravlede. 
• ankomme 5-10 minutter før mødet skal begynde. 
• sidde sammen som en familie. 
• positivt drøfte en tale, et budskab, et musiknummer eller andre 

ting ved mødet bagefter. 
Hvordan kan vi belære små børn om ærbødighed? Når eleverne har svaret herpå, så 
lad én læse disse forslag: 

Forældre med små børn, bør prøve at -
• hjælpe deres små børn til at forstå, hvad der sker. Mindre børn 

kan godt beskæftige sig selv i stilhed med at tegne eller farve-
lægge, men det er vigtigt at hjælpe dem til at forstå så meget som 
muligt af det, der foregår ved mødet. Ind imellem kan man 
komme med en hviskende bemærkning for at klarlægge 
bekendtgørelser eller en talers budskab, og dermed hjælpe bør-
nene til at få kontakt med det der sker. En far kunne f.eks. hviske: 
»Det er Gittes far der taler nu. Han taler om pionererne.« 

• fremhæve sangene. Det at synge med vil for børnene kunne blive 
det, de nyder mest ved møderne. Opelsk børnenes interesse for 
salmerne ved at synge nogle enkle salmer hjemme og ved at lære 
børnene dem. Wardets sangleder vil kunne give jer en liste over 
de salmer, der vil blive sunget til de kommende møder. 

• styrke den adfærd som læres hjemme, i Primary og i Søndags-
skolen. Hjælp børnene til at huske at folde deres hænder, at bøje 
deres hoved under bøn og til at sidde stille under nadveren. Bør-
nene bør lære, at det er uhøfligt at lege på gangene i kirkesalen 
og at gå ud og ind af døren under mødet. 

• være et eksempel. Vær et godt eksempel ved at vise interesse 
ved mødet. Meddel jer kun til hinanden, hvis det er absolut nød-
vendigt og gør det hviskende. Sørg for at opmuntre børnene til at 
gøre ligeså. 

• sørge for at børnene er parate til mødet. Toiletbesøg og vanddrik-
ning bør ske før mødet begynder. 

Hvad kan vi gøre for at fremme ærbødigheden i vores egen klasse? 
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Konklusion 
Enhver forbedring af ærbødighed forekommer, når lokale ledere og 
familier gør en indsats for at overvinde deres særlige ærbødig-
hedsproblemer. Forslag og opmuntring fra Kirkens hovedsæde kan 
hjælpe os til at lære, hvordan vi skal løse vore ærbødighedsproble-
mer, men den virkelige opgave må løses her i vores lokale kirkeen-
hed og i vore hjem. 
Sand ærbødighed er nødvendig, hvis vi skal være i stand til at 
nærme os vor Fader i Himlen. Men efterhånden som den ondes 
magter er blevet spredt over jorden, er ærbødighed ved at blive til-
intetgjort. Vi er ikke fuldt ud klar over alt det gode, vi kunne gøre, 
hvis vi, medlemmerne af Kristi sande Kirke, ville være eksempler på 
ærbødig opførsel. Ved vores eksempel kan vi forandre mange men-
neskers tilværelse, især vore egne familiemedlemmers. 

Udfordringer 
1. Tal med jeres familie om, hvad I kan gøre for at forøge jeres 
ærbødighed i Kirken. 
2. Sæt et af disse forslag i gang næste søndag. 
3. Hvis I har små børn, så læg en plan for, hvordan I vil belære dem 
om ærbødighed i hjemmet og i Kirken. 

Lærerens forberedelse 

Før du giver denne lektion: 
1. Mind eleverne om at bringe deres standardværker med i klassen. 
2. Sørg for tavle og kridt. 

2 4 3 



Kærlighed og 
tjeneste 

Lektion 25 

Formålet med denne lektion er at hjælpe os med at lære, at kærlig-
hed til og tjeneste for andre er vigtig for vore præstedømmekaldel-
ser. 

Indledning 
Vis billede 33-a, »Kristus er det store eksempel på kærlighed.« 

Jesus elsker ethvert menneske. Hans evne til at elske er fuldkom-
men. Så fuldkommen er hans kærlighed, at skrifterne fortæller os, at 
han er kærlighed (1 Joh 4:7-12). Kristi kærlighed ses bedst i de 
kærlighedsgerninger, han har udført for menneskeheden. 
Som præstedømmebærere har vi ansvar for at blive ligesom Kri-
stus. Men for at vi kan blive det, må vi lære at elske, således som 
han elsker, og tjene, som han tjener. Biskop H. Burke Peterson har 
lært os, at »i en verden og et samfund, hvor Satan udfører sine 
ondeste angreb nogen sinde på menneskene, har vi ikke noget 
bedre våben end ren, uselvisk, kristen kærlighed« ("The Daily Por-
tion of Love", Ensign, maj 1977, s. 69). 

Vi har fået befaling om at elske 
En dag, da Kristus underviste, spurgte en af de skriftkloge ham: 
»Hvilket er det første af alle bud?« Jesus svarede: »Det første bud 
er: >Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din 
sjæl og af hele dit sind og af hele din styrke. 

Dernæst kommer: >Du skal elske din næste som dig selv.< Intet 
andet bud er større end disse« (Mark 12:28-31). 
Hvorfor er disse to befalinger større end de andre befalinger? (Når vi elsker Gud og 
vore medmennesker, vil vi gøre alt, hvad vi kan for at gøre dem lykkelige, og derfor 
vil vi også holde alle de andre befalinger.) 

Meget af Frelserens liv blev brugt til at forkynde kærlighed. Somme 
tider kaldes evangeliet »kærlighedens evangelium«. Han lærte os, 
at kun, når vi elsker andre, er vi hans disciple (se Joh 13:35). Han 
forklarede, at vi endog bør elske vore fjender (se Matt 5:43-44). 

33-a. Kristus er det store eksempel på kærlighed 
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Kun nogle få timer før sin korsfæstelse sagde Jesus: »Et nyt bud 
giver jeg jer: I skal elske hinanden. Som jeg har elsket jer, skal også 
I elske hinanden« (Joh 13:34). 

Præsident Eldon Tanner sagde, idet han fremhævede betydningen 
af befalingen om at elske: »Det eneste valgsprog vi behøver for at 
blive lykkelige ... er: Elsk hinanden - de to enkle ord« ("The Great 
Commandment", Improvement Era, juni 1967, s. 29). 

Barmhjertighed, Kristi rene kærlighed 
Bed eleverne om at læse Moroni 7:45-47. Hvad er barmhjertighed? 

Ældste Mark E. Petersen har forklaret, at barmhjertighed er »Kristi 
rene kærlighed, som hjælper os til at elske både Gud og vore med-
mennesker« ("Do Unto Others", Ensign, maj 1977, s. 75). Følgende 
historie fortalte ældste Marion D. Hanks, og den viser, hvordan en 
far lærte sin datter at udvikle og vise barmhjertighed. 
»Jeg tænker på en vidunderlig kvinde, som var født med et alvorligt 
handicappet legeme - hun talte om en hændelse i sin barndom. 
Legekammerater havde kaldt hende ved øgenavne - og forårsa-
gede lidelser og tårer for hende. Da hun kom hjem, tog hendes far 
hende på skødet og holdt hende i sine store stærke arme og græd 
sammen med hende, da han forklarede hende, at ... denne ople-
velse kunne gøre hendes liv frugtbart og lykkeligt. »Lille skat,< 
sagde han ... >du har virkelig en pukkel på ryggen og nogle andre 
alvorlige problemer. Men det er ikke din fejl. Det er ikke dine foræl-
dres fejl eller vor himmelske Faders fejl ... hvad drengene og 
pigerne sagde, er sandt, men det var ikke retfærdigt, og det var ikke 
venligt. Hvis du hele dit liv vil prøve at være mere retfærdig og ven-
ligere mod andre, end nogle af dem somme tider har været over for 
dig, så vil du blive lykkelig, og dit liv vil blive rigt og nyttigt«« ("More 
Joy and Rejoicing", Ensign, nov. 1976, s. 32). 
Hvad antyder denne historie, at vi alle kan gøre for at blive barmhjertige? Lad en elev 
læse 1 Kor 13:1 højt. 

Ældste Theodore M. Burton har forklaret, at »barmhjertighed er.. . 
en kærlighed så stor, at vi er villige til at give en del af os selv til 
andre ... det er let at sige >jeg elsker dig<. Men kærlighed bør ikke 
blot udtales, den bør bevises ved handling. Kærlighed er, medmin-
dre den vises, kun en klingende bjælde eller en larmende tromme, 
som døver ørerne og ikke behager sjælen« ("If I Have Not Love -", 
Instructor, juni 1970, s. 201). 

At være barmhjertig vil hjælpe os til at leve et lykkeligt, nyttigt liv. 
Hvis vi ikke udvikler barmhjertighed, vi! vi blive »som affaldet, som 
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smelterne kaster ud, da det ikke er af nogen værdi, og det bliver 
trådt under fode af mennesker« (Alma 34:29). 

Kristen tjeneste 
Vis billede 33-a, »Kristus er det store eksempel på kærlighed.« 

Vores kærlighed til vor himmelske Fader og hans børn viser sig ved 
vores tjeneste for vore medmennesker. Præsident Harold B. Lee 
sagde, at en aften havde han, hvad »der må have været et syn«, 
hvori han fik at vide, at »hvis du ønsker at elske Gud, må du lære at 
elske og tjene folket. Det er måden at vise din kærlighed til Gud« 
{Stand Ye In Holy Places, s. 189). 
»Kristen« tjeneste er en tjeneste, der gives oprigtigt og ofte uden 
belønning, til mennesker i nød. Der er måske ikke blevet bedt om 
den, den kan være ubehagelig og kræve megen indsats fra din 
side. Der er måske brug for den på et tidspunkt, hvor det er van-
skeligt for os at give den. Men uden hensyn til, hvor den gives, er 
det tjeneste, der gives, simpelthen fordi vi elsker vor himmelske 
Faders børn. 
Hvorfor skal vi yde tjeneste? Hvem kan vi tjene? 

Vi bør betjene alle mennesker, når vi kan, og når de er i nød. Men 
ældste Thomas S. Monson minder os om, at nogle i højere grad 
trænger til vores hjælp end andre: »Den syge, den trætte, den 
sultne, den sårede, den ensomme, den gamle, vandreren - alle 
råber efter vores hjælp« ("Your Jericho Road", Ensign, maj 1977, 
s. 73). Følgende historie viser, hvordan en ung mand lærte betyd-
ningen af tjenestegerning. 
Lad den elev, som tidligere har fået denne opgave tildelt, fortælle følgende historie. 

Biskoppen kaldte Steve ind på sit kontor for at tale med ham efter 
nadvermødet. »Nu kommer det,« tænkte Steve. »Jeg skal være den 
nye kvorumspræsident for lærerne. Alle wardets medlemmer vil 
ønske at trykke min hånd. Mor vil blive så stolt af mig!« 
»Steve, vi har en opgave til dig,« sagde biskoppen. »Det er en 
særlig opgave, som vi kalder at være en god næste. Vi er bekym-
rede for Hasty McFarland. Han har brug for nogen, som kan være 
ven med ham. Han er ikke medlem af Kirken, men Guds kærlighed 
når ud til alle mennesker, og vi har det privilegium at vise den 
kærlighed.« 
Steve var forbløffet. Hans tanker gik tilbage til to uger tidligere, da 
han og hans venner havde gjort nar ad den gamle mand ved at 
synge smædevers og råbe hjemmelavede vittigheder efter ham. 
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Skuffet og med en smule samvittighedsnag hørte han biskoppen 
sige: »Jeg ønsker, at du tager ud og besøger ham to eller tre gange 
om ugen. Men hvis denne opgave bliver for meget for dig, så skal 
du ikke være bange for at sige nej.« 
Steve sukkede og sagde til biskoppen, at han ville gøre det. Biskop-
pen instruerede ham videre med hensyn til opgaven. »Du kan 
hugge brænde for ham og bringe ham mad, tæpper - hvad som 
helst han behøver for at hjælpe ham til at føle sig ønsket. Vær en 
ven. Din far kender til denne opgave, og han sagde til mig, at han 
ville hjælpe dig. Din himmelske Fader vil også hjælpe dig.« 
Som 15-årig kunne Steve sagtens komme i tanke om ting, han hel-
lere ville gøre - spille fodbold, gå på jagt, fiske eller lege med sine 
venner. Men han vidste, at han havde indvilliget i at påtage sig 
opgaven. 
Hasty boede som eneboer i en lille bjælkehytte lige uden for byen. 
En gang om året fik han et gratis bad på hotellet, betalt af myndig-
hederne. Han gik med en sort klap for det ene øje, og han havde en 
byld på den ene side af hovedet. De fleste af børnene og endog 
nogle voksne havde den vane at komme med uvenlige bemærk-
ninger om ham. 
Steve kom til Hastys hytte med bange anelser. Han bankede på 
døren, men fik ikke noget svar. Efter at have råbt på den gamle 
mand, bestemte han sig til at skubbe døren op. Der var koldt og 
mørkt inde i Hastys hytte. Han så Hasty sidde på et snavset og halv-
vådt tæppe på sengen. 
»Hasty, kan jeg gøre noget for dig,« fremstammede Steve. Han for-
talte den gamle mand, hvad han hed, og at biskoppen for SDH-Kir-
ken havde sendt ham. Den gamle mand sagde ingenting, stirrede 
bare ned i gulvet. Steve forlod hytten for at hugge lidt brænde. Han 
undrede sig ved hvert hug af øksen over, hvorfor han var der. »Hold 
op med at surmule,« sagde en stemme indeni ham. »Den gamle 
mand fryser og behøver hjælp.« 

Steve lagde brændet til rette og tændte ild. Han prøvede også at 
tale med Hasty, som ikke svarede. Han troede, at Hasty ikke hørte 
efter, så han sagde til ham, at han ville komme tilbage næste dag 
med et varmt og rent tæppe. Han kom tilbage den næste dag med 
et nyt tæppe, sådan som han havde lovet. Hveranden dag i de 
næste fire uger besøgte han Hasty. Til sidst begyndte den gamle 
mand at tale med ham. En dag sagde han: »Min dreng, hvorfor 
kommer du? Jeg er sikker på, at en knægt på din alder kan finde 
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bedre ting at gøre end at besøge en gammel mand som mig.« Og 
så smilede han. 
Ved Thanksgiving indbød Steve ham til middag. Han kom ikke, men 
Steves familie bragte en del af deres middag ud til ham. Der var 
tårer i Hastys øjne, da han prøvede at sige tak til dem. 
Med tiden hørte Steve om Hastys liv som fårehyrde. Han forstod, at 
hans kone og børn var døde efter en forfærdelig feber, og at en syg-
dom havde taget Hastys ene øje. På en eller anden måde forekom 
den gamle eneboer ikke længere så grim og Steve skyndte sig 
derud efter skoletid for at hjælpe ham og høre hans historier. 
Da julen kom, indbød Steves familie igen Hasty til middag. Denne 
gang kom han - ren, i jakkesæt og virkelig pæn. Efter middagen 
gav den gamle mand udtryk for sin taknemmelighed over for Steve 
og hans familie. Han sagde, at hans liv havde været et stort rod, 
men den kærlighed, som de havde vist ham, havde gjort ham til et 
helt andet menneske. 

Steve så på Hasty og kunne se, hvor lykkelig han var; og inden i sig 
følte han sit hjerte begynde at blive varmt (se "Hasty", New Era, nov. 
1974, s. 48-49). 
Var tjenesten for Hasty en kristen gerning? Hvordan blev den unge mand velsignet 
ved den tjeneste, han ydede? Hvem blev velsignet mest? 

Da vi blev døbt, lovede vi Herren at »bære hinandens byrder ... at 
sørge med de sørgende ... og at trøste dem, som har trøst behov« 
(Mosiah 18:8-9). Vi har ansvaret for at finde dem, der er i nød. 
Derpå har vi ansvaret for at hjælpe dem i kærlighed og venlighed 
uden at blive opfordret eller befalet dertil (se L&P 58:26-29). 

Konklusion 
Biskop H. Burke Peterson har mindet os om dette: »Herren gav 
befaling til alle - ikke til nogle få i ét land eller til en håndfuld i et 
andet, ikke blot til en familie her eller der, men til alle sine børn, over-
alt. Udtryk kærlighed nu! Vis det nu!« (Ensign, maj 1977, s. 69). 
Sådan kærlighed gavner ikke blot dem, vi tjener, men også os selv. 
Præsident Spencer W. Kimball har sagt: »Det er ved at tjene, at vi 
lærer, hvordan vi skal tjene. Når vi er optaget af at tjene vore med-
mennesker, hjælper vores gerning ikke blot dem, men vore egne 
problemer sættes i et bedre perspektiv ... og der er mindre tid til at 
bekymre os om os selv ... vi bliver mere betydningsfulde personer, 
når vi tjener andre« ("Small Acts of Service", Ensign, dec. 1974, s. 2). 
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Vi har et større ansvar end nogen sinde for at vore hjem bliver såle-
des, at de for vore naboer udstråler harmoni, kærlighed, fælles-
skabsfølelse og loyalitet. Lad vore naboer se det og høre det.. . Må 
Gud hjælpe os som medlemmer af præstedømmet, som medlem-
mer af Kirken, at udstråle ... kærlighed ... barmhjertighed ... og 
tjeneste!« (David O. McKay: "Radiation of the Individual", Ensign, 
okt. 1964, s. 374). 

Udfordringer 
1. Bed ydmygt og oprigtigt om evne til at elske således, som Kristus 
elsker. 
2. Vis kærlighed til din familie ved at gøre noget godt for hvert enkelt 
familiemedlem, 
3. Vis din kærlighed til mennesker i nød ved at gøre noget venligt for 
vedkommende. 
4. Hjælp dit præstedømmekvorum med at planlægge en tjeneste-
aktivitet for en eller anden. 

Yderligere skriftsteder 
Matthæus 25:31-46 (vi tjener Gud ved at tjene vore medmennesker) 
1 Korinther 13 (barmhjertighed er det største kendetegn på gud-
dommelighed) 
Moroni 7:45-48 (barmhjertighed er Kristi sande kærlighed og en 
Guds gave) 

Lærerens forberedelse 

Før du giver denne lektion: 
1. Læs kapitel 28, »Tjeneste« og kapitel 30, »Barmhjertighed« i Håndbog i evange-
liske principper. 
2. Giv eleverne til opgave at læse historier og skriftsteder i lektionen højt i klassen. 
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Moralsk renhed 

Formålet med denne lektion er at hjælpe os til at forstå betydningen 
af at være moralsk ren. 

Indledning 
I verden i dag er der mange forskellige moralstandarder. Disse 
standarder forandres ofte i henhold til tid og omstændigheder. Der-
imod forandrer Guds standarder sig aldrig; for han er den samme i 
går, i dag og til evig tid. En standard, som Gud altid har forventet os 
at efterleve, er moralsk renhed. 
Skrifterne fortæller os, at »intet urent kan bo hos Gud« (1 Nephi 
10:11). Apostlen Paulus skriver: »Ved I ikke, at I er Guds tempel, og 
Guds ånd bor i jer? Hvis nogen ødelægger Guds tempel, skal Gud 
ødelægge ham. For Guds tempel er helligt, og det tempel er I!« 
(1 Kor 3:16-17). Vore legemer er hellige. Herren har givet os lege-
mer med et guddommeligt formål, og han forventer, at vi skal holde 
dem rene og værdige til at modtage hans Ånd. 

Vore legemer er hellige 
Det er vigtigt for os som bærere af præstedømmet at holde os 
moralsk rene, for de velsignelser, som er allervigtigst for os, er sam-
menkædet med vores moralske renhed. Ældste Boyd K. Packer for-
tæller os, at »en af Guds mange kræfter, en, som han sætter meget 
højt, er kraften til at give og tage liv. Han har forbudt os at tage liv, 
men han har givet os del i sin magt til at skabe det, ved at tillade os 
at bringe børn ind i verden. Fordi dette er en guddommelig kraft, har 
han befalet alle sine børn at benytte den rigtigt og reservere den 
alene for ægteskabet. Han har også fortalt os, at ønsket bag denne 
store kraft skal kontrolleres og benyttes inden for de grænser, han 
har sat, og ikke til selvisk tilfredsstillelse eller simpel fornøjelse ... 
Meget af den lykke, som vil komme til os i dette liv, afhænger af, 
hvordan vi benytter denne skaberkraft. 

Denne skabende kraft indebærer nødvendigvis stærke ønsker og 
tilskyndelser; stærke på grund af nødvendigheden af at overtale 
mennesker til at acceptere ansvaret for et hjem og en familie. Men 
fordi disse ønsker er stærke, frister de os ofte til at misbruge denne 

2 5 1 

Lektion 34 



skabende kraft. Det er ved misbrug af denne kraft, at familier 
opløses, og lykke mistes. Af denne grund skal vi ikke benytte den 
kraft sammen med nogen andre end vores hustru ... og ligesom 
den skabende kraft selv er vore legemer også hellige. Vi må ikke 
lade vore legemer berøre, hverken af os selv eller andre på for-
søgsmæssig eller unaturlig måde. Den eneste korrekte og rette 
benyttelse af denne kraft er inden for ægteskabets rammer« (Boyd 
K. Packer: »Hvorfor skal vi være moralsk rene?« Den danske 
Stjerne, jan. 1973, s. 16). 
Moroni fortæller os, at dyd er »kærere og dyrebarere end alt andet« 
(Moroni 9:9). Vi må holde os selv moralsk rene, så vi kan stifte vore 
egne familier i retskaffenhed og leve i fred og harmoni. 

Guds lov om renhed 
Gud har aldrig forandret sine love og befalinger med hensyn til sek-
suelle synder, selvom mennesket har prøvet at forandre dem efter 
eget forgodtbefindende. Loven om dyd betyder, at en mand ikke 
må have intimt fysisk forhold til nogen anden end sin egen hustru. 
Herren har befalet: »Du må ikke bryde et ægteskab« (2 Mos 20:14). 
Loven om dyd er ikke begrænset til hor alene. Den udstrækker sig 
til al upassende benyttelse af denne guddommelige kraft. 
Nævn nogle måder, hvorpå man kan misbruge denne kraft? (Skriv svarene op på 
tavlen.) 

Blandt de måder, hvorpå denne hellige kraft kan misbruges er: 
• Hor og utugt (deriblandt at leve sammen uden for ægteskab). 
• Homoseksualitet. 
• Abort. 
• Masturbation. 
Dyd omfatter også renhed i tanke og mådehold i påklædning. Vore 
handlinger er ofte et resultat af vores tankegang. Som følge deraf 
må vi holde vore tanker dydige, hvis vi skal holde os selv moralsk 
rene. En måde, hvorpå vores tankegang afspejles i vores levevis, 
er, hvordan vi klæder os. De, som klæder sig moderat, viser, at de 
betragter deres legemer som hellige. 
Lad den elev, som tidligere har fået opgaven tildelt, fortælle denne historie af præs-
ident Kimball: 

»Synd begynder ligesom en rejse med det første skridt. Og visdom 
og erfaring lærer os, at det er lettere at modstå den første fristelse 
end de senere, når et overtrædelsesmønster er begyndt at udvik-
les. Dette illustreres i historien om lærken. Siddende i et højt træs 
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grene i sikkerhed for enhver fare, så den en rejsende gå gennem 
skoven, bærende på en mystisk, lille sort æske. Lærken fløj ned og 
prikkede manden på skulderen. >Hvad har du i den lille, sorte 
æske?<, spurgte den. 
>Orme,< svarede den rejsende. 
>Er de til salg?< 
>Ja, og de er meget billige. Prisen er kun én fjer for en orm.< 
Lærken tænkte sig om et øjeblik: >Jeg har vist en million fjer. Jeg vil 
bestemt ikke savne én af dem. Her er lejlighed til at få en god mid-
dag uden noget som helst arbejde.< Så sagde den til manden, at 
den ville købe én. Den søgte omhyggeligt under vingen efter en lille 
fjer. Den krympede sig en smule, da den trak den ud, men størrel-
sen og kvaliteten af ormen fik den hurtigt til at glemme smerten. Højt 
oppe i træet begyndte den at synge lige så smukt som før. 
Næste dag så den igen den samme mand, og igen byttede de en 
orm for en fjer. Hvilken dejlig og let måde at skaffe sig maden på! 
Hver dag derefter afleverede lærken en fjer, og hver dag syntes det 
at smerte mindre. Til at begynde med havde den mange fjer, men 
som dagene gik, fandt den det stadig vanskeligere at flyve. Til sidst, 
og efter den havde mistet en af sine vingefjer, kunne den ikke læn-
gere nå op til træets top, eller flyve op under himlen. Ja, i virkelig-
heden kunne den ikke gøre andet end at flagre nogle få meter op i 
luften og var henvist til at finde sin føde sammen med de trætte-
kære, mundhuggende gråspurve. 

Manden med ormene kom ikke længere, for der var ikke flere fjer at 
betale med for måltiderne. Lærken sang ikke længere, for den var 
skamfuld over sin nedværdigelse. 
Det er på den måde, uværdige vaner indfanger os - først med 
smerte, så lettere og lettere, indtil vi til sidst finder os berøvet alt, 
som får os til at synge og flyve højt. Det er på den måde, friheden 
tabes. Det er på den måde, vi bliver fanget i synd« (Tilgivelsens 
mirakel, s. 191-192). 
At kontrollere vore tanker, klæde os med mådehold og lytte til og 
adlyde vor himmelske Faders befalinger er måder, hvorpå vi kan 
sikre os, at vi ikke udvikler uværdige vaner og mister vores dyd. 
Da Almas søn havde begået hor, sagde Alma til ham: »Ved du ikke, 
min søn, at disse ting er en vederstyggelighed i Herrens øjne, ja, 
vederstyggeligere end alle synder med undtagelse af udgydelse af 
uskyldigt blod eller det at fornægte den Helligånd?« (Alma 39:5). 
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Vi er nødt til tydeligt at kende og forstå alvoren af umoralitet. Vi må 
ikke alene selv leve rent, men vi må også lære og opmuntre til 
moralsk renhed hos andre, især vore børn. 
Hvordan kan vi opmuntre vore børn til at klæde sig mådeholdende og til at være 
moralsk rene? 

Præstedømmets magt i moralsk renhed 
Ingen kan overtræde kyskhedslovene og forvente at finde fred, 
medmindre han oprigtigt omvender sig fra synden. Mormons Bog 
fortæller os, at Helligånden ikke vil bo i urene tabernakler (se Hela-
man 4:24). Og hvis vi mister Helligåndens kraft, er det umuligt for os 
at benytte præstedømmets myndighed, som vi har fået tildelt. Her-
ren har sagt: »Og lad alt blive gjort i renhed for mig« (L&P 42:41). 
Når vi er moralsk rene, kan Helligånden arbejde gennem os og 
hjælpe os til at udøve vores præstedømmekraft rigtigt. På denne 
måde er præstedømmet en storartet beskyttelse mod synd. Når vi 
benytter det rigtigt, tjener vi ikke alene andre effektivt, men opnår 
også kraft til at vende os bort fra fristelse. Ældste A. Theodore 
Tuttle giver et eksempel på, hvordan uretfærdighed afholder os fra 
at benytte vores præstedømmelige myndighed: 

»En tåbelig ung mand var blevet interviewet til en mission,« skriver 
ældste Tuttle, »og skønt han var blevet stillet nogle meget direkte 
spørgsmål, besvarede han dem med løgne ... hvorpå han gik ud og 
prøvede at forkynde evangeliet. Det var naturligvis den endelige 
prøve, og den prøve bestod han ikke. Missionæren fandt ud af, at 
han ikke kunne missionere med Herrens Ånd ... så denne missio-
nær måtte omvende sig og ... tilstå, at han havde løjet for dem, som 
havde interviewet ham. Først derefter kunne Herrens Ånd være 
med ham« ("Men With a Message", tale for Seminar- og Institutfa-
kultetet ved BYU, 1958, s. 2). 

Præsident Spencer W. Kimball har givet nogle råd, som ville have 
været nyttige for missionæren i denne historie. Han fortæller os, at 
»ethvert fastere bekendtskab mellem dreng og pige bør udskydes, 
til I er 16 år gamle eller ældre, og selv da bør der udøves megen 
sund fornuft med hensyn til valg af partner og alvoren, der lægges 
deri. Unge mennesker bør stadig begrænse deres nære kontakt i 
adskillige år, da drengen jo skal på mission, når han er 19 år« 
(»Ægteskabsbeslutningen«, Den danske Stjerne, juli 1976, s. 1-2), 
Præsident Kimball forklarer, at »blandt de mest almindelige seksu-
elle synder, som vore unge mennesker begår, er necking og pet-
ting. Ikke blot fører disse upassende forhold ofte til utugt... og abort 
- allesammen modbydelige synder - men i sig selv er de øde-
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læggende onder, og det er ofte svært for unge at skelne mellem, 
hvor det ene ender, og det andet begynder« (Tilgivelsens mirakel, 
s. 66-67). 
Hvordan ville præsident Kimballs råd kunne have hjulpet den unge missionær? 

At holde os dydige og kyske gør det muligt for Herren at velsigne os 
med åndelig kraft. Men somme tider gør vi fejl. Hvis det er sket, bør 
vi tale med vores grenspræsident, biskop eller missionspræsident 
om det. Han vil råde os og hjælpe os til at opnå tilgivelse. 
Herren er lige så ivrig efter at tilgive os, når vi tilstår vore synder, 
som han er til at hjælpe os med at forblive moralsk rene. Han ken-
der vore svagheder og vil så sørge for en måde, hvorpå vi kan mod-
stå fristelserne (se 1 Kor 10:13). Som yderligere hjælp har han givet 
os profeter til at vejlede os og lære os, hvordan vi skal leve op til de 
standarder, han har givet os. 
Hvis vi gør alt, hvad der er nødvendigt for at blive moralsk rene for 
Herren, vi! vi være i stand til, at »stå med tillid - ikke bange og uden 
skam og ikke flove - i Guds nærhed. Dette er det løfte, som gives 
enhver dydig mand og kvinde« (Gordon B. Hinckley, »From My 
Generation to Yours, With Love«, Improvement Era, dec. 1970, s. 73). 
Hvordan påvirker vores eksempel på moralsk renhed vore børns indstilling? Hvad 
kan vi gøre for at være et passende eksempel? 

Som præstedømmebærere kan vi ikke opfylde vore åndelige plig-
ter, medmindre vi er moralsk rene. Den bedste måde at nå dette, er 
aldrig at lade nogen form for moralsk urenhed komme ind i vores 
tilværelse. Hvis vi viser et eksempel på lydighed mod de moralske 
love, vil vore børn lære betydningen af moralsk renhed og selv 
stræbe efter at forblive moralsk rene. 

Konklusion 
Herren har givet os befalinger for at gøre os lykkelige. Hver gang vi 
adlyder en af Guds love, modtager vi en velsignelse; men hver 
gang vi bryder en lov, lider vi under resultatet af vores handling. At 
leve moralsk rent kan gavne os på mange måder. Et rent, moralsk 
liv fremmer lykkelige hjem og ægteskaber. Det holder os fra at føle 
mistillid og sorg. Det holder os værdige til at tjene Herren. Det tilla-
der os at komme i templet. Det muliggør, at vi præstedømmebærere 
kan udøve præstedømmet effektivt til andres fordel. Allervigtigst 
hjælper det os til at leve således, at vi kan komme til at opholde os 
i vor himmelske Faders nærvær i al evighed. 
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Udfordringer 
1. Tag de nødvendige skridt for at blive moralsk ren. 
2. Drøft sammen med din familie betydningen af moralsk renhed, 
og hvordan man forbliver moralsk ren. 

Yderligere skriftsteder 
Matthæus 1:27-28 (vi bør ikke begå hor i vore hjerter) 
1 Timotheus 2:9-10 (betydningen af mådehold) 
2 Nephi 9:36, 39 (belønningerne for moralsk renhed; straffen for 
umoral) 
Jakobs Bog 2:27-28 (Herren fryder sig ved dyd) 
L&P 42:22-24, 80-81 (straffen for umoral) 
L&P 88:86 (moralsk renhed bevarer personlig frihed) 

Lærerens forberedelse 

Før du giver denne lektion: 
1. Læs kapitel 39, »Loven om dyd« i Håndbog i evangeliske principper. 
2. Sørg for tavle og kridt. 
3. Giv eleverne til opgave at læse historier og skriftsteder i lektionen højt i klassen. 
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Den evige familie Lektion 35 

Formålet med denne lektion er at hjælpe os til at forstå vores ansvar 
for at oprette evige familier. 

Indledning 
Evigt ægteskab er en grundlæggende lære i Jesu Kristi Kirke og en 
meget vigtig del af Herrens plan med os. Uden den kan vi ikke blive 
virkelig lykkelige i dette liv eller blive ophøjet i det celestiale rige i 
evigheden. Præsident Joseph Fielding Smith skrev: »Ægteskab -
således som det opfattes af sidste dages hellige - er en (evig) pagt 
... Det er grundlaget for evig ophøjelse, for uden ægteskab kan der 
ikke blive evig udvikling i Guds rige« (Lærdomme om frelse, 2:56). 
Præsident Spencer W. Kimball har sagt: »Vor himmelske Fader har 
en plan for menneskets udvikling fra barndom til guddommelighed 
... han havde i sinde, at alle mennesker skulle leve værdigt til at 
blive gift for tid og evighed« ("The Lord's Plan for Men and Women," 
Ensign, okt. 1975, s. 2, 4). Tempelægteskab er begyndelsen til en 
evig familieenhed. Når et par, der er blevet viet i templet, får børn 
og holder befalingerne, skaber de en evig familie, som vil bringe 
dem glæde og lykke for evigt. 

Forberedelse til at blive en evig familie 
Vis billede 35-a, »Evige familier begynder i templet.« 

For sidste dages hellige er et tempel et af de mest betydningsfulde 
steder på jorden. I et tempel udføres ordinanser, som gør det muligt 
for familier at leve sammen i Guds nærvær. Som overhoveder for 
vore hjem og som præstedømmebærere har vi ansvaret for at lede 
vore familier hen imod ophøjelse. Det betyder, at vi har ansvaret for 
at forberede vore familier til at besøge templet. Sådan forberedelse 
begynder med os selv, når vi stræber efter at ære præstedømmet 
og leve et rent liv. 
Når en ung mand og kvinde tager til templet for at blive viet, bliver 
de ikke alene viet for dette liv, men bliver også viet og beseglet til 
hinanden for evigt. Derefter bliver de børn, de får, automatisk en del 
af deres evige familie. Når et par allerede er blevet lovligt viet og 
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tager til templet for at blive beseglet for evigheden, bliver mand og 
hustru først beseglet til hinanden, og derefter bliver børnene be-
seglede til deres forældre. Efter deres besegling bliver de børn, der 
senere fødes, også en del af deres evige familie. 
Ligegyldigt om vi forbereder os til at blive gift i templet eller forbe-
reder os med vores familie til at blive beseglet i templet, må vi for-
berede os på samme måde. Vores første skridt er at sætte et mål 
om at komme til templet. Vi bør tale med vores hustru og vore børn 
om, hvad vi behøver at gøre for at være parat, og sammen fastsætte 
en dato. Vi bør skrive denne dato ned, bede om Herrens hjælp til at 
overholde denne tidsfrist og derpå gøre alt, hvad vi kan, for at for-
berede os. Dertil må vi, fordi templet er så helligt et sted, forberede 
os åndeligt til at komme ind i det. I templet indgår vi pagter af stor 
åndelig betydning, for vi lover Herren, at vi vil holde alle hans befa-
linger og adlyde ham på enhver måde. Det er derfor nødvendigt, at 
vi lever retfærdigt og søger at modtage Ånden, hvis vi skal være 
beredt til at indgå disse pagter. 
Hvad kan vi gøre for bedre at forberede os åndeligt? (Skriv svarene op på tavlen.) 

Nogle af de måder, hvorpå vi kan forberede os, er at -
• bede ofte og oprigtigt. 
• læse regelmæssigt i skrifterne. 
• være moralsk rene og ubesmittede. 
• være ydmyge og omvende os. 
• trofast holde familieaftener og familiebønner. 
Når vi oprigtigt gør vores bedste for at blive åndeligt beredt, vil vi 
modtage hjælp fra Helligånden. 
Bed den elev, som tidligere har fået opgaven tildelt, fortælle denne historie: 

En kvinde fortalte, hvordan hendes familie opbyggede deres lykke 
sammen, mens de forberedte sig til at blive beseglede til hinanden 
i templet: 
»Selv som barn kunne jeg føle den vrede og hjertesorg, der lå i luf-
ten, når mine forældre skændtes. Ofte græd jeg mig i søvn, fordi jeg 
vidste, at alt ikke var, som det skulle være. 
Jeg kunne føle forskellen mellem vores og mine venners hjem, hvor 
familierne var forenede i evangeliet ... [Takket være biskoppen og 
hjemmelærerne begyndte forholdene at ændre sig]. Evangeliet 

35-a. Evige familier begynder i templet 

259 



blev langsomt til en del af vores liv ... Der var ikke længere så 
mange skænderier - der blev meget længere imellem dem ... vores 
familie følte, at det var dens ansvar at leve efter, hvad den var ble-
vet belært om, særlig nu, hvor vi havde et mål at arbejde hen imod, 
nemlig templet. Hvis der blev ytret vrede ord i ubetænksomhed var 
vi parate til at svare kærligt og roligt... Vi følte glæden ved at hjælpe 
hinanden. Far og mor behøvede ikke længere bede os tre eller fire 
gange om at gøre noget; vore pligter blev udført stille, effektivt og til 
tiden. Kærlighed og ønsket om at hjælpe hinanden erstattede den 
tidligere bitterhed, stolthed og de evige skænderier blandt os. 

Hvad var det da, der gjorde forskellen? Det var mange forskellige 
ting. Måske var det, at det, vi havde drømt om så længe, var ved at 
gå i opfyldelse. Efterhånden som familiebønner og familieaftener 
blev til en del af vores liv, lærte vi hinanden at kende på en ny måde, 
og vi lærte virkelig at elske hinanden. Den måde, hvorpå vi nu 
levede vores liv, gav vore vidnesbyrd lejlighed til at vokse - vidnes-
byrd i forbindelse med familiebøn, ved at læse i skrifterne, ved 
familieaftener. Vores største vidnesbyrd var i forbindelse med 
omvendelsesprincippet. Og vi vidste, at Gud levede. Da der var 
gået et stykke tid, var vi parate til at komme i Herrens tempel; vi 
havde vore vidnesbyrd, og vi vidste, at vi nu var værdige til at blive 
beseglede til hinanden for tid og evighed ... 

Da vi stod ved templets indgang, fik jeg en klump i halsen. Vi stod 
et øjeblik og tøvede - og så gik vi ind ... Så kom der en tempeltje-
ner og hentede os; vi skulle ind i beseglingsværelset. Der stod far 
og mor klædt i deres tempeldragter og med strålende glade ansig-
ter. Vi knælede rundt om altret med hinanden i hænderne, en tem-
peltjener holdt den lille, så hun også kunne være med. 

Og så blev de ord udtalt, som forenede os som en familie for tid og 
evighed. 
Jeg ved, at mine forældre elsker mig, fordi de fik mig beseglet til sig 
for tid og evighed« (Brenda Blokham, »Mine forældre tog os med i 
templet«, Den danske Stjerne, jan. 1975, s. 19-20). 
Økonomiske forberedelser er også en vigtig del af at gøre sig parat 
til at rejse til templet. Somme tider betyder det år med planlægning, 
opsparing og samarbejde. Mange familier har ofret alt, hvad de har, 
for at komme til templet. Overvej et øjeblik, hvor værdifulde vore 
familier er for os. Er der noget pengebeløb, der er mere værd for os 
end vore familier? 
For at betale udgifterne ved at rejse til templet, må vi finde ud af, 
hvor meget det vil koste at rejse til og fra templet og beregne andre 
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udgifter, som for eksempel til mad og husly. Når vi regner dette 
beløb ud, bør vi derpå afgøre, hvor meget vi kan opspare hver 
måned. Hvis vi gør det, vil vi gøre det muligt at komme til templet (se 
broder Vaha' s vidnesbyrd i lektion 11). Alt hvad vi er nødt til at gøre 
for at forberede os og vores familie til at rejse til templet, bør vi 
påbegynde nu. Belønningerne overgår langt al den tid og de udgif-
ter, som det kræver. 
Lad den elev, som har fået denne opgave tildelt, fortælle om forberedelserne til hans 
og hans families besøg i templet. 

Unge mennesker, som endnu ikke er blevet gift, er ofte blevet til-
rådet af profeterne at forberede sig til tempelægteskab. Præsident 
Kimball har sagt: »Selvom mange unge mennesker i øjeblikket ikke 
har templer i deres hjemland, er der almindeligvis templer inden for 
rimelig afstand ... Vi håber oprigtigt, at I efter en passende forlovel-
sestid vil planlægge jeres bryllupsrejse, så I kan rejse til et af de 
nærmeste templer for at blive beseglet for al evighed, så jeres børn 
vil blive jeres for bestandigt, og I for altid vil være deres forældre for 
sammen at udgøre et evigtvarende ægteskab« (»Ægteskabsbe-
slutningen«, Den danske Stjerne, juli 1976, s. 1-2). 

Opbyggelsen af en evig familie 
Vis billede 35-b, »Familier, beseglede til hinanden i templet, har det løfte, at de, hvis 
de forbliver trofaste, vil være sammen i evigheden.« 

Vielse i templet er begyndelsen til en evig familie. Men det er kun 
begyndelsen. For at opbygge et familieforhold, der vil vare evigt, 
må vi være trofaste over for de løfter, som vi afgiver i templet. Vi må 
også behandle hinanden, som om vi ønskede at forblive sammen 
som en familie gennem al evighed. Vi bør stræbe efter at gøre vore 
hjem til en smule af himlen på jorden. 
Som fædre kan vi gøre meget for at opbygge evige familier. Vi 
behøver ikke at være rige eller veluddannede, men vi må ære vores 
præstedømme. Hvis vi gør det, vil vi forandres og styrkes af præste-
dømmet og modtage indre tilskyndelser fra Helligånden, som vil 
hjælpe os til at opbygge evige familieenheder. Noget af det, vi kan 
gøre for at opbygge evige familier, er at -
• kalde vores familie sammen til familiebøn. 
• bede én om at udtale en velsignelse over maden ved måltiderne. 
• tage vores familie med i kirke. 
• betale tiende og andre offergaver. 
• være ærlige i alt, hvad vi gør. 
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• knæle i personlig bøn ofte og bede Herren hjælpe os, når vi 
belærer og elsker vores hustru og børn. 

• bruge enhver mulighed til at undervise vores familie i evangeliet, 
især ved familieaftener. 

Når vi velsigner vores familie på disse måder, vil vi kunne glæde os 
over den lykke at være en del af en familie, som er evig. 
Ugifte præstedømmebærere kan også hjælpe deres familier med at 
blive lykkelige og med at leve som evige familier. Når vi forstår Her-
rens plan for vore familier, kan vi se, at medlemmerne af vore fami-
lier er de vigtigste mennesker i vores tilværelse. Vi bør behandle 
dem med kærlighed og venlighed og gøre alt, hvad vi kan, for at 
opmuntre og styrke dem. 
Hvis der er unge, ugifte præstedømmebærere i din klasse, så drøft måder, hvorpå 
de kan forberede sig til vielse i templet. Bed dem om at forklare, hvorfor evigt ægte-
skab er af betydning for dem. Drøft hvilke muligheder de har for at gøre deres fami-
lie lykkelig lige nu. 

Konklusion 
Bed den elev, som har fået opgaven tildelt, fortælle denne historie: 

En ung mand fra Mexico fortalte denne historie om sin onkel og 
tante. Den beskriver den glæde, som kan komme fra et familieliv, 
der er baseret på tempelægteskab: 
»Min onkel David og min tante Guadalupe ... skændtes altid. Deres 
hjem var en katastrofe, og deres børn led under at overvære deres 
daglige slagsmål. Til sidst rejste tante Guadalupe og børnene hjem-
mefra og slog sig ned hos hendes forældre. 
Under deres adskillelse traf onkel David missionærerne og blev 
døbt noget senere. Hans nye forståelse af evangeliet fik ham til at 
erkende, at en familie var en evig enhed. Han sendte missio-
nærerne til sin hustru og børnene, men de nægtede at lytte. Til sidst 
accepterede de dog evangeliet, sluttede sig til Kirken, og mand, 
hustru og børn flyttede igen sammen. Imidlertid fortsatte slagsmå-
lene og skænderierne som hidtil. 
De talte om betydningen af tempelægteskab, men økonomiske pro-
blemer og bestandige skænderier forhindrede dem i at nå det mål. 
Men efter store ofre blev de til slut i stand til at rejse til templet. Min 
tante og onkel blev beseglet til hinanden med nogle af deres børn, 
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og de vendte tilbage til Mexico med kun 15 pesos ... og uden noget 
arbejde til min onkel. 
Det, at de var blevet viet i templet, løste ikke disse problemer, men 
det gav min tante og onkel styrke til at fortsætte, selv uden penge, 
og alligevel føle sig lykkelige. 
Lidt efter lidt fik de nok at spise, og min onkel blev i stand til at finde 
arbejde. 
Jeg kunne se den store forandring i deres ansigter og i deres til-
værelse. De var lykkeligere end nogensinde før, men min største 
overraskelse var, at jeg aldrig mere hørte dem skændes. I stedet 
hørte jeg mange kærlige ord. 
For nylig fortalte min onkel mig: >Jorge, efter at have været gift i 24 
år og lidt så meget, har vi fundet vores lykke. Det er bare ligesom 
om, vi er uskyldige unge mennesker, som lige er blevet gift for første 
gang, og som nu glæder sig over evige hvedebrødsdage«« (Jorge 
Carlos Tejada Perasa, "Eternal Honeymoon," Ensign, aug. 1974, 
s. 62-63). 
Vi kan modtage stor glæde på grund af vores evige familieskab. 
Prøvelserne og vanskelighederne bliver lettere, når vi deler dem 
med vore familier. Vores tilværelse bliver rigere og mere tilfredsstil-
lende på grund af den kærlighed, vi har fælles. Og vi føler en herlig 
trøst, fordi vi er sikre på, at vi kan være sammen for evigt. 

Udfordringer 
1. Hvis du ikke er blevet viet i templet, så læg en plan og begynd 
din forberedelse til at blive beseglet i templet til din familie. Hæng 
et billede af templet op et sted, hvor det ses hver dag. Og skriv 
nedenunder billedet af templet den dato, som jeres familie har sat 
som mål for rejsen. 
2. Hvis du er blevet viet i templet, så overvej det, som du må gøre 
for at komme til at leve sammen med din familie for evigt. Vælg en 
måde, hvorpå jeres familie kan styrkes, og begynd med det samme 
at arbejde på den. 

Yderligere skriftsteder 
L&P 131:1-4 (vi må blive beseglet i et ægteskab for at komme ind i 
den højeste grad i det celestiale rige) 
L&P 132:19, 55 (de velsignelser, der er lovet dem, som bliver be-
seglet som evige familier) 
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Lærerens forberedelse 

Før du giver denne lektion: 
1. Læs kapitel 36, »Familien kan blive evig« i Håndbog i evangeliske principper. 
2. Giv eleverne til opgave at læse historier og skriftsteder i lektionen højt i klassen. 
3. Giv et medlem af kvorummet, som har været i templet sammen med sin familie, til 
opgave at fortælle om sin forberedelse dertil og oplevelsen derved. 
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uddrevet af, 9 
Eksempel 

præstedømmets bærere skal 
være, 5 - 6 , 41 

vigt igheden af, 139-140 
Elias, 12 
Elske 

befaling om at, 241-243 
udtalelse om, af H. Burke 
Peterson, 246 
udtalelse om, af N. Eldon 
Tanner, 243 
udtalelse om, af Spencer 
W. Kimball, 246 

hustru og børn, 5 
og tjeneste, 241-247 
præstedømmets magt 

grundlagt på at, andre, 5 
udtalelse om, af David O. 

McKay, 246 
udtalelse om, af Mark E. 

Petersen, 243 
udtalelse om, af Theodore M. 

Burton, 243 
Enhed nødvendig for at 

præstedømmets kvorummer kan 
fungere, 25 -26 

Enok grundlagde Zion, 11 
Erhverv 

kvorum skal hjælpe med at få, 
173 

oplevelse med, af Heber J. 
Grant, 174 

udtalelse om, af Howard W. 
Hunter, 173 

udvikling og forbedr ing af 
evner, 167-175 

valg af, 167-172 
Eva uddrevet af Edens Have, 9 
Evangeliet 

Adam underviste sine børn i, 9, 
11 

forberedelse til at undervise, 
118-121 

udtalelse om, af David O. 
McKay, 119 
trin i, skitseret af David O. 
McKay, 121 

Ezekiel, 12 

F 
Familie 

-bøn 
velsignelserne ved, 104, 
108 
far skal lede, 101-106 
en hjælp til at modstå 
fristelser, 101-103 
udtalelse om, af Heber J. 
Grant, 104-105 
udtalelse om, af Spencer 
W. Kimball, 101, 104-105 

-forhold, et ansvar for bærer af 
Det Melkisedekske 
Præstedømme, 65 

-hjemmeaften, 111 
-ns problemer skal ordnes 

harmonisk, 145-151 
udtalelse om, af Boyd K. 
Packer, 147 
udtalelse om, af Spencer 
W. Kimball, 148, 149 

-råd og pengesager, 154-156 
behandl ing af, af retskaffen 

præstedømmebærer, 6 
disharmoni i 

oplevelse med, af Joseph 
Smith, 145 
kilder til, 145-147 

evig, 254-261 
opbygning, 258-260 
forberedelse til at blive, 
254-258 
udtalelse om, af Spencer 
W. Kimball, 258 

far ansvarl ig for -ens behov, 
86-92 

far skal rådføre sig med, 
93-100 

udtalelse om, af EIRay L. 
Christiansen, 99 
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udtalelse om, af Richard L. 
Evans, 99 

styrket af bøn og faste, 
228-230 
beretning, der illustrerer, af M. 
Russell Ballard, jun. 230 

velsignelser til, 89-91 
økonomi, 152-158 

Far 
rådfører sig med sin familie, 

93-100 
udtalelse om, af EIRay L. 
Christiansen, 99 
udtalelse om, af Richard L. 
Evans, 99 

velsignelser til, 89-91 
-s ansvar for familiens 
velfærd, 86 -92 

Faste, 228-234 
beretning illustrerer kraften i, af 

Ezra Taft Benson, 232-233 
beretning illustrerer kraften i, af 

Matthew Cowley, 231-233 
og dåbspagt, 216 

Faste for vidnesbyrd, 192 
Fasteofre, 32-33 
Forældre 

skal rådføre sig med børn, 99 
udtalelse om, af EIRay L. 
Christiansen, 99 
udtalelse om, af Richard L. 
Evans, 99 

Frafald, 11 
det første store, 11 
det store, 13, 16-18 

Fredsstifter, at være, lærerens 
pligt i Det Aronske 
Præstedømme, 47 

Fritidsaktiviteter, betydningen af 
for den fysiske sundhed, 179 

udtalelse om, af Brigham 
Young, 182 

Fuldkommenhed, vejen til, 
218-219 

udtalelse om, af Spencer W. 
Kimball, 218 

Første Præsidentskab, Det, 78-80 

G 
Generalautoriteter 

behovet for, 78-85 
illustreret i beretning om 
David O. McKay, 81-83 

udtalelse om, af Harold B, Lee, 
85 

opretholdelse, 84 
-s ansvar, 80 -81 

Grenspræsident, -ens pligter. Se 
Biskop, -pens pligter 

Grenspræsident, udpegelse af Se 
Biskop, udpegelse af, 58 -59 

Gud 
arbejder gennem Helligånden, 

3 
er kilden til præstedømmets 

magt, 3 
gav præstedømmet til Adam, 9 
præstedømmet er -s magt, 1 
-s vilje kan kendes gennem 

bøn, 5 
-s vilje kan kendes gennem 

studium af skriften, 5 
Gæld og økonomi, 153 

udtalelse om, af Ezra Taft 
Benson, 153 

H 
Halvfjerds, De 

kvorummer, 80 
Handlefrihed, 11 

Adams børn udøvede, 11 
Hell igånden 

Gud arbejder gennem, 3 
modtage -s vej ledning, 133 

udtalelse om, af Marion G. 
Romney, 133-135 

undervise ved -s kraft, 132-137 
udtalelse om, af 
A. Theodore Tuttle, 132 
udtalelse om, af David O. 
McKay, 132 

-s hjælp, 224 
udtalelser om, af Franklin 
D. Richards, 224, 225 
udtalelse om, af Heber J. 
Grant, 225 -226 
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udtalelse om, af Henry D. 
Moyle, 226 

Helligåndens gave, 221-227 
at have, 223-224 

udtalelse om, af Joseph 
Smith, 223 
udtalelse om, af Joseph 
Fielding Smith, 224 
udtalelse om, af Melvin J. 
Ballard, 223 

udtalelse om, af LeGrand 
Richards, 221-223 

udtalelse om, af Lorenzo Snow, 
221 

Hilse i Kirken er lærerens pligt i 
Det Aronske Præstedømme, 45 

Hjem 
ansvar for bærere af Det 

Melkisedekske 
Præstedømme, 65 

disharmoni i, kilder til, 145-146 
et center for studium af 

evangeliet, 107-113 
udtalelse om, af Marion G. 
Romney, 107-108 

harmoni i, 93, 99 
udtalelse om, af David O, 
McKay, 99 

hjælpe til i 
lærerens pligt i Det 
Aronske Præstedømme, 
45-47 

ideel, udtalelse om, af Joseph 
F. Smith, 145 

præstedømmebærer leder i, 93 
Hjemmeproduktion og forråd, 

159-166 
udtalelser om, af Spencer W. 

Kimball, 87, 159, 161, 163 
udtalelse om, af Vaughn J. 

Featherstone, 161 
Hjemmeundervisning 

magten i, udtalelse om, af H. 
Burke Peterson, 44 -45 

pligt for bærere af Det 
Melkisedekske 
Præstedømme, 65 

pligt for lærer i Det Aronske 
Præstedømme, 42-45 

Hjælp 
beretning, der illustrerer, af 

Vaughn J. Featherstone, 
28 -30 

til de nødstedte en af 
præstedømmets 
kvorumsfunktioner, 26 

udtalelse af om, af Harold B. 
Lee, 26 

udtalelse af om, af J. Reuben 
Clark, jun., 27 

Hjælpe andre og dåbspagt, 218 
Homoseksualitet, 249 
Hor, 249 
Hustruer 

præstedømmets bærere skal 
elske og rådføre sig med, 
93-96 

udtalelse om, af J. Reuben 
Clark, jun., 93-94 

uretfærdigt herredømme, 
misbrug af præstedømmet, 94 

Hvile, betydningen af for den 
fysiske sundhed, 178 

Højpræster, ansvar, 64-67, 69 

I 
Israel 

Det Melkisedekske 
Præstedømme taget fra -s 
børn, 12 

Jakobs efterkommere kendt 
som -s børn, 12 

Jakobs navn ændret til, 12 

J 
Jakob, 12 
Jesu Kristi Kirke 

organiseret af Jesus, 13 
præstedømmet grundlaget for, 

13 
Jesus Kristus 

gengav evangeliets fylde, 13 
havde præstedømmets nøgler, 

13 
ordinerede apostle, 2, 13 
organiserede Kirken, 13 

Jesus Kristus, tro på, 196-204 
beretning, der illustrerer, af 

Marion G. Romney, 103 
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evangeliets første princip, 196 
gør mennesker i stand til at 

ofre, 196-198 
styrke, 198-203 
udtalelse om, af Brigham 

Young,169 

K 
Kenan, 11 
Kirketjeneste en pligt for bærere 

af Det Melkisedekske 
Præstedømme, 67 

Kristus. SeJesus Kristus 
Kvorumstjeneste, en pligt for 

bærere af Det Melkisedekske 
Præstedømme, 67 

L 
Land 

ansvar for, 188 
tjeneste for, 183-189 
udtalelse om, af David O. 

McKay, 183 
udtalelse om, af Harold B. Lee, 

188 
Legeme, fysisk, udtalelse om, af 

Brigham Young, 176 
Lov 

Det Melkisedekske 
Præstedømmes ledere skal 
ære, adlyde og opretholde, 
67 

Lydighed, velsignelser grundlagt 
på, 70 

udtalelse om, af Joseph 
Fielding Smith, 70 

Lægeomsorg, vigtig for den 
fysiske sundhed, 179 

Lærdom, skab en atmosfære for, i 
hjemmet, 108 

udtalelse om, af David O. 
McKay, 108 

Lærer i Det Aronske 
Præstedømme, pligter, 41-65 

M 
Melkisedek, 13 
Melkisedekske Præstedømme, 

Det, 12 

givet til Isak af Abraham, 12 
givet til Jakob af Isak, 12 
magt og ansvar, 22 
opkaldt efter en mand ved 

navn Melkisedek, 12, 21-22 
overdraget Joseph Smith og 

Oliver Cowdery, 21-22 
profeterne fra Moses til Jesus 

Kristus havde, 12 
taget fra Israels børn, 12 

Missionering, et ansvar for bærere 
af Det Melkisedekske 
Præstedømme, 65 

Missionær 
præsternes pligt at blive 

effektive, 56-57 
udtalelse om, af Spencer 
W. Kimball, 57 

præsternes pligt at være, 53 
Moralsk renhed, 248-253 

historie illustrerer tab af, af 
Spencer W. Kimball, 250 

præstedømmets magt i, 
251-252 

udtalelse om, af A. Theodore 
Tuttle, 251 

udtalelse om, af Boyd K. 
Packer, 248-249 

udtalelse om, af Gordon B. 
Hinckley, 252 

udtalelser om, af Spencer W. 
Kimball, 251-252 

Moses 
førte Israels børn ud af 

Egypten, 12 
modtog love og ordinanser, 12 

Motion, vigt igheden af for fysisk 
sundhed,179 

Myndighed, præstedømmets linie, 
2, 9, 13 

Møder, deltagelse i kirke-, 216 

N 
Nadver 

forberedelse af, 
præstens pligt i Det 
Aronske Præstedømme, 45 

hel l ighed af, udtalelse om, af 
Victor L. Brown, 34 
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og Helligåndens gave, 223 
præstens pligt at administrere, 

50 
og dåbspagten, 218 

Nation, tjeneste i, 183-188 
udtalelse om, af David O. 

McKay, 183-184 
Nøgler 

til Det Melkisedekske 
Præstedømmes åndelige 
velsignelser og magt, 69 

til præstedømmets præsidium 
alle Kirkens præsidenter 
har, 9 

Adam modtog, Adam, 9 

O 
Omvende sig, hvordan man, 206 

udtalelse om, af A. Theodore 
Tuttle, 206 

Omvendelse, 205-212 
behovet for, 205 

udtalelse om, af Joseph 
Fielding Smith, 205 

udtalelse om, af Joseph Smith, 
205 

udtalelse om, af Harold B. Lee, 
211 

glæden ved, 206-211 
og dåbspagten, 218 

Omvendelse, et ansvar for bærere 
af Det Melkisedekske 
Præstedømme, 65 

Opsparing og pengesager, 153 
Ordinere til Det Aronske 

Præstedømme, præstens pligt, 
53 

P 
Patriark, præstedømmeembede, 

70-77 
udtalelse om, af Joseph Smith, 

71 
Patriarkalsk orden i 

præstedømmet, 11 
Patriarkalsk velsignelse, 71-77 

udtalelse om, af Joseph F. 
Smith, 70 

udtalelse om, af Joseph Smith, 
70 

udtalelse om, af John A. 
Widtsoe, 73 

udtalelse om, af Eldred G. 
Smith, 71 

Patriarker i den patriarkalske 
uddeling, 11 

Penge 
passe på, 152-158 
udtalelse om, af Brigham 

Young,154-156 
udtalelse om, af Spencer W. 

Kimball, 152 
Profeter mellem Moses' og Jesu 

Kristi tid, 12 
Præsiderende biskopråd, 80 
Præst, -ens ansvar, 49-57 
Præstedømme 

Adam modtog, 9 
efter syndfloden, 11-12 

på Jesu tid, 13 
er Guds magt, 1 

udtalelse om, af Harold B. 
Lee, 1 
udtalelse om, af Joseph 
Fielding Smith, 1 -2 

formål med, udtalelse om, af H. 
Burke Peterson, 3 

gengivelse af, 16-23 
gennem Joseph Smith, 
13-14, 18-22 

gik tabt for Kirken under det 
store frafald, 13 

magt grundlagt på kærlighed, 
5 

udtalelse om, af A. 
Theodore Tuttle, 251 

magt kommer fra Gud, 3 
magt kommer ved retskaffen 

levevis, 2 
magt og moralsk renhed, 

251-252 
magt, udtalelse om, af N. Eldon 

Tanner, 6 
magt, udvikling af, 3 - 6 
myndighed og magt, 2 - 3 
myndighedslinie, 2, 3 
nøgler, 

kan kun udøves 
fuldstændigt af Kirkens 
præsident, 9 
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Adam havde, 9 
på Mormons Bogs tid, 12 
-ts historie, 9 -15 
udtalelse om, af Joseph F. 

Smith, 80 
værdighed til at have, udtalelse 

om, af N. Eldon Tanner, 6 - 7 
ære 

udtalelse om, af Joseph 
Fielding Smith, 30 
udtalelse om, af Wilford 
Woodruff, 53 -54 

-bærer leder i hjemmet, 93 
-bærer skal elske sin hustru og 

rådføre sig med hende, 
93 -96 

-bærer kan forandre hjemmet, 
6 

udtalelse om, af David O. 
McKay, 6 

-bærere skal være eksempler, 
5 - 6 

udtalelse om, af J. Reuben 
Clark, jun., 93 -94 
udtalelse om, af H. Burke 
Peterson, 2, 3 

Præstedømmekvorum 
formål med, 24-31 
hvordan, funktioner, 25-27 

udtalelse om, af Boyd K. 
Packer, 26 
udtalelse om, af David O. 
McKay, 2 5 - 2 6 
udtalelse om, af Harold B. 
Lee, 26 
udtalelse om, af Stephen L. 
Richards, 26 

vi skal gøre vores del som 
medlem af, 27 

udtalelse om, af J. Reuben 
Clark, jun., 27 
historie, der illustrerer, af 
Vaughn J. Featherstone, 
28-30 

Præstedømmeledere 
betydningen af at opretholde, 

62 
udtalelse om, af Boyd K. 
Packer, 62 

vil l ighed til at følge nødvendig 
for at få præstedømmets 
magt, 5 

Præstedømmets gengivelse, 
16-23 

Præstedømmets præsidentskab, 
nøgler til, besiddes af alle 
Kirkens præsidenter, 9 

R 
Renhed, v igt igheden af 

fysisk sundhed, 178-179 
Retskaffenhed 

nødvendig for at få 
præstedømmets magt, 5 

nødvendig for at styrke 
præstedømmets kvorummer, 
25 

S 
Samfundstjeneste, 183-189 

en pligt for bærere af Det 
Melkisedekske 
Præstedømme, 67 

personligt ansvar for, 183-188 
udtalelse om, af David O. 

McKay, 183 
Selvtilfredsstillelse, 249 
Skrifterne 

studium af 
i hjemmet, 109 
nødvendig for at kende 
Guds vilje, 5 
nødvendig for at modtage 
et v idnesbyrd, 192 
udtalelse om, af H. Burke 
Peterson, 111 
udtalelse om, af Joseph 
Smith, 192 

udtalelse om, af Bruce R. 
McConkie, 113 

undervisning ud fra, 124-131 
eksempel på, af Spencer 
W. Kimball, 127-129 
udtalelse om, af Harold B. 
Lee, 130 
udtalelse om, af J. Reuben 
Clark, 124 
udtalelse om, af Marion G. 
Romney, 130 
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Slægtshistorie, et ansvar for 
bærer af Det Melkisedekske 
Præstedømme, 65 

Smith, Joseph 
ordineret af Johannes Døber, 

19-21 
ordineret af Peter, Jakob og 

Johannes, 2, 21-22 
præstedømmet gengivet 

gennem, 13-14, 18-22 
Studium 

af præstedømmets 
studievejledninger nødvendig 
for at kende pligter i 
præstedømmet, 5 

af skrifterne nødvendig for at 
kende Guds vilje, 5 

hjemmet et center for, 107-113 
udtalelse om, af Marion G. 
Romney, 107 

Stævnemøder, retningslinier for, af 
Spencer W. Kimball, 251-252 

Sundhed, fysisk 
fordele ved, 176-177 
vedligeholdelse af, 177-182 
udtalelse om, af Brigham 

Young,182 
udtalelse om, af David O. 

McKay, 176 

T 
Tandpleje, vigtigheden af, for den 

fysiske sundhed, 179 
Tempeltjeneste, et ansvar for 

bærere af Det Melkisedekske 
Præstedømme, 65 

Tiende og pengesager, 153 
Tjeneste, Kristuslignende, 

244-246 
udtalelse om, af David O. 

McKay, 246 
udtalelse om, af Harold B. Lee, 

244 
udtalelse om, af Thomas S. 

Monson, 244 
Tro. SeJesus Kristus, tro på 

U 
Uafhængighed, udtalelser om, af 

Spencer W. Kimball, 159 

Uafhængighed, udtalelser om, af 
Spencer W. Kimball, 159 

Uddeling 
patriarkalsk, 11 
tidernes fyldes, givet til Joseph 

Smith, 15 
Undervise 

forberedelse til at - i 
evangeliet, 118-121 

trin i forbindelse med, 
opstillet af David O. 
McKay, 121 

præstens pligt at, 49-50 
vidnesbyrd giver kraft til at, 135 

illustreret i historie af Alvin 
R. Dyer, 135 

vi skal elske dem, vi, 121-122 
udtalelse om, af Boyd K. 
Packer, 121-122 

Undervisning 
betydningen af, 122 

udtalelse om, af David O. 
McKay, 122 
udtalelse om, af Vaughn J. 
Featherstone, 122 

forberedelse til, 114-123 
udtalelser om, af Boyd K. 
Packer, 116, 121-122 
udtalelse om, af David O. 
McKay, 118-121 
udtalelse om, af Thomas S. 
Monson, 117-118 

i Kirken, 116-123 
udtalelser om, af Boyd K. 
Packer, 116-117 

i verden, 118 
med Ånden, 122 
ved Helligåndens magt, 

132-137 
udtalelse om, af A. 
Theodore Tuttle, 132 
udtalelse om, af Brigham 
Young,122 
udtalelse om, af David O. 
McKay, 132 

ud fra skrifterne, 124-131 
eksempel på, af Spencer 
W. Kimball, 127-129 
udtalelse om, af J. Reuben 
Clark, 124 
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udtalelse om, af Joseph 
Smith, 124-127 
udtalelse om, af Marion G. 
Romney, 130 

Uretfærdigt herredømme 
over hustruer, misbrug af 

præstedømmet, 94 
udtalelse om, af David O. 
McKay, 2 5 - 2 6 

V 
Velfærdstjeneste, ansvar for 

bærere af Det Melkisedekske 
Præstedømme, 65 

Velsignelse, patriarkalsk. Se 
Patriarkalsk velsignelse 

Velsignelser grundlagt på 
lydighed, 70 

udtalelse om, af Joseph 
Fielding Smith, 70 

Venskab 
en funktion i præstedømmets 

kvorummer, 2 6 - 2 7 
udtalelse om, af Stephen 
L. Richards, 26 
udtalelse om, af Boyd K. 
Packer, 26 

Vidnesbyrd om evangeliet, 
190-195 

defineret, 190-191 
udtalelse om, af Harold B. 
Lee, 190-191 

forældre skal bære - for børn, 
111-113 

giver magt i undervisning, 135 
illustreret i historie af Alvin 
R. Dyer, 135 

modtagelse af, 191-192 
udtalelse om, af Joseph 
Smith, 192 
udtalelse om, af Loren C. 
Dunn, 191 
udtalelse om, af Parley P. 
Pratt, 191 

styrke, 192-193 
udtalelse om, af Harold B. 
Lee, 192 

Visdomsordet 
forbyder visse stoffer, 177 

velsignelser ved at adlyde, 
177-178 

Værdighed til at have 
præstedømmet, 

udtalelse om, af N. Eldon 
Tanner, 6 - 7 

Y 
Ydmyghed, nødvendig for at 

have præstedømmets magt, 5 

Z 
Zion 

Enoks, optaget til himlen, 11 
grundlagt af Enok, 11 

Æ 
Ægteskab, evigt, 254-261. Se 

også Familie, evig 
udtalelse om, af Joseph 

Fielding Smith, 254 
Ældste, -rnes pligter, 64 -67 
Ærbarhed 

undervis i, i hjemmet, 138-144 
udtalelse om, af A. 
Theodore Tuttle, 140-141 
udtalelser om, af Boyd K. 
Packer, 138, 140 
udtalelse om, af Spencer 
W. Kimball, 238-239 
udtalelse om, af Vaughn J. 
Featherstone, 139 

Ærbødighed, udtalelse om, af 
Spencer W. Kimball, 235-240 

Ære sine kaldelser i 
præstedømmet, 53-54 

udtalelser om præster 
af Victor L. Brown, 55 
af Wilford Woodruff, 
5 3 - 5 5 

0 
Økonomi, familiens, 152-158 
Ønske nødvendigt for at få magt i 

præstedømmet, 3 

Å 
Ånden, undervisning ved, 122. 

Se også Helligånden 
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Templer og bygninger 

1. Templet i Salt Lake City 
2. Templet i Provo 
3. Templet i Jordan River 
4. Templet i Washington 
5. Templet i Arizona 
6. Templet i Ogden 
7. Templet i Logan 
8. Templet i Sao Paulo 
9. Templet i Hawaii 

10. Templet i Tokyo 
11. Templet i Schweiz 
12. Templet i Los Angeles 
13. Templet i St. George 
14. Templet i Idaho Falls 
15. Templet i Oakland 
16. Templet i London 
17. Templet i Alberta 
18. Templet i New Zealand 
19. Templet i Seattle 
20. Templet i Manti 
21. Templet i Samoa 
22. Dåbsbassinet i templet i Oakland 
23. Det celestiale værelse i templet i Provo 
24. Et beseglingsværelse i templet i Arizona 
25. Et beseglingsværelse i templet i Salt Lake City 
26. Det celestiale værelse i templet i Salt Lake City 
27. Herodes« tempel i det gamle Jerusalem (model) 
28. Kirkens kontorbygning i Salt Lake City 
29. Kirkens administrationsbygning i Salt Lake City 
30. Hulerne i granitbjergene tæt på Salt Lake City 
31. Kirkebygninger over hele verden 
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