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Forord 

Dette lektiehæfte er beregnet for kvinder og piger, som er nye medlemmer af 
kirken. Formålet med det er at undervise søstrene i evangeliets principper 
og lærdomme, og at motivere dem til at efterleve evangeliet. Det kan hjælpe 
dem med at blive bedre til at skabe et hjem og til at benytte deres tid, 
talenter og midler klogere, til velsignelse for deres familie og til opbyg-
gelsen af Guds rige. 

I små grene skulle dette lektiehæfte for kvinder og piger fra 12 år for-
trinsvis benyttes om søndagen. Hjælpeforeningspræsidentinden leder mødet og 
anbefaler grenspræsidenten hvilke kvinder han kunne kalde til at give lek-
tierne. Det bliver måske nødvendigt at kalde mere end én leder. Hvis der er 
tilstrækkelig mange kvinder kunne søstrene opdeles i aldersgrupper - i én 
eller flere klasser. 

SELVSTUDIUM 

Hver søster bør læse i lektiehæftet hver uge, medbringe sine standardværker 
til klassen og deltage i diskussionerne. Udfordringen sidst i hver lektie 
er givet for at hjælpe søstrene til at anvende de lærte principper. Gør de 
det, vil den gifte søster få hjælp til at undervise sin familie og andre, 
til at opretholde hjemmet og være en medhjælp for sin mand. De ugifte søstre 
og pigerne vil også bedre kunne forberede sig til at imødekomme livets ud-
fordringer og udnytte deres muligheder. 

HJÆLP TIL LÆREREN 

Læreren bør følge de lektieforberedelser , der nævnes under "Lærerforbere-
delse", sidst i hver lektie, når hun forbereder en lektie. Læreren og søstre-
ne bør også læse "Håndbog i evangeliske principper" (PBYC 0245) sammen med 
dette lektiehæfte, især i forbindelse med de kapitler og ekstra afsnit som 
forekommer under "Lærerforberedelse". 

Når som helst læreren giver elever til opgave at fremlægge noget fra Hånd-
bog i evangeliske principper, eller andre opgaver, må hun gøre det i så god 
tid at der bliver tid nok til en ordentlig forberedelse. Sørg for så vidt 
muligt at inddrage de unge elever i klassediskussioner. Lektierne vil kunne 
hjælpe dem til at forberede sig på at påtage ansvaret for at skabe et hjem 
og ligeledes til at opbygge Guds rige. 

I nogle lektier angives det, at tavlen skal benyttes til opskrivning af 
svar, ideer osv. I andre lektier er tavlen ikke nævnt. Læreren bør dog føle 
sig frit stillet til at benytte tavlen, når hun finder det passende. 

Der anbefales bil 1edmaterialer til de fleste lektier. De skal fremvises i 
klassen som nævnt i lektierne. Sidst i lektiehæftet findes et særligt af-
snit med farvebilleder, der skildrer en sidste dages hellig familie. De^ 
skal benyttes under undervisningen i hjemmet, i forbindelse med de lektier 
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de passer til, når der gives lektier fra dette lektiehæfte og fra grundkur-
sus A for sidste dages hellige kvinder. Der kan også benyttes andre billed-
materialer og undervisningshjælpemidler for at gøre lektierne mere interes-
sante og meningsfyldte. 

Instruktioner til læreren, og spørgsmål som kan benyttes i en klassediskus-
sion, er sat med mindre typer gennem hele lektiehæftet, for at læreren nemt 
kan finde dem. 

LEKTIERNE 

Der er kun 25 lektier i dette lektiehæfte. Det giver mulighed for at afhol-
de andre klassemøder i løbet af året og for at læreren kan benytte mere end 
én klasseperiode til visse lektier, som søstrene måske har brug for at stu-
dere noget mere. Ind imellem kan der benyttes tid til et vidnesbyrdmøde, 
et klasseprojekt, en gæstetaler eller hvad som helst, man finder kan tjene 
et værdifuldt formål. 

Alle lektierne i lektiehæftet bør gives, med mindre en særlig lektie ikke 
egner sig for det lokale område. Det er bedst at studere de lektier, der 
falder i en bestemt gruppe, i rækkefølge, især lektierne om hjemkundskab. 

Læreren må bede omhyggeligt og forberede lektierne grundigt. Må Herren vel-
signe hende og alle de søstre, som vil læse.dette lektiehæfte. 
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Særlige retningslinier 
for involvering af 
handicappede medlemmer 
Under sin jordiske mission gik Jesus op på et bjerg i nærheden af Galilæa 

sø. 

"Og store folkeskarer kom til ham og havde lamme, vanføre, blinde, stumme 

og mange andre med sig; dem lagde de ned for hans fødder, og han helbredte 

dem. 

så at folkeskaren undrede sig, da de så, at stumme talte, vanføre blev ra-
ske, lamme gik, og blinde så; og de priste Israels Gud." (Matt. 15:30-31) 

Frelseren satte eksemplet for os, idet han viste barmhjertighed for dem, 
der havde det svært. Da han, efter sin opstandelse, besøgte nephitterne 
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 medlidenhed med jer! mit in-
dre er fyldt med barmhjertighed." (3. Nephi 17:6-7) 

En lærer i ét af kirkens klasseværelser befinder sig i en ypperlig position. 
Selv om læreren formentlig ikke professionelt har den formelle og tekniske 
uddannelse, der skal til for at hjælpe medlemmer med særlige vanskeligheder, 
så må han eller hun være forstående, omsorgsfuld og have et ønske om så vidt 
muligt at engagere sådanne medlemmer i klassens belærende aktiviteter. De 
mennesker, der har brug for særlig opmærksomhed, er folk, der har svært ved 
at høre, se, tale, lære noget, medlemmer som har problemer med sproget, må-
ske kommer de fra en anden kulturkreds, har vanskeligt ved at omgås andre 
mennesker, eller måske er der nogle der har det svært på grund af sociale 
forhold, alder eller sygdom. 

Følgende retningslinier bør være en hjælp til enhver lærer i forsøget på 

at nå ud til medlemmer med særlige behov. 

* Kend de enkelte klassemedlemmers behov og evner. 

* Før I kalder et handicapped klassemedlem til at læse, bede eller holde en 
tale, må I kontrollere ved i forvejen at stille spørgsmål i denne retning: 
"Kan du lide at læse op for klassen eller bede i andres påhør?" 

* Tal med præstedømmeledere, forældre og familiemedlemmer, og når det skøn-

nes gassende med den pågældende elev selv, for at finde frem til dennes 

særlige behov. 

* Prøv i højere grad at engagere medlemmer, der har det svært, i indlærin-

gen og fællesskabet. 
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* Gør jer alle mulige anstrengelser for at sikre jer, at ethvert klassemed-
lem yder alle andre klassemedlemmer ordentlig respekt og forståelse. 

* Vær naturlig, venlig og vermhertet - vi er allesammen Guds børn og som 
sådanne har vi et normalt behov for kærlighed og forståelse, uanset hvor 
store vanskeligheder vi har. 

Husk at ethvert medlem, uanset fysiske, mentale, følelsesmæssige eller so-
ciale evner, har fantastiske muligheder for at udvikle sig til at blive op-
højet. Vi har pligt til at lære dem alle om, at de har evner til at lære 
noget under deres nuværende omstændigheder. Frelseren sagde: 

". . . hvad I har gjort imod én af mine mindste brødre der, har I gjort 
imod mig!" (Matt. 25:40) 
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Jesus Kristus -
vor sikre grundvold 

Lektie 1 

Formålet med denne lektie er at hjælpe os til at gøre Jesus Kristus til 

vort livs grundvold. 

HVORFOR HAR VI BRUG FOR AT JESUS KRISTUS ER VOR SIKRE GRUNDVOLD? 

Hvis vi skulle bygge et hus, ville vi sørge for at lægge det på et solidt 
fundament, så vi var sikre på at det stod solidt under vore gøremål i det 
daglige samt i storm og uvejr. Og når vi skal opbygge en personlig karakter 
gælder det samme som ved opførelsen af et hus. Vi har brug for et fundament 
som kan stå stærkt under livets prøvelser. 

Da vor levevis - selve vores karakterstyrke - udgøres af de ting der moti-
verer os og leder os til handling, er vi nødt til at sørge for at vore ger-
ninger bygger på værdige motiver og anvisninger. 

Tænk et øjeblik på jeres livs grundvold. Er der noget særligt der inspire-
rer jer eller forårsager at I lever jeres liv på en "bestemt måde? 

Jeres livs grundvold består af ideer, en plan, et sæt regler eller inspira-
tion som I modtager ved et beundret menneskes levevis. Da vi selv opbygger 
vores tilværelse er vi nødt til at sørge for at vælge klogt, når vi lægger 
vort livs grundvold - så det bliver en grundvold der kan motivere og lede 
os. 

I Mormons Bog lærer vi at Jesus Kristus bør være vort livs grundvold. Hela-
man sagde: "Ihukom, at det er på vor Forløsers klippe, på Kristus, Guds Søn, 
I må bygge jeres grundvold . . . hvilken er en sikker grundvold, en grund-
vold, som menneskene ikke kan falde på, dersom de bygger derpå." (Helaman 
5:12) 

Fremvis billedet 1-a, Jesus Kristus. 

Anbring et skilt, hvorpå der står: "Hvorfor behøver vi Jesus Kristus?" og 
følgende svar samt skrifthenvisningerne: 

HVORFOR BEHØVER VI JESUS KRISTUS? 

Vi er alle syndere (Rom. 3:23) 

Hans blod kan rense os fra vore synder (l. Joh. 1:7~9) 

Han har givet os et fuldkomment eksempel, som vi kan følge (3. Nehpi 12:U8) 

Han er den eneste som kan hjælpe os tilbage til vor Fader i Himlen (Joh. 

lU:6; Mosiah 5:7"8) 
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Hvorfor har vi "brug for Jesus Kristus som vor sikre grundvold? Læs og 
drøft de grunde der nævnes på skiltet. Hvis du synes kan du lade søstrene 
læse nogle af skriftstederne. 

Jesus Kristus er vores ældre bror. Han elsker os og ønsker vi skal komme 
tilbage og bo sammen med ham og vor himmelske Fader. Vi kan stole på at 
han kun beder os gøre de ting, som er bedst for os. 

Få søstrene til at synge "Jeg trænger til sin trøst" - den står i Evange-
liske principper'. Hvis I ikke kan synge den, kan I læse alle versene. 

HVORFOR ER VI NØDT TIL AT KENDE JESUS KRISTUS? 

Hvis vi skal kunne bygge vor tilværelse på "vor Forløsers klippe, på Kristus, 
Guds Søn" (Helaman 5:12), er vi nødt til at kende ham. Vi er nødt til at 
lære hvem han er og forstå hans guddommelige mission. Vi må lære hvornår, 
hvordan og hvorfor han levede og døde. Vi må lære hans lys og sandheds bud-
skab at kende og hvordan vi kan indføre hans lærdomme i vor hverdag. 

Læs Mattæus 11:28-29. 

I dette skriftsted siger Jesus: "Kom hid til mig" og "lær af mig". Hvad vil 
det sige at komme til Jesus? (Når vi søger at have Jesu Ånd hos os kommer 
vi til Jesus, idet vi gør de ting som hjælper os til at være værdige til at 
bo sammen med ham igen - vi accepterer med andre ord evangeliet og lever 
efter det.) 

HVORDAN KAN VI LÆRE JESUS KRISTUS AT KENDE? 

Skriv følgende på tavlen: 

Hvordan kan vi lære Jesus Kristus at kende? 

Ved at studere skrifterne 

Ved at komme til kirkens møder 

Ved at lytte til og læse de levende profeters ord 

Ved at bede til vor himmelske Fader 

Ved at efterleve Kristi lærdomme 

STUDERE SKRIFTERNE 

Vi kan lære om Jesus ved at studere skrifterne. De indeholder beretninger 
om Frelserens liv, hans lærdomme og hvordan han levede sammen med Guds børn 
på jorden. Han sagde: "I ransager skrifterne . . . som vidner om mig" (Joh. 
5:39). 

Hvilke skrifter indeholder beretninger om Frelserens liv og lærdomme? (Vi 
kan læse om hans liv i Palæstina i Mattæus, Lukas og Johannes evangelierne 
i Det nye Testamente. Hans oplevelser hos folket i Amerika fortælles i 3. 
Nephi, i Mormons Bog. Jesus Kristus kaldes Jehova i Det gamle Testamente, 
som indeholder de instruktioner han gav før han kom til jorden. De samme 
instruktioner findes i Mormons Bog og Den kostelige Perle. Guds ord til 
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hans børn i vore dage kan læses i Lære og Pagter.) 

Hvordan kan vi få hjælp til at elske og forstå Frelseren ved at studere 

skrifterne? 

KOMME TIL KIRKENS MØDER 

Vi kan lære om Jesus ved at komme til kirkens møder, hvor vi får undervis-
ning om Frelseren og hans lærdomme. Når vi kommer til vore møder og tager 
værdigt del i nadveren kan vi få hans And til at vejlede os. Under delta-
gelsen af nadveren kan vi tænke over Frelserens liv, vort forhold til ham 
og de pagter vi har indgået. 

Hvilken hjælp har I fået til at lære om Jesus når I er kommet til kirkens 

møder? 

LYTTE TIL OG LÆSE DE LEVENDE PROFETERS ORD 

Vi kan lære om Jesus ved at lytte til de levende profeters ord. Herren har 
bedt os "give agt" på profetens ord og befalinger - at modtage profetens 
ord, som om de kom fra Herren selv (se L&P 21:4-5). Præsidenten i Jesu 
Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige er Guds talerør på jorden. Gud åben-
barer sine ønsker for os i dag gennem profetens taler og skriftlige medde-
lelser. 

Hvad har I lært om Jesus Kristus ved at læse eller lytte til den levende 

profets ord? 

BEDE TIL VOR HIMMELSKE FADER 

Vi kan lære om Jesus Kristus ved at bede til vor himmelske Fader. Vi kan 
få et vidnesbyrd om at Jesus er Kristus, Guds Søn, ved at bede. Vi kan få 
at vide at han blev født til at skulle leve her på jorden og at han blev 
Forløser ved at sone for vore synder. Vi kan få at vide at han opstod, da 
hans legeme havde ligget i graven i 3 dage, og at han ved forsoningen til-
vejebragte opstandelsen for enhver af os, og på den måde blev Frelseren 
for vores fysiske død. Vi kan få at vide at Jesus Kristus lever i dag, at 
han er overhovedet for Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige og ,at han 
leder kirken gennem sin profet, kirkens præsident. 

Hvis vi beder oprigtigt vil vi opdage at Jesus har stor kærlighed til og 
barmhjertighed med os og at han forstår vore behov og problemer. 

Hvis vi faster og beder kan vi få mere ud af at søge kundskab om Frelseren 
og hans mission. 

Hvad har I lært om Jesus Kristus ved at bede til vor himmelske Fader? 

Vi kan gøre Jesus Kristus til vor "sikre grundvold" ved at studere og tæn-
ke over skrifterne, ved at komme til kirkens møder, ved at lytte til de le-
vende profeters ord og ved at faste og bede. 
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EFTERLEVELSE AF KRISTI LÆRDOMME 

Jesus bad os prøve Guds bud (Joh. 7:16-17). Kong Benjamin, en konge fra 
Mormons Bog, underviste sit folk i evangeliet og gav dem derpå et råd: 
"Dersom I nu tror alle disse ting, se til, at I gør dem" (Mosiah 4:10). Ef-
terhånden som vi lærer Jesu Kristi lærdomme bør vi efterleve dem. 

Følgende historie "24 gyldne timer", skildrer hvordan Charlotte, der engang 
var en ulykkelig og utilfreds ung pige, fik gavn af at praktisere Frelse-
rens lærdomme. 

"Charlotte var kommet til et svært tidspunkt i sit liv. Hun var meget u-
tilfreds. Al ting syntes hende forkert. Der var noget der gik imod hendes 
fremtidsplaner, hendes venner var uinteressante, hendes hjem var ikke pænt 
nok og der var ingen der kunne lide hende - så vidt hun kunne se. Alle dis-
se problemer blev for meget for Charlotte. Det så ud som hun var fanget af 
omstændigheder, som førte til et hæsligt og utilfredsstillende liv, som 
hun ikke kunne flygte fra. 

(Charlotte søgte hjælp hos Margaret Ames, en dame som levede et liv, som 
Charlotte kunne tænke sig at leve.) Charlotte udøste sit hjerte, idet hun 
fortalte om sit skuffede og ulykkelige liv. . . Margaret sagde, efter et 
par medfølende ord: 'Du kan ændre det hele, hvis du virkelig har viljen 
til det.' . . . 

(Mrs. Ames gav Charlotte nogle forslag til hvordan hun kunne påbegynde en 
ny tilværelse): 'Lev i 24 timer som om Kristus var lige ved siden af dig 
og ser alt hvad du gør. Kom så tilbage og så kan vi tale om det. Vil du 
gøre det?' 

Charlotte var godt nok medlem af kirken, men hun havde aldrig tænkt på 
Kristus på den måde - næsten som om han var en nabo, man kunne tale til. 
Hun svarede en smule reserveret og tvivlrådig: 'Ja, Mrs. Ames.' . . 

Det var sent på eftermiddagen da Charlotte kom hjem. Hun vidste at det 
forventedes at hun hjalp til med at få maden på bordet. Hun gik hen til 
skuffen og tog en krøllet dug frem. Da hun lagde den på bordet så hun hvor 
plettet den var. Og så måtte hun gøre den første forandring. 

Hun sagde til sig selv: 'Hvis Kristus skulle spise sammen med os, ville 
jeg ikke lægge en plettet dug på.' 

Hun tog en ren dug. Og udfra den samme tanke plukkede hun en lille buket 
blomster i haven. Hun lagde smørret på en ren tallerken i stedet for den 
fedtede. Hun S K a r omhyggeligt brødet. . . 

'Skal vi have gæster i aften?' spurgte hendes far. . . 

'Kun dig, far,' smilede Charlotte. Hvis Kristus var til stede ville man 
naturligvis smile til sin familie og vise dem sin bedste opførsel. 

Hendes mor kom træt og uoplagt ind, stadig med køkkenforklædet på. Idet 
hun satte sig sagde hun: 'Jeg gad vide hvad der er sket, siden der sådan 
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skal diskes op når vi kun er os. Jeg tror hun venter én eller anden, før vi 
når at blive færdige. . . 

Charlotte forholdt sig rolig, indtil hun syntes hun kunne sige noget passen-
de i den usete gæsts nærhed. 'Jeg ved ikke af der kommer nogen, jeg har ba-
regjort det lidt pænt for os selv' sagde hun. 

Familien stirrede bare på hinanden et øjeblik. Det lignede ikke Charlotte. 
Så sagde faderen: 'Det er rigtigt min pige. Det er for dårligt vi ikke tæn-
ker på det noget oftere.' . . 

Da Charlotte var kommet ind i stuen snuppede hun et blad nederst i bunken 
og begyndte at læse. Hun havde selv haft bladet med hjem og gemt det nederst 
i bunken. Et øjeblik efter lagde hun det ned igen. . . 'Det ville ikke være 
rigtigt at læse det, hvis Kristus sad så han kunne læse med,' tænkte hun. 
Så hun bar det ud og smed det i skraldespanden. . . 

(Næste dag gik Charlotte på arbejde igen . . . hun brød sig ikke ret meget 
om sit arbejde. . .) 

'Kristus går ved siden af mig,' tænkte hun, medens hun gik rundt i forret-
ningen mellem de kvidrende piger. Hun sagde smilende godmorgen til alle hun 
mødte. . . 

(Hendes arbejdskammerater blev forbløffet over Charlottes venlighed og inte-
resse i deres problemer. Hun kunne oven i købet klare problemet med vanske-
lige kunder, når hun mindede sig selv om hvad hun ville gøre hvis Kristus 
stod ved siden af hende. Om aftenen tog hun hen til Margaret Ames for at 
tale med hende om forsøget.) 

'Jeg forsøgte, Mrs. Ames, så godt jeg kunne og - ja, det forandrede alt. 
Jeg tror nok jeg kan se hvad du mener. Det ændrede naturligvis ikke de ting 
der plager mig. Jeg er stadig fattig, jeg kan stadig ikke gå i skole og jeg 
bor i et grimt hus. . .' 

'Jamen, kæreste! Du har kun lige sået frøet for 24 timer siden. . . Fortsæt 
bare som du er begyndt og 'bi på Herren' (Salm. 37:7), som salmisten opfor-
drer til . . . s å kender du hemmeligheden. Det er Kristus. Gnaveri . . . 
ændrer ikke meget på det, men det gør Kristus. Husk bare at holde dig nær 
til ham på din daglige vandring.' 

'Det vil jeg,' sagde Charlotte." (Janet Craig i Stories that Live, samlet 

af Lucy Gertsch Thomson, s. 34-43). 

Hvad gjorde Charlotte da hun prøvede at leve som Kristus ønskede hun skul-
le? Hvilke velsignelser modtog hun i de 2b timer? 

Herren vil også velsigne os, hvis vi oprigtigt forsøger at følge hans eksem-
pel og lyde hans ord. Han giver os følgende råd: "Vend alle jeres tanker 
mod mig." (L&P 6:36) Når vi gør det er vi villige til at ransage os selv, 
idet vi spørger: "Gør jeg det Jesus ønsker jeg skal? Ville han løse dette 
problem på den måde jeg løste det? Hvordan kan jeg forandre mit daglige liv 
for at leve som Jesus levede?" Hvis vi modtager Frelserens indbydelse: "Kom 

6 



hid til mig" (Matt. 11:28), er vi nødt til at følge hans eksempel, ved vir-

kelig at gøre som han ville have gjort. 

Hvordan kan I anvende Jesu Kristi lærdomme i jeres familieliv? I forholdet 

til jeres venner? 

HVORDAN KAN VI KOMME TIL AT LIGNE JESUS KRISTUS MERE? 

Hvis vi praktiserer Jesu Kristi lærdomme i vort liv, vil vi komme til at 
ligne ham mere. Vi vil udvikle kærlighed og barmhjertighed for andre og øn-
ske at tjene dem. Når vi gør vort bedste for at efterleve Frelserens lærdom-
me vil vi holde de pagter, vi har indgået med ham, og være værdige til at 
bære hans navn (se Mosiah 5:7-15). Vi vil finde glæde i at ofre de jordiske 
glæder og midler, om det skulle blive nødvendigt, for andre menneskers skyld. 
Vi vil endog kunne udholde at blive forkastet, misforstået, forfulgt og 
straffet, selv om vi er uskyldige og ikke har gjort noget forkert. I Mormons 
Bog kan vi læse Almas ord om, at hvis vi efterlever Jesu Kristi evangelium 
fuldtud vil vi få hans billede prentet i vor bevidsthed (se Alma 5:14, 19). 
Vi vil komme til at ligne ham. 

Kan I nævne nogle af de egenskaber Kristus er i besiddelse af? (Kærlighed, 

tålmodighed, barmhjertighed, tilgivelsens ånd). Skriv egenskaberne på tavlen, 

efterhånden som de nævnes. 

Hvis vi bygger vore daglige tanker og gerninger på Jesus Kristus som vor sikre 
grundvold, vil vi også udvikle de samme egenskaber som han har og på den må-
de komme til at ligne ham. 

KONKLUSION 

Vi skal også bygge vort liv "på vor Forløsers klippe, på Kristus . . . 
hvilken er en sikker grundvold" - som Helaman lærte sine sønner. (Helaman 
5:12). 

Vi vil både opleve lykkelige tider og prøvelser i dette liv. Men vi er ble-
vet lovet, at hvis vi vil bygge vort liv på Jesus Kristus, som er den sikre 
grundvold, vil vi ikke falde når prøvelserne kommer (se 3. Nephi 14:24-27). 
Jesus sagde: "Frygt derfor ikke, lille hjord! Gør godt! Lad jord og helvede 
forene sig imod dig; thi dersom I er bygget på min klippe, kan de ikke få 
overhånd" (L&P 6:34, fremhævelse tilføjet). 

UDFORDRING 

Prøv at lære noget mere om Jesus Kristus, så I bedre kan følge hans eksem-
pel og efterleve hans lærdomme. Begynd med at læse kapitel 3: "Jesus Kristus, 
vores udvalgte leder og Frelser" samt kapitel 11: "Kristi lys" i Håndbog i 
evangeliske princippers samt 3. Nephi, kapitlerne 8-26. Vælg en kristen egen-
skab som I kan udvikle og bed hver dag om hjælp til at bygge jeres liv på 
Jesu Kristi grundvold. Hæng et billede op af Jesus Kristus derhjemme. 

YDERLIGERE SKRIFTSTEDER 

Matt. 7:24-27 (følgerne af at bygge sit hus på en klippe eller på sand) 
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2. Nephi 31:10-21 (den lige og snævre vej) 
Helaman 5:12 (Forløserens klippe) 
3. Nephi 9:14 (belønningerne ved at komme til Jesu Kristus) 
Moroni 10:32-33 (Guds nåde) 
L&P 50:44 (den gode hyrde) 

LÆRERFORBEREDELSE 

Forberedelse før denne lektie: 
1. Læs Håndbog i evangeliske principper s kap. 3 og 11. 
2. Læs 3. Nephi kap. 8-26. 
3. Læs grundkusus A for sidste dages hellige kvinder, lektie 1. 
it. Sørg for at der er tavle og kridt. 

5« Skriv et skilt med følgende: "Hvorfor behøver vi Jesus Kristus?" som 
nævnt i lektien. 

6. Lær sangen: "Jeg trænger til din trøst" - som står i Håndbog i evange-
liske princippers s. 204. 

7. Bed eleverne medbringe deres standværker. 
8. Bed nogle elever fremføre historier og skriftsteder fra lektien. 
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Handlefrihed 
og ansvarlighed 

Lektie 2 

Formålet med denne lektie er at hjælpe os til bedre at forstå handlefrihe-
dens evige betydning og den kendsgerning at vi skal stå til regnskab for de 
valg vi træffer. 

RETTEN TIL AT VÆLGE ER ET EVIGT PRINCIP 

"Det var en kold søndag morgen i det nordlige New York. Temperaturen var 
adskillige grader under frysepunktet. Fortovene var isglatte; vejene var 
ufremkommelige på grund af de store snedriver. Der var igen, der kom i kir-
ke den morgen, bortset fra præsten og en 89-årig kvinde, som havde humpet 
et godt stykke vej for at komme. 

Præsten var forbavset over at se hende og kaldte derfor på hende og spurgte: 

'Hvordan er De dog kommet herhen i sådan et uvejr?' 

'Mit hjerte flyver herhen før mig,' svarede hun optimistisk, 'og når først 
det er herhenne, så er det ikke så vanskeligt for resten at følge efter.'" 
(Den danske Stjernes jan. 1974, s. 36) 

Kvinden i denne historie måtte træffe et valg. Hun kunne blive inde i var-
men, hvor der var rart, eller hun kunne forsøge at gå den lange vej til 
kirke i dårligt vejr. Hun besluttede sig til at gå, trods det dårlige vejr 
og de vanskelige forhold. Hendes beslutning blev tilskyndet af følelserne i 
hendes hjerte. 

Retten til at vælge er et evigt princip. Selv før vi kom til verden blev 
det krævet af os at vi valgte mellem to muligheder: Ville vi følge Guds 
plan og bevare vor handlefrihed eller ville vi følge Satan og blive påtvun-
get hvordan vi skulle handle? Herren åbenbarede til Moses hvordan vi traf 
vor beslutning da vi var forsamlede i det store råd i Himlen. 

Læs Moses 

Hvorfor var det acceptabelt at følge Frelserens tilbud? (Det var betingel-
sesløst. Han ønskede ikke selv æren. Han ønskede kun at få lov til at tjene. 
Han tilbød fortsat at støtte handlefrihedens princip til frelse for hele 
menneskeheden). 

"Lad os antage at vi traf forberedelser til at opdrage et barn efter Satans 
forslag, så det ikke kunne gøre den mindste fejltagelse. Vi fortalte det 
nøjagtigt hvad det skulle gøre, hvordan det skulle gøres og hvornår - og 
derpå kunne vi være sikker på at barnet gjorde nøjagtigt som det havde fået 
besked på. Vi lod aldrig barnet vælge selv, lod det aldrig forsøge forskel-
lige løsninger på et hverdagsproblem. Det fik slet ikke lov at gøre nogle 
fejltagelser. Barnets legeme ville vokse år efter år men hvad med tanke-
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virksomheden? Barnets ånd? Selv om barnet voksede op og blev 182 cm. høj 
ville det aldrig blive en moden voksen. Tankevirksomheden og ånden ville 
være døde af sult. De kunne ikke vokse af mangel på næring. . . Vor Fader i 
Himlen vidste . . . at mennesket aldrig kunne opnå fuldkommenhed . . . uden 
den livsnødvendige handlefrihed" (Lester og Joan Essig i Instructor3 sept. 
1964, s. 342). 

I det store råd i Himlen valgte vi at følge Jesus Kristus, og vi vik det 
privilegium at komme her til jorden, fordi vi valgte rigtigt i vort før-
jordiske liv. Vore valg i dette liv vil fortsat være afgørende for vor kurs 
i evighederne. 

Tænk over betydningen af de ord Lehi sagde til sin søn Jakob i 2. Nephi 
2:26-28. 

HANDLEFRIHED KRÆVER AT DER TRÆFFES VALG 

For at kunne bruge vor handlefrihed i dette liv er vi nødt til at have mu-
lighed for at træffe valg. 

Læs de første fire stykker linder overskriften: "Handlefrihed forudsætter 
at der træffes et valg" i Håndbog i evangeliske principper, s. 13~1^. 

Herren vidste at vi ville blive underlagt både godt og ondt og at vi måtte 
træffe valg. Derfor bad han os leve nær ham og holde hans bud i vore an-
strengelser for at modstå Satans forslag, der gik imod Guds bud. 

". . . Herren siger: 'Kom hviledagen i hu, så du holder den hellig!' (2. 
Mos. 208) 

Satan siger: 'Benyt sabbatsdagen som en morskabsdag. . .' 

Herren siger: 'Ær din fader og din moder.' 

Satan bruger sin snilde til at gøre os ulydige mod vore forældre; jeres liv 
er jeres eget og I kan gøre som I har lyst. . . 

Herren siger: 'I dit ansigts sved skal du spise dit brød' (1. Mos. 3:19), 
og han siger også: 'Hold op med at være lade' (L&P 88:124). 

Satan siger måske: 'Få så meget som I kan for ingenting. . .' Han opmuntrer 
os til at være ugidelige, dovne og får os endog til at tænke at staten skyl-
der os vort levebrød. . . 

Herren siger: 'Betal en tiendedel af (hele) jeres årlige indkomst i tiende. 
Og I vil blive rigt belønnet.' (Se L&P 119:4 og 3. Nephi 24:8-10). 

Satan siger: 'Det kan du altid gøre senere eller også kan du helt lade være 
med det, det er bedre.'" (Carl W. Buehner i Improvement Era„ juni 1961, s. 
402-403) 
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ALLE VALG FAR FØLGER 

Det er vigtigt vi forstår, at selv om vi er frit stillet til at vælge hvad 
vi vil gøre, så kan vi ikke frit vælge konsekvenserne af vore handlinger. 
Konsekvenserne er en naturlig følge af ethvert valg vi træffer - hvad enten 
de er gode eller dårlige. 

Landmanden ved, at han vil høste som han har sået. Den sæd han sår vil af-
gøre hvilke frugter han vil få på høstens dag. Han kan ikke så ærter og for-
vente at høste ferskner. Han kan heller ikke lade marken passe sig selv og 
forvente at planterne vil gro ordentligt. 

Når vi træffer et valg er vi nødt til at acceptere følgerne af vort valg. 
I samme øjeblik vi vælger at udføre noget vælger vi følgerne af denne ger-
ning. Når vi vælger at gå en bestemt vej vælger vi vort bestemmelsessted. 

Fremvis billede 2-a. En ung pige der spekulerer over en "beslutning. 

Hvorfor er det så vigtigt at denne unge pige træffer det rette valg om at 

få en uddannelse? 

Vi er nødt til at vælge hvilken vej vi vil rejse - ad motorvejen eller ad 

landevejen. 

Kan I nævne nogle af de valg der vil føre jer ad den rette vej - vejen til 
evigt liv? (Omgang med de rette venner, deltagelse i kirkens møder, skolen, 
god litteratur, valg af god underholdning, overholdelse af visdomsordet, 
tempelægteskab.) 

Vi udsættes allesammen hver dag for situationer og oplevelser der kræver 

at vi træffer valg. 

Kan I nævne nogle af de daglige valg vi udsættes for? Kan I nævne nogle 

konsekvenser af disse valg? 

"For nogle år siden havde en ung, sidste dages hellig pige og hendes ven, 
der også var sidste dages hellig, planlagt at de ville tage til et offent-
ligt bal i et danselokale af tvivlsomt ry. 

Da pigen den eftermiddag kom tidligt hjem, meddelte hun glad deres plan, 
idet hun sagde: 'Vi tror, det bliver en sjov oplevelse.' Moderen spurgte 
igen, om det nu var tilrådeligt at gå derhen, og advarede hende, men det 
gjorde intet indtryk på pigen. 

'Vi har ikke i sinde at foretage os noget forkert,' erklærede hun; 'hvad 
skulle det kunne gøre bare at gå derhen og se, hvad det er, der foregår?' 

Moderen protesterede ikke mere. Da pigen om aftenen var ved at gøre sig i 
stand til at tage afsted, foreslog moderen hende, at hun tog sin fineste 
kjole på, den hvide. Pigen blev henrykt, for hun troede, at hendes mor hav-
de ladet sig formilde. 

Noget senere da hun virkelig så strålende ud, kaldte hun på forældrene og 
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spurgte: 'Nå, hvordan synes I så, jeg ser ud?' 

'Ih, du ser flot ud.'' svarede moderen. 'Det er din smukkeste kjole.' 

'Vil du gøre mig bare én lille tjeneste, inden du går?' spurgte hendes far. 
'Vil du gå ud i røgeriet og hente en side bacon?' 

'I røgeriet!' råbte hun forfærdet. 'Far, det er ikke din mening!' 

'Selvfølgelig er det min mening,' vedblev faderen. 

'Jeg har mit bedste tøj på - og det er ikke til at blive af med den rædsom-

me lugt.' 

'Der sagde du noget, der var rigtigt,' indskød moderen. 'Du kan ikke gå o-
ver i røgeriet, uden at noget af lugten vil hænge ved dig. Og vi tror, at 
du er klog nok til ikke at gå ind et sted, hvorfra du kommer ud mindre smuk 
og ren, end da du gik derind.' 

Efter et øjebliks stilhed og omtanke sagde pigen: 'Jeg tror ikke, det er 
værd, vi går derhen.'" (Hælpe,forening ens lektiehzfte, 1974-75, s. 6-7). 

Hvorfor er det så vigtigt at man overvejer konsekvenserne af en bestemt be-
slutning før man træffer valget? (Det hjælper os til at træffe den rette be-
slutning. Hvis vi bliver nødt til at handle hurtigt, uden i forvejen at ha-
ve forpligtet os overfor en beslutning, vil en anden måske træffe valget 
for os. Dette kan føre til uønskværdige konsekvenser). 

Hvordan kan vi afgøre hvad de virkelige konsekvenser kan blive? (Skrifterne 
og bøn kan hjælpe os. Andres erfaringer kan lære os hvad bestemte beslut-
ninger kan føre til. Bed erfarne mennesker om råd). 

VI SKAL SELV STÅ TIL REGNSKAB FOR DE VALG VI TRÆFFER 

Læs Gal. 6:7 _9-

Dagen vil komme hvor vi får mulighed for at stå for Guds domstol og blive 
dømt efter de beslutninger vi har truffet og det vi har gjort i dette liv. 
'"Guds retfærdighed kræver, at menneskene skal dømmes efter deres gernin-
ger,' siger Alma (i Mormons Bog), 'og dersom deres gerninger i dette liv og 
deres hjertes attrå har været gode, at de da også på den yderste dag skal 
genindsættes i det gode. Og dersom deres gerninger er onde, da skal de kom-
me til dem igen som onde. 1 (Alma 41:3-4) Det legeme vi opnår i dette liv og 
som gengives et menneske i opstandelsen, er afgørende for hvilken herlig-
hedsgrad det menneske vil arve i evigheden. Således er menneskene deres 
'egne dommere' (Alma 41:7)." (Bruce R. McConkie: Mormon Doctrine3 s. 403-
404). 

"Og jeg så de døde, store og små, stå foran tronen, og bøger blev åbnet; 
og endnu en bog blev åbnet; livets bog, og de døde blev dømt ud fra det, 
der stod skrevet i bøgerne, efter deres gerninger." (Joh. Åb. 20:12) 

Vore gerninger og vort arbejde er resultaterne af vore valg. Midlet til 
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gode valg er lydighed mod Guds bud. Følger vi profeternes lærdomme, som vej-
leder og styrker os til at holde budene, kan vi træffe valg som vil forbe-
rede os til at modtage det evige livs gave. 

Læs 2. Nephi 10:23 og skriv det på tavlen. 

KONKLUSION 

Vor Frelser har vist os hvordan vi kan anvende vor handlefrihed til at opnå 
evigt liv. Han har givet os bud og befalinger som kan hjælpe os at finde 
lykke og få succes. 

"Næst efter selve livet er retten til selv at styre vort liv, Guds største 
gave til mennesket. Handlefriheden er mere værdifuld end nogen anden kost-
barhed, man kan erhverve sig på jorden. . . 

Det er Herrens hensigt at mennesket skal komme til at ligne ham. Hvis men-
neskene skulle opnå dette, var det nødvendigt at Skaberen først gav dem de-
res handlefrihed. Mennesket har fået en særlig begavelse, som intet andet 
levende væsen har fået. Gud gav det magt til at vælge. Det var kun til det 
menneskelige væsen Skaberen sagde: '. . . d u kan selv vælge, thi det er gi-
vet dig. . .' (Moses 3:17). Menneskeheden kan ikke opnå fremgang uden denne 
guddommelige handlekraft." (David 0. McKay i Improvement Era3 dec. 1965, 
s. 1073) 

Det er vigtigt at vi søger Guds hjælp fordi han holder os ansvarlige for 
vores valg. Vi bør, i vore daglige bønner, tale med ham om de valg vi er 
nødt til at træffe, idet vi husker på at vi kan modtage Helligåndens vejr 
ledning til at træffe vanskelige valg. Somme tider er vi nødt til at faste, 
idet vi også beder, for at modtage den hjælp vi har brug for. Det er godt 
at huske på at man opnår virkelig frihed ved at anvende sin handlefrihed 
til at være lydig, medens man mister sin frihed, selv i evigheden, ved at 
vælge at være ulydig. 

Fremvis noderne, 2b her i hæftet, til "Glem ej at hver og en har ret", og 
afslut lektien med at synge denne sang. 

UDFORDRING 

Tænk over og bedøm hvordan I anvender jeres handlefrihed i denne uge. Brin-
ges I nærmere Gud på grund af de valg I træffer, eller vender I jer fra 
ham? 

YDERLIGERE SKRIFTSTEDER 

Mattæus 13:24-30, 37-43 (lignelsen om rajgræsset) 

LÆRERFORBEREDELSE 

Forberedelse før denne lektie: 

2b - noder.og tekst til "Glem ej at hver og én har ret" 
Sange: nr. 163 

14 



15 

GLEM EJ AT HVER OG EN HAR RET 

William C. Clegg Evan Stephens 

Maestoso J= 60 

1. GI em ej at hver og en har ret til valg i-

2. Han hjæl-per, le - der dig på vej, han kal - der 
3. For-stand og fri-hed er vor arv, som hæ - ver 

mel-lem godt og slet; den sand - hed er os 
og vel-sig-ner dig med stør - re kær-lig-
os fra dy - rets tarv; og dy - ret le - ver 

ble-vet sagt: Gud frel - ser ik - ke dig med magt. 
hed til sig, men o - ver - ta- ler al-drig dig. 
u - den håb, det ly - der ik - ke frel-sens råb. 

4. Vor Gud kan give sjælen ro, 
men jeg har frihed til at tro; 
til verden lad os råbe ud; 
vi handlefrihed fik af Gud. 

2-b 



1. Læs Håndbog i evangeliske principper, kap. U6: "Den endelige domfældel-
se" 

2. Sørg for at der er tavle og kridt 
3. Afslut lektien med at synge "Glem ej at hver og en har ret" - Sange nr. 

163 
U. Bed nogle elever om at fremlægge historier og skrifteder fra lektien. 
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Åndens 
gaver 

Lektie 3 

Denne lektie er beregnet på at hjælpe jer til at forberede jer på at modta-
ge Andens gaver og se fordelene ved deres indflydelse. 

MODTAGELSE AF ANDENS GAVER 

Fremvis et skilt med den syvende trosartikel. 

"Vi tror på tungemålsgaven, profeti, åbenbaring, syner, helbredelse, udlæg-
ning af tungemål osv." (7. trosartikel) 

Blandt de åndelige gaver, som ikke specielt er nævnt i denne trosartikel, 
er tro, evnen til at skelne, vidnesbyrd, mirakler, visdom, kundskab og 
barmhjertighed. Andelige gaver er noget karakteristisk for Jesu Kristi 
Kirke af Sidste Dages Hellige. 

Når vi hver især bekræftes som medlemmer af kirken, får vi håndspålæggelse 
og vi får besked på at modtage Helligånden. Hvis vi er trofaste vil Hellig-
ånden hele tiden øve sin indflydelse på os. Vi kan hver især blive velsig-
net med særlige, åndelige kræfter som kaldes Åndelige gaver. 

Hannah Christina Chlarsons søn fortæller følgende historie om profetiens 
gave, som hans mor havde: 

"Da jeg var ung boede vi i nærheden af præsident Andrew Kimball, Spencer 
W. Kimballs far. Min mor og jeg kom hjem en aften lige i mørkningen. Spen-
cer var i færd med at malke køer og sang af hjertens lyst. Min mor stod 
helt stille et par sekunder og så sagde hun: 'Den dreng vil en dag blive en 
Herrens apostel.' Vi gik måske 6 meter videre, så standsede hun igen, denne 
gang så hun ud til at holde vejret - så løftede hun begge hænder, idet hun 
så op og sagde: 'Ja! og måske vil han leve så længe at han kommer til at 
lede denne kirke.'" (Roberta Flake Clayton i Pioneer Women of Arizona, s. 
77, Mesa, Arizona, 1969. Citeret i Leon Hartshorns Remarkable Stories from 
the Lives of Latter-day Saint Womeny 2. bind, S. 39). 

Det er nødvendigt at adlyde Guds bud for at modtage Andens gaver. Ved hjælp 
af disse gaver kan vi kende evangel iets sandheder og undervise i dem og vi 
kan benytte dem - ikke alene til gavn for os selv men også til gavn for an-
dre på mange måder. Gaverne kan vejlede os til at komme tilbage til vor 
himmelske Fader. 

FORBEREDELSER TIL AT MODTAGE ANDENS GAVER 

Læs L&P 1*6:11 

I dette skriftsted får vi at vide at enhver "har fået en gave gennem Guds 
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And." Men da Helligånden ikke kan bo på åndeligt urene steder er vi nødt 
til at forberede os til at være værdige til at modtage disse åndelige gaver. 

Læs 1. Kor. lU:l; Moroni 10:20, 30. 

Hvilke instruktioner har I fået om at forberede jer til at modtage Andens 
gaver? Kan I nævne andre måder man kan forberede sig på? Skriv svarene på 
tavlen. 

Profeten Joseph Smith sagde: 

"Vær dydig og ren; vær retskafne og sandfærdige mennesker; hold Guds bud; 
og så vil I mere fuldkomment kunne forstå at skelne mellem ret og uret, 
mellem Guds (gaver) og menneskelige ting" (History of the Church 5:31 som 
citeret af Marion G. Romney i Look to God and Live, s. 35). 

Hvilke andre krav nævnte profeten Joseph Smith? (Vær dydige og rene, ret-
skafne og sandfærdige mennesker, hold budene). Skriv svarene på tavlen. 

For at kunne nyde Andens gaver er vi nødt til at være ydmyge, parate til at 
omvende os, og leve i fred med vore medmennesker. Selv profeten Joseph 
Smith kunne ikke modtage inspiration med mindre han havde de rette følelser 
overfor alle mennesker. 

"En morgen . . . (blev han vred over) noget hans hustru, Emma, havde gjort 
. . . Joseph . . . (forsøgte) at fortsætte oversættelsen (af Mormons Bog) 
men han kunne ikke oversætte noget som helst . . . Han gik . . . ud i ha-
ven (og bad) . . . (Han) gik tilbage til huset og bad Emma tilgive ham og 
derpå . . . kunne han fortsætte oversættelsen." (Fra en udtalelse af David 
Whitmer den 15. sept. 1882 - A Comprehensive History of the Church, 1:131). 

Hvad gjorde profeten for at forberede sig på at benytte sin åndelige gave? 

Hvordan opdager vi at vi ikke er parate til at modtage Andens gaver? (Vi 
er ulykkelige, forvirrede, nedtrykte, selviske, misundelige på andre, uvær-
dige til at gøre noget i kirken, kritiske overfor kirkens ledere, vi ønsker 
ikke at bede. Vi er bevidst ulydige mod budene). 

FORDELE VED AT HAVE ANDENS GAVER 

Andens gaver er hellige. De er givet os som vejledning, trøst og til under-
visning. Gennem Andens gaver kan vi modtage oplysning og opmuntring samt 
evnen til at styrke vores tro. Når vi nyder Andens gaver kan vi få fred i 
dette liv og vejledning til at komme i Det celestiale Rige. 

Læs L&P U6:8. Hvilke grunde gives der her for at søge de bedste gaver? (For 
at vi ikke skal blive forført ). 

Vi har mange gange brug for Andens gaver. Når vi er syge, forvirrede eller 
sørgmodige, når vi har brug for at blive helbredt, for vejledning og trøst. 
Vi har brug for kundskab, forståelse, indsigt og større evner til at finde 
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svar på vore største spørgsmål, for vejledning i hvordan man kan klare van-
skelige situationer. Det er en trøst at vide at vi kan have gavn af Åndens 
gaver på sådanne tidspunkter. Skrifterne fortæller at "alle disse gaver 
kommer fra Gud til Guds børns nytte" (L&P 46:26). 

Få de elever, du bad om det, til at fortælle følgende oplevelser, som kir-
kemedlemmer har haft, når de har modtaget Åndens gaver. 

Søster Jane Grover Stewart har berettet om følgende hændelse: 

"En morgen tænkte vi på at gå ud og samle stikkelsbær. Far Tanner . . . 
spændte to heste for en lille vogn og vi tog afsted, to søstre, der hed 
Lyman, hans lille barnebarn og mig. Da vi nåede skoven bad vi den ældre 
herre . . . hvile sig mens vi plukkede bær. 

Den lille pige og jeg var ikke kommet ret langt fra hvilestedet før vi hør-
te råb . . . vi gik lidt tilbage, til vi kunne se far Tanner, og opdagede 
han var ved at vende køretøjet. . . Da vi kom nærmere så vi nogle indiane-
re omkring vognen - de råbte og skreg efter nogle andre, som kom til. Vi 
sprang op i vognen for at køre, da fire indianere greb fat i vognhjulene 
for at standse vognen. To andre greb fat i hestenes bidsler og en anden 
kom for at hive mig ud af vognen. 

Jeg blev både bange og vred og jeg bad far Tannar, om jeg måtte stå af 
vognen og løbe efter hjælp. Men han sagde: 'Nej, mit barn, det er for sent.!' 
Jeg sagde at de i hvert fald ikke skulle få mig levende. Han var bleg som 
et lagen. Indianerne var begyndt at klæde ham af - de havde taget hans ur 
og hans lommetørklæde, og alt imens de forsøgte at klæde ham af prøvede de 
at skubbe mig ud af vognen. Jeg begyndte lige så stille at bede til vor 
himmelske Fader. 

Mens jeg bad og kæmpede følte jeg den Almægtiges Ånd komme over mig og jeg 
rejste mig med stor kraft, ingen tunge vil kunne berette om mine følelser. 
Jeg var så lykkelig som nogen kan være. Et øjeblik efter så jeg et stirren-
de ansigt foran mig - det var værre end døden - og så løftede jeg min hånd 
ved Guds kraft og talte til disse indianere på deres eget sprog. De slap 
hestene og vognen og stillede sig allesammen foran mig, mens jeg fortalte 
dem om Guds kraft. De bøjede deres hoveder og svarede: 'Ja,' på en måde 
der viste at de forstod hvad jeg mente. 

Den lille pige og far Tanner så åndeløst på mig, de kunne ikke sige et ord. 
Jeg så situationen for mig - de havde til hensigt at dræbe far Tanner, 
brænde vognen og tage kvinderne til fange. Det var helt tydeligt for mig. 
Da jeg holdt op med at tale gav de os alle tre hånden, afleverede alt hvad 
de havde taget fra far Tanner, som gav dem sit lommetørklæde samt nogle bær 
og kiks. På dette tidspunkt kom de andre to damer og vi skyndte os hjem. 

Herren udlagde noget af det jeg havde sagt for mig, og det var følgende: 

'Jeg tror I indianerkrigere mener I kan dræbe os? Ved I ikke at Den store 
Ånd iagttager jer og ved hvad I har i sinde? Vi er kommet for at samle 
noget af vor Faders frugt. Vi er ikke kommet for at gøre jer fortræd og 
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hvis I gør os rioget eller krummer så meget som et hår på vore hoveder, vil 
Den store And slå jer til jorden og I skal end ikke have kræfter til at 
trække vejret. Vi er drevet fra hus og hjem og det samme er I. Vi er kommet 
for at være gode imod jer og ikke for at skade jer. Vi er Herrens folk og 
det samme er I, men I må holde op med at myrde og være ondskabsfulde. Her-
ren er ikke tilfreds med det og vil ikke belønne jer, hvis I fortsætter på 
den måde. I tror I ejer hele dette land, træerne, vandet og alle hestene. 
I ejer intet her på jorden, ikke engang den luft I indånder - det tilhører 
altsammen Den store And.'" (Edward W. Tul 1idge: The Women of Mormondom, s. 
475-77, som citeret af Leon Hartshorn i Remarkable Stories from the Lives 
of Latter-day Saint Womens 1. bind, s. 26-28). 

Hvilke to gaver fik søster Grover? (Tungemålsgaven og evnen til at udlægge 
tungemål). Hvad gjorde hun for at få disse gaver? Hvad følte hun da hun 
modtog dem? 

Søster Antonia Flores fra Lima i Peru fortæller denne oplevelse: 

"En gang for nogle år siden blev jeg interviewet af grenspræsidenten, som 
kaldte mig til at være hjælpeforeningspræsidentinde. Jeg turde ikke være 
hjælpeforeningspræsidentinde. Jeg kunne slet ikke se hvordan jeg skulle 
kunne klare denne opgave, og turde ikke sige ja til den. Senere samme dag 
huskede jeg på fastens og bønnens princip. Jeg fastede og bad for, om jeg 
skulle sige ja til denne stilling, som jeg var så nervøs for. 

Om natten fik jeg en åbenbaring. Jeg drømte jeg gik og bar på noget meget 
tungt. Jeg havde gået i lang tid og var træt af at slæbe den tunge byrde. 
Så fik jeg øje på vor Herre, Jesus Kristus, og han tog byrden ud af mine 
hænder og gav mig en indbydelse, idet han sagde: 'Kom så, og følg mig' 
(Luk. 18:22). Den næste morgen havde jeg det vidunderligt. Frygten havde 
helt forladt mig. Jeg skyndte mig hen til grenspræsidenten og fortalte ham 
hvad der var sket - at jeg ikke længere var bange for at sige ja og at det 
var rigtigt af mig at gøre det. Jeg var i stand til at virke som hjælpe-
foreningspræsidentinde i adskillige år sammen med to vidunderlige rådgive-
re." (Remarkable Stories from the Lives of Latter-day Saint Women3 samlet 
af Leon Hartshorn, 2. bind, s. 8 7 ) . 

Hvorfor havde søster Flores "brug for den åndelige gave der hedder personlig 
åbenbaring? 

Der er også andre måder, foruden drømme, hvorpå Helligånden kan åbenbare os 
sandheden. Han kan give os syner (se L&P 76:12). Vi kan høre stemmer (se 
Moses 5:4). Helligånden kan tale til vores sjæl (se L&P 6:23 og Enos 1:10). 
Vi kan føle Helligåndens kraft når vi hører sandhedens ord af en missionær, 
profeten eller en anden af Herrens tjenere (se Moroni 10:4-5). Vi kan for-
nemme den søde fred, der kommer når Herren oplyser vores forstand gennem 
sandhedens ånd, når vi beder ham om det (se L&P 6:14-16, 21-24). 

Søster Afton Affleck fra Salt Lake City fortæller denne personlige oplevel-
se om troens gave: 

"Jeg var i gang med forberedelserne til . . . et pragtfuldt juleselskab 
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. . . Jeg ville gerne have at festen skulle være rigtig smuk og var i færd 
med nogle af juleforberedelserne. Jeg havde en alvorlig hovedpine som tog 
til. Jeg forsøgte flere gange den eftermiddag at få fat i mi ri mand, Bob. 
En stemme sagde til mig: 'Du har meningitis,' og jeg svarede højt: 'Åh nej 
- m i n far døde af meningitis. . .' 

Lægen kom - jeg var meget syg. Han løftede mi tene ben og det var som om der 
kom rødt og blåt lys ud af mit baghoved og lægen sagde til Bob: 'Lad os 
salve hende.' Så blev jeg salvet af dr. Barton og Bob. Lige før vi kørte på 
hospitalet ringede Bob til præsident Robert Young, som dengang var præsi-
dent for Salt Lake templet og bad ham møde os på hospitalet. . . 

Da vi kom til hospitalet blev jeg salvet af præsident Young og Bob og jeg 
kunne høre deres stemmer, skønt jeg var bevidstløs. Han (præsident Young) 
irettesatte sygdommen, så den ikke havde magt til at ødelægge mit legeme. 
Præsident Young lovede mig at jeg ville blive rask. Han velsignede mig at 
jeg ville have styrke til at klare de lidelser jeg måtte ingennem. 

Mens jeg lå isoleret havde jeg stærke smerter, og jeg lærte en hel del om 
Frelseren, om forsoningen og om vor Herre, Jesus Kristi kærlighed. Det vir-
kede som om jeg hele tiden blev belært. Der var kun én gang hvor jeg ikke 
syntes jeg kunne holde smerterne ud. I samme øjeblik lagde onkel Ray Moss 
og hans søn, Raphel deres hænder på mit hoved og salvede mig. . . 

På dette tidspunkt havde jeg så forfærdelige smerter i mine øjne at jeg 
ikke kunne se. Engang kom jeg til bevidsthed og hørte en læge fortælle . . 
. sin assistent at jeg kun havde én chance ud af 5000 for at komme til at 
se igen, men jeg vidste at jeg ville komme til at se. Jeg tvivlede ikke om 
at jeg ville blive helbredt. Min højre side var angrebet. Jeg kunne hver-
ken bevæge min fod eller min arm, så svag var jeg. . . 

En aften . . . hørte jeg en stemme sige: 'Hvis du havde en tro som var 
tusind gange så stor som dette sandkorn kunne du bevæge din fod og så vil-
le du kunne se.' Jeg følte mig helt slået ud for jeg syntes jeg havde ud-
vist stor tro. 

Jeg bad til Herren og udøvede tro. Jeg drejede hovedet - det havde jeg ik-
ke kunnet uden at miste bevidstheden, men jeg drejede hovedet og så en lys-
stribe under døren. 

Jeg følte også at jeg kunne bevæge mit ben hvis jeg prøvede. . . 

Tro er en gave fra Gud og han skænkede mig mere tro end jeg nogen sinde før 
har haft i riiit liv. Jeg forsøgte at bevæge mit ben. Resten af natten lå jeg 
og jublede og priste . . . Herren - jeg ville ikke fortælle det til nogen 
før om morgenen. Herren havde lovet mig at jeg ville blive helbredt gennem 
tro og præstedømmets kraft og de bønner mine kære bad for mig. Jeg priste 
Herren fordi han gav mig lov til at opleve noget sådant, fordi det styrke-
de mig." (Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Helliges personlige interview 
foretaget af Sylvia Bruening, Salt Lake City, dec. 1972, s. 26-28. Citeret 
i Remarkable Stories from the Lives of Latter-day Saint Women, samlet af 
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Leon R. Hartshorn, 2. bind, s. 1-3). 

Hvilken åndelig gave modtog søster Affleck? Hvordan påvirkede hendes tro den 
velsignelse hun modtog? 

KONKLUSION 

Vi har, som medlemmer af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, fået 
et løfte om åndelige gaver. Disse gaver får vi gennem Helligånden. Vi får 
dem fra Herren som en hjælp til at fuldkommengøre vort liv og som en vejled-
ning, så vi kan komme tilbage til hans nærhed. Vi må være parate til at mod-
tage dem. Dette kan vi gøre ved at bede i tro og ved at holde budene. Vi er 
også nødt til at ydmyge os og vi må være villige til at arbejde for Herren. 

UDFORDRING 

Læs L&P 46:8-26, Moroni 10:5-30 samt 1. Kor. 12. Find frem til dine egne 
åndelige gaver og søg at anvende dem til gavn for andre. Find anledning til 
at hjælpe din familie med at se og udvikle deres specielle gaver. 

YDERLIGERE SKRIFTSTEDER 

Joel 3:1-2 (gaver, som vil blive givet) 

1. Kor. 14 (vigtigheden af profetiens gave) 
Ap. Ge. 10:1-35 (Peters syn) 
1. Nephi 10:17-19 (Helligåndens kraft) 
L&P 6:5-11 (evnen til at kende hemmeligheder) 

LÆRERFORBEREDELSER: 

Forberedelse før denne lektie 
1. Læs lektie U i Grundkursus A for sidste dages hellige kvinder 
2. Læs afsnittet under overskriften "Hvad er Helligåndens gave?" i Håndbog 

i evangeliske principper} s. 88 
3. Læs kap. 22 "Åndens gaver" i Håndbog i evangeliske principper, s. 91-96 
h. Læs Moroni 10:5~30, 1. Kor. 12 og L&P 1+6:8-26 
5. Lav et skilt med den 7. trosartikel, skriv den på tavlen (eller lån det 

på kirkebygningsbiblioteket, hvis det findes der. O.a.) 
6. Sørg for at der er tavle og kridt 

7« Bed nogle elever fremlægge historier og skriftsteder fra lektien 
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Sabbatsdagen Lektie 4 

Formålet med denne lektie er at hjælpe os til at holde sabbatsdagen hellig. 

HVORFOR SKAL VI HOLDE SABBATSDAGEN HELLIG? 

DET ER EN BEFALING 

Da Herren gav os det 3. bud sagde han: "Kom hviledagen i hu, så du holder 

den hellig" (2. Mos. 20:8). 

Hvad vil det sige at holde dagen hellig? (At reservere den til tjeneste for 
Gud; hellige den. Yderligere forklaringer gives i de første linier af af-
snittet under overskriften "Hvad er sabbatsdagen?" s. 101 i Håndbog i evan-
geliske principper. 

Da Herren befalede os at holde sabbatsdagen hellig forklarede han: "I seks 
dage skal du arbejde og gøre al din gerning." (2. Mos. 20:9-10). 

DET ER EN VELSIGNELSE 

Herren har virkelig givet os en gave, bestående af tid, da han gav os sab-
batsdagen. Herren ved vi har brug for en dag til at hvile i. Uanset hvilket 
arbejde vi er beskæftiget med har vi brug for at forny vore legemer, ved at 
hvile fra fysisk arbejde. Vi har brug for at opfriske vore tanker, ved at 
benytte dem på en anden måde. Vore ånder har brug for åndelig føde, ved at 
tilbede Herren. Sabbatsdagen giver os mulighed for at drage omsorg for dis-
se nødvendigheder. Sabbatsdagen giver os mulighed for åndelig udvikling og 
for at finde glæde og fred. Sabbatsdagen bør være vores bedste dag i ugen. 

Ortodokse jøder kalder sabbatsdagen "Shabbot Hamalkah, Sabbat Dronning, for-
di denne dag er som en dronning, symbolet på det majestætiske, smukke og 
yndefulde" (Elliott D. Landau i Ensigns okt. 1973, s. 53). 

Hvad ville livet være uden sabbaten? (Vi ville måske ikke tænke på Gud og 
Frelseren og hvad de har gjort for os. Vi ville måske ikke have mulighed for 
at hvile fra det verdslige stress og de ting vi skal til hverdag. Vi ville 
gå glip af vort ugentlige fællesskab med kirkemedlemmer som opmuntrer og in-
spirerer os. Vi ville måske ikke få tid til de opløftende ting vi bør gøre 
på sabbaten. Vore tanker ville måske blive snæversynede og selviske.) 

Herren har sagt gennem profeten Esajas: "Varer du din fod . . . så du ej 
driver handel på min helligdag, kalder du sabbaten en fryd, Herrens hellig-
dag ærværdig, ærer den ved ikke at arbejde, holder dig fra handel og al u-
nyttig snak, 

da skal du frydes over Herren. . . Thi Herrens mund har tal et." (Es. 58:13-
14) 

Herren har lovet velsignelser til dem, som holder sabbatsdagen hellig. 
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HVORDAN HOLDER VI SABBATSDAGEN HELLIGT? 

VED AT FORBEREDE DEN KLOGT 

Skal vi holde sabbatsdagen hel 1 ig er vi nødt til at forberede os på at hvile 
på sabbaten, komme til kirkens møder og nyde dagen med fredelige og retfær-
dige aktiviteter. Dette kræver alvorlige forberedelser i de foregående seks 
dage. Mødre er især nødt til at lægge planer i forvejen og vejlede familiens 
medlemmer til at gøre det samme. 

Søster Marilyn T. Brockbank er en mor, der bor i Amerika, og hun har ned-
skrevet sine erfaringer med at lære at forberede sig til sabbaten: 

"Jeg husker, jeg sagde til min mand: 'Hvad er der galt med mig? . . . Jeg 
begynder at få hovedpine lordag eftermiddag og jeg har ikke fred før man-
dag. . . Hvor er alle de velsignelser vi har fået løfte om? Jeg holder sab-
batsdagen. Jeg går hverken i biografen eller på indkøb. Jeg kommer til mine 
møder. Hvad er der galt med mig?' Men, jeg fandt selv ud af hvad der var" 
galt. . . 

Jeg vidste det godt inderst inde, når jeg stod og vaskede lidt tøj om søn-
dagen, eller støvsugede gulvet eller stjal mig til at sy eller se tv i et 
fredeligt øjeblik efter kirketid - det var ikke at holde budet, og det var 
derfor jeg ikke fik nogen velsignelse. 

Men hvilken fred og glæde jeg følte, da jeg i mit hjerte forpligtede mig til 
at gå ind for at holde sabbaten hellig - jeg ville begynde allerede næste 
søndag. Da jeg først havde truffet beslutningen fyldtes jeg med inspiration 
med hensyn til detaljerne om hvordan det skulle gøres. 

Allerførst skrev jeg en liste med alle detaljer om hvad der skulle gøres 
lørdag aften. Dertil hørte at huset skulle være gjort ordentligt rent . . . 
alt tøjet skulle være parat til alle i familien, til søndag, skoene skulle 
være pudsede. . . dertil hørte også at det tøj, børnene fik brug for man-
dag morgen, når de skulle i skole, måtte være parat. Børnene måtte i bad . 
. og have deres hår vasket. Mit eget hår måtte være i orden og musikken 
til søndagsskolen, som jeg havde ansvaret for, skul le forberedes. 

Dernæst måtte jeg have alle tre måltider tilrettelagt, der måtte være købt 
ind og gjort forberedelser. . . 

Til sidst havde jeg fred i min verden på sabbatsdagen og jeg begyndte at 
glæde mig til den. Jeg har opdaget at jeg ikke kan lade være med at smile, 
når jeg tænker på de prægtige timer jeg får forærende til at læse eller 
tænke og meditere, til at bede og virkelig hvile og forny min sjæl. 

. . . Jeg har opdaget at jeg får ekstra styrke og visdom når jeg tager mig 
af børnene. Jeg har følt mere kærlighed i mit hjerte til mine børn. Når jeg 
føler Anden i så rigeligt mål og Herrens nærhed, så fornemmer jeg hans kær-
lighed og fornyet glæde ved at bede. . . 

Herren har sagt at han vil sørge for en udvej til at vi kan udføre hans be-
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falinger. Desuden har han lovet at vi omgående vil få Andens gaver. 

. . . jeg bærer vidnesbyrd om at hvis I vil gå til ham med jeres . . . pro-
blemer og besværligheder, vil I modtage kundskab og inspiration, som jeg 
gjorde." (Ensign, marts 1972, s. 44-45) 

Hvad kan vi gøre for at forberede os til sabbaten? Spørg de unge og enlige 
kvinder hvad de kan gøre for at hjælpe deres mødre med at være forberedt. 

Fremvis billede Ua. Hvorfor er det ikke godt at tilbringe søndagen på disse 
måder? 

Hvad gør denne familie om søndagen, som de burde have gjort om lørdagen? 

Fremvis noder og tekst til "Lørdag", Ub - (Syng med Mig D-10) og syng den 
eller få en eller flere søstre til at synge den. Hvis den ikke kan syn-
ges, så læs teksten. 

Dr. Dal lin H. Oaks, der er præsident for Brigham Young University, har for-
talt følgende om en oplevelse, han havde som student: 

"Da jeg tog afsted for at studere ved universitetet i Chicago mindede min 
mor mig om, at min far aldrig havde læst lektier på sabbatsdagen, under sin 
uddannelse. Hun sagde ligesom tilfældigt: 'Hvis du vil nyde den samme vel-
signelse, min dreng, så bør du tilrettelægge dine gøremål så du ikke behø-
ver at læse eller gøre noget som helst andet på sabbaten, undtagen indtage 
den åndelige føde, der er tilgængelig for dig på Herrens dag.' 

På det tidspunkt gjorde jeg op med mig selv at jeg ville holde sabbatsdagen 
fuldtud, så jeg kunne kvalificere mig til de velsignelser, som betød ånde-
lig udvikling og Helligåndens stadige ledsagelse, hvilket er følgerne af 
trofast at holde Herrens sabbatsdag. Jeg bærer vidnesbyrd om at jeg modtog 
disse velsignelser på utallige måder og ved umådelig mange lejligheder." 
(Speeches of the Year 1974, s. 219) 

Vi bør opmuntre vore børn til at læse lektier inden sabbaten, så de kan væ-
re parate til at holde hviledag. 

Vi kan også forberede os på andre måder til sabbaten, ud over at gøre børn, 
hjem, mad og tøj parat. Vi kan sørge for en god nats hvile lørdag nat. Vi 
kan sørge for muligheder for at dyrke fritidsinteresser, sport og andre un-
deholdende aktiviteter i løbet af ugen, fremfor på sabbaten. 

Hvis vi er ordentlig forberedt til sabbaten vil vi have mere fred i vore 
hjem. Vi vil være åndeligt forberedt og således modtagelige for det, Anden 
vil undervise os i. Vi vil være i stand til at modtage de velsignelser Her-r 
ren udøser over dem, som holder hans dag hellig. 

Hvilke velsignelser modtog søster Brockbank, ifølge sin beretning, ved at 
holde sabbatsdagen hellig? (Fred, tid til at læse, tænke, meditere og bede, 
styrke og visdom til at løse problemer, større kærlighed til sine børn, Ån-
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Lørdag 
H i t a S . R o b i n s o n C h e s t e r \ V M i l l 

Levende 

Lør - tiac er nu en sær - lig dag, for da gør vi os re-de til 

Bøn - da*c, vi går pfl ind- >fwb og vi ord-ner hus, så vor 

sab-bats-dag bli-ver en uktan dag. Vi vaB- ker tøj og vi 

pud- ser sko og vi kal-der den for en "gør- køn- dag," vas -ker 

hår og sæt-ter det sir-ligt og fint så vi er pa-ra-te til søn-dag. 



dens hjælp, Guds nærhed.) 

VELSIGNELSERNE VED DEN RETTE TILBEDELSE, HVILE OG TJENESTEYDELSE 

Når vi kommer til kirkens møder vil vi få yderligere velsignelser. Vi bli-
ver opløftede når vi tilbeder Herren i fællesskab. Når vi synger salmer vil 
sangen blive besvaret "med velsignelser på (vort) hoved" (L&P 25:12). Del-
tagelse i møder og nadveren giver os styrke til bedre at undgå verdens ond-
skab og fristelser (se L&P 59:9). 

Vi får ofte uventede velsignelser af at holde sabbatsdagen hellig. En res-
tauratør lukkede sin forretning om søndagen, fordi han troede på at lydig-
hed mod sabbatsloven ville være de økonomiske ofre værd. Senere sagde han: 
"Det år vi lukkede restauranten om søndagen tjente vi mere end noget tidli-
gere år. . . 

Herren har velsignet os hele året og . . . vi er meget bedre stillet - både 
økonomisk og åndeligt - end vi nogen sinde ville have været hvis vi var 
blevet ved med at holde åbent om søndagen. . . 

Jeg har en fast overbevisning om at en sidste dages hellig har størst ga-
ranti for at få succes i forretningslivet, hvis han holder sabbatsdagen, 
sådan som Herren har befalet." (Citeret af Ezra Taft Benson i Ensian, marts 
1971, s. 7) y 

Præsident Spencer W. Kimball har bemærket følgende: "I vor kristne verden 
har forretningerne mange steder åbent på den hellige sabbat. Vi er sikre 
på, at magten til at kurere denne sygdom ligger hos os selv, det købende 
publikum. Det er helt sikkert, at varehusene og butikkerne ikke ville fort-
sætte med at holde åbent, hvis vi undlod at købe hos dem. Vil I alle være 
så venlige igen at overveje denne sag? Tag det på programmet for jeres fa-
mi 1 i ehjemmeaftener og diskuter det med jeres børn. Det ville være vidunder-
ligt, hvis hver eneste familie besluttede sig til, at fra nu af S K a l der i kke 
foretages noget indkøb på sabbaten." (Den danske Stjerne, april 1976, s. 3) 

Hvilke velsignelser modtager I ved at ære sabbaten? Bær personligt vidnes-
byrd om de velsignelser du har modtaget ved at overholde sabbaten. 

Kirkens øverste præsidentskab har forklaret at "sabbaten ikke er en dag som 
alle de andre, hvor vi bare hviler fra vort arbejde. . . det er en hellig 
dag, Herrens dag, som skal tilbringes med at dyrke Gud og være ærbødige" 
(Udtalelse fra Det øverste Præsidentskab i Church News, 11 juli 1979, s. 3). 

Fremvis billede he: SDH-forsamling deltager i nadveren, og Ud: En ung pige 
studerer skrifterne. 

Få den søster du bad om det, til at fortælle ganske kort hvad vi bør gøre 
på sabbaten - ifølge Håndbog i evangeliske principper, s. 103. Skriv sva-
rene på tavlen, efterhånden som de kommer frem. 

Hvad kan I ellers tænke jer man kan gøre for at holde sabbatsdagen hellig? 

Uc 
SDH-forsamling deltager i nadveren 28 
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Bed en ung, enlig søster fortælle hvad hun kan gøre for at nyde en hellig 
sabbatsdag. 

Herren vil gerne have at vi allesammen får lov til at hvile på sabbatsda-
gen. Der er dog noget arbejde, som f.eks. det der udføres på hospitaler, 
som er nødt til at blive udført hver dag. Hvis det er muligt skal vi hvile 
fra vort arbejde og hjælpe andre til at gøre det samme. 

Hvorfor betyder indkøb, biografture og lignende om sødagen, at vi ikke kan 
modtage sabbatens velsignelser? (Disse aktiviteter får os til at tænke på 
verdslige ting. De hindrer os i at kommunikere med vor himmelske Fader. De 
bliver en vane som er svær at afskaffe eller også fører de os længere og 
længere bort fra den rette måde at overholde sabbaten. Når vi køber ind om 
søndagen, må andre arbejde for at efterkomme vore krav.) 

Hvordan kan det hjælpe os at holde sabbatsdagen hellig, hvis vi tænker på 
formålet med dagen? (Når vi ved, at sabbaten blev givet som en åndelig og 
fysisk velsignelse for os, bør vi ønske at holde denne dag hellig og modta-
ge de lovede velsignelser.) 

Sabbatsdagen er ikke blot til velsignelse for os, det er også en mulighed 
for at gøre noget til velsignelse for andre - for at følge Frelserens eksem 
pel - han som på sabbaten sørgede for folk der var i nød (se Markus 3:1-6; 
Joh. 9:13-16). Der findes mange ensomme mennesker. Andre trænger til opmun-
tring eller til at nogen lytter til dem. Sabbaten er et godt tidspunkt at 
hjælpe folk som har brug for det. 

Helligholdelse af sabbatsdagen er andet og mere end at hvile fra vort arbej 
de, at gå i kirke og gøre gode gerninger. Det er også at gøre tingene med 
en positiv indstilling. Det er at være taknemmelig for sabbaten og de mulig 
heder den giver os. Det er at give disse ting på denne specielle dag med et 
glad hjerte og et smil. Det er at leve dagen som David sagde i sin salme: 
"Denne er dagen, som Herren har gjort, lad os juble og glæde os på den!" 
(Salm. 118:24) 

KONKLUSION 

Herren har givet os sabbaten til vort gavn og til vor velsignelse. Hvis vi 
vil forberede os til sabbaten og ære den som en hellig dag vil vi hoste 
dens fordele og velsignelser. 

UDFORDRING 

Drøft med familien hvilke fordele der er ved at holde sabbatsdagen hellig. 
Læg planer i familien om at holde sabbatsdagen hellig på en mere passende 
måde end I hidtil har gjort. Vælg at gøre nogle ting, som kan gøre søndagen 
til en glad, rolig og fredfyldt hviledag. Lær familien sangen "Lørdag" - 4b 
(Syng med Mig, D-10) 
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YDERLIGERE SKRIFTSTEDER 

Esajas 58 (hvordan man holder faste og Herrens helligdag) 
3.Mosebog 26:1-12 (belønninger ved at overholde budene) 
Nehemias 13:15-22 (de hellige helliger sabbaten) 
L&P 59:9-24 (velsignelser ved at overholde sabbaten 

LÆRERFORBEREDELSER 

Forberedelser før denne lektie: 
1. Læs Håndbog i evangeliske principperkap. 2b, "Sabbatsdagen" 
2. Bed en elev kort fortælle hvad vi bør gøre på sabbaten. Foreslå hende 

at fremlægge de 11 ideer der angives i Håndbog i evangeliske principper, 
s. 103 

3. Sørg for at der er tavle og kridt 
b. Lær sangen "Lørdag (Syng med Migs D-10) eller få nogle søstre til at 

lære den og synge den i klassen 
5. Bed nogle elever læse og fremlægge historier og skriftsteder fra lek-

tien 
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Visdomsordet Lektie 5 

Denne lektie er beregnet som en opmuntring til at overholde visdomsordet 

og til at hjælpe andre også at gøre det. 

ÅBENBARING OM SUNDHED OG HELBRED 

Fremvis skiltet om visdomsordet som foreslået under "Lærerforberedelser" 

Åbenbaringen om visdomsordet står i Lære og Pagter, afsnit 89 og det er 
Guds sundhedslov. I dette afsnit fortæller Herren os at han har givet åben-
baringen om sundhed og helbred til gavn for selv de svageste hellige. De 
omstændigheder som førte til at profeten Joseph Smith modtog åbenbaringen, 
der er kendt som visdomsordet, er beskrevet af præsident Brigham Young med 
følgende ord: 

Profeternes første skole blev holdt i et lille værelse, der lå ovenover 
profeten Josephs køkken. . . Ovenover dette køkken lå det værelse, hvor 
profeten modtog åbenbaringer og hvor han underviste brødrene. Brødrene kom 
til dette sted og rejste flere hundrede kilometer for at kunne deltage i 
skolen i et lille værelse, der næppe var mere end ca. 3x4 m. Når de samle-
des i dette værelse efter morgenmaden, var det første, de gjorde, at tænde 
deres piber, og medens de røg, talte de om rigets store ting, alt imens de 
spyttede rundt omkring i hele værelset og så snart de tog piben ud af mun-
den, tog de sig en ordentlig bid skråtobak. Ofte blev profeten indhyllet i 
en sky af tobaksrøg, når han trådte ind i værelset for at undervise. Dette 
og profetens hustrus beklagelser over, at hun skulle rengøre et så snavset 
gulv, var årsag til, at profeten begyndte at tænke nærmere over dette emne 
og han adspurgte Herren med hensyn til ældsternes tobaksbrug, og åbenbarin-
gen, kendt som visdomsordet, blev resultatet af dette. [Journal of Discour-
ses, 26. bind 12:158, 8. febr. 1868) 

Denne åbenbaring, der indeholder særlige instruktioner om hvad der gavner 
og skader vores helbred, er Guds lov for hans jordiske børns sundhed. 

GUDS SUNDHEDSLOV 

Herrens råd om hvilken mad vi bør spise og hvad vi bør afholde os fra, el-
ler bruge med forsigtighed, kaldes hans sundhedslov. 

Fremvis billede 5a: Kød og mejeriprodukter, 5b: Frugt og grøntsager, 5c 
Forskellige kornsorter og 5d: Vejledning til gode spisevaner 

MAD VI BØR SPISE 

Herren har givet bud og råd for at hjælpe sine børn. Han fortæller os i en 
åbenbaring om, hvordan vi bør drage omsorg for og beskytte vort fysiske 
legeme, hvilke fødevarer vi bør spise. Da visdomsordet blev åbenbaret til 

33 



Joseph Smith led mange af underernæring, fordi de ikke fik tilstrækkelig 
varieret kost. Folk spiste ofte for lidt frugt og grøntsager på grund af 
uvidenhed eller gammel tradition. Nogle spiste ikke nok korn, fordi de 
næsten kun spiste kød. Herren har rådet os til at spise forskellige frug-
ter, grøntsager, korn og kød, for at de hellige kan være sunde. En afba-
lanceret kost forsyner legemet med de fødemidler som kræves for at bevare 
sundheden. Det var først over 60 år efter at visdomsordet blev åbenbaret 
gennem profeten Joseph Smith, at videnskabsmændene begyndte at indse det 
kloge i at spise varieret kost. 

Vi vil allesammen blive sundere hvis vi følger Herrens råd om (1) at spi-
se urter samt frugter og grøntsager, (2) at spise korn som hovednærings-
middel og (3) at spise sparsomt med kød eller spise andre animalske pro-
dukter. Disse tre fødevaregrupper er dem der forsyner legemet med de nød-
vendige næringsstoffer. 

Hvilke fødevarer kan I få i disse fødevaregrupper? 

Skriv en liste på tavlen over de fødevarer vi er rådet til at spise, un-
der overskriften: "Mad vi "bør spise". 

Læs L&P 89:10-17. 

Hvilke fødemidler råder Herren os til at spise? (Sunde urter og frugt i 
sæsonen. Kød af dyr og himlens fugle - sparsomt. Korn og vinstokkens 
frugt.) 

NYDELSESMIDLER VI SKAL UNDGÅ 

Visdomsordet advarer ligeledes imod at indtage bestemte former for nydel-
sesmidler. Vi er blevet rådet til at undgå stærke drikke - det vil sige 
alle former for spiritus - til at undgå tobak under enhver form, og varme 
drikke (som ifølge Herrens åbenbaring til profeterne, betyder te og kaffe). 

Skriv en liste på tavlen, under overskriften "Nydelsemidier vi skal undgå", 
med det Herren råder os til at afholde os fra. (Spiritus, tobak, te og 
kaffe). 

Hvordan kan man undgå at falde for fristelsen til at nyde disse ting? 

Da denne åbenbaring blev givet til Joseph Smith gik den imod mange menne-
skers skik og brug på dette tidspunkt. Da man ikke kendte nogle helbreds-
årsager til at adlyde disse bud, adlød kirkens medlemmer denne åbenbaring 
i tro. I de senere år har videnskabsmænd fundet mange grunde til at holde 
sig fra de nævnte, skadelige ting. Vi ved f.eks. nu at spiritus er giftig 
for legemet. Indtagelse af spiritus ændrer humøret og resulterer i at man 
mister dømmekraften og selvbeherskelsen, at man taler utydeligt, vakler 
og blive klodset i sine bevægelser. Større mængder spiritus kan virke 
søvndyssende, sløvende og endda føre til døden. Mennesker der bliver af-
hængige af spiritus kaldes alkoholikere. Alkoholikere drikker så meget 
spiritus at det ødelægger deres legemer, specielt leveren og fordøjelses-

5a Kød og mejeriprodukter 
5b Frugt og grøntsager 
5c Forskellige kornsorter 54 
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organerne. Alkoholikere kan også lide af andre sygdomme, som f.eks. cancer 
og mavesår - langt ofrere end mennesker der ikke nyder spiritus. Kvinder 
der drikker, føder ofte mindre børn eller børn med forskellige handicaps. 

Foruden de her nævnte fysiske ødelæggelser kan spiritus også føre til an-
dre uønskede konsekvenser. En far eller mor der er beruset, slår ofte børn 
eller ægtefælle. Børn kommer snarere til at frygte end respektere forældre 
der drikker. Familier lider fordi pengene går til spiritus i stedet for 
til mad, tøj og uddannelse. 

Tobaksrygning kan føre til cancer, hjertesygdomme, hjerneblødning og kro-
niske lungesygdomme. Børn, der fødes af mødre der ryger, er ofte mindre 
og ikke så sunde som børn født af mødre, der ikke ryger. Til de mest al-
mindelige og alvorlige sygdomme, der rammer børn, født af forældre der 
ryger, hører bronkitis og lungebetændelse. Disse sygdomme forekommer ikke 
så tit hos småbørn, født af forældre der ikke ryger. Børn af forældre der 
ryger, har også større chancer for at få kroniske lungesygdomme når de 
bliver voksne. 

Dengang visdomsordet blev åbenbaret var det almindeligt at drikke kaffe 
og te. Indtil da var der ingen som mistænkte disse ting for at være ska-
delige. De giver forhøjet blodtryk og sætter pulsen i vejret og de kan 
være årsag til at folk har svært ved at sove. Videnskaben finder fortsat 
yderligere skadevirkninger ved disse drikke. Hver gang vi læser åbenbarin-
gen om visdomsordet øger disse oplysninger vor forståelse for vejlednin-
gen m.h.t. de nydelsesmidler vi bør undgå. 

Læs L&P 89:5-9 

I nyere tid har Herren gennem kirkens ledere åbenbaret at vi også skal 
afholde os fra medicin, med mindre lægen har ordineret det. 

VELSIGNELSEN VED AT ADLYDE SUNDHEDSLOVEN 

Herren har lovet dem, der holder visdomsordet, at de vil blive velsignet 
og han nævner specielt fire velsignelser. 

Læs L&P 89:18-21. 

Hvad er det for fire velsignelser? (Sundhed, visdom og kundskab, styrke 
og kræfter, og dødens engel vil gå forbi dem). 

Skriv disse ting på tavlen under "Velsignelser ved at adlyde visdomsordet". 

Mange mennesker har opdaget at de er blevet sundere ved at efterleve vis-
domsordet. Bror Clara, der havde været krigsfange i fem år, blev meget 
syg og tilbragte tre år på hospitaler og sanatorier. Til sidst sendte læ-
gerne ham hjem fordi de ikke kunne gøre mere. Der var ingen behandling der 
hjalp og han tilbragte hele dagen i sengen. Da bror Clara traf missionær-
erne og lærte om evangeliet accepterede han visdomsordet. 
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Han holdt op med at drikke kaffe og at ryge. Lidt efter lidt, da han havde 
overholdt visdomsordeti nogle måneder, skete der en utrolig forbedring 
med hans helbred. Han havde en smule besvær med at trække vejret og lidt 
hoste. Til sidst besluttede han sig til at prøve at arbejde igen og han 
fik næsten med det samme arbejde. Han fik en velsignelse af præstedømmet 
og blev helt rask efter nogle år. Bror Clara blev velsignet med et godt 
helbred fordi han adlød visdomsordet. (Taget fra en beretning i Ensign3 
dec. 1972, s. 23). 

Hvilke velsignelser har I og jeres familie modtaget, med hensyn til jeres 

helbred, fordi I har adlydt visdomsordet? 

Af årsager vi ikke forstår sker det somme tider at vi ikke bliver raskere, 
selv om vi adlyder visdomsordet. Det kræves dog stadig at vi overholder 
visdomsordet. Lydighed mod Herrens bud bringer altid velsignelser, selv 
om vi ikke kan se det lige med det samme. Da visdomsordet blev åbenbaret 
var det ikke ment som en befaling, men blot som et godt råd. Senere, da 
profeten Brigham Young talte på Herrens vegne, erklærede han, at visdoms-
ordet nu var en befaling. I dag er det en befaling for alle sidste dages 
hellige. Som Det øverste Præsidentskab understregede det til generalkon-
ferencen, oktober 1942: 

"Det er Guds sundhedslov og den er pålagt alle og enhver af os. Vi kan 
ikke flygte fra dens principper for den er baseret på evig sandhed." 
(Messages of the First Presidency3 6. bind, s. 172, 3. okt. 1942). 

Det er ikke altid let at lyde visdomsordet, fordi vaner er svære at bryde 
og fordi vi kan føle os presset af vore omgivelser til at være ulydige. 
Men hvis vi vil adlyde Herrens sundhedslov vil vi lære selvkontrol og føle 
selvrespekt. Vi vil også øge vore evner til at adlyde andre bud. 

"En ung mormon (blev indskrevet i hæren). Han var noget genert . . . Efter 
en paradeøvelse, hvor han havde gjort alting bagvendt, blev han kaldt ind 
på kaptajnens kontor. Kaptajnen sagde: 'Jeg har lagt mærke til dem, unge 
mand. . . De er mormon, formoder jeg.' 

'Javel, hr. kaptajn.' 

'Jeg ville bare være ven med dem. Vil De have en øl?' 

'Jeg drikker ikke øl» hr. kaptajn.' 

Kaptajnen sagde: 'Nå, men så vil De måske have en cigaret?' 

Han sagde: 'Ellers tak, hr. kaptajn, men jeg ryger heller ikke.' 

Kaptajnen syntes meget irriteret over dette og sendte den unge mand ud 

af kontoret. 

Da den unge mand kom tilbage til sit regiment, var der nogle af underoffi-
cererne som henvendte sig til ham i vrede og sagde til ham: 'Dit fjols, 
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VEJLEDNING TIL SUND KOST. . . 

Anbefales dagligt 

Det her anbefalede udgør grundlaget for 

en n æ r e n d e , sund kost. 

De p o r t i o n e r , der anbefales fra de fire 

fødevaregrupper for v o k s n e , udgør om-

k r i n g 1200 kalorier. På nedenstående 

skema ses antallet og størrelsen af de 

p o r t i o n e r der anbefales til forskellige 

kategorier af mennesker. 

Næringsstoffer som bevarer sundheden 

Næringsstoffer er kemiske stoffer som 
optages gennem tarmene. De er nødven-
dige for at legemet kan opbygge og ved-
ligeholde dets celler, for at regulere 
legemsprocesser og frembringe energi. 
Skal man bevare det bedste helbred er 
det nødvendigt dagligt at indtage ca. 
50 forskellige næringsstoffer, incl. 

Fødevaregruppe Anbefalet antal portioner 
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HeTk 3 S 2 C 5 
1 kop m æ l k , 

yogurt el. kalk 

af tilsv. værdi: 

2 . sk . ost 

lj dl. budding 

2 d l . is 

3 dl. hytteret 

Kød 2 2 2 3 2 
65gr. k o g t , ma-

gert k ø d , f i s k , 

fjerkræ ELLER 

T i l s v . protein: 

2. æ g , 2 sk. ost* 

5 dl. hytteret 

13 dl. tørrede 

bønner/ærter 

Ittsk. jordnød-

desmør 

Frugt/grønt- k h h 5 5 

sager 

1 dl. ko,-t ell. 

soiu saft 

1 mellemstort 

æble ell. banan 

K o r n , fuldkorn h 5 U S S 

t i i s . vitaminer 

1. sk. brød 

lj dl. cornfla-

kes ell. l i g n . 

3 d l . grød 
— 

Ost tæller m e d , i stedet for mælk ELLER 

k ø d , ikke begge dele 

Man kan godt servere " n o g e t a n d e t " v e d 

siden a f , men ikke i stedet for de her 

nævnte fire fødevaregrupper. Hvor meget 

må afgøres af den enkeltes kaloriefor-

b r u g . 

BI6I4 3 1978. Copyright 1977 ^th. E d . 

National Dairy Council. 

Velvilligst stillet til rådighed af 

National Dairy Council 

Næringsstoffer Vigtigste fødemidler 

Proteiner Kød 
fj erkræ 
fisk, 
tørrede bønner/ærter 
æg 
ost 
mælk 

Kulhydrater Gryn 
kartofler 
tørre bønner 
majs 
brød 
sukker 

Fedt Palmin 
Olie 
smør 
margarine 
dressing 
pølser 

A - v i t a m i n e r Lever 
gulerødder 
bladgrønt 
smør 
margarine 

c - v i t a m i n e r Broccoli 
(Ascorbinsyre) appelsiner 

grapefrugt 
papaya 
mango 
jordbær 

B 1 v i t a m i n e r Magert svinekød 
Thiamin nødder 

vitaminiserede 
kornprodukter 

B 2 - v i t a m i n e r Lever 
Riboflavin mælk 

yogurt 
hytteret 

Nikotinsyre Lever 
kød 
fj erkræ 
fisk 
jordnødder 
Vitaminiserede 
kornprodukter 
yoghurt 

Ka1C i um Mælk, yogurt 
ost, 
sardiner og laks 
med ben, 
grønkål, kål, 
sennep og blad-
grønt . 

Jern Vitamiseret mel, 
sveskesaft 
lever 
tørrede bønner/ærter 
rødt kød. 
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vand. Får man dagligt den rette mængde 

af de 10 "førende" næringsstoffer i sin 

kost hentes de ca. IjO andre næringsstof-
fer sandsynligvis også i tilstrækkelig 

mængde i den kost man får. 

Den kost vi spiser bør omfatte mange 

forskellige fødemidler, fordi intet 

enkelt fødemiddel kan forsyne os med 

alle 50 næringsstoffer og fordi mange 

af næringsstofferne arbejder sammen. 

Når fødevarer tilsættes et næringsstof, eller 

der anføres en fødevaredeklaration på fødeva-

reemballage, kræver reglerne at de 10 førende 

næringsstoffer nævnes i deklarationen. Disse 

10 næringsstoffer er her opstillet på et ske-

ma sammen med de fødevarer, de fir.des i, og 

nogle af de væsentligste fysiologiske virk-

ninger. 

Noqle væsentlige fysiske virkninaer 

iinergiydelse Opbygning or vedligeholdelse af celler Regulering af legemsprocesser 

h kalorier 

pr. gram 

Findes i enhver c e l l e , f.eks. muskler 

blod og knogler. Styrker væksten og 

bevarer legemscellerne sunde. 

Findes i e n z y m e r , visse hormoner 

og legemsvæske. Indeholder anti-

stoffer som øger modstandskraften. 

4 kalorier Tilfører energi så prcteinerne kan 

pr. gram bruges til vækst og til vedligehol-

delse af legemsceller. 

Uraffinerede produkter tilfører 

fibre - en blandig af kulhydra-

t e r i frugt, grøntsager og fuld-

korn - giver regelmæssig afføring. 

Hjælper til med at udnytte fedt-

stoffer. 

9 kalorier 
pr. gram 

Findes i alle celler. 

Tilfører livsvigtige fedtsyrer. 
Tilfører og indeholder fedtoplø-

selige vitaminer (A, D, E og K ) . 

Danner og vedligeholder hud og Virker på synet og giver øjnene 

slimhinder i legemets hulrum og g l a n s , holder således øjenvævet 

s y s t e m , som f.eks. i næsen og sundt og hjælper øjet'med at til-

t a r m e n e , hvor de øger modstands- passe sig svagt lys. 

kraften overfor infektion. 

Legemets "cement". Det er således Forårsager at jernet i kosten ud-

det (collagen) der holder legemet n y t t e s , 

s a m m e n , styrker b l o d k a r r e n e , frem-

skynder helingen af sår og b e n b r u d , 

og øger modstandskraften overfor 

infektion. 

Hjælper til Virker sammen m e d et enzym for at 

at udnytte udnytte kulhydrater. Fremmer den 

energi normale appetit. Bidrager t i l at 

nervesystemet fur.garer normalt. 

Hjælper til Virker sammen m e d et enzym til at 

at udnytte frembringe energi i legemscellerne. 

energi Bevarer h u d e n , øjnene og synet 

s u n d t . 

Hjælper til Virker sammen m e d et enzym fedtop-

at udnytte l ø s e n d e , påvirker åndedrætsvævet og 

energi hjælper til m e d udnyttelse af kul-

h y d r a t e r . Bevarer h u d e n , nerverne og 

fordøjelsessystemet sundt. Hjælper 

og fremmer den normale appetit. 

Styrker knogler og tænder i for-
ening med andre mineraler, inden-
for en ramme af proteiner. 

Hjælper til at blodet kan størkne. 
Påvirker den normale muskelsammen-
trækning og afslapning og den 
normale nervefunktion. 

Hjælper til Danner sammen med proteiner de 
at udnytte røde blodlegemer - det er dem 
energi der fører ilten rundt til cel-

lerne og kultveilten tilbage. 
Forebygger blodmangel. Øger mod-
standskraften. 

Virker sammen med de enzymer, 
som påvirker åndedrætsvævet. 
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er du ikke klar over, at kaptajnen ville være ven med dig og så fornærmer 
du ham lige op i hans åbne ansigt!' 

Den unge mormon svarede: 'Mine herrer, hvis det er nødvendigt for mig at 
svigte mine idelaer og mit folk og gøre ting som jeg har lært hele mit liv 
ikke at gøre, så vil jeg hellere forlade hæren. . . 

Denne unge mand blev senere under krigen . . . kaldt til sin kaptajn, som 
imidlertid var blevet løjtnant . . . (han havde brug for en soldat til en 
meget vigtig opgave. Han havde brug for én, han fuldtud kunne stole på, 
han skulle bruge en mand med karakterstyrke.) Løjtnanten, den unge mands 
tidligere kaptajn, valgte den unge mormon som havde haft mod nok til, 
lige op i hans åbne ansigt at sige: 'Jeg ryger ikke og jeg drikker ikke.'" 
(Hugh B. Brown i Søndagsskolens kursus 17 "Følg Brødrene", s. 127-128). 

Hvilke problemer kommer I ud for i jeres forsøg på at adlyde visdomsordet? 

Hvad kan I gøre for at modstå fristelser, være standhaftige og adlyde 
visdomsordet? 

Vi bør ikke betragte visdomsordet som en befaling, der hovedsagelig kun 
giver fysiske og verdslige velsignelser. Herren har sagt at alle hans bud 
er åndelige. 

Hvilke andelige velsignelser kan I modtage ved at adlyde visdomsordet? 
(Komme i templet, være i harmoni med Helligånden, modtage personlige åben-
baringer til gavn for ens eget åndelige og fysiske velbefindende, have 
klare tanker, føle sig værdig til at deltage i åndelige aktiviteter). 

Hvordan kan overholdelse af visdomsordet hjælpe jer til også at holde andre 
bud? (Det kan gøre jer beredt til dåb; hjælpe jer til at overholde jeres 
forpligtelser til at overvære møder; det giver jer mulighed for at komme i 
templet; det hjælper jer med at bevare fysiske og åndelige evner til at 
gøre alle de ting vor himmelske Fader kræver). 

VI BØR HJÆLPE ANDRE 

Vi må være tolerante overfor dem som kæmper for at adlyde visdomsordet. 
Nogle finder det nemt at adlyde dette bud, medens andre finder det svært. 
Vi må allesammen søge Herrens vejledning, så vi kan vide hvordan vi bedst 
kan påvirke mennesker, som har det svært. Vort eksempel og vor opmuntring 
kan ofte hjælpe medlemmer af familie, venner og nye medlemmer af kirken. 

En sidste dages hellig søster, Yvonne Rempp, har skrevet om en personlig 
oplevelse, der viser hvor vigtigt det er at vise et godt eksempel i over-
holdelsen af dette bud. 

"De eneste to mennesker jeg kendte ved receptionen var brudgommen og hans 
mor. Hun og jeg var blevet venner på det hospital, hvor vi arbejdede. . . 

Da jeg havde ønsket dem (de nygifte) til lykke og hilst på brudeparrets 
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familie, skyndte jeg mig tværs gennem salen til en tom stol, hvor jeg sat-

te mig. 

'Vil De ikke have et glas?' spurgte en ung pige. 

'Nej tak, ikke nu,' sagde jeg. 

Forfriskningerne bestod af kage og punch med spiritus i. Der stod mange i 
kø for at få noget at drikke. Punchen blev serveret i en stor punchbowl 
og blev skænket op i høje, slanke glas. Henne i hjørnet stod en mindre 
skål med kopper hængende rundt om i små kroge. Det var beregnet for børne-
ne - uden spiritus. 'Hvorfor er den slags punch altid sat så langt væk 
fra det øvrige selskab?' tænkte jeg. 

'Nej, hvor var jeg tørstig! Men hvordan kunne jeg gå hen til børnenes 
skål og tage sådan en kop? Der stod en hel flok småbørn i en lang række. 
Jeg spekulerede på om jeg ikke bare denne ene gang kunne tage et glas af 
den punch de andre drak, og holde den i hånden. Jeg ville ikke drikke 
det. Jeg rejste mig. 

'Her er Deres punch, frøken,' hørte jeg én sige. 

'Nej tak,' sagde jeg igen, 'ikke nu.' 

Jeg satte mig igen. Hvad kunne der være forkert i en enkelt drink? Men 
jeg vidste det var forkert, så dette 'hvorfor?' talte ikke. Jeg huskede 
at min besøgslærerinde netop i sidste uge havde sagt at vi ikke må gå 
det mindste på kompromis, fordi vi ikke altid kan vide hvilken fælde, vi 
bliver fanget i. Nå, jeg måtte hurtigst beslutte mig eller dø af tørst 
efter den tørre kage jeg tog fra bakken. 

Jeg rejste mig og tøvede en lille smule inden jeg gik hen imod punchbow-
len. Så vendte jeg mig og satte mig igen. 

Kampen rasede i mig. Tænk engang hvad jeg var lige ved at gøre! 

Medens jeg sad, besgyndte jeg at nynne en salmemelodi: 'Gør hvad er ret!' 
Hvad var det dog, der fik mig til at tænke på den melodi lige nu? Til 
sidst stillede jeg mig op i rækken foran børnenes punch - jeg lignede en 
kæmpe mellem dværge. 

Så mærkede jeg et prik på skulderen. Det var en ung mand . . . der spurgte: 

'Søster Rempp, er det børnenes punch?' 

'Hvorfor? - Nej, er det dig Neil, hvor er det dejligt at se dig! Ja natur-
ligvis er det børnenes punch.' Hans generte smil lyste op i hele hans 
ansigt og hans brune øjne strålede. Vi talte og lo og vi nød vores punch 
af de sjove, små kopper. På min kop var en Pluto og på hans var Minnie 
Mouse. Da vi havde talt sammen et øjeblik kom nogle af hans venner hen til 
os og én af drengene sagde: 'Da vi kom ind og Neil fik øje på dig fortalte 
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han os at du er lærer i seniorklassen i hans ward. Da vi sagde at vi kunne 
tænke os noget af de voksnes punch, skammede han os rigtigt ud. Han sagde 
at vi måtte følge dit gode eksempel og huske hvem vi er. Desuden kunne du 
jo sladre til hans mor.' 

Jeg blev noget svag i knæene. Hvor nær havde jeg ikke været ved at snuble 
og rive andre med i faldet? Jeg kunne næsten ikke vente til jeg kom hjem, 
med at takke min himmelske Fader ordentligt for den særlige hjælp han hav-
de givet mig. Jeg vil aldrig mere tøve med at vælge. 

Ugen før havde Neil modtaget kaldelsen til at rejse på mission. To dage 
efter bryllupsreceptionen rejste han afsted til en helt speciel mission, 
idet han blev offer for en skæbnesvanger, uforudset ulykke. Han rejste nok 
på mission, men målet for hans mission blev ændret. Neil var en usædvanlig 
ung mand - hans udseende, hans evner og moralstandarder. Han oplevede suc-
ces her og jeg vil til evig tid være taknemmelig for at jeg i dette til-
fælde ikke svigtede ham." (Yvonne Rempp i Ensign, april 1977, s. 61-62). 

En kvinde havde været inaktiv i kirken i over 20 år og var blevet forfal-
den til at ryge cigaretter. Alligevel kaldte biskoppen hende til en stil-
ling i kirken og gennem arbejdet i kirken fik hun lidt efter lidt sit vid-
nesbyrd tilbage. Hun beskriver hvad hun føler for sin vane og ved at kunne 
overvinde den: 

"Jeg kunne ikke holde op med at ryge. Jeg havde altid følt mig dårlig til-
pas ved at ryge og nu, hvor jeg var aktiv i kirken, var mine rygevaner . . 
. . næsten ikke til at bære. 

De fleste af medlemmerne i vores ward vidste at jeg røg, men de kritisere-
de mig ikke en eneste gang. Da det var et kildent problem for mig var jeg 
altid på vagt overfor den mindste bemærkning"- for et 'jeg er mere hellig 
end du' blik - men aldrig har nogen så meget som antydet at jeg var uvær-
dig. Min nye åndelige spire var så sart at den mindste smule kritik kunne 
have ødelagt den. Men det var der ingen der gjorde. 

Lidt efter lidt fik jeg den styrke der skulle til for at forsøge at slippe 
af med mine rygevaner." 

Søster Black slutter: 

"Jeg vil til evig tid være taknemmelig mod de sande hellige i vort område, 
hvis tro og kærlighed og bønner opmuntrede min mand og mig til at blive 
værdige . . . og til en Fader som aldrig holdt op med at elske os." (Kae 
Black i Ensign3 april 1977, s. 62-63.) 

Hvad kan I gøre for at hjælpe andre til at overholde visdomsordet? 

Hvilke fristelser møder jeres unge mennesker med hensyn til at adlyde 
visdomsordet? 

Hvordan kan I hjælpe jeres børn med at modstå disse fristelser? 
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KONKLUSION 

Afsnit 89 i Lære og Pagter (visdomsordet) er Guds sundhedslov for menneske-
heden. Den omtaler hvilke fødevarer vi bør spise og hvilke ting vi bør af-
holde os fra. Vi er lovet store velsignelser, hvis vi vil adlyde denne be-
faling. Selv om vi i vore dage har videnskabelige grunde til at adlyde vis-
domsordet, så er dette stadig en prøve på vor forpligtelse til at efterleve 
Herrens direktiver og på vore ønsker om at leve et sundt liv. Vi kan ofte 
hjælpe andre til at adlyde denne befaling og få del i velsignelserne ved 
at gøre det, hvis vi viser dem et personligt eksempel på at adlyde Guds 
sundhedslov. 

UDFORDRING 

Ransag jeres eget liv og undersøg om I kan være mere lydige mod visdoms-
ordet. Søg Herrens inspiration så I kan få at vide hvordan I kan hjælpe 
andre til at adlyde denne befaling. 

YDERLIGERE SKRIFTSTEDER 

3. Mosebog 10:9 (I må ikke drikke vin og stærk drik) 
Ordsprogene 20:1 (vin slår) 
1. Mosebog 1:29 (urter og træernes frugt til mad) 
L&P 49:19 (dyrene er bestemt til føde for mennesket) 

LÆRERFORBEREDELSER 

Forberedelser før denne lektie: 
1. Skriv et skilt til fremvisning ved begyndelsen af lektien: 

Visdomsordet: 
"Guds sundhedslov" 

2. Sørg for at der er tavle og kridt 
3. Læs Håndbog i evangeliske principper, kap. 29 "Herrens sundhedslov" 

Bed nogle elever læse eller fremlægge historier og skriftsteder fra 
denne lektie 
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Tiende 
og offerydelser 

Lektie 6 

Denne lektie er beregnet til at hjælpe jer med bedre at kunne værdsætte og 
efterleve tiendeloven og forstå værdien af at yde andre ofre til kirken, 
samt behovet for at være gavmild. 

HVAD ER TIENDELOVEN? 

Tiendeloven er en befaling fra Herren - en plan hvorved vi kan tilbagebeta-
le ham en lille smule af hvad han giver os. Når vi bliver døbt indgår vi 
pagt om at adlyde alle Herrens befalinger. Hver gang vi deltager i nadveren 
fornyr vi vore løfter til Herren. Når vi adlyder budet om at betale tiende 
holder vi i virkeligheden en stor del af vort løfte. 

Fremvis billede 6a: Din indkomst 

Følgende spørgsmål bliver ofte stillet: Hvad er en fuld eller ærlig tiende? 

Kirkens tidligere præsiderende biskop har'besvaret spørgsmålet således: 
"Ordet i sig selv betyder en tiendedel. Tiende er en tiendedel af lønmodta-
gerens fulde løn. . . En tiendedel er en tiendedel af landmandens netto-
indkomsts og også en tiendedel af de produkter landmanden bruger i hushold-
ningen til familien, hvilket er et retfærdigt krav, som ligestiller ham med 
lønmodtagere, der jo betaler tiende af de penge de bruger til mad i deres 
familier." (Joseph Wirtlin, Ensign3 maj 1974, s. 107). 

Forklar at nettoindkomsten er det fulde beløb efter fradrag af produktions-
frkostninger. 

Biskoppen eller grenspræsidenten modtager tiendebetalingen. Hvis der ikke 
er nogen organiseret gren eller noget ward gives tienden til distrikts-, 
stavs- eller missionspræsidenten. Ældster fører optegnelser over alle vore 
bidrag. De er kaldet som sekretærer og de udskriver tiendekvitteringer, som 
vi får. 

Fremvis billede 6b: "Tiende indbetalingsseddel". 

Når året er slut opfordres vi allesammen til at træffe en særlig aftale om 
hver især, eller som familier, at mødes med vores biskop eller grenspræsi-
dent. Til dette møde, som vi kalder "tiendeopgørelse", taler vi privat sam-
men og gennemgår hvad vi hver især har skænket til kirken. Vi får mulighed 
for at fortælle, om vi har betalt fuld tiende eller vi ikke har gjort det. 
Hvis vi ikke bor et sted hvor der er organiseret et ward eller en gren, mø-
des vi med distrikts-, stavs- eller missionspræsidenten til tiendeopgørelse 

Det er nødvendigt at vi er lydige og betaler en ærlig tiende for at få en 
tempel anbefal ing af vore præstedømmeledere, så vi kan komme i templet. Det 
er også påkrævet for at vore drenge og mænd kan blive forfremmet i præste-

44 6a Din indkomst 



EN TIENDEDEL TIL HERREN 

NI TIENDEDELE TIL DIG 

DIN INDKOMST 
6a 45 



dømmet. Det er en vigtig befaling at betale en ærlig tiende og denne befa-
ling bør overholdes af alle sidste dages hellige. 

LYDIGHED BRINGER VELSIGNELSER 

Ældste Bernard P. Brockbank fra De halvfjerds' første Kvorum fortæller 
hvordan han blev opmuntret til at adlyde tiendeloven: 

"For nogle år siden, da min kone og jeg skulle forsørge vores unge familie, 
kæmpede vi for at klare vore økonomiske forpligtelser. . . og vi betalte 
ikke ærlig tiende og fasteoffer. Vi kom i kirken, og jeg troede at vi els-
kede Herren; men en dag sagde min hustru til mig: 'Elsker du Gud?' og jeg 
svarede: 'Ja.' 

Hun sagde: 'Elsker du Gud lige så meget, som du elsker købmanden?' 

Jeg svarede: 'Jeg håber jeg elsker Gud mere end købmanden.' 

Hun sagde: 'Men du har betalt købmanden. Elsker du Gud lige så meget, som 
du elsker husværten? Ham har du betalt, ikke sandt?' Så sagde hun: 'Det 
første og største bud er at elske Gud, og du ved, at vi ikke har betalt 
vores tiende.' 

Vi omvendte os og betalte vores tiende og fasteoffer, og Herren åbnede him-
lens sluser og udøste velsignelser over os. Vi betragter det som et stort 
privilegium at betale tiende og fasteoffer til Herren. 

Jeg vil lige nævne, at da vi ikke var ærlige mod Herren, havde vi uorden, 
vanskeligheder og problemer." {Opnå et oelestialt ægteskab3 elevens hæfte, 
s. 297). 

Herren har lovet dem, der er lydige mod tiendeloven, både åndelige og time-
lige velsignelser. Skrifterne siger: "Bring hele tienden til forrådshuset, 
så der kan være mad i mit hus; sæt mig på prøve dermed, siger Hærskarers 
Herre, om jeg da ikke åbner eder himmelens sluser og udøser velsignelse 
over eder i overmål" (Mal. 3:10, se også vers 11 og 12). 

Hvad lover Herren os hvis vi betaler vores tiende? 
Læs L&P 6U:23. 

Kan I nævne en anden velsignelse vi kan forvente når vi har betalt fuld 
tiende? (Herren siger at den der har betalt tiende ikke skal brændes op, 
når Herren kommer.) 

En af kirkens tidligere præsidenter, præsident Joseph F. Smith, fortæller 
hvordan hans mors lydighed mod Herrens tiendelov bragte velsignelser i hen-
des familie. 

Jeg erindrer levende en tildragelse, der fandt sted i min barndom. Min mor 
var enke med en stor familie at forsørge. Et forår, da vi åbnede vore kar-
toffelkuler, fik hun sine drenge til at tage et læs af de bedste kartofler 
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og hun kørte dem til tiendekontoret; kartoflerne var få dette år. Jeg var 
en lille dreng den gang og kørte forspandet. Da vi kørte hen til tiendekon-
torets trapper, klar til at aflæsse kartoflerne, kom én af sekretærerne ud 
og sagde til min mor: "Enkefru Smith, det er en skam, at du skal betale 
tiende." Han skændte på min mor, fordi hun betalte sin tiende og kaldte 
hende alt andet end viis og klog. Han sagde, at der var andre, som var stær-
ke og i stand til at arbejde, men som fik støtte fra tiendekontoret. Min 
mor vendte sig imod ham og sagde: "Du burde skamme dig. Vil du nægte mig en 
velsignelse? Hvis jeg ikke betalte min tiende, kunne jeg forvente, at Her-
ren holdt sine velsignelser tilbage fra mig. Jeg betaler min tiende, ikke 
alene fordi det er Guds lov, men også fordi jeg forventer en velsignelse 
for at gøre det. Ved at holde den og andre love forventer jeg at blive be-
gunstiget og være i stand til at forsørge min familie." Hun havde fremgang 
fordi hun adlød Guds love. Hun havde overflod til at hjælpe sin familie. Vi 
manglede aldrig så meget som mange andre gjorde. . . Denne enke var beretti-
get til Guds hus' privilegier. Ingen ordinanse i evangeliet kunne nægtes 
hende, for hun var lydig mod Guds love. {Gospel Doctrine3 s. 228-29). 

Hvilke velsignelser modtog enkefru Smith? Hvilken velsignelse henviste præ-
sident Smith til da han sagde: "Denne enke var "berettiget til Guds hus' pri-
vilegier"? (Hun kunne komme i templet.) Hvilken virkning havde enkefru 
Smiths eksempel på hendes lille søn? 

Det er vigtigt at huske på at "Herren holder sine løfter. Han . . . udgyder 
virkelig velsignelser udover de som er trofaste og adlyder hans bud. . . 
Disse velsignelser kan komme som økonomiske eller timelige velsignelser el-
ler måske det kan være åndelige velsignelser, der bringer styrke, fred og 
trøst. . . Herrens løfter vil blive holdt" (Henry D. Taylor i Ensign3 maj 
1974, s. 108). 

Hvorfor er det vigtigt at vi kan se vore åndelige velsignelser såvel som 
vore timelige velsignelser? (Vi skal takke vor himmelske Fader for alle 
velsignelser. Når vi kan se vore åndelige velsignelser kan vi vide, hvad 
der hjalp os til at få dem og på den måde forstå hvordan vi kan modtage 
flere velsignelser.) 

Hvordan er I eller jeres familie blevet velsignet ved at betale tiende? 

HVAD ER OFFERYDELSER? 

Fremvis billede 6c: Anvendelse af tiende 

Få den søster du bad om det, til i to minutter at fortælle om offerydelser og 
hvad de bruges til. Se Håndbog i evangeliske principper3 s. 133 og 13b. 

Ældste Boyd K. Packer fra De tolvs Råd fortæller om to missionærer som for 
nogle år siden fortalte deres grenspræsident at en familie, som de undervi-
ste, pludselig havde bestemt sig til at de alligevel ikke ville døbes. 

"Faderen havde hørt om tiende og aflyste alle yderligere møder med missio-
nærerne. . . 
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Nogle få dage senere overtalte grenspræsidenten ældsterne til at gå med ham 
hen for at besøge familien endnu engang. 

•Jeg hører, at De har bestemt Dem til ikke at slutte Dem til kirken,' sagde 
han til faderen. 

'Det er rigtigt,' svarede denne. 

'Ældsterne fortæller mig, at De ikke bryder Dem om tanken om at betale ti-
ende. ' 

'Ja,' sagde faderen. 'De havde ikke fortalt mig om det tidligere; og da 
jeg hørte det, sagde jeg til mig selv: 'Nu forlanger de simpelthen for me-
get. Vores kirke har aldrig forlangt noget sådant af os. Vi synes bare, at 
det er lige hårdt nok, og vi vil ikke være medlemmer.' 

'Fortalte de Dem om fasteofferet?' spurgte grenspræsidenten. 

'Nej,' sagde manden. 'Hvad er det for noget?' 

'I vor kirke faster vi for to måltider en gang om måneden og giver de pen-
ge, disse to måltider ville have kostet, til hjælp til de fattige.' 

'Det fortalte de os ikke noget om,' sagde manden. 

'Nævnede de byggefonden?' 

'Nej, hvad er det?' 

'I vor kirke bidrager vi allesammen til bygningen af nye kirker. Hvis De 
tilslutter Dem kirken, vil De ønske både at tage del i arbejdet og i ind-
samlingen af de nødvendige midler. Vi er for øvrigt ved at bygge en ny 
kirke her,' fortalte han. 

'Det er mærkeligt,' sagde han, 'at de ikke nævnte noget om det.' 

'Forklarede de velfærdsprogrammet for Dem?' 

'Nej,' svarede faderen, 'hvad er det for noget?' 

'Ser De, vi tror på, at vi skal hjælpe hinanden. Hvis der er én, der træn-
ger til noget eller er syg eller arbejdsløs eller på anden måde i knibe, 
så er det ordnet sådan, at vi hjælper til, og man ville også forvente, at 
De hjalp til. . .' 

'Nå,' sagde grenspræsidenten, 'men hvis De vender Dem bort for en så lille 
ting som at betale tiende, så er De bestemt ikke parat til at slutte Dem 
til denne kirke. . .' 

Da de skulle til at gå, tilføjede han nærmest som om det var noget, han li-
ge var kommet i tanker om: 'Har det aldrig undret Dem, hvorfor folk gør 

6b Tiendeindbetalingsseddel 
6c Hvordan tiende bliver anvendt 48 



KÆRE BISKOP / GRENSPFLÆSIDENT D a t o 19 

Hermed mit frivillige bidrag, som bedes krediteret følgende konti: 

Fasteoffer Kr. 

Missionærfond 
Velfærd 
Byggefond - istandsættelse og/eller 
nybyggeri 

Grensbudget 

Andet (specificet :> 

TIENDE 
SAMLETYDELSE Kr. 

Fulde navn 

Adresse 
6 b 

1. 
Hvilken pris sætter 
vi på tempelægte-
skab? 

2. 
Hvad er medlemska-
bet af Guds kirke 
værd? 

(Alle medlemmer 
kan føre deres med-
lemskab tilbage til 
mi s s i onærarbe j det) 

3. 
Hvor meget gavn 
har vi af at mod-
tage en levende 
Guds profets ord? 

(General- og om-
rådekonferencer , 
besøg af autori-
teter,, lektiehæf-
ter etc. giver 
tiende os mulighed 
for at modtage) 

4. 
Hvilke andre velsig-
nelser har vi mulig-
hed for at få p. g. a. 
tiendepengene? 

(Tiende hjælper bla. 
med at betale kirkens 
drift, deriblandt 
bygninger, uddannel-
se, sundhedstjene-
sten osv. ) 
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1. Tiende støtter temelbyggeri 2. Tiende støtter missioner 

3. Tiende er en økonomisk hjælp 
til administrationen 

!j. Tiende støtter bygningen af 
kirkebygninger og skoler 
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sådanne ting frivilligt? . . . vi betaler (tiende) - og alt det andet - og 
vi regner det for et stort privilegium. 

Hvis De blot kunne indse hvorfor, så ville De indenfor Deres rækkevidde 
have den kostelige perle. . 

'Men,' fortsatte grenspræsidenten, 'det er op til Dem. Jeg håber bare, at 
De vil bede om forståelse af, hvad der er det rigtige.' 

Nogle få dage senere besøgte manden grenspræsidenten i hans hjem. . . Han 
ønskede at fastsætte tidspunktet, hvor han og hans familie kunne blive 
døbt." (Den danske Stjerne, maj 1975, s. 2-3). 

Hvorfor er det så vigtigt for os at betale offerydelser, foruden tiende? 
(For at vise vor Fader i Himlen at vi er taknemmelige for alt, hvad han gi-
ver os, og for at vise ham, samt vore søskende i kirken, vor kærlighed til 
dem. ) 

INDSTILLINGEN ER SÅ VIGTIG 

Når vi betaler tiende og offerydelser skal vi gøre det villigt. Skrifterne 
fortæller at vi ikke skal give "tvært og tvungent; thi Gud elsker en glad 
giver." (2. Kor. 9:7). 

Hvordan føler I det når nogen modstræbende giver jer noget? 

Afdøde medlem af De tolvs Råd, ældste Matthew Cowley, fortalte engang om 
en god maori søster, som havde den sande ånd overfor tiende. 

"Jeg havde en lille mor . . . i New Zealand. Jeg lærte hende at kende da 
jeg var på mission første gang, som ung mand. Dengang kaldte hun mig hendes 
søn. Da jeg kom tilbage som missionspræsident kaldte hun mig far. . . 

Jeg husker engang, hvor jeg, sådan som jeg altid gjorde, når jeg var i na-
bolaget, besøgte denne dejlige, lille kvinde, som dengang var oppe i fir-
serne og blind. Hun boede ikke i en organiseret gren, havde ingen kontakt 
med præstedømmet, undtagen når missionærerne kom forbi. . . 

Jeg trådte ind og hilste hende på maorimaner. Hun var ude i baghaven ved 
sit lille bål. Jeg rakte ud mod hende for at sige goddag . . . men hun sag-
de: 'Du skal ikke tage mig i hånden, far.' 

Jeg sagde: 'Jamen, det er jo bare jord, du har på hænderne. Jeg vil gerne 
hilse rigtigt på dig alligevel.' 

Hun sagde: 'Ikke endnu.' Så lagde hun sig på alle fire ovre ved sit lille 
hus. Ved husets hjørne stod der en spade. Hun løftede spaden op og kravlede 
så i en anden retning, idet hun målte den afstand, hun tilbagelagde. Til 
sidst kom hun til sit bestemmelsessted og begyndte at grave i jorden med 
spaden. Endelig stødte hun på noget hårdt. Så skrabede hun jorden bort med 
hænderne og hev en krukke frem . . . tog noget op af den og rakte mig det. 
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Det viste sig at være penge, svarende til ca. 100 amerikanske dollars. 

Hun sagde: 'Det er min tiende. Nu kan jeg hilse ordentligt på Guds præste-

dømme. ' 

Jeg sagde: 'Så meget skylder du ikke i tiende.' 

Hun sagde: 'Det ved jeg godt. Endnu skylder jeg ikke så meget, men jeg be-
taler forud, for jeg ved ikke hvornår Guds præstedømme atter kommer her 
forbi.! 

Så lænede jeg mig frem og pressede min næse og min pande mod hendes, og 
tårerne fra mine øjne vædede hendes ansigt." [Den danske Stjerne, dec. 1974, 
s. 523). 

Hvorfor fik ældste Cowley tårer i øjnene over at denne kvinde betalte sin 

tiende og sine offerydelser? Hvorfor bør vi villigt betale vor tiende og 

vore offerydelser? 

Præsident David 0. McKay sagde engang: "Den der betaler (tiende), fordi 
han elsker at hjælpe andre og fremme retfærdighedens sag, som giver af et 
glad og taknemmeligt hjerte . . . har fået sin belønning; for han bliver 
virkelig velsignet i det øjeblik han giver." (Improvement Era, okt. 1956, 
s. 701). 

Hvordan viser vi vore søskende i kirken kærlighed ved at betale tiende og 
offerydelser? Hvordan viser vi på den måde kærlighed til Herren? 

KONKLUSION 

Vor himmelske Fader kender vore behov. Om dette har han givet os følgende 
befaling og løfte: "Men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal 
alt det andet gives jer i tilgift." (Matt. 6:33). 

En vigtig måde hvorpå vi kan vise vor himmelske Fader kærlighed, og at vi 
er villige til at hjælpe med til at opbygge hans rige på jorden, er at be-
tale en ærlig tiende og give offerydelser. Præsident Joseph F. Smith gav 
følgende råd, for mange år siden: "Gennem dette princip (tiende) bliver 
denne kirkes folks trofasthed prøvet. Ved dette princip skal det kendes, 
hvem der er for Guds rige, og hvem der er imod det. 

Når vi betaler en ærlig tiende med glæde, udtrykker vi vor taknemmelighed 

for Herrens mange velsignelser. 

UDFORDRING 

Lad os adlyde Herrens befaling om at betale tiende og modtage de velsignel-
ser, der omtales i Mal. 3:10. Undervis jeres børn om tiende princippet i 
både ord og gerning. 
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YDERLIGERE SKRIFTSTEDER 

Matt. 6:1-4 (betal ofre i ydmyghed) 
Ap. Ge. 20:35 (det er saligere at give end at modtage) 
L&P 119:4 (tiendeloven er evig) 

LÆRERFORBEREDELSER 

Forberedelser før denne lektie: 
1. Læs Håndbog i evangeliske princippers kap. 32 "Tiende og offerydelser" 
2. Mind eleverne om at medbringe deres standardværker 
3. Bed en søster fortælle om offerydelser og deres anvendelse - 2 minutter 

ifølge Håndbog i evangeliske principper, s. 133-131*. 
Bed nogle elever fremlægge historier og skriftsteder fra denne lektie. 
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Ærlighed Lektie 7 

Formålet med denne lektie er at hjælpe os til at være ærlige. 

VI TROR VI MÅ VÆRE ÆRLIGE 

Skriv på tavlen: "Vi tror at vi må være ærlige" (13. trosartikel) 

Hvad vil det sige at være ærlig? (Skriv svarene på tavlen) 

Følgende historie illustrerer hvad det vil sige at være ærlig. 

Præsident Ruben Dario Pacheo fra Caracas i Venezuelas 3. gren og hans fami-
lie, havde et stærkt ønske om at komme i templet. "Efter mange ofre og ån-
delig forberedelse havde familien nok penge til at rejse til templet. Præ-
sident Pacheo sendte sin datter i banken for at hente 500 amerikanske dol-
lars. (Han sagde): 'Min hustru tog konvolutten (med pengene) og lagde den 
til side uden at tælle pengene. Aftenen før vi skule afsted bad jeg om pen-
gene og opdagede at konvolutten var usædvanlig tung. Vi talte pengene. De 
havde givet os 4.065 dollars. Jeg blev forbavset . . . på sedlen til banken 
stod der kun 500 dollars - det vil sige at banken havde lavet en fejl på 
3.500 dollars til vores fordel! 

Vi havde besøg af nogle ikke-medlemmer den aften og de forsøgte at overtale 
os til at nyde pengene på vores rejse til USA . . . jeg for mit vedkommende 
havde aldrig før i mit liv set så mange penge. Men jeg protesterede kraf-
tigt: 'Vi kan da ikke beholde disse penge, for det er jo ikke vores. Formå-
let med vores rejse til templet er at vi skal indgå pagter med Herren. 
Hvilken gavn ville det gøre hvis vi ikke er ærlige?' 

'Vi bragte pengene tilbage til banken. De havde godt nok lagt mærke til at 
de havde mistet nogle penge, men de havde ingen bilag der viste hvem de 
havde udbetalt dem til. Nogle af bankassistenterne spurgte mig den dag: 
'Hvorfor bragte du dem tilbage? Ingen vidste jo at det var dig der havde 
pengene.' Mit eneste svar til dette var: 'Fordi jeg er mormon."' (fiario G. 
Echeverri i Ensign, febr. 1977, s. 30). 

Hvordan viste præsident Pacheo sin ærlighed i det han sagde om at indgå 

pagter med Herren? 

Hvordan udviste han ærlighed i det han gjorde? 

Hvordan viste præsident Pacheos ord og gerninger at han havde ærlige hen-
sigter og at han var ærlig i sit forhold til Herren? 

Brigham Young sagde: "Vær ærlig. Ve dem der foregiver at være hellige og 

ikke er ærlige. 
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Et ærligt hjerte frembringer ærlige gerninger." (Citeret af Spencer W. Kim-
ball i Faith Precedes the Miracle, s. 234). 

Læs 2. Mos. 20:15-16 og L&P 1+2:20-21, 27. 

Herren har befalet os at være ærlige i vort personlige liv og i vor omgang 
med andre: "Du skal ikke stjæle." (L&P 59:6). 

UÆRLIGHED ER ET AF SATANS REDSKABER 

I hvert eneste bud vor himmelske Fader giver os, forsøger Satan at friste 
os til at være ulydige. I skriften kan vi læse at "Satan, ja, endog djæve-
len, al løgnens fader, (søger) at bedrage og forblinde menneskene og føre 
dem fangne efter sin vilje" (Moses 4:4). 

Præsident Kimball har nævnt mange måder hvorpå man kan vær uærlig: 

"Der er dem som bryder ind i hjem, banker og forretninger. Der er arbejds-
givere (ledere) som er utro mod det, der er dem betroet og ansatte som ube-
rettiget tilegner sig penge. Der er dem som røver tasker fra kvinder, dem 
som stjæler penge fra parkometre, der er skattesnydere,og dem som fører falsk 
varebetegnelse. . . 

Nogle låner penge uden at kunne betale . . . andre indgår højtidelige løf-
ter og pagter, hvorpå de blæser på dem og ignorerer dem. Der er også menne-
sker som tager håndklæder fra hoteller og som beholder de penge, de får for 
meget tilbage i byttepenge. Nogle forretningsmænd udnytter folk ved at tage 
ågerpriser. Dertil kommer dem, der åbenlyst rapser og stjæler. . . 

Folk praler af at de bryder trafikregler og kan narre politiet, ved at 
smugle varer over grænsen uden at betale told. . . 

Og så er der dem der tager mere end de betaler for." (Faith Precedes the 
Miracle, s. 234-235). 

Hvad er den mest almindelige form for uærlighed? 

Hvorfor ønsker Satan vi skal være uærlige? 

Hvilke andre synder kan uærlighed føre til? 

UÆRLIGHED BEGYNDER I DET SMA 

Man bliver ikke uærlig lige på én gang. Uærlighed begynder i det små og 
lidt efter lidt får det indpas i vor livsførelse. Uærlige tanker, misundel-
se, selviskhed, bedragerier - ja også det at tie stille, når man bør sige 
sandheden kan føre til uærlige handlinger og lede os bort fra vor himmelske 
Fader. 

I kirkens første tid gjorde Thomas B. Marsh noget uærligt, som førte til 
familiens Marsh' frafald og udelukkelse. Ældste Marsh var på det tidspunkt 
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præsident for De tolvs Kvorum. 

"Da de hellige boede i Far West, Missouri, blev ældste Marsh' hustru og 
søster Harris enige om at bytte mælk, så de hver især kunne lave større 
oste end de kunne hver for sig. De skulle hver have noget af 1 sjatmælken' 
såvel som af den øvrige mælk. Mrs. Harris holdt sin del af aftalen men Mrs. 
Marsh beholdt lidt af 'sjatmælken' fra hver ko. Da det blev opdaget blev 
sagen forelagt lærerne og de gik imod Mrs. Marsh. 

Bror Marsh holdt med sin hustru og familien blev bitter og det endte med at 
de vendte sig imod kirken. De mistede snart deres medlemskab på grund af 
deres bitre følelser, der kom af at være uærlig." (Hyrum M. Smith og Janne 
M Sjødahls: Doctrine and Covenants Commentary, s. 167) 

Hvorfor er det nødvendigt at vi er ærlige i de små ting? 

Hvorfor må vi ikke holde med nogen som helst, der har gjort noget uærligt? 

MAN KAN LÆRE AT VÆRE ÆRLIG 

Da vi blev født var vi uskyldige, vi kendte ikke godt eller ondt. Vi fik 
dog hver især Herrens And til at vejlede os. Vi er nødt til allesammen at 
lære at være ærlige, ved at lade Herren vejlede os til sandheden. 

Vore kirkeledere gør os opmærksomme på uærligheder for at hjælpe os til at 
se hvad uærlighed er og for at bede os ikke gøre noget sådant. De opfordrer 
os til at lære vore børn at være ærlige. Præsident N. Eldon Tanner har sagt: 
"Denne oplæring i ærlighed begynder i hjemmet. Vi har allesammen personlige 
ejendele s som blot tilhører os. Vi kan og bør dele sådan noget som legetøj, 
spil og vore tjenesteydelser med hinanden; men penge, smykker eller tøj er 
personlige ejendele, der ikke må tages uden ejerens tilladelse. Et barn, 
der respekterer en sådan ærlighed i hjemmet, er ikke tilbøjelig til at bry-
de dette princip udenfor hjemmet . . . mangel på en sådan oplæring opfostrer 
mangel på respekt for andres rettigheder og ejendele. . . 

Når et barn modnes og begynder at tjene penge . . . (skal det lære at) være 
ærligt og levere ærligt arbejde for den betaling det får." (Den danske 
Stjerne, okt. 1978, s. 73) 

Hvorfor er det så vigtigt at vi er ærlige i vort arbejde? 

Hvordan kan vi ved at lære vore børn ikke at tage andres ejendele uden til-
ladelse, hjælpe dem til at blive mere ærlige? 

Hvorfor er det så vigtigt at alle børn har noget de kan kalde deres eget? 

Præsident Kimball har talt om sit ønske om at lære sine børnebørn ærlighed, 
idet han sagde: "Jeg håber I vil lære mine kære at være ærlige. Der findes 
så megt snyderi, tyveri og uærlighed. Man ler ad retskaffenhed medens fami-
lien og samfundet lærer folk at være uærlige. Et lille barn er ofte klogt 
nok til at bedrage og udnytte fordelen ved at se sød ud. Børn slipper ofte 
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fodt fra at "tage en lille smule". Forældre, der lyver om et barns alder, 
for at undgå at betale voksen billet, lærer barnet at være uærligt. Barnet 
glemmer aldrig en sådan lektie. Nogle forældre tillader børn at skyde fyr-
værkeri af, selv om det ikke er tilladt, eller at fiske og gå på jagt uden 
tilladelse. Børn får lov til at føre motorkøretøj uden kørekort eller i en 
for tidlig alder. De som tager ubetydelige ting uden at aflægge regnskab 
for dem, som f.eks. frugt fra naboens have, en blyant fra et bord, en æske 
gummibånd fra . . . hylden, lærer allesammen i tavshed at småtyveri er og en 
smule uærlighed ikke er så slemt. Snyderi med examen tiltager i alarmerende 
grad, siger skoleledere. 

Vi er nødt til at svømme mod tidevandet, og vi må lære vore børn at synd 
er synd. . . 

Jeg vil gerne give udtryk for min bekymring over det stadig stigende behov 
for at ruste vore unge." (Tale til seminar- og institutfunktionærer. BYU, 
11. juli 1966, s. 2) 

Det er vigtigt vi indser at vi ikke må ignorere små tyverier, løgne eller 
bedragerier. Vi må ikke tage let på at nogen stjæler eller bryder en lov 
og vi må ikke le ad det. 

Hvad kan I gøre i jeres familie for at lære og opmuntre til en ærlig opfør-
sel? 

Hvorfor skal man undervise i ærlighed ved eksemplet? 

VI BLIVER VELSIGNET NAR VI ER ÆRLIGE 

Det er måske ikke altid man belønnes omgående for at være ærlig. Det kan 
være en prøve på vor karakterstyrke, det kan betyde at man mister venner, 
bl iver latterliggjort. Men ærlighed bringer fred i sindet, giver en ren 
samvittighed og glæde både nu og herefter. 

I et brev til en ven beskrev en ung pige hvordan hun følte det, da nogen 
forsøgte at friste hende til at være uærlig. 

"Kære Sus, 

Jeg er ked af at du blev vred i går. Dit venskab har altid betydet meget 
for mig, men jeg var nødt til at gøre som jeg gjorde. Jeg håber du forstår 
det. Da du forsøgte at lokke mig til at tage det armbånd fra juveleren for-
talte du mig at det ville være nemt. Der var ingen der så det - ikke engang 
dem der arbejder i forretningen. Din påstand om at du aldrig var blevet op-
daget gjorde det mindre afskrækkende. Men jeg vidste at hvis jeg tog det 
armbånd, om jeg så blev opdaget eller ej, ville jeg aldrig kunne glemme at 
jeg havde været uærlig. Jeg ville aldrig kunne gå med det armbånd. Det vil-
le altid minde mig om min dårlige beslutning. 

Da du gik, og sagde at du ikke ville spilde din tid på én der ikke var sær-
lig morsom 5 blev jeg såret. Det er jeg stadig. Men jeg tror jeg kommer til 
at leve med det. Det vil være lettere at leve med den følelse end at leve 
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med fornemmelsen af aldrig at kunne gå frit ind i den forretning uden skyld-
følelse, eller ikke at kunne stå ansigt til ansigt med mine forældre og min 
biskop, eller blot det at vide med mig selv hvad jeg havde gjort." (Rosen-
pigevnes kursus B: "Vend alle jeres tanker mod mig". 1973-79, s. 73) 

Hvad måtte den unge pige ofre for sin ærlighed? 

Hvilke store velsignelser opnåede den unge pige ved at være ærlig? 

Hvorfor er det så vigtigt at vi kan se velsignelserne ved at være ærlige, 
på længere sigt? (Det opmuntrer os til at være fuldstændig ærlige.) 

Ældste Howard W. Hunter fra De tolvs Rod, har talt om fordelene ved at være 
ærlig: "Der findes en særlig glæde ved at være ærlig . . . så kan man have 
Mesterens And og Helligånden hos sig. . . 

Vi er nødt til at være ærlige overfor os selv, overfor Gud og overfor vore 

medmennesker." (New Era, febr. 1978, s. 5) 

Hvilke fordele nævner ældste Hunter ved at være ærlig? 

Hvordan kan Helligånden hjælpe os til at være ærlige? (Den kan tilskynde os 
til at handle ærligt, hvilket får os til at føle os bedre tilpas og den kan 
give os dårlig samvittighed, når vi ikke er ærlige.) 

Hvad vil det sige at være ærlig overfor Gud? 

KONKLUSION 

Ærlighed er ét af evangeliets grundprincipper. Det er én af Guds befalinger. 
Skal man overholde dette bud er det vigtigt at man kan se det uærlige og er 
på vagt imod det, at man sørger for at være ærlig i sin tankegang, i sine 
samtaler og i sine gerninger. Hvis vi viser, at vi efterlever ærlige prin-
cipper i vort hjem, sammen med andre kirkemedlemmer og naboer, vil vi lære 
vore børn at være ærlige. Når vi er ærlige vil vi være velsignet med en ren 
samvittighed, fred i sindet og selvagtelse, og vi vil have Helligånden hos 
os. 

UDFORDRING 

Analyser jeres tanker i den kommende uge, samt jeres ord og gerninger, for 
at finde ud af om I adlyder befalingen om at være ærlig. Søg Herrens hjælp 
til at afskaffe uærlighed i jeres personlige tilværelse. Find nogle metoder 
til at lære børnene i jeres familie dette retfærdige princip. Vær et eksem-
pel på ærlighed både i ord og gerninger. (Se Fil. 4:8-9) 

YDERLIGERE SKRIFTSTEDER 

Rom. 13:12-13 (aflæg mørkets gerninger) 
Hebr. 13:18 (en god samvittighed) 
L&P 97:8 (hvis hjertet er retskaffent) 
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L&P 136:25-26 (aflever hvad du har lånt og hvad du finder) 
13. Trosartikel (vi tror, at vi må være ærlige) 

LÆRERFORBEREDELSER 

Forberedelser før denne lektie: 
1. Læs Håndbog i evangeliske principper} kap. 31: "Ærlighed" 
2. Sørg for at der er tavle og kridt 

3. Bed nogle elever læse eller fremlægge historier og skriftsteder fra 
denne lektie 
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Tilgivelse Lektie 8 

Formålet med denne lektie er at hjælpe os med at styrke vor forpligtelse 
til at tilgive os selv og andre. 

AKTIVITET: HVEM ER JEG? 

Leg "Hvem er jeg?" Få en elev til at oplæse nedenstående beskrivelser. Pas 
på ingen afslører hvem den pågældende er før følgende spørgsmål stilles: 
"Hvem er jeg?" Så snart en søster mener at have opdaget hvem der beskrives 
skal hun række hånden op. Oplæseren skal dog fortsætte til det hele er læst 
eller til alle har hånden oppe. 

1. BESKRIVELSE 

1. Jeg blev beskyldt for noget jeg ikke havde gjort og sendt i fængsel. (1. 
Mos. 39:11-20) 

2. Senere blev jeg løsladt fra fængslet og fik en høj lederstilling i et 
fremmed land. {1. Mos. 41:37-43) 

3. Jeg var adskilt fra min familie i mange år (1. Mos. 41 til 44) 

4. Jeg udlagde en mundskænks, en bagers og en regents drømme. (1. Mos. 40 
og 41) 

5. Min familie måtte forlade deres fædreland og flytte hen, hvor jeg boede, 
på grund af hungersnød. Derfor var det muligt for mig at hjælpe dem. (1. 
Mos. 45 og 46) 

6. Da jeg var dreng gav min far mig en smuk kjortel. (1. Mos. 37:3) 

7. Skønt mine brødre solgte mig til slavehandlerne tilgav jeg dem og vi blev 
lykkeligt forenede i Ægypten, hvor vi levede lykkeligt i mange år. (1. 
Mos. 45 og 46) 

8. Hvem er jeg? 

Svar: Jakobs søn, Josef, som blev solgt til Ægypten. (Se også Bikube As 

lektiehæftet, 1977 lektie 3). 

Fremvis billede 8a: Josefs genforening med sine brødre. 

Hvorfor kunne Josef og hans brødre opleve en så lykkelig genforening og le-
ve lykkeligt sammen i mange år? (Fordi Josef tilgav sine brødre.) 
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2. BESKRIVELSE 

1. Jeg er den yngste af-to sønner (Luk. 15:11-12) 

2. Jeg rejste bort til et fremmed land, hvor jeg brugte hele den arv min 
far havde givet mig. (Luk. 15:13) 

3. Da der blev hungersnød i landet led jeg nød. (Luk. 15:14) 

4. Jeg tog arbejde som svinerøgter for at få mad. (Luk. 15:15) 

5. Jeg kunne huske at min far gav sine tjenere god mad så jeg besluttede 
mig til at vende hjem og bede min far antage mig som tjener. (Luk. 15: 
17-19) 

6. Da min far så jeg kom, løb han mig i møde og kyssede mig. Han gav mig 
sin bedste kjortel, en ring og et par sko, og han lavede en fest for at 
fejre min hjemkomst. (Luk. 15:20-24) 

7. Hvem er jeg? 

Svar: Den fortabte søn. 

Fremvis billede 8b. Den fortabte søn kommer hjem. 

Hvordan blev denne lykkelige genforening mulig? (Faderen tilgav sin søn og 
bød ham velkommen hjem. ) 

Disse to historier fra Bibelen viser hvad der kan ske når familiemedlemmer 
tilgiver hinanden. 

Hvordan vil I forklare hvad tilgivelse er? (Overvindelse af ønsket om at 
straffe nogen der har fornærmet os. Lade være med at blive vred på andre 
og tilgive dem helt. Hvis vi tilgiver andre vil vi være i stand til at elske 
dem således som Kristus elsker os.) 

NÅR VI TILGIVER UDVISER VI KRISTEN KÆRLIGHED 

Jesus viste os et fuldkomment eksempel på hvordan man skal tilgive folk der 
fornærmer os. Ældste Robert L. Simpson fra De halvfjerds øverste Kvorum har 
sagt følgende om Frelserens eksempel: 

"Bibelhistorien viser, at intet jordisk menneske nogen sinde er blevet un-
derlagt sådanne ydmygelser, smerter og lidelser som verdens Frelser måtte 
igennem i hans sidste timer på jorden. 

. . . der måtte han hænge, hans legeme var sønderslået og han blødte, me-
dens han stadig blev udsat for hån og spot af sine fjender - og det var 
midt i alt dette Jesus bad - måske lige så stille - i dyb ærbødighed: 'Fa-
der! tilgiv dem; thi de ved ikke, hvad de gør. . ."' (Luk. 23:34) (Improve-
ment Era3 dec. 1966, s. 1148) 
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Og således som Jesus tilgav skal vi også tilgive. 

April Aaron er en ung sidste dages hellig pige, der fulgte Frelserens eksem-
pel. April var på vej til et kirkebal i San Francisco, da hun blev overfal-
det af en mand, som sårede hende alvorligt med en kniv, idet han forsøgte 
at stjæle hendes taske. Hun mistede højre øje og fik dybe sår i højre ben 
og venstre arm. Og således reagerede April på dette overfald: 

"Jeg tror han har det meget svært. Alle der er som ham bør vi have dyb med-
lidenhed med . . . jeg ville ønske der var nogen der kunne gøre noget for at 
hjælpe ham. Han skulle under behandling. Hvem ved hvad der får et menneske 
til at gøre noget sådant. Hvis han ikke bliver fundet vil han sikkert gøre 
det igen." (Fortalt af Spencer W. Kimball i Tilgivelsens Mirakel, s. 259) 

Hvordan udviste April kristen kærlighed for sin voldsmand? 

En anden, som evnede at udvise kristen kærlighed, var Jens Christian Johan-
sen, som tilsluttede sig kirken i Danmark. Følgende beretning står i hans 
mindebog: 

"Da jeg gik og stakkede hø, satte jeg 12 stakke over på den anden side heg-
net hos min nabo, for han havde ikke noget hø til sin hest og sine køer -
vi havde set der var forsvundet noget fra vores mark aftenen før . . . jeg 
ville hellere give dem lidt end have dem til at stjæle det." (Citeret af 
Rex D. Pinegar, New Era, sept. 1977, s. 4) 

Hvordan viste bedstefar Johansen at han havde tilgivet sin nabo, at han 
stjal af hans hø? 

Hvis vi kan tilgive som April og bedstefar Johansen gjorde det, elsker vi 
andre sådan som Kristus gjorde det. 

Fremvis skiltet som foreslået under "Lærerforberedelser". 

Ældste Marion D. Hanks har sagt: "Jeg føler at den højeste form for kærlig-
hed til Gud og mennesker er tilgivelse" (New Era, juni 1974, s. 4. Fremhæ-
velse tilføjet.) 

DET KRÆVES AF OS AT VI TILGIVER HVERANDRE 

Vi siger eller gør ofte ting, der sårer andre. Andre siger og gør ting der 
fornærmer os. Som en hjælp til at klare disse problemer har Jesus Kristus 
gives os følgende råd: 

"Derfor siger jeg jer, at I skal tilgive hinanden; thi den, som ikke tilgi-
ver sin broder hans synder, står fordømt for Herren; thi på ham hviler en 
større synd. 

Jeg, Herren, tilgiver, hvem jeg vil, men af jer forlanges det, at I tilgiver 
alle mennesker." (L&P 64:9-10. Fremhævelse tilføjet). 
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Hvem omfatter "alle mennesker"? (Familiemedlemmer, ægtemænd, børn, søskende,-
forældre, bedsteforældre, tanter, onkler osv. Venner, naboer, fjender, syn-
dere - alle.) 

Hvem er vores bror? (Alle - se L&P 6b:9) 

Hvad loves vi i dette skriftsted, hvis vi ikke tilgiver dem som handler for-
kert imod os? Hvem er den største synder - den der fornærmer en anden eller 
den der ikke vil tilgive? Hvorfor? 

I indledning til denne lektie gennemgik vi to historier, som viste hvordan 
familieproblemer blev løst gennem tilgivelse. 

Hvilket resultat ville der komme ud af det, hvis ægtemænd og hustruer altid 
var parate til at tilgive hinanden deres overtrædelser? Hvis søskende altid 
tilgav hinanden? Hvis forældre ville tilgive deres børn? Hvis børn ville 
tilgive deres forældre? 

Læs Matt. 5:HH. 

Hvem skal vi tilgive ifølge dette skriftsted? (Vore fjender.) 

Hvad ville der ske hvis vi altid var parate til at tilgive vor næste deres 
fornærmelser? Kirkemedlemmer? Venner? 

Jesus Kristus lærte at hvis vi er blevet fornærmet skal vi ikke vente til 
den, der har fornærmet os, kommer og beder om tilgivelse. Vi skal opsøge 
den pågældende og forsøge at stifte fred. (Matt. 5:23-24) Herren tilgiver 
ikke os vore synder med mindre vore hjerter er fri for had, bitterhed og 
dårlige følelser imod nogen. 

Få en søster til at læse Matt. 18:21-22. 

Kan I nævne en anden måde, hvorpå man kan sige: "Halvfjerdsindstyve gange 

syv gange"? (Hver gang) 

Skal man kunne tilgive alle mennesker, kræves det at man tilgiver sig selv 
såvel som andre. Når vi gør noget forkert skal vi omvende os fra det og der-
på glemme det. Somme tider er det lettere at tilgive andre end os selv. Men 
skal man "tilgive alle mennesker" vil det også sige at man tilgiver sig 
selv. 

Hvorfor er det somme tider så svært at tilgive sig Belv? Kan I nævne noget 
vi måske bliver nødt til at tilgive os selv for? 

Vi er nødt til at tilgive for at få fremgang 

Ældste Boyd K. Packer har fortal tfølgende historie: 

"For mange år siden lærte jeg en lektie af en mand, som jeg beundrede meget. 
Han var én af de helligste mænd, jeg nogen sinde har kendt. Han var solid 
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og oprigtig med en dyb åndelig styrke, som mange trak på. 

Han vidste nøjagtig, hvordan han skulle betjene andre, som led. Ved en ræk-
ke tilfælde var jeg til stede, når han gav velsignelser til dem, som var sy-
ge eller på anden måde hårdt ramt. 

Hans liv havde været et liv i tjeneste, både i kirken og i samfundet. . . 

Ved en bestemt lejlighed, da vi var alene, og stemningen var den rette, 
gav han mig en lektie for livet ved at fortælle om én af sine oplevelser. 
Til trods for at jeg mente, jeg kendte ham, fortalte han mig dengang noget, 
som jeg ikke ville have drømt om. . . 

Han ægtede en yndig ung kvinde, og den gang var alt i hans liv bare godt. 
Han havde et godt arbejde med en fremtid i. Og de elskede hinanden meget. 
Hun ventede deres første barn. 

Den aften barnet skulle fødes, stødte der komplikationer til. Den eneste 
læge på stedet var ét eller andet sted ude i omegnen for at tilse en pa-
tient. De kunne ikke finde ham. Efter flere timers veer blev den vordende 
mors tilstand kritisk. 

Endelig kom lægen. Han var straks klar over faren, handlede hurtigt og 
snart efter var alt i orden. Barnet blev født og krisen var overstået. 

Nogle få dage senere døde den unge mor af den selvsamme infektionssygdom, 
som lægen havde behandlet sin anden patient for den aften. 

Min vens verden lå splintret foran ham, ingenting var rigtigt mere. Han 
havde mistet sin hustru, sin elskede. Han havde ingen mulighed for at sørge 
for det lille barn og samtidig passe sit arbejde. 

Som ugerne gik, voksede hans sorg. 'Den unge læge burde ikke have lov til 
at praktisere,' kunne han sige. 'Han bragte den infektion til min hustru; 
hvis bare han havde været noget mere omhyggelig, havde hun været i live i 
dag.' Han tænkte næsten ikke på andet, og i sin bitterhed blev han truende. 

Og så en aften bankede det på hans dør. En lille fyr sagde ganske enkelt: 
'Far vil gerne have, at du kommer over til ham. Han vil tale med dig.' 

'Far' var stavspræsidenten. En sørgende, hjertenedbrudt ung mand gik for 
at tale med sin åndelige leder. Denne hyrde vogtede over sin flok og havde 
noget at fortælle ham. 

Det råd, der kom fra denne kloge tjener var ganske enkelt: 'John, lad det 
være. Du kan intet gøre, som vil bringe hende tilbage. Alt hvad du gør, 
vil kun gøre det værre. John, lad det være.' 

Min ven fortalte mig så, at dette havde været hans prøve, hans Getsemane. 

Hvordan kunne han lade det være? Ret måtte være ret. Der var begået noget 
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frygtelig forkert, og nogen måtte betale for det. 

Han kæmpede forpint for at få tag i sig selv. Det skete ikke pludseligt. 
Til sidst bestemte han sig til at, lygegyldigt hvordan sagerne stod, måtte 
han være lydig. . . 

Han besluttede sig til at følge sin kloge åndelige leders råd. Han lod sa-

gen falde. 

Og så fortalte han mig: 'Jeg var en gammel mand, før jeg endelig forstod. 
Det var først, da jeg var blevet en gammel mand, at jeg endelig kunne se 
en stakkels landsbylæge - overbebyrdet, underbetalt, løbende fra patient 
til patient med utilstrækkelig medicin, intet hospital og kun få instrumen-
ter. Han kæmpede for at redde menneskeliv og havde som regel held med sig. 

Han var kommet i et kritisk øjeblik, hvor to menneskeliv hang i en tråd, og 

han havde handlet uden at tøve. 

'Jeg var en gammelmand,' gentog han, 'før jeg endelig forstod. Jeg ville 
have ødelagt mit eget liv,' sagde han. 'og andres med.' 

Mange gange havde han takket Herren på sine knæ for en klog åndelig leder, 

som ganske enkelt rådede ham: 'John, lad det være.' 

Og det er mit råd til jer. Hvis I har fostret en fornærmelse, et had, no-
gen bitterhed, skuffelse eller jalousi, så tag et tag i jer selv. I vil må-
ske ikke være i stand til at kontrollere det derude hos de andre, men I kan 
kontrollere det, der er her, inden i jer. 

Jeg siger derfor: 'John, lad det være, Mary, lad det være:'" [Den danske 
Stjerne, okt. 1978, s. 92-93). 

Hvordan kunne Johns liv være "blevet, hvis han ikke havde tilgivet lægen? 
Kan I nævne nogle egenskaber John udviklede, fordi han tilgav? (Han blev 
mere åndelig og afklaret. Han arbejdede og velsignede mange andre.) Hvorfor 
kaldte John det sit "Getsemane", at han tilgav lægen? Hvornår begyndte John 
at have fremgang? (Da han havde tilgivet lægen.) 

Ældste Sterling W. Sill fra De halvfjerds' øverste Kvorum har fortalt føl-

gende historie: 

"For nogen tid siden talte jeg med en 53-årig kvinde, som havde begået en 
moralsk overtrædelse som 13-årig. Hun syntes hendes synd var meget alvorlig, 
men da hun havde omvendt sig tusind gange kan vi stole på Herrens ord om at 
han havde tilgivet hende. Men hun havde aldrig tilgivet sig selv. Hun følte 
sig uren og ringere, derfor trak hun sig bort fra sine venner, afslog ægte-
skab og blev en slags social og åndelig eneboer. Hun nedvurderede sig selv, 
fortrød bittert og var fyldt med selvbebrejdelser i 35 år. Hendes stadige 
tilbageblik på sit liv havde gjort hende til et menneske, som lå langt un-
der det, Gud havde regnet med hun ville blive. Det var en alvorlig synd hun 
begik som 18-årig. Men hun brugte 35 år til at få sin synd til at vokse, og 
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derved spildte hun den mest værdifulde ting i verden, nemlig et prægtigt 
menneskeliv." (What Doth it Profit, s. 183). 

Når vi bliver ved med at huske på vore fejl og misgerninger, eller bestan-
dig går med dårlige følelser for andre, idet vi nægter at tilgive os selv 
eller andre, spilder vi både tid og kræfter. Vi udretter intet. Vi spærrer 
for åndelig fremgang. 

KONKLUSION 

Det er ikke nemt at tilgive andre og os selv. Det kan være én af de største 
udfordringer vi kommer ud for i livet. Når vi tilgiver fuldtud, både i 
hjerte og med ord, vil vi frit kunne gå fremad - få en bedre tilværelse og 
blive lykkelige. På den måde bereder vi os til at bede Herren tilgive os 
vore synder. Han har sagt til os, at når han har tilgivet os vore synder, 
så husker han dem ikke længere (L&P 58:42). Et vigtigt led i tilgivelse er, 
at vi slår andres fornærmelser imod os ud af hovedet og ikke længere husker 
på dem. Når vi glemmer vore dårlige følelser mod andre vil vi få fred i li-
vet. Vi vil søge Helligånden og blive parate til at modtage dens vejledning. 
Vi vil tage den personlige kritik, vi møder, til os, og benytte den til at 
forbedre os. Således vil vi gå fremad mod ophøjelse i vor himmelske Faders 
rige. 

Vi vil komme ud for fornærmelser, men vi må ikke lade dem ødelægge vor til-
værelse. Hvis vi har et tilgivende hjerte, vil vi overse og glemme disse 
fornærmelser. Vi må hver især bestræbe os på oprigtigt at kunne sige: "For-
lad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere." (Matt. 6:12) 

UDFORDRING 

Ransag jeres følelser: Har I dårlige følelser overfor nogen? Hvis dette er 
tilfældet, hvad kan I så gøre for at overvinde dem? Bed vor himmelske Fader 
hjælpe jer med at få et tilgivende hjerte. 

YDERLIGERE SKRIFTSTEDER 

Mosiah 26:30-31 (tilgiv andre) 
L&P 82:1 (når vi tilgiver vil Herren tilgive) 
L&P 42:88-89 (den rette måde at bekende sin synd) 
L&P 98:39-48 (du skal tilgive) 

LÆRERFORBEREDELSER 

Forberedelse før denne lektie 

1. Læs kap. 19 i Håndbog i evangeliske principper - "Omvendelse" 
2. Forbered dig på at lede aktiviteten i lektieindledningen 
3. Sørg for at der er tavle og kridt 
h. Skriv et skilt med følgende udtalelse: "Jeg føler at den højeste form 
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for kærlighed til Gud og mennesker er tilgivelse." (Marion D. Hanks) 
5. Bed nogle elever læse eller fremlægge historier og skriftsteder fra 

denne lektie. 
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Rene tanker Lektie 9 

Denne lektie er beregnet på at hjælpe os til større retfærdighed, idet vi 
undervises i hvordan man kan styre sine tanker. 

VORE TANKER PÅVIRKES AF VERDEN OMKRING OS 

Ældste J. Thomas Fyans fra præsidentskabet i De halvfjerds' øverste Kvorum 

har sagt følgende om tanker: 

"Amazonfloden er ikke alene den største i verden, men mange af dens biflo-

der er også store floder. . . 

Der er noget interessant ved disse floder med de mange farver. Rio Madeira 
kaldes for eksempel en hvid flod, fordi den fører fine lerpartikler med 
sig på sin vej. Rio Negro har sin sorte farve fra de nedbrudte organiske 
stoffer, den river med sig fra de skove den passerer. Så er der andre flo-
der der løber gennem hvidt sand og ofte virker smaragdgrønne eller turkis-
blå. . . 

Og således som disse floder farves af de ting de samler op på deres vej, 
farves vore tanker også af de ting de må gennemløbe. . . 

Nogle floder er dorske og slynger sig gennem lavningen. Deres vand er snav-

set og fyldt med efterladenskaber. 

Andre floder kommer fra højtliggende steder . . . de har en kraftig strøm 
og som følge deraf kan de frembringe elektricitet, vi kan bruge, og de sto-
re skibe kan sejle på dem." (Conference Report, Buenos Aires Argentina Area 
Conference, 1975, s. 28-29) 

Tænk over følgende spørgsmål: Hvor flyder vores tankestrøm? Hvad opfyldes 
vore tanker af og Hvad er det der farver dem? 

Stil to glas og en kande vand på bordet. Læg en klump jord i det ene glas. 
Bed en søster vælge hvilket glas hun vil foretrække at drikke vand af. 
Spørg derpå hvorfor hun valgte, som hun gjorde. 

Vi kunne ikke tænke os at hælde drikkevand i et snavset glas eller en 
snavset kande, fordi vi ikke vil drikke snavset vand. Hvorfor bør vi også 
holde vore tanker til det, der er rent? 

I skrifterne omtaler Herren somme tider sine tjenere som kar (L&P 38:42). 

Hvorfor kan vi ikke forvente at Herrens Ånd vil bo i urene kar? Hvorfor 
kan rene tanker ikke bo i et sind der er fyldt med urene tanker? 

Verden er fyldt med Satans indflydelse. Vi møder ting som er upassende i 
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skuespil, annoncer, musik, film, ugeblade og tv. Kriminalitet, vold, for-
dærvelse, gudsbespottelse, pornografi og vellystig musik skildres som no-
get acceptabelt og ønskværdigt. Satan forsøger på utallige måder at udnyt-
te vore talenter på det uretfærdige. Vi får meget lettere upassende tanker 
hvis vi ikke er parate til at afvise dem. 

Hvilke dårlige påvirkninger udsættes vi for her hvor vi bor? Hvordan kan 
man holde sine tanker rene, når man er omgivet af disse dårlige påvirknin-
ger? 

VORE TANKER HAR INDFLYDELSE PA VORE GERNINGER 

En tanke eller en idé kan have stor magt. Først opstår tanken - derpå føl-
ger gerningen. Gerningen begynder i tankerne. Vi gør det, vi tænker på at 
gøre. Uanset om vi har i sinde at gøre noget godt eller noget ondt, så 
lægges planen i tankerne og gerningen tager sin begyndelse her. 

Præsident David 0. McKay har fortalt denne oplevelse: 

"For mange år siden, da jeg var præsident for den europæiske mission, kom 
en ung mand til mig og indrømmede noget forkert og syndigt han havde gjort. 
Han retfærdiggjorde sig ved at sige at det skete i en boghandel ved lukke-
tid, og da døren var lukket faldt han for fristelsen. Han skød nærmest 
skylden på omstændighedevne. 

Men jeg sagde: 'Det var ikke omstændighederne; det var ikke den lukkede 
dør; ej heller det tillokkende. Du havde det i tankerne før du gik ind 
hos boghandleren. Hvis du aldrig havde tænkt på noget sådant ville der ik-
ke have været nogen omstændighed der var stærk nok til at lokke eller fri-
ste dig, en missionær, til at falde. Tanken går altid forud for handl ingen.' 

Rene tanker, høje idealer, kærlige tanker i deres rette betydning, beske-
denhed, hjælpsomhed, munterhed - det er altsammen egenskaber eller princip-
per der kan bidrage til udviklingen af en stærk karakter. Selvoptagethed, 
dårlige følelser for næsten, tanker om en vis mulighed for at tilfreds-
stille sin appetit på at ryge eller drikke - vil føre til at mennesker gør 
sådanne ting." (Instructor3 marts 1965, s. 86) 

Præsident David 0. McKay sagde også: "Fortæl mig hvad du tænker på, når du 
ikke behøver at tænke, og jeg vil fortælle dig hvordan du er." 

Det er sidste dages helliges pligt at tænke rene tanker, der fostrer høje 
idealer. Så længe de gør det vil deres handlinger svare til deres idealer." 
(Instructor3 marts 1965, s. 86) 

Fremvis billedet af en kvinde der vasker trappe. 

Det hollandske folk er velkendt for deres renlighed. Kvinderne pudser dør-
håndtag, vasker trapperne til deres hus og de vasker endda fortovene. Den-
ne skik kommer af deres tro på at hvis man går på en ren gade vil man ikke 
føre snavs og urenheder ind i huset. Det samme kan siges om vore tanker. 
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Hvis man hele tiden gør rent omkring sine tanker og renser sit sind vil 
man lettere kunne holde sig til de rene og oprigtige gerninger. 

"Tankerne er det værktøj der former karakteren, på samme måde som den sto-
re billedhugger bruger stemmejern, hammer og mejsel til at forme det rå 
marmor til . . . smukke og fuldendte kunstværker. Sådan former hver en 
tanke vore karakteregenskaber og som følge deraf også vor skæbne og vor 
tilværelse. Derfor bliver resultatet af alle vore tanker at der skabes en 
personlighed." {BYU Speeches of the Year, 20. maj 1953, s. 3) 

Læs skriftstedet fra tavlen Ordspr. 23:7 (King James version) 

VI KAN GØRE MEGET FOR AT STYRE VORE TANKER 

Vi har magten i os selv til at styre vore tanker. Vi kan bestemme at vi 
ikke vil lade de dårlige tanker forblive i os. Vore sind har evner til 
at tilegne sig visdom og kundskab lige så beredvilligt som de kan vælge at 
forblive uvidende og tilegne sig det dårlige og negative. Ældste Boyd K. 
Packer har forklaret hvad man kan gøre for at holde styr på sine tanker: 

"GOD MUSIK - GODE TANKER" 

Sindet er ligesom en scene. I hvert eneste-vågent øjeblik er tæppet oppe. 
Der bliver altid opført et stykke på denne scene. . . 

Har I lagt mærke til at små, fordægtige tanker kan bryde ind fra kulisser-
ne og tiltrække sig jeres opmærksomhed midt i næsten et hvilket som helst 
stykke på scenen og uden at I i virkeligheden ønsker det? Disse fordægtige 
tanker vil forsøge at tiltrække sig hele opmærksomheden. Hvis I giver dem 
lov til at blive der vil alle gode tanker forlade scenen. Fordi I har gi-
vet jeres samtykke vil I blive overladt til uretfærdige tankers indflydel-
se. . . 

De vil måske opføre stykker om bitterhed, jalousi eller had. Måske er de 
vulgære, umoralske og fordærvede. . . 

Hvad gør man på et sådant tidspunkt hvor sindets scene er blevet overtaget 
af den urene tankegangs smådjævle? Efterhånden som du lærer at beherske 
dine tanker vil du blive i stand til at overvinde vaner, selv nedbrydende 
personlige vaner. Du kan blive modig, overvinde frygt og leve et lykkeligt 
liv. . . 

Jeg vil lære jer dette. Udvælg jer blandt kirkens hellige musik en favorit-
salme. Gennemgå omhyggeligt sangen i jeres tanker. Lær den udenad. Selv om 
I ikke har fået musikundervisning, kan I godt tænke jer igennem en ukompli-
ceret sang. 

Brug så denne sang som en bane, jeres tanker kan følge. Gør den til jeres 

nødudgang. 

Når I opdager, at fordægtige skuespillere sniger sig ind fra kulisserne af 
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jeres tankegang og op på sindets scene, idet musikken begynder og ordene 
dannes i jeres sind, vil de uværdige tanker skamfuldt forsvinde. Salmen vil 
forandre hele stemningen på jeres sinds scene. Og fordi det er en opføltende 
og ren stemning vil de lave tanker forsvinde. . . 

Når du så har lært at rense dit sinds scene for uværdige tanker, bør du 
holde den travlt optaget med at lære værdifulde ting . . . vær travlt op-
taget af at gøre det der er retfærdigt. 

Ældste Dean L. Larsen råder os til at tænke opbyggende: "Skal vi til sta-
dighed tænke opbyggende er det nødvendigt at vi har noget værdifuldt at 
tænke på, noget i reserve . . . nogle ting, nogle problemer, nogle udfor-
dringer, vi kan vende vore sind imod, og udtænke løsninger til." (BYU Spee-
ches of the Year, 1976, s. 120)' 

I en scene fra den smukke musical, The Sound of Music, trøster Maria, barne-
pigen, de børn hun har i sin varetægt, ved at få dem til at tænke på det de 
holder mest af. Ved at fremkalde nogle behagelige tanker glemmer børnene 
deres frygt. Behagelige tanker skubber de ubehagelige til side. 

En kvinde, der blev spurgt hvorfor hun så så lykkelig og tilfreds ud, sva-
rede: "Det er hovedsageligt fordi jeg tænker gode tanker." 

Hvad kunne man tænke på for at holde de urene tanker borte? 

Vi bør behandle vort sind som et forrådshus og fylde det med gode ting, så 

vil der ikke være plads til noget andet. 

Søg de gode tanker i skrifterne. De giver fred, kundskab 4 advarsler, råd, 
historier, poesi og meget andet der kan berige vore sind. I kirkens blade 
er der opbyggende artikler og historier, som vi kan glæde os over og lære 
noget af. 

Et sundt sind er altid virksomt. Vi er nødt til at holde vort sind travlt 
beskæftiget med at planlægge, tænke og i gang med nye ideer. Når vi bliver 
motiveret af gode tanker er der ingen grænser for hvilken succes vi kan op-
nå i dette liv og i verden herefter. 

Helligånden kan hjælpe os med at styre vore tanker. Når vi lytter til dens 

tilskyndelser kan vi styre vore tanker, ord og gerninger. Vi må bede om 

Helligåndens hjælp. 

Læs Joh. lH:26 

Når Helligånden tilskynder os til at huske Frelserens lærdomme kan vi 
bedre styre vore tanker og holde dem rene, så der ikke bliver plads til de 
dårlige tanker. Helligånden kaldes "Trøstermanden", fordi det er dens mis-
sion at bringe "lindring, kærlighed, fred, stille glæde og trøst til de 
hellige." (Bruce R. McConkie: Mormon Doctrine, s. 148) 

Hvis vi omvender os kan vi få tilgivelse for at have haft dårlige tanker. 

9a Kvinde, der vasker trappe. 73 



Hvad gør I for at styre jeres tanker? 

Hvorfor er det så vigtigt for os kvinder at styrke vort værn mod urene tan-
ker? (Vore gerninger afspejler vore tanker. Vi er eksempler og lærere for 
vore "børn og andre. ) 

Vi kan ikke altid undgå folk, hvis meninger og gerninger ikke er i harmoni 
med evangeliets standarder. Det gælder især unge mennesker. 

Hvordan kan vi hjælpe kirkens unge med at modstå den ødelæggende indflydel-
se de udsættes for - som f.eks. vulgær tale og optræden, dårlig lekture, 
film, tv-programmer osv.? 

Hvordan kan forældre lære deres børn hvor vigtigt det er at holde sine tan-
ker rene? Man kan til en familiehjemmeaften, eller ved anden belæring, for-
tælle historier om mennesker som har nået deres mål ved at holde deres tan-
ker rene. Lære dem at vor Fader i Himlen kender vore tanker. Vise hvordan 
tanker fører til handlinger.) 

KONKLUSION 

Vore tanker har indflydelse på vore gerninger. Det er vigtigt at vi holder 
vore sind rene og pæne, i vore bestræbelser på at komme til at ligne vor 
himmelske Fader mere. Selv om vi alle omgives af dårlig indflydelse, kan vi 
kontrollere vore tanker og lede dem i den rigtige retning. 

Vi må så vidt muligt undgå mennesker og steder, som kan bibringe os urene 
tanker. Vi er nødt til omhyggeligt at vælge vore venner, hvilke tv-program-
mer og film vi vil se, samt hvilke bøger og blade vi vil læse. Vi må til-
rettelægge det således at vi kan lede vore tanker ad sunde baner. Tanker 
er som vand. De løber hele tiden, og hvis man ikke styrer dem, vil de van-
dre ad stier, som ikke yder modstand, ned til de lavere egne. Vi er nødt 
til at holde Guds bud og søge Helligåndens ledsagelse. Vi må ofte bede vor 
himmelske Fader vejlede os i vore bestræbelser på at styre vore tanker og 
holde dem rene. 

Få en elev til at læse følgende citat: 

"Så en tanke, høst en gerning. 
Så en gerning, høst en vane. 
Så en vane, høst en egenskab. 
Så en egenskab, høst en personlighed. 
Så en personlighed, høst en evig skæbne." (Anonym forfatter, citeret af 
David 0. McKay i Treasures of Life, s. 418) 

Læs Alma 12:lh. 

UDFORDRING 

Søg Helligåndens ledsagelse til at hjælpe jer med at holde styr på jeres 
tanker. Lær én af kirkens salmer eller et skriftsted udenad og brug det til 
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at forjage de dårlige tanker fra jeres sind. Læs i kirkens blade og andet 

opløftende, I kan få fat på. Læs dagligt i skriften. 

YDERLIGERE SKRIFTSTEDER 

Jakobs Bog 3:1-2 (renhed i hjertet og fasthed i sindet) 
Mosi ah 4:30, 5:13 (fortsæt i retfærdighed eller omkom) 
Ordspr. 12:5, 15:26 (retfærdige tanker og ord) 
Jakobs Brev k:12-27 (Gud frister ingen til at gore ondt) 
L&P 6:16, 36 (Gud kender vore tanker og vort hjertes hensigter) 
L&P 121:45 (dydige tanker) 

LÆRERFORBEREDELSER 

Forberedelse før denne lektie 

1. Sørg for at der er tavle og kridt. 
2. Skriv følgende fra Ordspr. 23:7 (King James version), på tavlen: "Som en 

mand tænker i sit hjerte sådan er han." 
3. Medbring to glas, en kande vand og en klump jord. 
k. Bed nogle elever læse eller fremlægge historier og skrifsteder fra denne 

lektie. 
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Opbyggelse 
af Guds rige 

Lektie 10 

Formålet med denne lektie er at lære os hvordan vi kan benytte vor tid, 
vore talenter og midler til opbyggelsen af Guds rige. 

VI ER ALLESAMMEN VELSIGNET MED TID, TALENTER OG MIDLER 

Ældste Thomas S. Monson fra De tolvs Råd har fortalt følgende historie om 
tjenestegerninger og opofrelse: 

"Jose Garcia var fra Old Mexico. Født i fattigdom men næret i tro beredte 
Jose sig til at blive missionær. Jeg var tilstede den dag, hans anbefaling 
blev modtaget. Den bar denne anbefaling: 'Det vil være en stor opofrelse 
for familien at lade broder Garcia tjene, for han yder et væsentligt bidrag 
til familiens underhold. Han ejer kun én ting - en skattet frimærkesamling 
- som han er villig til at sælge, hvis det er nødvendigt, som hjælp til at 
financiere sin mission.' 

Præsident Kimball lyttede opmærksomt, da denne udtalelse blev læst for ham, 
og derpå sagde han: 'Lad ham sælge sin frimærkesamling. Et sådant offer vil 
bringe ham velsignelse."' (Den danske Stjerne, apr. 1979, s. 100-101) 

Vi har som medlemmer af kirken, fået ansvar for at opbygge Guds rige på 
jorden. Guds rige er Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. Dette an-
svar kan til tider kræve store ofre af os. 

Spørg jer selv: Hvad har Herren givet mig, som jeg kan benytte i dette 
store arbejde for at opbygge riget? 

Vor himmelske Fader har velsignet os hver især med tid, talenter og midler. 
Han ønsker vi skal benytte disse gaver til at fremme kirkens arbejde. Denne 
tjeneste er frivillig og uden betaling (se 2. Nephi 26:31). Vi har alle-
sammen brug for at lede, undervise, støtte og deltage i noget. Hvis vi 
frivilligt og villigt anvender vor tid, talenter og midler kan vi være med 
til at udsprede evangeliet og opbygge riget. 

Vi har hver især fået tildelt lige mange timer hver dag. Præsident Brigham 
Young sagde: "Kære søstre . . . lad os betragte jeres tid som guld, der har 
virkelig værdi.. . . lad os gøre dette og ikke længere sidde med hænderne 
i skødet og spilde tiden,for det er enhver mands og enhver kvindes pligt at 
gøre alt hvad de kan, for at fremme Guds rige her på jorden." (Journal of 
Discourses, 18:66). 

Lad en elev, der virker som lærer eller leder, fortælle hvordan hun 
tilrettelægger sin tid for at kunne udføre sit arbejde i kirken. 

Hvordan kan vi anvende vor tid klogere til at opbygge Guds rige? 
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Vi har hver især også fået talenter og evner som vi kan benytte i opbyggel-
sen af Guds rige. Det er kostbare gaver fra vor himmelske Fader. 

Præsident Brigham Young har givet os dette råd: "Når I giver noget til op-
byggelsen af Guds rige så giv det bedste I har. Hvad er det bedste I har, 
som I kan skænke til gavn for Guds rige? Det er de talenter Gud har givet 
jer . . . lad os benytte alle de talenter og evner, vi er i besiddelse af, 
til opbyggelsen af Guds rige, og det vil lykkes os at klare det hele." 
(Journal of Discourses3 8:346) 

Søster JoAnn Ottley der er gift med Jerold D. Ottley, lederen af Taberna-

kelkoret, fortæller følgende historie: 

"Herren gav min mand og mig særlige musikalske talenter. Vi har brugt hele 
vort liv til at studere og udvikle disse talenter. Vi har været nødt til at 
træffe mange beslutninger om hvordan de skulle benyttes. Da vi studerede i 
Europa syntes vi, at vi kom ud for en særlig vigtig og vanskelig beslutning. 
Vi vidste begge to at hvis vi blev i Europa ville vi have store muligheder 
for at opnå succes. Vi ønskede dog frem for alt at gøre det Herren ønskede 
af os. Vi ønskede at være lydige, men vi ønskede frem for alt at blive be-
nyttet af Herren til opbyggelsen af hans rige her på jorden. 

Vi fastede og bad gentagne gange for at få Andens vejledning og for at lære 
Herrens vilje at kende. Vi fik svaret til et nadvermøde i slutningen af en 
faste. Vi havde begge to modtaget de samme instruktioner af Anden - at vor 
gerning lå derhjemme. Vi måtte vende tilbage til De forenede Stater. 

Vi havde endnu nogle måneders studium, forberedelser og eksaminer tilbage 
før Herren gjorde det muligt for os at vende tilbage til Salt Lake City. 
Jeg kom til at synge i Tabernakel koret og min mand kom ind i Utah universi-
tets musikafdeling. 

Kort tid efter blev min mand kaldet af kirkens øverste præsidentskab til at 

dirigere Tabernakel koret. Herren havde virkelig forberedt os til dette sær-

lige arbejde. 

Vor tid, vore talenter og midler er i virkeligheden slet ikke vores, men 
Herrens. Den største glæde vi kan høste på denne jord ligger i at benytte 
dem til opbyggelsen af Guds rige." 

Hvad mente søster Ottley med at hun og hendes mands ønske om at "blive benyt-
tet af Herren, gik forud for blot at adlyde? Hvordan fandt Ottleys ud af,^ 
hvordan Herren ønskede de skulle benytte deres talenter? Hvordan kan vi fin-
de ud af hvad Herren ønsker vi skal benytte vores talenter til? 

Fremvis billede 10a - Jesus fortæller den rige, unge mand hvad han skal gø-

re for at arve evigt liv. 

I Det nye Testamente findes en historie om en mand, der spurgte Jesus hvad 
han skulle gøre for at arve evigt liv. Jesus fortalte ham at han skulle 
holde budene, ikke bedrive hor, ikke slå ihjel, stjæle eller bære falsk 
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vidnesbyrd og at han skulle ære sin far og mor. Manden svarede at han havde 
adlydt alle disse bud hele sit liv. 

Derpå sagde Jesus til manden at han skulle sælge alt hvad han havde og give 
pengene "til de fattige" (se Hark. 10:17-22). 

Hvilke personlige ejendele har vi som kunne "benyttes til opbyggelsen af 
riget? 

Vi er allesammen i besiddelse af noget som kan benyttes til opbyggelsen af 
Guds rige. Vi kunne måske føde eller klæde et menneske i nød eller give en 
hjemløs husly. Når vi betaler tiende og offerydelser hjælper vi med til at 
opbygge riget. Vi vil mange gange blive bedt om at give mere, at ofre yder-
ligere for Herrens sag. Selv om ikke ret mange af os er blevet bedt om at 
give alt hvad vi ejer for Herrens sag, bør vi være villige til det, hvis vi 
skulle blive bedt om det. 

For adskillige år siden hørte en gruppe hellige på Tasmanien at kirkens 
præsident, Joseph Fielding Smith ville komme til den sydaustralske mission. 
Disse ydmyge, trofaste mennesker - der var 185 - ønskede at præsident Smith 
skulle indvie deres kirkebygning. De vidste at kirken skulle være betalt 
før den kunne blive indviet til Herren, og på to dage skaffede de en temme-
lig stor sum penge (over 10.000 $) for at bygningen kunne være betalt. De 
udviste stor villighed til at ofre af deres ejendele til opbyggelsen af 
riget. Nogle solgte deres jord og andre deres møbler, medens atter andre 
solgte deres personlige ejendele, for at skaffe de nødvendige penge. (Jes-
sie Evans Smith i Instructor, juni 1962, s. 184-185). 

Ældste Bruce R. McConkie fra De tolvs Råd siger: 

"Vi har i dåben indgået pagt om at elske og tjene ham (Herren), at holde 
hans bud og at sætte de ting, der angår Guds rige, først i livet. Til gen-
gæld har han lovet os evigt liv i sin Faders rige. . . 

Offerloven går ud på at vi er villige til at ofre alt hvad vi har for sand-
hedens sag . . . vore huse, vor jord og vore familier - alle ting, endog 
livet om det skulle blive nødvendigt. 

. . . det er kun få af os, der bliver bedt om at ofre så meget af vore ejen-
dele. . . 

Men . . . vi skal fuldtud kunne efterleve denne lov hvis vi bliver bedt om 
det." (Ensign, maj 1975, s. 50). 

Hvad vil det sige at sætte de ting "der angår Guds rige" først i vort liv? 
(Først og fremmest at adlyde Guds befalinger og udføre hans arbejde og der-
på arbejde på at få større succes med at nå vore andre værdige mål.) 

10a Jesus fortæller den rige, unge 
mand, hvad han skal gøre for at 
arve evigt liv. 79 



DER ER MANGE MADER AT ANVENDE SIN TID, SINE TALENTER OG EJENDELE PA AT 
OPBYGGE RIGET 

Kan I nævne nogle måder, vi kan "blive bedt om at anvende vor tid, vore ta-
lenter og ejendele til opbyggelsen af riget? Skriv svarene på tavlen. 

Herren forventer meget af os, fordi han har givet os meget. Han har givet 
os muligheder for at benytte vor tid og for at udvikle og benytte vore ta-
lenter og midler til at tjene hans kirke her på jorden. Når vi arbejder i 
kirken bliver vi dygtigere til at arbejde. Vi udviser også vor villighed 
til at adlyde og vi kan derved bringe både os selv og andre glæde. 

Ældste Bruce R. McConkie fra De tolvs Råd har fortalt hvordan vi kan opbyg-
ge riget: "Det er vort privilegium at hæve advarslens røst overfor vor næs-
te og at tage på missioner for overalt at tilbyde vor Faders andre børn de 
frelsende sandheder. Vi kan svare ja til kaldet om at arbejde . . . i alle 
mulige ansvarlige stillinger . . . vi kan arbejde på velfærdsprojekter, 
gøre genealogiske undersøgel ser, udføre . . . ordinanser i templerne. Vi 
kan betale en ærlig tiende og yde vore fastebidrag, betale til budget-, 
bygge- og missionærfond." (Ensign3 maj 1975, s. 51). 

Det forventes at vi, der er medlemmer af kirken, gør hvad vi kan for at 
udøve megen retfærdighed (L&P 58:27). Hengivne sidste dages hellige har 
fundet mange udveje til at gå den ekstra mil. 

Søster Villafranca i Mexico bor langt fra et ward eller en gren, men hun 
fandt en udvej til at hjælpe med i opbyggelsen af riget i hendes område. 
Hun tilbød at hendes hus i byen kunne benyttes til søndagsskole, hvor ælri-
sterne kunne undervise en klasse med undersøgere. De underviste og døbte 
adskillige undersøgere og seks år senere blev der oprettet en gren af kir-
ken med næsten 200 medlemmer. (Glenn V. Bird i New Eva3 jan. 1977, s. 28-
29) 

Mange missionærer har brug for økonomisk hjælp. Trofaste hellige yder ofte 
delvis eller fuld økonomisk støtte til disse værdige missionærer. Ældste 
Vaughn J. Featherstone fra De halvfjerds' øverste Kvorum, har fortalt den-
ne oplevelse: 

"En ældste kom til missionen, lige efter jeg kom til San Antonio (i Texas). 
Han havde en stor familie. Faderen havde måttet tage et ekstra job for at 
kunne hjælpe med at støtte sønnen økonomisk. Det var ikke helt nok, så den 
rare moder fik et arbejde ved skolens kantine, så hun kunne være hjemme sam-
tidig med sine børn. Men selv med disse ekstra penge kom denne ældste hver 
måned en smule længere tilbage med sine regninger. En god ven giver mig 
lejlighedsvis nogle 100 dollarsedler til at bruge, hvor jeg synes de behø-
ves. Da jeg interviewede denne ældste, spurgte jeg ham, hvordan han klare-
de sig økonomisk. Der gik en sky for hans øjne og han sagde, at han virke-
lig prøvede, men at hans forældre ikke sendte ham nok. Han sagde: 'Præsi-
dent, jeg har ikke været flot. Jeg har endog ikke spist jioget i tre dage 
for at prøve at komme på ret køl.' Og så sagde han: 'Selv min lillesøster 
hjælper. Hun fik en dollar til sin fødselsdag, og den lagde hun i en kon-
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volut og sendte mig, fordi hun syntes, at jeg måtte mangle den mere, end 
hun gjorde.' Og så græd han ugenert. Jeg tog ned i lommen og trak to nye 
100 dollarsedler op og sagde: 'En af mine gode venner har bedt mig give 
dig disse.' Han lod hovedet synke ned på sine arme og var helt overvældet." 
(Ven danske Stjerne, apr. 1979, S. 45-47) 

Hvordan "benyttede hvert medlem af familien sin tid, sine talenter og midler 

til at opbygge riget? 

Få den søster, du bad om det, til at nævne nogle måder hvorpå vi kan ud-

vikle vore talenter. 

Nogle medlemmer i Hannoverdistriktet, under Hamborg missionen, besluttede 
sig til at gå den ekstra mil for opbyggelsen af riget, da en by i staten 
Idaho kom ud for en oversvømmelse. Medlemmerne i det tyske distrikt holdt 
en ekstra fastedag, udover den regelmæssige fastesøndag, for at hjælpe of-
rene for oversvømmelsen. Aronske præstedømme og Unge Piger gav deres bi-
drag, idet de arbejdede en dag i deres ferie for at tjene penge til hjælp 
for den samme sag. (Church News, 14. aug. 1976, s. 10) 

En af kirkens familier har i deres testamente sørget for at nogle af deres 
besiddelser gives til kirken efter deres død. Sådanne fonds anvendes til at 
"støtte missionærarbejdet, bygge kirkebygninger og templer og til betaling 
af andre retfærdige udgifter" for at opbygge riget. Faderen i denne familie 
har givet udtryk for sin families villighed.til at gå den ekstra mil med 
følgende ord: "Jeg har indset at alt hvad vi har er Herrens . . . jeg synes 
det hører med til selve pagten at vi skal give af vor tid, vore talenter og 
vore midler for Herrens sag, (at vi af egen fri vilje skænker nogle af vore 
ejendele til opbyggelsen af Guds rige.") (Ensign, aug. 1975, s. 23-24). 

KONKLUSION 

Vi har fået til ansvar at hjælpe med i opbyggelsen af Guds rige. Somme ti-
der er vi nødt til at yde personlige ofre for at gøre dette. Men Jesus lo-
ver at når vi ofrer os "for (hans) og for evangeliets skyld . . . skal (vi) 
få det hundredfold igen, nu her i tiden . . . og i den kommende verden e-
vigt liv." (Mark. 10:29-30) For at modtage denne velsignelse er vi nødt til 
hver dag at træffe beslutninger om hvordan vi vil anvende vor tid, vore 
talenter og ejendele. 

UDFORDRING 

Tal med din familie om behovet for at ofre for at opbygge riget. Lær at 
administrere jeres tid klogt, så I bedre kan tjene Herren. I kunne even-
tuelt faste og bede for at få at vide hvordan I kan benytte jeres tid, 
talenter og midler til at opbygge riget. 

YDERLIGERE SKRIFTSTEDER 

Lukas 12:47-48 (der kræves meget af dem der har fået meget) 
Alma 34:32 (nu er det tid at berede sig) 
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LSP 65 (opbyggelsen af Guds rige) 
LSP 82:18-19 (arbejde til alles velsignelse) 

LÆRERFORBEREDELSE 

Forberedelse før denne lektie: 
1. Læs Håndbog i evangeliske principper, kap. "Udvikling af vore ta-

lenter'"' 
2. Sørg for at der er tavle og kridt. 
3. Bed en elev nævne nogle metoder hvorved man kan udvikle sine talenter, 

som omtalt i Håndbog i evangeliske princippers s. lUl. 
Bed nogle elever læse eller fremlægge historier og skriftsteder fra 
denne lektie 
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Sjæles 
værdi 

Lektie 11 

Denne lektie er beregnet som en hjælp til at vi kan komme til at ligne 
Kristus mere, i vort forhold til alle Guds børn. 

VI ER ALLESAMMEN BØRN AF EN KÆRLIG HIMMELSK FADER 

Fremvis billede 11a: Børn fra mange lande. 

Somme tider spørges der: "Skabte Gud alle mennesker?" Skriften fortæller at 
Gud har skabt alle menneskeracer på jorden. Han har også fastsat tider og 
landegrænser for hvert eneste menneske der fødes på jorden. (Se Ap. Ge. 
17:26) 

Vi er hver især skabt som noget enestående. Vi har allesammen et fysisk 
legeme, men vi er forskellige i størrelse, figur, farver og ansigtstræk. 
På samme måde er vi hver især forsynet med forskellige egenskaber, ta-
lenter, interesser, evner og førdigheder. 

Fremvis skiltet med L&P 18:10. Bed en elev læse det højt. 

Vi er hver især med vore individuelle personligheder og fysiske særpræg, 
vor himmelske Faders børn. Tilsammen udgør vi hans evige familie. Han el-
sker og værdsætter os allesammen. 

Somme tider ved vi ikke hvordan vi skal reagere overfor mennesker, som er 
socialt eller fysisk anderledes end vi er, eller som tilhører en anden 
race eller kultur end os. Vi har allesammen også alt for ofte en tendens 
til at diskriminere, undgå, føle medlidenhed med, frygte eller måske igno-
rere mennesker som er anderledes end os. 

Læs L&P 18:10 igen og peg på skiltet du har hængt op. 

Hvordan kan vi vise at vi accepterer alle mennesker som vore søskende? 

En af de bedste måder vi kan vise at vi accepterer vore medmennesker, er at 
vise dem vor interesse for deres velbefindende. For nogle år siden faldt et 
3-årigt barn i en uafskærmet brønd. Alle samarbejdede for at redde barnet -
de lokale brandmænd, forretningsmænd, dværge der arbejdede i en cirkus, en 
fabriksarbejder, en læge, en nabo og journalister. Ulykken tiltrak sig op-
mærksomhed fra hele verden og det strømmede ind med tilbud om hjælp - der 
blev brugt over en halv million dollars på et redningsforsøg der varede 
53 timer. Da man omsider nåede den lille pige var hun død. En journalist, 
der gav en forklaring om værdien ved redningsarbejdet, sagde: "Hele verden 
var i nogle få timer forenet om at redde en lille piges liv. Mennesket mi-
stede ikke noget ved det. En lille pige havde fået menneskene til at føle 
kærlighed til hinanden. Ingen tog hensyn til farve, race eller religion, 
rig eller fattig. Mænd og kvinder øgede deres forgæves anstrengelser, for 
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at redde én der var skabt i Hans billede." (Citeret af Paul H. Dunn. Confe-

rende Report. Philippine Islands Area Conference, 1975, s. 14-15. Fremhævel-

se tilføjet.) 

Hvorfor "blev så mange mennesker engageret i at redde en lille pige? Hvilket 

ord "brugte journalisten til at beskrive hemmeligheden i det der skete? 

(Kærlighed) 

VI SKAL ELSKE VOR NÆSTE SOM OS SELV 

Jesus viste eksemplet på hvordan man elsker sin næste. Derpå befalede han 
os at elske hinanden (Joh. 15:17). Han har ved hjælp af lignelser lært os, 
hvordan man gør det. Han viste sin kærlighed ved at give sit syndfri liv 
"som en løsesum for alle", hvorved det blev muligt for os at overvinde vore 
synder. (1. Tim. 2:6. Se også L&P 18:11-13) 

Få den elev du bad om det til kort at fortælle følgende historier fra Bibe-
len. Stil de nævnte spørgsmål efter hver lignelse. 

Den barmhjertige samaritan (Luk. 10:29"37). Hvad kan vi lære af denne lig-
nelse? (At alle mennesker er vore søskende og fortjener vor hjælp.) Zakæus 
(Luk. 19:1-7). Hvordan behandlede Frelseren Zakæus? (Han behandlede ham som 
en bror og besøgte hans hjem.) Hvad mente disciplene om det, Frelseren 
gjorde? (De syntes ikke Frelseren skulle besøge en synder.) Ægteskabsbry-
dersken (Joh. 8:3-11). Hvordan skal vi behandle folk der er nedbrudt af 
synd? (Vi må huske at vi også selv synder. Vi skal altid behandle andre 
barmhjertigt, kærligt og forstående.) 

Hvorfor satte Frelseren så stor pris på disse mennesker, som ikke blev ac-

cepteret af deres medmennesker? 

Kristus kender sjæles værdi. Han forkyndte evangeliet for de fattige, han 
helbredte de lamme og hjerteknuste. Han fik blinde til at se. Han spiste 
sammen med syndere og konfronterede dem, der havde anklaget en kvinde for 
hor, med den anklagede. Han lærte os, at ethvert menneske har værdi, i lig-
nelsen om det mistede får, den tabte sølvmønt og den fortabte søn (Luk. 15) 
I alt hvad han gjorde var han et eksempel på sine belæringer om at vi skal 
"elske . . . (vor) næste som (os) selv" (Matt.!19:19). Han belærte om at vi 
skal "gå . . . hen og gør ligesom" (Luk. 10:37). 

Hvilket ansvar har vi overfor mennesker som er anderledes end os? 

Hvad vil det sige at elske sin næste som sig selv? 

Hvordan kan vi komme til at ligne Kristus mere i vort forhold til andre? 

Vi følger Kristi eksempel, når vi er venlige mod andre, viser dem kærlig 
interesse og omsrog. Præsident N. Eldon Tanner fra Det øverste Præsident-
skab har sagt følgende: "Vi kan altid finde det, vi ser efter, i et menne-
ske. For vi ved jo, at ingen af os er fejlfri. Når vi omtaler en fejl eller 
en svaghed, ja, så lægges der mere mærke til denne fejl; og . . . vi over-
ser eller lægger slet ikke mærke til et menneskes stærke sider. (Den danske 
Stjerne, okt. 1973, s. 401). Hvis vi fuldtud erkender andres værdi, vil 
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vi udsøge deres stærke sider. Vi vil behandler dem med kærlighed, tolerance 
og venlighed. 

Hvordan ville vi behandle hver enkelt i følgende situationer, hvis vi er-
kendte deres værdi og elskede dem som os selv? 

"Det var adskillige år siden Margaret sidst havde været til nadvermøde, så 
da hun kom ind i kirkesalen fandt hun hurtigt en plads og satte sig. Hun 
følte sig som en fremmed. Det var et problem med visdomsordet der havde af-
holdt hende fra at komme al den tid . . . biskoppen . . . havde sagt til 
ende at jo oftere hun kom i kirken og jo mere hun bad, jo lettere ville 
det være for hende at slippe af med sin ulykkelige vane. 

Selv om alle de tilstedeværende wardmedlemner var nye for Margaret, følte 
hun det som om hun var kommet hjem efter et længere fravær. . . alt for 
hurtigt nåede man afslutningsbønnen og Margaret kantede sig langtsomt ud 
gennem mængden. Hun opfangede lidt af samtalerne omkring hende og længtes 
i stilhed efter at være én af dem. Pludselig hørte hun en hviskende stemme 
bag sig, den lød som den skreg ud over alle de andre og borede sig dybt 
ind i hendes sjæl: 'Kunne du lugte cigaretterne? Jeg kunne næsten ikke sam-
le mig om talerne. Jeg kommer til at passe på hvor jeg sætter mig.'" 
(Helen Selee: "And Jesus Wept", Ensign3 apr. 1973, s. 14). 

Hvordan ville I føle det hvis I var Margaret? Hvad kan vi gøre for et med-
menneske som Margaret? 

Præsident N. El don Tanner har på et andet punkt påbudt os at være mere som 
Kristus. Han har sagt: 

"Der er noget, der tyder på, at vi allesammen har en tendens til at tale 
om vor næste. . . Og af én eller anden grund er det meget lettere at tale 
om et menneskes fejl end om dets gode sider. Vi er tilbøjelige til at gen-
tage de nedsættende udtalelser, vi hører om vor næste, enten det blot er 
rygter eller det er noget, der har sin bund i virkeligheden; og disse ting 
synes for hver gang, de bliver genfortalt, at blive værre og at spredes 
mere og mere, ganske som var det ukrudt. Det er derfor af største vigtig-
hed, at vi lytter til, hvad Herren har at sige om dette. 

Hvis vi selv ønsker at være gode "næste", må vi sikre os, at vi kender de 
virkelige kendsgerninger, og fuldstændig afholder os fra at sige noget. . . 

Den følgende historie giver os stof til eftertanke. En ældre mand, der var 
pensioneret, arbejdede hver morgen i sin have. Han havde lagt mærke til, 
at mælkemanden hver eneste morgen gjorde et længere ophold hos genboen. Han 
ankom altid lige efter manden i huset var taget på arbejde, og han blev der 
altid en halv time eller der omkring. Den kønne, unge kone var primarylære-
rinde og mødte altid trofast op til nadvermøderne. 

Da dette havde stået på i adskillige uger, begyndte denne ældre mand at 
gøre naboerne opmærksom herpå, idet han udtrykte sin bekymring for den 
indflydelse hun havde på de børn, hun underviste, for hun burde jo i stedet 
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være et godt eksempel for dem. Efterhånden følte han, at det var hans pligt 
at henvende sig til biskoppen og fortælle hvad han vidste. Næsten alle i 
wardet havde nu hørt om det. 

Biskoppen blev naturligvis meget bekymret over hele historien og ringede 
til chefen for mejeriet for at bede om mælkemandens navn og for at spørge 
om hvilket menneske der var tale om. Chefen henvendte sig igen til mælke-
manden og sagde taktfuldt: 'Jeg har lagt mærke til at De har fået en ny 
kunde på Lincoln Avenue. Hvem skaffede Dem hende?' 

'Skaffede?1 spurgte mælkemanden. 'Det er min datter. Hun laver morgenmad 
til mig hver morgen, og så passer min kone og jeg til gengæld børnene hver 
fredag aften. Er det ikke en udmærket ordning?'" (Den danske Stjerne, okt. 
1973, s. 400). 

Hvordan kan det skade folk at der sladres eller tales dårligt om dem? 
(Tænk både på den der sladrer og den der sladres om.) 

Hvordan kan vi komme til at ligne Kristus mere, i vort forhold til andre, 
hvis vi holder os fra sladder? 

Vor optræden overfor mennesker, som på nogen måde er anderledes, viser 
hvad vi føler for dem. Hvis vi har et oprigtigt ønske om at forbedre os 
er vi nødt til at spørge os selv: "Hvordan kan jeg vise at jeg accepterer, 
tolererer og elsker alle vor himmelske Faders børn?" 

Vi er også nødt til at vise interesse for mennesker som lige har tilslut-
tet sig kirken og vi må have et ønske om at udvikle et Kristuslignende 
forhold til dem. Præsident Spencer W. Kimball har sagt: 

"Nu må vi erkende, at Guds rige og Jesu Kristi kirke udgør en verdenskirke. 
Den vil meget snart have verdensherredømme. Vi, dens medlemmer, må lære 
at beherske os selv og elske menneskeheden,a 11 e vore brødre og søstre i en-
hver nation og under et hvilket som helst himmelstrøg. Vi bør sandelig 
være blottede for fjendskab og nag og dårlige følelser." (Den danske Stjer-
ne, apr. 1978, s. 74). 

Læs Ef. 2:19. 

Når vi er Guds husfæller (medlemmer af kirken), hvordan bør vi så behandle 

hinanden? 

KONKLUSION 

Som børn af vor himmelske Fader, der elsker os allesammen, bør vi behandle 

hverandre som vi har fået besked på: 

"Al bitterhed og hidsighed og vrede og skrig og spot være fjernt fra jer 

som i det hele al ondskab! 

Men vær gode mod hverandre og barmhjertige, så I tilgiver hverandre, lige-
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som Gud har tilgivet jer i Kristus." (Ef. 4:31-32). 

UDFORDRING 

Gør jeg til vane at se det gode i andre. Undgå kritik og sladder. Lær jeres 
børn at acceptere andre og at være tolerante og venlige. Lær dem det ved 
eksemplet. 

YDERLIGERE SKRIFTSTEDER 

Ef. 4:29 (sig kun hvad der er godt) 

Gal. 3:26-28 (alle er én i Kristus) 
Ap. Ge. 10:34 (Hos Gud er der ingen personsanseelse) 
4. Nephi 1:15-17 (Guds kærlighed boede i folkets hjerter og alle var ét) 
L&P 112:11 (elsk alle mennesker) 

LÆRERFORBEREDELSER 

Forberedelser før denne lektie: 
1. Læs Håndbog i evangeliske principper3 kap. 2: "Vor himmelske Familie" 
2. Mind søstrene om at medbringe deres standardværker 

3. Skriv et skilt med skriftstedet i L&P 18:10 
U. Forbered dig på at afslutte lektien med at få klassen til at synge "Jeg 

er Guds kære barn" . Håndbog i evangeliske principper, s. 251 

5. Bed nogle elever læse eller fremlægge historier og skriftsteder fra den-
ne lektie. Giv nogle til opgave at fortælle den barmhjertige samaritan, 
Zakæus og ægteskabsbrydersken. 
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Kirkens 
organisation 

Lektie 12 

Denne lektie er beregnet på at hjælpe os til en større forståelse for for-
målet med, og organisationen af Herrens sande kirke.ns sande kirke. 

JESUS KRISTUS ER KIRKENS OVERHOVED 

Fremvis billede 12a: Jesus Kristus; 12b: Profeten Joseph Smith og 12c: Præ-

sident Spencer W. Kimball. 

Til en missionærdistriktskonference i Hamborg, hvor ældste Henry D. Moyle 
fra De tolvs Råd præsiderede "stillede én af missionærerne et spørgsmål, 
idet han refererede til præsident David 0. McKay som kirkens overhoved. 
Ældste Moyle greb ind og sagde med eftertryk, at det var Jesus Kristus der 
var kirkens overhoved og ikke David 0. McKay. Det betydningsfulde ved dette 
er at ældste Moyle vidste at Jesus er Guds Søn, at han lever, også i dag, 
og at han står som denne kirkes hoverhoved." {Donald Q. Cannon i New Era, 
marts 1978, s. 12) 

Hvorfor tror I ældste Moyle pointerede Frelserens stilling? 

Jesus Kristus er sin kirkes overhoved i vore dage, nøjagtigt som han var 
det under sin jordiske mission. "Selv om han befinder sig på den anden si-
de af sløret . . . leder og styrer han kirkens affærer og han er virkelig 
til stede i kirken, som om han var blandt os i kødet." (Hyrum M. Smidt og 
Janne M. Sjodahl: Doctrine and Covenants Commentary, S. 113) 

HERREN ABENBARER SIN VILJE GENNEM SINE PROFETER 

Præsident Harold 3. Lee har sagt følgende: 

"Principperne i Jesu Kristi evangelium er guddommelige. Ingen kan ændre 
kirkens principper og lærdomme undtagen Herren ; ved åbenbaring. Men meto-
derne kan ændres efter inspiration direkte til dem som præsiderer på det 
givne tidspunkt. . . I kan være sikre på at jeres brødre, som præsiderer, 
beder oprigtigt, og vi gør intet fer vi er helt sikre, og har fået Herrens 
godkendelse, så omfattende som vi har magt til det." (Ensign, jan. 1971, 
s. 10). 

Her følger et eksempel på hvordan profeten gik i aktion, da han modtog Her-
rens godkendelse. Den 9. juni 1973 gav Det øverste Præsidentskab følgende 
budskab til verden: 

"Idet vi har været vidne til udbredelsen af Herrens værk over hele jorden, 
har vi været taknemmelige for, at folk fra mange nationer har været lyd-
høre for det gengivne evangeliums budskab og i stadig stigende antal har 
tilsluttet sig kirken. Dette har til gengæld inspireret os med et ønske 
om at skænke hvert værdigt medlem af kirken alle de privilegier og velsig-

12-a Jesus Kr istus 
Sallmans portræt af K r i s t u s , benyttet med 
t i l l a d e l s e af Kriebel og Bates, Inc. 89 
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nelser, som evangeliet giver. 

Da vi er opmærksomme på de forjættelser der er givet af kirkens profeter og 
præsidenter, som er gået forud for os, om at alle vore brødre, som er vær-
dige til det, på et vist tidspunkt i Guds evige plan kan modtage præstedøm-
met, og idet vi har været vidne til deres trofasthed, som præstedømmet har 
været tilbageholdt fra, har vi bedt længe og oprigtigt for disse vore tro-
faste brødre og har tilbragt mange timer i templets Upper Rpom (Øverste 
Værelse) i ydmyg bøn til Herren om guddommelig vejledning. 

Han har hørt vore bønner og har gennem åbenbaring bekræftet3 at den længe 
forjættede dag er kommet3 hvor hver trofast3 værdig mand i kirken kan mod-
tage det hellige præstedømme med kraft til at udøve dets guddommelige myn-
dighed og sammen med sine kære nyde enhver velsignelse3 som udstrømmer der-
fra3 indbefattet templets velsignelser. I overensstemmelse hermed kan alle 
værdige mandlige medlemmer af kirken ordineres til præstedømmet uden hensyn 
til race eller hudfarve. Præstedømmets ledere instrueres om at følge ret- ^ 
ningslinien om omhyggeligt at interviewe alle kandidater før ordination til 
enten det aronske eller det melkisedekske præstedømme for at sikre sig3 at 
de opfylder de fastsatte standarder angående værdighed. 

Vi erklærer højtideligt, at Herren nu har kundgjort sin vilje til velsig-
nelse for alle sine børn over hele jorden, til dem som vil lytte til hans 
bemyndigede tjeneres røst og berede sig t.il at modtage enhver af evangeliets 
velsignelser." {Brev til de lokale præstedømmeledere i kirken, 8. juni 1978. 
Den danske Stjerne3 juli 1978, omslagets bagside. Fremhævelse tilføjet.) 

•Hvad er profetens rolle når Jesus Kristus er kirkens overhoved? 

Profeten er kirkens præsident og som sådan leder han kirkens affærer ved 
hjælp af præstedømmets magt og guddommelig åbenbaring. Kirkens medlemmer 
rådes til at adlyde profetens ord, som han får ved åbenbaring: 

"Thi I skal tage imod hans ord i al tålmodighed og med tro, som om det var 

fra min egen mund." (L&P 21:5) 

Ældste Gordon B. Hinckley fra De tolvs Råd fortæller om en filippinsk dreng, 
David Lagman, som var klar over behovet for en profet: 

"Som dreng fandt han et gammelt laset nummer af Det Bedste mellem noget 
affald. Det indeholdt en forkortet version af en bog, der fortalte mormon-
folkets historie. Den fortalte om Joseph Smith og beskrev ham som profet. 
Ordet profet virkede meget stærkt på drengen. Kunne det virkelig være rig-
tigt, at der var en profet på jorden? tænkte han. Hæftet blev væk, men tan-
ken om eksistensen af en levende profet holdt aldrig op med at interessere 
ham gennem de lange mørke krigsår, hvor Filippinerne var besat. Endelig 
sluttede krigen, og De forenede Staters regering genåbnede Clark Air Base. 
David Lagman fik arbejde på basen. Han fik at vide, at hans overordnede 
var mormon. Han ønskede at spørge ham, om han troede på en profet, men han 
turde ikke rigtigt. Til sidst samlede han sig dog . . . til at spørge. 

12-b Profeten Joseph Smith 

12-c Præsident Spencer W. Kimball 
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'Er De mormon?' spurgte han den unge mand. 'Ja, det er jeg,' lød det lige-
fremme svar. 'Tror De på en profet, er det rigtigt, at De har en profet i 
Deres kirke?' fortsatte han ivrigt. 

'Ja, vi har en profet, en levende profet, som præsiderer over kirken, og 
som belærer os om Herrens vilje.' 

David bad kaptajnen fortælle sig mere, og som følge af denne undervisning 
blev han døbt. Han var den første indfødte, der blev ordineret til ældste 
på Filippinerne." (Den danske Stjerne, apr. 1974, s. 164) 

Kirken der blev grundlagt af Frelseren, da han levede her på jorden, hold-
tes sammen ved hjælp af budskaber, breve og apostel besøg - på samme måde 
som kirken i vore dage - den blev ledet og samlet af profeter og apostle, 
under guddommelig ledelse. Denne hovedledelse og organisation er et kende-
tegn på den sande Jesu Kristi kirke. 

Fremvis skiltet med den sjette trosartikel. Læs den højt. 

OPBYGNINGEN AF KIRKENS ORGANISATION 

Læs Ef. U:ll~lU. Hvilke tre grunde nævner Paulus til at have en kirkeorgani-
sation? (1. For at fuldkommengøre de hellige, 2. for at udføre tjenesteger-
ninger og 3. for at opbygge Kristi legeme. Kristi legeme er kirkens samlede 
medlemskab, som skal fuldkommengøres og opbygges gennem kirkens organisati-
on. ) 

Få den søster, du bad om det, til at fortælle hvad hun har læst i Håndbog i 
evangeliske principper3 under overskriften: "Kristi kirke blev påny organi-
seret" - side 72. 

Læs noten over LScP 20. 

Efter søsterens indlæg drøftes hvordan stave og ward er opbygget. Begynd 
med at stille følgende spørgsmål: Hvad er en stav? Hvem præsiderer over en 
stav? Hvad er et ward? Hvem præsiderer over et ward? 

Tal om følgende kirkeenheder, som findes de steder i verden hvor kirken er 
under udvikling: 

Familie: Kirkens familier er kirkens fundament. Faderen præsiderer og har 
ansvaret for at lede sin familie. Hvis der ikke er nogen far i hjemmet er 
det moderens ansvar. Faderen (eller moderen) skal stå Herren og kirkens le-
dere til regnskab. 

Gruppe: Der kan organiseres en gruppe, når der er to eller flere familier 
eller enkeltpersoner fra andre familier, når disse bor så nær hinanden at 
de kan mødes. Det er nødvendigt at ét af medlemmerne er værdig til at være 
præst eller til at have Det mel kisedekske Præstedømme, så den pågældende 
kan kaldes af stavspræsidenten, missionspræsidenten eller distriktslederen, 
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til at være gruppens præstedømme1eder. 

Mindre gren: Der kan organiseres en lille gren, hvis der er mindst to mænd 
som er værdige til at have Det mel kisedekske Præstedømme og lede aktivite-
terne. 

Fremvis billede 12d: Et grensmøde i en mindre kirkesal. 

Gren: En gren er en kirkeenhed der er mindre end et ward. Den fungerer alt 
efter styrke og ledelse. Men der skal være et værdigt medlem af det melkise-
dekske eller aronske præstedømme, til at lede grenens medlemmer, i udforei-
sen af grenens aktiviteter. Grenen er det sidste trin før udviklingen til 
et ward. 

Distrikt: Et distrikt er en afdeling af en mission. Når der er tilstrække-
lig mange grupper, mindre grene og grene i et område, hvor det er nemt og 
bekvemt at rejse til distriktsmøder, organiserer missionspræsidentskabet et 
distrikt. Der kaldes et distriktspræsidentskab til at præsidere over det. 
Et distrikt kan udvikles til en stav. 

Mission: En mission er en kirkeenhed, som normalt dækker et meget større 
område end e n s t a v . Kirkens øverste præsidentskab afgør hvor missionens 
grænser skal sættes og hvem der skal kaldes som missionspræsident for den. 
Når der dannes stave indenfor missionens grænser står enheden under stavs-
præsidentens og ikke missionspræsidentens ledelse. Stave står direkte under 
kirkens generalautoriteter, nojagtigt som missioner gør det. Missionens 
hovedopgave er at lede missionærernes arbejde og at hjælpe distrikter, gre-
ne, mindre grene, grupper og familier, indenfor dens grænser., med at udføre 
deres aktiviteter i kirken. 

Enhver kirkeenhed skal aflægge regnskab overfor en større enhed, som den 
hører til. 

Der er organiseret præstedømmekvorummer til at imødekomme mændenes behov, 
både de unge og de voksnes, og til at tilrettelægge præstedømmets tjeneste-
gerninger og aktiviteter. 

Hjælpeforeningen er Herrens organisation for kvinder. Profeten Joseph Smith 
sagde at kirken ikke var fuldt organiseret før kvinderne også havde deres 
organisation. Gennem hjælpeforeningen er kirkens kvinder præstedømmets kom-
pagnoner og medhjælpere. 

Når der er organiseret grene og ward bliver der organiseret andre hjælpeor-
ganisationer indenfor ward og grene for at imødekomme medlemmernes behov. 
Sådanne hjælpeorganisationer er primary, der tager sig af børnenes undervis 
ning; Unge Mænd og Unge Pigers organisationer, som har ansvaret for at un-
dervise de unge fra 12 til 18 år; og søndagsskolen, der giver medlemmer i 
alle aldre belæringer om evangeliets principper. 

Hvorfor skal aktiviteterne i en enhed udføres under en større enheds myndig 
hed? (For at kunne stå til regnskab for den rette myndighed. For at bevare 
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kirkens enhed. For at følge profetens råd.) 

Hvorfor er det nødvendigt at kirken organiseres i enheder som de her omtal-
te? (For hurtigere at kunne nå ud til alle kirkens medlemmer. For at fuld-
kommengøre de hellige. For at give medlemmerne muligheder for at arbejde i 
kirken og lære Guds måde at gøre det på.) 

FORMALET MED KIRKENS ORGANISATION 

Hvad er formålet med kirkens organisation? 

Kirkens organisation er det system hvorigennem Herren åbenbarer sin vilje, 
tilbyder sine børn de frelsende principper og ordinanser, og giver os de 
muligheder vi har brug for, for at opnå evigt liv. Gennem kirken kan vi: 

1. lære om frelsesplanen. 

Kirkens møder og vor ledelse i kirken forsyner os med muligheder for at 
lære evangeliet i dets fylde. Vi får hjælp til at studere og forstå skrif-
terne. Vi lærer at adlyde evangeliets principper. Vi får at se hvordan vi 
kan forberede os til at modtage det evige livs velsignelser. 

2. modtage og udføre de frelsende ordinanser. 

Vi bliver døbt ind i kirken af mænd der har fået overdraget præstedømmet 
og således myndigheden fra Gud til at handle i hans navn. Vi får vejledning 
under vore forberedelser til at modtage tempel begavelsen og blive viet i 
templet. Vi bliver opmuntret til at udføre tempelordinanser for vore døde. 

3. forny vore pagter. 

Vi får mulighed for at deltage i nadveren til vore møder og dermed forny de 
pagter vi har indgået med Herren, da vi blev døbt. 

4. udvikle vore talenter og evner. 

Vi får mulighed for at deltage i undervisningen og sidde i lederstillinger. 
Disse ting hjælper os til at udvikle vore talenter og evner. 

5. lære at tjene andre. 

Arbejdet i kirkens tjeneste og velfærdsprojekter hjælper os til at overvin-
de selviskhed og høste glæden ved at ofre os. Hjemme!ærerarbejdet og be-
søgslærerindeundervisningen giver os mulighed for at iagttage hinandens 
behov og våge over hverandre i vore hjem. 

6. udvikle os sammen i kærlighed og venskab. 

Arbejdet og aktiviteterne i kirken sætter os i stand til at lære hinanden at 
kende, til at trøste hinanden i sorgens stund og til at glæde os med hinan-
den når det går os godt og vi har succes. På den måde har vi mulighed for at 
udvikle os sammen i kærlighed og venskab. 

12d Et grensmøde 
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Få en elev til at læse Joh. og 6:35• 

Hvad mente Jesus med disse udtalelser? 

Jesus talte ikke om legemets sult og tørst. Han talte om det behov, alle 
mennesker har, for at få åndelig føde. De sandheder han belærer om kan 
fuldtud tilfredsstille de åndelige behov hos mennesker som lærer om dem 
og efterlever dem. 

Ældste Hartman Rector jun. fra De halvfjerds øverste Kvorum følte hvordan 
han til sidst fik sin åndelige sult stillet, da han havde fået belæring af 
missionærerne og studeret kirken: 

"Dette studium var som mad og drikke for en hungrig sjæl. Jeg havde søgt 
disse svar i mange år - undersøgt alt; og nu havde jeg endelig fået alle 
mine spørgsmål besvaret fuldtud. Jeg var henrykt og taknemmelig mod min 
Fader i Himlen, fordi han havde været så barmhjertig mod mig." (No More 
Strangers3 s. 9). 

Bed eleverne fortælle hvordan de følte det da de modtog "budskabet om den 
genoprettede kirke gennem missionærerne. 

Ældste Howard W. Hunter har lavet en sammenfatning over successen med kir-
kens organisationer i en proklamation om det gengivne evangelium: 

"I løbet af lidt over 140 år er der sket et mirakel, fordi præstedømmet 
har forvaltet det gengivne evangelium. På det amerikanske fastland og andre 
steder i verden er der blevet rejst templer. Kirker bygges i mange lande i 
verden. . . Tusindvis af missionærer forkynder evangeliet i mange lande. 
Underskoler, gymnasier, seminarer, institutter for religion og universite-
ter i mange lande underviser dagligt en kvart million unge mennesker, ikke 
blot i verdslig lærdom, men i evangel iets sandheder." (Conference Reports, 
1970-72, PZSI 0083) 

KONKLUSION 

Jesus Kristus styrer kirkens affærer på jorden ved at åbenbare sin vilje 
til sine profeter. Alt hvad Frelseren gør er i menneskehedens velfærds in-
teresse. Han har oprettet kirkens organisation i den guddommelige hensigt 
at opfylde alle vore - hans børns - åndelige, følelsesmæssige, intellektu-
elle, sociale og fysiske behov. 

UDFORDRING 

Sørg for at nyde gavn af kirkens organisation ved at komme og tage aktivt 
del i nadvermødet og andre kirkemøder, og ved at påtage jer de opgaver I 
tildeles af jeres ledere. Gennem aktiv deltagelse i jeres lokale kirkeenhed 
vil I få større forståelse for kirkens organisation, I vil komme til at sæt-
te større pris på den og den vil være jer en tydeligere vejledning i jeres 
liv. 
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Oprethold og støt kirkens generalautoriteter, samt lederne og lærerne i 
jeres område. 

YDERLIGERE SKRIFTSTEDER 

Ef. 4 (de hellige skal elske hinanden) 
L&P 20:1-4, 37-79 (kirkens organisation i de sidste dage) 
L&P 21:9 (alle, som arbejder i Herrens vingård, vil blive velsignet) 
L&P 133:57-61 (evangeliet skal berede de svage til at udrette Herrens 
arbejde) 

LÆRERFORBERDELSER 

Forberedelser før denne lektie: 
1. Læs Håndbog i evangeliske principperkap. 17= "Jesu Kristi kirke i dag" 
2. Sørg for at der er tavle og kridt 

3. Skriv den sjette trosartikel på et skilt og hæng det op før klassetiden 
h. Forbered dig på at læse forordet til L&P 20 

5. Bed en søster aflægge beretning om hvad der står i Håndbog i evangeliske 
principperkap. 17, i afsnittet "Kristi kirke blev påny organiseret" -
s. 72 

6. Medbring to glas og en kande vand samt et brød 

7« Bed nogle elever læse eller fremlægge historier og skriftsteder fra den-
ne lektie 
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Følg 
Brødrene 

Lektie 13 

Denne lektie er beregnet til at motivere os til at følge de direktiver 
vi modtager fra Herrens ordinerede ledere. 

HERREN TALER TIL OS GENNEM SINE PROFETER 

Bed eleverne læse og afmærke L&P 1:38. 

Hvem er Herrens profet og talerør på jorden i dag? 

Fremvis billede 12c: Kirkens præsident 

Der må nødvendigvis være en profet på jorden, hvis Gud skal åbenbare sit 
ord til os. Vi medlemmer af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige er 
velsignede, at vi ved der findes en sådan profet på jorden - og at Herrens 
vilje og tanker bekendtgøres gennem denne profet. Når profeten taler til 
os i Herrens navn, søger han det, Herren ville sige, hvis han var her. 

Vi tror også "alt, hvad Gud har åbenbaret, alt, hvad han nu åbenbarer, og 
vi tror, at han endnu vil åbenbare mange store og vigtige ting angående 
Guds rige." (9. trosartikel). 

Det er en velsignelse at være medlem af den sande kirke og vide at vores 
profet fortæller, hvad Herren åbenbarer om sin vilje i vore dage. Bevidst-
heden om at Herren taler gennem sin profet forsikrer os om at Frelseren le-
ver, at han elsker os og at han er interesseret i os. 

Profeten, som leder kirken, vil aldrig føre os på afveje. Vi kan roligt, 
altid følge hans råd, fordi han fortæller os nogle ting der vedrører vor 
tilværelse lige nu. Profeten giver os instruktioner fra Herren ved gene-
ral konferencer, som afholdes to gange om året. De fleste af profetens ta-
ler trykkes i kirkens blade. 

Foruden kirkens præsident er der opretholdt andre brødre som profeter, 
seere og åbenbarere. Det er profetens rådgivers, kirkens patriark og De 
tolvs Råd. Disse brødre modtager også åbenbaring og fortæller os om Her-
rens vilje, de bærer vidnesbyrd om Kristi guddommelighed, underviser i 
frelsesplanen og udfører ordinanser. 

En af vore sidste dages profeter, præsident Harold B. Lee, har sagt: "Hvis 
I ønsker at vide hvad Herren har at sige til sit folk i vor tid, vil jeg 
råde jer til at få fat i talerne, som er givet til denne (general)konferen-
ce, og læse dem. For hvad disse brødre siger ved Helligåndens kraft, er 
Herrens vilje, Herrens sind, Herrens røst og Guds kraft til frelse." 
(Ensign, juli 1973, s. 121) 

Profeterne elsker os og de er interesserede i os. De ved at vi kun kan gøre 
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virkelig fremskridt og nyde fuld glæde ved at følge de råd Herren giver os. 
Vore profeter giver os vejledning i alle afskygninger af vort liv. Præsi-
dent Spencer W. Kimball har f.eks. opfordret os til at forskønne vore huse 
og haver. Han har bedt os anlægge en have og samle forråd. Han har bedt os 
efterleve visdomsordet. Han har udfordret os til at udsende velforberedte 
missionærer. Han beder os afholde os fra spil, skilsmisser, abort, umora-
litet, pornografi og homosexual itet. Han opfordrer os til at tage til tem-
plet og at holde sabbatsdagen hellig. Han har bedt os omvende os og efter-
leve Guds uændrede standarder. Han har rådet os til at have kærlighed i 
vore hjem. (Den danske Stjerne, aug. 1975, s. 32-36) 

VI HAR PLIGT TIL AT OPNÅ ET VIDNESBYRD OM HERRENS ÅBENBARINGER TIL SIN PRO-
FET 

Hvor kan vi læse og høre profetens og andre generalautoriteters hudskaber 
i dag? (Ved konferencemøder og gennem rapporter, samt i kirkens officielle 
publikationer) 

Hvordan bliver vi opmuntret til at lytte til profetens råd, når vi ved at 
han er Guds talerør i vore dage? (Vi kan være sikre på at han fortæller os 
Herrens vilje. Vi kan vide at profeten forsøger at hjælpe os.) 

I den første tid, lige efter kirkens genoprettelse, længtes mange mennesker 
ivrigt efter at møde profeten Joseph Smith. Når de så ham, fik mange en ån-
delig åbenbaring, som forsikrede dem om at han var Herrens udvalgte tjener. 
Søster Emmeline B. Wells fortæller om to oplevelser der styrkede hendes 
vidnesbyrd om profeterne - første gang hun mødte profeten Joseph Smith og 
senere, da hun efter profetens martyrdød, så præsident Brigham Youngs for-
vandling. 

Få den elev, du bad om det, til at læse følgende historie: 

"Jeg føler jeg har et vidnesbyrd at bære - et vidnesbyrd som jeg altid har 
bevaret lige fra den dag vi kom til Nauvoo og så profeten Joseph. Han kom 
ned til båden for at møde de hellige, som kom fra de østlige stater og de 
mellemste stater mod vest. 

Jeg var blevet døbt efter min mors ønske. Hun blev sidste dages hellig så 
snart hun hørte om evangeliet, men jeg havde ikke noget vidnesbyrd og hel-
ler ikke megen tro., fordi jeg ikke kendte meget til disse ting. . . 

Da vi sejlede op ad floden, stillede jeg mig på det øverste dæk for at se 
profeten når vi lagde til. Jeg vidste øjeblikkelig at evangeliet var sandt, 
for jeg fyldtes med en følelse, der gennemstrømmede mig fra isse til fod 
og ud i fingrene - ja gennem hele mit legeme. Da var jeg helt sikker på at 
jeg gjorde det rette, at 'mormonismen 1 var sand, og at jeg ville få fuld 
valuta for de ofre jeg havde måttet gøre for at komme til Nauvoo. Jeg syn-
tes, at bare det at se ham var det hele værd. Jeg var til en vis grad for-
beredt på at se ham, men jeg vil gerne fortælle jer at jeg ikke blev skuf-
fet, for der har aldrig været en mand som han. 
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Den eneste gang der var en mand, som lignede ham var dengang Brigham Young 
bekendtgjorde at han nu var kirkens præsident, Joseph Smiths efterfølger. 
Jeg kan ikke huske hvad han sagde, men det var den bekendtgørelse han kom 
med i lunden ved tempel højen i Nauvoo. Der var kun nogle få mennesker der 
vidste han var kommet. De vidste at alle De Tolv var borte på det tidspunkt 
profeten Joseph og hans bror, Hyrum, var blevet dræbt, og jeg tror at der 
kun var meget få i forsamlingen der vidste at Brigham Young var kommet til-
bage. Da han gik frem og gav bekendtgørelsen rejste hele forsamlingen sig 
og råbte som med én stemme, at det var profeten Joseph. 

Jeg stod i en vogn p£ hjul, så jeg behøvede ikke at rejse mig, men de som 
sad ned rejste sig og udråbte denne proklamation. Jeg havde et godt udsyn 
og alle troede virkelig det var profeten Joseph der var opstået fra de dø-
de. Men da Brigham Young havde sagt nogle få ord, ophørte larmen og folk 
kunne se at det ikke var profeten Joseph men præsidenten for De tolv Apost-
le. Det var den mest vidunderlige åbenbaring, jeg tror, jeg nogen sinde har 
kendt eller set, og jeg har set en hel del. . . 

Jeg vil især gerne fortælle jer om åbenbaringen, hvor profetens kappe til-
faldt Brigham Young. Efter dette havde vi den største tro på ham. Den var 
så stor, som den på nogen måde kunne blive, og vi havde stor tro på alle 
som fulgte ham." ("My Testimony" i Preston Nibleys Faith-Promoting Storiest 
s. 137-138. Også citeret af Leon R. Hartshorn i hans samling: Remarkable 
Stories in the Lives of Latter-day Saint Women9 1. bind, s. 238-239) 

Hvorfor var det så vigtigt at de første hellige fik sådanne oplevelser på 
det tidspunkt Joseph Smith led martyrdøden? (De havde kun kendt én profet 
og havde brug for at vide, at kirken kunne fortsætte. De havde brug for at 
forstå efter hvilket mønster de efterfølgende præsidenter skulle vælges i 
kirken.) 

Søster Piriko Valkama Petersen har fotalt om sit møde med en profet i nye-
re tid. 

Få den elev, du bad om det, til at læse følgende historie: 

"I sommeren 1952 var de unge mennesker fra vores gren på pigelejr i nærhe-
den af Helsingfors, Finland, og glædede sig til at præsident David 0. McKay 
ville besøge dem. Vi havde udvalgt en smuk lund, omgivet af høje birketræ-
er, til at byde præsidenten velkommen og da det havde været fint vejr den 
sommer, regnede vi med at vejret denne dag også ville være smukt. 

Da tiden nærmede sig og vi talte om præsidentens besøg, spurgte én af pi-
gerne pludselig: 'Hvad sker der med vort vidnesbyrd hvis han ikke opfører 
sig som, eller ligner en profet?' Lidt efter lidt begyndte tvivlen at få 
indpas i vore tanker. Tvivlens mørke synes at afspejles selv i naturen, og 
mørke, tunge skyer samlede sig over vore hoveder den dag han skulle komme 
og det begyndte at regne i stride strømme. Jeg husker jeg sad under et 
stort træ sammen med en veninde og kiggede på regnen der slog ned i søen. 
Atter og atter vendte mine tanker tilbage til den nagende frygt, at præsi-
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denten måske ikke var sådan som vi havde forventet. Jeg vidste godt at han 
ikke kom i en lang hvid kappe, som de gamle profeter, vi så på billeder, 
men han ville være klædt som en almindelig mand. Jeg var så bange for at 
miste mit vidnesbyrd, at jeg ville have løbet min vej, hvis jeg havde kun-
net. Men det kunne jeg ikke, for jeg var blevet bedt om at holde velkomst-
talen. 

Da vi gik ud til lunden holdt regnen op, men himlen var stadig grå og sky-
erne var så tunge at det var næsten mørkt. Vore spejderuniformer var våde 
og vor begejstring var fordampet. Vi ventede bare . . . i tavshed. Jeg hav-
de plads midt i rækken. Jeg skulle gå tre skridt frem, hilse på præsident 
McKay og hans ledsagere, ønske søster McKay tillykke med fødselsdagen og 
give hende en blomst. 

En sort bil kørte ind i denne mørke, fugtige lund. Og så lige i det øjeblik 
præsident McKay stod ud af bilen brød solen frem og pludselig lå lunden 
badet i lys. Bladene på træerne og græsset glitrede, når solstrålerne ramte 
regndråberne. Vi var lamslåede og for en stund helt blændede af dette 
kraftige lys. 

Jeg så på præsidenten, men kunne ikke se ham så tydeligt. Det eneste jeg 
kunne se var en majestætisk silhouet mod solen. Det kraftige lys, som ramte 
præsidentens smukke, hvide hår, dannede en glorie om hans hoved. Vi stod 
allesammen i åndeløs tavshed. 

Nu var tidspunktet koranet, hvor jeg skulle tage mine tre skridt hen imod 
præsidenten og byde ham velkommen, men jeg kunne ikke bevæge mig. Jeg vid-
ste, at i samme øjeblik jeg tog de tre skridt, ville han se tvivlen og 
frygten i mit hjerte - det som havde pint mig så meget. Alle ventede på mig 
og jeg stod ganske hjælpeløs. 

Endelig hørte vi missionspræsidenten . . . skynde på os: 'Søster Valkama, 
har du ikke noget at fortælle os?' Jeg tvang mig selv til at tage tre meget 
små skridt. Tårerne strømmede ned ad mine kinder. . . 
Jeg forsøgte at tale. Jeg var forvirret og flov. Jeg stod lige så stille 
og græd. Så hørte jeg præsident McKays stemme: 

JKom her hen mit barn!' 

'Jeg gik hen til ham og han tog begge mine hænder og holdt dem i sine, me-
dens jeg sagde min velkomst. Jeg så på hans gyldne, solbrændte hud og det 
varme lys i hans øjne. Jeg kunne mærke at det var lige så vigtigt for ham 
at hjælpe mig, som det var for mig at fremsætte mit budskab. Jeg følte en 
fuldstændig fred strømme fra hans hænder over i mine. Min frygt for at han 
ville dømme mig - som jeg havde haft kun få minutter før - forlod mig og 
i stedet fyldtes jeg af en overvældende kærlighed. Jeg vidste han var Guds 
profet, som var kommet - ikke for at dømme os men for at vise os sin kær-
lighed." (Ensign3 aug. 1976, s. 37) 

Selv om vi måske ikke allesammen får mulighed for at se en profet, sådan 
som søster Petersen gjorde, kan vi allesammen studere, bede og søge at få 

103 



et vidnesbyrd bm vor profets kaldelse. Et sådant vidnesbyrd kan man erhver-
ve sig på mange forskellige måder. Vi har allesammen brug for et personligt 
vidnesbyrd om den levende profet. 

Hvis nogen i klassen har haft det privilegium at se en profet, eller har 
fået et vidnesbyrd om ham, kunne de fortælle om deres oplevelser. 

Vi bør bede for profeten i vore personlige og vore familiebønner. Vi må 
lære vore børn at være taknemmelige for profeten og bede for ham, som illu-
streret i følgende historie. 

"Der var en familie, som knælede i bøn, lige så snart de havde hørt, at 
præsident Joseph Fielding Smith var død. Faderen udtrykte sin taknemmelig-
hed over, at de havde levet under en så stor profets ledelse. Så takkede 
han Herren for alle de profeter, der havde levet, og især for præsident 
Harold B. Lee. Endvidere bad han om, at hans børn ville lære den nye pro-
fet at kende og studere de lærdomme, denne kom med. 'Velsign disse dejlige 
børn, Fader,' bad han, 'så de følger dem, der følger profeten og aldrig gør 
noget, som præsident Lee ikke ville gøre.'" (Den danske Stjerne, okt. 1973, 
s. 406) 

Hvordan kan en sådan bøn lære vore børn at følge profeten? 

Hvordan kan vi få et vidnesbyrd om vores profet? (Ved at følge hans råd, 
ved at bede Gud om at få at vide at han er en profet og ved at høre andres 
vidnesbyrd.) 

VORE LOKALE PRÆSTEDØMMELEDERE ER KALDET AF GUD 

Fremvis billede 13a: En forsamling opretholder en præstedømmeleder. 

Gennem hvilke andre tjenere (foruden profeten) ville Herren tale til os? 
(Gennem værdige kirkemedlemmer, som er indsat til at være vore ledere.) 

Profeten samt andre generalautoriteter præsiderer over alle kirkens enheder. 
De har imidlertid uddelegeret andre retten til at præsidere og lede, da de 
jo ikke personligt kan styre det hele alle steder. Herren kalder værdige 
medlemmer af præstedømmet til at fungere i vore lokale områder, under gene-
ralautoriteternes ledelse. Disse lokale ledere kaldes ved åbenbaring til at 
lede i retfærdighed. Selv om de måske ikke synes, de er helt parat til at 
udføre en lederstilling eller oplært til det, så kalder Herren dem til at 
lede på det pågældende tidspunkt, og han øger deres evner til at klare de 
opgaver de er kaldet til. 

Når de lokale ledere er valgt, bliver de opretholdt, så vi kan støtte dem 
ved en oprakt hånd. Når vi løfter hånden for at støtte dem, lover vi at 
følge dem og hjælpe dem i deres kaldelser. 

Ældste S. Dilworth Young fra De halvfjerds øverste Råd har sagt følgende: 

"Vi erkender at vi er nødt til at adlyde de ledere, gennem hvem befalinaer-

104 

13a En forsamling opretholder 
en præstedømmeleder 



13a 
105 



ne udsendes, hvis vi skal være lydige mod hvad som helst vi bliver bedt 
om" (Conference Report, apr. 1967, s. 40 og Improvement Era3 juni 1967, s. 
49). 

Hvad kunne en lokal præstedømmeleder f.eks. "bede os gøre? Hvordan kan vi 
vise at vi tror på, han er kaldet af Gud? 

Det er en mors ansvar at undervise sine børn, samt at opretholde og støtte 
sine lokale præstedømmeledere. Hun må aldrig kritisere præstedømmeledere 
eller tale dårligt om dem. Hvis vi kritiserer vore ledere bringer vi vor 
frelse i fare. Vi må passe på at tale pænt om vore præstedømmeledere i 
vore børns nærværelse. Vi må lære dem at være loyale mod lederne i Herrens 
rige. Således vil vore børn, gennem vort eksempel, lære at være loyale 
både overfor kaldene og de som er kaldet til at virke som vore præstedømme-
ledere i disse stillinger. 

"De mænd der har præstedømmet er blot jordiske mennesker og de er ikke u-
fejlbarlige. . . 

Ikke desto mindre har Gud udvalgt disse mænd. Det er ikke noget de selv 
har gjort - Gud har valgt dem og han har givet dem det hellige præstedøm-
mes myndighed - de er blevet hans repræsentanter på jorden. 

. . . og dem der løfter deres røst . . . imod det hellige præstedømmes 
myndighed . . . vil komme i helvede, hvis de ikke omvender sig." (George 
Q. Cannon: Gospel Truth3 1. bind, s. 276). 

Hvad kan vi gøre for at støtte vore lokale præstedømmeledere? (Vi kan bede 
for dem, lade være med at kritisere dem, vise respekt for dem, lære vore 
børn at respektere dem, følge deres råd, samt acceptere og udføre de opga-
ver de pålægger os.) 

VI KAN FÅ HJÆLP AF VORE LOKALE PRÆSTEDØMMELEDERE I VOR PERSONLIGE 
TILVÆRELSE 

Fremvis billede 13b: Søster modtager råd af sin grenspræsident. 

De lokale præstedømmeledere (specielt vore hjemmelærere, præstedømmets 
kvorumsledere, grenspræsident eller biskop og vores missionspræsident, 
distriktspræsident eller stavspræsident) er ikke kun kaldet til at lede 
kirkens forretninger, men også til at hjælpe hver enkelt af os. Når vi har 
personlige problemer tøver vi somme tider med at bede vore hjemmelærere, 
vores grenspræsident eller biskop om hjælp. Vi tror måske ikke de forstår 
os. Somme tider skammer vi os. Men kirkens øverste præsidentskab har sagt 
os følgende: 

"Herren har organiseret sin kirke således at ethvert medlem - mand, kvinde 
og barn - har adgang til en åndelig vejleder og en timelig rådgiver, som 
bør kende dem godt og forstå hvoraf deres problemer opstår. Disse lokale 
ledere har ret til himmelsk hjælp, til at skelne og få den fornødne inspi-
ration, som sætter dem i stand til at råde folk der har problemer. Dette 
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har de, fordi de er ordineret eller indsat. Hvis en biskop eller grenspræsi-
dent har brug for hjælp kan han gå til sin stavs- eller missionspræsident, 
som selv kan søge råd hos sin regional repræsentant eller generalautoriteten, 
som er områdets tilsynsførende. 

Vi tilskynder derfor ethvert medlem, som har problemer eller tvivlsspørgs-
mål, til frit at rådføre sig med deres biskop eller grenspræsident, og tage 
imod den hjælp som de har brug for, fra ham. (Brev fra Det øverste Præsi-
dentskab til stave, missioner og distriktspræsidenter, samt til biskopper 
og grenspræsidenter - dateret d. 7. okt. 1977.) 

Hvilke særlige gaver sætter præstedømmets ledere i stand til at hjælpe os 
med vore problemer? Læs L&P U6:27 for at se hvad det er for en særlig gave 
biskopper og grenspræsidenter har fået. (Evnen til at skelne, magt til at 
opdage hvad der er rigtigt og passende.) 

Konklusion 

Vor himmelske Fader elsker os og han har givet os profeter til at vejlede 
os. Profeten, som er kirkens præsident, vil aldrig føre os på afveje. Vi 
er nødt til at have et vidnesbyrd om profeten og vi må undervise vore børn 
i at lytte til hans ord. 

Lokale præstedømmeledere er også kaldet af Gud til at hjælpe os. Vi bør 
opretholde og støtte dem. Vi må være villige til at lytte til deres råd 
og vejledning, eftersom de gives os til vejledning i vores personlige til-
værelse. 

Når vi viser vores profet og vore lokale ledere kærlighed og respekt vil 
vore omgivelser også være mere tilbøjelige til at gøre det. 

UDFORDRING 

Læs en tale som fornylig er afholdt af profeten. Efterlev hans lærdomme i 
jeres hverdag. Drøft i jeres familie profetens og de lokale præstedømmele-
deres ansvarsopgaver. 

YDERLIGERE SKRIFTSTEDER 

1. Nephi 22:2 (alle ting åbenbares til profeterne) 
L&P 21:4-6 (modtag profetens ord som var de fra Gud) 
L&P 43:1-7 (åbenbaringer til kirken gives kun gennem den, der er kaldet til 
at modtage dem) 
L&P 107:71-74 (biskoppen er dommer i Israel) 

LÆRERFORBEREDELSER 

Forberedelser før denne lektie: 
1. Læs Håndbog i evangeliske principper, kap. 9, "Guds profeter" 
2. Bed nogle elever læse eller fremlægge historier og skriftsteder fra den-

ne lektie. 
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Modstå 
verdens ondskab 

Lektie 14 

Formålet med denne lektie er at hjælpe os til at blive mere opmærksomme på 
Herrens råd om ondskaben i vore dage og hvordan vi kan modstå den. 

SATANS MAGT, HENSIGTER OG BEDRAGERIER 

"Der (findes) en historie, der ofte er blevet fortalt, om tre mænd, som 
søgte et job som kuske for et transportfirma. Den, der blev antaget, skulle 
køre over farlige og stejle bjergveje. På spørgsmålet om, hvor godt han 
kunne køre, svarede den første: 'Jeg er en god, erfaren kusk. Jeg kan køre 
så tæt ven kanten af afgrunden, at hjulets metal kant vil strejfe kanten, 
men aldrig komme udenfor.' 

'Det er dygtigt gjort,' sagde chefen. 

Den næste mand pralede: 'men jeg kan gøre bedre end det. Jeg kan køre netop 
sådan, at vognhjulets ene halvdel hviler solidt på kanten.' 

Nu var chefen spændt på, hvad den tredie mand kunne tilbyde, og blev over-
rasket over at høre dette: 'Jeg er i stand til at holde mig så langt borte 
fra afgrundskanten som muligt.' Det er unødvendigt at fortælle, hvilken af 
de tre mænd, der blev antaget." (Tilgivelsens mirakel3 s. 194-195). 

Vor rejse gennem livet i disse sidste dage sker også gennem et farligt ter-
ræn (se 2. Tim. 3:1). Vi bør køre som den sidste kusk. Vi bør søge at undgå 
verdens ondskab, på samme måde som han så klogt holdt sig udenfor fare. 

Læs. 1. Tess. 5:22. Hvorfor er det vigtigt for os at holde os fra det onde 
i enhver skikkelse? (Vort eksempel har "betydning for andre og det kan på-
virke dem. De kan tro vi tager del i ondskaben. Hår vi er omgivet af ondt, 
kan det blive en vane for os og til sidst kan vi endog selv blive engageret 
i det. ) 

Læs Moroni 7:12, 14. Hvad er det der overtaler os til at gøre ondt? ("Det, 
som er ondt, kommer fra djævelen.") 

Skriften kalder Satan en "fjende af Gud" (Moroni 7:12, 14, og han fordærver 
"menneskenes sjæle" (Helaman 8:28). Han har mange navne, som alle fortæller 
om hans hensigter - den onde (L&P 93:37), fordærveren (L&P 101:54), friste-
ren (Matt. 4:3faderen til al løgn (2. Nephi 2:18). 

Vi ved at Satan og hans tilhængere er ånder, uden legeme af kød og ben og 
at de ønsker at komme i besiddelse af vore jordiske legemer (se Matt. 8: 
28-32). 

Den onde søger at gøre os elendige. Han vil fratage os vor handlefrihed og 
hindre os i at nå vore evige mål, han vil gøre os til slaver og ødelægge os. 
13b Søster modtager råd af sin 
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Satan benytter sig af løgne, bedragerier og halve sandheder for at friste 
og fange os. Præsident Spencer W. Kimball siger, idet han taler om Satan: 
"Han pynter på det onde så det ser ud til at være smukt, behageligt, nemt 
og endda godt." (Relief Society General Conference, okt. 1975, Ensiqn, marts 
1976, s. 70). 

Satan forsøger at ødelægge hjemmet og familien. En af hans mange bedragerier 
er hans udfordring mod den rolle Herren har tildelt kvinden. "Satan og hans 
legion . . . (søger at) lokke kvinderne fra at leve op til deres største 
ansvar som hustruer, mødre og husholdere. Vi hører så meget om frigørelse, 
uafhængighed, sexuel frihed, børnebegrænsning, abort og anden underfundig 
propaganda, men det er altsammen Satans metoder til at ødelægge kvinden, 
samt hjemmet og familien - samfundets grundvold." (N. El don Tanner i Den 
danske Stjerne, juni 1974, s. 251-252). 

I sine anstrengelser for at bedrage kvinden kommer Satan med begrundelser, 
som får onde gerninger til at se acceptable ud. 

Få en elev til at oplæse følgende sataniske begrundelser, som vi hører i 
verden i dag: 

1. Abort: "Det er mit legeme og jeg kan gøre med det som jeg har lyst." 
2. Børnebegrænsning: "To børn er nok i en familie." 

3. Sexuel umoralitet: "Det gør de allesammen." 
U. Ægteskab: "Det er bedre at finde ud af om man passer sammen, ved at bo 

sammen før man gifter sig. Desuden er det gammeldags at gifte sig." 
5. Skilsmisse: "Det går ikke, vi kan lige så godt opgive det." 
6. Narkotika: "Det er skægt - det gør det hele mere spændende." 
7. Pornografi: "Man er nødt til at læse om det hele, så man kan vide noget 

om det." 
8. Kvindens rolle: "Du er for intelligent til at spilde din tid på hjem og 

børn. Du kunne yde et værdifuldt bidrag hvor som helst." 
9. Homosexualitet: "Vi behøver ikke skjule vore virkelige følelser. Vi må 

vise forståelse og tolerance. 

Afdøde ældste Delbert L. Stapley fra De tolvs Råd har givet os følgende råd: 
"Pas på og vær på vagt for Satans underfundigheder, for han vil aldrig 
holde op med at forsøge at føre os vild. Han er ekspert i at få tingene til 
at se tillokkende og rigtige ud, selv om de i virkeligheden kan føre os til 
moralsk ødelæggelse. Han tror ikke på handlefrihed og ønsker at få magt over 
vore sind, tanker og handlinger. Vi kan oftere og oftere se hans arbejde i 
film, tv-programmer, ugeblade og i menneskers og nationers handlinger." 
{Ensign, maj 1975, s. 22). 

MODSTÅ DET ONDE 

Vi kan modstå det onde ved at følge vore lederes kloge råd, ved at forpligte 
os overfor vor plan om at overvinde det onde og ved at søge guddommelig vej-
ledning fra Helligånden. 

FØLG VORE LEDERES RAD 

Kirkens ledere, som står for sandhed og ret, råder os med hensyn til at mod-
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stå det onde i vore dage. Ældste Marion G. Romne.y har f.eks. sagt: "Herren 
åbenbarer i vore dage sin vilje angående den tid vi lever.i , gennem d e j e -
vende profeter, med Det øverste Præsidentskab som overhoved. Det, de siger 
som præsidentskab er det, som Herren ville have sagt, hvis han var her i 
egen person." (Improvement Era, maj 1945, s. 303). 

Vi er nødt til at finde ud af hvad vore kirkeledere har sagt, for at kunne 
adlyde deres råd og undervise i disse sandheder i vores familie. 

Få forskellige elever til at oplæse følgende ord, som er sagt af vore kirke-

ledere: 

Abort: Abort er én af de mest oprørende og syndige handlinger i vor tid, 
hvor vi oplever frygtelige beviser på tolerance, der fører til seksuel umo-
ral i tet. 

Medlemmer af kirken, der er skyldige i at være deltagere i den synd abort 
er, underkastes disciplinær behandling ved kirkens råd, eftersom forholdene 
dikterer. Ved behandling af sådanne alvorlige forhold, vil det være godt at 
erindre sig Herrens ord, som de findes i L&P 59:6: "Du må ikke stjæle, ej 
heller bedrive hor, ej heller slå ihjel eller gøre noget sådant." 

Såvidt som det er blevet åbenbaret, er abort en synd, for hvilken et menne-

ske kan omvende sig og opnå tilgivelse. (Instruktions Håndbog, supplement 

nr. 3, s. 20-21). 

Børnebegrænsning: "Vi har fået befaling om at mangfoldiggøre os og opfylde 

jorden, så vi kan have glæde i vore efterkommere. 

Hvor en mand og hustru har et godt helbred og er fri for urenheder, der vil 
nedarves på deres efterkommere, er det imod kirkens lærdomme på kunstig vis 
at forhindre eller at forebygge fødsel af børn. 

De, der praktiserer fødselskontrol, vil henad vejen kun høste skuffelser." 

(Instruktions Håndbog, nr. 21, s. 136). 

Sexuel umoralitet: "Der findes endnu et område, ja, det er én af Satans mest 
ødelæggende snarer, hvor vi gerne vil advare folket. Vi råder alle lige fra 
børn til ældre til at vogte sig for de slavelænger, den lidelse og anger, 
der følger med misbrug af legemet. 

Det menneskelige legeme er Guds åndelige børns hellige tilholdssted, og u-
retmæssig brug eller misbrug af dette hellige tabernakel kan kun medføre 
anger og fortrydelse. Vi opfordrer jer: Forbliv rene, uplettede og ubesmit-
tede. 

. . . Undgå usømmelig blottelse, pornografi. . . Undgå beføling af legemet, 
såvel når det gælder ens eget legeme som andres, og undgå enhver sexuel 
forbindelse udenfor ægteskabet. Alt dette forbydes direkte af vor Skaber 
alle vegne og til alle tider, og vi kan ikke lægge tilstrækkelig vægt her-
på." (Spencer W. Kimball i Den danske Stjerne, aug. 1974, s. 337). 
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Ægteskab: "Det ophøjede syn på ægteskabet, som denne kirke har, kommer 
klart til udtryk i fem ord fra L&P 49:15: 'Ægteskabet er indstiftet af 
Gud.'" (David 0. McKay i Improvement Era, apr. 1953, s. 221). 

Skilsmisse: "Ægtemænd og - hustruer skal elske og ære deres ægtefælle. De 
må ikke ødelægge hjemmet ved at lade sig skille. Især bør de holde sig fra 
at ødelægge hjemmet på grund af utroskab og umoral." (Spencer W. Kimball i 
Den danske Stjerne, feb. 1975, s. 34). 

Narkotika: "Med hensyn til narkotika . . . har kirken altid været en stærk 
modstander af misbrug af medicin eller lignende stoffer under omstændighe-
der, der kan resultere i afhængighed, at man bliver fysisk eller psykisk 
skadet, eller som kan medføre at de moralske standarder sænkes. Vi vil ger-
ne endnu en gang understrege vigtigheden af dette." (Spencer W. Kimball i 
Den danske Stjerne, aug. 1974, s. 337). 

Pornografi: "Vi håber at forældre og ledere vil lade være med at tolerere 
pornografi. Det er det værste skarn, men i vore dage falbydes det som et 
normalt tilfredsstillende fødemiddel. . . 

Der er en forbindelse mellem pornografi og den simple, sexual drift og per-
versitet. . . Det er bedrøveligt at ordentlige mennesker synker så dybt 
ned i mental og åndelig forgiftning. Vi beder alle i vort folk gøre alt, 
hvad der står i deres magt for at gå imod denne grimme omvæltning." (Spen-
cer W. Kimball i Church News3 17. jan. 1976, s. 8). 

Kvindens rolle: "Jeg vil gerne overfor jer mødre, døtre og kvinder hvorend 
I er, understrege at Satan er besluttet på at ødelægge jer, på grund af 
den store mulighed I har for at påvirke alle os til noget positivt i livet. 
I kan ikke indgå noget kompromis med ham. I må have mod, styrke, et ønske 
og en beslutning om at leve, som Herren ønsker I skal - rent og godt. . . 

Piger, bered jer til at påtage jer en mors rolle ved at opnå kundskab og 
visdom gennem en god uddannelse. Vi lærer, at Guds herlighed er intelligens 
(L&P 93:36), derfor må vi alle være opmærksomme på de ting, der sker om-
kring os og være parate til at forpurre Satans forsøg på at fravriste os 
vor guddommelige skæbne. Det vil kunne lykkes for os, hvis vi har kundskab, 
visdom og beslutsomhed og ved hjælp af Herrens Ånd." (N. Eldon Tanner i 
Den danske Stjerne3 juni 1974, s. 254-255). 

Homosexualitet: "Lad det derfor blive sagt tydeligt, at homosexual itet er 
lige så alvorlig en synd eller måske endda større, end utugt eller hor; og 
at Herrens kirke lige så hurtigt vil foranledige udelukkelse fra fællesska-
bet eller udelukkelse af kirken af den3 der uden at omvende sig3 har prak-
tiseret homosexualitet, som den vil gøre det overfor den, der uden at om-
vende sig, begår utugt eller hor." (Spencer W. Kimball i Tilgivelsens 
Mirakel,, s. 7S). 

Hvor kan vi få at vide hvad vore ledere underviser i om vore nuværende pro-
blemer? (Se Håndbog i evangeliske principper, kap. 10 "Hellige skrifter". 
Bed en elev læse afsnittet under overskriften "Ord fra vore levende profe-
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ter" s. 35-) 

Ældste Gene R. Cook fra De halvfjerds øverste Råd bad os for nylig støtte 
det rette og have mod til at tale Herrens sag. Han fortalte et eksempel om 
en kvinde, som netop gjorde dette i en udfordrende situation: 

"Hun var til en frokost sammen med en række medlemmer af kirken. Der var 
nogle aktive og nogle passive. Og der var også nogle få ikke-medlemmer. 
Emnet for samtalen var spørgsmålet om abort og fødselskontrol, og et ikke-
medlem udbredte sig i . . . stærke vendinger om sit synspunkt vedrørende 
dette emne. Hun antydede fejlagtigt, at hun ikke følte, der er noget for-
kert ved at få foretaget svangerskabsafbrydelse, og at der aldrig burde 
være nogen begrænsninger, hverken for manden eller kvinden, med hensyn til 
fødselskontrollen. Denne gode søster i kirken fandt sig stillet overfor en 
vanskelig udfordring med hensyn til, om hun skulle begynde at tale om vej-
ret eller et andet neutralt emne, eller om hun virkelig skulle sige sin me-
ning og sandheden. Denne prisværdige kvinde valgte det sidste. Efter at ha-
ve forklaret, hvad Herren har sagt om begge disse emner, bar hun sit vidnes-
byrd om sine egne personlige følelser. . . Bagefter kom imidlertid én af de 
passive kvinder over til denne gode søster og forklarede hende, at hun al-
drig før havde kunnet forstå Herrens syn på disse ting, og at hun følte, 
det var sandheden, der var blevet sagt den dag." (Den danske Stjerne, okt. 
1976, s. 85-36). 

Hvorfor var det så vigtigt at denne gode søster vidste hvad Herren har sagt 
om dette emne i vore dage? Hvorfor "bør vi vide hvad Herren har sagt om ond-
skaben i vore dage? 

Ældste Marvin J. Ashton fra De tolvs Råd har givet følgende råd: 

"Der har aldrig været et tidspunkt, hvor det har været vigtigere for os som 
medlemmer af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige at tage et stand-
punkt, forblive standhaftige i vor overbevisning og optræde fornuftigt i 
alle situationer. Vi må ikke lade os manipulere af andre, eller blive ra-
sende, fordi de snedigt skaber strid over spørgsmål, der opstår. 

Når noget er i modstrid med Guds love, må kirken tage et standpunkt og give 

udtryk for sin indstilling. . . 

Vi skal forklare vort standpunkt ved hjælp af fornuft, venlig overtalelse 

og kendsgerninger. . . 

Når vi tager et standpunkt mod det onde, der findes i dag . . . kan vi så 
give udtryk for vor overbevisning uden at knytte næverne, hæve stemmen og 
vække strid? . . . Dette opnås . . . bedre med passende forpligtelser end 
med stridigheder." [Den danske Stjerne3 okt. 1973, s. 11. 12, 14). 

Læs Alma 38:10-12. 

FORPLIGTELSE OVERFOR VOR PLAN OM AT MODSTÅ DET ONDE 

Peg på følgende tanke, der er skrevet på tavlen, mens du læser den højt: 
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Vi er nødt til at huske på at "Satan har ingen magt over os med mindre vi 
giver ham den. . . Gud tvinger os aldrig til at gøre det rigtige og Satan 
har ingen magt til at tvinge os til at gøre det forkerte." (SterlingW. Sill 

i Improvement Era3 juni 1970, s. 45). 

Vi er nødt til at være modige og fast besluttede påatmodstå Satan. Præsi-
dent Spencer W. Kimball fortalte om Moses' oplevelser med Satan (Moses 1: 
1-24) og bagefter forklarede han, hvorfor disse ting var således: "Når Sa-
tan står overfor en udfordring bliver han vred, som han var på Moses (se 
Moses 1:12-24). Han råbte med høj røst, han rystede og skælvede, men forlod 
Moses, som havde besluttet sig. Det var med gråd og jammer og tænders gnid-
sel at Satan forlod Moses. Han havde intet andet at gøre. Han er nødt til 
at gå, når I siger: 'Vig bort, Satan.' Enhver sjæl som er jordisk, er stær-
kere end Satan, hvis din sjæl har besluttet sig." (Relief Society General 
Conference, okt. 1975, Ensign3 marts 1976, s. 71, fremhævelse tilføjet.) 

Hvorfor er vi nødt til at være fast besluttet på at slippe fri for Satans 

indflydelse? Hvordan kan kendskab til dette princip give os trøst og mod? 

SØG HELLIGANDENS VEJLEDNING 

Vi er blevet rådet til at søge Helligåndens vejledning i vore anstrengelser 
for at modstå det onde. Præsident Marion G. Romney giver os følgende påmin-
delse: 

"Vi må ikke - og vi behøver ikke - hverken blive bedraget eller ødelagt af 
disse onde lærdomme og ti 1skyndelser. Og vi vil ikke blive berørt af dem, 
hvis vi husker på hvem vi er og benytter de midler Herren har skænket os, 
for at vi kan se dem og undgå dem. 

Lad os aldrig glemme . . . 

at vore ånder er himmelske børn af udødelige forældre; 

at hovedformålet med at vi er her på jorden i dødeligheden, er at vi skal 

prøves, for at Herren kan se om vi vil gøre hvad han befaler os. . . 

Det er vigtigt vi husker på at vore beslutninger om, hvad der er godt og 
hvad der er ondt, er de vigtigste valg vi nogen sinde kan træffe. Det er 
dem vor lykke eller elendighed afhænger af gennem tid og al evighed. 

Det er indlysende, retfærdigt og sandt, at Gud, vor Fader i Himlen og hans 
elskede Søn, Jesus Kristus, vor Forløser, aldrig ville sætte os i en sådan 
situation, hvor så meget var afhængigt af vore valg, uden at give os nogle 
midler, hvorved vi kunne skelne mellem godt og ondt. De midler han har gi-
vet os, er Åndens stemme." (Ensign3 aug. 1978, s. 3-4). 
Læs Ef. 6:11-13. 

KONKLUSION 

Satan har stor magt og indflydelse. Efterhånden som Herrens andet komme nær-
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mer sig, vil Satan øge sine anstrengelser for at bedrage og ødelægge os. 

Da Det øverste Præsidentskab og De Tolv er opmærksomme på verdens falske 
filosofier og ondskab, vil de fortsat advare og belære os, som Herren be-
faler dem. Vi er nødt til at følge deres råd, så vi kan få styrke og be-
skyttelse. 

Når vi er fast besluttede kan vi modstå det onde i vore dage. 

Vi må huske på hvad præsident Ezra Taft Benson fra De tolvs Råd har sagt: 
"Til sidste dages hellige over hele verden siger vi: . . . Hold Guds befa-
linger. Følg hans levende profeters råd. . . Lær jeres børn at vandre ret-
skaffent for Herren. Bed i jeres hjem morgen og aften. . . 'Giv ikke efter 
for det onde, men mød det altid med det gode.' (Vergil)" (Den danske Stjer-
ne, okt. 1978, s. 57). 

UDFORDRING 

Gør jer særlige anstrengelser for at modstå det onde hvor som helst I kan. 

Tal modigt det godes sag. 

Forbered jer til Herrens andet komme. Modstå vore dages ondskab ved at an-
vende Herrens råd, som de står i L&P 45:57: Vær kloge, tag imod sandheden, 
lad Helligånden være jeres vejleder og lad jer ikke bedrage. 

YDERLIGERE SKRIFTSTEDER 

1. Nephi 22:16-26 (de retfærdige behøver ikke frygte) 

2. Nephi 9:28-39 (det er frygteligt at lade sig friste af Satans tillokkel-

ser) 
Moses 4:4 (Satan, al løgnens fader) 

LÆRERFORBEREDELSER 

Forberedelser før lektien 

1. Læs Håndbog i evangeliske Principper3 kap. 3: "Jesus Kristus, vores ud-
valgte Leder og Frelser" og kap. b: "Frihed til at vælge". 

2. Sørg for at der er tavle og kridt 
3. Skriv på tavlen, før klassetiden: "Satan har ingen magt over os med min-

dre vi giver ham den. . . Gud tvinger os aldrig til at gøre det rigtige 
og Satan har ingen magt til at tvinge os til at gøre det forkerte." 
(sterling W. Sill, Improvement Era3 juni 1970, s. 1+5) 

b. Bed nogle elever fremlægge historier og skriftsteder fra denne lektie. 

115 



Prøvelser, modgang 
og vanskeligheder 

Lektie 15 

Denne lektie skulle hjælpe os til at blive parate til at klare prøvelser, 
modgang og vanskeligheder - livets opgaver. 

FORSTÅELSE AF FORHALET MED PRØVELSER, MODGANG OG VANSKELIGHEDER 

"Jeg har fløjet mange slags fly de sidste 30 år, både i De forenede Stater 
og i de latinamerikanske lande. For ikke så længe siden, da jeg var vendt 
tilbage til USA efter nogle års fravær, tilbød en meget god ven af mig at 
benytte hans nye (flyvemaskine). . . 

Vi diskuterede mine kvalifikationer for at være dækket under hans forsi-
kringspol ice, og vi blev enige om, at jeg hellere måtte tage en kontrol -
tur med en kvalificeret flyinspektør, fordi det var nogen tid siden, jeg 
sidst havde fløjet den særlige type fly. 

Der blev draget omsorg herfor, og jeg mødtes med inspektøren ved flyet på 
det bestemte tidspunkt med mine flycertificater fra USA, Argentina, Para-
guay og Ecuador samt logbøger, der viste, at jeg havde fløjet i Cessna 310-
fly over jungler, bjerge, ørkener, internationale grænser, osv. Han smilede 
koldt og uimponeret og sagde: 'Jeg har hørt om Dem, og jeg tvivler ikke på, 
at Deres flyveture foregik, når der ikke var noget i vejen. Lad os nu star-
te dette fly og se, hvor godt De kan flyve det, når alting går galt!' 

I den næste times tid fik han alting til at gå galt: Han simulerede enhver 
nødsituation, han kunne forestille sig. Han lukkede for det, der skulle 
have været åbent. Han åbnede for det, der skulle have været lukket. Han 
prøvede at skabe desorientering eller panik. Han ønskede virkelig at finde 
ud af, hvor godt jeg kunne flyve, når alting gik galt! Da vi var færdige 
n o k t r e d e , h a n U d a f m a s k i n e n ' s k r e v u n d e r i min logbog og sagde: 'De er god 

Et af dette livs formål er at blive prøvet, undersøgt og vise, hvor godt vi 
vil tjene Herren. Profeten Joseph Smith sagde, at vi ville blive prøvet for 
at se, om vi ville tjene og forblive trofaste under alle prøvelser. Vi vid-
ste, før vi kom, at der ville være mange fjendtlige omstændigheder til at 
prøve os: ulykker, sygdom og lemlæstelser som prøvelser; fristelser og ad-
spredelser til at friste os; skuffelser, uheld, fejlslagne forhåbninger og 
alle slags situationer for at afgøre vores karakter. . . 

Spørgsmålet er stadig dette: Hvor godt kan du flyve den, når alting går 
galt? Hvor godt kan du leve, når du kommer ud for enhver slags prøvelse, 
fristelse og styrkeprøve på din trofasthed?" (Robert E. Wells i Den danske 
Stjerne3 juli 1979, s. 17-19). 

Hvorfor er det så vigtigt at vi lærer at være trofaste under prøvelser, mod-
modgang og vanskeligheder? (Vi er ikke helt lydige, hvis vi kun er trofaste 
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når det går os godt. Hvis vi kan være trofaste under prøvelser, modgang og 
vanskeligheder vil vi modtage de største velsignelser. Vi er her for at "bli-
ve prøvet og vi vil få åndelig udvikling hvis vi er trofaste.) 

Hvilke opgaver eller prøver kan vi "blive udsat for? 

Få en elev til at læse Matt. 5:UU-U^• 

Det er klart at vi vil komme ud for alle mulige prøvelser og modgang, uanset 
vor retfærdighed. Præsident John Taylor sagde engang: "Ved en bestemt lej-
lighed, hvor profeten Joseph talte til De Tolv, hørte jeg ham sige: 'I vil 
få alle slags prøvelser, som I skal gennemgå. Og det er lige så nødvendigt 
for jer at blive prøvet, som det var for Abraham og andre Guds mænd, og 
(sagde han), Gud vil prøve jer, og han vil vride jeres hjerterødder, og 
hvis I ikke kan stå fast, vil I ikke være egnede til en arv i Guds celesti-
ale rige.'" (Befaling af Herren, studievejledning for Det melkisedekske 
Præstedømmes kvorummer 1967-77, s. 208-209.) 

AT KLARE PRØVELSER, MODGANG OG VANSKELIGHEDER 

Søster Stella Oaks fortæller følgende historie om nogle af sine prøvelser 
og livsopgaver og hvordan hun har lært at behandle dem: "Skal man finde ud 
af sit eget personlige forhold til vor himmelske Fader, afhjælpe al tvivl 
på at han vejleder os i hver eneste detalje af vort liv, og under livets 
konflikter være i stand til at sige: 'Din vilje ske,' - er man nødt til at 
erhverve sig evnen til at vandre ved tro. Denne evne er noget hvert eneste 
menneske er nødt til at finde frem til på sin egen måde, ved at gennemgå 
enhver prøvelse der kan komme. Jeg oplevede min største prøvelse da jeg 
skulle lære lydighed mod en afskrækkende befaling - jeg måtte acceptere min 
mands forestående død, efter blot 11 års ægteskab, og påtage mig at være en 
enlig kvinde og mor i verden. . . 

Jeg så hvordan Lloyd (min mand) blev svagere og svagere for hver dag. . . 

En aften i juni knælede jeg alene i bøn, fuldstændig udmattet, og i denne 
midnatstime undredes jeg over hvor ydmygt et menneske måtte være for at 
modtage svar på en indtrængende bøn. I selv samme øjeblik følte jeg mig om-
sluttet af Anden og fik en dyb forsikring om at Gud råder over alt, og at 
det var ham der befalede sin vilje og ikke mig. Til sidst kunne jeg sige: 
'Din vil je ske'#, og så følte jeg fred . . . jeg slappede af i min tro, og 
opdagede at jeg fik fornyet tillid til Herren. 

Men selv om jeg var omsluttet af denne dejlige fred kunne jeg stadig ikke 
sove og jeg måtte endnu engang tænde lyset. Da jeg rakte ud efter min Lære 
og Pagter . . . åbnede den sig på et afsnit hvor (der stod et budskab til 
mig) . . . Jeg fik at vide at Herren elskede mig og at jeg ville få styrke 
og evner til at klare min nye mission. Jeg følte mig omringet af en kærlig-
hed, som har været en støtte for mig lige siden denne store omskiftelse 
skete i mit liv. Jeg har fortsat haft prøvelser og udfordringer men også al-
tid en sikker overbevisning om at Jesus er Kristus, vor Forløser, og at han 
støtter os under de modsætninger, som vi nødvendigvis udsættes for i alle 
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ting." (Leon Hartshorns samling) Remarkable Stories from the Lives of Lat-
ter-day Saint Women, 2. bind, s. 183-184). 

Hvad lærte denne søster? Hvordan lærte hun det? 

Hvorfor er det så vigtigt at vi lærer at acceptere Herrens vilje? (Fordi 
han ved, hvad der er bedst for os. Han ved hvilke prøver vi har brug for, 
for at kunne vende tilbage til ham.) 

Da søster Oaks udøvede tro og bad til Gud, fik hun styrke og tryghed gennem 
skrifterne. Hun holdt sig til Jesus Kristus og opdagede at hun kunne klare 
sine prøvelser. Vi kan hver især opnå det samme. 

BØN OG FASTE 

"At bede kan hjælpe én meget, når man er betrængt. Enten det bare er daglig-
dags vanskeligheder eller vort eget Getsemane, så sætter bønnen os i forbin-
delse med Gud, som er den største kilde til trøst, og den bedste til at gi-
ve os råd." (Ezra Taft uenson i Den danske Stjerne, febr. 1975, s. 42). 

Når vi ønsker en bestemt velsignelse fra Herren, bør vi huske at den kan 
forstærkes gennem faste. Når vore bønner ledsages af faste vil vi føle Anden 
og lære Faderens vilje med os at kende. (Se lektie 6 om faste i Grundkursus 
A for sidste dages hellige kvinder. ) 

Hvordan kan vi gennem bøn få hjælp til at klare vore problemer? (Vi vil få 

vejledning og trøst.) 

Hvorfor er det nødvendigt at vi har tro på og tillid til Herren, når vi be-
der? (Gennem troen kan vi få svar på vore bønner. Tillid til Herren gør det 
muligt for os at acceptere de svar vi modtager, hvad enten de er som vi har 
forventet det eller ej.) 

Hvorfor fjerner Herren ikke altid vore byrder, især på tidspunkter hvor vi 
så inderligt har bedt ham gøre det? (Vi ved ikke altid hvad der er rigtigt 
og bedst for os. Vor himmelske Fader kender grundene til at vi har vore 
byrder.) 

SKRIFTERNE 

I skrifterne findes mange ting som kan oplyse, opmuntre og trøste os. Vi kan 
finde lindring ved at læse Salmernes Bog i Det gamle Testamente. Når vi har 
prøvelser kan vi finde opmuntring i Mormons Bog. Vi kan hente vejledning i 
de levende profeters ord. Når vi går vore problemer i møde med den styrke 
vi får gennem skriftens ord, vil vi få fornyet mod og vejledning. 

Bed en elev fortælle en oplevelse som viser, hvordan hun er blevet styrket 
og har modtaget hjælp ved at benytte skriften til at løse eller klare et 
problem. 
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TRO PA VOR FRELSER 

Gennem præstedømmevelsignelser 

Vi kvinder i kirken har det privilegium at vi kan nodtage velsignelser gen-
nem præstedømmet. Sådanne velsignelser kan vi få når vi er syge, nedtrykte 
og har modgang. (Se lektie 12 "Præstedømmets ordinanser" i Grundkursus A 
for sidste dages hellige kvinder.) 

Bed eleverne fortælle om oplevelser de har haft i modgangstider, hvor de er 

blevet styrket gennem en præstedømmevelsignelse. 

Præsident Ezra Taft Benson fra De tolvs Råd har givet os følgende råd: "Når 
man befinder sig i en vanskelig periode, eller man ved, at man snart vil stå 
overfor en sådan, kan man søge at få en velsignelse gennem præstedømmet. 

Selv profeten Joseph Smith søgte og fik en velsignelse af Brigham Young og 
fik således trøst og vejledning." (Den danske Stjerne3 febr. 1975, s. 43). 

Vores patriarkalske velsignelse kan også give os indsigt og hjælpe os til at 
finde vejen. Ofte kan vi finde svaret på vore problemer ved at studere denne 
specielle velsignelse. 

Gennem tjenestegerninger og arbejde. 

Når vi giver os til at hjælpe andre, afleder vi vore tanker fra vore egne 
personlige problemer. Præsident Lorenzo Snow sagde engang: 

"Når du er i lidt trist humør, så se dig omkring - om du kan finde én eller 
anden der har det værre end du selv. Gå til ham eller hende og find ud af 
hvad der er i vejen og prøv derpå at rydde det af vejen ved hjælp af den 
visdom Herren skænker dig, og det første du vil opdage er at dit triste hu-
mør er borte, du føler dig lettet, du har Herrens And med dig og alting ser 
ud til at være klaret." (Conference Report, apr. 1988, s. 2-3). 

Sande venner, som kan lytte til vore problemer og give os råd og opmuntring, 
er en stor hjælp i pressede situationer. Profeten Joseph Smith talte om glæ-
den ved at have venner: "Hvor velsignet sød en vens stemme er. Et venskabs-
tegn fra en hvilken som helst kilde opvækker og sætter enhver sympatisk fø-
lelse i bevægelse." (Profeten Joseph Smiths Lærdomme, S. 158). 

Vore bedste venskaber burde indledes i vort hjem og udstrækkes til vor kir-
kes organisation. Vi kan hjælpe vore venner med at bære deres byrder og de 
bør hjælpe os med at bære vore. 

Hvordan kan vi hjælpe vore venner med at bære deres byrder? 

Læs Mosiah l8:8~9. 

Hvilke ansvar påtager vi os i dåbspagten? (At bære hinandens byrder; at sør-
ge med dem der sørger; trøste dem som har trøst behov.) 
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Vor bedste ven, Jesus Kristus, vil hjælpe os med at bære vore byrder, hvis 
vi søger ham. 

Læs Matt. 11:28-30. 

Hvilke velsignelser er lovet dem, som kommer til Jesus Kristus? (Hvile for 
sjælen.) 

Når man bærer sin byrde med oprejst pande. 

Da profeten Joseph Smith var ulovligt fængslet i Liberty, Missouri, i 1839, 
modtog han en åbenbaring på en indtrængende bøn til Herren. Denne åbenbaring 
står i L&P 121 og rummer mange oplysninger om hvorfor vi er nødt til at bæ-
re vore prøvelser med oprejst pande. 

Læs L&P 121:7-8. 

Hvilke velsignelser blev lovet Joseph Smith? (At han skulle triumfere (sej-
re) over sine fjender og at Gud ville ophøje ham i det høje.) 

Hvilken forskel er der mellem at holde det ud og at gøre det med oprejst 
pande? (At bære sine prøvelser med oprejst pande vil sige at man holder tål-
modigt ud og har tillid til Herren - man gør det uden at beklage sig.) 

George A. Smith husker følgende råd som Joseph Smith har givet: "Han (Jo-
seph) sagde til mig, at jeg aldrig skulle blive mismodig uanset hvilke van-
skeligheder, jeg måtte komme ud for. Omend jeg var faldet i den dybeste 
kul grube på Nova Scotia og hele Rocky Mountains var stablet ovenpå mig, bur-
de jeg ikke være mismodig, men holde ud, udøve tro og holde modet oppe, og 
jeg skulle komme ud." (Befaling af Herren, studievejledning fra Det melkise-
dekske Præstedømmes kvorummer 1976-77, s. 209). 

Vi kan få hjælp til at udholde vore vanskeligheder på den måde, der her er 
foreslået, ved at spørge os selv: "Hvordan kan jeg gøre denne erfaring til 
en velsignelse i mit liv? Hvad kan jeg lære af denne oplevelse?" 

"Somme tider går vi mange år uden problemer, og så synes de alle at komme 
på én gang, og byrderne synes at være mere, end vi kan bære. Men gennem det 
hele har vi to hovedkræfter at sætte vor lid til: (1) Vi vidste, før vi kom 
her, at det ville blive sådan, og alligevel ønskede vi at komme på grund af, 
at velsignelserne ved at forblive trofaste til enden, ville skaffe os evig 
ophøjelse. (2) Vi vil aldrig blive fristet udover vores evne til at modstå." 
(Robert E. Wells i Den danske Stjerne, juli 1979, s. 18). 

Læs 1. Kor. 10:13. 

VELSIGNELSER EFTER FODGANG 

Herren har forsikret os at vi kan få fred, selv om vi har modgang. 

Læs Joh. 16:33. 
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Job, der var udsat for stor modgang, modtog sine velsignelser efter at have 
holdt ud. Herren accepterede Job og velsignede ham i overmål - "Herren gav 
Job alt, hvad han havde ejet, tvefold igen." (Job 42:10-12) 

Læs L&P 58:2-U. 

Hvorfor er vi nødt til at bevise vores lydighed før vi kan modtage velsig-
nelserne? (Idet vi beviser vor lydighed skaber vi Vore velsignelser.) 

KONKLUSION 

Studer skrifterne, især L&P 121 og 122, for at forstå hvordan man kan klare 
modgang. Bed om styrke og vejledning til at kunne udholde modgangen i jeres 
liv med oprejst pande og at kunne overvinde den. Husk at vore største vel-
signelser ofte først kommer efter vi har måttet udholde prøvelser og mod-
gang. 

Læs hver dag i denne uge eller lær følgende vers udenad af "Så sikker en 

grundvold": 

3. Frygt ej, jeg er med dig, vær kun ved godt mod! Thi jeg er din Gud og 
vil være dig god; ja, styrke dig, hjælpe dig, give dig ånd, opholde dig 
ved min almægtige hånd. 

4. Omend gennem uvejr jeg beder dig gå, skal sorgernes stormflod dig heller 
ikke få, for jeg er jo med dig velsigner din prøve - din dybeste modgang 
bliverhelligetaf mig. 

5. Omend gennem prøven jeg lader dig gå, min nåde tilstrækkelig skal du vist 
få. Du skal ikke skades af prøvelsens ild, at lutre dit hjerte, er alt 
hvad jeg vil. 

7. Den sjæl, som til Jesus sin lid kun har sat, jeg vil ej forlade i mør-
keste nat. Den sjæl, om al helved imod den mon stå og gennem min nåde, 
skal gennem min nåde, sin salighed få. (Sange, nr. :166. Fjerde vers er 
ikke tidligere oversat til dansk. O.a.) 

Slut lektien med at få klassen til at synge versene 3, 4 og 5 af denne sang, 
som den står i Håndbog i evangeliske principper, s. 212-213. 

YDERLIGERE SKRIFTSTEDER 

Matt. 5:10-12 (velsignet er de, som er forfulgt for retfærdighedens sag) 
Fill. 1:29 (lide for Kristi skyld) 
1. Peter 2:20 (tålmodighed under lidelser) 

LÆRERFORBEREDELSER 

Forberedelser før denne lektie: 
1. Læs L&P 121 og 122. 
2. Begynd klassen med at synge tre vers af "Da du styrket fra dit leje" 

(Håndbog i evangeliske principper, s. 238) 
3. Bed nogle elever læse eller fremlægge historier og skriftsteder fra denne 

lekti«. 
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Forældrenes 
ansvar 

Lektie 16 

Denne lektie er en opfordring til os om at elske og ære vore forældre 

HVORFOR SKAL VI ÆRE VORE FORÆLDRE? 

De første tre af de ti bud fortæller os hvordan vi skal forholde os overfor 
vor himmelske Fader og om vore ansvar overfor ham. Det fjerde bud fortæller 
os om vore ansvar overfor vore jordiske forældre. 

Læs 2. Mos. 20:12. Hvorfor har vor himmelske Fader befalet os at ære vore 
forældre? 

Ligesom i alle de andre bud viste Frelseren os eksemplet på hvordan man skal 
ære sine forældre. Selv under sine lidelser på korset viste Jesus omsorg for 
sin jordiske mor. (se Joh. 19:26-27) 

Vi har en tendens til at mene, at være sine forældre betyder at adlyde dem. 
Herren mente helt sikkert andet og mere end at adlyde dem, da han sagde: "Ær 
din fader og din moder." I ordbøgerne findes der forskellige udlægninger af 
ordet ære. De fleste har noget at gøre med hensyntagen, respekt, agtelse, 
hæder, værdsætte og højagte. At ære sine forældre er ikke blot at vise dem 
lydighed og respekt. Det betyder også at man elsker dem uforbeholdent fordi 
man ønsker at holde af dem. Hvis man virkelig ærer sine forældre vil man 
ønske at adlyde deres retfærdige krav. Man retter sig efter deres retfær-
dige råd og vejledning. 

De fleste af os har forældre, som vi respekterer og elsker, og det er let 
for os at ære dem. Andre har måske ikke sådanne følelser for deres forældre 
og det kan være vanskeligt at ære dem. Der er dog ingen som er fritaget fra 
at ære deres forældre, uanset hvor vanskeligt det kan være. Hvis vore foræl-
dre ikke holder budene kan vi måske være i tvivl om de fortjener at blive 
æret. Men det fjerde bud siger ganske enkelt at vi skal ære dem - det und-
skylder ingen fra denne pligt ved at tilføje kvalifikationer som f.eks.: 
"Hvis de er medlemmer af kirken," "hvis de er rige, sunde eller veluddanne-
de," eller "hvis de fortjener at blive æret." 

Vi ville gøre vel i at følge det eksempel en ung pige viste, da hun "havde 
besluttet sig til at få bedre følelser for sine forældre (og) gik til vor 
himmelske Fader i inderlig bøn. Under bønnen besluttede hun sig til at takke 
Herren for sine forældre, selv om hun aldrig før så meget som havde tænkt 
på dette. Medens hun udtrykte sin taknemmelighed i ord, var hendes tanker 
hele tiden fyldt med grunde til at hun burde være taknemmelig for sine for-
ældre. Da hun rejste sig fra bønnen fyldtes hun med en fornyet kærlighed og 
forståelse for to mennesker, som hun indså var fuldtud lige så meget Guds 
børn som hun selv var." (Rosenpigem.es kursus B3 1978, s. 51-52). 

Kan I nævne nogle grunde til at vi bør ære vore forældre og vise dem taknem-
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melighed? (De har givet os et fysisk legeme og mulighed for at "bestå vor 
prøve her på jorden. De har passet os som spæde. De har skaffet os livets 
nødvendigheder. De er vor himmelske Faders børn.) 

Læs Kol. 3:20. 

Hvilken grund nævner Paulus til at vi skal ære vore forældre? (Det behager 

Herren.) 

Hvordan hjælper det os til at elske vor himmelske Fader at vi ærer vore 
forældre? (Vi adlyder hans bud.) 

"Et amerikansk ægtepar var til middag hos en læge i Europa. De var impone-_ 
ret over den høflighed og respekt man viste bedstemoderen, der hørte med til 
familien. Lægen virkede overrasket da gæsterne bemærkede dette. Hans svar 
lød: 'Gud benyttede forældre til at skabe os. Vi kan ikke være respektløse 
overfor dem uden også at være respektløse overfor Gud."' (Farrrily Home Eve-
ning, 1967, s. 172). 

HVORDAN KAN VI ÆRE VORE FORÆLDRE? 

Læs Ef. 6:1-3 

Hvad foreslår Paulus os at gøre for at ære vore .forældre? (Skriv: Adlyde 
dem - på tavlen.) Hvilken betingelse giver Paulus for vor lydighed? (Han 
siger: "Vær lydige i Herren.") Hvad vil det sige at "være lydige i Herren"? 
(Adlyde dem ved at gøre det gode. Vi må ikke adlyde dem hvis de beder os 
være onde og ugudelige.) 

Vi kan ære vore forældre på mange måder, foruden at være lydige mod dem. En 
ung søster, Estilla Ayala, har skrevet om hvordan hun lærte at efterleve 
dette bud. 

"Lige fra jeg var 5 til jeg var 18 år levede jeg et ulykkeligt familieliv. 
Som den ældste af ni børn berørte det mig dybt, når jeg så de lidelser min 
mor og mine små søskende måtte igennem på grund af en fordrukken fars ra-
sende temperament. Jeg spekulerede ofte på hvad jeg mon kunne gøre for at 
bringe lidt mere lykke ind i vort hjem. 

Da jeg blev 14 år og kom i de højere klasser var der én som fortalte mig, 
at Gud har befalet os at vi skal ære vore forældre. Jeg var dybt interesse-
ret og spurgte: 'Hvordan kan jeg ære mine forældre?' Jeg fik at vide at jeg 
kunne læse mine lektier og blive dygtig i skolen - så ville mine forældre 
blive lykkelige og ved at blive en god elev kunne jeg overholde et bud. Jeg 
blev meget lykkelig og tænkte: 'Så kan jeg måske bringe en smule lykke ind 
i vort hjem.' Jeg læste så meget at jeg blev den dygtigste elev i klassen 
og besluttede mig til ved min opførsel at blive den bedste datter i byen. 
Alle respekterede og elskede mig for dette, men der skete ingen forandringer 
derhjemme. 

Jeg syntes at der måtte være noget at gøre og spurgte om der var en anden 
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befaling, Gud har givet, og lærte budet: 'Du skal elske din næste som dig 
selv.' Så begyndte jeg at arbejde på et hospital, hvor jeg kunne være noget 
for de syge, hvoraf nogle var meget fattige og jeg kom til at fatte dyb kær-
lighed til dem allesammen. Jeg havde stor glæde af at efterleve dette bud, 
men der skete stadig ingen forandring i mit hjem. For at gøre tingene endnu 
værre begyndte min bror at ryge og drikke og ville ikke tage mod råd fra 
mig. 

Da jeg var 18 syntes jeg alle mine anstrengelser havde været forgæves. Jeg 
havde stadig stor tro på Gud og havde ikke mistet modet. Jeg følte at der 
måtte kunne gøres noget. 

Det varede ikke længe før jeg flyttede hjemmefra for at få en specialuddan-
nelse. Jeg tænkte hele tiden på min familie og spekulerede på hvordan det 
mon gik derhjemme. 22 dage senere tog jeg hjem på besøg og min mor tog 
grædende imod mig. Jeg troede der var sket noget forfærdeligt, men hun 
trykkede mig ind til sig og sagde: 'Lige siden du er flyttet hjemmefra har 
din far ikke drukket.' 

Nej hvor blev jeg glad! Min far trykkede mig ind til sig og da jeg kom in-
denfor sagde min mor, at den aften jeg tog hjemmefra var der kommet nogle 
mormonmissionærer. 'Din far har læst næsten hele Mormons Bog og han skal 
døbes,' sagde hun. Jeg var målløs! 

Min far blev som et lille barn. Jeg kunne se omvendelse og ydmyghed i hans 
øjne. Han havde forandret sig fuldstændigt. Han var lige på én gang holdt 
op med at ryge og drikke og han forsøgte at holde alle de bud missionærerne 
lærte ham. Han behandlede mig som en dronning og min mor og søskende konqe-
ligt. 

Resultatet var at hele min familie blev døbt: Mine forældre og foruden mig 
fem børn, der var gamle nok. Min far var 40 år og blev den bedste far i 
verden, han var enestående ydmyg - mine brødre skal snart være missionærer. 
Hvad kunne jeg ønske mig mere? Jeg ved at mine ofre ikke har været forgæves 
og jeg ved at Jesu Kristi evangelium har gjort vort hjem til det lykkelig-
ste i verden." (Ensign, febr. 1975, s. 42-43). 

En anden ung søster, Lois Christensen, fortæller hvordan hun ærede sine 
forældre: 

"Jeg tror ikke min søndagsskolelærer var klar over umuligheden i hendes 
krav: 'Børn,' sagde hun, 'jeg vil gerne have jer til at love mig at gøre en 
ting i løbet af den næste uge - I skal fortælle jeres far at I elsker ham.' 

Det lød jo meget enkelt. Men jeg vidste at jeg ikke kunne gøre det. Måske 
hvis jeg havde haft en venlig far lige som alle de andre, sagde jeg til mig 
selv, så kunne jeg sige det til ham. Men min far var aldeles inaktiv i kir-
ken. Han virkede meget ufølsom, syntes jeg, og der var en vældig kommunika-
tionskløft mellem os. Vi havde ikke talt alvorligt sammen om noget som helst 
i årevis. Desuden sagde man aldrig: 'Jeg elsker dig', i min familie. Jeg 
syntes aldrig jeg kunne gøre hvad min søndagsskolelærer lige havde bedt mig 
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om. 

Da vi havde sluttet med bøn ventede jeg til de andre var gået, og så gik 

jeg hen til min lærer. 

'Søster Innes, det er godt, det som du har bedt os om. Men jeg tror du må 
have mig undskyldt fra at gøre det. Du kender min far - og jeg kunne umuligt 
sige sådan ti 1 ham.' 

Men søster Innes var ikke til at overbevise. Hun så på mig og sagde: "Uan-
set hvordan din far er eller hvad han gør har han brug for at høre disse 
ord af dig, nøjagtigt som enhver anden far har det. Jeg vil gerne have dig 
til at love mig at du vil gøre det." 

Jeg sagde ja og de næste par dage var det som om jeg bar på en stor byrde. 
Jeg vidste det ville lette, når jeg havde opfyldt min forpligtelse. En af-
ten da de andre var gået i seng ventede jeg nervøst på det rette øjeblik 
til at sige disse ord. Far sad og røg en cigaret og rejste sig for at drys-
se asken i askebægeret. Så sagde jeg med en skælvende nervøs, næsten uhør-
lig stemme: 'Far, jeg elsker dig.' 

Han stod med ryggen til mig og han vendte sig ikke, eller sagde eller gjor-
de noget som helst. Jeg troede ikke han havde hørt mig. Og så gentog jeg 
svagt: 'Far, jeg elsker dig.' så vendte han sig ganske langsomt om imod mig. 
Min ufølsomme, urørlige far med tårerne strømmende ned ad sine kinder, lag-
de armene omkring mig, trykkede mig ind til sig og kyssede mig på håret. 
Det var første gang i mit 16-årige liv jeg husker at have set min far be-
væget." (Som fortalt til Linda Marx Terry, Ensign3 febr. 1978, s. 51). 

Hvad. gjorde denne søster for at ære sin far? Hvordan kunne et sådant skridt 
hjælpe os til at ære vore forældre? (Skriv følgende på tavlen: "Fortæl dem 
at du elsker dem." 

Tal om følgende måder at ære sine forældre på. Skriv en liste på tavlen, 
over de forslag, du mener vil være den største hjælp for eleverne. 

Gør noget for at fremme harmoni og enighed 
Vær pålidelig, venlig, kærlig og forstående 

Gå ingen steder og gør intet, som ville få jeres mor eller far til at 

skamme sig over jer 
Vis passende respekt for jere's forældre under alle forhold 
Tag hensyn til jeres forældres følelser 
Gør jeres forældre ære og giv dem grund til at være stolte af jer 
Vær én fredsstifter og et eksempel på Jesu Kristi evangelium 

Hvad kan vi gøre for at ære vore forældre, når vi vil anvende disse forslag? 
Hvordan kan vi ære vore forældre når vi er sammen med vore venner? Føj yder-
ligere forslag til listen på tavlen. 

Når vi får en påmindelse om at ære vore forældre synes vi somme tider at 
dette først og fremmest gælder mindre børn. Men der er ikke sat nogen al-
dersgrænse for at holde budet om at ære sine forældre. Denne befal ing gælder 
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os alle, uanset hvilken alder vi har. 

Fremvis billede 16a: Kvinde tager sig af sin ældre mor. 

"Da Jesus gik på jorden opdagede han at jøderne havde ændret loven, som 
krævede at de skulle ære deres far og mor. De sagde at hvis et menneske 
lovede kirken penge, som oprindeligt skulle anvendes til at hjælpe den på-
gældendes forældre, havde vedkommende ingen pligt til at imødekomme sine 
forældres behov. Jesus påpegede overfor dem, at ved at opstille denne regel 
havde de brudt Guds lov - de ærede ikke deres far og mor." (Se Matt. 15:1-6) 
(Family Home Evening Manual, 1967, s. 167). 

Fremvis billede l6c, Rut og No'omi 

I Bibelen kan vi læse historien om Rut, der sammen med sin svigermor, 
No'omi, og sin svigerinde, Orpa, var blevet enke. No'omi opfordrer sine to 
svigerdøtre at vende tilbage til deres hjem. Orpa vender tilbage, medens 
Rut bliver hos sin svigermor, idet hun siger: "Nød mig ikke til at forlade 
dig og vende tilbage! Nej, hvor du går hen, der vil jeg gå hen, og hvor du 
tager bolig, der vil jeg tage bolig; dit folk skal være mit folk, og din 
Gud skal være min Gud; 

hvor du dør, der vil jeg dø, og der vil jeg jordes." (Rut 1:16-17). 
Rut og No'omi vender tilbage til Judas land, hvor Rut samler aks på marker-
ne og bliver i stand til at forsørge No'omi på hendes gamle dage. 

Hvad kan vi lære af Rut, med hensyn til at tage sig af gamle forældre? 

Præsident Joseph F. Smith har sagt: 

"Børn, tænk på jeres forældre. Efter at de har passet jer som spæde og op 
gennem barndomsårene, efter at de har givet jer mad og klæder og uddannelse, 
givet jer en seng at sove i og gjort alt, hvad der stod i deres magt for at 
gøre det godt for jer, forsøm dem så ikke når de bliver svage og nedbøjes 
under vægten af deres år. Forlad dem ikke, men slå jer ned i nærheden af 
dem og gør alt hvad I kan for at trøste dem og bidrage til deres velbefin-
dende." (Gospel Doctrine, p. 314) 

Hvilket ansvar har vi overfor vore forældres fysiske behov? Kan I nævne 
nogle måder, hvorpå vi kunne klare sådanne fysiske behov? 

Nogle har forældre, der er imod at de tilslutter sig kirken. Nogle synes 
måske de har overtrådt budet om at ære deres forældre ved at gå imod deres 
ønsker, idet de tilsluttede sig kirken. Denne situation befandt en jødisk 
søster, Renee Pool Vorhaus, sig i: 

"Ah, hvor jeg kæmpede med dette - hvordan kunne jeg nogen sinde blive mor-
mon i andet end fantasien? Alle mine bedsteforældre, tanter, onkler, fætre 
og kusiner var døde i den anden verdenskrigs helvede. Deres død, såvel som 
åndre seks millioner jøders død, havde været spildt. Hvis jeg nu offent-
ligt skulle tilstå, at Jesus var Kristus, ville jeg så ikke også dermed 
erklære, at deres liv var spildte? Igennem århundrederne havde jøderne lidt 
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under de værste forfølgelser og de ondeste skændsler, fordi de ikke ville 
svigte deres forpligtelser og tro. De var blevet . . . jaget . . . fra 
land til land . . . uden beskyttelse eller hjælp fra menneskenes love. . . 

Hvordan kunne jeg nu forkaste og fornægte mi t folk og deres fastholdelse 

af (deres) tro. . .? 

Jeg elskede minderne om min familie; jeg elskede mindet om mine forfædre; 
og jeg elskede min jødiske tro. Men nu havde jeg fundet kilden til al kær-
lighed, og for fuldtud at få del deri forstod jeg, at jeg måtte blive mor-
mon." (Den danske Stjerne, marts 1979, s. 19) 

Midt i denne kamp modtog denne søster et smukt og kærligt vidnesbyrd om at 
der ikke var nogen ting på jorden der var mere vigtigt end at blive medlem 
af den sande kirke. Hendes forældre har utvivlsomt lært hende at søge sand-
heden, at elske Gud og at følge sit hjertes tilskyndelser samt Andens til-
kendegivelser. Hendes beslutning viste ikke manglende respekt, men var en 
ære mod forældrenes undervisning om at adlyde Gud og søge sandheden. Om-
vendte kan ved hjælp af deres medlemskab i kirken opmuntre deres forældre 
og andre til også at antage evangeliet. 

Kan I nævne nogle måder hvorpå nyomvendte kan vis-e deres forældre kærlig-

hed og respekt? 

Vi kan ære vore forældre, selv efter de er døde, ved at leve et liv, som 

de ville være stolte af. Vi kan også ære dem ved at samle vores og deres 

slægt. 

Skriv følgende tilføjelse til listen på tavlen: Lev retfærdigt og gør ge-

nealogisk arbejde. 

Vi har det privilegium at vi kan forene vor familie for al evighed ved 
hjælp af templets velsignelser. Dette privilegium udstrækkes udover vor 
umiddelbare familie til vore forfædre, som levede på jorden før os. Herom 
har ældste Theodore M. Burton sagt: 

"(Vore forældre) har fået det løfte, at selv om de blev født på et tids-
punkt og et sted, hvor de ikke kunne høre om evangeliet i dette liv, ville 
Gud tilvejebringe frelsere for dem, mellem deres efterkommere, så de til 
sidst kunne modtage alle de velsignelser, de var blevet lovet. Vi er disse 
frelsere." (God's Greatest Gift, s. 233) (Se lektie 20: "Vore ansvar for 
genealogisk arbejde" i dette lektiehæfte - hvor der er yderligere oplys-
ninger om genealogi.) 

KONKLUSION 

Vi har gennem vore forældre modtaget fysiske legemer og muligheden for at 
stå vor prøve her på jorden. Vi har fået befaling om at ære vore forældre. 
Vi må hver især forsøge at gøre dette ved at efterleve evangeliets princip-
per og følge Jesu Kristi eksempel. 
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UDFORDRING 

Tænk over hvad I kan gøre for at ære jeres forældre. Skriv en liste over 
ting, I kan gøre hver dag, for at ære dem. Tilrettelæg en aktivitet for at 
ære jeres bedsteforældre. Sæt jer for i denne uge personligt, eller i et 
brev, at fortælle jeres forældre at I elsker og værdsætter dem, og giv 
mindst én særlig grund til at I gør det. 

YDERLIGERE SKRIFTSTEDER 

3. Mos. 20:9 (man må ikke forbande sin fader og moder) 
Ordsp. 6:20-22, 23:22 (følg forældrenes lærdomme) 
Matt. 19:19 (ær din far og mor) 

1. Nephi 17:55 (Nephi befaler sine brødre at ære deres forældre) 
L&P 98:16 (vend børnenes hjerter til deres fædres hjerter) 

LÆRERFORBEREDELSER 

Forberedelser før denne lektie: 
1. Sørg for at der er tavle og kridt 
2. Bed nogle elever læse eller fremlægge historier og skriftsteder fra 

denne lektie. 
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Hvad kan vore 
hjemmelærere gøre for os? 

I denne lektie lærer vi hvordan vore hjemmelærere kan styrke vores familie 
og hvordan vi kan hjælpe dem til at udføre deres opgaver. 

HJEMMELÆRERNES ANSVAR 

"For nylig fortalte en stavspræsident om sit besøg i en juniorsøndagsskole-
klasse, sammen med nogle andre. Da de besøgende kom ind i klassen blev de 
budt velkommen af læreren, der forsøgte at gøre denne oplevelse betydnings-
fuld for de små, idet han sagde til et lille barn på første række: 'Hvor 
mange betydningsfulde mennesker er her i dag?' Barnet rejste sig og begynd-
te at tælle højt. Han nåede til sytten, da han havde regnet hver eneste til-
stedeværende i lokalet med. Der var sytten meget betydningsfulde mennesker 
til stede den dag, børnene og de besøgende! 

'Det er sådan Kristus føler det og det samme bør vi gøre.'" (Marion D. Hanks 
i Ensign3 jan. 1973, s. 127) 

Alle mennesker er betydningsfulde for vor himmelske Fader. 

Profeten Joseph Smith forstod hvor betydningsfuld den enkelte og familien 
er. Han fik åbenbaret en plan, hvorved præstedømmet kunne tage sig af hver 
eneste. Herren fastslog at brødrene s tøjl 1 e -"besøge medlemmerne i hjemmene 
og formane dem til at bede lydeligt og i løndom og til at opfylde alle de-
res huslige pligter." (L&P 20:47) 

Lærerne skal "våge over kirken" (L&P 84:111). 

Hvad. er det for lærere som er blevet bedt om at våge over familierne i kir-
ken? 

I vore dage kaldes disse lærere for "hjemmelærere". Hjemmelærerne er kaldet 
af Gud til at våge over hans folk og som sådan skal de styrke fædrene på en 
måde der kan hjælpe dem til at føre deres familie sikkert gennem livets op-
levelser og tilbage til Gud. De skal hjælpe den enkelte og familierne til 
at efterleve evangeliet mere fuldtud. Hjemmelærerarbejdet styres af kirkens 
generalautoriteter. Hjemmelærerne repræsenterer Herren, biskoppen eller 
grenspræsidenten og kvorumslederen. De skal hjælpe biskoppen eller grens-
præsidenten at holde sig i nær kontakt med det enkelte medlem og wardets 
familier. De hjælper med til, at kirkens programmer kan stilles til rådig-
hed for det enkelte medlem, for faderen og hans familie. 

En hjemmelærer udvælges blandt de værdige medlemmer i Det melkisedekske 
Præstedømme. Som kompagnon kan han have et andet medlem af Det melkisedek-
ske Præstedømme, en præst eller en lærer, der har Det aronske Præstedømme, 
eller hvis det er nødvendigt, en diakon, som kan få til opgave at være 
hjemmelærer. Hjemmelærerne skal besøge alle medlemmerne i hjemmet mindst én 
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gang om måneden. 

Fremvis billede 17a: Hjemmelærere besøger en familie 

En bror der blev kaldet til at vare hjemmelærer havde et stærkt ønske om 
virkelig at betjene dem, han skulle besøge. Han sagde: "Jeg har læst i Lære 
og Pagter, hvor pligterne står beskrevet. Det gjorde især indtryk på mig at 
jeg skal 'våge over mine familier, være hos dem og styrke dem' (Se L&P 20). 

Jeg forpligtede mig personligt overfor Herren at jeg ville forsøge at 'våge 
over mine familier' på den måde han ville have gjort det. . . 

I ét af de hjem, jeg besøgte i mit distrikt, boede en enke. En dag, da det 
var en frygtelig snestorm, så min hustru og jeg hvordan hun kæmpede sig 
frem på sin indkøbstur. Jeg standsede bilen og sagde at det ville være et 
privilegium for mig at få lov at tage hende med. Jeg bad hende betragte mig 
som en ven og at lade os vide når som helst hun trængte til hjælp, så vi kunne 
få en chance for at hjælpe hende. 

'Mange tak,' sagde hun. 'Det er første gang en hjemmelærer har gjort sådan-
ne ting for mig. 1 

En aften huskede jeg, at jeg aldrig havde set hende komme til en eneste sam-
menkomst, og jeg besluttede i al stilfærdighed at finde ud af hvorfor. 

Hun var imødekommende da min kompagnon og jeg bankede på hendes dør. . . 

Omsider begyndte jeg at tale om vore sammenkomster. 

'Ja, jeg må indrømme at jeg somme tider er blevet inviteret med. Men jeg 
har aldrig følt at jeg hørte til i gruppen. Der var ingen der inviterede 
mig til at følges med dem og jeg ønskede ikke at trænge[mig på.' 

Den måned gik hun til sin første sammenkomst sammen med min hustru og mig. 
Ingen kunne have været mere glad og taknemmelig. . . 

Senere faldt det mig ind at hun ikke havde nogen stilling i wardet. Jeg 
nævnede det for min gruppeleder, som talte med biskoppen om det. Det varede 
ikke længe før hun taknemmeligt sagde ja til at undervise i juniorsøndags-
skolen. 

Gennem disse erfaringer lærte jeg, at stillingen som hjemmelærer er en 
slags ekstra far i familien - én der bringer kvorummets, wardets og selv 
kirkens hjælp og faciliteter ud til hver enkelt familie og det enkelte 
medlem." (Improvement Era3 juni 1967, s. 114-115). 

Hvad mente denne hjemmelærer det virkelig betyder at "våge over familierne"? 

HJÆLP HJEMMELÆRERNE MED AT UDFØRE DERES ANSVARSOPGAVER 

Vi må sørge for at hjemmelærerne føler sig velkomne i vort hjem ved at kal-
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de alle familiens medlemmer sammen under deres besøg. Vi kan foreslå dem at 
komme, når hele familien er hjemme. Ethvert familiemedlem bør ære og re-
spektere hjemmelærerne som gode venner af familien. 

Når vi får problemer eller kommer i vanskeligheder, bør vi sende bud efter 
vore hjemmelærere. De kan sørge for at vi får en præstedømmevelsignelse, 
hvis vi ikke har Det melkisedekske Præstedømme i vort hjem. Vi kan hjælpe 
dem til at udføre, hvad de er kaldet til, ved at søge åndelig støtte hos 
dem, når vi har problemer. En hjemmelærer har fortalt om sit besøg hos en 
ældre, delvis invalid, dame: "Hun udtrykte sin bekymring for et barnebarn 
som skulle gennemgå en meget alvorlig operation den næste dag. Hun spurgte 
om vi ville knæle ned sammen med.hende og bede en bøn for den lilles hel-
bred." (Boyd K. Packer i Ensign, jan. 1973, s. 90). 

HJEMMELÆRERE OG FAMILIENS OVERHOVED 

Hjemmelærerne skal anerkende, støtte og styrke familiernes præsiderende 
myndighed ved at arbejde gennem dem. Hvis der er en far i hjemmet skal han 
anerkendes som patriarken - det familiemedlem som præsiderer i familien. 
Hvis der ikke er nogen far i hjemmet skal moderen anerkendes som den præsi-
derende myndighed og hjemmelærerne skal arbejde gennem hende i denne opga-
ve. Hjemmelærerne skal også arbejde direkte med de enlige medlemmer, som 
bor udenfor familien og hjælpe og styrke dem, når de har brug for det. 

Seniorhjemmelærerne opfordres til at holde personlige interview med faderen 
i hver familie de besøger. Ved hjælp af sådanne interview kan hjemmelærerne 
få kendskab til deres tildelte familiers problemer, behov og tilstand og 
lære at forstå dem, så de bedre kan hjælpe dem med at klare de udfordringer 
de sti 11 es overfor. 

Følgende beretning viser hvordan to hjemmelæreres arbejde gennem faderen 
hjalp dem til at udføre deres opgave effektivt: 

"Samuel Bowen var ikke medlem af kirken. Hans kone og børn var medlemmer, 
og derfor blev der aflagt mange . . . hjemmelærerbesøg hos familien Bowen. 
Sædvanligvis rettedes disse henvendelser især til de medlemmer i familien, 
der var medlemmer af kirken. Derfor plejede broder Bowen at undskylde sig 
eller lade være med at komme frem, når der var besøg . . . Mr. Bowen kom 
lejlighedsvis i kirken. 

For omkring to år siden havde en ny hjemmelærer, bror Walker, fået tildelt 
familie Bowen. Efter at have truffet dem og diskuteret situationen med 
præstedømmelederen, følte bror Walker sig stærkt tilskyndet til at koncen-
trere sin opmærksomhed om hjemmets overhoved - broder Bowen. I de følgende 
måneder gjorde han det på en bevidst, velgennemtænkt måde. For eksempel af-
talte han aldrig et besøg gennem søster Bowen, men kun gennem ham. Han kon-
taktede kun børnene efter tilladelse fra familiens overhoved. Derpå kom han 
en række gange til hjemmet, udelukkende for at tale med broder Bowen. Ved 
sådanne besøg diskuterede de, hvordan han kunne hjælpe de enkelte medlemmer 
af familien. Til at begynde med blev broder Bowen forskrækket over denne 
hensynsfuldhed, fordi det var noget nyt, men han lærte snart at sætte pris 
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på broder Walker, flange høfl ighedsbesøg blev aflagt i hjemmet, men kun sjæl-
dent blev der givet et direkte evangelisk budskab til familien. 

En aften da broder Walker besøgte broder Bowen privat, og de sad i daglig-
stuen, spurgte Walker: 'Sam, hvordan kan det være, at du, der har sådan en 
vidunderlig familie, der er medlemmer af kirken og er med til al den akti-
vitet, aldrig har overvejet at blive medlem af kirken? Broder Walker blev 
forbløffet over svaret: 'Jeg tænker, at det er fordi ingen nogen sinde har 
spurgt mig, om jeg var interesseret. I virkeligheden har jeg læst en hel del 
af jeres kirkes 1itteratur og tror, ligesom I gør.' 

En måned senere blev Samuel Bowen døbt i kirken, og senere blev familien be-
seglet til ham i templet." (Og når du engang omvender dig, da styrk dine 
brødre, studievejledning for Det melkisedekske Præstedømme, 1974-75). 

Når hjemmelærere ikke forstår hvordan de kan hjælpe et ikke-medlem eller en 
inaktiv ægtemand, hvad er så hustruens pligt? (At hjælpe dem til at lære 
manden at kende og foreslå hvordan de kan hjælpe ham.) 

Hjemmelærerne bør støtte faderen og regelmæssigt spørge, hvordan de kan være 
ham og hans familie til større hjælp. 

HVORDAN KAN HJEMMELÆRERE HJÆLPE FAMILIEN? 

Hjemmelærere kan hjælpe vore familier på mange måder. De kan vise hvordan 
man arrangerer og leder fami1iehjemmeaftener. De kan opfordre os til at ud-
vikle vore talenter. De kan tilbyde at råde og hjælpe os med at løse vore 
problemer og hjælpe os til at få mere åndelighed i vores familie. 

Hjemmelærere må tilpasse deres budskab og indsats efter den enkelte og fa-
miliens behov. De har magt til at velsigne, vejlede og styrke den enkelte 
og familierne. Det er især nødvendigt at de våger over medlemmer, der bor 
alene, som ofte føler sig ensomme og har brug for den tryghed og trøst der 
ligger i at vide at deres hjemmelærere er interesserede i dem, og vil hjælpe 
dem med at klare deres behov. 

Herren forventer at forældrene hjemmeunderviser deres familie i evangeliet. 
Forældre kan bede hjemmelærerne hjælpe sig med dette. Et par bekymrede for-
ældre søgte råd og hjælp hos deres hjemmelærere - deres 18-årige datter var 
begyndt at komme sammen med en ung mand der ikke var medlem af kirken. For-
ældrenes hidtidige anstréngelser for at fraråde deres datter dette romanti-
ske forhold var hele tiden blevet mødt med modstand. 

"Faderen gik til hjemmelærerne og talte privat med dem og han bad dem gøre 
tre ting. Han sagde: 'Næste gang I kommer vil jeg gerne have jer til at give 
en særlig lektie til vores familie om tempelægteskab. Jeg vil gerne have jer 
til at bære jeres vidnesbyrd om hvad dette princip har betyder for jer og i 
jeres tilværelse. Og endelig vil jeg være glad hvis I i forvejen vil fortæl-
le mig hvornår I kommer, fordi jeg specielt ønsker at vores datter skal være 
til stede og høre lektien.' 
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Som aftalt gav hjemmelæreren og hans juniorkammerat en lektie om tempelæg-
teskab og bar vidnesbyrd om de velsignelser der tilflød dem, fordi de havde 
været lydige mod denne hellige ordinanse. Datteren reagerede ikke lige med 
det samme. Hun fortsatte med at komme sammen med den unge mand. En sen aften 
hørte moderen og faderen hende komme hjem, efter at have været ude med det-
te ikke-medlem. Et øjeblik efter kom hun listende hen til sine forældres 
senge og hviskede: 

'Jeg ved I har været bekymrede for jeres datter, men i aften har jeg gjort 
op med mig selv at jeg kun vil giftes i templet. Lige siden hjemmelærerne 
gav den lektie har jeg bedt meget. Nu har jeg fået svaret på mine bønner. 
Jeg vil ikke gå ud med Tom mere.'" (L. Brent Goates i Improvement Era} okt. 
1966, s. 874-75.) 

Hvordan hjalp disse hjemmelærere denne familie? 

Hjemmelærere kan hjælpe nydøbte medlemmer med at føle sig godt tilpas ved 
kirkens gudstjenester, ved at præsentere de seks særlige hjemmelærerlektier, 
om hvordan man drager nyomvendte ind i fællesskabet. De kan hjælpe nye med-
lemmer til at finde nye venner på deres egen alder og niveau, og hjælpe 
alle familiemedlemmerne til at blive aktivt engageret i kirkens aktiviteter. 

Hjemmelærere bør være sige så interesseret i familiens fysiske som deres 
åndelige velbefindende. En hjemmelærer spurgte, efter at have ført en ånde-
lig samtale og bedt en bøn i et hjem: 'Det har regnet i fire dage nu. Hvor-
dan er taget på jeres hus? Hvis I skal have det repareret må I sende bud 
efter mig.'" (George P. Barber i Improvement Era9 marts 1968, s. 39.) 

Efter et jordskælv i Peru blev to missionærer bedt om at finde frem til 
kirkemedlemmer i deres område og se hvilken hjælpe de havde brug for. En 
af missionærerne fortæller: 

"Jeg spurgte om nogen vidste hvor vi kunne finde Hermano Carkenas, som var 
grenspræsidentens førsterådgiver. Jeg blev henvist til et område bag lejren 
. . . Da jeg havde . . . sagt goddag . . . spurgte jeg ham om han havde no-
gen idé om hvor jeg kunne finde grenens medlemmer. . . Han tog en sammen-
lagt, krøllet seddel op af sin bukselomme og gav mig den. 
'Ældste,

1
 sagde han ydmygt, 'vi har gjort som du lærte os, da du underviste 

ældsternes kvorum her. Vi har udsendt hjemmelærere.'' På denne snavsede sed-
del stod oplysninger om hvor alle familierne i grenen boede, på nær to 
familier - om deres helbredstilstand og forhold - alle oplysningerne var 
indsamlet og videregivet af hjemmelærerne:" (H. Bruce Bowman i Ensign. 
marts 1978, s. 67). 

Hvordan kunne sådanne oplysninger hjælpe os i en nødsituation? 

Bror George Durrant fortæller hvordan en hjemmelærer hjalp hans familie: 

"Han kom ofte i vort hjem. Når han kom, nævnte han hver enkelt barn ved 
navn og talte til dem personligt. Han lyttede omhyggeligt til alt, hvad 
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de sagde. De vidste, at han holdt af dem og interesserede sig for dem. 

Når vore nyfødte blev velsignet, stod han ved siden af mig i kredsen af 
præstedømmebærere. Når vore børn nærmede sig dåbsalderen, talte han med dem 
om vigtigheden af denne store ordinanse. Når de blev nedsænket i vandet, 
stod han der som vidne og glædede sig sammen med os. Hans hænder blev, 
sammen med mine, lagt på deres hoveder når jeg ordinerede dem til medlemmer 
af kirken. Da vor ældste søn blev ordineret til diakon, kom han for at lyk-
ønske. 

Da jeg var nødt til at forlade byen i forretningsøjemed, ringede han hver 
dag til mit hjem, for at forhøre sig om familiens velbefindende. Hver uge 
når vi kom til kirke, kom han over og trykkede vore hænder. En gang da jeg 
var syg, kom han sammen med en anden broder og salvede mig. Han knælede of-
te sammen med vor familie i bøn. 

Han prædikede aldrig for os, men den måde han lyttede, fik os til at gøre 
vort bedste. Han var ikke kendt som en mesterlærer eller som én, der havde 
en høj uddannelse, men fra ham og gennem ham følte vi styrke og visdom. Han 
udstrålede en ånd, som fik os til at respektere og stole på ham. Det var 
ikke så meget det han sagde, men det han var, som øvede indflydelse på os." 
(Den danske Stjerne, okt. 1970, S. 314). 

Få en elev til at fortælle hvordan hjemmelærerne har hjulpet hendes familie. 

KONKLUSION 

Hjemmelærerne repræsenterer Herren, biskoppen eller grenspræsidenten, og 
præstedømmets kvorum, idet de skal styrke familierne åndeligt og timeligt. 
De kan hjælpe deres tildelte familier eller enkeltpersoner at tage del i 
kirkens programmer og opmuntre dem til at passe deres pligter overfor kir-
ken og familien. Hvert familieoverhoved kan arbejde sammen med hjemmelærer-
ne på at styrke hjemmet og forberede familien til ophøjelse. 

UDFORDRING 

1. Inviter jeres hjemmelærere til en særlig familiehjemmeaften på en anden 
aften end en mandag. 

2. Benyt jeres hjemmelærere når I er i nød. Hold dem informerede om jeres 
personlige og familiens behov og tilstand. 

YDERLIGERE SKRIFTSTEDER 

2. Tim. 2:2 (pålidelige mennesker skal undervise andre) 
L&P 20:46-47 (præsterne skal besøge og formane) 
L&P 44:6 (ældsterne skal besøge de fattige og nødlidende) 
L&P 82:19 (enhver skal søge sin næstes fordel) 
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LÆRERFORBEREDELSER 

Forberedelser før denne lektie: 
1. Læs L&P 20:1+6-1+7 
2. Bed en elev fortælle hvordan hjemmelærere har hjulpet hendes familie 
3. Bed nogle elever læse eller fremlægge historier og skriftsteder fra 

denne lektie. 
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Forberedelser 
til fremtiden 

Lektie 18 

I denne lektie lærer vi hvordan vi kan forberede os til at dække fremtidige 
behov, som Herren har instrueret os om det. 

VÆRDIEN VED AT FORBEREDE SIG KLOGT 

Ældste Ezra Taft Benson har sagt: 

"Vi har pligt til at overleve, ikke blot åndeligt men også fysisk. Det skal 
ikke være en overlevelse på bekostning af principper, for det er den sik-
reste vej til nederlaget, men det skal være en overlevelse som skyldes in-
telligent forberedelse. Vigåren tid i mødesom vil sætte både vores moral-
ske og fysiske styrke på prøve. (Improvement Era, juni 1967, s. 59). 

Hvad mener ældste Benson med at vi er nødt til at forberede os "ikke alene 
åndeligt men også fysisk" til den tid der kommer? (Herren forventer at vi 
klarer vore daglige fornødenheder efter bedste evne. Vi kan ikke forvente 
at andre skal hjælpe os hvis vi ikke selv gør alt hvad vi kan. 

Samtidig med at kirken underviser i åndelig forberedelse, opfordres vi 
også til at forberede vore fysiske behov i tiden der kommer. I 1936 indfør-
te kirken en velfærdsplan, efter en åbenbaring til præsident Heber J. Grant. 
Denne plan lærer os hvordan vi klogt skal anvende alt det Her,en har givet 
os. Følger vi den, vil vi være i stand til at forsørge os selv og andre, 
som kan trænge til hjælp. Velfærdsplanen begynder med familien. 

FAMILIEMÆSSIG BEREDTHED 

Det er vores families pligt at forsørge medlemmerne af vores familie. Under 
normale forhold skal vi sørge for at elske og styrke hinanden, i vore ret-
færdige bestræbelser. Når der opstår problemer skal vi hjælpe hverandre med 
at lose disse problemer. Pligten til at hjælpe en anden "består i, for den 
enkelte at sørge for sig selv, for forældre at sørge for deres børn, for 
børn at sørge for deres gamle forældre og bedsteforældre." (Victor L. Brown 
i Den danske Stjerne, okt. 1976, s. 93). 

Få en elev til at fortælle hvad der står "under overskriften "Familieansvar" 
i Håndbog i evangeliske vrincivver. s. 113- Hvilket ansvar har faderen for 
sin familie? Moderen? Børnene? 

Det er nødvendigt at forberede sig for at kunne vise den rette omsorg for 
andre. Enhver familie bør lægge planer og forberede sig til at kunne tage 
sig af hinanden under alle omstændigheder og i krisesituationer. 

Hvilke forandringer i livet er vi nødt til at være forberedt på? (Alderdom, 
sygdom, omskiftelser, tab af forsørger, arbejdsløshed; omsorg for gamle 
forældre eller handicappede børn. 
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Herren har advaret os om at vi vil komme ud for ulykker og prøvelser: 
Hagl storm skal blive sendt ned for at ødelægge jordens afgrøde (L&P 29:16); 
sygdom skal dække landet (L&P 45:31); krig på jorden (L&P 63:33); og der 
skal også komme hungersnød og jordskælv (Matt. 24:7). 

Hvilke ulykker er vi nødt til at være forberedt på? (Død, kvæstelser, ar-
bejdsløshed, brand, hungersnød). 

Hvordan kan en familie være forberedt til at imødegå sådanne ulykker? (Hvor 
det er muligt kan man oplagre fødevarer, brændsel og tøj til etårs forbrug. 
Skrive testamente. Holde sig fri for gæld. Lære sig et ekstra erhverv. 
Spare op). 

Medlemmer i Boston staven, Massachusetts (USA), kom ud for en nødsituation 
under en voldsom vinterstorm. Det stormede så kraftigt at der lå snedriver 
som var op til 3J meter høje. Vejene var lukkede i dagevis. 

Gordon Williams, præsident for Boston staven, sagde: "Der er mange eksem-
pler på hvordan medlemmerne tog af deres forråd og delte ud til venner og 
naboer, som ikke kunne få fat i deres forråd." Nogle bagte brød til naboer, 
som ikke havde noget forråd. Andre 'delte ud af deres dåsemad, mælkepulver, 
honning og andet forråd."' 

Mellem 100 og 150 mennesker i området døde som følge af stormen. Søster 
Ruth Tingey, som var stavspræsidentinde, fortalte at hendes familie havde 
forberedt sig, idet de havde et fødevareforråd, en brændeovn og masser af 
brænde. Hun sagde: "Vi stolede helt sikkert på at vi ville kunne klare hvad 
som helst, da stormen kom. Vi havde varme. Det var bare en oplevelse for 
os. For nogle mennesker var det en tragedie eller i hvert fald meget, me-
get vanskeligt." (Janet Brigham i Ensign, apr. 1973, s. 77-73). 

Hvordan prægede disse Boston familiers forberedelser deres indstilling til 
at være forberedt i en nødsituation? 

Enhver familie, der er forberedt på den måde Herren har befalet det gennem 
sine profeter, vil være i stand til at opretholde medlemmerne i sin familie, 
uden yderligere hjælp, selv under kriser. 

Præsident Spencer W. Kimball har givet følgende råd:J_Vi opfordrer alle 
sidste dages hellige familier til at blive selvforsynende og uafhængige." 

(Church News, 3. apr. 1976, s. 8). 

OMRADER HVOR FAMILIER BØR VÆRE BEREDTE 

Fremvis skiltet 18a: Personlig og familiemæssig beredLhed 

I en typisk familie er det i reglen faderen der er forsørgeren, men somme 
tider er moderen og børnene nødt til at arbejde for at skaffe familiens 
nødvendigheder, på grund af sygdom, ulykker eller uansvarlighed fra fader-
ens side. Familiens medlemmer må være forberedt på at forsørge familien, 
hvis det skulle blive nødvendigt. Moderen bør undgå at arbejde udenfor 
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hjemmet, medens børnene vokser op, undtagen i nødsituationer. 

Ældste Marvin J. Ashton har givet følgende råd, for at hjælpe familier med 
at forberede sig til at få bedre arbejde: "Fuldfør så megen heluddannelse 
som muligt. Penge, der bruges til uddannelse, er klogt anvendt. Dette om-
fatter også fagskoler, aftenskoler og korrespondancekurser, hvor sådanne 
findes, til at uddanne jer. Opnå én eller anden færdighed eller evne, som 
kan bruges til at undgå langvarig arbejdsløshed . . . vi bør ikke tillade 
os at sidde med hænderne i skødet, når vi er arbejdsløse, og vente på 'ar-
bejde i vores f a g 1 , hvis andet ærligt, midlertidigt arbejde er at få." 
(Den danske Stjerne3 juli 1976, s. 24). 

Tænk over følgende problem og hvad der kunne gøres for at løse det. John, 
der er far til to mindre børn, er arbejdsløs. Han finder et arbejde og ar-
bejder kort tid. Han kan ikke lide arbejdet, derfor siger han op uden at 
have andet arbejde. De kan ikke klare sig med hans understøttelse. Hans hustru 
har problemer med sit helbred og kan derfor ikke arbejde udenfor hjemmet. 
Desuden må hun tage sig af familiens to små børn. 

Hvad kan denne familie gøre for at løse deres problem? Hvad "bør faderen 
gøre? Hvordan kan hans hustru hjælpe til? Børnene? Andre familiemedlem-
mer? Kirkens medlemmer? 

Hvis faderen tager et arbejde han ikke bryder sig om, hvordan kan han så 
forberede sig til at få en anden slags arbejde, samtidig med at han forsør-
ger sin familie, som han bør? Hvad kan unge piger gøre for at opmuntre unge 
mænd til at forberede sig til at få et godt job? 

Hvorfor bør en ung pige forberede sig til at kunne arbejde udenfor hjemmet? 
(For at hun kan forsørge sig selv, hvis hun ikke bliver gift, eller indtil 
hun bliver gift. For at hun kan forsørge sig selv og sin familie hvis hen-
des mand dør eller bliver uarbejdsdygtig.) 

Anvend penge, værdier og ejendele klogt 

Vi er nødt til at styre vore penge og værdier klogt. Vi må lære vore børn 
at spare op og at planlægge, hvordan de kan bruge deres penge. Klog anven-
delse af penge hjælper os til at opstille et budget over familiens behov 
og at undgå frygt, mangler og overraskelser. På den måde bliver vi i stand 
til at betale tiende og offerydelser og til at kunne dele med andre. Vi 
vil således bedre kunne tjene andre i kirken, samfundet og verden. 

Der er en familie, som har et forslag til hvordan man klarer familiens 
økonomi: "Noget der aldrig virker . . . er denne indstilling: 'Det er mine 
penge, så jeg bruger dem, som jeg vil.' Uden hensyn til om det er manden 
eller hustruen, der bringer pengene hjem, bør alle penge tilhøre dem begge. 
Hverken manden eller hustruen har ret til at gå ud og bruge penge 'fordi de 
tilhører mig. 1" (Orson Scott Card i Den danske Stjerne3 maj 1979, s. 10.) 

Børn kan lære hvordan man bruger sine penge klogt, hvis de indvies i fami-
liens økonomiske beslutninger, når det er passende. En mor fortæller føl -
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Udvikl 
evnen til at 

læse og fortsæt 
med at lære 

Udvikl evner 
til at passe 
et godt job 

Anvend penge, 
værdier og 
ejendele klogt 

Dyrk en have og 
anskaf et forråd 
af mad og andre 
nødvendigheder 

Spis rigtigt, 
dyrk motion og 
få passende 
hvile 

Vær glad, lev 
i fred med Gud 
og med hinanden 



gende oplevelse: 

"Da vi tænkte på at købe et klaver, tog vi børnene med for at se på priser. 
Vi sagde til forhandleren at vi ville komme tilbage senere, når vi havde 
drøftet det i familien. . . Efter at have talt det igennem besluttede vi 
som familie, at vi ville købe et klaver - selv om det betød at vi måtte skæ-
re ned på 'det ekstra'. Børnene havde ikke noget imod det, fordi de følte 
at det også var deres beslutning." (Orson Scott Card i Den danske Stjerne, 
maj.1979, s. 10) 

Kan vi være mere betænksomme vår vi bruger penge? Hvordan kan vi blive be-

dre til at spare? 

Hvordan kan en klog økonomi bringe fred, tilfredshed og tryghed i hjemmet? 
(Når alle familiens medlemmer bedre forstår, hvor der nødvendigvis skal 
bruges penge, vil der være færre stridigheder og så vil man anskaffe sig 
de nødvendige ting først. Når man ved at der er sørget for de nødvendige 
ting vil man føle sig tryg). 

DYRK EN HAVE OG ANSKAF ET FORRAD AF MAD OG ANDRE NØDVENDIGHEDER 

Skal familien være beredt for fremtiden er vi nødt til at begynde med at 
samle et forråd af mad, tøj og, hvis det er muligt, brændsel til et års 
forbrug. (Se lektie 25: "Hjemmeforråd" her i lektiehæftet, hvor der er yder-
ligere oplysninger.) Hvis det er muligt bør familien dyrke grøntsager, hen-
koge, sy og selv fremstille de nødvendige ting. En af måderne, at forbere-
de os til fremtiden, er at passe godt på det vi har. Hvis vi bevarer og 
reparerer vort tøj og vore husholdningsartikler vil vi kunne bruge dem 
længere. 

Hvad har I brug for i et år? Hvad gør I i jeres familie for at have et års 
forråd af mad, tøj og brændsel? Hvad kunne I ellers gøre? 

SPIS RIGTIGT, DYRK MOTION OG FÅ PASSENDE HVILE 

Vi bør følge de rette regler for at opnå og bevare et godt helbred. Vi må 
spise sund mad. Vi må holde vore hjem og omgivelser rene og undgå at blive 
syge. Vi må sørge for at få passende hvile ved at følge Herrens råd: "Gå 
tidligt i seng, så I ikke er trætte. Stå tidligt op, at legeme og sind må 
være friske." (L&P 83:124). Det er også vigtigt at få regelmæssig motion i 
forhold til vort behov og vore begrænsninger. 

Enhver familie bør gøre alt hvad de kan for at være fysisk beredte. 

Hvorfor behøver vi et stærkt legeme? Hvorfor er det særlig vigtigt for un-

ge piger at passe deres helbred? Hvad kan vi gøre for at øge vor families 

sundhed? 

VÆR GLAD, LEV I FRED MED GUD OG HINANDEN 

Vore familier får et åndeligt beredskab af lykke og fred, hvis de hver 
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især kan acceptere livets sorger og problemer uden at lade dem få overhånd. 
Herom har ældste Boyd K. Packer fra De tolvs Råd givet følgende råd: 

"Dette liv er beregnet som en udfordring. Det er normalt at føle nogen 
ængstelse, nogen depression, nogen skuffelse, ja selv at gøre visse fejl-
tagelser. . . 

Hvis (I) skulle have en . . . uheldig dag engang imellem, ja, selv om der 
skulle forekomme nogle dage efter hinanden af den slags . . . så vær stand-
haftig og se tingene i øjenene. Og problemerne vil løse sig. 

Det er det store formål med vor kamp i livet." (Den danske Stjerne3 okt. 
1978, s. 158). 

Når udfordringerne kommer skal vi elske, støtte, påskønne og opmuntre hin-
anden indenfor familien. Når vi hjælper hverandre udvikler vi følelsesmæs-
sig styrke til at overvinde nuværende og fremtidige problemer. 

Ældste Marvin J. Ashton fra De tolvs Råd fortæller følgende historie om en 
familie som udviklede denne form for styrke: 

"Til en stavskonference fornylig havde jeg en opgave, hvor jeg var i sel-
skab med en enestående regional repræsentant for De Tolv. Under flyveturen 
fra Salt Lake City til San Francisco hørte jeg interesseret på hans beret-
ning om sin hustru, sine tre sønner og to døtre. Den ene datter, der var 
den yngste af fem børn, var født for ca. 17 år siden og hun var død inden-
for det sidste år. Hun var svært hjerneskadet ved fødslen og som følge 
deraf havde hun aldrig været i stand til at vokse eller udvikle sig i de 
16 år hun levede. En kærlig mors stadige omsorg og en venlig fars tålmodig-
hed og varme, samt tre ædle brødres og en betænksom søsters forståelse hav-
de gjort hendes ophold i hjemmet til noget særligt for familien. Jeg fik 
en dybere forståelse, da min rejseledsager fortalte mig hvilken velsignelse 
denne sjæl havde været i deres hjem. Han sagde: 'Ingen af de ting, man kan 
købe for penge, kunne have bragt os det sammenhold som vi fik gennem den 
kærlighed, tålmodighed og ydmyghed det bragte os blot at tage sig af hende.' 
Her bl ev en tragedie . . . vendt til en mulighed for at velsigne og til en 
evig families forråd og fælleseje." (BYU Speeches of the Years 1977, s. by). 

Ældste Ashton sagde også: "Gud har anbragt mennesker i familier for at fa-
miliemedlemmerne skal hjælpe hinanden. Gud har anbragt mennesker i fami-
lier for at det skal være en velsignelse for familiemedlemmerne. 

. . . Vi er nødt til at tage familiens medlemmer i hånden og vise dem at 
vor kærlighed er ægte og vedvarende." (Ensigns jan. 1974, s. 104). 

Vi skal også leve i kærlighed og harmoni med andre familier. Naboer skal 
være hjælpsomme overfor hinanden. 

Hvordan kan vi få hjælp til at forberede os til fremtiden ved at elske vor 
næste? (Vi kan slutte o:; sammen med dem i vanskelige tider. Vi bør være 
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lige så interesserede i deres velbefindende som vi er i vor; eget. Vi kan 
være en støtte for hinanden). 

UDVIKL EVNEN TIL AT LÆSE OG FORTSÆT MED AT LÆRE 

Alle mennesker bør lære at læse og skrive, og at regne til husbehov. Nar vi 
kan disse ting kan vi få bedre jobs og lære at anvende vore penge klogere. 
Vi skal læse i skrifterne for at lære noget mere om evangeliet og hvordan 
Herren har lært os at løse vore problemer. Uddannelse giver os større mu-
lighed for at tjene andre og gør os til bedre husmødre. 

Da nogle medlemmer i et land i Sydamerika havde lært at læse, lød følgende 
kommentarer: "Det er en fornøjelse at kunne læse teksten til kirkens sal-
mer," sagde en elev. En mor sagde at det var dejligt at kunne læse madop-
skrifter. En far sagde: "Jeg er stolt af at jeg kan læse, jeg vil lære min 
hustru og mine børn at læse." (Church Neus, 25. okt. 1975, s. 5). 

Evnen til at kunne læse og lære holder vort sind vågent og bringer os nye 
ideer og oplevelser. Præsident Brigham Young har sagt følgende: 

"Vi befinder os i en stor skole og vi bor være flittige til at lære. Vi må 
hele tiden gemme et forråd af kundskab om himlen og om jorden, og læse go-
de bøger. . . Læs gode bøger og drag så megen visdom og forståelse ud af 
dem, som I på nogen måde kan, ved hjælp af Guds Ånd." (Discourses of Brig-
ham Young} s. 248). 

Vi har' fået det løfte, at hvis vi forbereder os i familien, indenfor alle 
de områder der er nævnt på skiltet "Personlig og familiemæssig bredtiied" 
{se skiltet 13a), "vil mange af livets problemer blive løst". Vi "vil op-
leve sindsro midt under omvæltninger, sikkerhedsfølelse under usikkerhed 
og tilstrækkelighed midt i tider med mangel på nødvendige ting." (Victor L. 
Brown i Den danske Stjerne3 juni 1976, s. 24). 

KIRKENS BEREDTHED 

Herren har bedt os også at hjælpe andre foruden medlemmerne af vore fami-
lier. 

Læs L&P 52:UO 

Kirken yder hjælp til enkeltpersoner og familier, som ikke kan klare sig 
selv. Medlemmerne opfordres til at give mad, tøj og penge, så kirken kan 
hjælpe medlemmer i nød. Kirken anvender disse ting, sammen med fasteofre, 
til at hjælpe fattige og nødlidende. Det kan man med rette kalde "Kirkens 
beredthed". 

Følgende hændelse viser hvordan "kirkens beredthed" fungerer: 

"Da de forfærdelige oversvømmelser forekom i Rapid City, South Dakota, be-
gyndte de hellige i området øjeblikkeligt at yde hjælp til de nødstedte. 
De blev forsynet med tøj, sengeplads og varm mad gennem den lokale kirke-
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organisation. . . Der var kun brug for én eneste vognladning. . . Det drej-
ede sig om babymad, bleer og varme tæpper." {Den danske Stjerne, marts 1974, 
s. 101). 

Præsident Spencer W. Kimball har sagt følgende: 

"Der er tidligere sket mange katastrofer. Det ser ud som om der hver og 
hveranden dag sker jordskælv eller oversvømmelser eller storme eller ulyk-
ker, som kan skabe problemer for mange mennesker. Jeg er taknemmelig for 
at se, at vort folk og vore ledere er begyndt at forstå at hjælpe sig 
selv. . . 

Nu tror jeg tiden er kommet, hvor der vil indtræffe flere katastrofer, hvor 
der kan komme flere tornadoer og flere oversvømmelser . . . flere jordskælv 
. . . Jeg tror dette vil tage til, efterhånden som vi nærmer os enden, og 
det er vi nødt til at være forberedt på." (Conference Report, apr. 1974, 
s. 183-134). 

Skal vi overleve katastroferne er vi nødt til at være forberedt både som 
kirke, som enkeltperson og som familie. 

Når kirken er fuldtud organiseret i et område, får sidste dages hellige 
mulighed for at arbejde sammen under tilberedelserne af madforråd, tøj 
og husholdningsartikler, som kan bruges i krisetider. De hellige, som ikke 
kan klare sig selv, og hvis familier har gjort alt hvad de kan, vil modta-
ge disse ting som hjælp. Vi skal hjælpe alt hvad vi kan. Når vi yder så-
danne tjenestegerninger vil det hjælpe os med at blive værdige til at mod-
tage hjælp når og hvis vi får brug for det. Vi bør gøre alt hvad vi kan 
for at arbejde og betale for enhver hjælp vi modtager fra kirken. 

KONKLUSION 

Kirkelederne råder os til at sørge for vore familier. Dette indbefatter 
at vi tilrettelægger omhyggeligt hvad vi fremover får brug for. Herren 
har åbenbaret at jordens indbyggere vil få mange problemer i de sidste 
dage. Han har imidlertid lovet at "er I beredt, behøver I ikke at frygte." 
(L&P 38:30). Vi skal allesammen forberede os for fremtiden - både enkelt-
personer, familier og kirken. 

UDFORDRING 

Studér ski 1 tet med "Personl ig og fami 1 iemæssig beredthed". Vælg et område hvor 
du og din familie har brug for at berede jer. Begynd at forberede jer på 
det pågældende område. Efterlev en god sundhedslov. Læg planer om at 
fremstille flere af hjemmets nødvendigheder selv. Arbejd på at have et 
forråd til senere brug. Vær opmærksomme på de fattiges behov og hjælp dem 
når som helst og hvor som helst, det er muligt. Hjælp til med velfærds-
projekter, når I får muligheder for det, hvor I bor. Betal et gavmildt 
fasteoffer hver måned for at hjælpe dem, som virkelig ikke kan klare sig 
selv - enken, den forældreløse, den evnesvage, syge eller andre som er 
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blevet ramt af problemer. 

YDERLIGERE SKRIFTSTEDER 

1. Joh. 3:17 (gavmildhed viser kærlighed til Gud) 
Alma 34:28 (tag jer af dem som er i nød) 
L&P 42:42 (arbejd for føde og klæder) 
L&P 56:16-17 (de rige skal være gavmilde, de fattige skal arbejde) 
L&P 68:30-32 (du må ikke være doven) 
L&P 78:7, 13-14 (bered jer for at I kan være uafhængige) 

UERERFORBEREDELSER 

Forberedelser før denne lektie: 
1. Læs Håndbog i evangeliske principper, kap. 27 "Arbejde og det personlige 

ansvar" og kap. 37 "Familieansvar" 
2. Sørg for at der er tavle og kridt 
3. Bed en elev fortælle hvad der står under overskriften "Familieansvar" 

i Håndbog om evangeliske principper, kap. 27, s. 113 
Bed nogle elever læse eller fremlægge historier og skriftsteder fra 
denne lektie. 
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Familiens og vores 
personlige historie 

Lektie 19 

Denne lektie er beregnet til at hjælpe os med at forstå værdien af at føre 
familieoptegnelser og lære os hvordan vi kan få begyndt på det. 

HVORFOR BØR VI FØRE PERSONLIGE OG FAMILIEOPTEGNELSER? 

Fremvis billede 19a: Ung pige skriver dagbog 

Læs følgende historie for klassen; 

"Da Elizabeth bladede gennem sin afdøde fars bøger og papirer stødte hun 
på nogle omslag hvorpå der stod: 'Min egen historie'. Hun tog ét af dem 
og lukkede op. Hun vendte forsigtigt bladene. Der var breve, nogle få fo-
tografier, andre minder og her og der en beretning, der var skrevet med 
hendes fars håndskrift, om særlige familiebegivenheder. Der var korte be-
skrivelser af fødselsdage, notater om dåb og ordinationer og beskrivelser 
af familieudflugter. Elizabeth kunne godt huske at hendes far havde skre-
vet dagbog, ofte til langt ud på natten og han havde også opmuntret sine 
børn til at føre dagbog. Hele vejen gennem dagbogen var der hyppigt nævnt 
velsignelser og udtrykt taknemmelighed overfor Gud. 

Elizabeth kiggede løst igennem adskillige af bindene, idet hun genoplevede 
det meste af sin fars liv for hvert bind hun kom igennem. Så faldt hendes 
øjne på en titel: 'Til min familie på min 60-års fødselsdag'. Det var 12 
år siden. Elizabeth læste langsomt siderne igennem. Her stod om hans gamle 
familiehjem, om hendes bedsteforældre og om herides mor. Hendes far havde 
skrevet noget til hvert af sine børn. Der faldt en stille fred over Eliza-
beth da hu n læste de linier, der var skrevet til hende. Hun følte det som 
om hendes far var til stede, som om han talte personligt til hende. Og alt 
for hurtigt nåede hun slutningen: 'Jeg ønsker nu at du vil fortsætte med 
at være trofast og lydig, så du kan lære Kristus at kende, som jeq kender 
h a m 1 ^ 

Medens Elizabeth læste, fattede hun en beslutning i sit hjerte om at følge 
sine forældres gode eksempel og styrke familiebåndene, som de havde værnet 
så smukt om." [Hjælpeforeningens lektiehæfte3 1 977-73, s. 9). 

Hvordan kunne Elizabeths fars indflydelse på datteren fortsætte efter hans 
død? 

D e t h a r været vigtigt for Guds folk at føre og benytte hellige optegnelser 
lige fra begyndelsen. På Adams tid befalede Gud menneskene at føre "en 
mindebog" (se Moses b:4-6). Moses førte også en optegnelse (se Moses 1:40-
41). Lige fra Adams tid har profeterne ført optegnelser, når Gud har be-
falet det. 

"Denne historie om Guds omgang med sit folk, og om deres oplevelser, er 
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blevet til vore dages skrifter. Det er hverken mere eller mindre end hellig 
familiehistorie. De blev skrevet under Helligåndens indflydelse, derfor er 
det blevet hellig skrift." (Theodore M^.Burton i Ensign, jan. 1977, s. 17). 

Hvordan har de optegnelser, som profeterne har ført, påvirket vor tilværel-
se og vort liv? 

Selv om det ikke er ret mange af os der er blevet bedt om at optegne histo-
rien om Guds omgang med sit folk i vor tid, er vi dog blevet opfordret til 
at nedskrive vor egen historie. Det er især vigtigt at vi nedskriver, hvor-
dan vi føler os behandlet af Gud. Når vi er i harmoni med Anden "vil Herren 
hviske noget til vort sind og vore tanker og hvad vi i så fald nedskriver 
vil blive en inspiration for vore efterkommere. Når vi skriver ved Anden 
og de læser ved Anden vil der være guddommelig kommunikation mellem os og 
dem." (Theodore M. Burton i Ensign3 jan. 1977, s. 17). De optegnelser vi 
fører i familierne kan hjælpe vore efterkommere til at opbygge tro og få 
et vidnesbyrd. 

Præsident Spencer W. Kimball talte ved en generalkonference i kirken, idet 
han sagde: "Jeg opfordrer alle medlemmer af kirken til at være meget opmærk-
somme på deres families historie, at opfordre deres forældre og bedstefor-
ældre til at skrive deres dagbøger og ikke lade nogen familie gå ind i e-
vigheden uden at have efterladt deres erindringer til deres børn, deres 
børnebørn og deres øvrige efterkommere. Det er en pligt og et ansvar, og 
jeg opfordrer enhver til at sætte børnene i gang med at skrive en person-
lig historie og en dagbog." (Den danske Stjerne, okt. 1978, s. b). 

Hvilken gavn kan vore familier have af at vi nedskriver vor personlige og 
familiens historie? 

Vi kan øge vor egen tro og vort vidnesbyrd, når vi adlyder det råd vi har 
fået om at føre personlige og familieoptegnelser. Vi kan styrke vor tro 
og vort mod, når vi læser vore oplevelser og beslutter os til at leve en 
bedre tilværelse. 

* 

HVAD SKAL VI SKRIVE I VORE FAMILIEOPTEGNELSER? 

En af vore tidligere Herrens profeter, ældste Joseph Fielding Smith har 
givet os særlige oplysninger om hvad vi bør skrive i vore familieoptegnel-
ser: "Det er nødvendigt3 at vi fører nøjagtig e optegnels er over vor familie 
og korrekt nedskriver datoer for fødsler3 ægteskaber og dødsfald samt or-
dinanser og alt3 hvad der er livsvigtigt. Hver eneste vigtige begivenhed 
i vort liv bør føres i optegnelser3 ført af os personligt." (Lærdomme om 
frelse3 s. 169;. 

Udover en mindebog bør vore familieoptegnelser omfatte en personlig histo-
rie og personlige dagbøger. 

PERSONLIG HISTORIE 

En personlig historie er en optegnelse over vort liv og den kan indeholde 
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historier og personlige følelser. Her følger forslag til nogle ting man 
kan skrive i sin personlige historie: 

1. Fulde navn. 
2. Fødsel: Dag, måned og år. Huset eller hospitalet hvor man blev født. 

By, sogn og land. Familieforhold ved fødslen. 
3. Far: Fulde navn. Fødselsdato og sted. Hans fars navn og hans mors 

pigenavn. 
4. Mor: Pigenavn. Fødselsdato og sted. Hendes fars navn og hendes mors 

pigenavn. 
5. Søskende: Navne og fødested. Ægtefællers og børns navn. Andre oplys-

ninger. 
6. Velsignelser: Hvornår navngivet og velsignet - dag, måned og år. Hvor 

foregik velsignelsen - ward, stav, by, amt, land og hvem velsignede. 
7. Dåb: Hvor - by, sogn og land. Hvornår - dag, måned og år. Af hvem. 

Hvor findes dette optegnet eller opbevaret - ward, stav, gren eller 
mission. 

8. Håndspålæggelse: Hvornår - dag, måned og år; hvor - ward, stav, by, 
amt, land; af hvem; hvor findes dette nedskrevet eller opbevaret -
ward, stav, grens- eller missionsoptegnelser. 

9. Patriarkalsk velsignelse: Dato, sted og af hvem. 
10. Skole: Den første skole - hvor og hvornår påbegyndtes den. Andre 

skoler. De lærere man bedst husker. Certifikater eller diplomer og 
særlige oplevelser. 

11. Vielse: Til hvem; dag, måned og år; sted, by, sogn og land; særlige 
omstændigheder ved at lære hinanden at kende og ved vielsen. 

12. Barndomsminder: Spændende oplevelser; personlige; i andre familiemed-
lemmers tilværelse, som berører dig; forholdene omkring din omvendelse 
til kirken. 

14. Helbred: Optegn bla. sygdomme og ulykker. 
15. Hjemmeliv: Pligter i hjemmet, aktiviteter i hjemmet, forhold til søs-

kende, bosteder, familierejser og ferier, kæledyr. 
16. Hobbies og talenter: Musik, kunst og kreative evner; lektier og kurser 

man har gået til; ting man kan lide at gøre. 
17. Mål og fremtidsplaner; ting man vi nå i forretningsverdenen, erhverv, 

hjemmeliv, i kirkens tjeneste. 
18. Andre hændelser - bla. oplevelser i kirken. 
19. Sæt passende billeder ved for at gøre din historie mere levende. 

Bed søstrene tænke over det der står på ovenstående liste. Hvorfor er 
disse ting vigtige i en historie? 

FAMILIEHISTORIE 

Familiens historie bør indeholde næsten samme oplysninger om de andre fa-
miliemedlemmer. Hvis det er muligt bør familiens medlemmer selv give deres 
personlige oplysninger. Skriv de historier, hændelser og andre oplysninger 
du hører om eller måske er i besiddelse af om bedsteforældre og afdøde for-
fædre. Det kunne f.eks. være: 

1. Oprindelig nationalitet. 
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2. Datoer for hvor længe man har boet forskellige steder. 
3. Erhverv og arbejdspladser. 
4. Det første familiemedlem der blev omvendt til Jesu Kristi Kirke af 

Sidste Dages Hellige. Navne på de missionærer der underviste den på-
gældende i evangeliet. 

Skriv datoerne for jeres børns fødsel, død, vielser, ordinanser, missions-
tjeneste osv. og indsæt certifikater over sådanne vigtige begivenheder. 
Få jeres børn til at skrive deres egen historie og egne optegnelser. 

DAGBOG 

En dagbog bør indeholde ting, der skrives dagligt eller ugentligt om aktu-
elle oplevelser. Det bør være et redskab til at føre en optegnelse med 
meningsfyldte, personlige oplevelser. 

"Lynetta Kunz Bingham fra Tulsa i Oklahoma går altid rundt med en notes-
bog - selv når hun rejser. Hun skriver notater om hvad der sker og hun 
har på den måde en fortsat optegnelse, tsom hun kan benytte til at skrive 
en årlig historie. Hun skriver især sine personlige, inspirerende oplevel-
ser, som hun delagtiggør andre i, når hun finder det passende, samtidig 
med at hun opmuntrer dem til selv at føre optegnelser. 

'Sådanne oplevelser er virkelig en hjælp, når man er mismodig og nedtrykt,' 
siger hun. 'Hvis man kan få andre til at beskæftige sig med dette helt spe-
cielle arbejde, vil det være en vejledning for dem i deres liv.'" (Jon Webb 
i Ensign, jan. 1977, s. 19-20). 

Præsident Spencer W. Kimball har udfordret enhver familie til at "oplære 
deres børn fra de er små til at føre en dagbog over de vigtige begiven-
heder i deres liv, og helt bestemt når de begynder at forlade hjemmet for 
at studere eller rejse på mission." (Den danske Stjerne3 apr. 1978, s. 3-4). 

Her følger nogle forslag til ting man kan skrive i en dagbog: 

1. Mål, håb og bestræbelser. 
2. Arbejdsoplevelser. 
3. Problemer og hvordan de blev løst. 
4. Glæder og sorger med familiemedlemmer. 
5. Forhold til andre. 
6. Inderste tanker. 
7. Trosfremmende oplevelser. 
8. Betydningsfulde familiebegivenheder. 
9. Sejre over det onde. 

10. Særlig belærende oplevelser. 
11. Personlige vidnesbyrd. 
12. Råd til fremtidige generationer, som vil læse bogen 

Ældste Theodore M. Burton fra De halvfjerds øverste Kvorum har givet os 
følgende råd: "Vi er et folk der bør skrive om vort liv og vore oplevelser 
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og erfaringer, så de kan blive en hellig optegnelse for vore efterkommere. 
Vi må sørge for at de får den samme oploftende, trosfremmende styrke, som 
de gamle skrifter har givet os." (Ensign, jan. 1977, s. 17). 

Hvilke fordele kan vi opnå ved at skrive optegnelser? 

HVORDAN BEGYNDER MAN? 

Der findes en enkel måde at påbegynde sine optegnelser. Ældste Boyd K. 
Packer siger: "Hvis I ikke ved hvor I skal begynde, så begynd med jer selv. 
Hvis I ikke ved hvad I skal skrive i og hvordan I skal få fat på det, så 
begynd med det I har." (Ensign, jan. 1977, s. 10). 

Vi kan begynde med at samle materialerne: Fødselsattester, velsignelses-
attester, dåbsattester, ordinationsattester, oprykningscertifikater, di-
plomer, belønninger, fotografier osv. Enhver skriftlig blanket med regi-
streringer eller datoer vedrørende jeres liv skal opbevares. Saml dem i 
æsker, foldere eller arkiver. Sorter, del op og saml dem i tre hovedperio-
der af jeres liv: Barndom, ungdom og voksent liv. Når I har indsamlet 
disse ting kan I begynde at forberede jer på at lave jeres personlige hi-
storie. 

En skriftlig optegnelse er ikke den eneste måde at samle oplysninger på. 
Famili ens og den enkeltes historie kan optages, på kassettebånd. Skal man 
samle en optegnelse på bånd er det en hjælp at følge en plan og opbevare 
begivenhederne i kronologisk orden. 

I kan anskaffe jer en notesbog for at komme i gang, og allerede i dag be-
gynde at nedskrive nogle af de ting, som er nævnt i denne lektie. Skriv 
dato hver gang I skriver og giv siderne numre. Sørg for at skrive navne 
på mennesker og steder fuldtud. Mennesker som organiserer sin tid vil op-
leve succes - så afsæt et regelmæssigt tidspunkt, hvor I kan skrive. 

Få den elev, du bad om det, til at fremvise sine personlige optegnelser 

for klassen, når der er sluttet med bøn. 

KONKLUSION 

Det har altid været vigtigt at Guds folk førte optegnelser. Når vi har 
lært hvordan vi skal skrive vor personlige og familiens historie, og får 
begyndt på det, vil vi få større respekt og kærlighed til medlemmerne i 
vores familie. Vi kan skrive de af vore betydningsfulde oplevelser, som 
kan have en god indflydelse på vore børn, i vores dagbog. En enkel fami-
lieoptegnelse kan påvirke vore efterkommere i kommende generationer. 

UDFORDRING 

Begynd allerede nu at skrive jeres personlige historie. Læg planer om en 
familiehjemmeaften, hvor I specielt arbejder på jeres families historie. 
Begynd at skrive en personlig dagbog, hvor I nedskriver de vigtigste be-
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givenheder resten af jeres liv, hvis I ikke allerede gør det. 

YDERLIGERE SKRIFTSTEDER 
Mal. 3:16-18 (en bog over dem, der frygter Herren, for at de kan ihukommes) 
Abraham 1:28, 31 (Abraham førte og opbevarede optegnelser) 
Moses 1:40-41; 6:4-5, 45-46 (Moses førte optegnelser for sine efterkommere) 

LÆRERFORBEREDELSER 

Forberedelser før denne lektie: 
1. Læs forslagene i denne lektie, om hvordan man skriver en personlig og 

en familiehistorie. Saml nogle af tingene og fremvis dem for klassen, 
dersom det er muligt. 

2. Læs stykket under opskriften "Føring af en personlig optegnelse" i 
Håndbog i evangeliske principper, s. 170. 

3. Hvis du kender én, som sKriver sin historie eller fører dagbog, kan 
du bede hende fremvise den for klassen. 

h. Bed nogle elever læse eller fremlægge historier og skriftsteder fra 
denne lektie. 
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Vore ansvar for 
genealogisk arbejde 

Formålet med denne lektie er at hjælpe os til at udføre vore genealogiske 

ansvarsopgaver. 

VORT ANSVAR FOR DE DØDE 

Da vi blev omvendt til Jesu Kristi evangelium var det måske vort højeste 
ønske at dele evangeliet med andre - især vore slægtninge og nære venner. 
Vi tænkte måske: "Hvad med mine kære som er døde? Hvordan kan de komme 
til at tilhøre den sande kirke? Hvordan kan de modtage evangeliets ordi-
nanser, især dem der udføres i vore templer?" 

Få en elev til at læse hvad der står under overskriften "'Tempelordinanser 
kan udføres for de døde" i Håndbog i evangeliske principper3 s. 166. 

Ethvert menneske skal døbes til kirken, og derpå modtage deres begavelse 
oq indgå tempelægteskab, for at kunne bos hos vor himmelske Fader i hans 
rige - hvad enten de er levende eller døde {se lektie 10, "Evigt ægteskab , 
i Grundkursus A for sidste dages hellige kvinder.) 

Vi bør tænke på de døde som vore kære, der venter ivrigt på at få ordinan-
serne udført for sig i templet. Præsident Spencer W. Kimball har sagt: 

"Vi har alle haft lejlighed til at vente på nogen i ét minut, en time, 
en dag, en uge eller endog år. Kan I forestille jer, hvordan vore forfædre 
må føle, når nogle af dem måske har måttet vente i årtier eller endog måske 
i århundreder på, at tempel arbejdet bliver udført for dem" . . . Hvor må 
det være forfærdeligt for os at træffe dem i livet herefter og måtte er-
kende, at vi ikke har været så trofaste, som vi bør være her på jorden med 
hensyn til at udføre disse ordinanser for dem." (Den danske Stjerne3 maj 
1977, s. 4). 

Sidste dages hellige har et ansvar overfor de døde. 

For det første skal vi tale med vore familiemedlemmer, for at vi kan sørge 

for at vore forfædre tilbage til vore oldeforældre kan modtage de frelsen-

de ordinanser 

Fremvis illustration 20a: U-generationsskema 

Dernæst skal vi være med til at bibringe Guds andre børn de frelsende or-

dinanser, hvor som helst der er brug for det. 

Derpå er det vort ansvar at "samarbejde med andre for at se til at alle 
de milliarder af mennesker, som er døde uden at modtage templets velsig-
nelser, får mulighed for det." (From You to Your Ancestors3 s. 63. ) 
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Hvordan kan vi hjælpe de døde til at få del i de frelsende ordinanser? 
Skriv følgende på tavlen: Vi kan hjælpe de døde ved: 
at samle familieoptegnelser, 

at eftersøge familiens genealogi fire generationer tilhage, 
at sende deres navne til templet for at få udført ordinanserne, 
at udføre ordinanserne i templet. 

SAMLING AF GENEALOGISKE OPTEGNELSER 

Det første skridt, vi skal tage for at hjælpe vore forfædre til at kunne 
modtage ordinanserne er, at vi skal indsamle og ordne familiens optegnel-
ser. Under indsamlingen af familieoptegnelser får vi de materialer, som 
er påbegyndelsen til vores mindebog (se Moses 6:5-6). En "mindebog er en 
samling hellige person- og familieoptegnelser. Den kan have en hvilken 
som helst størrelse . . . Det kan være én bog eller flere bøger. En minde-
bog skal indeholde noget som vækker erindring om jeres åndelige velsig-
nelser og arv." (From You to Your Ancestors3 s. 6). Familien må samarbejde 
for at samle alle de nødvendige oplysninger, der er tilgængelige om os selv 
og vore forfædre. (Forslag til påbegyndelsen af en sådan bog gives i lek-
tie 19: "Familiens og vores personlige historie" - her i lektiehæftet.) 

Hvilke oplysninger kan vi indsamle - som kan indgå i vore familieopteg-
nelser? 

EFTERSØGNING AF FAMILIENS GENEALOGI 

Påbegynd dine genealogiske undersøgelser udfra de optegnelser du får ind-
samlet. Der kan intet arbejde udføres for de døde, før man ved hvem de er 
Saml de kendsgerninger, som kan identificere hver enkelt. Få fat på deres 
fulde navne, fødested, fødselsdato og deres forældres navne. Identifice-
ringen af disse navne kaldes .genealogiske undersøgelser. Vi er blevet bedt 
om at undersøge og samle vor families genealogi for 4 generationer, indbe-
fattende os selv, vore forældre, vore bedsteforældre og vore oldeforældre, 
som vist på illustration 20a. 

Vor genealogi begynder med os selv. Under eftersøgningen af vore familie-
optegnelser skal vi nedskrive alle nødvendige oplysninger vi kan finde om 
os selv. 

Dernæst skal vi nedskrive alle de oplysninger vi kan finde om vore forfædre, 
idet vi omhyggeligt undersøger de kilder, vi har dem fra, for at sikre os 
at alle oplysninger er nøjagtige. Vi skal derpå indskrive oplysninqerne 
på en anetavle. 

Tal om illustration 20b: Anetavle 

Her følger den rigtige måde at nedskrive oplysningerne: 

1. Navne 

Skriv først din anes fornavn og derpå efternavnet med store bogstaver -
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f.eks. Mary SMITH. 

2. Datoer 

Skriv datoer i følgende orden: dag, måned, år. Måneden skal så vidt muligt 
skrives helt ud, men kan godt forkortes - f.eks. 6 Sep 1902. Kontroller de 
nedskrevne datoer for at være sikker på at de er skrevet nøjagtigt. 

3. Steder 

Skriv steder i følgende orden: by, sogn og land eller provins. Almindelige 
eller kendte forkortelser kan benyttes for land og amt. Sørg for at sætte 
komma mellem by og amt, amt og stat, eller provins og land. For eksempel. 
Santos, Sao Paulo, Brazil i en. Santos er byen, Sao Paulo er amtet og Brazi-
lien er landet. 

4. Dokumentation 

Skriv alle informationskilder for at vise hvilke oplysninger, der kommer 
fra hvilke kilder. For eksempel (1) fødselsattest i Mary Noyas besiddelse 
og (2) Sam Enos' og Norma Cummings vielsesattest. 

Bed eleverne slå op på de uudfyidte U-generationsskemaer sidst i lektien 
- anetavle 20c. Skaf anetavler til elever uden lektiehæfte. Bed hver søster 
skrive sit navn nøjagtigt på den første linie på anetavlen. Bed søstrene 
fortsætte udfyldelsen af skemaet hjemme, idet de skriver alle de navne, 
datoer og steder der forlanges, og som de kender til. 

Oplysninger om familiens medlemmer skrives på et familiegruppeskema. 

Bed alle søstrene slå op på familiegruppeskemaet sidst i léktien - illu-
stration 20d. Sørg for at der er uudfyidte skemaer (illustration 20e) til 
søstre uden lektiehæfte. Tal om den rette måde at udfylde familiegruppe-
skemaer. 

Bed alle gifte søstre skrive deres navn på illustration 20e som hustru. 
Bed alle enlige søstre skrive deres navn som barn ud for det rette nummer 
i børneflokken. Bed søstrene skrive skemaet færdigt hjemme. Forklar at der 
skal udfyldes 7 familiegruppeskemaer for en enlig søster og 8 for en gift 
søster, indenfor U-generationsprogrammet - ét for hvert forældrepar, som 
står på anetavlen (se illustration 20a). 

Når vi har opført alle de oplysninger vi har i vore familieoptegnelser 
skal vi søge yderligere oplysninger gennem andre familiemedlemmer. Vi kan 
lette arbejdet ved at engagere andre i undersøgelserne. Når andre i fami-
lien involveres kan det hjælpe dem til at blive mere interesseret i deres 
familie og i kirken. Yderligere oplysninger kan indhentes på biblioteker, 
i familiebibler samt i kirke- og landsarkiver. 

Søg altid Helligåndens inspiration når der foretages undersøgelser. 
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Hvorfor er det nødvendigt at søge Åndens hjælp når man gør genealogiske 
undersøgelser? (Helligånden vil bekræfte om oplysningerne er rigtige og 
lede os til nogle oplysningskilder, vi måske ikke har været opmærksomme 
på. ) 

Når undersøgel ser ledsagea af tro, bøn og faste kommer der ofte direkte 
hjælp fra dem, som i åndeverdenen venter på at få ordinanserne udført. 

Gertrude Todd modtog en sådan hjælp. Hun havde tilbragt adskillige år med 
at eftersøge familien til sin mands bedstefar, Abraham Todd. Hun kendte 
hans forældres navne og vidste han var født i 1850 i Froncette, Norfolk, 
England, men hun kunne ikke finde andre oplysninger om hans familie. 

"Til sidst anbragte hun en morgen alle brevene og optegnelserne på bordet; 
og så knælede hun ned i bøn, som hun havde gjort det så mange gange før, 
altid i forbindelse med faste. Da hun igen rejste sig efter at have bedt 
Herren om hjælp, så hun til sin overraskelse ordet metodist skrevet tværs 
over det øverste stykke papir i bunken. Det stod prentet med sort blæk og 
gammeldags engelske bogstaver. 

Hurtigt skrev hun endnu et brev, denne gang til lederen af metodistkirken 
i Forncett, England. 

Snart efter kom der svar, og endnu samme dag kom der brev fra en ældre, 
pensioneret metodistpræst, som lederen havde sat sig i forbindelse med -
det var såmænd ingen anden end Abraham Todds nevø." 

Ved hjælp af yderligere korrespondance, studier og undersøgel ser blev alle 
kendsgerningerne fundet og til sidst blev familien beseglet til hinanden 
i templet. "Besynderligt nok falmede ordet Metodist igen bort fra det pa-
pir, det var skrevet på, men ikke før skriften var blevet sammenlignet 
og fundet fuldstændig identisk med den skrift, hvormed nogle af familie-
optegnelserne i England var blevet nedskrevet." (Hoyt Palmer i Den danske 
Stjerne3 jan. 1975, s. 36). 

Når vi flittigt søger vor slægt kan Herren hjælpe os med at finde oplys-
ninger, som vi måske ikke på anden måde kan finde. 

Når vi har udført vort 4-generations genealogiske arbejde kan vi blive 
bedt om at hjælpe til med at udsøge navne på andre, som er døde. Kirken 
har nu påtaget sig ansvaret for at lede en "massiv optegne!sesindsamling 
og et uddragningsprogram for at berede navne til tempelarbejde". (George 
H. Fudge i Øen danske Stjerne3 dec. 1978, s. 33). 

Præsident Kimball har om dette nye program sagt: "Kirkemedlemmer kan nu 
yde en anden-mils-tjeneste ved at deltage i dette arbejde med at udskrive 
disse navne i dette program under ledelse af præstedømmeledere på lokalt 
plan, hvor I vil få nærmere detaljer." (Den danske Stjerne3 okt. 1978, 
s. 5-6). 
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UDFØRELSEN AF TEMPELORDINANSER 

Når man har fundet alle nødvendige oplysninger om de døde, skal man sørge 
for at der bliver udført dåb, begavelser og beseglinger for dem i templet. 
Dette gøres ved at give deres navne til den lokale præstedømmeleder, som 
videresender dem til kirkens genealogiske afdeling, eller fortæller os 
hvor vi kan sende dem hen for at disse ordinanser kan blive udført i tem-
plet. 

Børn, der dør før de er otte år, er beseglet til deres forældre, og der 
skal ikke udføres tempel ordinanser for dem. Derfor er det vigtigt at vide 
om alle de mennesker, hvis navne indsendes til templet, har levet mindst 
otte år. 

Hvis vi er værdige til det, og har mulighed for at komme i templet, kan vi 
udføre tempelordinanserne for vore forfædre og andre. Det er en kæmpeopgave 
at udføre dette arbejde for alle de døde, og det kræver mange menneskers 
indsats. Vi bør forberede os til at komme i templet og hjælpe med til at 
udføre ordinansearbejdet for de døde. Når vi har udført tempel arbejde for 
vore egne forfædre er det vort største ansvar også at udføre arbejde for 
andre. 

Konklusion 

Herren ønsker at alle mennesker, som har levet her på jorden, skal have 
det privilegium at modtage dåben, begavelsen og beseglingsordinanserne, 
når de er fyldt otte år. Han har sørget for at de levende kan udføre disse 
ordinanser. Det er vort ansvar at samle familieoptegnelser, foretage ge-
nealogiske undersøgelser, indsende navne til kirkens genealogiske afdeling 
og hvis det er muligt, tage i templet og udføre ordinanserne. 

Når vi har gjort alle disse ting har vi fulgt advarslen om "i hans hellige 
tempel . . . (at) fremlægge en bog, indeholdende optegnelser om vore døde, 
som skal være værd at antages." (L&P 128:24). 
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UDFORDRING 

Benyt følgende skema til at bedømme din fremgang i dit familie genealogi-
ske arbejde. 

Ja Nej Påbegyndt 

Har du samlet og ordnet dine personlige og 

familiens optegnelser? • • • 

Er du begyndt at samle en mindebog? • • • 

Har du indsendt nogle af dine forfædres 
navne, så der kan udføres tempelordinanse- _ 
arbejde for dem? • • • 

Har du dokumenteret de oplysninger du har 
indsendt, så man kan være sikker på at de _ 
er nøjagtige? • • • 

Gør du en aktiv indsats for at finde de 
oplysninger du mangler, så resten af dine 
forfædre indenfor de fire generationer 
snart kan modtage ordinansernes frelsende 

velsignelser? • • • 

Samarbejder du med slægtninge, som også udfører genealogiske undersøgel ser? • • • 

Forsøger du at finde frem til andre 
slægtninge, for at se hvilke oplysninger 
de har? • • • 

YDERLIGERE SKRIFTSTEDER 

Mal. 4:5-6 (Elias1 værk) 
1. Kor. 15:29 (dåb for de døde) 
1. Pet. 3:18-20 (Kristus prædikede for de døde) 
1. Pet. 4:6 (evangeliet forkyndt for de døde) 
L&P 126:26-39 (der skulle bygges et hus til Herren, hvor der kunne udføres 
arbejde for de døde) 
L&P 128 (anvisninger om nøjagtige optegnelser og dåb for de døde) 
Joseph Smith 2:38-39 (Elias1 mission) 

20b Anetavle (med navne) 
20c Anetavle (uden navne) 

20d Familiegruppeskema (med navne) 
20e Familiegruppeskema (uden navne) 161 
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LÆRERFORBEREDELSER 

Forberedelser før denne lektie: 
1. Læs Håndbog i evangeliske principper> kap. UO "Tempelarbejde og genealogi" 
2. Sørg for at der er en blyant til hver søster 
3. Sørg for at der er tavle og kridt 
U. Bed nogle elever læse eller fremlægge historier og skriftsteder fra 

denne lektie 
5. Få fat i nogle uudfyidte genealogiske skemaer til elever uden lektie-

hæfte, som nævnt i lektien 
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Sunde 
måltider 

Lektie 21 

Formålet med denne lektie er at hjælpe os til at lave sunde måltider. 

BEHOVET FOR REGELMÆSSIGE MÅLTIDER 

Den mad vi spiser skal være nærende for vort legeme. Forældre bør hjælpe 
deres børn til at få varieret kost i den rette mængde. En af måderne, hvor-
påf man kan sørge for dette, er at familien spiser samlet. På den måde kan 
forældrene sørge for at deres børn spiser mad, der er nærende. Det giver 
også familien mulighed for at bede sammen og tale sammen om deres oplevel-
ser. Forældrene kan måske benytte dette tidspunkt til at lære deres børn 
om evangeliets principper på en uformel måde. 

Når familien ti 1rettelægger måltider sammen og spiser sammen, har de en 
tendens til at anvende deres penge klogt. Ordentlige familiemåltider mind-
sker behovet for de dyre og ofte usunde snacks. 

Der er også andre fordele ved regelmæssige, tilrettelagte måltider. Fami-
liens medlemmer ved hvornår der skal spises og sørger for at være hjemme 
til den tid hver dag. Legemet fungerer bedre, når det får regelmæssige 
måltider, end hvis måltiderne er uregelmæssige eller hvis man spiser slik 
el. lign. Vi arbejder mere jævnt og kan forebygge maveonder, hvis vi spi-
ser omkring samme tidspunkt hver dag. Det synes gavnligt for børn at deres 
måltider er regelmæssige. De bliver trætte og irritable når de er sultne 
og de kan bedre disponere over deres tid, når de får deres måltider regel-
mæssigt. 

En sidste dages hellig familie boede i et land hvor det var skik at fade-
ren og de ældste drenge spiste først, hvorpå de mindre børn og moderen 
spiste hvad der blev tilovers. Da denne familie lærte noget mere om evan-
geliet, ændrede de denne skik. ^Moderen forklarede, at da de havde lært 
hvor vigtigt det er for familien at spise sammen og for hvert familiemed-
lem at få ordentlig mad, fulgte de ikke længere denne gamle skik. 

Hvilke fordele har jeres familie (eller kunne I få) ved at spise sammen? 
(Familien bliver forenet. Man kan drøfte familiens planer, daglige begiven-
heder og personlige oplevelser. Fælles måltider giver en god anledning 
til at tale sammen om evangeliet og til at løse uoverensstemmelser i fa-
milien. Det er et dejligt tidspunkt hvor familien kan slappe af og nyde 
hinandens selskab.) 

Fordelene ved at spise regelmæssigt? (Man kan bedre sørge for den rette 
ernæring, og legemet fungerer bedre, når man spiser regelmæssigt. Fami-
liens medlemmer kan bedre tilrettelægge deres dag.) 

BEHOVET FOR FØDEVARER FRA HVER HOVEDGRUPPE 

Få den søster, du bad om det, til at fremvise sit kort over de tre føde-
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vares hovedgrupper, og få klassen til at besvare de fire spørgsmål, som 
står under "Lærerforberedelser". (Se illustrationerne 5a, 5b og 5c.) 

Sørg så vidt muligt for at alle måltider indeholder mad fra hver af hoved-
grupperne. Det giver os den varierede kost, som er nødvendigt for at be-
vare sundheden og for at vokse. I nogle lande er det ris, som er hoved-
næringsmiddel for alle. Mange spiser kun ris til hvert eneste måltid. 
Denne skik betyder, at børn i disse lande ofte er svage eller syge, eller 
at de ikke vokser ordentligt, fordi de ikke får de nødvendige vitaminer 
og mineraler. 

I et sådant land lærte kirkens medlemmer om vigtigheden af at spise or-
dentlig varieret kost. De lærte, at det ikke er tilstrækkeligt kun at spi-
se ris, selv om man får meget af det, hvis man skal bevare helbredet. De 
lærte dette mundheld: 'Ris er ensidig kost' for at hjælpe dem med at huske 
at spise mad fra hver af hovedgrupperne til hvert måltid. Børnene i dette 
land, hvor familierne nu spiser varieret kost, er sundere end naboens børn, 
som stadig kun spiser ris. 

Hvad er mest almindelig mad for os? 

Bed søstrene tænke over et mundheld som kan minde os om behovet for mad 
fra hver af fødevarehovedgrupperne til hvert måltid. Skriv mundheldet 
på tavlen. 

Benyt dette mundheld til at tænke over hvilke måltider der omfatter mad 
fra hver af grupperne. Når man skal lægge en madplan begynder man med at 
nævne det mest almindelige fundamentale fødemiddel (for eks. brød ell. 
kartofler. O.a.). Tank derpå på et fødemiddel fra hver fødevaregruppe -
noget som I kan spise sammen med det fundamentale. 

Fremvis det skilt du har lavet og som viser måltider der indeholder føde-
midler fra hver af de tre hovedgrupper. Få søstrene til at nævne hvilken 
gruppe hvert fødemiddel tilhører. Få dem til at kontrollere om deres mål-
tider indeholder et fødemiddel fra hver gruppe. 

Når der er mere end tre forskellige fødemidler i et måltid så vælg mindst 
ét fødemiddel fra hver gruppe ("energi", "vækst", "beskyttelse"). Hvis 
man vælger mere end én ting fra hver gruppe kan det naturligvis blive til 
et stort måltid, men det vil jo så indeholde mindst ét fødemiddel fra hver 
gruppe. 

BEHOVET FOR EN PASSENDE MÆNGDE MAD 

Når I har gjort jer til vane at spise mad fra hver fødevaregruppe til hvert 
måltid, så tænk over hvor meget mad hver person har brug for. En lille 
smule af hvert fødemiddel kan være tilstrækkeligt. Der skal dog være så 
meget at hver enkelt kan få mindst 3-4 mundfulde af hver slags. 

Vi må passe på ikke at gøre den samme fejltagelse som 10 damer gjorde -
de skulle lave en risret sammen en dag. Disse damer anvendte adskillige 
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deciliter ris, to spiseskefulde tomatsauce og en lille smule kød. Da ma-
den var færdig sagde de: "Denne ret indeholder mad fra 'energi'-gruppen, 
'beskyttelses'-gruppen og 'vækst'-gruppen. Det er sundt og udgør et helt 
måltid." De havde desværre ikke kommet tilstrækkeligt meget tomatsauce i, 
så hver af dem kunne få mindst 3-4 mundfulde og heller ikke så meget kød. 
Da de havde lært om hver enkelt persons behov for at få tilstrækkeligt 
meget af hvert fødemiddel, blev de mere omhyggelige med de måltider de 
skulle lave til deres familier. 

Skal man have tilstrækkelig meget mad fra hver fødevaregruppe, kan det 
være nødvendigt at købe billigere fødemidler fra hver gruppe, for at bru-
ge sine penge,mere klogt. 

Henvis til skiltet, der anviser fødemidler fra hver gruppe. Hvilke føde-
midler fra hver gruppe kan være for dyre, til at vi kan købe nok til at 
hver person kan få 3~U mundfulde? Hvilke fødemidler fra hver gruppe vil 
være en billigere erstatning for de dyrere fødemidler indenfor samme 
gruppe? 

IDEER TIL HVORDAN MAN KAN LAVE SUNDE MÅLTIDER 

LAV EN MADPLAN 

Før man køber fødevarer bør man lave en madplan over alle måltider. Sørg 
for at der bliver nok mad, indenfor hver fødevaregruppe, til hver person. 
Det er i reglen en hjælp at nedskrive en plan over hvilke fødevarer der 
skal anvendes til hvert måltid. 

SKRIV INDKØBSLISTE 

Dernæst skrives en liste over de fødemidler og den mængde der skal bruges 
af hver slags. En indkøbsliste hjælper os ikke alene til at huske det he-
le, men den er også nødvendig for at vi kan undgå at bruge penge på mad 
vi i virkeligheden ikke behøver. En liste bør f.eks. få os til at undgå 
at købe sodavand og slik, som er dyrt og usundt. 

Når vi tilrettelægger vore indkøb behøver vi ikke gå i byen så tit og vi 
kan bruge vor tid og vore kræfter på noget vigtigere, som en enkemand med 
12 børn gjorde det. Han vidste at han ikke havde tid til at gå på indkøb 
hver dag, men at han kun kunne komme afsted to gange om ugen. Han tilret-
telagde omhyggeligt måltiderne og vidste nøjagtigt hvad han skulle købe 
hver gang han gik i byen. Han opbevarede fødevarerne omhyggeligt, for at 
sikre sig de ville være friske når familien skulle spise dem. 

KØB VARERNE, NAR DER ER RIGELIGT AF DEM OG DE ER BILLIGST 

Køb fødevarer der er rigeligt af, fordi priserne derfor er lavest. Hvis 
det er muligt så køb noget ekstra af sæsonvarer når det er sæson, hvor der 
er rigeligt af dem og de er billige. Tør dem eller konserver dem på anden 
vis så de kan spises senere. Det er vigtigt at vi planlægger i forvejen på 
denne måde, til andre sæsoner hvor visse fødevarer kun kan købes sparsomt. 
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DYRK EN HAVE OG OPDRÆT DYR 

Mange familier dyrker frugt og grøntsager i haven. Selv om en familie 
ikke har megen plads kan de i reglen have et par planter i et vindue el-
ler en altankasse. Hvis familiens have er meget lille, spises de ting de 
høster i reglen efterhånden som de modnes. Hvis en familie har en pæn, 
stor have vil de i reglen spise noget af deres høst, medens den er frisk 
og konservere resten til senere brug. Det er populært at tørre fødevarer. 
I mange lande opdrætter folk dyr og fjerkræ, som tilskud til deres kost. 
De kan have ænder, kyllinger, geder, køer, grise, kaniner og andre dyr, 
samt fisk. Dyrene forsyner os med mad fra "vækst"-gruppen. 

Det kræver planlægning at tilplante, passe og høste i en have og at holde 
dyr. Beslutningen om at holde dyr, hvor dyrene skal være, hvad de skal 
have at spise og hvem der skal fodre dem, er f.eks. planer som kan hjælpe 
os og vores familie til at få sunde måltider. 

OMHYGGELIG BUDGETLÆGNING 

En anden form for planlægning, som kan hjælpe os til at spise sundere, er 
at planlægge hvordan vi vil bruge vore penge - udover pengene til mad. 
Når vi tænker omhyggeligt over hvordan vi vil bruge de penge vi har, synes 
vi måske det vil være klogere at købe mad, som kan holde os sunde, frem-
for at bruge penge på en radio eller et armbåndsur. Vi opdager måske også 
at det er bedre at bruge vore penge på forskellige fødemidler, indenfor 
de tre hovedgrupper, end til slik eller sodavand. 

Hvordan kan vi benytte oplysningerne i denne lektie hvis vi ikke har 
vores egen familie? 

Det er en stor fordel for sundheden og familieforholdene at spise regel-
mæssige måltider sammen hver dag. Vi får størst gavn af vores mad hvis 
måltiderne indeholder mindst én ting fra hver af de tre fødevarehoved-
grupper. Hver person skal have mindst 3-4 mundfulde af hvert fødemiddel 
til hvert måltid, for at få nok. Vi er nødt til at forberede os og lægge 
planer om hvilke fødevarer vi vil købe eller dyrke, for at vi kan få de 
måltider der hjælper os til at være sunde og således at vore børn kan 
vokse som de skal. 

UDFORDRING 

Læg planer om at give din familie nærende måltider i denne uge. Sørg for 
at hvert måltid indeholder fødemidler fra hver af de tre hovedgrupper. 
Sørg for at der er mindst 3-4 mundfulde af hvert fødemiddel til hvert 
familiemedlem ved hvert måltid. Læg planer for hvordan din familie fort-
sat kan få den passende, varierede og tilstrækkelige kost de har brug for, 
for at bevare sundheden. Gør dette ved at planlægge i forvejen, ved at 
dyrke havebrug, hvis det er muligt, og ved at tørre eller på anden vis 
konservere og oplagre fødevarer, når der er flest af dem. Undersøg hvor-
dan I bruger jeres penge og brug dem fornuftigere, hvis det er muligt, så 
I kan have penge nok til en ordentlig kost. 
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Lærerforberedel ser 

Forberedelser før denne lektie: 
1. Læs til eget brug oplysningerne i lektie 22 (om familiens ernæring) og 

lektie 25 (om havebrug) i Grundkursus A for sidste dages hellige kvinder 
2. Nogle steder opdeles fødevaregriipperne på en anden måde. Hvis I alminde-

ligvis opdeler i fire eller flere fødevaregrupper må du tilpasse denne 
lektie, så den er i overensstemmelse med almindelig skik og brug hos 
jer. 

3. Bed en søster skrive et skilt over de tre fødevarehovedgrupper og hvil-
ken gavn de gør. Få hende til at skrive eksempler på fødemidler, der er 
almindelige hvor I bor, fra hver gruppe, som vist på billede 5 - a , 5b, 
og 5 - c . Få hende til at gennemgå skiltet for klassen og få klassen til 
at besvare følgende spørgsmål: 
Kan I nævne de tre fødevarehovedgrupper? 
Hvilken særlig gavn gør de hver især? 
Kan I nævne nogle eksempler på fødevarer, fra hver gruppe, som er al-
mindelige, hvor vi bor? 
Kan I nævne nogle fundamentale fødemidler, som er almindelige her? 

U. Skriv et skilt med adskillige måltider, som indeholder fødemidler fra 
alle tre grupper 

5. Hvis søstrene har spørgsmål om hjemmeproduktion eller budgetlægning så 
henvis dem til Grundkursus A for sidste dages hellige kvinder3 lektierne 
26, 25 og 21. 

6. Bed nogle elever læse eller fortælle historierne i denne lektie. 
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Omsorg for 
mødre og småbørn 

Lektie 22 

Formålet med denne lektie er at opfordre os til at tage det rette hensyn 
til mødre og småbørn. 

OMSORG FOR GRAVIDE KVINDER 

En familie på Filippinerne sørgede dybt, da de mistede deres første barn. 
Senere blev de omvendt til evangeliet og tilsluttede sig kirken. Da mode-
ren blev gravid igen spurgte hun velfærdstjenestemissionærerne hvad hun 
skulle gøre for at få et sundt og normalt barn. Hun sagde: "Hvis jeg bare 
havde vidst hvad jeg skulle gøre ville jeg ikke have mistet mit første 
barn." 

Under det andet svangerskab gjorde hun alt hvad hun kunne, med de midler 
hun havde, for at sikre sig at hendes næste barn ville være sundt og rask, 
og hun fødte et barn, der var smukt og sundt. Hun kaldte dette barn for sin 
"mormonbaby". Folk i nabolaget har ofte sagt at de aldrig har set så sundt 
et spædbarn. 

En mor, der venter sig, har en særlig mulighed for at hjælpe med til at 
skabe et legeme for én af vor himmelske Faders åndelige børn. Vort fysiske 
legeme har så stor en betydning at det er blevet kaldt et tempel for ån-
den (1. Kor. 3:16-17). Vi er nødt til at gøre alt hvad vi kan, for at hjæl-
pe alle vore børn til at få et legeme der er velskabt. En kvinde kan under 
graviditeten gøre meget til at hendes barn kan blive født stærkt og sundt. 
I denne lektie skal vi lære hvad vi kan gøre, som vil være til gavn for bå-
de mor og barn. 

SPIS RIGTIGT 

Det er vigtigt at en gravid kvinde spiser sund, varieret kost. Det har 
stor indflydelse på det ufødte barn om moderen spiser rigtigt. Det er så 
vigtigt at spise rigtigt at selv unge, ugifte kvinder er nødt til at for-
berede deres legemer til at de skal være mødre, ved omhyggeligt at vælge 
hvad de spiser. Når de så er gift har de en bedre chance for at være sunde 
og raske så de kan føde sunde børn. Når en ung pige gør sig til vane at 
spise sund, varieret kost i passende mængde, vil hun forøge sine evner til 
at føde sunde børn. Da hun vil tage sådanne fastsatte, gode spisevaner med 
sig ind i ægteskabet og fortsætte dem under sin graviditet, vil hun til 
stadighed spise rigtigt og lære sine børn de samme gode ernæringsvaner. 

Spørg de unge piger: Hvad kan I gøre i øjeblikket for at forberede jer til 
at blive gift og få børn? 

UNDGÅ SKADELIGE TING 

En gravid kvinde bør undgå at indtage noget der er skadelig for hendes 
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legeme. Der findes adskillige ting, som er skadelige for alle mennesker, 
men som især er skadelige for et foster under udvikling, hvis moderen ind-
tager det - disse ting er specielt nævnt i visdomsordet. 

Hvad er det for skadelige ting? (Te, kaffe, spiritus og tobak) 

Gravide bør være meget forsigtige med at tage narkotika og medicin. Me-
dicin som på andre tidspunkter kan være en hjælp kan have en skadelig virk-
ning på det ufødte barn, alt efter på hvilket tidspunkt under svangerska-
bet det indtages. Derfor er det klogest at undgå at tage medicin, med min-
dre det er foreskrevet af en læge, som ved at kvinden er gravid. 

SØRG FOR REGELMÆSSIGE LÆGEUNDERSØGELSER 

En kvinde bør gå til lægen så snart hun har mistanke om at hun er gravid. 
Lægen eller sygeplejersken vil i reglen bede hende komme igen og blive 
undersøgt på bestemte tidspunkter under graviditeten. Sundhedssektoren, 
som f.eks. læger og sygeplejersker, er oplært til at se problemer, som kan 
opstå under graviditet. Derfor er det klogt at blive regelmæssigt undersøgt. 
På den måde kan lægen eller sygeplejersken opdage hvis der er noget galt 
og hjælpe moderen at træffe forholdsregler før problemet bliver alvorligt. 

Selv om en gravid kvinde måske gør alt hvad-hun kan for at holde sig fysisk 
sund, vil hun måske alligevel ikke føle sig så godt tilpas som hun kunne 
tænke sig. Hun må være opmærksom på, at der sker forandringer i hendes le-
geme der kan påvirke hendes følelser, og at det er normalt for nogle gravi-
de kvinder at føle sig skiftevis glade og bedrøvede. Hun vil oftest følesig 
syg de første tre måneder af svangerskabet. Hun kan ind imellem få ondt i 
ryggen og føle at benene er tunge. Hun må prøve at have en positiv indstil-
ling. Hvis en kvinde husker sin vigtige kaldelse som mor, når disse foran-
dringer finder sted i hendes krop, vil hun udvikle en glad indstilling. 
Hun må bede og søge Andens hjælp og vejledning, idet hun husker at hun og 
hendes mand samarbejder med vor himmelske Fader i den hellige skabelses-
proces, ved at få et barn. 

Hvilken hjælp vil det være for os at vide, at det er normalt med følelses-
mæssige forandringer under graviditet? (Det vil forhindre os i at blive 
alarmerede over forandringerne. Det vil hjælpe os til at indse problemerne, 
så vi kan lære at klare dem.) 

HVILE OG MOTION 

Familiens medlemmer bør hjælpe den gravide mor, når hun føler sig util-
pas. En gravid kvinde bliver lettere træt og har brug for mere søvn. Hun 
kan være nødt til at tage sig en lur midt på dagen og gå tidligere i seng 
om aftenen. 

Da det er godt for alle mennesker at få motion kan den gravide sædvanlig-
vis fortsætte sin motionering, som hun plejer. Hvis hun ikke får ret megen 
motion kan hun hver dag gå en tur. Men der er mange andre former for god 
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motion, udover at spadsere. Lægen kan råde den gravide til hvilken motion 
der vil være passende og til hjælp under svangerskab. 

Hvad kan I gøre for at hjælpe jeres mor, en slægtning, en veninde eller 
en nabo, som er gravid? 

RENLIGHED 

Renlighed er noget vigtigt for os allesammen, men det er især vigtigt for 
den gravide, for at forebygge sygdom. Det er vigtigt at anvende rent vand 
til at drikke og lave mad af. Det er altid klogt at vaske hænder efter 
toiletbesøg og før man laver mad. Det er også godt at bade ofte, så hele 
legemet er rent, og at gå i bad og tage rent tøj på før man går til lægen 
eller til undersøgelse på klinikken. 

Hvis I bliver gravide hvad kan I så gøre for at sikre jer at jeres barn vil 
være sundt? 

FØDSLEN 

Renlighed er en vigtig ting når et barn skal fødes. Moderens legeme skal 
være rent. De, som assisterer ved fødslen, skal have rene hænder og rent 
tøj på. Det tøj der bruges til barnet og omkring fødslen skal være sterilt. 
De som hjælper til ved fødslen skal være rutinerede og vide hvad de skal 
gøre, og de skal kunne se når der er brug for yderligere lægehjælp til mor 
eller barn, hvadenten fødslen finder sted på et hospital, en klinik eller 
i hjemmet. 

Hvor føder kvinder i reglen deres børn her hvor vi bor? Er der rent disse 
steder? Er der uddannet personale til at hjælpe til ved fødslen? Hvis det-
te sted ikke er rent, hvor ville det så være bedre at føde? Hvad kan I gøre 
for at gøre forholdene bedre? 

OMSORG FOR DEN NYBAGTE MOR 

Passende hvile 

Efter fødslen er moderen måske træt og utilpas. Sygehjælperne kan hjælpe 
hende ved at lade hende vide hvor mange dage hun bør undgå for hårdt ar-
bejde. Hun bør fortsat have masser af hvile. Familiens medlemmer kan fort-
sat hjælpe hende så hun kan få tilstrækkelig hvile. 

Passende kost 

Det er betydningsfuldt for den nybagte mors velbefindende, hvilken mad hun 
spiser. Hun bør have den samme sunde mad hun er vant til at spise. En mor, 
der ammer sit barn, har brug for at spise mere mad fra hver af fødevare-
grupperne for at kunne producere tilstrækkeligt meget mælk. Det er nødven-
digt hun får mad fra alle fødevaregrupperne for at barnet kan være sundt. 
Hun er også nødt til at drikke masser af væske på dette tidspunkt. Mødre 
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der ammer, opdager somme tider at visse af de fødemidler de spiser, gør 
barnet uroligt. I så fald kan de undgå disse fødemidler og alligevel sørge 
for at få tilstrækkelig varieret kost og nok af den mad de har brug for. 

Hvad kan I gøre for at hjælpe jeres mor, en slægtning, veninde eller en 
nabo, som har fået et barn? 

OMSORG FOR DEN NYFØDTE 

Det er vigtigt at den nyfødte får den rette mad. Modermælk er det bedste 
for barnet, især i dagene lige efter fødslen. Det er sjældent et barn 
ikke vil have modermælk. Hvis dette er tilfældet skal moderen forsøge at 
få en anden ammende mor til at afgive mælk eller få fat i opskriften på 
en velafbalanceret kost til sit barn. Færdiglavet babymad er dyrt og det 
kræver særlig omsorg at holde det rent og sikkert at give barnet. Spæde 
børn har ofte brug for yderligere væske, især hvor det er varmt og tørt. 
De kan få rent vand i en ren flaske med en steril sut. Nyfødte børn vil 
i reglen kun tage, hvad de har brug for, og selv holde op med at drikke. 
Da børn, der får modermælk, ofte ikke kan lide at drikke af flaske og 
måske ikke får tilstrækkeligt med væske, kan det være nødvendigt at give 
dem rent vand med en ske. Det er bedst ikke at smage vandet til med sukker 
eller andre ting, hvis barnet vil tage vandet som det er. De små skal re-
gelmæssigt bøvse under spisningen, så de ikke får luft i maven, kaster 
maden op igen eller får mavepine. Man kan få de fleste spædbørn til at 
bøvse ved at lægge dem på sin skulder og klappe og gnide dem på ryggen. 

Renlighed 

Renlighed er vigtigt for spædbørn, fordi de endnu ikke er så modstands-
dygtige overfor sygdom. Hvis det er muligt skal spædbørn i bad hver dag. 
Vask først ansigt, hoved og hals og derpå arme og ben. Folder på ben og 
arme skal renses omhyggeligt og badet fuldendes ved at vaske mellem be-
nene. Selv helt nyfødte spædbørn kan bades, men man skal sørge for at be-
skytte dem mod .træk og kulde. I visse klimaer betyder det, at man må vaske 
og tørre en del ad gangen. Det kan være en hjælp at holde småbørn insvøbt 
i et tørt håndklæde medens man vasker dem på denne måde. 

Når et barn bruger ble, er det vigtigt at holde det rent ved at skifte 
bleen så snart den er våd eller snavset. Barnet må altid vaskes omhygge-
ligt mellem benene før det får en ren ble på. Man kan forhindre hudirri-
tationer ved at vaske bleerne grundigt, skylle dem godt i rindende, klart 
vand og derpå tørre dem i solen. 

Beskyttelse mod farer 

Småbørn har brug for et sikkert sted, hvor de kan s'ove, som f.eks. en vug-
ge, en kasse eller en særlig seng, med beskyttelse i siderne, så barnet 
ikke kan falde ud. Småbørn må også beskyttes mod fluer, andre insekter og 
dyr. 
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Hvis mødre, hvor I "bor, har problemer med at beskytte deres småbørn med 
sådanne farer, hvad kunne I så gøre for at afhjælpe farerne? 

Sundhedspleje 

Børn har brug for sundhedspleje. Gå regelmæssigt til lægen med barnet, 
og få sundhedsplejersken til at tilse det, så barnet kan få de nødvendige 
vaccinationer og være beskyttet mod visse sygdomme. Sundhedsplejersken 
kan også fortælle om barnet trives normalt. 

Kærlighed 

Småbørn trænger også til at vide, at man ønsker dem og elsker dem. Det 
kan vi lade dem vide ved at holde dem og omfavne dem - og endda tale 
til dem i blide toner. 

Hvilke andre ting kan vi gøre, så et lille barn kan vide at vi elsker det? 

Vi kan hjælpe et lille barn med at lære og udvikle sin tankevirksomhed ved 
at tale til det. Forældrene og børnene i familien kan forklare de mest al-
mindelige ting for den lille, idet de f.eks. siger: "Det er en blomst." 
"Det er en kylling." "Se drengen." Vi kan også hjælpe barnet til at lære 
ved at give det legetøj som det kan lege med. Selv meget små børn lærer 
af at lege med legetøj. Det legetøj et lille barn leger med, skal være 
farvestrålende og det kan være almindelige ting, man bruger i hjemmet. 
Legetøjet skal være rent, idet barnet vil putte det i munden. Det må ikke 
have skarpe kanter eller spidser, som kan brækkes af eller sluges. 

KONKLUSION 

Passende kost, renlighed, sundhedspleje, beskyttelse mod farer og passende 
hvile samt motion er noget vigtigt for den gravide, for mødre og for små-
børn. Hvis vi gør alt hvad vi kan for at disse ting er til stede, vil vi 
have opfyldt vor forpligtelse til at sørge for at alle vor himmelske Fa-
ders nyfødte, åndelige børn får et sundt legeme. Mødre og småbørn kan 
stadig få problemer med helbredet, selv om man følger alle disse regler. 
Vi kan ikke altid forstå hvorfor sådanne problemer indtræffer, men de er 
ikke nær så almindelige, når vi sørger for at passe godt på mødrene og 
deres småbørn. 

UDFORDRING 

Tænk over dine egne sundhedsvaner i denne uge. Hvis du er gravid eller 
har planer om at få børn i fremtiden, så begynd at gøre de nødvendige for-
andringer, så alle dine børn får de bedste chancer for at blive født 
stærke og sunde. Find ud af hvad du kan gøre for at hjælpe én, der er gra-
vid eller en nybagt mor, og gør det hvis det er muligt. Lav et sikkert 
stykke legetøj til et spædbarn du kender og vis dette barn hvor meget du 
holder af det. 
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LÆRERFORBEREDELSER 

Forberedelser før denne lektie: 
1. Læs lektie 23 (om mor og "barns ernæring) og lektie 2k (om forebyggelse 

af sygdom) i Grundkursus A for sidste dages hellige kvinder. Hvis sø-
strene har spørgsmål så henvis dem til de rette lektier, hvor de kan 
få svarene. 

2. Overvej hvilke dele af denne lektie der bør lægges størst vægt på for 
netop de mennesker, der bor i jeres område. Tænk over hvilke gode vaner 
der er almindelige. Få mødrene til at fortsætte de gode vaner de alle-
rede har. 

3. Få nogle elever'til at læse eller fremlægge historier og skriftsteder 
fra denne lektie. 
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Førstehjælp -
1. del 

Lektie 23 

I denne lektie kan vi lære hvordan vi kan forebygge ulykker, bevare roen 
og være til nytte hvis og når der sker ulykker, samt anvende førstehjælp, 
når der er brug for det. 

OMSORGEN FOR VORE JORDISKE LEGEMER 

Som medlemmer af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige erkender vi, at 
både vort timelige og vort åndelige velbefindende har betydning. Vi kan 
være bedre forberedte til at beskytte og passe vort jordiske legeme, ved 
at lære hvordan man undgår ulykker og hvordan man klarer visse ulykker, 
hvis de skulle indtræffe. Det er også vigtigt at vi har en vis fundamen-
tal viden om førstehjælp og evner til at udføre den. Hvis vi er forberedt 
på disse ting vil vi bedre kunne betjene andre og os selv og være til 
større velsignelse. 

Få den søster du bad om det til kort at fortælle lignelsen om den barm-
hjertige samaritan (se Luk. 10:25-37) 

Læs Luk. 10:3^. 

Hvad gjorde Samaritanen? (Ydede førstehjælp på den måde som man kendte 
og gjorde det på hans tid og sted.) 

HVORDAN FOREBYGGER MAN ULYKKER? 

En ulykke er en uventet begivenhed, hvor nogen kommer til skade. Uheldig-
vis skal der somme tider både fysiske lidelser, fortrydelse eller sorg 
til, før man prøver at finde udveje for at forhindre ulykken i at ske igen. 
Vi kan godt se hvor dumt det er at vente, til én eller anden er kommet 
galt afsted, med at finde ud af hvad man kunne have gjort for at forhindre 
ulykken. 

Ældste Loren C. Dunn fra De halvfjerds øverste Kvorum har fortalt om en 
hændelse, hvor han havde bedt sin datter om at være forsigtig, men at 
dette ikke forhindrede ulykken i at ske. 

"Vi har en 3-årig datter som vi elsker meget højt. For kort tid siden sad 
jeg derhjemme ved mit skrivebord og læste, medens hun legede med et glas 
vand, der stod på mit skrivebord. Idet hun tog fat i glasset for at løfte 
det med sine små fingre, advarede jeg hende gentagne gange om at være 
forsigtig for ikke at tabe glasset, hvilket hun naturligvis gjorde til 
sidst. Det røg på gulvet og glassplinterne fløj til alle sider... 

Hun løber ofte rundt på bare fødder, så jeg tog hende ud af værelset og 
gjorde mig alle mulige anstrenge!ser for at få fejet alle glasskårene op, 
men pludselig fik jeg den tanke at jeg måske ikke havde fået alle glas-
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skårene op. Men pludselig fik jeg den tanke at jeg måske ikke havde fået 
alle glasskårene med og at hun måske engang senere ville lege herinde og 
skære sine små fødder på de uopdagede glasskår og at hun så igen måtte lide, 
for det hun gjorde." {Conference Report, okt. 1969, s. 13-14) 

Ofte tror vi at det eneste vi behøver gøre er at fortælle én eller anden 
at de skal være forsigtige, for at undgå ulykker. Vi kan dog i reglen bedre 
forebygge ulykkerne ved at gøre noget for at ændre den faretruende situa-
tion. 

Hvad kunne forældre eller ældre børn gøre for at hjælpe med til at fore-
bygge en ulykke som den der er fortalt ovenfor? (Flytte den farlige gen-
stand bort fra rækkevidden; finde noget mindre farligt for et barn at lege 
med; få barnet til at anvende genstanden på en ufarlig måde - f.eks. drikke 
af det medens hun sad på gulvet, i stedet for bare at lege med det.) 

Vi har formodentlig allesammen haft uheldige oplevelser, der har ført til 
ulykker i hjemmet. Lad os se på nogle af de mest almindelige årsager til 
ulykker og hvad vi kan gøre for at forebygge dem, da de fleste ulykker jo 
sker i eller i nærheden af hjemmet. 

FARLIGE STOFFER 

I et hjem findes der ofte stoffer, som er giftige, hvis vi spiser eller 
drikker dem. Petroleum eller andre former for brændstof er f.eks. giftige. 
Rengøringsmidler er også skadelige, hvis de indtages eller hvis man har 
dem for længe på huden. Lud (som bruges til brun sæbe) blegvand, rense-
væske og sprit er ofte meget farlige stoffer. 

Hvilke farlige væsker eller pulvere har folk her hos os i deres hjen? 

Medicin er en anden farlig ting. Medicin kan være en hjælp for syge menne-
sker, men den kan også være farligt, hvis den anvendes forkert. Det er ikke 
klogt at opbevare medicin, som er givet mod en bestemt sygdom, når først 
sygdommen er kureret. Efterhånden som tiden går kan medicin enten blive 
stærkere eller svagere, og den vil ikke have den helbredende virkning den 
havde, da den blev købt. Når man opbevarer ubrugt medicin, glemmer man 
måske hvilken sygdom den blev givet mod og medicinen tages for en anden 
sygdom, hvilket kan forværre situationen. Da medicin, som er givet for et 
bestemt menneskes sygdom kan være nyttesløs eller skadelig for en anden 
med den samme sygdom, er det bedst at medicin kun tages af den person, 
den er skrevet ud til. Medicin kan også være farlig når den tages i forker-
te doser. Det er især vigtigt at sørge for at børn kun tager det kvantum 
der er ordineret dem, hvilket i reglen er langt mindre end det der ordi-
neres voksne. 

Det vigtige i at opbevare al medicin udenfor småbørns rækkevidde illustre-
res i følgende historie: 

En dag da en lille dreng blev syg, bragte hans forældre ham til hospitalet. 
Lægen undersøgte barnet og ordinerede ham noget medicin. Da forældrene kom 
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hjem med drengen efterlod de ham alene i hans værelse, medens de var travlt 
beskæftiget andetsteds. I den tid fandt barnet medicinflasken og drak det 
hele på en gang. Det var meningen han skulle have to teskefulde hver fjerde 
time. Da forældrene kom for at se til ham, opdagede de at han var alvorligt 
syg. Der var dog intet at gøre, barnet døde. 

Hvad bør en familie gøre for at hindre sådanne ulykker i at ske? Hvordan 
kan alle i en familie hjælpe med til at forebygge sådanne ulykker? 

Da mange af sådanne farlige stoffer kan være nyttige, når de bruges rig-
tigt, har vi dem i vore hjem. Vi må dog gøre alt hvad vi kan for at for-
hindre mennesker i at spise eller drikke dem af en fejltagelse, eller kom-
me i berøring med dem for længe ad gangen, ved omhyggeligt at skrive på 
flasken hvad der er i. 

Fremvis billede 23-a Etiketter på farlige stoffer 

Et enkelt billede kan advare mod giftstoffer. De, der ikke kan læse, kan 
lære at billedet betyder "Fare!" eller "Gift!" 

Farlige stoffer skal opbevares på hylder, der sidder højt, eller i et 
lukket skab, hvor børn ikke kan få fat i dem. 

Find ud af de forskellige former for modgift overfor rengøringsmidler og 
andre giftstoffer i jeres område. Find ud af hvor man kan få lægehjælp 
og hvad man gør hvis én ved et uheld- er blevet forgiftet på én eller anden 
måde. 

Hvad kan vi gøre for at forebygge forgiftninger i hjemmet? 

FARLIGE GENSTANDE 

I de fleste hjem er der farlige genstande med skarpe eller spidse kanter. 
Knive, sakse og værktøj kan f.eks. være farlige. Vi kan udvikle bestemte 
måder at anvende disse ting på, så vi kan føle os mere sikre i hjemmet. 

Vi kan altid holde skarpe genstande udenfor småbørns rækkevidde. Hvis vi 
opbevarer en kniv et uheldigt sted, bare et øjeblik, kan et lille barn få 
fat i den og komme til skade. 

Fremvis billede 23~b: En dame rækker en pige en saks 

Noget værktøj kan enten bruges på en farlig eller en sikker måde. Man må 
kontrollere sine bevægelser, når man bruger knive i andres nærhed, så man 
ikke mister kontrollen over kniven og kommer til at skære dem ved et uheld. 
Gør jer f.eks. til vane at overrække sådanne ting til andre med den spidse 
ende bort fra den anden. Vi må lære andre måder, som det er passende at 
behandle knive og andre farlige stykker værktøj, og vi må lære vore børn 
at bære og bruge dette værktøj på den rigtige og sikre måde. 

Tændstikker er nyttige når de anvendes rigtigt. Leg med tændstikker eller 
skødesløs brug af dem kan imidlertid forårsage store ulykker og ødelæggel-
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ser. Opbevar tændstikkerne udenfor børns rækkevidde. 

Hvor kan vi opbevare sådanne farlige genstande for at forebygge ulykker? 

Hvilke forandringer kan vi gøre, i den måde vi eller vore børn benytter 
farlige genstande? 

FARLIGE SITUATIONER 

De særlige situationer som kan føre til ulykker er forskellige fra område 
til område og endog fra hjem til hjem. Nogle situationer er dog alminde-
lige og kan ændres for at hindre ulykker. 

Mange ulykker sker, når folk klatrer op på ting der er stablet ovenpå 
hinanden, for at nå noget der ligger højt i hjemmet eller haven. Sådanne 
ulykker kan forebygges ved omhyggeligt at udvælge sig noget sikkert at stå 
på eller ved at få én til at stå nedenfor og passe på. Hvis vi giver os 
tid til at gøre dette kan vi ofte hindre alvorlige ulykker. 

Der kan også ske ulykker, hvis man glider i noget der er spildt på gulvet 
og ikke er tørret op. Det er også nemt at falde over noget som er efterladt 
et sted hvor det ikke skulle være. Børn kan lægge en bold eller andet le-
getøj på et trappetrin, og hvis man ikke kigger ned, vil man ikke se det. 
I nogle familier er det en regel altid at lægge tingene på deres bestemte 
plads så snart det ikke bruges. Det nedsætter i høj grad mulighederne for 
at falde over noget, man ikke forventede på det sted. 

Hvad er det folk falder over hvor vi bor? 

Hvilke særlige ting kan vi gøre for at forebygge ulykker? 

Lad ikke børn være uden opsyn på steder hvor de kan skolde sig på varmt 
vand eller hvor der er fare for at de kan drukne. Lad heller ikke børn 
lege med elektriske ledninger el. lign., når der er fare for at de kan få 
stød eller blive forbrændt. 

Ulykker i hjemmet indtræffer ofte i køkkenområdet. I de hjem hvor madlav-
ningen finder sted på gulvet eller jorden bliver samåbørn ofte forbrændt 
fordi de kommer for nær ilden. Det vil være mere sikkert at hæve kogeste-
det et stykke over gulvet. Gør man det vil børn ikke kunne kravle hen i 
nærheden af ilden og desuden kommer der ikke så let snavs eller jord i 
maden, hvorfor den bliver renere, og faren for at blive syg af den for-
mindskes. 

I hjem hvor madlavningen foregår på et komfur eller på et køkkenbord skal 
man passe på at ikke grydehanke vender udad, så børn kan gribe fat i dem 
og få den varme mad eller væske ned over sig. 

Sker der almindeligvis ulykker i køkkenområdet hjemme hos jer? Hvis dette 
er tilfældet hvad kan I så gøre for at gøre det mere sikkert at færdes der? 
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Det sker også at lys, lamper og kakkelovne er anbragt for nær brændbare 
ting. Gardiner kan f.eks. blæse hen i en flamme og blive antændt. En pap-
kasse, der anbringes for nær ildstedet eller kakkelovnen, kan blive antændt 
når der opstår stærk varme. 

Hvis detteeret problem hjemme hos jer hvad kan I så gøre for at fjerne 
det? 

Kan I nævne andre faresituationer, som kan forårsage ulykker? 

Hvad kan I gøre for at hindre disse faresituationer? 

BEVAR ROEN OG BÆR JER KLOGT AD NAR DER SKER ULYKKER 

Det er vigtigt at vi bevarer roen når vi skal hjælpe et menneske som er 
kommet til skade. Skaden kan være alvorlig, men vi er nødt til at bevare 
roen og forsøge at gøre den tilskadekomne tryg. Ofret vil ofte reagere på 
samme måde som omgivelserne. Hvis vi græder eller bliver hysteriske kan 
den tilskadekomne tro at det er mere alvorligt end det er. Den tilskade-
komne vil måske blive så nedslået at han tror han skal dø og nægte at mod-
tage hjælp. Man kan mildne eller forebygge en choktilstand, hvis man er 
rolig medens man giver førstehjælp. Vi er nødt tU at vide hvad vi spe-
cielt kan gøre i forbindelse med de mest almindelige skader, så vi kan 
handle formålstjenligt og kyndigt. Vi må fra tid til anden øve os i den 
teknik, der er beskrevet i lektie 24 "Førstehjælp - 2. del". Vi må under-
vise familiens ældste børn i denne teknik så de kan være forberedt på at 
hjælpe i tilfælde af en ulykke. Det hjælper at have en stadig bøn i hjer-
tet i en faresituation, så man kan være mere modtagelig for inspireret 
vejledning. 

FØRSTEHJÆLPSKASSE 

Udover de anstrengelser vi gør os for at gøre vort hjem mere sikkert at 
færdes i, så der ikke sker ulykker, og for at lære førstehjælp, kan vi 
være beredt ved at have en førstehjælpskasse i vort hjem. Hvis ulykken 
skulle ske har vi hvad vi skal bruge for at handle hurtigt. 

Selv om den førstehjælpskasse forskellige familier har, ikke indeholder 
helt de samme ting, er der dog visse grundregler for hvad en sådan kasse 
bør indeholde. 

SÆBE 

Sæbe er en nødvendighed for at kunne vaske snavs, småsten og glasskår ud 
af sår. Vi kan godt bruge den sæbe, vi bruger til hverdag, vi skal bare 
sørge for, at der altid er sæbe i tilfælde af en ulykke. Den. der yder før-
stehjælp skal vaske sig grundigt-med sæbe og vand for ikke yderligere at 
inficere med eventuelle bakterier. 

RENT VAND 
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Hvis man ikke omgående kan skaffe rent vand, opbevares en flaske eller 
dunk med rént vand i nærheden af førstehjælpskassen - så sår kan blive 
vasket. 

BAKTERIEDRÆBENDE MIDDEL 

Dette virker bedre end sæbe og vand og forebygger infektioner. Det kan 
være hospitalssprit, kloraminopløsning eller jod, som er det mest almin-
delige. Alle dele kan købes på apoteket. 

RENE KLUDE 

Disse er beregnet til forbindinger. Forbindinger laves ved at stryge de 
rene klude med et meget varmt jern. Kludene skal være brandvarme eller 
endog svedne. Vask hænder før de pressede klude omhyggeligt lægges inden 
i en anden ren klud. På den måde har man sikret sig forbindinger, der kan 
bruges til åbne sår. 

BRÆKMIDDEL 

Dette hører med til førstehjælp og anvendes mod visse forgiftninger. Bræk-
midler kan købes på apoteket. Rådfør jer med apoteket. 

INDVIET OLIE 

Præstedømmets medlemmer anvender olivenolie, der er velsignet eller ind-
viet, når de salver og velsigner en syg eller tilskadekommen. Spørg jeres 
præstedømmeleder hvordan I kan få fat i en lille flaske indviet olie. 
Opbevar den i jeres førstehjælpskasse, så medlemmer af præstedømmet kan 
benytte den i tilfælde af en ulykke eller når det på anden måde er passende. 

KASSEN 

Alle disse ting skal opbevares i en kasse eller en anden lukket beholder -
med låg så der ikke kan komme støv eller fugt til indholdet. Den bør opbe-
vares på et sted, hvor små børn ikke kan nå den og åbne den. Vi må lære 
vore ældste børn, hvordan man yder den mest fundamentale førstehjælp, og 
sikre os at vi kan få fat i førstehjælpskassen, når der er sket en ulykke. 

FÆRDIGE FORBINDINGER 

Hvis det er muligt at anskaffe, kan man også have plastre og gazebind af 
forskellig art i sin førstehjælpskasse. 

KONKLUSION 

Vi kan forebygge mange ulykker, hvis vi gør vort hjem til et mere sikkert 
sted at færdes. Ting, der er farlige at indtage, bør opbevares på en sådan 
måde at hverken børn eller andre kan få fat i dem. Farlige genstande kan 
anbringes og benyttes på en måde så ingen kommer til skade ved dem. Vi bør 
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være forberedt på at yde en tilskadekommen førstehjælp, på en rolig og 
klog måde. 

UDFORDRING 

Gennemgå omhyggeligt jeres hjem i denne uge. Benyt og opbevar farlige gen-
stande og ting, så ingen kommer til skade. Sørg for at der ikke opstår 
farlige situationer. Hvis I ikke allerede har en førstehjælpskasse, må I 
begynde at samle sammen til en sådan. 

LÆRERFORBEREDELSER 

Forberedelser før denne lektie: 

1. Overvej hvilke ting, af dem der er nævnt i denne lektie der er alminde-
lige, hvor I bor. Læg vægt på de ting i lektien der er mest brug for. 
Ros søstrene for de sikkerhedsforanstaltninger de allerede har truffet. 

2. Bed en søster forberede sig på kort at fortælle lignelsen om den barm-
hjertige samaritan (Luk. 10:25-37) 

3. Bed søstre, som har spørgsmål om præstedømmets salvelse og velsignelse 
af syge eller tilskadekomne, læse lektie 12, om præstedømmets ordinan-
ser i Grundkursus A for sidste dages hellig kvinder. 

h. Bed nogle elever læse eller fremlægge historier og skriftsteder fra 
denne lektie. 
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Førstehjælp -
2. del 

Lektie 24 

I denne lektie kan vi lære hvordan man giver førstehjælp til én, der er 
kommet til skade. 

VÆR PARAT TIL AT YDE FØRSTEHJÆLP 

Det er altid bedst at forebygge ulykker. Der er givet mange eksempler i 
lektie 23, "Førstehjælp - 1. del", på hvordan man kan forebygge ulykker 
og skader. Hen trods alle forbehold vil der dog stadig indtræffe ulykker. 
Alle vi, hvoraf mange er mødre, har derfor brug for at lære hvordan man 
yder den mest almindelige form for førstehjælp. 

Når som helst nogen kommer til skade må man passe på at behandle proble-
merne i forhold til deres vigtighed, så ofrets liv kan reddes. For det 
første: Fjern ofret fra den farlige situation, hvis det er nødvendigt -
for eksempel fra en brændende bygning. For det andet: Genopret vejrtræk-
ningen. For det tredie: Koncentrer jer om at standse kraftig blødning. 
For det fjerde: Kontoller forgiftning. For det femte: Giv behandling mod 
chok. Giv derpå yderligere førstehjælp, hvis det er nødvendigt. Hvis ska-
den er alvorlig tilkaldes lægen. Hvis der er brug for hjælp af mere end 
ét menneske, kan den ene ringe efter lægen medens den anden arbejder for 
at genoprette vejrtrækningen og standse blødning. Husk at bevare roen og 
gøre den tilskadekomne så tryg som mulig, samtidig med at I arbejder med 
problemerne. 

Hvorfor skal man genoprette ofrets vejrtrækning før man forsøger at stand-
se én "blødning? 

Hvorfor skal man standse en "blødning før man behandler mod chok? 

GENOPRETNING AF VEJRTRÆKNING 

Vejrtrækningen kan standse som følge af visse sygdomme, indtagelse af visse 
gifte, elektrisk chok, drukning, hjertestop, overdosis af medicin eller 
narkotika, eller fordi ofret har indåndet kulilte. Hvis et menneske holder 
op med at trække vejret er det nødvendigt at genoprette vejrtrækningen med 
det samme for at undgå hjerneskade. Den mest effektive måde at gøre dette 
på er mund-til-mund metoden. Den går ud på at blæse luft fra sin egen mund 
gennem ofrets mund og ned i hans lunger. Benyt følgende hovedtrin eller få 
en kvalificeret til at instruere klassen: 

1. Rens hurtigt og omhyggeligt ofrets mund for at fjerne alt, som kan 
standse vejrtrækningen. Hvis det er nødvendigt trækkes tungen frem - væk 
fra halsen. 

2. Bøj ofrets hoved tilbaae, så hagen peger opefter. Hverved bliver der 
åben passage til lungerne. 
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3: Pres ofrets næse sammen for at forhindre luften i at trænge ud gennem 
næsen. Anbring din mund over ofrets mund og blæs ned i hans lunger. Blæs 
lige så hyppigt ind i ofrets mund som du normalt selv trækker vejret. Hvis 
ofret er et lille barns sætter du din mund over både barnets næse og mund, 
medens du blæser ned i dets lunger. Giv kortere og hyppigere "åndedræt". 

4. Læg mærke til ofrets brystkasse, medens du indblæser luft i hans mund. 
Se når brystkassen hæver sig og stands indblæsningen. Fjern munden og 
lad ofret udånde. Fortsæt indblæsningen til ofret selv begynder at trække 
vejret. Hvis ofret ikke af sig selv trækker vejret i løbet af 10 minutter, 
undersøges øjnene. Hvis pupillerne er helt udspilede og ikke trækker sig 
sammen, når der kommer lys i øjnene, eller udvider sig når lyset bliver 
svagere (når du skygger med din hånd) kan du standse genoplivningen. Hvis 
ofrets øjne ikke reagerer indenfor 10 minutter er der ikke store chancer 
for at genoplivningen vil lykkes. 

STANDSNING AF BLØDNING 

Hvis der er en kraftig blødning fra såret er det vigtigt at få standset 
blødningen. Dette kan gøres ved at presse et kraftigt sammenlagt stykke 
stof over såret med håndfladen. Rene klude, som allerede ligger parat i 
førstehjælpskassen, vil kunne tjene dette formål. Hvis der ikke findes 
andet kan du presse andet stof eller hånden ovenpå såret. Presset vil ned-
sætte eller standse blødningen. Hvis kluden gennemvædes af blod presses 
flere klude ovenpå, uden at fjerne den første klud, og der presses fort-
sat på såret. Det kan også hjælpe at hæve det blødende område op over 
hjertets højde. Hvis såret er alvorligt kandetvære nødvendigt at få det 
syet eller behandlet på et hospital. 

Hvis blødningen kun er let renses såret med mild sæbe og vand. Skyl såret 
i rindene vand og dæk det med et par lag rene klude. Pres på såret et øje-
blik, til blødningen er standset. Hvis der er mulighed for at der kommer 
snavs i såret, anvendes en ren bandage for at beskytte såret og holde det 
rent. (Se endvidere "Hvad gør vi hvis én af os bliver syge eller kommer 
til skade"? Udgivet af Dansk Røde Kors. Kan købes hos boghandlere eller 
bestilles hos Røde Kors på tlf. 01-381444, pris Kr. 24,85) 

Selv om et sår ikke bløder ret meget kan det alligevel være dybt. Det kan 
være forårsaget af et søm, en pil, en kugle eller lignende. Da dybere sår 
er vanskeligere at rense med sæbe og vand, bør den tilskadekomne vaccine-
res mod stivkrampe for at forebygge denne sygdom. Dybere sår kan somme 
tider forårsage så alvorlig sygdom, at det kan føre til døden. Når som 
hel st man får et dybt sår skal man omgående søge lægehjælp og blive klar 
over om man behøver en stivkrampevaccination. 

Det er vigtigt at være på vagt for tegn på infektion - rødmen, hævelse, 
materie, bankende smerter, røde striber fra såret eller feber. Hvis nogle 
af disse faresignaler viser sig, skal man omgående søge læge. 
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BEHANDLING AF FORGIFTNING 

Det er ikke ualmindeligt at der indtræffer forgiftning. Det er ofte mindre 
børn der er ofre for forgiftningsulykker, fordi de er nysgerrige og putter 
ting i munden. Voksne kan også komme ud for forgiftningsulykker. 

Når et menneske har fået gift i munden, skal munden først renses for 
rester af gift. Den særlige førstehjælps behandling afhænger derpå af hvil-
ken gift der er indtaget. Når ofret har fået førstehjælp er det klogt at 
søge yderligere lægehjælp. 

Nogle gifte brænder eller ødelægger legemsvæv, medens andre gifte skader 
legemet på anden måde. Behandlingen mod forgiftninger, hvor legemsvævet 
ikke beskadiges, går ud på at få ofret til at kaste op, efter at have druk-
ket noget vand eller anden væske. Brækmiddel, som fås på apoteket, er ef-
fektivt til at fremkalde opkastning, men det kan godt tage et kvarter eller 
mere før det virker. Ofret må ikke lades alene i dette tidsrum. Hvis man 
ikke har noget brækmiddel i huset kan man fremkalde opkastning ved at pres-
se bagsiden af tungen ned med fingrene eller en ske. Få ofret til at læne 
sig forover, så han ikke bliver kvalt ved opkastningen. Hvis ofret er be-
vidstløst vendes han om på siden for at hindre kvælning. Efter opkastnin-
gen gives en modgift for at resten af giften kan komme ud af kroppen. Akti-
veret kul eller krummer fra et stykke brændt, ristet brød kan eventuelt 
gives som antifstof. Der udover gives et afføringsmiddel eller et glas 
samarin for at fremme udskillelsen af den resterende gift i ofrets krop. 

Lud, benzin og petroleum hører til nogle af de gifte der æder eller øde-
lægger legemsvæv. Hvis et menneske har indtaget nogle af disse gifte så 
få ham ikke til at kaste op. Da disse gifte ødelægger vævet idet de ind-
tages, kan opkastning forårsage yderligere ødelæggelser af væv. Giv i 
stedet ofret masser af vand eller mælk at drikke, for at fortynde giften. 
Et afføringsmiddel vil også kunne hjælpe. 

Visse steder vil der måske også være fare for at blive forgiftet af plan-
ter, havdyr, fisk, slanger og insekter. De lokale sundhedsmyndigheder kan 
undervise i hvilken førstehjælp der er nødvendig i forbindelse med sådanne 
forgiftninger. 

BEHANDLING AF CHOK 

Chok er legemets reaktion overfor tilskadekomst eller stress. Det ind-
træffer i reglen ved alvorligere skader og somme tider under sygdom eller 
ved særlig følelsesbetonede oplevelser. Et chok kan indtræffe i det øje-
blik ulykken eller stresset finder sted eller et stykke tid efter. Under 
et chok kan ofrets åndedræt og puls blive så langsomt at det kan forårsa-
ge døden. Man må altid gå ud fra at der indtræffer et chok i forbindelse 
med en ulykke. Hvis man behandler mod chok kan man måske forebygge det. 

Et menneske i chok gennemgår ofte flere legemlige forandringer. Huden bli-
ver måske bleg, blålig, fugtig og kold. Han kan svede stærkt, især omkring 
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munden, panden og i håndfladerne. Pulsen kan blive hurtig og måske så svag 
at den ikke kan følesved håndledet (men den kan føles på siden af halsen). 
Åndedrættet bliver måske hurtigt. Det er også almindeligt at der kommer 
svækkelse, hvileløshed, angst og tørst. Somme tider får ofret kvalme og 
kaster op. 

Det er vigtigt at man gør alt hvad man kan for at lindre chok. Hvis et of-
fer får alvorlige chokreaktioner kan han lidt efter lidt blive apatisk og 
miste evnen til at reagere. Huden kan blive marmoreret. Øjnene får et tomt 
udtryk og pupillerne bliver store. Ofret kan miste bevidstheden. Hvis le-
gemstemperaturen falder under bevidstløsheden kan døden indtræde. 

Chok behandles bl.a. ved at sørge for at ofret ligger ned, er varm og får 
ro. Ofret må salves når vejrtrækningen er genoprettet og alvorlige blød-
ninger er standset. 

Skriv disse ting på tavlen 

SØRG FOR AT OFRET LIGGER NED 

Hvis ofret er kommet til skade i ansigt eller omkring munden, er bevidst-
løs eller kaster op, er det bedst at vende hovedet om på siden eller lægge 
ham på siden. På den måde kan slim (sekret) løbe ud af munden. 

Fremvis illustration 2ka: Tilskadekomnes liggestilling 

Hvis ofret er kommet til skade med hovedet eller har svært ved at trække 
vejret, hæves hovedet let. 

Hvis ofret ikke er kommet til skade med hoved, ryg eller hals, løftes fød-
derne let for at øge blodcirkulationen. 

Hvis ofret ikke har synlige skader, som let kan identificeres, er det bedst 
at lade ham ligge fladt på ryggen 

HOLD OFRET VARMT 

Ofret bør dækkes med et tæppe eller et ekstra stykke tøj for ikke at miste 
1 egernsvarmen. 

HOLD OFRET I RO 

Den, som yder førstehjælp, må handle roligt og sikkert, selv om ofret er 
kommet alvorligt til skade. Omgivelsernes positive reaktion kan i høj grad 
mindske chok. 

Hvis ofret har mistet meget blod eller legemsvæske skal han omgående have 
noget at drikke - f.eks. suppe eller noget sødt. Han må dog kun få noget 
at drikke, hvis han er ved fuld bevidsthed, ikke kaster op og der ikke er 
indvendige kvæstelser, som kræver operation. 
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BEHANDLING AF ELEKTRISK CHOK 

Et elektrisk chok, hvor der er gået elektrisk strøm gennem legemet, kan 
forårsage at et menneske holder op med at trække vejret eller at der sker 
ændringer i hjerteslaget. Ofret skal omgående fjernes fra den elektriske 
strøm, men man må ikke røre legemet, medens strømmen går igennem. Hvis 
strømmen ikke kan afbrydes må ofret fjernes fra elektriciteten med en tør 
trækæp eller et brædt. Man kan f.eks. bruge et trækosteskaft uden metal 
til at skubbe ofret bort fra strømkilden eller til at fjerne strømmen fra 
ofret. Så snart ofret er adskilt fra kraftkilden skal han behandles efter 
mund-ti 1-mundmetoden, hvis der er brug for det, eller ydes en hvilken som 
helst førstehjælp der er nødvendig 

BEHANDLING AF FORBRÆNDINGER 

Forbrændingsulykker er almindelige, især blandt børn og ældre mennesker. 
Mindre forbrændinger forårsages af for meget sol eller berøringer med var-
me ting, varmt vand eller damp. Huden bliver i reglen rød, hæver let og 
der kommer smerter. Det forbrændte område skal omgående i koldt vand for 
at lindre smerten. Mindre forbrændinger heles sædvanligvis hurtigt, idet 
kun den yderste hud er beskadiget. 

Alvorligere forbrændinger ledsages af vabler og rødme, fordi varmen er 
trængt dybere ind og har fået legemsvæske til at samles under huden. Det 
forbrændte område skal i koldt vand for at reducere forbrændingen og fore-
bygge ødelæggelse af de dybere hudlag. Der advares mod at prikke hul på 
vabler, idet det kan medføre infektion. Hvis det forbrændte område er stort 
kan det være nødvendigt at søge lægehjælp. Anvend en ren løstsiddende for-
binding for at beskytte brandsåret, men ellers bør der ikke lægges forbin-
ding på, da den kan blive vanskelig at fjerne når brandsåret er tørt. 

De mest alvorlige forbrændinger, hvor adskillige hudlag og store hudflader 
er ødelagt, så selv huden somme tider er forkullet, kræver lægehjælp. Så-
danne forbrændinger sker, når der går ild i tøjet, man får skoldende varmt 
vand ned over sig, eller man er i længere tids berøring med varme ting el-
ler elektricitet. Som følge deraf kan man miste meget legemsvæske og der 
vil være stor fare for infektion. 

Hvis der har været ild i tøjet må man aldrig fjerne tøjet. Man skal i ste-
det dække hele det forbrændte område med et nyvasket lagen eller andet 
rent stof, indtil man får lægehjælp. Det vil mindske risikoen for infek-
tion. Ofret skal også behandles mod chok. Hvis patientens fødder eller 
ben er alvorligt forbrændt, holdes de løftet og han må ikke selv gå. Hvis 
arme eller hænder er forbrændt hæves de over hjertets højde. Hvis ansigtet 
er alvorligt forbrændt skal patienten sidde oprejst - læg mærke til om der 
bliver vanskeligheder med at trække vejret. Hvis patienten er ved bevidst-
hed og ikke har kvalme, skal han drikke noget suppe eller sødt. Husk at 
berolige patienten for at modvirke enhver angst. 

Ved alvorlige forbrændinger kan skaderne formindskes, hvis man handler 
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hurtigt. Hvis der går ild i et menneskes tøj skal man omgående rulle ham 
rundt på jorden, i græsset eller på gulvtæppet, eller pakke ham ind i et 
tæppe. Det kvæler ilden. Når ilden er slukket behandles ofrets forbrændin-
ger med førstehjælp som foreslået ovenfor. 

Man kan også blive alvorligt forbrændt af kemikalier som f.eks. lud. En 
sådan forbrænding behandles ved at afvaske kemikaliet så hurtigt som mu-
ligt, brug masser af vand og fortsæt med at lade rindende vand løbe over 
stedet mindst fem minutter. Kemiske forbrændinger har en tendens til at 
blive værre, hvis de ikke behandles, hvorfor det er nødvendigt omgående 
at søge lægehjælp. Hvis kemikaliet er kommet i øjnene skal ofret lægges 
på siden og der skal med det samme hældes vand i øjnene (medens øjenlåge-
ne løftes), så kemikaliet skylles bort. 

BEHANDLING AF BENBRUD 

Ved et fald eller et hårdt slag i voldsom storm, kan der somme tider ske 
benbrud. Ofret kan måske høre knækket, mærke det gør ondt eller er ømt, 
eller fornemme noget ubehageligt skurrende. Hvis det er muligt må lægen 
komme til ofret, idet det kan forvolde yderli gere skade at flytte ofret. 
Hvis ofret er nødt til at bringes til læge, er det dog nødvendigt at det 
beskadigede ben først sættes ud af drift. Hertil bruges en skinne - en 
fast støtte, det beskadigede ben kan bindes fast til, så området ikke kan 
bevæges - for at beskytte benet mod yderligere beskadigelse og for at lin-
dre smerterne. Man kan blandt andet lave en skinne ved at vikle det til-
skadekomne led ind og binde det til en legemsdel, der er ubeskadiget. Hvis 
fori eksempel det ene ben er brækket kan det bindes sammen med det andet 
ben, eller hvis armen er brækket kan den bindes fast til brystkassen. 

Man kan også anvende brædder, stokke, pinde, sammenrullede gulvtæpper eller 
pap som skinner. Skinnen skal være lang nok til at forhindre benet i at 
bevæge sig, når det er bundet til skinnen. Vikl ekstra stof eller tøj om 
skinnen og brug bælter, slips, lommetørklæder eller tøjstrimler, af tøj 
der er revet i stykker, til at binde det fast med. Bind skinnen fast nok 
til at leddet på begge sider af bruddet ikke kan bevæges, men alligevel så 
løst at blodcirkulationen ikke hindres. 

Fremvis illustration 2Vb: Ulykkesoffer løftes og "bæres 

Hvis det er muligt lægges noget koldt på det sårede område for at hindre 
hævelse. Løft den sårede legemsdel op over hjertets højde for at mindske 
hævelsen. 

FLYTNING AF OFRET 

Man kan også bære et alvorligt såret offer i et tæppe, et gulvtæppe eller 
i armene. Hjælperne står på begge sider af ofret, idet én af dem holder 
ofrets hoved fast. En af dem skal give signaler, for at sikre at alle løf-
ter og bevæger sig samtidig. Gør man ikke det kan ofret nemt blive yderli-
gere kvæstet under unødvendige og usammenhængende bevægelser. 
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Fremvis illustration 2^c. Bårer lavet at et tæppe eller jakker 

Man kan lave en improviseret båre af to pinde eller rundstokke, f.eks. 
kosteskafter, og et tæppe. Man kan også bruge jakker til at lave en båre, 
ved at knappe dem foran og stikke en pind gennem ærmerne. 

Advarsel: Hvis I mener ofret er kommet til skade med nakke eller ryg må 
han ikke flyttes med mindre hans liv er i fare. Hvis det er nødvendigt at 
flytte ofret skal det gøres af flere mennesker eller på en båre, idet man 
gør sig de yderste anstrengelser for ikke at bevæge ofrets nakke eller 
rygsøjle. 

KONKLUSION 

Det er nødvendigt, vi lærer at tænke klart over hvad en tilskadekommen har 
brug for i en ulykkessituation. Det vigtigste vi kan gøre er at fjerne of-
ret fra den faretruende situation, genoprette vejrtrækningen, standse blød-
ning og behandle mod chok. Der bør gives yderligere førstehjælp hvis det 
er nødvendigt. Endvidere kan det være nødvendigt at søge lægehjælp. 

Hvis vi øver os i de førstehjælps metoder der er beskrevet i denne lektie, 
vil vi være bedre forberedt til at hjælpe, når der opstår en ulykkessitua-
tion der kræver førstehjælp. 

UDFORDRING 

Lær din familie førstehjælp. Få dem til at øve sig i metoderne så de kan 
give førstehjælp i en ulykkessituation. 

LÆRERFORBEREDELSER 

Forberedelser før denne lektie: 
1. Tal med de lokale sundhedsmyndigheder om hvilken særlig førstehjælp 

de anbefaler for tilskadekomne, hvor I selv bor. Få dem til at give 
søstrene instruktioner i den rette måde at anvende mund-til-mund meto-
den. Giv dine oplysninger videre til søstrene under lektien. 

2. Find ud af hvilken lægehjælp der yderligere står til rådighed i ulykkes-
situationer. Hvis lokale læger kun har åbent visse tider på dagen, så 
find ud af hvor søstrene kan henvende sig for at få lægehjælp på andre 
tidspunkter. 

3. Sørg for at have tavle og kridt. 
b. Få søstrene til at lave nogle situationsspil over eventuelle ulykker, 

så de kan øve sig i de førstehjælpsmetoder de har lært. De skulle øve 
sig i at afgøre hvilken form for hjælp der er brug for, såvel som hvor-
dan den udføres. Beskriv f.eks. en situation hvor en datter kommer ind 
med en forskåret arm. Det bløder kraftigt. Få én eller anden til at 
forestille sig at hun er den tilskadekomne datter og en anden til at 
være moderen, som viser alle trinene i behandlingen af såret. 

5. Bed nogle af eleverne fremlægge nogl'i afsnit af denne lektie. 
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Hjemmeforråd Lektie 25 

Formålet med denne lektie er at hjælpe og opmuntre os til at have vort 
hjemmeforråd i orden. 

HVORFOR SKAL VI HAVE ET HJEMMEFORRÅD? 

Præsident Spencer W. Kimball har givet os følgende råd om hjemmeforråd: 

"Vi vil gerne understrege det råd som kirken tidligere har givet og altid 
giver - anskaf jer og vedligehold et års forråd - et års forbrug af vore 
fundamentale forbrugsvarer... 

Vi opfordrer familierne til at have et års forbrug ved hånden; og vi si-
ger det atter og atter og Herren gentager det i skriften hvor han siger: 
'Hvorfor kalder I mig Herre, Herre, og gør ikke som jeg siger?'" (Ensigns 
maj 1976, s. 125) 

Hvad har profeterne rådet os til at gøre med hensyn til at have et forråd 
af de fundamentale forbrugsvarer? 

(Hvis landets regler gør det ulovligt at have et forråd, tilpasses denne 
lektie så den svarer til lokale forhold og behov.) 

Præsident J. Reuben Clark jun., tidligere medlem af kirkens øverste præsi-
dentskab, har sagt følgende: 

"Lad ethvert familieoverhoved sørge for at han har tilstrækkeligt med mad, 
tøj og hvor det er muligt, også brændsel, til mindst et år frem i tiden." 
(Conference Report, apr. 1937, s. 26). 

Rådet om at vi skal have et års forbrug af mad, tøj og andre nødvendighe-
der, er et klogt råd af flere grunde. En by eller et helt område kunne 
komme ud for en naturkatastrofe som f.eks. en stormflod, jordskælv eller 
en snestrom, som kunne lukke vejene og gøre det umuligt at få transporte-
ret fødevarer og andre ting til forretningerne. Politiske uroligheder el-
ler strejker blandt chauffører, sømænd eller jernbanefolk kunne hindre 
transport af mad. Der kunne også ske andre ulykker som f.eks. hungersnød, 
på grund af tørke, orkaner, oversvømmelser eller endog krige, som det er 
sket i så mange lande og som det kan ske igen. Når sådanne ulykker berører 
et helt samfund er det ofte umuligt at skaffe mad og andre varer, selv om 
man har penge. En familie kan også komme ud for ulykker i form af sygdom 
eller arbejdsløshed, hvilket resulterer i manglende indtægt, og således er 
det nødvendigt at kunne ty til sit hjemmeforråd. 

Søster Cherry Lee Davis og hendes familie har af egen erfaring lært og 
fået et vidnesbyrd om hjemmeforråd. 
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Bror og søster Davis var omvendt til kirken og kendte godt noget til hjem-
meforråd, men de havde ikke i sinde at samle deres eget forråd endnu. De 
havde planer om at flytte længere væk, derfor synes de det var fjollet at 
begynde et hjemmeforråd på det tidspunkt. Men næsten uden at lægge mærke 
til det begyndte søster Davis at samle forråd. Hver gang hun kom hjem efter 
sine indkøb havde hun købt en lille smule ekstra mad. Inden længe var hen-
des køkkenskabe fulde og hun havde også forråd i soveværelset. Når hendes 
mand spurgte hvad hun gjorde, svarede hun: "Jeg tror jeg samler forråd." 
Når han spurgte hende hvorfor kunne hun kun svare: "Fordi jeg er nødt til 
det." Hun kunne ikke komme med andre grunde til at hun gjorde det. Hun 
sagde: "Jo mere jeg beder om den sag, jo mere bliver jeg tilskyndet til 
at købe købmandsvarer.Uég fik en behagelig følelse helt inde i mig selv 
og det var som om jeg blev belønnet for at være lydig." 

Søster Davis lærte hvordan hun kunne tilberede nogle af de ting hun havde 
i sit forråd, idet hun gik til demonstrationer, læste og anvendte forskel-
lige opskrifter. Da hun syntes at disse fødevarer var gode at lave mad af 
blev hun tilskyndet til at købe mere og mere. Hun beskriver sin reaktion 
således: "Hvorfor? Jeg bad til Gud men fik intet svar. Jeg måtte bare have 
fat i noget mere. Jeg var helt forvirret men jeg adlød. Jeg kunne se for 
mig hvor meget plads alt dette forråd ville tage op i flyttebilen, som vi 
havde talt om at leje (når vi skulle flytte)." 

Da familien Davis omsider skulle flytte kunne alle deres møbler og 15-20 
kasser forråd lige netop være i den flyttebil de havde lejet. Da de havde 
betalt flytningen, lejet et lille hus og betalt alle deres andre udgifter, 
havde de ikke mange penge tilbage. Og oven i det hele havde bror Davis 
svært ved at finde arbejde. Da han endelig fandt noget gav det så lidt at 
der ikke var noget tilbage til mad, da de havde betalt deres regninger. Så 
vidste søster Davis hvorfor hun skulle samle alt det f o r r å d - det var lige 
netop den mad de skulle spise i de- skrappeste måneder af deres liv. 

Når søster Davis ser tilbage på disse måneder, hvor de spiste deres mad-
forråd siger hun: "Jeg kan ikke lade være at le. Jeg havde kæmpet så hårdt 
for ikke at samle forråd og alligevel gav Herren mig, i sin uendelige vis-
dom, en værdifuld lektie om at være beredt, gennem dette lille mirakel." 
[Ensign, aug. 1978, s. 21) 

Hvilke timelige velsignelser fik familien Davis som følge af deres hjemme-
forråd? 

Foruden velsignelserne ved at føle sig timeligt sikret i nødsituationer, 
kan det også bringe åndelige velsignelser at have et hjemmeforråd. Når som 
helst vi adlyder profetens råd eller befaling, vil vort vidnesbyrd og vor 
tro blive styrket. Vi kan få åndelige velsignelser, som vi ikke havde for-
ventet, ved at være lydige. 

Hvilke åndelige velsignelser fik familien Davis? 

En anden familie, som havde et velordnet forråd, mistede alle deres ejen-
dele ved en alvorlig oversvømmelse - alle deres husdyr druknede. Men til 
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trods for deres store tab sagde de: "Hvis man efterlever budene vil man væ-
re beredt hvad der så end sker... Selv om vi mistede alt vort forråd havde 
vi fred i sindet, fordi vi havde gjort som profeten har bedt os om. Vi var 
også åndeligt beredte, så vi nu kan klare det der er sket." (Church News, 
12. aug. 1978, s. 4) 

ET ARS FORRAD 

En familie kan have et forråd af mange ting til fremtidig brug, men det 
hjemmeforråd vi skal tale om i denne lektie vedrører mad, tøj og, hvor det 
er muligt, brændsel. Vort mål er at kunne klare vor families livsnødven-
digheder i et helt år. De fleste mennesker synes det er vanskeligt, for 
ikke åt sige umuligt, lige på én gang at oplagre de ting der er nødvendige 
for at kunne klare sig et helt år. Et års forråd er dog et realistisk mål 
- hvis tingene opbevares ordentligt. Skal man nå målet, at have et års 
forbrug, er det måske klogt at begynde med et kortsigtet mål. Det kan være 
en stor opgave for nogle familier at samle et forråd til bare en uges for-
brug. For andre familier vil det ikke være noget problem at have et forråd 
til tre ugers, to måneders eller et års forbrug. Når vi har et forråd til 
et par dage eller nogle uger, kan familien sætte sig et nyt mål og arbejde 
hen imod det, til de til sidst har et hjemmeforråd, som svarer til et års 
forbrug. 

Hvilket mål ville det være realistisk at I i jeres familie først satte jer? 

MADFORRÅD 

Præsident Ezra Taft Benson fra De tolvs Råd siger: 

"Herren haradvaretos mod hungersnød, men den retfærdige vil have lyttet 
til profeterne og opmagasineret mindst et års forråd... 

Åbenbaringen om forråd kan blive lige så vigtig for vores timelige frelse, 
som det var for folk på Noas tid at gå ombord i arken... 

Jeg ved at dette velfærdsprogram er inspireret af Gud. Jeg har med mine 
egne øjne set resultaterne af sult og fortvivlelse, idet jeg efter anmod-
ning af kirkens præsident ved afslutningen af den anden verdenskrig til-
bragte et år i det krigshærgede Europa uden min familie, og omdelte føde-
varer, tøj og sengetøj til vore trængende medlemmer. Jeg har set ind i 
hellige indfaldne øjne, folk, som næsten var kommet til sidste stadium af 
sultefasen. Jeg har set trofaste medlemmer komme bærende med deres børn på 
tre eller fire år, som var ude af stand til at gå som følge af dårlig er-
næring... Jeg har set voksne mænd græde, mens de lod hvede og bønner løbe 
mellem fingrene, varer som var sendt dem fra ... (de hellige) i USA. 
(Konferencetaler 1973-7S3 s. 52-53) 

Da maden er så vigtig for at vi kan bevare helbredet, ja endog selve livet, 
er det noget af det vigtigste i et hjemmeforråd. Det er klogt at have de 
fundamentale fødevarer i vort forråd, som familien kan lide, og at vide 
hvordan man skal tilberede de pågældende fødevarer, for at undgå spild i 
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krisetider. Hav et forråd af forskellige fødemidler, idet vi har brug for 
varieret kost for at bevare sundheden. Jeres families behov er afgørende 
for hvor meget mad I skal oplagre. 

Hvilke fødevarer kan I kjzfbe, tilberede, få familien til at spise, og opbe-
vare som forråd? 

Lagervarer kan ikke holde uendeligt. Det betyder at vi er nødt til at la-
de dem rotere, idet vi spiser det ældste først og erstatter det med nykon-
serverede fødevarer. En sådan rotation er en fortsat proces. 

Hvordan kan man lade fødevarerne rotere? 

En af måderne at sikre sig en passende rotation af fødevarer er at sætte 
dato på varerne efterhånden som de indkøbes og oplagres. Sæt det sidstkøb-
te bagest på hylden - bag det, der er købt tidligere. Når I laver mad er 
det således nemmere at anvende det ældste først. 

Mad kan tilberedes på forskellige måder. 

Nævn nogle metoder man kan benytte til at konservere fødevarer (se lektie 
26 om hjemmeproduktion i Grundkursus A for sidste duges hellige kvinder ) 
(Fødevarer kan lægges i saltlage eller tørsaltes; henkoges, tørres eller 
opbevares i jordkuler) 

Hvilke konserveringsmetoder virker bedst her i Danmark? 

Overvej priser, behov for særligt udstyr og hvor pålidelig metoden er, 
når I vælger hvilken konserveringsmetode I vil benytte. Tænk på om det er 
noget nyt for jer eller en metode mange mennesker har haft succes med gen-
nem flere år. 

Når fødevarerne er konserveret skal de opbevares så de forbliver rene og 
der ikke sker noget ved at spise dem. Der er flere regler for hvordan man 
skal opbevare fødevarer, og de må altid overholdes uanset hvilken konser-
veringsmetode man anvender. 

1. Fødevarer skal opbevares køligt. Opbevar dem et mørkt eller skyggefuldt 
sted, hvor de ikke får sollys. 

2. Beskyt fødevarerne mod fu$t. Tørrede fødevarer bliver ødelagt hvis de 
bliver våde inden de skal bruges. Fødevarer der er konserveret på andre 
måder kan også blive ødelagt af for megen fugt. 

3. Beskyt fødevarer i kasser eller dåser. De bedste beholdere er dem som 
beskytter fødevarerne mod støv og hvor insekter og skadedyr, fugle og 
kyllinger vanskeligt, for ikke at sige umuligt, kan komme til at spise 
indholdet. 

Hvilke steder er kølige og mørke eller skyggefulde i jeres hjem? 



Hvordan kan I "beskytte fødevarerne mod for megen fugt? (Met al dåser, plastik-
poser, kasser eller rene glas og flasker,) 

Hvordan kan I beskytte fødevarer mod støv og dyr? (Solide, tætlukkede be-
holdere. Hæng beholderne højt fra gulvet eller sæt dem på højtsiddende 
hylder. Sæt metalben på beholderne for at hindre dyr i at kravle op i dem. ) 

VANDFORRAD 

Man bør også have vand på lager til brug i nødsituationer. Hæld rent, 
friskt vand i tætlukkede glas eller solide plastikdunke. Selv om vand, der 
opbevares på denne måde skulle kunne holde sig ubegrænset, er det i reglen 
en god idé at erstatte det oplagrede vand med friskt hver gang der er gået 
et par måneder. Hvis I ikke er sikre på at vandet er rent nok efter opbe-
varingen kan I sterilisere det ved at koge det mindst 10 minutter. I kan 
også komme en lille smule klor, som det der bruges i husholdningen, i van-
det - 2 dråber pr. liter. (Se Hjælpeforeningens studiekursus 1973-74, 
hjemkundskabslektie 8.) 

TØJFORRAD 

Det kan være nyttigt at have noget ekstra tøj. Det er vigtigt for familier 
med aktive, opvoksende børn at have et tøjforråd, fordi de vokser fra deres 
tøj. Tøjet kan blive slidt for enhver i familien. De steder hvor klimaet 
forandrer sig meget fra én årstid til en anden bør man have noget ekstra 
tøj. 

For nogle familier vil det være klogt at gemme det tøj børnene vokser fra, 
især hvor der er opvoksende børn. Tøj der er blevet for småt kan sys om til 
familiens yngste - det gælder både børnetøj og voksent tøj. Det kan også 
være nyttigt at have stof til nyt tøj i sit forråd. Nåle, sytråd og andre 
syartikler bør høre med til ethvert hjemmeforråd, så man kan reparere 
tøjet. Der bør også være sæbe i forrådet - både håndsæbe og vaskepulver. 

Hvilket tøj ville det være gavnligt for jer at have i jeres, forråd - tænk 
på jeres egne forhold. 

Hvis du er enlig kvinde hvad kan du så gøre for at have et forråd og såle-
des være beredt - selv om du måske ikke har din egen husholdning? 

Da ældste Ezra Taft Benson var i Tyskland efter anden verdenskrig havde 
han en oplevelse der viser værdien af at have sit forråd i orden. Umiddel-
bart efter talte han til en forsamling på over 500 hellige og han "invite-
rede ... alle mødrene til at komme op. De fik hver et stykke sæbe. Da den-
ne simple gave blev lagt i deres hænder, begyndte nogle af dem at græde 
af taknemmelighed... 

Til sidst blev alle gravide eller ammende mødre kaldt frem... Hver af dem 
fik en stor ... appelsin ... Disse mødre kunne slet ikke tro deres store 
held. 
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Da én af disse mødre kom frem, fik hun øje på en rulle tråd og en nål, som 
ældste Benson havde taget op af sin taske, medens han tog de ting frem, 
som han delte ud... Hun (bad) ... om hun måtte få nålen og tråden i stedet 
for appelsinen... Et øjeblik efter var denne moder på vej tilbage til sin 
plads med nål og tråd. Idet hun gik ned ad midtergangen standsede (en sø-
ster) hende og sagde: '..jeg ved, at du vil være villig til at dele din 
tråd og låne din nål ud til nogle af os andre, der trænger lige så meget 
som du.'" (Bonnie J. Babbel i Den danske Stjerne, febr. 1971, s. 58) 

Disse mennesker havde store problemer, fordi de manglede sådanne små men 
vigtige ting. Vi kan berede os mod sådanne problemer ved at have et ordent-
ligt forråd. 

BRÆNDSELSFORRÅD 

Vi er også nødt til at have brændsel i vort forråd. Vi får brug for brænd-
sel til at lave mad ved i en nødsituation. Desuden kan det være nødvendigt 
til opvarmning i et koldt klima som her. 

Hvad kan vi under vore forhold gøre for at samle et forråd af brændsel til 
madlavning? 

Hvad er I nødt til at gøre for at sikre jer at I har varme om vinteren, 
når det er koldt? 

KONKLUSION 

Vi er blevet rådet til at have et forråd af mad, tøj, brændsel og andre 
nødvendige ting - f.eks. hvad der er nødvendigt for at yde førstehjælp, 
for at sy og for at kunne forsørge familien i et år. Selv om vi måske sy-
nes det er umuligt at få fat i alle de nødvendige ting lige på én gang, 
kan vi begynde at samle hjemmeforråd ved at sætte os mindre mål ad gangen, 
alt efter vore familieforhold, idet vi køber et par ting hver gang vi går 
på indkøb. Når familien er beredt ved at have et forråd, kan vi forvente 
store timelige og åndelige velsignelser. Herren har givet os følgende råd. 
"Er I beredt, behøver I ikke frygte." (L&P 38:30) 

Ældste Ezra Taft Benson sagde: "Tak til Gud for en profet, for dette inspi-
rerede (velfærds)program og for hellige som er så velorganiserede ... at 
de har kunnet forsørge sig selv, og alligevel haft så de kunne dele med 
andre. Hvilken forunderlig måde at blive frelsere på Zions bjerg!" (Ensign} 
jan. 1974, s. 82) 

UDFORDRING 

Tal med jeres familie om hjemmeforråds programmet. Start med nogle bestemte 
planer for at påbegynde eller forbedre jeres eget program. Skriv en liste 
over de fødevarer, I kunne tænke jer at have i jeres forråd, se på jeres 
forhold og beslut jer til hvordan I bedst kan konservere og opbevare dem. 
Overvej også hvilken form for brændsel, tøj og andre ting I bør have med 
i jeres forråd. 
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YDERLIGERE SKRIFTSTEDER 

1. Mosebog kap. 41 til 45 (Ægypterne og israelitterne blev reddet fra hun-
gersnød på grund af Josephs forråd) 

LÆRERFORBEREDELSER 

Forberedelser før denne lektie: 
1. Læs lektie 26, om hjemmeproduktion, i Grundkursus A for sidste dages 

hellig kvinder, hvor der er omtalt nogle konserveringsmetoder. Bed i 
forvejen en søster nævne nogle konserveringsmetoder, udfra oplysninger-
ne i ovennævnte bog. 

2. Find frem til så meget som muligt om madvarer der holder sig godt under 
vore forhold. Undersøg hvilke konserveringsmetoder og opbevaringsmulig-
heder der virker godt. Hvis det er muligt kan du konservere og opbevare 
nogle fødevarer, efter den pågældende lekties forslag, og fremvise dem 
for søstrene. 

3. Hvis du ikke allerede ved hvordan man kan rense vand, så det er ufarligt 
at drikke, kan du henvende dig til de lokale sundhedsmyndigheder og for-
høre, hvordan man effektivt kan rense vandet. 

b. Lektie 21, om familiens økonomi, lektie 22, om familiens ernæring og 
lektie 25 om havebrug - altsammen i Grundkursus A for sidste dages hel-
lig kvinder, samt lektie 22, "Omsorg for mødre og småbørn" i dette lek-
tiehæfte indeholder oplysninger som vil kunne besvare spørgsmål om 
pengeadministration, ernæring og havebrug. 

5. Bed nogle elever læse eller fremlægge historier og skriftsteder fra 
denne lektie. 
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Morskab 
i familien 

Lektie 26 

Denne lektie er beregnet til at hjælpe os med at få større kærlighed og 
enighed i familien, ved at more os sammen. 

FAMILIENS MEDLEMMER TRÆNGER TIL AT MORE SIG SAMMEN 

Fremvis illustration 26a: Denne familie leger sammen 

Få de to søstre, du "bad om det, til at fortælle om deres lykkeligste ople-
velse i familien. 

Tal om illustration 26a. Påpeg, at en vigtig ting i efterlevelse af evan-
geliet er at en familie gør noget sammen. 

Dette illustreres godt i følgende oplevelse, som en far har fortalt: 

"En dag jeg bad min søn tage sit legetøj ind fra haven blev jeg forbavset 
over at han svarede, at han var 'for træt' ... Så dukkede der et billede 
op for mig fra dagen i forvejen, da min søn havde bedt mig 'bryde' med ham. 
Hvad svarede jeg? Jeg var 'for træt'. Eller dengang han ville have mig til 
at spille bold? - da var jeg også 'for træt'. 

... Nogle dage senere bad jeg min søn samle sit tøj op og hænge det på 
plads. Denne gang havde han 'for travlt'. Jeg huskede dengang han bad mig 
læse en godnathistorie ... da havde jeg 'for travlt'. 

... Jeg lovede mig selv at jeg ville tilbringe noget mere tid sammen med 
mine sønner. Det var ikke nok for dem at jeg bare krammede dem, kyssede 
dem og fortalte dem at jeg elskede dem. Jeg måtte også hoppe, slås og lege 
med dem. 

Nu tager jeg del i flere af deres aktiviteter... 

Jeg har bygget tuneller og slotte i sandkassen og vi har leget med biler. 
Jeg har fået et vidunderligt forhold til dem ved at bedeoglege sammen med 
dem. 

Man bliver belønnet for alle de ting der kræver, at man gør sig anstrenge!-
ser. Min belønning kom da jeg havde tilbragt en særlig dejlig halv time 
sammen med min søn. Han slog armene om min hals og gav mig et kærlig kys på 
kinden, idet han sagde: 'Jeg elsker dig far.'" (Dan L. Johnston i Ensign. 
sept. 1978, s. 71) 

Hvad gjorde denne far for at styrke familien? 

Vi tilbringer det meste af vores tid med at gøre de ting vi finder vigtige. 
Vort daglige arbejde, vore pligter i kirken, vores hvile og flere andre 
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ting, som tager en masse af vores tid, er noget der er vigtigt. Det må dog 
ikke blive det mest værdifulde i vort liv. Hvad vil I svare på følgende 
spørgsmål: 

1. Hvad er det vigtigste i jeres liv? 

2. Tilbringer jeg nok tid med det mest vigtige i mit liv? 

3. Hvad kan jeg gøre for at få mere tid sammen med min familie? 

Vi må indse at det vigtigste i livet er familien - fordi den er evig. Uan-
set hvordan vore forhold er, er vi nødt til at have tid til at være sammen 
med vores familie. 

MORSKAB I FAMILIEN BRINGER KÆRLIGHED OG ENIGHED 

Nogle af os kan mindes hvor dejligt vi havde det i vores barndom, når vi 
gjorde nogle ting sammen i familien. En mor har lagt mærke til følgende: 

"Når jeg tænker tilbage på min barndom og mine unge år, tænker jeg næsten 
med ærbødighed på de dejlige minder der opstod når vi børn gjorde noget 
sammen med far og mor, som en familie... Jeg vil ikke bytte mine familie-
minder om selskaber og ferier med alverdens besøg på teatre, på bowlingba-
ner og restauranter i vore dage... 

Jeg er fast besluttet på at gøre alt hvad jeg kan for at tilrettelægge ak-
tiviteter for min familie, noget som kan hjælpe os til at have Herrens And 
i vort hjem, på samme måde som mine forældres hjem var fyldt med Anden. 
Jeg ønsker mine børn skal have lige så stor en velsignelse, som den jeg 
har og som betyder så meget for mig - nemlig mine minder." (Fccnrtly Home 
Evening Manual 1968, s. 184-85) 

Vi bør, ligesom denne mor, ønske at give vor familie lignende oplevelser. 
Somme tider er de aktiviteter, vi kan deltage i udenfor hjemmet, ikke så 
acceptable, fordi de ikke hjælper os med at opbygge kærlighed og enhed i 
vort hjem - eller bringer os nærmere vor himmelske Fader. Vor kirkes ledere 
har indset at der er et stigende behov for at familiemedlemmer kan have det 
morsomt sammen, ved at gøre noget sammen, og vi bør følge deres råd og til-
rettelægge aktiviteter, som kan få familien til at holde sammen. 

Ældste Ezra Taft Benson har sagt: "Tak Gud for glæderne ved et familieliv. 
Jeg har ofte sagt at der ikke findes nogen ægte lykke, hvis man mangler et 
godt hjem. Det er der man finder den skønneste indflydelse og det dejligste 
selskab." (God, Family, Country, s. 178) 

Vi kan have det morsomt i vore hjem hvis vi beskæftiger os med forskellige 
aktiviteter og lege. Sådanne aktiviteter kan være enkle og behøver ikke at 
koste penge. 

Hvilke aktiviteter morer du og din familie jer med at gøre sammen? 
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Bror George D. Durrant var en far, som ønskede at hans familie skulle 
more sig sammen. Han har sagt: 

"Da jeg blev kaldet til at være missionspræsident, frygtede jeg at det 
skulle blive et kritisk tidspunkt for mine 8 børn, idet jeg måske ikke fik 
tilstrækkelig tid til at være en god far. Jeg var helt sikker på at Herrens 
kald til mig om at være far var mere vigtigt end hans kald til mig om at 
være præsident. Det betød, at selv om jeg skulle hellige mig min mission, 
så måtte jeg fordoble min beslutning om at være far... 

Noget af det første jeg måtte have gjort var at sætte et stort tov fast 
højt oppe i en tyk gren på et kæmpe asketræ i vores forhave. En akrobatisk 
ældste klatrede op og bandt tovet fast i grenen. På den måde fødtes mis-
sionshjemmets kæmpegynge. Sammen med gyngen kom omgående nabolagets venner 
til vore yngste børn. 

...Senere fulgte nogle kurve til basketball og en sandkasse. Vores have 
blev til en park, hvor jeg tilbragte megen tid sammen med mine børn og hvor 
de tilbragte tre lykkelige år. Jeg tror aldrig de vil glemme deres glade 
tid i Kentucky og Tennessee." (Love at Home - Starring Father3 s. 18-20) 

Familier, som gør ting sammen, kan udvikle et nært og kærligt forhold. 
Samtidig med at de leger med hinanden kan de lære at samarbejde, at drøfte 
problemer med hverandre og at bede sammen. 

Der opstår somme tider problemer, når familier skal more sig sammen. Vi 
oplever at der er meningsforskelle, nogle af vore børn vil måske skændes 
eller slås. Somme tider tager vi forældre det måske for alvorligt eller 
forventer for meget af vore børn. Det bliver måske vanskeligt at gøre alle 
familiens medlemmer lige lykkelige på samme tidspunkt. Til tider synes vi 
måske at noget af det vi vil gøre ikke har nogen værdi. Men problemer er 
ingen gyldig grund til helt at lade være med at lege sammen. Problemerne 
skal løses på en måde der får alle i familien til at føle sig godt tilpas. 
En familie kan blive knyttet mere sammen ved at overvinde vanskeligheder. 
Vi må huske på, at det egentlige formål med vore aktiviteter er at vi skal 
lege sammen og nyde hinandens selskab. 

Familieaktiviteter kan blive til familietraditioner. Familien danner nogle 
traditioner, når de gennem årene gør særlige ting sammen, idet mange ting 
gøres hvert år. Til sådanne aktiviteter hører måske familiesammenkomster 
på fødselsdage og helligdage, ferieture, besøg bestemte steder, familieor-
kestre og hobbies. 

Præsident Kimball og hans familie har dannet deres egne, specielle traditi-
oner. Hans hustru, søster Camilla E. Kimball, har fortalt om én af deres 
juletraditioner: 

"Der var en juleaften hvor vi havde en særlig familiesammenkomst. Jeg nyder 
altid at læse juleberetningen i Lukas Evangeliet og derpå få børn og børne-
børn til at dramatisere historien. Børnene elsker at spille de forskellige 
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roller. Sidste jul tog præsident Kimball et kostume på, vi havde med hjem 
fra Palæstina, og spillede rollen som Josef - medens jeg klædte mig i en 
typisk jødisk kvindedragt fra Jerusalem og skulle forestille Maria. Jeg er 
sikker på at både vore børnebørn og oldebørn længe vil huske vores drama-
tisering af den første juleaften." {Hjælpeforeningens studiekursus for 
1978-79, s. 116) 

Familien kan også nyde hinandens selskab når de samles formelt i forbin-
delse med navngivning af småbørn, ved dåb, præstedømmeordinationer, missio-
nærkaldelser og hjemkomster, oprykninger, bryllupper og ved andre lejlighe-
der, som specielt vedrører familielivet. 

Hvilken gavn har I haft af at deltage i familieaktiviteter? 

Vi bør nedskrive vore vellykkede familieaktiviteter i vore fami1ieoptegnel-
ser, dagbøger og mindebøger og sætte dertil hørende billeder og andre min-
der ved. Når vi ser tilbage og mindes, hvor morsomt vi havde det sammen, 
vil vi knyttes hinanden nærmere og vor indbyrdes kærlighed vil blive styr-
ket. 

MORSKAB I FAMILIEN KRÆVER PLANLÆGNING 

Hvis vi skal have succes med vore familieaktiviteter er det i reglen nød-
vendigt at tilrettelægge dem og være godt forberedt. 

Hvordan kan vi tilrettelægge meningsfyldte familieaktiviteter? 

Følgende forslag kan måske være en hjælp til at tilrettelægge familieakti-
viteter. Tal med alle familiens medlemmer, til en famil iehjemmaften, om 
hvilke aktiviteter de kan lide, og skriv en liste over dem. Den enkelte i 
familien vil føle sin betydning, når hans eller hendes forslag bliver drøf-
tet. Aktiviteterne bør være af den slags som de fleste, for ikke at sige 
alle, i familien kan være med til. 

Når alle familiens forslag er taget i overvejelse vælger familien nogle 
aktiviteter fra listen. Sæt derpå bestemte datoer for dem. Skriv daoen på 
familiekalenderen og sørg for at aftalerne ikke griber ind i hinanden. Giv 
alle mulighed for at være med i planlægningen af aktiviteten og lad dem stå 
til ansvar for deres opgave. 

En familie, som fulgte dette forslag til en familiehjemmeaften, besluttede 
at hvert familiemedlem skulle foreslå én idé til et familietjenesteprojekt, 
hvor de kunne gøre noget for andre, én idé til at forbedre hjemmet og om-
givelserne og én idé til noget afvekslende for familien. Da alle familiens 
medlemmer havde givet deres forslag, blev der stemt om ideerne og følgende 
blev valgt: 

Tjenesteprojekt: Familien lugede haven for en enkemand og bagte en vel-
komstkage, som de bragte ham den dag hans søn kom hjem fra mission. 
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Forbedring af hjemmet: Familien gjorde et værelse i stand - de malede, 
tapetserede og ordnede andre ting. Hele familien arbejdede sammen på at 
gøre det færdigt. 

Afvekslende aktivitetet: Hvert familiemedlem blev hædret på en aftalt dag i 
løbet af året. Dagene blev berammet på familiehjemmeaftenens planlængings-
møde. Den dag havde det pågældende familiemedlem det privilegium at han el-
ler hun måtte vælge sin yndlingsmad til måltiderne og fik mulighed for at 
vælge hvilken aktivitet familien skulle foretage sammen - hvis "æresmedlem-
met" ville det. Nogle i familien valgte at tage ud og svømme, nogle ville 
spille bold og andre på udflugt - men uanset hvilken aktivitet, man valgte, 
deltog hele familien i den. 

En anden familie tilrettelagde deres aktiviteter ved at skrive "Familiemor-
skab" på en stor papirspose. Hvert familiemedlem skrev en seddel med en ak-
tivitet han eller hun kunne tænke sig familien foretog sammen. Der blev så 
trukket en seddel på familiehjemmeaftenen. Den aktivitet der stod på sedlen 
skulle så udføres af den samlede familie i løbet af den næste uge. 

Hvordan kan I bedst gennemføre de aktiviteter I vælger? 

Tænk over følgende ideer: 

Bekendtgør jeres udvalgte aktivitet i familien. Skriv en plakat eller et 
skilt. Tal om det med begejstring. 

Hvis aktiviteten koster penge må I begynde at spare de nødvendige penge 
sammen - lad alle give deres bidrag. 

Fortæl jeres hjemmelærere om jeres planer. 

Engager alle. Giv hvert familiemedlem en opgave. 

Udfør den derpå - nyd jeres aktivitet fuldtud. 

Når I har gennemført en aktivitet må I tænke over hvordan I kan gøre det 
endnu bedre. Tænk over følgende spørgsmål: Hvordan kunne det være blevet 
mere vellykket? Kom vi hinanden nærmere? Hvis I besvarer disse spørgsmål 
kan I bedre undgå at gentage de ting, der ikke virkede. Familien kan derpå 
planlægge at gøre den næste aktivitet endnu bedre. 

Selv om det er vigtigt at planlægge familiens morskabsaktiviteter, må I 
dog erkende at der er nogle aktiviteter som ikke behøver at planlægges. 
De indtræffer spontant på det rette tidspunkt eller når familien er rede 
til dem. 

Hvornår kan I have familieaktiviteter, som ikke er planlagt? 

Hvad kan I gøre for at bevare en glad atmosfære, hvor I kan more jer i je-
res hjem? (Søg at opnå eller forbedre jeres evner til at le ad jeres fejl-
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tageiser. Tag ikke andres fejltagelser for alvorligt. Vær lige så venlig 
overfor de andre, når de gør fejltagelser, som du ønsker de skal være over-
for dig i samme situation. Påpeg de ting familiens medlemmer gør, som gør 
dig glad. Vær ødsel med at sige "tak". Fortæl mindst én gang om dagen din 
familie at du elsker dem. Søg at opmuntre familiens medlemmer til at give 
hinanden behagelige overraskelser. Fortæl hinanden i familien om jeres dej-
lige oplevelser - børn elsker at høre om de dejlige ting de har gjort.) 

AKTIVITETERNE BØR SVARE TIL FAMILIENS BEHOV, INTERESSER OG EVNER 

Familieaktiviteterne kan være meget forskellige. De aktiviteter familiens 
medlemmer vælger og nyder vil være forskellige, på samme måde som to fami-
lier heller ikke er ens. Hvis en aktivitet skal være jeres aktivitet er den 
nødt til at passe til jeres familie. 

Hvad er afgørende for hvilke aktiviteter jeres familie vil nyde? (Familie-
medlemmernes alder, behov, interesser, hobbies, evner, daglige arbejde, 
boligforhold, årstiden osv.) 

En mor har fortalt hvordan hendes familie tilpassede deres ferie efter 
deres behov: 

"Efter fire års uddannelse uden pauser, begyndte min mand og jeg måneder i 
forvejen at lægge planer for hans første ferie med løn. Jeg havde vældig 
travlt med at quilte tæpper, som jeg solgte til en håndarbejdsforretning, 
lige til vi havde skrabet penge nok sammen til at købe os et telt. Vi stu-
derede læssevis af brochurer og bestilte plads på campingpladser... 

I tre måneder helligede vi \ time af hver familiehjemmaften til at finde 
frem til hvad der var nødvendigt at have med og vi tegnede billeder af de 
ting man laver på en campingtur, så vor 3-årige Alicia kunne tage del i de 
glade forventninger. Hun glædede sig efterhånden lige så meget som vi og 
det varede ikke længe før hun begyndte at forklare sin 1-årige lillebror om 
campering... 

Og så - lige som vi skulle afsted på tre ugers ferie vågnede vi en morgen 
ved at den lille græd, han havde fået skoldkopper. To uger senere slog Ali-
cia ud. Vi forklarede hende med dybe suk, at hun ikke kunne tage på camping-
tur med skoldkopper... Men hun blev ved: 'Jamen far - det varer kun 6 dage 
til! Lover du mig det så?' 

Min mand og jeg blev enige om at et løfte til et barn er noget helligt, og 
i samme øjeblik fik vi begge en strålende idé. Seks dage senere fik vi bør-
nene anbragt i en fantasibil lavet af køkkenstole, der var omhyggeligt an-
bragt, og så kørte vi ud i en fantasipark der lå midt i vores dagligstue. 
Vi havde sat alle møblerne op ad væggene så vi kunne sætte teltsnorene til 
bord- og sofaben. Da vi havde rejst teltet flyttede vi ind i det og nød vo-
res campingtur, som vi så længe havde glædet os til - inde i vores stue!" 
(Gayle E. Walker i Ensigns juli 1976, s. 63) 

Hvordan tilpassede denne familie deres ferie efter familiens behov? 
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I skrifterne kan vi læse at "alt har sin stund og hver ting under himmelen 
sin tid" - hvilket bl.a. er "tid til at le" (Ordsp. 3:1, 4. Se også 2-3 og 
5-8). Det er i vort hjem vi bør le, det er der vi dagligt bør høre latter 
og udveksle smil. Uanset hvor forskellige aldre og evner der findes i en 
familie bør vi finde udveje til at slappe af og have det morsomt sammen. 

Mange af de nødvendige pligter, der skal udføres af en familie med små 
børn, kunne betragtes som leg: For eksempel at arbejde i haven, gøre rent 
i huset eller vaske op. Begejstringen holdes ved lige og interessen bevares 
på sit højeste, når man vender arbejde til leg. 

Vi vil alle kunne nyde glæde ved et afvekslende liv hvis vi tilpasser vore 
aktiviteter efter vore familiemedlemmers behov, interesser, evner og familie-
forholdene. 

KONKLUSION 

Vor familie bør være det vigtigste for os i livet. En af de måder, hvorpå 
vi kan styrke vort familieforhold, er at lægge planer om at have det morsomt 
sammen. Livet har mange alvorlige sider og hvis vi skal skabe den rette ba-
lance er vi nødt til at give os tid til at lege sammen, idet vi gør de ting 
der passer for vore individuelle familiemedlemmer. Når vi har det morsomt 
sammen lærer vi at gøre vor fælles tilværelse mere meningsfyldt - så vi 
kan være et personligt eksempel i gerning og ord og på den måde mere effek-
tivt undervise hinanden i evangeliets principper. 

Vores familie kan eksistere i al evighed. Hvis vi ikke fortiden tilbrin-
ger nok tid sammen med familien, bør vi med det samme begynde at deles om 
de ting der kan hjælpe os til at blive en evig familie. 

Fortæl jeres mening om hvor vigtigt det er for jer at have det morsomt i 
familien. 

UDFORDRING 

Tilrettelæg en morsom familieaktivitet under jeres familiehjemmeaften. 
Beram nogle særlige familieaktiviteter til hver måned og skriv dem på en 
familiekalender. 

LÆRERFORBEREDELSER 

Forberedelser før denne lektie: 
1. Bed to søstre fortælle klassen om én af de dejligste oplevelser de 

husker de har haft i deres familie. 
2. Vær forberedt på at fortælle din personlige mening om vigtigheden af at 

lege i din familie. 
3. Sørg for at der er tavle og kridt. 
k. Bed nogle elever læse eller fremlægge historier og skriftsteder fra 

denne lektie. 
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Pasning 
af hjemmet 

Lektie 27 

Denne lektie er beregnet til at opmuntre os til at følge profeternes råd 
om at forbedre de fysiske og åndelige omgivelser i vort hjem. 

VI BØR HOLDE VORE HJEM PÆNE OG ORDENTLIGE 

Fremvis illustration 2Ja: Eksempel på et pænt og ordentligt hus. 

En søster, der netop var kommet hjem fra et besøg i Holland, fortalte: 

"Det mest slående, vi lagde mærke til, da vi var i Holland, var at husene 
i dette lillebitte land har deres egen personlighed. Vinduerne i disse rød-
stenshuse med de røde tegltage, er altid fyldt med potteplanter - som regel 
er det pelargonier. Vinduerne er store - aldrig dækket af forhæng eller mar-
kiser. Disse strålende vinduer giver husene deres egen personlighed. Mange 
af husene har navne som f.eks.: Sol krogen, Solstrålen, Solhytten, Fred, Ro 
og Hyggefred... Varme og solskin og hygge - sammen med fred, ro og tilfreds-
hed! Det er det3 der gør et hus til et hjem."' (Daryl V. Hoole, The Art of 
Homemakingy s. 117-118) 

Hvordan føler I det når I ser et rent og ordentligt hjem? 

Hvordan viser man vor himmelske Fader sin påskønnelse når man holder sit 
hus og sin have pæn og ren? 

Rene vinduer, potteplanter der lyser op, hængende kurve og altankasser af-
spejler den enkeltes personlighed. Velholdte haver, gårde, stakitter og ud-
huse viser folk at vi opfylder vore forpligtelser til at passe vores omgi-
velser. 

Da Adam og Eva befandt sig i Edens Have fik de besked på "at passe den og 
tage vare på den" (Den kostelige Perle, Moses 3:15). Herren kræver også 
dette af os i dag, som han gjorde "det af dem dengang. Det forventes og 
kræves af os at vi tager vare på og forskønner en hvilken som helst plet 
vi har fået overdraget Rer på jorden. Vi bør føle ansvar for at holde vor 
bolig ren, pæn og tiltrækkende, hvad enten vi er husejere eller lejere. Vi 
må også passe vore dyr ordentligt og holde gårde, bure, lader og gårdsplad-
ser istandsatte og ordentlige. 

"Der findes en historie om Brigham Young, som efter at have opfordret folk 
i visse kommuner til bedre at passe og renholde deres præmisser, nægtede 
at komme tilbage og prædike for dem, idet han sagde noget lignende som: 'I 
lyttede ikke til mig, da jeg opfordrede jer til at rydde op på jeres jorder. 
De samme døre hænger kun på ét hængsel; de samme lader er stadig ikke ble-
vet malet; de samme stakitter er stadig ikke repareret!'" (Præsident Kim-
ball i Den danske Stjernes febr. 1975, s. 31) 
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Præsident Kimball har ofte mindet kirkehs medlemmer om behovet for at have 
det rent, istandsat og smukt i deres hjem: "Nu beder vi jer rydde op omkring 
jeres huse... Vi tilskynder jer hver især til at klæde jer smukt og holde 
alt hvad I ejer og har i god stand." (Den danske Stjerne3 febr. 1975, s. 31) 

Præsident David 0. McKay rådede os også til at gøre vore hjem tiltrækkende 
og til at sørge for at have flere aktiviteter i hjemmet (Gospel Ideals, s. 
485-86) Vore børn vil med glæde og stolthed tage deres venner med hjem, hvis 
hjemmet er varmt, venligt og lykkeligt. 

Hvilke fordele er der ved at have rene og ordentlige omgivelser? 

Når vort hjem er pænt og ordentligt vil det få større værdi, være smukkere 
og et mere betryggende sted at færdes. 

VI BØR SOM FAMILIE FOBEDRE VORT HJEM 

Læs L&P 132:8 

Orden har livsvigtig beydning i himlene. Hvis der ikke var orden ville der 
herske kaos. Orden er lige så nødvendigt i vore hjem. Præsident Kimball har 
sagt: "Tilrettelæg ordentligt og udfør jeres planer på en ordentlig og 
systematisk måde." (Ensign3 maj 1976, s. 125) 

Fremvis illustrationen 27b: Kogle piger arbejder på at forskønne familiens 
hjem. 

Bror og søster Dell Fox har fornylig købt et hus i Portsmouth, New Hampshi-
re. Huset blev oprindelig bygget i 1805 og det er ombygget i 1826 efter en 
brand. "Der blev kørt det ene læs gamle, ubrugelige brædder, og andre ting 
bort fra huset, efter det andet. Rengøringen og malerarbejdet blev et fami-
lieprojekt for Heidi, 17 år; Erin, 16 år; Nathan 14 år og Paige, 11 år -
som hver gjorde deres del af arbejdet... 

Bror Fox forklarede at ikke alle vægge og døre er helt lige og at der er 
træk i nogle af værelserne... 
'Det var frygteligt,' afbrød Paige, 'men vi elsker det'... 
'Nu er det et "mormonhus'" sagde Erin. (Church News> 19. aug. 1978, s. 5) 

Hvorfor var forældre og børn så glade og lykkelige for deres hus? 

Hvad mente Erin med at det var et "mormonhus"? Hvorfor bør jeres hus være 
et eksempel for jeres naboer? 

Vi behøver ikke dyre møbler for at forskønne vore hjem. Man kan ofte lave 
noget nyttigt ud af gamle, kasserede ting. 

Vi kan arbejde sammen på at reparere og opfriske gamle møbler, som kan kø-
bes billigt på auktioner. Vi kan male vægge, lofter og døre, sy gardiner 
og sengetæpper, sy puder og væve tæpper. 

27a: Eksempel på et pænt og 
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Der er tre ting, der kan hjælpe os til at få udført en hel del sammen i fa-
milien. For det første: Lad hele familien se sig omkring og finde ud af 
hvor der trænger til at repareres, gøres rent, males eller flyttes om. 

Dernæst skal familien lægge planer om at få opgaverne udført. Det er vig-
tigt at vi organiserer arbejdet og vælger et enkelt område at arbejde på 
ad gangen. Så skal vi have fat i de nødvendige materialer, værktøj og hvad 
der ellers skal bruges til det arbejde, vi har valgt at gøre. Vi bør invol-
vere familiens medlemmer ved at lade dem udføre opgaver der svarer til de-
res evner. 

Og endelig bør vi arbejde sammen som en familie. Alle, som er engageret i 
arbejdet, bør kunne være stolte af deres arbejde og føle tilfredsstillelse 
ved den opgave han eller hun har udført. På den måde kan ethvert projekt 
være en nydelse og til gavn for hele familien. Der kan gøres mange ting, 
når familien organiserer sig og arbejder sammen. 

Hvilke forbedringer eller forskønnelser kunne I og jeres familie gøre i 
jeres hjem for et lille beløb eller ganske gratis? 

VI MA SØRGE FOR AT DER ER ANDELIGHED I VORT HJEM 

Fremvis illustrationen 27c: Templet i Schweiz. Hvad imponerer jer mest når 
I ser templet? Hvorfor er templerne holdt så rene og smukke? 

I Lære og Pagter får vi at vide at vi ikke må lade noget urent komme ind i 
Herrens hus ellers vil Herren ikke være der. Herren vil ikke opholde sig i 
vanhellige templer (se L&P 94:9; 97:15-17). 

Vi ønsker at have Herrens And i hans hellige templer, derfor holder vi dem 
rene og smukke og advarer alle, som kommer der, om at være værdige til at 
tilbede Herren der. Vi har også brug for at have Herrens Ånd i vore hjem. 
Vi bør derfor følge præsident Kimball s påbud om at gøre rent i vore omgivel 
ser og sørge for at vore boliger virker så tiltrækkende som muligt - både 
indenfor og udenfor. 

Smukke og ordentlige omgivelser kan gøre meget til at vi vil nyde livet. 
"En søster fortæller om en vanskelig tid i sit liv, hvor hun mistede sine 
venner og familie, fordi hun tilsluttede sig kirken. Hun sagde: 'Jeg blev 
tvunget til at leje en lille lejlighed. Og da jeg så hvor snavset og elen-
digt der var blev jeg dybt deprimeret. Pludselig hørte jeg en indre stemme 
sige: 'Herrens hus er et ordens hus.' Jeg holdt op med at have ondt af mig 
selv, rullede ærmerne op og gik stædigt i gang med arbejdet lige til mit 
lille hjem var rent og lyst. En kniplingsdug er det en.este minde jeg har 
tilbage fra mit tidligere liv, men den gjorde mit bord yndefuldt.'" {Hjæl-
peforeningens studiekursus for 1978-793 S. 94). 

Hvilke enkle ting kan I gøre for at gøre jeres hjem mere behageligt og ånde 
ligt? 

27b: Nogle piger arbejder på 
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Planter, afskårne blomster og musik gør et hjem smukt. Alle vi søstre i 
alle lande har særlige talenter - som f.eks. at kunne brodere, quilte, 
væve, hækle og kniple, el. lign. arrangere blomster osv. Vi kan benytte 
disse gudgivne talenterog evner til at forskønne vore omgivelser. Vi har 
også en særlig evne til at blødgøre den hårde og opkvikke den tungnemme. 
Vi har særlige evner til at virke som hjemmets skaber. 

Hvordan føler du dig tilpas når du har gjort rent, organiseret, forbedret 
eller tilføjet et stænk af skønhed i dit hjem eller din have? 

Vi må også bestræbe os på at have en fredfyldt og rolig ånd i vort hjem -
foruden at forbedre og forskønne det. 

Ældste Boyd K. Packer, fra De tolvs Råd, har sagt: 

"I kan gøre en hel del til at skabe en fredelig, hyggelig, ærbødig, rolig 
og tryg atmosfære i jeres hjem. Dette kan gøres selv om I ikke har meget 
at leve af. 

Eller også kan I skabe en stiv og kold atmosfære — noget kunstigt. Jeres 
småbørn vil blive påvirkede på tusinder forskellige måder, ved de valg I 
træffer. Det er jer der anslår tonen. Den kan være rolig og fredfyldt, så 
man her kan udvikle ro og magtfuld styrke, eller den kan være fræk og høj-
røstet og give de små følelsesspændinger under deres opvækst, indtil fjede-
ren er spændt så stramt at den brister." (Ensign, nov. 1973, s. 20). 

Vi kan gøre vort hjems omgivelser mere åndelige, når vi har antaget og an-
vender Jesu Kristi evangeliums principper. Kirkens ledere har ofte mindet 
os om vore ansvar for at gøre vore hjem åndelige: 

Bed familiebøn morgen og aften 
Hold sabbatsdagen hellig 
Kom regelmæssigt til kirken 
Fast, med et bestemt formål, en gang om måneden 
Læs i skrifterne sammen 
Betal fuld tiende 
Hold familiehjemmeaftener 
Elsk og tjen hinanden uselvisk 

Hvordan kan efterlevelsen af evangeliets principper give os mere åndelig-
hed i hjemmet? 

Når vi efterlever Frelserens lærdomme vil vi have hans Ånd med os og såle-
des vil vort hjem udstråle en mild, behagelig og tiltrækkende atmosfære for 
vore familier. 

KONKLUSION 

Profeten har givet os instruktioner fra Herren om at rengøre, male, repa-
rere og forskønne vore hjem og ejendomme. Når vi arbejder sammen i familien 
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på at forskønne vore omgivelser, vil vi lære nogle færdigheder og vaner 
som kan hjælpe os gennem hele vort liv. Når vi bruger tid og kræfter på at 
forbedre vore boliger og ejendomme vil vi værdsætte dem mere. 

Skrifterne siger at Herrens And ikke kan bo hvor der er forvirring eller 
urent. Hvis vi gør vore hjem til et muntert, rent og indbydende sted, vil 
vore kære ønske at være der. Når vi lever i overensstemmelse med evange-
liets principper vil Herrens And bringe os fred og ro. 

UDFORDRING 

Benyt familiehjemmeaftenen til at se jer omkring i hjem og have sammen med 
familien, og find ud af hvilke ting der trænger til at gøres rene, ordnes, 
flyttes, males eller repareres. Følg de instruktioner, der gives i lektien, 
til at udføre mindst én af disse opgaver i denne måned. Få børnene til at 
gøre rent i skuffer, ordne et skab, feje eller gøre rent i et værelse. Ud-
tryk din stolthed for hvert barns bidrag, og fortæl dem at du sætter pris 
på deres indsats. Beslut jer til at øge åndeligheden i jeres hjem ved re-
gelmæssigt at anvende evangeliets principper i jeres familieliv. 

YDERLIGERE SKRIFTSTEDER 
L&P 42:41 (alle ting skal gøres i renhed) 

LÆRERFORBEREDELSER 
Forberedelser før denne lektie 
1. Vær forberedt på at hjælpe eleverne med at komme i tanke om områder i 

eller omkring deres hjem, som trænger til at blive gjort rent eller 
repareret. 

2. Læs lektie 20, om at holde hus på en god måde, og lektie 31, om at ska-
be opløftende omgivelser i hjemmet, i Grundkursus A for sidste dages 
hellige kvinder 

3. Bed nogle elever læse eller fremlægge historier og skriftsteder fra 
denne lektie 
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Kirketjeneste Lektie 28 

Denne lektie er beregnet på at gøre os parate til at arbejde i kirken. 

MULIGHEDER FOR AT ARBEJDE I HERRENS KIRKE 

Præsident Hugh B. Brown, der tidligere har været rådgiver i kirkens øver-
ste præsidentskab, har engang fortalt følgende historie: 

"Mens jeg fungerede som koordinator for kirkens program for medlemmer i de 
væbnede styrker opholdt jeg mig engang i London. Jeg sendte da følgende 
telegram til seniorkapellanen i en stor militærlejr nær Liverpool: 'Jeg 
ankommer til jeres lejr i morgen kl. 10,00, vær venlig at underrette alle 
mormoner i din lejr om at vi vil afholde et møde.' 

Da jeg ankom næste morgen mødte jeg 75 unge mænd... 

En mand trådte frem fra gruppen, gav mig hånden og sagde: 'Det var mig, De 
sendte Deres telegram til. Jeg er feltpræst her i lejren. Jeg fik først te-
legrammet her til morgen (det vil sige søndag morgen). Da jeg havde modta-
get det stillede jeg mig selv et spørgsmål - og tænkte grundigt over det. 
Jeg blev klar over at vi her i lejren har 76 unge mænd, der er mormoner. 
De 75 er her og én ligger på hospitalet.' 

Han fortsatte: 'Jeg ville ønske De ville fortælle mig hvordan De bærer Dem 
ad. Her i lejren er der 600 unge mænd, der tilhører min kirke, og selv om 
jeg indbød dem et halvt år i forvejen, ville de ikke kunne slå denne re-
kord. Fortæl mig hvordan De bærer Dem ad.' 

'Jah,' svarede jeg. 'hvis De vil komme til vort møde vil jeg vise Dem hvor-
dan vi bærer os ad.' Så gik han med mig ind i hytten, hvor mødet skulle 
holdes, og foran os sad disse 75 unge mænd. Jeg sad ved siden af feltpræs-
ten. 

Så spurgte jeg: 'Hvor mange af jer har været på mission?' Hele 50% af for-
samlingen rakte hånden i vejret. Jeg udpegede seks og sagde: 'Vær venlig 
at komme herop og administrere nadveren.' Jeg pegede på seks andre og sag-
de: 'Vær venlig at gøre jer parate til at tale.' Jeg så på min ven, præsten, 
og han var forbløffet. Han havde aldrig set noget lignende... 

Jeg sagde: 'Hvem kan lede musikken?' og de fleste af dem rakte hånden i 
vejret. Jeg udvalgte én. 'Hvem kan spille på dette transportable orgel?' 
Og der var atter en masse der rakte hånden i vejret. Jeg valgte én... 

Vi gik i gang med vort møde og disse unge mænd talte, og de gjorde det med 
magt og overbevisning... Da de havde talt sagde jeg: 'Kære venner, vi kom-
mer til at skilles...' 
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De sagde: 'Skulle vi ikke holde et vidnesbyrdmøde?'... 

Jeg vendte mig om mod min ven, præsten, og sagde: 'Jeg ved godt at det er 
noget usædvanligt for Dem. Vi har været her i to timer og vi bliver her et 
par timer endnu. De er undskyldt hvis De foretrækker at gå.' 

Han lagde sin hånd på mit knæ og sagde: 'Må jeg ikke nok få lov at blive, 
sir?' Jeg opmuntrede ham selvfølgelig til at blive, medens disse unge mænd 
i samfulde to timer ... bar deres vidnesbyrd om evangeliets sandhed... 

Men det hele fik jo en ende, vi skilte, hvorpå denne præst henvendte sig 
til mig og sagde: 'Mr. Brown. Nu har jeg været præst og forkyndt evangeliet 
i 21 år, men dette har været den største og mest usædvanlige oplevelse i 
mit liv.' Og så sagde han igen: 'Hvordan bærer I jer ad med det? Hvordan 
kunne De vide, hvilke af disse unge mænd De skulle kalde?' 

Jeg svarede: 'Det var blevet det samme hvilken én af dem jeg havde kaldt. 
De var al le parate. "' (Brigham Young University, Speeches of the Year, 13. 
maj 1960, s. 14-17) 

Hvilken forskel "bemærkede denne præst mellem kirken her og sin egen kirke? 

Hvad var de unge mænd parate til at gøre? 

Hvordan havde de forberedt sig? 

Hvorfor er det så vigtigt at vi forbereder os til at arbejde i kirken? 

"I Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige er der ingen professionelle 
præster, som det er almindeligt i andre kirker ... det er muligt at kalde 
ethvert af kirkens medlemmer til at gøre et stykke arbejde, for at kirken 
kan fungere." (Boyd K. Packer i Improvement Era, juni 1966, s. 551) 

Når kirken organiserer grupper, små grene, almindelige grene, ward og sta-
ve kaldes kirkens medlemmer til de forskellige stillinger i disse kirkeen-
heder. 

HVORDAN KALDES FOLK TIL AT ARBEJDE I KIRKEN? 

Det er kirkens lederes ansvar at kalde medlemmer til at udfylde stillinger 
i kirken. De ved hvad hver stilling kræver, og hvilke kvalifikationer det 
vil være ønskeligt medlemmer har for at udfylde dem.. Ud fra disse tanker 
beder kirkens ledere omhyggeligt til Gud, og søger inspiration og vejledning 
om enhver egnet person, så de kan træffe valget om hvem der skal kaldes. 

Ældste Paul H. Dunn fra De halvfjerds' første Kvorum har fortalt om en op-
levelse han havde kort efter han var opretholdt til at være generalautori-
tet: "Sammen med et medlem af De Tolv fik jeg til opgave at hjælpe med at 
danne en stav ... det var mit livs åndelige oplevelse. 

Kort efter vor ankomst begyndte vi at udsøge en præsident. Da vi havde af-
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holdt personlige interview i flere timer, bad den præsiderende general auto-
ritet om jeg med en bøn i hjertet ville tænke på de brødre, som havde sid-
det foran os og, efter at have rådført mig med Herren, skrive tre navne i 
den rækkefølge jeg ville foretrække dem som stavspræsident. Han rådede mig 
til at lade Herrens And diktere mig. 'Jeg gør det samme,' sagde han. 

Så snart jeg var kommet ind i et lokale for mig selv, knælede jeg ned for 
Herren og bad om Andens vejledning. Jeg vidste, at vi var kommet som Herrens 
tjenere i hans ærinde og hvis der skulle træffes et valg, ville det blive 
gennem inspiration. Da jeg havde nedskrevet tre navn, i rækkefølge efter 
hvem der havde gjort dybest indtryk, gav jeg apostlen dem... Han spurgte: 
'Hvad mener du om disse mænd?' Jeg sagde at jeg følte mig sikker. Derpå 
sagde han: 'Læg din liste på bordet med bagsiden op.' Han gjorde det samme. 
:Lad os nu bede Herren gives os den endelige bekræftelse.' Vi knælede sammen 
og han bad den mest ydmyge bøn jeg nogen sinde har hørt... Vi vendte (derpå) 
vore lister og sammenlignede dem. De var nøjagtigt ens. Det mest mirakuløse 
var måske at navnene var nedskrevet i samme rækkefølge." (Paul H. Dunn: The 
Ten Most Wanted Men3 S. 138) 

Hvilken indstilling bør vi have overfor den måde Herren udvælger os og an-
dre til at udføre kaldelser i kirken? (Vi bør være villige til at gøre hvad 
Herren beder os om. Vi bør ikke kritisere vore ledere, men støtte dem med 
glæde. ) 

Når vi er valgt, indkaldes vi til en samtale med vor præstedømmeleder. På 
dette tidspunkt gennemgår han ansvarsopgaverne i vore nye kaldelse og spør-
ger os om vore personlige og familie forhold, for at han bedre kan bedømme 
om vi kan klare de krav der stilles til vores tid, forberedelser, tilstede-
værelse, rejser, osv., og som følger med vores kaldelse. Vi må forstå hvem 
vi skal aflægge rapport til og hvilke ledere vi kan bede hjælpe os. Somme 
tider bedes familien om at yde deres støtte til den der modtager kaldelsen. 

Ældste Loren C. Dunn fra De halvfjerds' første Kvorum har sagt følgende om 
hvad en kirkekaldelse er: 

"En kaldelse i kirken er både en personlig og en hellig sag, og enhver er 
berettiget til at vide, at han eller hun er kaldet til at virke i Guds navn 
i denne særlige stilling. Enhver i denne kirke har ret til at vide at de er 
kaldet af Gud. Hvis han ikke er sikker, vil jeg foreslå den pågældende at 
overveje sin kaldelse under alvorlig bøn, så han kan modtage det, der er 
hans ret at få." (Hjælpe forening ens studiekursus for 1977-78S. 62) 

Hvordan kan I få sikkerhed for at den kaldelse I modtager er fra Herren? 

HVORDAN KAN VI FA HJÆLP TIL AT UDFØRE VORE KALDELSER? 

Selv om vi måske godt kan se at det kald vi har fået til at tjene, er kommet 
gennem inspiration, sker det somme tider at vi stadig føler os uegnede, u-
kvalificerede eller nervøse for at påtage os det. I skriften kan vi læse at 
Enok, Moses og Jeremias, foruden andre, som Herren udvalgte, også gav udtryk 
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for at de ikke egnede sig (se Moses 6:31; 2. Mos. 4:10; Jer. 1:6). 

Der var en søster som engang følte sig særdeles uegnet til at virke i sin 
kaldelse som rådgiver i primary, og hendes biskop forsikrede hende at hun 
kunne klare det. Han sagde: "At arbejde i kirken er noget lignende det sam-
me som det man oplever de første år af sit ægteskab. Herren forventer lige 
så lidt ... at du omgående skal være den fuldkomne leder ... som din mand 
forventede at du skulle være den fuldkomne kok og husmor. Du kommer til at 
gøre fejltagelser ... men din kærlighed til Herren og evangeliet vil hjælpe 
dig med at have fremgang, så du kan opleve succes i denne kaldelse. Herren 
kalder os til stillinger som kan hjælpe os til udvikling, ved at kæmpe for 
det." (Paul H. Dunn: The Ten Most Wanted Men, s. 228) 

Fremvis et skilt med følgende: "Det er ved at tjene, vi lærer, hvordan man 
skal tjene." (Spencer W. Kimhall i Den danske Stjerne, dec. 1976, s. l) 

Præsident Spencer W. Kimball har sagt følgende om fornemmelsen af util-
strækkelighed overfor vore kaldelser: "Jeg har lært, at det er ved at tje-
ne, vi lærer, hvordan man skal tjene... Det er vigtigt for os at vi ser ud 
over os selv og er virkelig interesseret i dem Gud har givet os ansvaret 
for i vore kaldelser." (Den danske Stjerne, dec. 1976, s. 1-2) 

Hvordan kan vi lære at tjene andre, ifølge præsident Kimball? Hvordan rå-
der han os til at overvinde vore utilstrækkelighedsfølelser? 

Vi kan styrke vor selvtillid hvis vi indser at Herren kender vore evner, 
talenter og muligheder og at han i lyset af sin viden har udvalgt os til 
at arbejde i vore kaldelser. 

Biskoppen eller grenspræsidenten, distrikts- eller stavspræsidenten kan 
give os en velsignelse, som kan hjælpe os til at udføre vores nye kaldelse. 
Det kalder man at "blive indsat". 

Det forventes ikke at vi skal klare vores opgave alene, når vi kaldes til 
at arbejde i kirken. Vi kan modtage kraft, styrke og hjælp fra Herren. Han 
har sagt at vi kan få hans And "ved troens bøn" (L&P 42:14) Vi er også 
blevet forsikret om at hvis vi er værdige kan vi "blive undervist fra det 
høje ... og ... blive udrustet med kraft." (L&P 43:16) 

Da ældste L. Tom Perry blev kaldet til De tolvs Råd sagde han: "Når man 
lever nær evangeliet, er Herren der altid. Jeg har fået bevis for at det 
er sandt, når jeg har læst lektier, studeret og forberedt mig, så har Her-
ren altid vist mig i hvilken retning jeg skal gå." (Hjælpeforeningens 
studiekursus for 1977-78, S. 62) 

Hvorfor er det så vigtigt at vi har Herrens Ånd hos os i vore kaldelser? 
(Når vi kaldes til at gøre Herrens arbejde, kan han give os styrke og 
inspiration til at udføre hvad vi er kaldet til.) 

Der er også kaldet grens-, wards-, distrikts- og stavsledere til at hjælpe 
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os med at udfore vore opgaver. Vi bor søge deres hjælp og lytte til deres 
råd. Vi skal deltage i møder, hvor de oplærer, underviser og inspirerer os. 

Kan I nævne hvilke ledere der har hjulpet jer? 

Foruden skrifterne har vi kirkens lektiehæfter og håndbøger, hvor vi kan 
hente instruktioner og vejledning til at udføre arbejdet i vore kaldelser. 
Kirken udgiver også taler der er afholdt af profeten og andre generalauto-
riteter ved område- og generalkonferencer. I kirkens blade, f.eks. Den 
danske Stjerne3 kan man læse mange af disse taler. Vi bør læse og følge 
de instruktioner og råd der gives i disse inspirerede budskaber fra vore 
ledere. 

Hvordan kan man få selvtillid til at klare, hvad man er kaldet til, ved at 
følge generalautoriteternes råd og anvende kirkens autoriserede bøger? 
(Det kan hjælpe os til at vide, at vi underviser i sandheden, og til at 
lede på den måde Herren ønsker vi skal.) 

VORT PERSONLIGE ANSVAR FOR AT UDFØRE HVAD VI ER KALDET TIL 

Når vi påtager os et ansvar i Herrens kirke, bliver vi hans forvaltere. 
Det betyder ganske enkelt at han har betroet os at udføre nogle bestemte 
ansvarsopgaver og at vi udfører dem som repræsentanter for ham. 

Det betyder også, at vi skal stå Herren til regnskab for de opgaver han 
har betroet os. Vi har hver især fået en forvaltning over det, vi er kaldet 
til at gøre. 

Læs L&P 72:3, U. 

Hvem skal aflægge regnskab for deres forvaltning til Herren? (Alle) 

Hvad har Herren lovet dem, der er trofaste i deres forvaltning eller kal-
delser? (De er værdige til at arve Faderens boliger). 

Læs L&P 107:99-100. 

Hvorfor er alle kaldelser i kirken betydnings fulde? Hvorfor skal man gøre 
sit bedste når man arbejder i kirken? (Herren har befalet os at udføre vo-
re pligter og gøre det så godt som vi overhovedet kan. Den der er lad skal 
ikke agtes værdig til velsignelserne). 

KONKLUSION 

Søster BelleS. Spafford, der tidligere har været hovedpræsidentinde i 
hjælpeforeningen, har sagt følgende: "Herren har sagt: 'Følg mig' og det 
gælder lige så meget os i vore dage, som det gjaldt de første disciple ... 
Hans værk skal skride fremad. Dets fremgang afhænger af den styrke, vi 
lægger i det. Herren er tolerant overfor vore svagheder, fordi han har 
brug for vor styrke. Vi kaldes hver især til et bestemt stykke arbejde på 
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grund af de stærke sider, vi er i besiddelse af. Vi har et ansvar for at 
påtage os det, han kalder os til, til at udvikle os i tjenesten for ham." 
(Hjælpeforeningens lektiekursus 1976-77, S. 143) 

Vi får mange muligheder for at tjene Herren i hans kirke og vi må forsøge 
at udfylde vore inspirerede forvaltningsopgaver på den måde Herren ønsker 
det. 

UDFORDRING 

Husk at Herren inspirerer sine ledere til at kalde os til at arbejde i 
kirken. Vi bør søge hjælp fra Herren, vore ledere, skrifterne og de auto-
riserede lektiehæfter, under udførelsen af det, vi er kaldet til. Vi bør 
også villigt acceptere det fulde ansvar for vore forvaltninger. Skriv en 
liste over metoder til hvordan du kan udføre din forvaltning bedre, når 
du fremover skal gøre et stykke arbejde i kirken. 

YDERLIGERE SKRIFTSTEDER 

Joh. 15:16 (I skal bære frugt) 
Ap. G. 1:24 (Herren udvælger sine tjenere) 
Hebr. 5:37 (f!an må kaldes af Gud) 
L&P 105:35-37 (Andens røst tilkendegiver hvem der er udvalgt) 

LÆRERFORBEREDELSER 

Forberedelser før denne lektie: 
1. Læs Håndbog i evangeliske principper3 kap. 28 "Tjeneste" 
2. Læs igen lektie 12 her i lektiehæftet - "Kirkens organisation" 
3. Skriv et skilt med følgende: "Det er ved at tjene, vi lærer, hvordan 

man skal tjene" (Spencer W. Kimball i Den danske Stjerne, dec. 1976, 
s. 1) 

U. Bed nogle elever læse eller fremlægge historier og skriftsteder fra 
denne lektie 
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Udvikling 
af lederskab 

Lektie 29 

Formålet med denrie lektie er at hjælpe os til at blive bedre ledere og 
bedre til at kunne følge dem. 

BEHOVET FOR GODE LEDERE OG GODE DISCIPLE 

Præsident Spencer IJ. Kimball fortæller følgende historie om hvordan ledede 
påvirker dem de leder: 

"For mange år siden, da jeg sad i stavspræsidentskabet i St. Joseph staven 
i Arizona, blev jeg en søndag sendt ud til Eden wardet. Det var en ganske 
lille bygning, og de fleste af menigheden sad ganske nær ved os, som sad 
på en platform, der hævede sig en 30-40 cm over bygningens gulv. 

Under mødet lagde jeg mærke til syv små drenge, som sad helt forrest i sa-
len. Jeg syntes det var dejligt at disse syv små drenge var med til wards-
konferencen. Men efter at have skrevet mig deres tilstedeværelse bag øret, 
henledte jeg min opmærksomhed på andre ting. Men snart efter lagde jeg på-
ny mærke til de syv små drenge. 

For mig virkede det underligt, at alle syv drenge lagde højre ben over 
venstre ben, og et øjeblik efter syntes de alle samtidig at ombestemme sig 
og lægge venstre ben over højre. Jeg syntes faktisk, at de var yderste mær-
kelige, men jeg ignorerede det bare. 

Da der var gået et øjeblik, strøg de sig alle sammen over håret med højre 
hånd, hvorefter de alle syv satte hånden under hagen. Og et øjeblik efter 
gik de igen over til at lægge det ene ben over det andet. 

Det virkede altsammen meget mærkeligt, og jeg kunne ikke lade være med at 
tænke over det, mens jeg forsøgte at forberede mig til, hvad jeg skulle 
sige ved mødet. Og så pludselig slog det ned i mig som et lyn. Drengene 
sad jo og efterlignede mig! 

Den dag lærte jeg én af de vigtigste ting i mit liv - at vi ... må være 
ekstra forsigtige, fordi andre holder øje med, hvad vi gør, og efterligner 
os." (Den danske Stjernet marts 1975, s. 29) 

Overalt søger mennesker én eller anden, de kan følge - nogen som kan lede 
dem. En leder er et menneske, som går foran de andre, for at lede dem el-
ler vise dem vej eller vise hvordan de skal gøre en ting. En leder nøjes 
ikke med at fortælle andre hvad de skal gøre og hvordan de skal gøre det, 
men han viser dem det ved sit eksempel. En leder hjælper andre til at ud-
vikle sig. 

Fremvis illustration 29a: En søster underviser i madlavning. 

Vi ser op til vore forældre og venner og til vore ledere i kirken og sam-
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fundet, for at finde vejledning og nogen til at lede os. Vi lytter til det 
de siger, og lægger mærke til hvad de gør. Vi former ofte vor tilværelse 
efter de råd de giver os, eller gør som vi ser de gør. Lærere leder os, 
når de instruerer os og vi lærer at følge deres anvisninger. 

Hvad er karakteristisk ved de mennesker I ønsker at følge? (De er glade, 
har selvtillid, er interesserede i os. De er optimistiske, har en bønlig 
indstilling, tillid til Herren, er ydmyge og opmuntrer os.) 

(Skriv svarene på tavlen) 

Hvad kan vi, som bliver ledet, gøre for at hjælpe vore ledere? Følgende 
liste vil måske være en hjælp for jer. 

Lyt til jeres leder 
Følg hans eller hendes retfærdige anvisninger 
Gør jeres del af arbejdet 
Vær villige til at hjælpe andre 
Vær glade for at arbejde sammen med andre indenfor evangeliet 
Påtag jer et ansvar sammen med jeres leder 
Vær pålidelig 

Vær forstående overfor jeres leder 

Hvilken hjælp kan man få til at blive en god leder, såvel som god til at 
følge sin leder, ved at udvikle disse karakteregenskaber? 

Vi er allesammen ledere. Alle mennesker vil somme tider befinde sig i en 
ledersituation og lede én eller flere mennesker. Vor livsførelse berører 
andres tilværelse og vi påvirker dem, enten vi har i sinde at gøre det el-
ler ej. Vores påvirkning som adskiller sig fra alle andres, er vores le-
derskab. 

Ledere behøver ikke altid sidde i en bestemt stilling, i en formel organi-
sation, f.eks. i kirken eller samfundet. Mulighederne for at lede er for-
skellige og opstår på alle områder i vort liv: I hjemmet sammen med fami-
lie og venner; i nabolaget, i samfundet og i kirken. 

Kan I nævne nogle måder, hvorpå I kan være eller blive ledere i jeres hjem? 
I jeres samfund? 

Da vi hver især på én eller anden måde er ledere, er det vigtigt at vi læ-
rer at blive gode ledere. Vi kan blive dygtigere og skabe bedre forhold 
til venner og familiemedlemmer ved hjælp af gode lederevner. Forældre, som 
skal være ledere for deres familier, bør ønske at blive de bedst tænkelige 
ledere. Gode lederevner hjælper os til at arbejde harmonisk sammen i fami-
lien, mellem venner og naboer. 

Da kirken er organiseret i alle dele af verden, og Herrens arbejde fortsat 
udvides, vil mange af os blive kaldet til at lede andre. 

29a: En søster underviser i mad-
lavning 228 
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Ældste Sterling W. Sill fra De halvfjerds' første Kvorum har fremhævet 
værdien af gode ledere, idet han sagde: "En soldat kan kaanpe mere ihærdigt* 
en sælger kan sælge flere varer, et barn kan udføre bedre arbejde i skolen 
og en missionær kan gøre mere for at få folk til at omvende sig, hvis de 
arbejder under ledelse af én, som ved hvordan man skal inspirere og oplære 
og føre tilsyn og vise kærlighed og motivere samt gøre alt andet vigtigt 
som (gode ledere gør)." (Ensign, marts 1973, s. 34) 

Vi kan allesammen udvikle evnen til at lede, hvis vi vil arbejde på det. 
Vi er nødt til at forberede os på at lære principperne for god ledelse 
gennem vor aktivitet i kirken. Derpå er vi nødt til at efterleve disse 
principper i hverdagen. 

JESUS VAR DEN IDEELLE LEDER 

Fremvis illustration 29b, Jesus Kristus og apostlene. 

Jesus Kristus var en forbilledlig leder, fordi han havde lært præcist at 
følge sin Faders vilje. Vi er nødt til at lære at adlyde Frelserens påbud, 
hvis vi skal blive virkeligt effektive ledere - "Kom ... følg mig!" (Mark. 
10:21) Det kræver at vi lærer at gøre som Frelserens gjorde. 

1. Jesus forberedte sig. Han fastede, bad og studerede og søgte altid at 
lære Faderens vilje. Vi er også blevet opfordret til at studere og forbe-
rede os (se LåP 83:113-19). Hvis vi faster, beder og studerer kan vi også 
lære vor himmelske Faders vilje at kende og øge vore evner til at være 
ledere. 

2. Jesus elskede de mennesker han var leder for. Måske et kærligt væsen 
er den vigtigste egenskab som en leder kan have, fordi det sætter ham i 
stand til at vise ægte kærlighed til dem han leder. Hvis han elsker dem, 
ønsker han at hjælpe dem til at få en bedre tilværelse. Han er interesse-
ret i hvad de trænger til og han vil ønske at hjælpe dem til at nå deres 
mål. 

Vi, der er medlemmer af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vil 
allesammen have det samme mål - at vende tilbage og bo sammen med vor him-
melske Fader i det celestiale rige. Det er kun gennem kærlighed vi kan 
hjælpe andre med at nå dette mål - hvor end vi leder og hvad vort ansvar 
end er. Kærlighed er en magtfuld motivation. Ældste Neal A. Maxwell har 
sagt at "ledelse er kærlighed i funktion" ("... A More Excellent Way", s. 
44). Vi må ikke glemme Frelserens påbud: "Ligesom jeg har elsket jer, skal 
også I elske hverandre." (Joh. 13:34) 

Hvorfor virker kærlighed bedre end tvang i samarbejdet med andre? (Folk 
reagerer på kærlighed ved at ønske at behage.) 

Hvordan kan vore evner til at vise kærlighed gøre os til bedre ledere, 
især i vort hjem? (Det vil hjælpe os til at undgå gnidninger. Det hjælper 
os til at kunne samarbejde med dem vi leder.) 
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3. Jesus underviste sine disciple i formålet med sit arbejde. Han hjalp dem 
til at forstå deres andel i hans arbejde og til at se deres vigtige ansvars-
opgaver. På samme måde er vi nødt til at lade dem, der skal følge vor le-
delse, se det formål, vi har med at udføre vort arbejde, og hjælpe dem til 
at indse, hvilken rolle de spiller. 

Hvorfor er det lettere for børn at følge deres forældres ledelse, hvis de 
får hjælp til at forstå formålet med at de er i en familie? (De ville vide 
at de er i familien for at lære og modtage hjælp og derfor blive mere villi-
ge til at adlyde.) 

4. Jesus byggede sin ledelse på handlefrihedens princip. Han tvang ikke 
sine disciple til at følge sig. Han bad dem komme til sig. 

Handlefrihed er ét af Jesu Kristi evangeliums hovedprincipper. Når vi prø-
ver at tvinge nogen til at følge os, anvender vi Satans metoder. Hvis vi 
skal lede, på samme måde som Kristus, er vi nødt til at give folk frihed 
til at vælge. Jesus var meget ærlig, da han beskrev hvad han forventede af 
dem, der fulgte ham. Vi„er også nødt til at lade dem, vi leder, vide hvad 
vi forventer af dem og hvad de kan forvente af os. 

Når vi giver dem ansvarsopgaver er vi nødt til omhyggeligt at forklare dem 
deres pligter, hvor megen tid det tager, hvilke møder de skal komme til og 
hvor meget arbejde de skal udføre. Dertil er vi nødt til at respektere de-
res frihed til at acceptere eller afslå at udføre opgaverne. 

Hvorfor er det så vigtigt at man ved hvad der forventes, før man kan påta-
ge sig en ansvarsopgave? Hvordan kan man hjælpe børn til at udføre deres 
opgaver bedre i hjemmet, hvis man giver dem særlige anvisninger? 

5. Jesus gav sine disciple opgaver der var meningsfyldte og udfordrende. 
Når vi får meningsfyldte og værdifulde opgaver, føler vi bedre at der er 
brug for os. Det fører i reglen ikke til noget godt at bede et menneske 
gøre noget, blot for at holde ham eller hende beskæftiget. Som leder er 
man nødt til at hjælpe dem man leder, til at føle at det de laver har vær-
di. Når vi leder må vi passe på ikke at lægge beslag på andres tid ved at 
tildele dem unødvendige opgaver. Vi må dog allesammen erkende, at der til 
tider vil være kedelige opgaver som nødvendigvis må udføres. Vi må alle 
være villige til at påtage os sådanne opgaver såvel som de, der ser lettere 
ud eller som bringer andres anerkendelse og ros. 

6. Jesus viste sig ansvarsbevidst både overfor sine formål og sit folk. 
Han følte et ansvar for at hjælpe sit folk med at udvikle sig. Hans ønske 
var ikke alene at opbygge sin Faders rige men også at ophøje et folk. Pro-
feten Joseph Smith gav udtryk for den samme tanke da han sagde: "Jeg lærer 
dem de rette principper, så leder de sig selv" (som citeret af John Taylor 
i Millennial Star 13:339, 15. nov. 1851). Det bør også være vort formål -
at hjælpe dem vi leder til at udvikle sig og nå til ophøjelse. 

Hvorfor er det vigtigt at vi først og fremmest holder os de pågældende 

232 



menneskers ophøjelse for øje, når vi leder? (Vi skal stå til regnskab for 
hvad vi får andre til at gøre. Det er en alvorlig forseelse at føre andre 
vild.) 

7. Jesus var god til at lytte. Han skabte en kærlig og indbydende atmosfære 
som fik hans tilhængere til at føle sig godt tilpas, fordi han lyttede kær-
ligt til dem. Han gav sig tid til at lytte til dem og forstå deres behov, 
(se Luk. 7:1-10 og Joh. 8:1-11.) Vi skal også udvise den samme form for in-
teresse og omsorg. 

8. Jesus hjalp ofte sine tilhængere til at gennemtænke deres egne ideer} 
ved at stille dem spørgsmål. Således fik de hjælp til at forstå hvad Jesus 
forsøgte at lære dem. (Se Matt. 16:13-19; 19:16-22 og Joh. 21:15-17.) Skal 
vi være gode ledere er vi nødt til at hjælpe folk til selv at løse deres 
problemer og imødekomme deres egne udfordringer. Vi er nødt til at udtrykke 
vor tillid til dem og motivere dem til at finde løsninger og træffe afgørel-
ser. Vi jordiske mennesker finder det til tider vanskeligt selv at træffe 
kloge afgørelser. Vi får mod og styrke ved andres hjælp. Vi er også nødt 
til at søge den styrke og hjælp der kan og vil komme, når vi søger vor 
himmelske Fader gennem oprigtig bøn. 

9. Jesus adlød konsekvent budene. Han ændrede ikke sine standarder eller 
sin opførsel for at behage andre. Han levede'et eksemplarisk liv. Hvis vi 
villigt følger hans eksempel og øver et retfærdigt herredømme over vore 
handlinger, vil vi blive gode eksempler for dem vi leder. Vi er nødt til 
at efterleve evangeliets standarder på enhver måde. (De ni punkter er lånt 
fra Neal A. Maxwells "...A More Excellent Way", s. 53-51*.) 

Hvorfor er vort eksempel en vigtig del af vor ledelse? Hvordan kan man un-
dervise ved den måde man lever på? 

FØLG JESU EKSEMPEL 

En ung pige fortæller følgende historie om den store indflydelse der lig-
ger i et retfærdigt eksempel: 

"Da jeg var omkring 16 år blev jeg forhindret i at gå i skole og komme i 
kirken næsten halvdelen af tiden. Når jeg endelig kom til én af delene 
kunne jeg ikke deltage i nogen aktivitet. Derfor søgte jeg at undgå folk. 
Jeg forsøgte kun én gang at deltage i en aktivitet. Jeg var med i en tale-
konkurrence. Vinderen skulle videre deltage i en stavskonkurrence. Det viste 
sig at jeg var den eneste deltager i wardet og lederne lod mig deltage i 
stavens konkurrence uden at høre min tale. Her faldt jeg helt igennem. Hel-
digvis havde jeg en GUF-leder som tog sig virkelig af mig. Hun lod mig ikke 
sidde alene i en krog. Hun var blevet bedt om at lede en stavsbanket og 
bad mig omgående vælge et motto, give forslag til taler og gav mig til op-
gave at være konferencier ved banketten. Jeg sagde til hende at jeg ikke 
kunne. 'Jo du kan,' forsikrede hun mig gang på gang, 'for jeg vil hjælpe 
dig.' 
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Jeg holdt så meget af hende at jeg var villig til at forsøge for hendes 
skyld, skønt jeg inderst inde vidste at det ville slå fejl. Først talte 
hun og jeg om eventuelle mottoer. Men da vi mødtes i en pigekomité lod 
hun mig fremkomme med mine ideer. Hun krævede ikke sin andel i dem. Jeg 
skrev min (tale) og den blev omskrevet mange gange med hendes kærlige 
og omsorgsfulde hjælp, lige til jeg kunne se at den var god. 

'Men,1 sagde jeg, 'jeg kan ikke stille mig op foran 300 piger og holde den. 
Jeg vil gøre et dårligt indtryk - jeg er jo ikke smuk eller tiltrækkende, 
så jeg vil ødelægge hele aftenen.' Hun lagde armen om mig og sagde: 'Det 
er noget værre sludder. Du vil blive aftenens stjerne!' 

Hun hørte mig mange gange i min opgave. Hun tog mig oven i købet en gang 
med hen til (hotellet hvor banketten skulle afholdes) for at jeg kunne 
tale der. Hun havde sørget for at der var en mikrofon, så jeg kunne opleve 
hvordan det hele ville være. Så bad hun mig om hun måtte se den kjole jeg 
skulle have på. Hun havde en brystbuket med til mig den aften. Den passede 
ikke alene til min kjole men den opløftede mig også åndeligt. Hun fik sin 
frisør til at sætte mit hår på en måde der fik mig til at føle mig godt 
tilpas. 

Men det bedste af det hele var at hun knælede ned sammen med mig lige før 
jeg skulle tale. Hun sagde til Herren at jeg var en yndig pige, som havde 
arbejdet ihærdigt og at jeg trængte til hans hjælp for at kunne udføre min 
opgave godt. Hvordan skulle det kunne slå fejl med hans og hendes kærlig-
hed ved min side?" (Manus til "A More Excellent Way" skrevet til opførel-
se ved juni konferencen (i USA) 1968, s. 5-7.) 

Hvad gjorde denne leder for at hjælpe den unge pige? Skriv svarene på tav-
len og diskuter hver enkelt som en lederegenskab. "Svarene kunne f.eks. være 
planlagde og forberedte, organiserede arbejdet, interesserede sig for pi-
gen, udviste kærlighed, lyttede til pigens bekymringer og bad sammen med 
hende, udviste begejstring, udtrykte sin tillid og hjalp hende med at føle 
sig bedre tilpas.) 

Hvordan anvendte denne leder sine lederegenskaber til at følge Jesu eksem-
pel? 

UDVIKLING AF LEDERE I HJEMMET 

Vore kirkeledere har altid aflagt store vidnesbyrd om vigtigheden af at 
udvikle kristuslignende ledere i hjemmet. 

"Da behovet for ledelse øges i forhold til vigtigheden af den institution 
der skal betjenes, må man gå ud fra at hjemmets ledelse er af den højst 
tænkelige vigtighed. 'Ingen succes andre steder kan erstatte fiasko i 
hjemmet.'(Præsident David 0. McKay.) Familien er den grundlæggende organi-
sation, som betinger ethvert menneskes lykke." (Sterling W. Sill i Ensign. 
marts, 1973, s. 34). 
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Det er i hjemmet vi allerførst lærer hvordan man arbejder sammen med andre 
hvordan man udfører opgaver, hvordan man uddelegerer opgaver og hvordan 
man beder om hjælp. I hjemmet bør der hele tiden herske en kærlig, ægte 
omsorg for den enkelte. 

Retfærdige, hjemlige omgivelser kan føre til udviklingen af egenskaber, 
der vil hjælpe både forældre og børn til at blive gode ledere. Vi kan ud-
vikle selvagtelse hos vore familiemedlemmer ved at give dem mulighed for 
at udvikle talenter og udføre opgaver godt, og derpå rose dem for deres 
anstrengelser og opmuntre dem til at fortsætte. Børn udvikler selvtillid 
når de får opgaver som de er i stand til at udføre. Det er i hjemmet vi 
først lærer at tale med andre og at acceptere forslag, det er der vi lærer 
hvordan man løser konflikter og overvinder vanskeligheder. I hjemmet kan 
vi lære at følge gode forbilleder og at være gode eksempler for andre. 

Forældrene bør vise et godt eksempel ved at udføre deres arbejde i kirken 
med en god indstilling. Det samme gælder udførelsen af deres arbejde i 
hjem og samfund. Deres retfærdige eksempler vil opmuntre deres børn til 
at lære hvordan man bliver gode ledere. Det er vigtigt at børn får støtte 
og opmuntring når de tildeles lederansvar. "Hvis man gør plads i hjemmeli-
vet, for at børnene på en uformel måde kan lære lederfærdigheder, giver 
man sine børn mulighed for at gøre plads i deres hjerte og tilværelse, så 
de senere vil påtage sig pligterne for at lede og imødekomme udfordringer 
ne til det." (Neal A. Maxwell: "...A More Excellent Way", s. 132). 

Hvordan kan man hjælpe "børn til at udvikle lederevner ved at give dem op-
gaver til familiehjemmeaften? 

Hvordan kan samarbejde i familien udvikle lederevner hos hver enkelt med-
lem i familien? 

Hvorfor bør både forældre og børn være gode ledere i deres hjem? 

KONKLUSION 

Vi er allesammen ledere for én eller anden, hvad enten det er uformelt 
som en bekendt, en ven eller et kært familiemedlem, eller formelt i kraft 
af en bestemt stilling i kirken, samfundet eller i andre formelle organisa 
tioner. Som medlemmer af kirken vil vore muligheder for at lede til stadig 
hed blive større. Vi kan lære at blive bedre ledere ved at følge Jesus og 
kirkens lederes eksempel. Forældres vigtigste lederansvar er i familien, 
hvor vi bør være personlige eksempler i gerning såvel som ord, idet vi op-
muntrer vore børn til at blive dygtige ledere. 

UDFORDRING 

Tænk på én som har tjent, undervist og ledet dig. Spørg dig selv hvad det 
var, det menneske gjorde, som specielt har hjulpet dig. 

Prøv at udvikle de samme egenskaber i dit liv. 
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Tilrettelæg sammen med familien, at I giver alle en mulighed for at udvikle 
lederevner til familiehjemmeaftener og familieaktiviteter. 

Øv jer i at være gode ledere, og gode til at følge jeres ledere, i hjemmet, 
i samfundet og i kirken. 

YDERLIGERE SKRIFTSTEDER 

Ordspr. 4:11 (Gud leder ad rettens spor) 
Joh. 13:15 (følg Kristi eksempel) 
1. Ne. 3:7 (Gud hjælper os til at udføre vort arbejde) 
Mosiah 2:17 (når vi tjener andre, tjener vi Gud) 
L&P 58:26-28 (vi bør gøre det gode) 
L&P 121:41-44 (retningslinier for kirstuslignende ledelse) 

LÆRERFORBEREDELSER 

Forberedelser før denne lektie 
1. Sørg for at der er tavle og kridt 
2. Bed nogle elever læse eller fremlægge historier og skriftsteder fra 

denne lektie. 
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Undervisning om 
uddelegering af ansvar 

Formplet med denne lektie er at hjælpe os til at lære at fornuftig uddele-
gering hjælper os med at udføre vore ansvarsopgaver. 

VIGTIGHEDEN AF FORNUFTIG UDDELEGERING I VOR LEDELSE 

"Jeg har mange gange i min ungdom iagttaget Samson, en smuk, skimmelgrå 
hest med en prægtig fysik - den var så høj at den lignede et tårn, der ra-
gede op over mig. Men trods sin højde var hesten mild og venlig og den 
havde en sådan smag for mad at den nikkede op og ned med hovedet for at 
vise sin anerkendelse for maden. Alle elskede den. 

Samson stod altid bundet - den stod hele dagen ved foden af bakken og ven-
tede på de tunge læs den skulle trække. Samson trak altid foran de andre 
heste. Når vognen med læsset ankom, rejste den sine ører og stampede ivrigt 
- det betød en mulighed for at vise sin styrke. 

Samson var en enspænder. Når hesteføreren førte den hen til læsset for at 
spænde den for vognen, ventede den ikke på de andre heste - han var en 
Samson! Den bøjede hovedet og var lige ved at røre jorden med knæleddene, 
idet gnisterne fløj fra hovene og så trak den praktisk talt hele vægten 
selv. Den tillod ikke de andre heste at gøre deres del. 

Vi spurgte Samsons fører, hvorfor han ikke gav sin lænkede hest et hvil 
og satte den mellem vognstængerne, ligesom de andre heste. Han sagde at 
Samson ikke ville trække bag ved de andre, for så kunne den ikke vise sig. 
Den ville ikke samarbejde med mindre den var forrest og gjorde det hele 
selv. 

En dag stod Samson ikke på sin sædvanlige plads nedenfor bakken, men der 
stod en anden hest i stedet for. Jeg spurgte med tårer i øjnene hvor Sam-
son var henne og fik at vide at den var død. Den var død af hjertestop -
eller med andre ord af overanstrengelse. 

Der er mange ledere, der ligner Samson. De ønsker at gøre alt arbejdet 
selv og tage hele æren for det, idet de nægter at samarbejde med andre. 
Magten i kirken er en samlet magt - og det er spild af dem der forsøger 
at trække hele læsset alene. 

Der er ikke plads til Samson'er i kirken - for kloge ledere deles om an-
svaret!" (Fred W. Oates i Millennial Star3 marts 1959, s. 129) 

Hvis vi er kloge ledere vil vi dele vort lederjob med andre. Når vi udde-
legerer visse pligter til dem, giver vi dem i virkeligheden mulighed for 
at gøre et stykke arbejde. Moses' svigerfar, Jetro, gav Moses det vigtige 
råd at han skulle uddelegere ansvar til andre mennesker. 
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Læs 2. Mos. 18:13-23. 

Hvilke grunde gav Jetro Moses til at han skulle uddelegere ansvarsopgaver 
til andre? (Se versene 18, 20-23.) (At Moses ikke var i stand til at udfø-
re sit arbejde alene, at han*ville slide sig selv op. Moses kunne udføre 
sit arbejde bedre, for sig selv og andre, hvis han fik hjælp.) 

På hvilke måder gælder disse samme grunde for os i dag, når vi skal udfø-
re hvad vi er kaldet til i kirken? 

Når vi uddelegerer, giver vi andre myndighed til at repræsentere os. Vi 
giver dem magt og myndighed til at handle i vort sted. Vi kan bede dem om 
at lede et møde i kirken, læse et skriftsted, fortælle en historie, lave 
dekorationer eller få dem til at hjælpe til på anden vis. Vi kan give vore 
børn opgaver i hjemmet. De kan hjælpe til med at lave mad, gøre rent, ord-
ne haven eller udføre andre opgaver. Vi uddelegerer opgaver, fordi vi ved 
at vi ikke kan gøre det hele selv. Når vi uddelegerer giver vi også andre 
muligheder for at vokse og udvikle deres talenter. 

Hvis vi uddelegerer fornuftigt og hvis vi påtager os de ansvarsopgaver, 
vi tildeles af andre, vil vi kunne arbejde sammen i harmoni. Vi bliver al-
lesammen i stand til bedre at tjene vor himmelske Fader, fordi vi udfører 
vort arbejde hurtigere og mere effektivt på den måde. Kloge ledere opnår 
mere tilfredsstillende resultater ved at kalde mennesker med forskellige 
talenter og evner til at hjælpe dem. 

JESUS ER ET FORBILLEDE, NAR DET GÆLDER OM AT UDDELEGERE 

Præsident Ezra Taft Benson fra De tolvs Råd har sagt at "selve verdens 
grundvold blev lagt ved uddelegeret myndighed." Jesus har mange gange min-
det folk om, at hans mission på jorden var at uddelegere myndighed. Da Je-
sus talte til jøderne i synagogen fortalte han dem at han var udsendt af 
sin Fader: 'Thi jeg er kommen ned fra Himmelen, ikke for at gøre min vilje, 
men hans vilje, som sendte mig. "' (Joh. 6:38) [God, Family} Coventrya s. 
133). 

Gennem sine lærdomme og eksempel har Jesus givet os adskillige lektioner 
i hvordan man uddelegerer på en klog og effektiv måde. 

For det første oprettede Jesus sin kirke på grundlag af uddelegeret myndig-
hed. Da han gik på jorden kaldte han apostle og halvfjerds'ere til at hjæl-
pe sig med at lede kirken. Han uddelegerede også forskellige ansvarsopga-
ver til andre. Alle skulle hjælpe til i opbyggelsen af riget og gennem 
deres arbejde udvikle deres egne personlige evner. Jesus var med til at 
opløfte og ophøje mennesker ved at uddelegere sine ansvar til dem. Kirken 
arbejder efter dette samme princip i vore dage. Vi oplærer andre til at 
lede ved omhyggeligt at uddelegere ansvarsopgaver til dem. Når vi følger 
Jesu forbillede vil vi også udvikle vore egne evner til at uddelegere og 
få arbejde udført. 
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Læs Markus I:l6-l8. 

For det andet skitserede Jesus de pligter og ansvarsopgaver han uddelte, 
for dem han valgte til at hjælpe sig med at udføre sit arbejde. Han kaldte 
dem ikke bare til apostle uden at instruere dem. Han forstod hvad der vil-
le blive krævet af dem og han belærte dem om hvad de skulle gøre. Han gav 
dem indsigt i de ting de skulle udføre. Han inspirerede dem til at se ud-
fordringerne og belønningerne ved at følge ham. 

Hvorfor er det så vigtigt at vi hjælper dem, vi uddelegerer ansvarsopgaver 
til, så de kan forstå udfordringerne og belønningerne ved deres opgaver 
eller kaldelser? (For at hjælpe dem til succes. De vil være mere villige 
til at udføre arbejdet og gøre det godt, hvis de forstår det.) 

Hvad kan man gøre for at forstå, at der både er belønninger og udfordringer 
ved enhver kaldelse man modtager? (Ved at følge andre, som har haft succes 
i deres kaldelser. Ved at rådføre sig med dem som har overvundet vanskelig-
heder. Ved at søge råd fra dem som har kaldet os. Ved at gøre vort aller-
bedste. ) 

Når vi uddelegerer ansvarsopgaver til andre må vi fortælle dem hvad vi for-
venter af dem og forklare dem deres pligter fuldtud. Vi bør følge det ek-
sempel, Jesus viste da han instruerede sine apostle, før han sendte dem ud 
for at udføre hans arbejde. "Efter ordinationen blev apostlene en tid hos 
Jesus, idet de blev specielt oplært og instrueret af ham til det arbejde, 
der lå foran dem; bagefter fik de særlige opgaver tildelt og blev sendt ud 
for at prædike og virke med præstedømmets myndighed." (James E. Talmage: 
Jesus Kristus3 S. 240). 

Hvorfor er det så vigtigt at folk forstår nøjagtigt hvad der forventes af 
dem, når man beder dem udføre en bestemt opgave? (Der er meget større chan-
cer for at det lykkes for dem. De bliver ikke mismodige eller giver op, 
før opgaven er udført. De kunne overse nogle af de ting der skal gøres, 
hvis de har misforstået noget, og de vil få en fornemmelse af at have slået 
fejl. ) 

Når vi først har uddelegeret pligter eller opgaver til andre, og fuldtud 
forklaret dem hvad de skal gøre, må vi stole på at de evner at udføre deres 
opgaver, ved at give dem frihed til at gøre det. Vi må dog stå til rådighed 
og besvare deres spørgsmål, samt give dem den hjælp de beder om. 

Hvilke ansvar har en leder, når han først har uddelegeret en pligt eller 
en opgave? Hvilket ansvar har en leder overfor den, han har tildelt plig-
ten? 

For det tredie forlangte Jesus at der blev aflagt rapporter af dem, han 
tildelte opgaver. 

Læs Markus 6:30. 

Hvad fortalte apostlene Jesus? (Alt - hvad de havde gjort og hvad de havde 
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lært folk.) 

Hvorfor er det vigtigt at få rapporter fra dem, vi har tildelt ansvarsop-
gaver? (For at vi kan udfylde vor del af ansvaret er vi nødt til at vide 
hvordan arbejdet går. Vi må vide om vi kan hjælpe dem, som arbejder under 
vor ledelse.) 

Vi er nødt til at lære af andre. En klog leder vil indse at han er nødt 
til at lære af andre mennesker, som har gode ideer, og han vil indhente 
forslag fra dem. Han vil hjælpe sine folk til at føle sig som en vigtig 
del af organisationen eller familien. 

For det fjerde underviste Jesus om at ledere skulle rose og irettesætte i 
kærlighedens ånd. 

"Når en opgave er tildelt må lederen ikke glemme det menneske, som har 
fået den tildelt, eller hans opgave. Han må med interesse følge sagen op, 
uden at 'kigge over skulderen'. Han må rose, når det er fortjent. Han må 
opmuntre, når der er brug for det. Når han synes at arbejdet ikke udføres 
og der må ske en forandring, optræder han modigt og fast, men venligt. Når 
tjenesten er udført viser han anerkendelse og siger tak." (Ezra Taft Ben-
son: God3 Family3 Country3 s. 140). 

Læs Mattæus 25:23. 

På hvilke måder kan man vise andre sin taknemmelighed og påskønnelse? 

Uddelegering hjælper os med at få udført vore ansvarsopgaver 

Det vi kaldes til og vore ansvarsopgaver kræver ofte at der skal udføres 
noget på mange forskellige områder. En af måderne at udføre dem på er for-
nuftig uddelegering. Når vi har fået en udvikling i kirken, ser vi flere 
muligheder for at uddelegere og få udført de opgaver vi har fået tildelt. 
Vi er nødt til at holde os indenfor vore egne ansvars og forvaltnings 
grænser og ikke påtage os opgaver, som andre har fået tildelt. 

Præsident N. Eldon Tanner, fra Det øverste Præsidentskab, har fortalt føl-
gende oplevelse om uddelegering: 

"Min datter, der var stavspræsidentinde for hjælpeforeningen, kom til mig 
en dag og sagde: 'Ved du hvad, far, jeg synes slet ikke, jeg er i stand 
til at få den ene af mine rådgivere til at påtage sig sit ansvar. Jeg for-
tæller hende, hvad hun skal gøre, hun lover at gøre det, og så finder jeg 
ud af, at det ikke er gjort, og så må jeg selv gøre det.' Så sagde jeg: 
'Hvad gør du?' Hun sagde: 'Det er nemmere selv at gøre det, end at få hende 
til at gøre det.' Jeg satte mig ned for at belære hende en smule om tinge-
ne, idet jeg sagde: ...'når du giver nogen en opgave og giver den pågælden-
de myndighed til at udføre den, og derpå selv udfører opgaven, så har du 
afløst den pågældende og overtaget ansvaret. Det er vigtigt, at du oplærer 
dem til selv at gøre deres arbejde.'" (Hjcelpeforenvngens lektiekursus 1976— 
773 s. 157). 
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Hvilken påmindelse gav præsident Tanner sin datter mht. uddelegering? 

Hvilken fare ligger der i at udføre opgaven selv, efter man har uddelegeret 
den til en anden? (Vi tager modet fra de andre, så de ikke tør forsøge. De 
afslår måske andre opgaver. Vi berøver dem muligheden for at udvikle sig. 
Vi bliver selv udkørt). 

Evnen til atuddelegere og derpå klogt afholde sig fra at gøre for meget 
selv, er især vigtigt for de af os, der er mødre. Vi, der er ledere for 
vore børn, er nødt til at tildele dem ansvarsopgaver indenfor hjemmet. 
Når børn ved, at deres bestemte opgaver ikke bliver udført af nogen anden, 
vil de påtage sig ansvaret for at få arbejdet udført. En mor, som ikke la-
der sine børn udføre deres ansvarsopgaver, berøver dem nogle gode og nød-
vendige, belærende oplevelser. 

Uddelegering vil lette arbejdsbyrden i vore hjem, nøjagtigt som det vil i 
vore ansvarsopgaver i kirken. Ingen mor bør nogen sinde udføre alt arbejde 
i sit hjem. Det er ikke godt, hverken for os eller vore børn. Vi viser vore 
børn kærlighed, når vi giver dem opbyggende ting at gøre. Der er mange ting 
børn kan gøre i et hjem, hvis moderen vil tilrettelægge og organisere hus-
førelsen så børnene får opgaver der svarer til deres evner. Når børn tilde-
les daglige opgaver, vil de få en god oplæring og muligheder for at udvikle 
sig, samtidig med at de hjælper os. Hvis børn får lov at være med til at 
skabe og organisere hjemmet, bliver de mere interesseret i det. 

Når vi tildeler vore børn ansvarsopgaver, må vi huske at tildele dem efter 
børnenes alderstrin, så de kan udføre dem, opleve succes og føle tilfreds-
hed. Vi må vise at vi sætter pris på dem, for det de gør, samt rose og op-
muntre dem. Det er vigtigt at vi lærer vore børn ansvarlighed, færdiqheder 
og pålidelighed. 

Spørg^ de unge ugifte piger i klassen: Hvilke ansvarsopgaver kunne I få til-
delt i jeres hjem? Hvilken hjælp ville det være for jer, i jeres forbere-
delser til at blive mor, at udføre disse pligter? 

Under udførelsen af vore ansvarsopgaver i hjem og kirke må vi være opmærk-
somme på andres evner. Når andres evner er større end vore, bør vi være 
villige til at lære af andre. Vi gør klogest i at arbejde i henhold til 
vore evner og vise et eksempel som andre kan følge, idet vi altid har et 
ønske om at arbejde godt sammen med andre, samt hjælpe og opmuntre dem til 
at gøre deres bedste. 

KONKLUSION 

Skal vi have succes med vore lederansvar i hjem, kirke og samfund, er vi 
nødt til at uddelegere ansvarsopgaver. Det kræver at vi er tålmodige, op-
muntrer og påskønner. Vi må huske at anvende de principper for uddelegering 
som Jesus belærte om, idet vi omhyggeligt skitserer de tildelte pligter 
for vore medarbejdere, følger deres fremgang og udtrykker påskønnelse for 
det arbejde de udfører. Når vi får tildelt ansvar og opgaver må vi flittigt 
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udnytte vore evner til at udføre dem godt. Fornuftig uddelegering hjælper 
os til at udføre vore ansvarsopgaver mere effektivt og på den måde vil vi 
være bedre tjenere for vor Fader i Himlen. 

UDFORDRING 

Tænk over de opgaver der udføres i jeres hjem. Find frem til nogle bedre 
måder at uddelegere ansvarsopgaver til jeres børn, idet I anvender de prin-
cipper I har lært i denne lektie. Tænk over hvordan I kan benytte jer af 
at uddelegere, så I bedre kan få udført det arbejde I har ansvaret for i 
jeres kaldelse i kirken. 

YDERLIGERE SKRIFTSTEDER 

Luk. 10:2 (der er brug for arbejdere til at udføre Herrens arbejde) 
L&P 107:99-100 (arbejd med flid) 
L&P 121:33-34 (udvis jeres autoritet i ydmyghed) 

LÆRERFORBEREDELSER 

Forberedelser før denne lektie: 
1. Sørg for at der er tavle og kridt 
2'. Bed nogle elever læse eller fremlægge historier og skriftsteder fra 

denne lektie. 
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Beslutninger Lektie 31 

Formålet med denne lektie er at forberede os og hjælpe os til at træffe 
kloge beslutninger. 

HVORFOR ER VI NØDT TIL AT TRÆFFE BESLUTNINGER? 

'"Kan vi ikke kare noget hurtigere?' spurgte jeg ivrigt, da vi var på vej 
ud af den gruslagte vej i vores nyanskaffede, brugte varevogn. 

Min mor smilede. 'Hvorfor skal det gå så strækt?' drillede hun, som om hun 
ikke vidste hvorfor. 

'Jeg kan næsten ikke vente med at købe de sko,' svarede jeg. Jeg var så 
spændt, for det var næsten et år siden jeg ... havde været med i byen sidst 
for at købe nye sko... 

Byen med de store forretninger lå 6-7 km væk og det føltes som en evighed 
før vi endelig var der. 

Så snart vi havde parkeret hoppede jeg ud af vognen og løb ind i forretnin-
gen og jeg fik øje på dem med det samme. Lige midt på hylden stod de små, 
røde sko på en forsølvet opsats. Jeg standsede op og holdt vejret i beun-
dring over den smukke farve og de raffinerede remme på sandalen... 

Min mor kom bagefter og jeg førte hende lige hen til hylden, 

'Må jeg få dem der?1 spurgte jeg håbefuldt. Min mor stod længe og kiggede på 
skoene. 

'De er ikke særlig praktiske^' sagde hun endelig... 

'Jeg skal nok passe codt på dem,' tiggede jeg. 'må jeg ikke nok?' 

Ekspedienten kom hen og målte min fod. 

'De røde sko er et halvt nummer for små,' sagde hun, 'og det er det eneste 
par vi har tilbage. Men,' tilføjede hun, da hun så skuffelsen i mit ansigt, 
somme tider er sandaler en lille smule større end andre sko. Vil du ikke 
prøve dem, så kan vi se...' 

Min mor forsøgte at tale mig til fornuft. Hun sagde at mine fødder måtte 
have plads til at vokse, selv om også skoene passede lige nu... 

Skoene, der var lukkede i hæl og tå, sad stramt, men ikke desto mindre lyk-
kedes det mig at få dem begge to på uden alt for store anstrengelser og jeg 
stod og kiggede beundrende ned på dem. 
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'Må jeg få dem?' spurgte jeg, idet jeg ikke var i tvivl om at de tynde rem-
me ville give sig i løbet af kort tid, så skoene sad behageligt. 

Skoene så ikke ud til at være for små, men min mor mente bestemt ikke at 
der var plads nok til at mine fødder kunne vokse i dem... 

Håbet blegnede ... min mor tænkte sig om, medens hun gik over og tog et par 
brune sko i den størrelse jeg brugte. 

'Hvorfor vil du ikke prøve disse her?' spurgte hun, 'så kan du selv bestem-
me. ' 

Jeg blev helt opstemt. Selv om jeg nok havde truffet beslutninger før, så 
havde jeg aldrig truffet én der var så vigtig som denne... 

Jeg stak i én af de brune sko og bandt snørebåndet. Den føltes dejlig i 
sammenligning med den røde på den anden fod. Jeg spekulerede i tavshed, idet 
jeg forsøgte at træffe den rette beslutning. Jeg tænkte over hvad der var 
godt og dårligt ved hvert par sko. De brune var mest behagelige at have på, 
men de var brune og kedelige, de var så almindelige, og desuden lignede de 
dem jeg lige havde slidt op. De røde sko var smukke og jeg ville jo gerne 
havde noget andet... Jeg måtte indrømme at de klemte, men jeg kunne godt 
holde ud at lide en dag eller to, hvis det blev nødvendigt ... jo, jeg vil-
le gerne have de røde... 

De næste par dage gik jeg og led med de smukke sko på. Så fik jeg vabler 
på mine storetæer og lidelserne blev til smerter... 

Til sidst kunne jeg ikke holde det ud længere. Jeg havde næsten tårer i øj-
nene da jeg gik til min mor med skoene fast i hånden. Mine læber skælvede, 
men jeg var fast besluttet på at jeg ikke ville græde ... jeg stod stille 
et øjeblik i et forsøg på at fatte mig og tænke på noget ... at sige. 

'De klemmer og det gør ondt,' udbrød jeg ærligt. 

Min mors svar lød så overraskende, at jeg kun kunne stå med åben mund uden 
at sige noget. 

'Det er ikke altid vi træffer de rette beslutninger,' sagde hun ... 'og 
somme tider må vi lide for at blive klogere til næste gang vi skal træffe 
en vigtig beslutning.'" (Lena Mae Hansen i New Eras marts 1977, s. 49-50) 

Hvad lærte pigen? 

Hvordan hjalp moderen sin datter til at lære at træffe beslutninger? 

Kan I nævne nogle beslutninger I kan hjælpe jeres børn med at træffe? 

Et vigtigt led i vore ansvar som forældre er at undervise vore børn i at 
træffe kloge beslutninger. 
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KLOGE BESLUTNINGER 

Præsident Spencer W. Kimbal 1 har sagt: 

"Vi håber at vi kan hjælpe vore unge mænd og unge piger til at forstå ... 
at det kun er nødvendigt for dem at træffe visse beslutninger én gang ... 
nogle afgørelser, jeg har truffet tidligt i mit liv ... var til stor hjælp 
for mig, fordi det ikke var nødvendigt for mig at gentage dem fra tid til 
anden. Der er ting, vi kan skubbe bort fra os på én gang og så færdig med 
dem! Vi kan træffe en enkelt beslutning om visse ting, som vi vil indarbej-
de i vor tilværelse og så gøre dem til vore - uden at være nødt til at over-
veje og beslutte påny et hundrede gange, hvad det er, vi vil gøre, og hvad 
vi ikke vil gøre. 

Ubeslutsomhed og skuffelse er klimaer i hvilke den onde lever og virker, 
for han kan indflette mange uhled og ulykker blandt menneskene i sådanne 
omstændigheder ... hvis I ikke allerede har gjort det, så bestem jer nu 
til at bestemme jer!" (Den danske Stjerne, okt. 1976, s. 39) 

Hvorfor bør vi lære at træffe vore beslutninger klogt? 

Det kræves hver dag at vi træffer mange beslutninger, og nogle er lettere 
at træffe end andre. Nogle har måske ikke så vigtige eller evige konsekven-
ser, hvorimod andre får konsekvenser der påvirker vort liv i al evighed. 

Vi har mulighed for at træffe beslutninger, fordi vi har fået vores handle-
frihed eller retten til selv at vælge. (Se lektie 2 "Handlefrihed og an-
svarlighed" i dette lektiehæfte.) Sammen med denne gave har vi fået ansva-
ret for de valg vi træffer. Derfor er det vigtigt at vi alvorligt overvejer 
hvilke konsekvenser hver beslutning vil få. 

Kan I nævne nogle eventuelle konsekvenser af disse beslutninger? Skriv sva-
rene på tavlen overfor de tilsvarende beslutninger. 

Læs 1. Kongebog 18:21. 

Hvordan kan beslutningem om at ville efterleve Guds bud gøre det lettere 
at træffe andre beslutninger? (Når vi har forpligtet os til at efterleve 
Guds bud er vi nødt til kun at gøre hans vilje; således vil mange beslut-
ninger allerede være truffet. Vi kan afgøre, hvad vi vil beslutte efter 
Herrens standarder). 

Hvordan bør vor beslutning om at tilslutte os kirken påvirke vore andre 
beslutninger? (Vi har accepteret kirkens love og standarder og de må være 
vejledende for vore fremtidige beslutninger). 

Hvis vi træffer nogle fundamentale beslutninger tidligt i vort liv, vil vi 
være fri for at træffe en masse kedsommelige beslutninger fra dag til dag 
senere hen. Hvis vi f.eks. allerede har besluttet os til at efterleve vis-
domsordet, vil vi ikke behøve at afgøre om vi vil tage imod en cigaret el-
ler et glas vin, hver gang vi bliver budt disse ting. 
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Kan I nævne nogle beslutninger der gør det nemt at træffe andre beslutnin-
ger? (Beslutninger om at være ærlig, kysk og om at blive viet i templet?) 

Mange af de beslutninger vi træffer i vores ungdom får evige konsekvenser. 
En af de vigtigste beslutninger unge mennesker træffer drejer sig om hvem 
de vil gifte sig med. Derfor er beslutningerne om hvem man vil gå ud med 
især vigtige. 

Kan I nævne nogle beslutninger der har indflydelse på valget af en ægtefæl-
le? (Beslutningen om at gifte sig med én der er aktiv i kirken; én som vil 
være i stand til at sørge gddt for en familie; én som elsker børn; én som 
har været på mission; én der er villig til at bede). 

Hvorfor er det så vigtigt at unge piger lærer hvordan de kan træffe kloge 
og inspirerede beslutninger? 

"Vi foretager til stadighed ... afgørelser. Resultatet bestemmer vort livs 
succes eller fiasko. Det er derfor, det er så værdifuldt at se fremad, 
afstikke en kurs, og i det mindste være nogenlunde parat, når afgørelsens 
øjeblikke er inde." (Konferencetaler 1970-72, s. 134) 

HVORDAN TRÆFFER MAN KLOGE OG INSPIREREDE BESLUTNINGER? 

OVERVEJ MULIGHEDERNE 

"Det mest vigtige folk nogen sinde gør er formodentlig at træffe beslutnin-
ger." (Ezra Taft Benson: God3 Family3 Country3 s. 145) Det er derfor vig-
tigt at vi lærer at træffe kloge beslutninger. For at gøre det er vi nødt 
til at lære at overveje alle mulige løsninger. Det kræver bl.a. at man sam-
ler kendsgerninger og bedømmer resultaterne af hvert enkelt valg man har 
mulighed for at træffe. 

Præsident Ezra Taft Benson, fra De tolvs Råd, har foreslået at vi anvender 
følgende seks spørgsmål som vejledning: 
"1. Kan det forhale eller skade åndelig eller moralsk fremgang? 
2. Kan det skabe ulykkelige eller ufredelige minder? 
3. Er det imod Guds åbenbarede vilje eller befalinger? ... 
4. Kan det skade et menneske, en familie eller en gruppe mennesker? 
5. Ville denne beslutning gøre (mig) til et bedre menneske? ... 
6. Ville nogen blive velsignet ved denne bestemte handling?" (Se L&P 130: 

20-21). (God, Family3 Country3 s. 151-52) 

Hvordan kan besvarelsen af disse spørgsmål hjælpe os til at træffe kloge 
beslutninger? 

Når vi har overvejet eventuelle løsninger og deres konsekvenser, må vi væl-
ge den løsning, vi synes er bedst. Det er ofte det vanskeligste ved at 
træffe beslutninger. 

Bed eleverne vælge et vigtigt problem, der kræver en beslutning. Skriv pro-



blemet på tavlen. Drøft mulige løsninger og deres konsekvenser. 

RÅDSPØRG HERREN 

For at træffe kloge og inspirerede beslutninger kræves det at man beder om-
hyggeligt, såvel som at man selv gør en indsats. Når vi har valgt den bed-
ste løsning og truffet en beslutning, må vi rådspørge Herren, før vi træf-
fer den endelige beslutning. 

Læs Jakobs Bog U:10. 

Udover at rådføre os med Herren er det også nødvendigt at mand og hustru, 
forældre og børn, folk som arbejder sammen i kirken, samt venner rådfører 
sig med hinanden. Vi må rådføre os med hinanden for at overveje beslutnin-
ger og drage nytte af andres erfaringer. Vi kan ofte løse vore problemer 
ved at læse i skrifterne og lære af de erfaringer, vi læser om der. 

Ældste Boyd K. Packer fra De tolvs Råd har foreslået følgende: 

"Når du har et problem, så løs det først i dine egne tanker. Spekuler over 
det og analyser det og mediterover det. Læs skrifterne. Bed om hjælp. Jeg 
er kommet til den overbevisning, at vigtige beslutninger ikke lader sig 
tvinge frem. Du må se fremad og være fremsynet... 

Spekuler lidt over tingene hver dag og vær ikke altid 'midt i en krise' med 
at skulle træffe større beslutninger på en studs... 

Går du til Herren med et problem og beder ham træffe din beslutning for 
dig? Eller arbejder du, læser du åbenbaringerne (skrifterne) og mediterer 
og beder og så træffer en beslutning selv? Bed om problemet, efter hvad du 
ved er rigtigt og forkert, og træf så beslutningen. Spørg ham så, om be-
slutningen er rigtig eller forkert." (Den danske Stjerne3 marts 1976, s. 
22-23) 

Læs L&P 9:7~9 

Hvilke trin skal man følge, når man skal træffe beslutninger, ifølge disse 
skriftsteder? (Udtænke det i sit sind; bede for at finde ud-^af om det er 
rigtigt. ) 

Hvordan kan vi vide om vi har truffet den rigtige beslutning? ("Er det 
rigtigt, vil jeg bevirke, at dit hjerte brænder i dig, og derved skal du 
fornemme, at det er rigtigt". L&P 9:8) 

Selv om vi tager alle de nødvendige skridt og alligevel træffer en forkert 
beslutning, kan vi få det at vide ved at rådføre os med Herren. 

Læs L&P 6:22-23. 

Hvordan siger Herren, at vi kan vide om noget er rigtigt, på anden måde 
end den, der er nævnt i L & P 9 : 7 - 9 ? (Man føler fred i sindet angående sagen.) 
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Ældste Marion G. Romney har i en tale om Lære og Pagter 9:7-9 sagt: 

"Det er den form for åbenbaring vi alle kan efterleve. Man behøver ikke gø-
re alvorlige fejltagelser i livet. Dette kan undgås ved at følge denne for-
mel. Den vil vejlede os i alt hvad vi gør, hvis vi har sans for det." {Im-
provement Era3 juni 1964, s. 506). 

GENNEMFØRELSE AF KLOGE BESLUTNINGER 

Når vi én gang har truffet en klog og inspireret beslutning, må vi være 
fast besluttede på at gennemføre den. Vi er nødt til at indse at det inde-
bærer en forpligtelse at gennemføre beslutningen, fordi der er så mange 
ting der kan trække os bort fra at nå vore mål. Selv om også andre forsøger 
at overbevise os om, at vi bør afvige vor beslutning, må vi holde fast ved 
den. 

Vi må ikke lade os føre "omkring af Satan, ligesom avner drives af vinden, 
eller som et fartøj bliver kastet om på bølgerne, når det er uden sejl el-
ler anker eller noget til at styre med." (Mormon 5:18). Vi må sætte en kurs 
i livet ved at gennemføre de beslutninger vi træffer. 

Følgende hændelse viser, hvordan en ung pige havde succes til at klare en 
oplevelse, hvor hendes forpligtelse overfor en beslutning, hun havde truf-
fet, blev sat på prøve. 

"En ung pige, Kathryn, fik mulighed for at få et sommerjob, hvor hun skulle 
skaffe medlemmer til en rejseklub. En del af arbejdet gik ud på at tage på 
weekendture med klubmedlemmerne rundt omkring den caraibiske kyst. Da man-
den var færdig med at interviewe hende til dette spændende job, sagde han: 
'Der er lige én ting til. Dine kjoler er alt for lange. Vore kunder kan 
godt lide at blive betjent af smukke, unge, tiltrækkende piger. Du skal 
bare gøre dem 12-15 cm kortere.' Kathryn fik ikke det job, men hun lærte 
noget der var langt mere værd... Da hun sagde 'nej' til jobbet sagde hun 
'ja' til umådelig mange nye, åndelige oplevelser i fremtiden, fordi hun 
var en pige der havde styrke til at modstå en fristelse." (Maureen Jensen 
Ward: "Growing Up Spiritually", Ensign3 dec. 1975, s. 55) 

Hvordan kan man sætte sin kurs i livet ved at stå fast ved en beslutning, 
man har truffet? 

Hvordan kan man få styrke ved at stå fast ved sine beslutninger? 

Hvordan kan vores beslutning om at stå fast hjælpe os til at træffe beslut-
ninger i fremtiden? 

KONKLUSION 

'"Rejsen over tusindvis af kilometre begynder med ét skridt.' Lao-tse: 
The Simple Way, nr. 64.) Dette fremhæver det stadige behov for at vise om-
tanke i alle ting, for at kunne nærme sig alle problemer med respekt og en 
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bøn i hjertet. Det understreger også at der ikke er nogen som helst visdom, 
sikkerhed eller tryghed i en forhastet eller stædig eller kortsigtet be-
slutning... Skal vi realisere den højeste lykke, fred og fremgang, som Gud, 
en kærlig Fader, kan give, er vi nødt til at huske på at 'Rejsen over tu-
sindvis af' år - som faktisk er rejsen gennem al evighed - 'begynder med 
ét skridt'. Og vi må nærme os alle problemer, alle valg og alle beslutnin-
ger med omtanke, respekt og en bøn i hjertet." (Richard L. Evans i Improve-
ment Era, aug. 1961, s. 604) 

Vi må tænke på konsekvenserne af en hvilken som helst mulig beslutning, før 
vi tager det første skridt. Når vi én gang har taget en klog og inspireret 
beslutning under bøn, må vi forpligte os til at gennemføre den. 

UDFORDRING 

Giv en lektie om at træffe beslutninger til en familiehjemmeaften, idet I 
giver mulighed for en diskussion om alle de hovedpunkter, som er skildret 
på de foregående sider. 

Tænk på nogle af de beslutninger I dagligt træffer. Spørg jer selv hvordan 
I kan øge jeres evner til at træffe kloge og inspirerede beslutninger. 

Skriv et skilt med de seks spørgsmål, som præsident Benson har fremsat, om 
hvordan man kan bedømme eventuelle beslutninger. Benyt disse spørgsmål, 
sammen med L&P 9:7-9 og 6:22-23, som vejledning når som helst I skal træffe 
en vigtig beslutning. 

YDERLIGERE SKRIFTSTEDER 

2. Ne. 10:23 (vi har frihed til at handle for os selv) 
Enos 10 (Herrens røst kom til Enos' sind (på engelsk O.a.) 
Alma 37:37 (rådfør jer med Herren i alle ting) 
L&P 8:2-3 (Helligånden taler til hjerte og sjæl) 
L&P 112:10 (Herren leder den ydmyge) 

LÆRERFORBEREDELSER 

Forberedelser før denne lektie: 
1. Læs Håndbog i evangeliske principper} kap. 8 "Om at bede til vor himmel-

ske Fader" og kap. 22 "Åndens gaver". 
2. Sørg for at der er tavle og kridt 

3. Bed nogle elever læse eller fremlægge historier og skriftsteder fra 
denne lektie. 
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Personlige og 
familiens målsætninger 

Denne lektie er beregnet på at inspirere os til at sætte os mål og arbejde 
på at nå dem. 

VORT BEHOV FOR AT SÆTTE OS MAL 

Et mål er en standard, en færdighed, et ideal eller et bestemmelsessted, 
vi har besluttet os til at opnå. Vi sætter os et mål når vi beslutter os 
til at opnå en bestemt ting. Nogle mål, som f.eks. at gøre rent iet værelse 
eller læse en bog, tager måske kun kort tid at nå. Andre mål, som f.eks. 
at spare penge op til et hus eller arbejde på at fremme kærligheden og fre-
den i familien, tager måske måneder eller år at nå. Mål, der kan hjælpe os 
til at blive værdige til at bo i al evighed sammen med vor himmelske Fader, 
tager det måske hele vort liv at nå. Nogle mål kan måske ikke engang opnås 
i vort liv på jorden, men kræver en yderligere indsats efter den tid. 

I skrifterne kan vi læse hvilket stort mål vor himmelske Fader har sat for 
sit værk: "Thi se, dette er min gerning og herlighed - at tilvejebringe u-
dødelighed og evigt liv for mennesket." (Moses 1:39) Hvis vi skal opnå Guds 
mål for os her i livet er vi nødt til selv at sætte os mål, der kan gøre 
vort liv produktivt og lykkeligt og som kan hjælpe os til at komme tilbage 
til vor himmelske Fader og være værdige til at bo sammen med ham. 

Det siges at "hvis man ikke ved hvor man vil hen betyder det ikke noget 
hvilken vej man vælger" (citeret af John H. Vandenberg i Improvement Era, 
juni 1966, s. 533) 

Der er nogle mennesker, som spilder dage, måneder og selv år af deres liv 
med at gå ad stier, der ikke fører til værdifulde resultater. Andre menne-
sker sætter sig mål og går støt den vej der fører til store resultater. 

Enhver vellykket ferie er stort set resultatet af at nå nogle mål. Når vi 
f.eks. har besluttet os til hvor vi vil rejse hen, vælger vi nogle mål, som 
kan hjælpe os til at vide hvor vi befinder os lige nu, hvor vi går hen og 
hvordan vi derfra kommer videre til det sted vi ønsker at være. 

Mål tilfører vore handlinger et formål og en kurs. De hjælper os til at 
forbedre vor levevis og nå nogle højder vi aldrig troede muligt. 

Ældste Paul H. Dunn fra De halvfjerds' første Kvorum fortæller følgende 
historie om værdien af mål: 

"Det minder mig om en besøgende der kom til mit kontor. Det var en ung mand 
først i trediverne. Han ville gerne have succes i livet - han ønskede at 
være en god ægtemand og far, men det så ud til at han lavede fejltagelser 
hvor han end vendte sig. Jeg spurgte ham: 
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'Kan du nævne mig nogle af dine personlige mål? 1 

•Hvilke fælles mål har du og din kone? 1 

'Hvilke mål har I som familie?' 

Hans svar på alle disse spørgsmål var afslørende. Han havde ikke skænket 

disse ting en tanke." (Look at Your World s. 9) 

Hvorfor lavede den unge mand så mange fejltagelser? 

Da præsident Spencer W. Kimball engang talte til sidste dages hellige kvin-
der, rådede han dem til at sætte sig mål der kræver at vi rækker ud og ... 
anstrenger (os) ... I udvikler jer ved at sætte jer hoje mål og række ud 
efter stjernerne" (Dem danske Stjerne, apr. 1979, s. 163). 

Han har også sagt: "Vi tror på at vi skal sætte os mål. Vi lever af målsæt-

ninger ... vi er ncdt til at have nogle mål for at gore fremskridt. Regi-

onal repræsentanternes seminar, april 1975) 

PERSONLIG MÅLSÆTNING 

Fremvis illustration 32a: En ung pige; 32b: En mor med sine børn og 32c: 

En ældre kvinde. 

Få eleverne til at vælge et mål for hver af søstrene på billederne. Skriv 
de tre mål på tavlen. Tænk på nogle ting som den enkelte søster kunne gøre 
lige nu for at komme sit mål nærmere. 

Hvilket mål bør være det vigtigste i jeres liv? 

Selv om vi hver især på visse områder er individuelle personligheder, bør 
vores største mål i livet være det samme - at blive værdige til at blive 
ophøjet i Det celestiale Rige og komme tilbage og bo sammen med vor himmel-
ske Fader som en del af hans evige familie. Da vi allesammen har hver vore 
talenter, evner og svagheder, er vi hver især nødt til at sætte vore egne 
mål, som kan hjælpe os til at nå vort største mål. Nogle af os er f.eks. 
nødt til at øge vore evner til at betale tiende, hvor imod det allerede er 
nemt for andre at gøre det. Nogle af os er nødt til at lære at holde sab-
baten hellig, mens det ikke er noget problem for andre. Alle mennesker har 
ikke altid de samme mål, fordi vore individuelle behov ikke altid er ens. 

Kan I nævne nogle mål vi kunne sætte os for at hjælpe os til at nå vort^ 
største mål - at få ophøjelse i Det celestiale Rige som en del af vor him-
melske Faders evige familie? Hvilke ting har vi særlig brug for lige nu? 
Skriv svarene på tavlen. 

Præsident Spencer W. Kimball har fortalt følgende personlige oplev.else han 

havde, da han som 14-årig satte sig et mål: 

"Da jeg til en konference hørte én af kirkens ledere ... fortælle os, at 
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vi skulle læse skrifterne, og jeg blev klar over, at jeg aldrig havde læst 
Bibelen, gik jeg hjem den selv samme aften lige efter denne tale var slut, 
klatrede op til mit lille loftskammer, tændte den lille petroleumslampe, 
som stod på det lille bord og læste det første kapitel af 1. Mosebog. Et 
år senere kunne jeg lukke Bibelen i og vide, at jeg havde læst hvert kapi-
tel i den store og herlige bon... 

Jeg følte en glødende tilfredsstillelse ved at have sat mig et mål og ved 
at have nået det." (Ven danske Stjerne, sept. 1974, s. 379-80) 

Bed en elev fortælle om hendes glæde ved at have sat sig et personligt mål 
og nået det. Tænk på hvordan du selv har følt det, når du har nået et per-
sonligt mål. 

En hengiven sidste dages hellig kvinde fra Denver i Colorado, søster Lelia 
Higginson, kendte værdien af at sætte sig mål. Da hun var død kaldte hen-
des'mand familien sammen og læste nogle uddrag fra deres mors mindebog, hun 
havde skrevet 30 år tidligere som ung ugift pige. Hendes mindebog viste at 
hun havde sat sig retfærdige mål: 

"Jeg vil gerne være parat til at hjælpe med at opbygge Guds rige på denne 
jord... Jeg håber jeg kan vise mig trofast under prøven... 

Det mål jeg søger, ved hjælp af dette liv, er at få tilladelse til at kom-
me i Det celestiale Rige efter at have været i denne verden og jeg vil al-
drig holde op med at arbejde for at nå dette mit mål..." 

"Jeg ønsker at blive gift med en moralsk ren mormon, som jeg kan følges 
med til templet, og jeg ønsker at være værdig til at blive gift med ham. 
Jeg håber jeg til mine efterkommere vil kunne videreføre et fuldkomment 
rent sind og legeme, min kundskab om evangeliet og et ønske om at leve så-
ledes at vi kan nå Det celestiale Rige. Jeg håber at jeg vil få tilladelse 
til at leve sammen med mine kære i den næste verden og at jeg vil kunne 
hjælpe alle, som jeg har mulighed for at hjælpe af mine omgivelser, samt 
dem der er gået forud, med at få gjort deres tempel arbejde. Jeg vil gerne 
være et middel til at bringe nye sjæle til verden og være en værdig og god 
mor, som kan skabe et hjem for dem, så de kan nyde de samme velsignelser, 
som jeg nød i mit hjem." (citeret af John H. Vandenberg i Improvement Era, 
juni 1966. Rosenpigernes kursus A, 19773 S. 25} 

Hvilke særlige, personlige mål havde søster Higginson sat sig? Skriv sva-
rene på tavlen. Hvilke af disse personlige mål kunne I tænke at sætte jer? 

Vi må bede til Gud og tænke os grundigt om, før vi sætter os personlige 
mål. Vi må bede vor himmelske Fader hjælpe os til at vide hvor vi er svage, 
hvor vi har brug for at forbedre os, hvilke mål vi bør sætte os. Vor patri-
arkalske velsignelse kan også hjælpe os til at forstå hvad vi bør sætte os 
som personlige mål. De instruktioner vi får fra vore kirkeledere kan end-
videre være en hjælp, når vi skal sætte os personlige mål. Vi bør udvikle 
den indstilling præsident Spencer W. Kimball talte om ved afslutningen af 
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general konference: 

"Jeg har besluttet mig til, at jeg vil gå hjem og være en bedre mand, end 
jeg før har været. Jeg har lyttet til alle instruktionernr og forslagene, 
og jeg håber, at enhver, som har hørt dem, også har gjort det... Jeg opfor-
drer jer til . . . igen at tænke over det, I er blevet gjort opmærksomme 
på. Prøv om ikke I kan bruge dem i den udstrækning de angår jeres tilværel-
se på én eller anden måde til at bringe jer nærmere fuldkommenhed, sådan 
som Herren har forlangt af os." (Den danske Stjerne, okt. 1978, s. 115) 

FAMILIENS MÅLSÆTNING 

Udover vore personlige mål bør vi tale med vore familier og sætte mål, som 
hele familien kan nå. Vi kan arbejde på nogle personlige og nogle familie-
mål på samme tid. Vi kan sætte os som det største mål i familien at øge kær-
ligheden, freden og lykken i hjemmet. 

Hvilke særlige familiemål kunne vi sætte, som ville hjælpe familien til at 
få mere fred i hjemmet? (Lade være med at bruge flere penge end vi har; væ-
re mere betænksomme overfor hinanden; læse sammen i skrifterne; tale venli-
gere til hinanden; gøre noget for at glæde hinanden; rose noget mere; lade 
være med at kritisere hinanden personligt.) 

Nogle af os ønsker måske, at familien skal have større kendskab til skrif-
terne eller komme noget mere i kirken og deltage i flere aktiviteter. Andre 
ønsker måske, at familien skal samarbejde for at gøre hus og hjem renere og 
smukkere. Vores familie har måske brug for at blive bedre til at administre-
re vore penge eller til at begynde at samle forråd. 

Ældste Rex D. Pinegar fra De halvfjerds første Kvorum fortæller om en ople-
velse han havde sammen med sin familie, da de skulle sætte sig mål for fa-
mil i en: 

"Min hustru stillede mig en dag et spørgsmål som fik mig til at studse en 
lille smule. Hun sagde: 'Hør Rex, hvad har du egentlig tænkt dig at blive 
til? ... Hvilke mål har du, hvad er dit formål med livet?1 Jeg blev klar 
over at jeg aldrig havde fortalt hende om dem. Det sårede mig på en måde 
og jeg blev klar over at det sikkert også havde såret hende. Så talte vi om 
vores familie og besluttede derpå hvad vi ville bruge vor tilværelse til... 
Vi ønskede at tjene Herren og være der hvor han ønskede vi skulle være på 
det tidspunkt han ønskede vi skulle være der. For at kunne gøre dette var 
vi nødt til at tjene nogle penge, og ud fra denne tankegang satte vi vore 
mål. Det betød at vi måtte flytte og det gjorde vi. Det betød at skolegan-
gen måtte vare 13 år ... men disse mål kom i anden række for familien -
det kom efter opretholdelsen af familieenheden og enigheden." {Goals and 
Family Life3 Brigham Young University Speeches of the Year, 1976, s. 34-41) 

Når familien sætter sig fælles mål, vil de udvikle større kærlighed og e-
nighed i familien og det vil hjælpe familien til at opnå ophøjelse hos vor 
himmelske Fader. 
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OPNÅELSE AF MÅLENE 

Biskop John H. Vandenberg har sagt: "Jeg synes at målsætning er noget abso-
lut nødvendigt for at kunne leve et lykkeligt liv. Men målene er kun et led 
i den ønskede procedure. Vi er nødt til at vide hvilken vej vi skal gå for 
at nå målene... (Folk) må forpligte sig ved at nedskrive deres mål og føre 
regnskab over hvad de har udført for at nå dem." (Improvement Era3 juni 
1966, s. 534) 

Hvad betyder det at "vide hvilken vej vi skal gå for at nå målene"? (At vi 
ved hvilke ting der skal gøres for at vi kan nå målet.) 

Hvilke trin ville hjælpe os til at nå vore mål, ifølge biskop Vandenberg? 
Skriv dem på tavlen under "Opnåelse af målene". 

Foretag følgende demonstration: Hold 5~'j små bolde eller andre småting i 
hånden. Sig til en søster at det er dit mål at få hende til at gribe bolde-
ne. Kast dem til hende på én gang. Hun vil sikkert ikke kunne gribe en ene-
ste af dem. 

Hvordan kan dette sammenlignes med at nå sine mål? 

Fortsæt demonstrationen ved at kaste én bold ad gangen. Forklar at denne 
demonstration viser vigtigheden af at arbejde skridt for skridt for at 
kunne nå sine mål. Vi må ikke forvente at kunne nå dem alle på én gang. 

Lad os antage, at I og jeres mand har det som det unge par i følgende tænk-
te situation: 

"Ved en familiehjemmeaften besluttede et ungt ægtepar at komme ud af deres 
gæld inden jul. Men et halvt år efter og også et år efter sad de stadig i 
dyb gæld, uden udsigt til at det skulle blive bedre... 

Efter et helt års skuffelser og nederlag m.h.t. at nå deres familiemål, 
besluttede det unge par sig til at være mere præcise i deres målsætning. 
De gennemgik deres indkøbsvaner de sidste par måneder og måtte indrømme at 
de havde sat sig i unødvendige udgifter... 

De gjorde sig fornyede anstrengelser ... idet de gennemgik deres problem 
ordentligt, de definerede deres mål mere nøjagtigt og besluttede skrift-
ligt, hvilke fremgangsmåder de ville benytte og hvilke ofre de ville yde 
for at nå deres mål. Da de havde lagt et fornuftigt budget og forpligtet 
sig i bøn til Gud, nåede de deres mål allerede inden den dato de havde sat 
for det." (Rodger Dean Duncan i Ensign, febr. 1971, s. 59-60) 

Hvorfor lykkedes det ikke dette unge ægtepar at komme ud af deres gæld i 
løbet af det første år efter de havde sat sig dette mål? Hvad gjorde de, 
for at det kunne lykkes for dem? Skriv nogle flere svar under dem der står 
på tavlen. (Sørg for at tilføje: "Nedskrev hvordan de kunne nå målet" og 
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"Bad om hjælp". ) 

Når vi arbejder på at nå værdifulde mål er vi nødt til at søge hjælp hos 
vor himmelske Fader i bøn. 

Under forsøgene på at nå vore mål kan vi somme tider blive mismodige. 

"Har I nogen sinde følt det som den unge mor, der var så overbebyrdet med 
personlige problemer, stress og skuffelser at hun ikke syntes hun kunne 
klare det? Hun og hendes mand havde ønsket sig en stor familie. Nu var hun 
stærkt i tvivl om hun overhovedet kunne klare de børn som Herren allerede 
havde velsignet dem med... Hun græd af fortvivlelse over den store afgrund 
der var mellem det ideelle og hendes resultater. Hun var sikker på at hun 
aldrig kunne gøre sig værdig til ophøjelse - at hun aldrig kunne blive 
fuldkommen. 

Hun knælede ned i bøn til Herren - med et sønderknust hjerte - for at få 
hjælp. Ved et nadvermøde snart efter modtog hun et svar. Efter at have læst 
1. Nephi 3:7 bar biskoppen vidnesbyrd om, at Herren aldrig giver os en be-
faling uden at han bereder en vej for os til at udføre den. Hun skrev hur-
tigt efter...: 'Efter biskoppens tale begyndte jeg at læse i skrifterne og 
bede hver dag. Jeg besluttede mig til at jeg måtte forberede mig, så jeg 
kunne bede Herren om al den hjælp jeg har brug for. Nu er jeg i færd med 
det, og jeg er overvældet over den forskel det har gjort i mit liv. Jeg 
elsker det! Jeg føler mig allerede lykkeligere og mere sikker på at jeg 
kan klare det... Jeg kan ikke sige at jeg ikke mere gør fejltagelser, men 
jeg føler mig bedre tilpas ved det hele. Og jeg ved at jeg gør-gode frem-
skridt på mange områder." (Hjælpeforeningens studiekursus for 1978-79, 
s. 11) 

Selv om vi omhyggeligt følger de forslag der er givet, for at vi kan nå 
vore mål, sker det måske somme tider at det ikke lykkes for os at nå dem. 
Somme tider har Herren i sin visdom andre planer med os end vi selv har. 

Denne historie er fortalt af en mor om hendes datter: 

"Da min datter gik i skole havde hun engang besluttet sig til at hun ville 
være den, der blev valgt til klassens dronning. Det var meget vigtigt for 
hende at blive valgt. Hun arbejdede ihærdigt i adskillige måneder for at 
forberede sig til konkurrencen. Hun øvede sig i at opføre sig dannet, at 
gå pænt, tale smukt og anvende sine talenter, i håb om at hun ville vinde. 
Hun var helt sikker på at hun nemt kunne vinde, for de andre piger, som var 
med i konkurrencen, var ikke så smukke eller populære som hun var. Men hun 
tabte ved konkurrencen. Det drejede sig kun om nogle få stemmer, men hun 
tabte. Det er vist ikke nødvendigt at sige at hun græd bittert og sagde til 
mig: 

'Mor, du ved ikke hvor meget det betød for mig. Det var noget af det jeg 
har ønsket mig i så lan^ tid. Jeg har bedt så brændende om det! Jeg kunne 
ikke have arbejdet mere hårdt for noget!' 
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Jeg prøvede at trøste hende og sagde: 

'Der har sikkert været en god grund til at du ikke vandt, og jeg er sikker 
på at du vil lære at forstå det, hvis du beder og studerer.' 

Allerede næste måned blev min datter bedt om at være én af lederne i semi-
narprogrammet. Det var i denne stilling hun oplevede noget som gav hendes 
svaret. Gennem de meningsfyldte forhold hun udviklede til andre, som leder 
i seminarprogrammet, opdagede hun at hun havde en positiv indflydelse på 
folk, fordi hun var et redskab til at hjælpe andre til at blive aktive i 
kirken igen, efter at have været inaktive. Senere kom hun og fortalte mig, 
at det var ved at bede brændende til Gud og ved at studere skrifterne, at 
hun nu forstod, hvilket særligt talent hun var blevet velsignet med, og 
hvordan Herren ønskede hun skulle benytte det. Hun sagde til mig: 

'Jeg ønskede mere end noget andet at blive valgt som dronning, men nu har 
jeg opdaget at de oplevelser jeg får som leder i seminarprogrammet har 
større betydning for min åndelige udvikling. Jeg ved nu at det var helt 
rigtigt at jeg tabte den konkurrence.'" (Ensign 3 jan. 1976, s. 63) 

Det vil være lettere for os at nå vore mål, hvis vi rydder alle de ting af 
vejen, som gør os mismodige eller som hindrer os. Dårlige vaner, unønskvær-
dig selskab og negative tanker, i form af ængstelser, tvivl og frygt, der 
forhindrer os i at efterkomme vores retfærdige ønsker. 

Hvis vi har en positiv indstilling til tingene, vil vi lettere kunne nå 
vore mål. Under vort daglige arbejde for at forbedre os, bør vi fuldt og 
helt nyde ethvert resultat, hvor lille det end måtte være. Ældste Mark E. 
Peterson fra De tolvs Råd kommer med følgende opmuntring: "Jeg tror at vi 
her og nu på mange måder kan begynde at gøre os fuldkomne. Det er muligt 
at opnå en vis grad af fuldkommenhed her i dette liv... 

Jeg er helt sikker på at et af Herren, vor Guds største ønsker er at vi 
skal efterkomme den store befaling der lyder: 'Så vær da I fuldkomne'" 
(Matt. 5:48) (Toward a Better Life, s. 312-13) 

Hvordan vil I forklare ældste Petersens udtalelse, at "det er muligt at 
opnå en vis grad af fuldkommenhed i dette liv"? (Vi kan blive fuldkomne, 
eller næsten fuldkomne, på mange forskellige områder i livet. Vi kan ar-
bejde trin for trin og opnå succes lidt efter lidt på vejen mod ophøjelse.) 

Vi vil kunne nå vore mål hvis vi planlægger, arbejder og beder til Gud. Vi 
må huske på at vi ikke har lidt nederlag, så længe vi bestræber os på at 
nå vore mål. Vi har antaget evangeliet og tilsluttet os kirken for at få 
hjælp til at blive som vor Fader i Himlen. 

KONKLUSION 

Målsætninger vil hjælpe os til at få efterkommet vore ønsker i livet og 
herefter. Personlige mål kan føre til personlige sejre. Familiemål kan fø-
re til at familien forenes og ophøjes. Når vi arbejder på at opnå retfærdi-
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ge mål, arbejder vi på at efterkomme Herrens befaling: "Så vær da I 
fuldkomne." (Matt. 5:48) 

UDFORDRING 

Tænk over hvad I kunne tænke jer at opnå i dette liv og sæt jer realisti-
ske mål, som kan hjælpe jer med at få efterkommet jeres ønsker. Drøft je-
res mål med jeres familie. Vælg et personligt mål I kan arbejde hen imod 
og spørg derpå jer selv: "Hvad skal jeg gøre for at nå mit mål?" Nedskriv 
hvad I kan gøre i denne uge, for at nå jeres mål. I slutningen af denne 
uge nedskriver I hvad I kan gøre i næste uge. Fortsæt med dette til I har 
nået målet. Vælg derpå et andet personligt mål og følg den samme frem-
gangsmåde til også dette mål er nået. 

Vælg sammen med familien et mål som alle vil have gavn af, og følg derpå 
ovenstående fremgangsmåde til familien har nået målet. Giv særlige aner-
kendelser til dem i familien som har nået et personligt mål de har sat sig. 

YDERLIGERE SKRIFTSTEDER 

Prædikerens Bog 9:11 (alle har tid til at gennemføre deres mål) 
Markus 9:23 (alle ting er mulige) 
Jakobs Brev 1:22-25 (vær ordets gørere såvel som dets hørere) 
1. Nephi 3:7 (Herren hjælper os til at holde hans bud) 
13. Trosartikel (de dyder vi bør stræbe efter at opnå) 

LÆRERFORBEREDELSER 

Forberedelser før denne lektie: 
1. Sørg for at der er tavle og kridt 
2. Få fat i fem små bolde eller ting der kan bruges til demonstrationen 

om at nå sine mål skridt for skridt 

3. Bed nogle elever læse eller fremlægge historier og skriftsteder fra 
denne lektie. 
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Fortsæt 
med at lære 

Lektie 33 

Denne lektie er beregnet på at hjælpe os til en større forståelse af beho-
vet for fortsat at lære gennem hele livet. 

DET ER NØDVENDIGT AT LÆRE FOR AT HAVE FREMGANG 

"Er det ikke vidunderligt hvor mange interessante ting vi er omgivet af 
som vi kan se og høre og føle og lære og nyde! 

Vi skal bare åbne de 'mange vinduer' ind til vor sjæl - for at glæde vore 
øjne og ører og opfattelsessanser og vort 'indre øje'. Vi kan udstyre vor 
sjæl med interessante billeder at se på, med inspirerende ting at høre på, 
med glade minder at leve på." (Marion D. Hanks i Improvement Eva3 okt. 
1964, s. 883) 

Vor himmel ske Fader har givet os en pragtfuld verden, som vi kan leve i, 
hvor vi kan lære og nyde fremgang. Vort liv på jorden er en skole, hvor vi 
skal søge kundskab og lære at forstå de ting, der hører Gud til, samt ver-
den omkring os. 

En af kirkens fundamentale lærdomme er at den kundskab, vi opnår i dette 
liv, vil være en velsignelse for os her i livet og efter døden: "Og om et 
menneske i dette liv ved flid og lydighed vinder mere kundskab og intelli-
gens end en anden, så vil fordelen i samme forhold være på hans side i det 
tilkommende liv." (L&P 130:19) 

Det er nødvendigt at lære noget, hvis man skal have fremgang, på alle områ-
der i livet. Det er et vigtigt punkt i evangeliet at vi fortsat skal lære. 
Hvis vi skal kunne efterleve evangeliet er vi riødt til at lære dets sand-
heder. Profeterne har opfordret os til konsekvent og regelmæssigt at stu-
dere skrifterne. 

Ældste William J. Critcholw, jr. - tidl-igere assistent til De Tolv - har 
engang fortalt om at give særlige instruktioner til hjemmelærerne om at 
motivere familierne til at læse i skrifterne. 

"Engang, mens jeg var stavspræsident, sendte jeg hjemmelærerne ud til de 
hellige for at læse skriftsteder, som passede til deres lektier, fra de 
fire standardværker. Jeg bad dem lade være tage bøger med selv, men i ste-
det låne dem af familien. Det var overraskende hvad de opdagede: 

- I mange hjem skulle der søges og tørres støv af, før bøgerne var tilgæn-
gelige. 

- Unge mennesker, der kun havde været gift i kort tid, havde i reglen ingen 
bøger, medmindre ægtemanden havde været på mission. 
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- En god bror sagde: 'Vi pakkede alle bøgerne ned i en kuffert da vi flyt-
tede hertil. De ligger på pulterkammeret og jeg kan ikke få fat i dem i 
aften.' Da hjemmelærerne spurgte hvor længe de havde boet der blev der sva-
ret: 'Syv år!' 

- En søster sagde at hun ikke vidste hvorfor hendes mand ikke havde anskaf-
fet sig Den kostelige Perle. 'Vi har alle de andre bøger,' sagde hun. Hun 
blev lidt flov da hun opdagede at den fandtes i Lære og Pagter. 

- En søster sagde: 'Det er ikke svært for mig at finde Bibelen. Min mand 
opbevarer den i læseværelset.' Hjemmelærerne så hende gå direkte ud i bade-
værelset og komme ud med Bibelen i hånden. 

Nå, det er lige meget for os hvor folk læser i bøgerne. Men det hele gik ud 
på at få bøgerne frem fra deres gemmesteder og anbragt i familiens daglig-
stue, i øjenhøjde, så de ind imellem kunne slukke for radio eller fjernsyn 
og læse i dem." (Gospel Insights, s. 87-88) 

Hvordan kan vore familier gøre sig til vane at læse i skrifterne? (Se 
Grundkursus A for sidste dages hellige kvinder, lektie 32, der handler om 
at lære om evangeliet.) 

Hvorfor er det nødvendigt at studere skrifterne regelmæssigt for at have 
fremgang, i henhold til vor himmelske Faders plan? 

Læs 2 Nephi 9:28-29. 

Hvilke lærdomme har den største værdi? (Læren om Gud og hans vilje.) 

Vi gør fremskridt, når vi lærer at anvende vor kundskab på en retfærdig 
måde. Ældste Sterling W. Sill fra De halvfjerds første Kvorum har sagt: "Da 
de (Adam og Eva) havde spist (af frugten fra træet til kundskab om godt og 
ondt) sagde Gud: 'Mennesket er nu blevet som én af os, til at kende godt og 
ondt' ... Den rette form for kundskab har stadig en tendens til at gøre 
mænd og kvinder som Gud er." (Church News, 16. jan. 1971, s. 14) 

DER ER UTALLIGE MULIGHEDER FOR AT LÆRE 

Der er tre vigtige steder, hvor vi kvinder har mulighed for at lære: Hjem-
me, i skolen og i kirken. Alle disse steder har vi fortsatte muligheder for 
at lære. 

HJEMME 

Hjemmet og familien bør være det sted hvor vi først og fremmest lærer. Sø-
ster Aline R. Petit fortæller hvordan hendes mor opmuntrede familien til 
at lære noget. 

"Det står levende i vore erindringer, hvordan min travle mor gik rundt i 
huset og reciterede yndlingsdigte eller gav os en særlig tanke eller en bid 
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af et skriftsted, som betød noget særligt for hende. Min mor slugte ikke 
bare det hun læste - hun lærte det udenad. Når hun læste, havde hun altid 
blyant og papir ved siden af, og når hun fandt noget hun kunne bruge, skrev 
hun det ned, ikke bare for at gemme det væk, men for at lære det udenad. 
Som børn var vi ikke så begejstrede for at skulle 'lære ting udenad 1, men 
ikke desto mindre blev det krævet af os. Vi nøjedes ikke bare med at vaske 
op hos os - nej, vi vaskede op og skulle samtidig lære den særlige tanke 
udenad, som var sat fast på væggen over køkkenvasken. Det samme blev krævet 
af os når vi strøg. Når vi skulle oplæres til at være 'oplæsere' skulle vi 
blandt andet stå foran spejlet i badeværelset og recitere, så vi kunne 
mestre de rette håndbevægelser og ansigtsudtryk." (Relief Society Maga-
zine3 maj 1970, s. 324, som citeret af Leon R. Hartshorn) 

Hvad kan vi gøre for at hjælpe vores familie til at lære noget i hjemmet? 

Vi kan anvende vor tid klogt, så vi sørger for at der bliver læst lektier 
og bøger i hjemmet. Vi kan afsætte en rolig tid hvor man kan læse og disku-
tere. Vi kan udvælge radio og fjernsyns programmer med omhu. Vi kan læse 
gode bøger og føre interessante samtaler. Vi kan benytte vore familiehjem-
meaftener til at lære noget nyt. 

Vi husmødre kan øge vore færdigheder ved at studere, læse, drøfte, observe-
re og forsøge forskellige metoder for god husførelse. 

Walter Gong familien er et godt eksempel på hvad en familie kan gøre for 
sammen at lære noget. 

"For Walter Gong familien i Los Al tos staven i Californien er uddannelse 
både en åndelig og lærerig foreteelse. Deres tre børn er ledere i kirken 
og i deres skoler... 

Bror Gong er patriark i Los Al tos staven og professor i naturvidenskab ved 
San Jose stats universitet... 

Bror Gong har sagt: 

'Da kirken kom ind i vort liv (bror og søster Gong er begge omvendt for 
mange år siden) blev uddannelse omend endnu vigtigere for os på grund af 
denne læresætning: 'Guds herlighed er intelligens' (L&P 93:36). 

Familien Gong har altid undervist deres børn hver aften ved middagsbordet. 
'Det er et fast punkt ved middagsbordet at hvert familiemedlem fortæller 
alle begivenhederne som har fundet sted den dag. Det er et tidspunkt hvor 
vore børn kan kontrollere sig selv i deres forhold til familien og deres 
personlige gøremål.' 

Patriarken understregede at det er forældrenes ansvar at lære børnene at 
stole på, at de får personlig åbenbaring, så de kan klare sig når de for-
lader hjemmet. Personlig åbenbaring kræver at man studerer såvel som beder.' 
sagde han. 'Så hvis børnene i deres hjem lærer at det er vigtigt at stude-
re såvel som at bede, vil de have et grundlag for at modtage vejledning 
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fra Herren som hjælp i deres personlige liv.'" (Church News3 29. juli 1978, 
s. 15) 

Hvilken gavn har børnene i en familie, som familiens Gongs, af deres foræl-
dres belæringer? 

Vi bør tænke på vort eget hjem og vores familie, og stille os selv følgende 
spørgsmål: 

Underviser medlemmerne i min familie hverandre? 

Nyder vi at læse digte og bøger, dyrke musik og tegne eller male sammen? 

Er den tid vi har til rådighed en byrde eller er det en mulighed for at 
stifte nye venskaber, skabe nye interesser, få ideer og opbygge? 

SKOLEN 

Med en formel uddannelse har vi øgede muligheder for at lære. 

Mr. (Conrad) Hil ton, der er forretningsmand i Amerika, fortalte, at ti kilo 
jern var ca 35 kr. værd i uforarbejdet stand. Men hvis denne samme mængde 
jern blev lavet om til hestesko, så var den ca. 80 kr. værd. Lavede man 
den om til nåle, ville den være ca. 24.000 kr. værd, hvorimod den ville 
være næsten 2 millioner kr. værd, hvis man lavede den til balancefjedre 
til armbåndsure. 

Værdien af det rå metal er tilsyneladende kun afhængig af, hvilke omkost-
ninger der ligger i udvindelsesprocessen. Den videre værdi er bestemt af, 
hvad man beslutter sig til at lave af jernet. Mennesker er næsten ligesom 
jern. Bådeduog jeg kan forblive det råmateriale, hvoraf vi er skabt, eller 
vi kan vælge at forarbejde os selv til en større værdi. Vi er det værd, vi 
beslutter at gøre med os selv." (Den danske Stjerne, jan. 1973, s. 14) 

Fremvis illustration 33a: En kvinde lærer en færdighed. 

Hvad er det for "råmateriale" eller muligheder vi allesammen har? 

Hvordan kan vi udvide det/dem? 

Hvordan kan vi få større personlig værdig, ved at gå i skole? 

Formel skoleuddannelse giver os mulighed for at forberede os til at dække 
vore egne personlige og vor families behov. Vi søstre bør udvikle en fær-
dighed, der sætter os i stand til at hjælpe til med at forsorge vores fami-
lie, hvis vores ægtemænd eller far bliver uarbejdsdygtig. 

"Enhver sidste dages hellig bør tage det råd, Det øverste Præsidentskab 
har givet, alvorligt: 
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'Kirken har længe opfordret dens medlemmer, og specielt de unge, til enten 
at få en skoleuddannelse eller blive godt oplært i et fag ... vi ... vil 
kraftigt opfordre alle unge mennesker til fortsat at studere på én eller 
anden form for skole, (hvor det er muligt).'" (Citeret i New Era3 dec. 
1971, s. 41) 

Ældste Stephen L. Richards har bemærket følgende: "Vi ønsker at vore unge 
mennesker skal have en uddannelse. Vi ønsker at de skal sætte sig ind i 
verdenshistorie og naturens love. Vi ønsker de skal kunne nyde alle de go-
de ting Herren har tilvejebragt og tilladt mennesket at udvikle. Vi ønsker 
de skal have en baggrundsviden, så de kan foretage intelligente beregnin-
ger og træffe kloge valg og føre en nyttig og lykkelig tilværelse." (Where 
is Wisdom? s. 160-61) 

Sådanne lærdomme har virkelig værdi for os alle. 

Læs L&P 88:78-79. 

Præsident Brigham Young har også sagt at "det er vores pligt at blive et 
veluddannet folk indenfor alle uddannelsesgrene, som er kendt blandt men-
neskeheden" (citeret af Harvey L. Taylor i Improvement Era3 apr. 1964, s. 
298). 

Hvilke uddannelsesmuligheder har I, hvor I hor? 

Hvorfor er det så vigtigt at I drager nytte af disse muligheder? 

KIRKEN 

Vi må ikke glemme at studere evangeliet og at være aktive i kirken, selv 
om vi videreuddanner os. Vor evangeliske uddannelse er lige så nødvendig 
på dette tidspunkt som på noget andet tidspunkt i livet. 

Til denne uddannelse hører at man opnår kundskab om Gud og evangeliets 
sandheder. "Præsident J. Reuben Clark jr. er kommet med en interessant ud-
talelse om dette princip, idet han sagde: "Der findes åndelig oplæring så-
vel som verdslig oplæring og den ene oplæring er ikke tilstrækkelig uden 
den anden - og kunne jeg for mit vedkommende kun få den ene form for op-
læring, så ville jeg vælge den åndelige oplæring." (Citeret i lederen: 
"Spiritual Education", Church News3 29. juni 1974, s. 16) 

Kirken giver os mange muligheder for at lære og udvikle os. Når vi modta-
ger kaldelser til at arbejde i kirken og deltage i klasser øger vi vore 
evner til at omgås mennesker, til at lede og til at passe vort hjem. 

Mrs. Rebecca Keale fra Maui, Hawaii, har sagt følgende om hjælpeforeningen 

"Jeg fører altid de ting, jeg har lært i hjælpeforeningen, med mig... Alt 
hvad jeg lærer, lærer jeg i hjælpeforeningen..." 
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Alle ting i kirken er spændende for søster Keale. Hun arbejder ihærdigt og 
hun har et stort talent for at organisere. Hun har f.eks. et stort værelse 
i sit hjem indrettet som et"projektværelse" - eller arbejdsværelse. Her har 
hun alle materialerne til de projekter, hun er i gang med, spredt ud over 
hele gulvet, så hun kan begynde og slutte sit arbejde med tingene på et 
øjeblik. Hun er oppe klokken 5 hver morgen, og hvis hun får en idé i løbet 
af natten, står nun op og skriver den ned... 

"Jeg ved, at jo mere jeg giver, desto mere vil Herren velsigne mig. Derfor 
bliver jeg ved med at have travlt," sagde søster Keale. "Jeg har opdaget 
at folk har brug for kærlighed, så jeg siger til vore søstre at de skal 
'give' for at få kærlighed. Jeg tager søstrene med mig hjem, hvor jeg altid 
er i gang med et quiltearbejde, fordi de har brug for at være travlt be-
skæftiget med at gøre noget for andre. På den måde har de noget at give..." 

(Søster Keale siger også): "Der kommer stadig flere til både 1ederskabsmøder 
og hjælpeforeningsmøderne, fordi lektierne er så gode." (Church news3 2. 
febr. 1974, s. 10) 

DET KR/EVER EN INDSATS AT LÆRE 

Skal man lære noget, kræver det en stadig indsats. Det er langt nemmere for 
os at blive åndeligt dovne, når vi ikke studerer. 

Hvad vil det sige at studere? (At koncentrere sig om et emne for at opnå 
kundskab) 

Når vi studerer, hvilket også kræver en indsats, vil vi ikke alene opnå 
kundskab, men vi vil også lære hvordan man forbliver åndeligt årvågne. 

Søster Aline R. Petit mindes, hvordan hendes mor aldrig holdt op med at læ-
re og udvikle sig, til trods for at hun næsten mistede hørelsen og hendes 
syn blev stadig svagere. 

"Min mor bliver 90 til juli. Da jeg sidst besøgte hende var hun helt opløf-
tet, fordi Daughters of the Pioneers havde flyttet deres lejrmøder til det 
plejehjem hvor hun bor, så hun kunne deltage i lektierne sammen med dem. 

'Men kan du høre lektierne, når de giver dem, mor?
1
 spurgte jeg. 

'Nej, jeg han ikke høre dem, for min hørelse er næsten væk, men det gør 
ikke noget. Men ser du, jeg er blevet bedt om at sige et digt til hvert 
møde og det glæder jeg mig meget til.' 

'Men mor,' sagde jeg, 'hvordan kan du læse digte, når du næsten ikke kan 
se? 

Jeg burde have vidst bedre, end at stille et sådant spørgsmål! 

'Jeg læser selvfølgelig ikke digtene! En af damerne her hjælper mig med at 
lære dem udenad.' 
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'Det vil sige at du lærer et digt udenad, til hvert månedligt møde? 1 

'Selvfølgelig,' svarede hun. 'Jeg kan da ikke bare sidde her og ikke lave 
noget!'" (Relief Society Magazine, maj 1970, s. 328) 

Hvordan bar denne ældre søster sig ad med at bevare et vågent sind, trods 
sine fysiske handicaps? Kan I nævne andre måder, hvorpå ældre og fysisk 
svækkede fortsat kan lære og udvikle sig? 

Man kan læse og det er en fortinlig måde at lære på. De fleste af os er 
gode til at se og kan derfor læse. Det er dog godt at huske på, at det er 
anderledes at læse for at lære end kun at læse for at underholde sig. Vi 
kan gøre adskillige ting for at lære mere af det vi læser. 

Fremvis illustration 33b: En ung pige læser for at lære. 

Skriv følgende på tavlen og drøft hvordan man kan udføre hvert enkelt for-
slag: 
1. Vi kan udvælge vort læsestof klogt. 
2. Vi kan afsætte et bestemt tidspunkt til regelmæssigt at læse. 
3. Vi kan have et bestemt formål med at læse . 
U. Vi kan gøre notater, når vi læser. 
5. Vi kan tale med andre om de ideer vi henter. 

Når vi taler med andre kan vi bedre huske hvad vi har læst. Det hjælper os 
også til tydeligere at forstå de pågældende emner. 

Vi kan lære og have fremgang hver eneste dag, ved at forbedre vore læseva-
ner, hvis vi er beslutsomme og har selvdisciplin. 

Det kræver ekstra anstrengelser og beslutsomhed for mennesker, som er nødt 
til at arbejde udenfor hjemmet for at forsørge dem selv og andre. De kan 
dog også blive ved med at lære og øge deres evner, hvis de afsætter en be-
stemt tid og et fast tidspunkt hver dag eller uge til dette. 

Præsident N. Eldon Tanner, fra Det øverste Præsidentskab, har fortalt om 
hvordan han antog en ung bydreng, som udviste villighed til at lære på u-
tal1ige måder: 

"Den nye dreng, der var søn af en enke, var en vaks, ung mand der var in-
teresseret i alt hvad der foregik og altid opmærksom på hvor han kunne 
hjælpe. Han ønskede at yde et stykke arbejde, at hjælpe andre og at lære 
noget om forretning. Han var ikke ude på at blive direktør for firmaet, 
men han prøvede bare på at blive den bedste bydreng, som det var muligt at 
blive. Han gik også på aftenskole for at blive dygtigere. Han var vellidt 
af alle. 

Han havde kun været der et par måneder da ... han fik en mere ansvarsfuld 
stilling. Og før året var omme var han forfremmet yderligere, og det vil 
han fortsætte med på grund af sin indstilling. Han var forberedt på at gå 
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den ekstra mil. Han var interesseret i sit firma og ønskede at stå til tje-
neste og han var på alle måder pålidelig." ("Eternal Progress through My 
Vocation", Explorer Conference 26. aug. 1963, Brigham Young University. 
Citeret af Leon R. Hartshorn i Outstanding Stories by General Authorities, 
1. bind, s. 212) 

Kan I nævne nogle af de måder hvorved denne unge mand fortsatte med at 

lære? 

Uanset hvilket arbejde folk udfører for at tjene til livets ophold, bør de 
fortsætte med at lære og blive bedre. Når der opdages nye landbrugsmetoder, 
vil den kloge landmand forsøge at lære om dem og hvordan han kan anvende 
dem i sin situation. Når der indføres nye metoder til at konservere og op-
bevare forråd, vil den kloge husmor undersøge dem og drage nytte af dem. 

Hvad kan vi gøre for fortsat at lære og "blive "bedre husmødre? Mødre? Ele-

ver? Enlige kvinder? 

VORT LIV BLIVER BERIGET, NAR VI LÆRER 

"For nogle år siden var der en hjælpeforeningspræsidentinde i Fiji missio-
nen, i en lille bitte gren, hvor der kun kom 12 kvinder i hjælpeforeningen 
- 10 af dem var ikke medlemmer. Hun gav dem lektierne og derpå udfordrede 
hun dem til at forbedre deres tilværelse og deres omgivelser. Hun viste dem 
hvordan de kunne skabe forbedringer i deres hjem ved at indhegne deres pri-
vate område og plante smukke vinplanter, som kunne vokse op ad deres strå-
tækte tage; hvordan de kunne hækle lyseduge og hvordan de kunne gøre bedre 
rent. Til at begynde med ønskede byens høvding ikke at se disse kvinder i 
sin landsby. Men da de havde taget ham en tur med rundt og vist ham hvor 
meget smukkere landsbyen var blevet, gav han dem lov til at blive og fort-
sætte deres møder." (Janet Brigham og Herbert F. Murray i Ensign, nov. 
1973, s. 28) 

På hvilken måde blev denne landsby beriget af det, disse søstre lærte? 

Hvordan gik det til, at disse belæringer ikke blot tilsyneladende ændrede 
tilværelsen for landsbyens kvinder? 

Kan I nævne andre måder, hvorpå den enkeltes tilværelse kan blive beriget 

ved at lære? 

Uanset hvor vi bor, hvor gamle vi er eller hvordan vore forhold måtte væ-
re, vil vi aldrig blive for gamle til at lære noget nyt, som kan berige vor 
tilværelse ved at gøre den mere interessant, og os selv nyttigere. Selv en 
ældre kvinde, der har brækket et ben og er nødt til at blive hjemme gennem 
flere måneder, kan i den tid komme til at tænke dybere over livet ved at 
læse bøger og overveje indholdet af dem. Senere vil hun måske oven i købet 
tilslutte sig den kvinde der sagde: "Gennem denne oplevelse har jeg set, 
at man kan opnå fornyet lykke og blive mere nyttig ved at udnytte sine 
tænkeevner bedre og ved at udvide sin horisont. Jeg ville ønske at jeg 
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noget tidligere havde tilegnet mig den1 kundskab, der er kommet til mig i 
mit 76-årige liv." (Relief Society Magazine3 juli 1967, s. 550) 

Den kundskab vi opnår gavner ikke blot os selv men også vores familie. 

Hvordan kan vor familie blive velsignet ved det vi lærer? 

Få en søster til at fortælle hvordan det hun yderligere har lært, har vel-
signet hendes familie. 

KONKLUSION 

Vor himmelske Fader forventer at vi bruger vore evner til at lære og opnå 
yderligere kundskab, til opbyggelsen af vor egen tilværelse og til at gøre 
noget godt for andre. Da profeten Joseph Smith organiserede hjælpeforenin-
gen for kirkens kvinder, sagde han: 

"Jeg drejer nu nøglen om for jer i Herrens navn, og denne forening skal 
være til fryd og glæde - fra nu af skal kundskab og intelligens rinde her-
fra. Dette er begyndelsen på bedre tider for de fattige og nødlidende, som 
skal komme til at fryde sig og få velsignelser udøst over deres hoveder." 
(Joseph Smith jr., History of the Church3 4:607) 

UDFORDRING 

Tænk på noget speciel I kan gøre for fortsat at lære. Tilrettelæg jeres 
tid, så I kan lære noget nyt og værdifuldt hver dag. 

Læg en plan for at øge jeres muligheder for at lære i jeres hjem. Drøft til 
en familiehjemmeaften vigtigheden af at lære. Hjælp jeres børn med at lægge 
planer for deres uddannelse. 

YDERLIGERE SKRIFTSTEDER 

Daniel 1:17 (Gud gav dem kundskab og indsigt i al ... visdom) 
Mattæus 11:29 (lær af mig) 
L&P 19:23 (lær af mig) 

LÆRERFORBEREDELSER 

Forberedelser før denne lektie: 
1. Sørg for at der er tavle og kridt. 
2. Skriv før klassetiden en liste på tavlen over lektiens forslag til hvor-

dan man kan øge sine anstrengelser for at lære. 
3. Bed nogle elever læse eller fremlægge historier og skriftsteder fra 

denne lektie. 
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Personlige bønner 
og familiebønner 

Lektie 34 

Denne lektie er beregnet som en inspiration, hvorved vi kan komme vor 
himmelske Fader nærmere gennem bøn 

KOMMUNIKATION MED VOR HIMMELSKE FADER 

Syng "Da du styrket fra dit leje" - Håndbog i evangeliske principper, 
s. 238-39. 

Præsident Heber J. Grant var mange gange stærkt imponeret af præsident 
Brigham Youngs evne til at tale med Herren. 

"Jeg var godt kendt med profeten Brigham Young. Jeg knælede mange gange i 
hans hj em i Lion House under familiebønnen, både som barn og som ung mand. 
Og jeg bærer vidnesbyrd om, at jeg mange gange som et lille barn på grund 
af Herrens inspiration til Brigham Young, når han tryglede Gud om vejled-
ning, har løftet hovedet, vendt mig og set hen på det sted, hvor Brigham 
Young bad for at se, om ikke Herren selv var der. Det forekom mig at han 
talte til Herren, som den ene mand ville tale til den anden." (Kirkens 
præsidenter, S. 72) 

En ung mand sagde om sin bedstefar, afdøde Edward J. Wood, der var tempel-
præsident og stavspræsident: "Det var altid vidunderligt at være til stede 
når bedstefar bad, for når han talte med Gud vidste man at han talte med 
sin bedste ven." (Citeret af Martha H. Ball i Instructor, dec. 1969, s. 446) 

Vi kan allesammen kommunikere med vor himmelske Fader. Når vi beder, taler 
vi i virkeligheden med ham - enten højt eller i vore tanker og vort sind. 
Bøn er en form for gudsdyrkelse og tilbedelse. 

I vore bønner udtrykker vi taknemmelighed og søger guddommelig vejledning. 
Vi indrømmer vore synder og svagheder og vi fortæller om vore succeser og 
skuffelser. I vore bønner kan vi bede om hjælp til os selv og andre. 

Fremvis illustration 3^a: Bønnens sprog. 

Få den søster, du bad om det, til at fortælle hvordan iyan bør bede (Se 
Håndbog i evangeliske principper, s. 28) 

Herren har givet os instruktioner om hvordan vi skal bede: "Og atter befa-
ler jeg dig, at du skal bede lydeligt såvel som i hjertet, ja, for verden 
såvel som i løndom, for alles øjne såvel som i enrum." (L&P 19:28. Frem-
hævelser tilføjet) 

Læs L&P 88:62-64. 

Hvilke instruktioner giver dette skrifsted om bøn? (Overvej, kald på Herren, 
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søg flittigt, bed i Jesu Kristi navn.) 

Skriv disse instruktioner på tavlen. 

Hvilke velsignelser loves vi i L&P 88:63-6*+? (Hvis vi gør hvad der forlan-
ges vil Herren holde sig nær os, vi vil finde ham, døren vil blive åbnet 
og hvad som helst vi beder om i hans navn skal gives os, hvis det er til 
gavn for os. ) 

Vor himmel ske Fader har, gennem vore ledere, givet os nogle råd om hvordan 
vi skal bede, for at hjælpe os i vore anstrengelser for at komme ham nær-
mere. Biskop H. Burke Peterson fra Det præsiderende Biskopråd foreslår 
følgende: 

"Når man føler trang til at betro sig til Herren eller til at skabe en be-
dre kontakt med ham ... har jeg et forslag til hvordan det kan gøres: Gå 
hen et sted, hvor du kan være alene, hvor du kan tænke, hvor du kan knæle 
ned, hvor du kan tale højt til vor Fader. I dit soveværelse, badeværelse 
eller dit lønkammer. Se Gud for dig i tankerne. Tænk på hvem det er du ta-
ler til, hold styr på dine tanker - lad dem ikke flakke, tiltal Gud som du 
ville tiltale din far og din ven. Sig så de ting du virkelig har på sinde 
- ikke trivielle banaliteter, som ikke har nogen særlig betydning, men vær 
oprigtig, før en hjertelig konversation med 'Gud. Hav tillid til ham, bed 
ham om tilgivelse, anråb ham, nyd det, tak ham, fortæl om din kærlighed 
til ham og lyt derpå efter hans svar. Det er en vigtig ting at lytte når 
man beder. Svar fra Herren kommer stille - altid meget stille og roligt. 
Det er faktisk kun meget få der hører Guds røst. Vi er nødt til at lytte 
omhyggeligt, ellers vil vi aldrig høre svarene. De fleste svar fra Herren 
føles i hjertet som en varm og behagelig tilkendegivelse eller som tanker 
i sindet. De som er forberedte og tålmodige får sådanne svar." (Ensign3 
jan. 1974, s. 19) 

Vor himmelske Fader lytter når vi taler til ham, hvis vi er retfærdige. 

Læs 1 Peter 3:12. 

Vor himmelske Fader vil besvare vore bønner, hvis vi er ydmyge. 

Læs L&P 112:10. 

IMØDEKOMMELSE AF PERSONLIGE BEHOV GENNEM BØN 

Hvis vi skal have en meningsfyldt kommunikation med vor himmelske Fader 
gennem bøn, er vi nødt til at tilbringe et vist mål af tid sammen med ham. 

"En religionslærer foreslog sine elever at tilbringe mindst et kvarter om 
dagen med personlig bøn. Det syntes urimel igt længe for mange af eleverne. 
En elev kom senere op til læreren og sagde: 'Jeg tror bare ikke jeg kan 
finde på så meget at sige.

1 
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Bønnens sprog 

Inledning: 
„Vor Fader i Himlen" 

Taksigelse: 
„Vi takker dig" 

Anmodning: 
„Vi beder dig" 

Afslutning: 
„I Jesu Kristi navn. Amen." 



Læreren spurgte: 'Bruger du ikke mindst et kvarter hver dag til at tale med 

hende du bor sammen med?' 

'Jo, naturligvis,' sagde den unge pige. 

'Prøv nu at tænke dig om,' sagde læreren, 'hvorfor har du mon mere at tale 
om med din veninde end med Herren?' (Karen Lynn i Ensign3 jan. 1978, s. 
31) 

Hvordan kunne denne unge pige få mere at sige i sine bønner, hvis hun lige 
så stille tænkte over sine velsignelser og sit behov for hjælp? 

Hvorfor er det så vigtigt at vi lærer at imødekomme vore behov gennem bøn? 
(Herren leder os til det der er godt. Han våger over os. Han vil velsigne 
os, når vi takker ham for de velsignelser han giver os.) 

Læs Alma 37:37-

Vi bør ikke begrænse vore bønner til en række bestemte emner. Vi må hellere 
tage Herren med i alt hvad der angår vor personlige tilværelse - vort ar-
bejde, vor husholdning og vore personlige kampe. 

Læs Alma 3^: 17-28. 

Vi bør bede for at få at vide hvad vi skal sige i vore bønner. Under Frel-
serens besøg i Amerika fik nephiterne megen inspiration under deres bønner. 
"Det blev dem givet, hvad de skulle bede." (3 Ne. 19:24) Når vi lader Hel-
ligånden vejlede os under vore bønner, vil han bringe os ind på mange tan-
ker og følelser. 

Vor himmelske Fader kender vore virkelige behov, bedre end vi selv gør. 
Han ved hvad der er godt for os og hvad vi trænger til at overvinde. Når 
vi søger ham, hjælper han os til at vide, hvordan vi kan imødekomme vore 
behov. 

En ældre søster, der havde problemer, bad om at få en præstedømmevelsignel-
se og fik følgende råd af sin biskop under velsignelsen: 

"Du skal knæle ned nogle gange i løbet af dagen og takke vor himmelske Fa-
der. Lad være med at bede om noget - men pris ham for det han giver dig." 

Denne søsters problemer bestod i alvorlige vanskeligheder i hendes omgivel-
ser. Hun syntes hun havde stor brug for at bede om nogle ting, men hun accep-
terede tanken om hver dag udelukkende at prise Gud. 

Første gang hun knælede ned for at bede en sådan bøn, blev hun overrasket 
over den store taknemmelighed der udgik fra hendes hjerte. Hun behøvede ik-
ke at ransage sine tanker for at finde ting at være taknemmelig for. 

Omstændighederne havde berøvet hende gamle venner og deres selskab, men hun 
modtog breve fra dem, som boede hvor hun tidligere havde boet. Nu var det 
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kun hendes mand der havde brug for hende, men han var der også stadig. Selv 
om hun længtes efter det, stod hun ikke længere og så solen gå ned bag mar-
kerne, men hun kunne stadig se og gøre mange dejlige og nyttige ting... 

Minderne var ikke tågede. Hun kunne stadig glæde sig over at være i Herrens 
tempel og over samværet med de andre, som var der. Hun kunne genopleve de 
herlige dugfriske morgener, når hun spadserede i markerne med sin hund. Hun 
troede ikke hun kunne genkalde sig de interesserede ansigter som eleverne i 
søndagsskolen, de genealogiske klasser, de unge i GUF og hjælpeforenings-
søstrene, udviste ... 

Uanset hvor hun boede eller hvilken stilling hun havde i kirken, var det 
stadig en kendsgerning at hun var én af Guds døtre... 

Efterhånden som tiden gik glædede denne bedrøvede søster sig til sine bøn-
ner, hvor hun udelukkende priste Gud. De var meget længere end de bønner, 
hvor hun anmodede om hjælp. Hun opdagede at hendes nød var langt mindre end 
hendes fortrin. Og ved hjælp af sin pris til Gud modtog hun sine velsignel-
ser om og om igen." (Wilma Logan i Instructor} dec. 1970, s. 461) 

Hvordan imødekom denne søsters taknemmelighedsbønner hendes behov? Hvilken 
hjælp vil det være for os at takke vor himmelske Fader for vore velsignel-
ser? 

Når vi beder, er vi nødt til at huske at vor himmelske Fader har stor vis-
dom og vi må lære at acceptere hans vilje i alle ting. Somme tider besvarer 
han i sin visdom vore bønner på en måde, vi ikke havde ventet. Dette illu-
streres i følgende oplevelse, der er fortalt af præsident N. Eldon Tanner 
fra Det øverste Præsidentskab: 

"Det gjorde dybt indtryk på mig, da min datter og hendes mand fik et barn, 
d e r l e d a f blodkræft. Lægerne sagde, at barnet ikke ville kunne leve mere 
end et år eller to. Jeg kan huske, hvilket chock det var for dem, og hvor-
dan de bønfaldt Herren om hjælp, tog til templet, fastede og bad om, at 
barnet måtte blive raskt; men det, der gjorde størst indtryk på mig, var 
alligevel, at de altid sluttede deres bønner med et: '...Dog ske ikke vor, 
men din vilje, og giv os styrke nok til at tage imod det, som du bestemmer 
for os.' 

Barnet levede meget længere, end lægen havde ventet, men til sidst blev det 
kaldt hjem, og det glædede mig i hjertet at høre forældrene takke Herren, 
fordi de havde haft lejlighed til at opdrage drengen og have ham hos sig 
så længe, som de havde, og fordi han var sådan et dejligt barn. Så bad de 
Herren om at gøre dem værdige til at møde ham og leve sammen med ham i det 
tilkommende liv." (Den danske Stjerne, aug. 1972, s. 312-13) 

Hvordan fik forældrene dækket deres behov gennem bøn? (De blev velsignet 
med den styrke de havde brug for, for at acceptere Herrens vilje) 

Hvorfor er det så vigtigt at bede om at Herrens vilje må ske? (Herren ved, 
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i sin uendelige visdom, hvad der er bedst for os.) 

Udover vor bøn om hjælp til at få d&kket vor families og vore egne behov, 
skal vi også bede om hjælp til at andre kan få dækket deres behov. Vi med-
lemmer af kirken kan forene os i bøn for mennesker som har særlige behov. 

Vi har ofte mulighed for at bede til vor kirkes møder. Et medlem har sagt 
følgende om denne mulighed: 

"Jeg sætter altid pris på at sidde foran forsamlingen før jeg beder en bøn 
på deres vegne. Jeg ser på deres ansigter og prøver at fornemme hvilke be-
hov de har og hvilke velsignelser de ville være mest taknemmelige for. Jeg 
beder Herren hjælpe mig med at være i harmoni med bønnerne i deres hjerter." 
(Citeret af Karen Lynn i Ensign, jan. 1978, s. 32) 

Hvordan kunne en sådan bøn være med til at imødekomme andres behov? 

STYRK FAMILIEN GENNEM BØN 

Fremvis illustration 3*+b: Familie knæler til bøn. 

Læs 1 Nephi 18:21. 

En søster fortæller om sine følelser for daglig familiebøn: 

"Der var engang hvor jeg betragtede 'familiens bønnestund' ... som en for-
mular uden betydning. Men nu, hvor jeg er mor til en stor familie, har jeg 
det anderledes. Jeg tror, at ét af familiens vigtigste, åndelige våben er 
en fast tid hvor de beder. Vores samling til morgen- og aftenbønner ... er 
åndelige lyspunkter, som vi ved vil finde sted uanset hvilke forhindringer 
eller bekymringer dagen måtte bringe. Vi passer på at vore bønner ikke bli-
ver et ritual, men vi ved bare at vore bønner vil blive bedt og vi ved hvor-
dan og hvor - og disse bønner er en beskyttelse, når vi beder med Ånden. 
Mit hjerte svæver når jeg ser min familie samlet til bøn." (Citeret af Ka-
ren Lynn i Ensigns jan. 1978, s. 32) 

Hvorfor er det så vigtigt for denne søster at bede familiebøn? 

Det er vigtigt at vi samler vores familie til bøn hver morgen og hver af-
ten. Alle medlemmerne i familien, selv de helt små, bør skiftes til at be-
de bønnen. Alle i familien bør have det privilegium at takke for de velsig-
nelser familien modtager. Når nogen i familien har fået tildelt en særlig 
ansvarsopgave eller står overfor et problem, bør familien i familiebønner-
ne bede om en særlig velsignelse for den pågældende. Dette knytter familien 
sammen og som følge deraf bliver de indbyrdes følelser for hverandre bedre. 
Når børnene beder for hinanden får de større del i hverandres tilværelse. 
Når vi ligger på vore knæ har vi en tendens til at glemme vore forskellig-
heder og tænke det bedste om hinanden. Vi får lyst til at bede for hinandens 
velbefindende og for at vi alle må have styrke til at overvinde vore svag-
heder. 
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Bønnens magt til at styrke et ægteskab er på en smuk måde skildret af 
Catherine Marshall i hendes bog A Man Called Peter. 

"Selv om Peter og jeg, ligesom ethvert andet normalt ægtepar, somme tider 
var uenige, opdagede vi at disse forskel 1 igehder aldrig kunne blive alvor-
lige eller bitre så længe vi kunne bede sammen. Vi lærte denne lektie så 
grundigt at det var ét af de første råd Peter altid gav ægtepar, hvis ægte-
skab var ved at gå helt i stykker. 'Hvis I vil knæle ned sammen,' sagde han 
til dem, 'vil jeres vanskeligheder snart løses. I kan simpelthen ikke bede 
sammen og stadig være sure på hinanden.'" (s. 119^20) 

Hvordan kan familiebøn hjælpe vores familie? 

Kærligheden og enigheden vil udvikles i det hjem hvor familien knæler ned 
sammen og taler med vor himmelske Fader. De skal bede for hinanden for at 
styrke den enkeltes stilling i hjemmet, i kirken, på arbejde og i skolen. 
Familiens medlemmer kan rustes til at modstå fristelser gennem daglige fa-
miliebønner. 

Præsident N. Eldon Tanner har fortalt om virkningen af familiebøn i hans 
hjem: 

"Når jeg tænker tilbage på hvordan vi altid knælede ned til familiebøn, 
hver morgen og hver aften, kan jeg se hvad det betød for os børn at høre 
vores far påkalde Herren og virkelig tale til ham, idet han udtrykte sin 
taknemmelighed og bad Herren velsigne hans marker og dyr og alt hvad vi 
beskæftigede os med. Det gav os altid en større styrke til at imødegå 
fristelser, når vi huskede på, at vi skulle aflægge regnskab til Herren om 
aftenen." ("The Power of Prayer" Prayer, s. 129) 

Hvordan kan bevidstheden om, at vi skal aflægge regnskab til Herren om af-
tenen, påvirke vore handlinger om dagen? 

Hvordan kan bønner hjælpe os og vore børn til at modstå fristelser? (Herren 
har sagt at vi skal bede så vi ikke falder i fristelse og bliver ført på 
afveje af den onde.) 

Læs 3 Nephi 18:15. 

Børn kan gennem bøn lære nogle principper der vil være en styrke for dem 
gennem hele deres liv. I vore bønner kan vi nævne de mål og idelaer, som 
vi ønsker os. Forældre kan f.eks. opmuntre børn til at forberede sig på 
at tage på mission ved at sige: "Velsign John at hans vidnesbyrd stadig må 
blive styrket og han må forberede sig på at tage på mission. Hjælp, os i 
familien at vi må støtte ham i hans anstrengelser." Børn kan også opmuntres 
til at holde sig rene og værdige til at blive gift i templet. Forældrene 
kan i familiebønnerne lære deres børn at vor himmelske Fader elsker dem. 

Kan I nævne andre ting, forældre kan lære deres bøn, under bøn? 
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Hvordan kan forældrenes bønner for hvert barn vise børnene at deres foræl-
dre elsker dem? 

KONKLUSION 

"Bøn er noget som gør sjælen udmyg. Den udvider vor opfattelsesevne og gør 
sjælen kvik. Den drager os nærmere vor himmelske Fader... Vi har brug for 
hans hjælp... Vi trænger til Helligåndens vejledning... Vore sind trænger 
til at blive kvikket op af den inspiration der kommer gennem Anden, og det 
er én af disse grunde vi beder til Gud, for at han kan hjælpe os til at le-
ve således at vi kan kende hans sandhed og være i stand til at vandre i 
dens lys, og på den måde holde de mange bud vi har fået, for at vi gennem 
vor trofasthed og lydighed, kan komme tilbage til ham igen." (Joseph Fiel-
ding Smith: Take Heed to Yourselves I s. 344) 

Det er en trøst at vide at Gud ikke glemmer os og at han er parat til at 
besvare vor bøn om hjælp, når vi har tillid til ham og gør hvad der er ret. 
"Jeg, jeg råber til Gud, og Herren vil frelse mig. 

Jeg klager og stønner ved kvæld, ved gry og ved middag; min røst vil han 
høre." (SI. 55:17-18) 

UDFORDRING 

Tænk på en udfordring I står overfor lige nu. Tak i jeres bøn Herren for 
alle de velsignelser, I kan komme i tanke om. Bed derpå Herren hjælpe jer 
med at sætte alle kræfter ind på at klare jeres udfordring. Når I beder 
skal I tænke på de trin der er nævnt i L&P 88:62-64, og på alle de velsig-
nel ser der er lovet. 

YDERLIGERE SKRIFTSTEDER 

Jakobs Brev 5:16 (en retfærdigs bøn har en mægtig virkende kraft) 
Alma 10:23 (de retfærdiges bønner) 
3 Nephi 12:44 (bed for dem som krænker og forfølger jer) 

LÆRERFORBEREDELSER 

Forberedelser før denne lektie: 
1. Bed en elev om at fortælle hvordan man skal bede — Evangeli-ske idealer3 

s. 28. 
2. Begynd med at synge "Da du styrket fra dit leje" - Evangeliske idealer3 

s. 238-39. 

3. Sørg for at der er tavle og kridt. 
U. Bed nogle elever læse eller fremlægge historier og skriftsteder fra 

denne lektie. 

280 



Udvikl 
taknemmelighed 

Lektie 35 

Denne lektie er beregnet til at hjælpe os med at udvikle den vigtige karak-
teregenskab, der hedder taknemmelighed, og vise den i forhold til andre. 

VIS VOR HIMMELSKE FADER TAKNEMMELIGHED 

Taknemmelighed er den påskønnelse vi føler for de gode ting vi modtager. 
Vi bliver ofte dybt rørte af taknemmelighed over ganske enkle tjenester. 
Når vi modtager sådanne ting bør vi dog oprigtigt sige tak til dem der gør 
dette for os. Man kan kun vide at vi er taknemmelige, hvis vi viser det 
eller giver udtryk for det i ord. Det er andet og mere end en høfligheds-
frase - det er ægte dybtfølt taknemmelighed. 

Biskop H. Burke Peterson fra Det præsiderende Biskopråd fortæller følgende 
hændelse om præsident Spencer W. Kimball og hans evne til at vise påskøn-
nelse: 

"For to uger siden gik præsident Kimball forbi mig, da vi skyndte os til 
et møde. Han standsede, tog min hånd, så mig ind i øjnene og satte alle 
sine andre gøremål til side og sagde ganske enkelt: 'Jeg er ked af, at vi 
somme tider har så travlt. Jeg tror ikke, jeg har fortalt dig i lang tid, 
hvor meget jeg holder af dig og påskønner dig.' 

Jeg kunne føle hans ånd; jeg troede ham, min egen ånd syntes at løfte sig 
til nye højder." (Den danske Stjerne, okt. 1977, s. 73) 

"Alt for ofte tager vi vore velsignelser for givet, ligesom solen, luften, 
sundhed og muligheder. Eller vi tager imod tjenester, æresbevisninger og 
privilegier dag efter dag ... uden at sige et ord til tak. Vi takker de 
mennesker som giver os en plads i bussen, som tager os med i deres bil, 
som betaler en regning for os efter en middag, som passer vore børn, eller 
en dreng som slår vores græsplæne, men siger vi tak til ham, som giver os 
alle ting?" (Faith Precedes the Miracle3 S. 202) 

Fremvis illustrationen 35a: De ti spedalske. 

Læs Lukas 17:11-19. 

Hvad forventede Herren af dem der var blevet helbredt? (Han forventede at 
de takkede ham.) 

Hvad forventer Herren af os, for alle de utallige velsignelser vi modtager 
af ham? 

I forbindelse med lignelsen om de ti spedalske, har Howard W. Hunter, De 
tolvs Råd, også understreget nødvendigheden af at takke vor himmelske Fader: 
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"Af de ti mænd, der blev helbredt, var der kun én der kom tilbage og sag-
detak. Det må have været en stor skuffelse for Mesteren. Men der er mange 
der modtager velsignelser, mange som bliver begavet med gode ting i livet, 
og som aldrig giver sig tid til eller gør sig anstrengelser for at vise gi-
veren taknemmelighed eller takke Gud. Den lykke og glæde, der kommer af at 
blive velsignet, vil aldrig være fuldkommen, før man dybt inde i sig selv 
har følt den taknemmelighed der bevæger til at sige tak." (Områdekonferen-
cen for Danmark, Finland, Norge og Sverige i 197^, s. 27) 

Det er værd at lægge mærke til, at selv Frelseren sagde tak til Faderen 
for sine velsignelser (se 3. Ne. 19:20, 28). 

Læs L&P 59:7. 

Hvad er det Herren har befalet os at gøre? (At takke ham for alle ting.) 

Alle skrifterne minder os om at takke Gud for alle ting. Når vi erkender 
Guds hånd i vor tilværelse, ved at udtrykke anerkendelse og taknemmelighed 
for vore mange velsignelser, vil vi føle større taknemmelighed. 

Hvilke velsignelser bør vi takke vor himmelske Fader for? (Skriv svarene 
på tavlen. Det kunne f.eks. være Frelseren, forsoningen, sundhed, familie, 
arbejde, venner, evangeliet.) 

Vi skylder Jesus Kristus en særlig dybfølt tak for hans forsonende offer 
for os. Vi vil aldrig fuldtud kunne fatte hvilke lidelser han måtte udhol-
de i Getsemane Have og på korset for vores skyld, men vi kan udtrykke vor 
taknemmelighed for denne store gave i de ting vi siger og gør. 

Læs Mosiah 2:19-22. 

Hvordan skal vi, ifølge disse skriftsteder, udvise taknemmelighed overfor 
vor himmelske Fader? (Skriv svarene på tavlen: Give tak og pris, tjene Gud 
og holde hans bud.) 

I Lære og Pagter 136:28 kan vi læse: "Er du glad, da pris Herren med sang, 
med musik, med dans og med en bøn, pris og taksigelse." Nogle af vore bøn-
ner bør være glade bønner, hvor vi takker og priser Gud. Det behøver ikke 
være indviklede ord, men ganske enkle, klare og oprigtige udtryk for vor 
taknemmelighed over de daglige velsignelser vi modtager. 

Hvordan kan vi med en glad indstilling vise vor himmelske Fader anerken-
delse? 

Vi bør også være taknemmelige for vore prøvelser, for modgang og vanske-
ligheder. Det er somme tider vanskeligt at sige tak, når man føler sig 
presset, selv om det ofte er i sådanne situationer man får den mest bety-
delige, åndelige udvikling. Det illustreres særlig tydeligt i en hændelse 
som ældste Marion D. Hanks, fra De halvfjerds første Kvorum, har fortalt: 
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"Jeg sad til en stavskonference, hvor en hjemvendt missionær bar sit vid-
nesbyrd. Han havde kun fået nogle få minutter og han valgte at tale om en 
enkelt tanke. Han takkede Gud for en storslået, udmyg mor, og fortalte 
hvorfor han var så taknemmelig. Han sagde at han som skoledreng var (ble-
vet) smerteligt prøvet, da hans lillesøster, som han holdt uendelig meget 
af - hun var den yngste og derfor hele familiens ydnling - var blevet syg 
og døde. Deres far var død. Den lille pige blev syg og til trods for bøn-
ner, sal vel ser, faste og megen omsorg, blev sygdommen værre og hun døde 
om natten. Drengen gik ind på sit værelse og udøste sin sorg til væggene, 
for han havde ikke lyst til at bede til Gud - han kunne ikke ærligt hen-
vende sig til ham. I sin genstridighed og vrede mod Gud, hvis der var no-
gen, som kunne tillade at sådanne ting skete, råbte han i protest. Han 
sagde at han aldrig mere ville bede, han ville aldrig mere i kirke og han 
ville aldrig mere have tillid til en Gud, som kunne tillade at sådanne ting 
skete. Og i sin umodenhed og oprigtige sorg indgik han nogle temmelig al-
vorlige pagter med sig selv. Han kunne ikke sove hele resten af natten af 
bekymring for noget, han ventede ville ske. Som det er skik i så mange sid-
ste dages helliges hjem, men desværre ikke i alle, knælede børnene hver 
morgen og hver aften sammen med deres mor for at takke Gud for hans godhed 
og velsignelser til dem. 

Han ventede et øjeblik. Han vidste hvad han ville sige, selv om han var 
lidt nervøs for det. Da hans mor sagde: 'Kom så børn,1 sagde han: 'Nej!' 

Hun sagde: 'Læg dig på knæ, min dreng.' 

Han sagde: 'Nej. Jeg lægger mig ikke på knæ og jeg vil aldrig mere lægge 
mig på knæ.' 

Hun sagde - så vidt jeg husker, og jeg var dybt grebet, ligesom alle de 
andre: 'Min dreng, du er den ældste herhjemme. Du er den eneste mand i 
huset og hvis jeg nogen sinde har haft brug for en mand, så er det nu. Læg 
dig så på knæ.' 

Han lagde sig på knæ, selv om han stadig var genstridig, for hans mor, 
hans hjertes ideal, havde brug for ham. Og han begyndte for første gang 
at tænke over hendes knuste hjerte og hendes sorg. Derfor knælede han, men 
han sagde til sig selv: 'Hvad mon hun vil takke Gud for denne morgen?' Og 
hans mor, der sikkert har kendt spørgsmålet i hans og de andre børns tan-
ker, belærte dem om evangeliet på sine knæ denne morgen. Hun takkede Gud 
for de ting familie viste, for velsignelserne ved de evige bånd, for vej-
ledning og formålet med livet, og for sin fortrøstning til fremtiden. Hun 
takkede Gud, fordi de var blevet velsignet med denne vidunderlige lille 
engel, det barn havde været, som havde givet dem så meget og som skulle 
være deres i al evighed. Og dette moderhjerte, som desperat var klar over 
hvor kritisk dette øjeblik var, udøste sine belæringer til sine børn om, 
hvad der var at takke Gud for under så trykkende forhold. 

Som denne dreng stod der, en succesrig, hengiven sidste dages hellig, der 
havde gennemført en værdig men vanskelig mission, takkede han Gud for en 
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mor der var en heltinde, som havde en heltindes egenskaber i en så overbe-
visende grad, som repræsenterede et så forunderligt og imponerende eksem-
pel på heltedåd, som nogen kan tænke sig. 

Heltedåd - jeg udlagde det ganske enkelt som visdom til at vide hvad der 
er rigtigt at gøre og mod til at gøre det, hvad det så end vil koste og 
under hvilke som helst omstændigheder." (Citeret af Leon R. Hartshorn i 
Outstanding Stories by General Authorities 3 s. 105-107) 

Hvordan hjalp denne mors taknemmelighedsbøn til vor himmelske Fader, hen-
des søn? (Så han kunne forstå sit forhold til vor himmelske Fader. Hun be-
lærte ham om evangeliet gennem sin bøn.) 

Hvorfor er det så vigtigt at vi udtrykker vor taknemmelighed når vi har 
prøvelser? (På sådanne tidspunkter har vi særlig brug for at være opmærk-
somme på vore velsignelser, så vi kan se vort livs begivenheder i det ret-
te perspektiv og således blive i stand til at se de gode ting i livet og 
afvise enhver tendens til at føle selvmedlidenhed eller blive bitre og 
fornærmede over vor lod i livet.) 

Når vi bærer vore vidnesbyrd anerkender vi også Herrens godhed imod os. 
Dette udtryk for taknemmelighed behager vor himmelske Fader og det er en 
styrke for vore søskende i kirken. 

Det råd Amulek gav Zoramiterne, og som vi kan læse i Mormons Bog, gælder 
også os i dag: "Tilbed Gud ... og ... I (skal dagligt) leve i taksigelse 
for den store nåde og velsignelse, som han skænker jer." (Alma 34:38) 

SIG TAK TIL ANDRE 

Ældste Henry D. Taylor fra De halvfjerds første Kvorum, har engang fortalt 
følgende historie: 

"Politiet i Columbia distriktet holdt auktion over omkring 100 cykler, som 
ingen havde gjort krav på - det var en fredag. 'En dollar,' bød en 11-årig 
dreng, da den første cykel blev budt til salg. Der var dog nogen der bød 
meget højere. 'En dollar,' bød drengen hver gang en anden cykel blev budt 
til salg, i håb om at det denne gang ville lykkes. 

Auktionarius, der havde bortauktioneret stjålne eller glemte cykler i 43 
år, lagde mærke til at drengens håbefulde bud lød højest, når der blev ud-
budt en racercykel til salg. Nu var der kun én racercykel tilbage. Budene 
nåede op til 8 dollars. 'Solgt til den dreng der ovre for 9 dollars,' sag-
de auktionarius. Han tog 8 dollars op af sin egen lomme og bed drengen om 
hans dollar. Drengen betalte sin dollar i småmønter - tog sin cykel og be-
lavede sig på at gå. Men han gik kun nogle få meter. Han parkerede omhygge-
ligt sin nyerhvervelse, gik tilbage og slog i taknemmelighed grædende sine 
arme om halsen på auktionarius.* (Improvement Era3 juni 1959, s. 447) 

Vi har allesammen brug for at føle os påskønnede. En amerikansk fabrikant, 
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Charles M. Schwab, har sagt følgende: "Jeg har endnu ikke fundet et menne-
ske, som ikke gjorde et bedre stykke arbejde og lagde flere kræfter i un-
der indflydelse af påskønnelse, end det nogen sinde ville have gjort under 
indflydelse af kritik - uanset den pågældendes forhold i livet." (Richard 
Evans Quote Bbok, s. 171) Når vi giver udtryk for påskønnelse og anerken-
delse, giver vi andre mennesker større tiltro til os og vi opmuntrer dem 
til at gøre deres bedste. 

Ældste Richard L. Evans jr. har skrevet følgende to historier om nødvendig-
heden af at udtrykke taknemmelighed: 

"Lige til denne morgen har jeg syntes at jeg er blevet ført temmelig meget 
bag lyset. På bekomstning af en betragtelig masse anstrengelser og ubeha-
geligheder, har jeg for nogle dage siden gjort en ven en tjeneste, som var 
vanskelig at udføre - på hans indtrængende opfordring. Så vidt jeg ved har 
han ikke gjort sig særlige anstrengelser for at møde mig siden. Jeg fik 
ikke et ord til tak - jeg har ikke set noget tegn på påskønnelse - ikke 
en antydning om mit arbejde har været tilfredsstillende - bare tavshed. 

Tavshed - det var det hele, lige til denne morgen, da jeg modtog en oprig-
tig anerkendelse på et stykke papir fra ham. Og i det øjeblik det tog mig 
at læse det, varmede det mit hjerte og ændrede mit syn på hele denne sag. 
Det kostede ham ikke megen tid at skrive denne seddel, men det var en rig 
belønning for mig... 

Jeg husker også hvordan jeg for nogle måneder siden blev bedt om at gøre 
noget for én jeg ikke kendte meget til... Under forespørgslerne var han 
så rar og ivrig, kom med komplimenter og smigrede! Men fra det øjeblik jeg 
påtog mig den ønskede opgave, har jeg ikke set noget tegn på taknemmelig-
hed." (Richard L. Evans - The Man and His Message> s. 285) 

Hvordan ændrede taknemmelighedsytringen ældste Evans følelser? 

Hvorfor er det så vigtigt at vi siger tak til andre? 

Kan I nævne nogle ting, andre gør for os, som vi bør være taknemmelige for? 

Hvordan kan vi vise taknemmelighed i vort hjem, i kirken, i nabolaget og 
i samfundet? 

Frelseren har lært os et vigtigt princip idet han sagde: "Alt hvad I vil, 
at menneskerskal gøre mod jer, det samme skal I gøre mod dem." (Matt. 7:12) 
Vi har allesammen brug for at modtage anerkendelse. 

LÆR TAKNEMMELIGHED I HJEMMET 

"En nedslået mor klagede en gang til sin nabo over, at der ikke var nogen 
i hendes familie, der så ud til at værdsætte det, hun gjorde. De nævnede 
aldrig et ord om de store anstrengelser hun gjorde sig for at holde huset 
rent, fordi hun pyntede til helligdagene og for at holde deres tøj rent 
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og nystrøget. De takkede hende aldrig for den dejlige mad, hun lavede el-
ler fordi hun kørte dem i skole og til arbejde... Det ærgrede hende at de 
tog hende for givet. 

Hendes nabo svarede: 'Marianne, du har et rent og tiltalende hjem. Dine 
børn er altid rene og pæne når de går i skole og til møder. Du er en yp-
perlig kok og jeg kender ingen der er mere trofast end du til at udføre 
arbejdet i kirken. Jeg tror bestemt at din mand og dine børn værdsætter 
dine anstrengelser og synes de er prisværdige. Det kan være at de andre 
medlemmer af din familie føler den samme skuffelse som du, fordi I ikke 
plejer at rose eller give udtryk for påskønnelse i jeres familie.'" (Hjæl-
peforeningens lektiekursus> 1976-77, s. 12) 

Hvad gjorde naboen Marianne opmærksom på? (At hun ikke havde belært om 
taknemmelighed ved sit eksempel.) 

Hvis vi skal udvikle og belære om taknemmelighed til medlemmerne i vor fa-
milie, er vi nødt til allerførst selv at vække en taknemmelig indstilling 
hos os selv. "Det er lige så vigtigt for vor familie at de lærer at udtryk-
ke taknemmelighed for hinanden, som det er at modtage påskønnelse fra de 
andre. Hvis vi ikke lærer andre at udtrykke påskønnelse ved vort eksempel, 
og lærer dem at gøre det, vil de måske ikke lære denne vigtige ting... 
Hvis vi ønsker at de andre skal fortsætte med at gøre som de nu gør, er 
det bedst at vi lader dem vide, hvor meget vi påskønner det." (Samme s. 12) 

Vi må lære vore børn at sige tak for de gaver de modtager og for de velsig-
nelser, andre viser dem - og det skal man begynde med allerede medens de 
er små. 

Ældste A. Theodore Tuttie fra De halvfjerds første Kvorum, har fortalt om 
en oplevelse der indtraf, medens han opholdt sig i et hjem i forbindelse 
med et besøg til en stavskonference: 

"Der sidder en ung mand her i dag, i hvis hjem jeg har været gæst i for-
bindelse med en stavskonference. Da han netop havde forladt sit hjem for at 
gå på BYU, kunne jeg sove i hans værelse en lørdag nat. Da hans dejlige mor 
viste mig værelset, åbnede hun skabet, hvor jeg så et håndskrevet brev, 
som var sat fast på bøjlestangen. Der stod: 

Kære mor, 
Tak for alt hvad du har gjort for mig - specielt her i sommer. Du er noget 
'helt specielt' og jeg takker Herren for den velsignelse det er at være 
din søn. 
Jeg elsker dig og påskønner alt hvad du gør for mig. Vi ses til november. 

Paul. 

Hun stod stille medens jeg læste det. Så sagde hun: 'Jeg håber ikke du 
har noget imod at hænge dit tøj her. Dette brev har stadig en særlig be-
tydning for mig. Forstår du, hver gang jeg lukker dette skab op læser jeg 
det igen, og jeg vil gerne have at det sidder der lidt længere.'" (Citeret 
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af Leon R. Hartshorn i Outstanding Stories by General Authorities. s. 218-
19.) 

Hvordan udtrykte denne søn sin taknemmelighed mod sin mor? 

Hvad fik det hende til at føle? 

Kan I nævne andre mader, hvorpå børn kan udtrykke påskønnelse for familiens 
medlemmer? For lærere i skolen og i kirken? 

Vi kan lære vore børn at være taknemmelige for alt hvad vor himmelske Fa-
der har skabt. Vi kan vise dem de smukke blomster, stjerner, solnedgange 
og alle andre ting i naturen ved at spadsere og tage på ture med dem og 
tale med dem om det Gud har skabt. Årstidernes skiften giver os muligheder 
for at henlede opmærksomheden på de velsignelser vores familie modtager 
fra Gud. Hvis vi ønsker at vore børn skal værdsætte disse Guds gaver, er 
vi nødt til at give os tid til selv at vise vor taknemmelighed for dem. 

Vi kan hjælpe vore børn til at påskønne vore velsignelser, hvis vi inddra-
ger dem i familiens tjenestegerninger overfor folk der er handicappede el-
ler mindre heldigt stillede end vi. Ved hjælp af sådanne tjenestegerninger 
kan vi vise vor taknemmelighed for de velsignelser, der sætter os i stand 
til at yde sådanne tjenester. 

Det er vigtigt at vi i familien beder bønner, hvor vi takker og priser Gud. 
Om dette har præsident N. El don Tanner, fra Det øverste Præsidentskab, 
sagt: 

"Jeg blev meget bevæget en dag, da én af vore små piger efter vores familie-
bøn sagde: 'Far, jeg synes ikke vi bør bede om flere velsignelser. Herren 
har været så god ved os, men jeg synes vi skulle bede ham hjælpe os til at 
blive værdige til de velsignelser vi modtager. Lige siden har vi forsøgt 
at være flittigere til at udtrykke vor taknemmelighed overfor vor Fader i 
Himlen." (Seek Ye First the Kingdom of God,, s. 159-60) 

Hvordan kan man, ved at udtrykke sin taknemmelighed i bøn, lære familien 
at blive mere opmærksomme på deres velsignelser? 

KONKLUSION 

Taknemmelighed er en følelse der bør være en selvfølge at have i forbindel-
se med alt i vort liv, både personligt og i familien. Vi er blevet rigt 
velsignet af vor himmelske Fader og bår ustandselig takke ham for hans 
velsignelser. Når vi takker vor himmelske Fader og andre mennesker, vil vi 
hjælpe vore børn til at udvikle taknemmelighed. Vi vil føle større kærlig-
hed i familien. Vor himmelske Fader har lovet os at "den, der modtager alt 
med taknemmelighed, skal blive herliggjort, og de jordiske ting skal til-
falde ham hundrede fold, ja, mere." (L&P 78:19) 

UDFORDRING 
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Tænk på de mennesker, som udfører noget vigtigt for jer (venner, lærere* 
præstedømmeledere, forældre, andre familiemedlemmer, håndværkere) og fHnd 
ud af hvordan I kan vise dem taknemmelighed. 

Tal om taknemmelighed med jeres familie til familiehjemmeaftenen. Hjælp 
jeres børn med at udtrykke deres taknemmelighed mod andre. Vær flittigere 
til at sige tak i jeres familiebønner. 

Vælg et menneske, som du føler dig taknemmelig overfor, og gør noget for 
den pågældende i denne uge for at vise din taknemmelighed. 

YDERLIGERE SKRIFTSTEDER 

Sale 100 (en takkesalme) 
1. Tessalonikerne 5:16-18 (sig tak for alle ting) 
1. Tim. 2:1 (frembær din tak) 
Johannes Åbenbaren 7:12 (englene priste Gud) 
Mosiah 2:23-25 (vor gæld til Gud) 
Alma 7:23 (sig tak for alt hvad I modtager) 
Alma 37:37 (lad dit hjerte være fuld af taksigiese) 
L&P 46:32 (tak Gud for alle de velsignelser I modtager) 
L&P 88:33 (vigtigheden af at glæde sig over Guds gaver) 

LÆRERFORBEREDELSER 

Forberedelser før denne lektie: 
1. Sørg for at der er tavle og kridt 
2. Bed nogle elever læse eller fremlægge historier og skriftsteder fra 

denne lektie. 
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Kommentarer 
og forslag 

Di ne kommentarer og forslag angående dette lektiehæfte vil blive modtaget 
med tak. Vær venlig at sende dem til: 

Instructional Development 
50 East North Temple Street 
24th Floor 
Salt Lake City, Utah 84150 
USA 

Skriv dit navn og din adresse. Angiv derpå lektiehæftets navn, hvordan du 
har brugt det, din mening om dets styrke og svagheder og ethvert forslag 
til forbedringer. 
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Newquist. Deseret Book Co., Salt Lake City 1974 
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Durrant, George D.: Love at Home, Starring Father. Bookcraft, Salt Lake 
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Evans, Richard L. Jr.: Richard L. Evans - The Man and His Message. 
Bookcraft, Salt Lake City 1973 
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Familiens hjemmeaften 1968. Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, 
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Journal of Discourses. 26 vols. Latter-day Book Depot, 1854-86, London 
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Petersen, Mark E.: Toward A Better Life3 Deseret Book Co., Salt Lake City 
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Prayer. Deseret Book Co., Salt Lake City 1977 
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Church of Jesus Christ of Latter-day Saints 1978 

Rector, Hartman and Connie: No More Strangers. 3 vols. Bookcraft, Salt Lake 
City 1971-76 

Relief Society - History of Relief Society,1842-1966. General Board of 
' * Relief Society, Salt Lake City 1967 

Richards, Stephen L.: Where is Wisdom? - Deseret Book Co., Salt Lake City 
1955 

Roberts, B. H. A. Comprehensive History of The Church of Jesus Christ of 
Latter-day Saints, Century One. 6 vols. The Church of Jesus Christ of 
Latter-day Saints 1930 

Romney, Marion G.: Look to God and Live. Compiled by George J. Romney. 
Deseret Book Co., Salt Lake City 1971 

Rosenpigernes kursus A, 1977 - Lær visdom i din ungdom 

Rosenpigernes kursus B, 1978 Vend alle tanker mod mig 

Small Branch Guidebook. Rev. ed. The Church of Jesus Christ of Latter-day 
Saints 1978 

Smith, George A.: Memoirs of George A. Smith. Original in Church Historian's 
Office, Salt Lake City, Utah 

Smith, Hyrum M. and Sindahl, Janne M.: The Doctrine and Covenants Commen-
tary. Rev. ed. Deseret Book Co., Salt Lake City 1972 

Smith, Joseph F.: Evangeliske lærdorme, København 1980 

Smith, Joseph Fielding: Profeten Joseph Smiths lærdomme, København 1954 

Smith, Joseph Fielding: Lærdomme om frelse. 3. årg. Samlet af Bruce R. 
McConkie. Bookcraft, Salt Lake City 1954-56 

Take Heed of Yourselves! - Deseret Book Co., Salt Lake City 1966 

Smith, Joseph. History of The Church of Latter-day Saints. 7 vols. 2nd. ed. 
rev. Edited by B. H. Roberts. The Church of Jesus Christ of Latter-day 
Saints, 1932-51. Salt Lake City 

Spafford, Belle S.: Women i Today's World. Deseret Book Co., Salt Lake 

City 1971 
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Speeches of the Year. BYU devotional and fireside addresses, published 
annually by Brigham Young University Press, Provo, Utah 

Supplement til instruktions håndbog nr. 3 (PBCT 0369) 
Tanner 
Tanner, N. Eldon: "Eternal Progress Through My Vocation" - Explorer 

Conference, 26. aug. 1963. Brigham Young University, Provo, Utah 

" Seek Ye First the Kingdom of God. Compiled by LaRue Sneff. Deseret 
Book Co., Salt Lake Sity 1973 

Thomson, Lucy Gertsch, comp.: Stories That Live. Deseret Book Co., Salt 
Lake City 1956 

Tilsyn med undervisningen (PBTD 0092) 

Tullidge, Edward W. The Women of Mormondom. New York 1877 

Young, Brigham: Discourses of Brigham Young. Selected by John A. Widtsoe. 
Deseret Book Co., Salt Lake City 1941 

Kirkens historie (Seminar og Institut) (PHSI 0689 DA) 
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En sidste dages 
hellig familie 

1. Familie leger sammen 

2. En far velsigner sit barn 

3. Bedsteforældre kommer for at se den lille nyfødte 

4. Far og datter går ud sammen 

6. Vi viser hinanden opmærksomhed 

7. Ærbødighed - en velsignelse for os selv og familien 

8. Familiebøn giver familiesammenhold 

9. Et nyfødt barn velsignes i hjemmet 

10. Forfriskninger til familiehjemmeaften 

11. Familien deltager sammen i kirkens møder 

12. En mor lærer sin datter at bage 

13. To legekammerater 

14. Familien studerer skrifterne sammen 

15. Familien består i al evighed 

16. Familien knyttes sammen under måltiderne 
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