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KOM TIL TEMPLET

Der er mange årsager til, hvorfor vi ønsker at komme til tem-
plet. Alene dets udseende giver os en antydning af det dybe
åndelige formål. Det er langt tydeligere inden for dets mure.
Over døren til templet står disse hyldestord: »Helliget Herren«.
Når man kommer ind i ethvert af de indviede templer, er man
i Herrens hus.

Vi bygger mange forskellige bygninger i Kirken. I dem tilbe-
der vi, underviser vi, slapper af sammen og organiserer sam-
men. Vi kan organisere stave og ward samt missioner og kvo-
rummer og Hjælpeforeninger i disse bygninger eller endog
i lejede lokaler. Men når vi organiserer familier i henhold til den
orden, som Herren har åbenbaret, så organiserer vi det i tem-
plet. Tempelægteskabet, som er en beseglende ordinance, er den
kronende velsignelse, som man kan gøre krav på i templet.

I templerne kan de medlemmer af Kirken, der er værdige,
deltage i de højeste forløsende ordinancer, som menneskeheden
har fået åbenbaret. Ved en hellig ceremoni bliver man tvættet og
salvet, belært, begavet og beseglet. Og når vi modtager disse
velsignelser for os selv, kan vi derefter modtage dem som sted-
fortræder for mennesker, der døde uden selv at have haft denne
mulighed. I templerne udføres de hellige ordinancer for de
levende og for de døde. Her findes det dåbsbassin, hvor der
udføres stedfortrædende dåb for de døde, idet værdige med-
lemmer virker som stedfortrædere for dem, der er døde og
befinder sig på den anden side af sløret.

»Kom til templet.« Kan I ikke komme nu, så kom snart. Bed
inderligt om det, bring orden i jeres liv, spar hvad I kan af penge
i håb om, at den dag må komme. Begynd med det samme på
den ofte meget vanskelige omvendelsesrejse. Templet forvand-
ler det enkelte menneske og giver rigelig bonus for den indsats,
der ydes for at komme der. For nogle af jer, som bor langt fra et
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tempel, kan det ske, at templet kommer til jer, før I kommer til
det. Bevar troen og håbet og beslutningen om at komme der –
om at I vil være værdige, og at I vil komme i templet.

DISSE TING ER HELLIGE

En omhyggelig læsning af skrifterne åbenbarer, at Herren
ikke fortalte alle mennesker alt. Der var visse krav, som skulle
opfyldes, for at modtage hellig viden. Tempelceremonierne
hører til denne kategori.

Vi taler ikke om tempelordinancerne, når vi er uden for tem-
plerne. Det har aldrig været meningen at kendskab til disse
tempelceremonier skulle begrænses til nogle få udvalgte, som
var forpligtede til at sørge for, at andre aldrig fik noget at vide
om dem. Det er faktisk lige modsat. Vi opfordrer indtrængende
enhver til at kvalificere sig til og forberede sig til oplevelsen i
templet. De, som har været i templet, er blevet belært om et
ideal: En dag vil hver eneste levende sjæl og alle, som nogen
sinde har levet, få mulighed for at høre evangeliet og for at
acceptere eller afvise det, som templet tilbyder dem. Hvis denne
mulighed afvises, må afvisningen nødvendigvis være den
pågældendes egen beslutning.

Templets ordinancer og ceremonier er enkle. De er smukke.
De er hellige. De holdes fortrolige for ikke at komme til menne-
sker, som er uforberedte. Nysgerrighed er ikke forberedelse.
Dyb interesse er ikke i sig selv en forberedelse. Forberedelse til
modtagelse af ordinancerne omfatter de indledende skridt: Tro,
omvendelse, dåb, bekræftelse, værdighed, den modenhed og
værdighed, man bør have, når man er indbudt som gæst i Her-
rens hus.

Vi må være forberedt, før vi kommer til templet. Vi må være
værdige, før vi kommer til templet. Der er fastsat restriktioner
og betingelser. De er fastsat af Herren og ikke af mennesker. Og
Herren har alle rettigheder og hele myndigheden til at lede alt
vedrørende templet, så det kan holdes helligt og fortroligt.

Alle, som er værdige og opfylder alle krav, kan komme i tem-
plet, hvor de kan få del i de hellige ritualer og ordinancer.
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VÆRDIG TIL AT INDTRÆDE

Når man først har en vis forståelse for tempelvelsignelsernes
værdi og helligheden i de ordinancer, der udføres i templet, vil
man tøve med at sætte spørgsmålstegn ved de høje standarder,
som Herren har sat for at komme ind i det hellige tempel.

Man må være i besiddelse af en gyldig tempelanbefaling for
at få adgang til templet. Denne anbefaling skal underskrives af
biskoppen og et medlem af stavspræsidentskabet. I en mission
er det naturligvis grenspræsidenten og missionspræsidenten,
der har ansvar for at udstede tempelanbefalinger. Kun værdige
medlemmer bør besøge templet. Biskoppen har pligt til at stille
spørgsmål om vores personlige værdighed. Dette interview har
stor betydning for dig som medlem af Kirken, for det er en
mulighed for sammen med en ordineret Herrens tjener at
vurdere din levevis. Hvis der er et eller andet galt i dit liv, vil
biskoppen være i stand til at hjælpe dig med at bringe det i
orden. På denne måde kan du, ved at rådføre dig med den
almindelige dommer i Israel, erklære din værdighed eller blive
hjulpet til at blive værdig, så du kan komme i templet med
Herrens godkendelse.

Præsident N. Eldon Tanner, som var førsterådgiver i Det
Første Præsidentskab, talte ved præstedømmemødet ved en
generalkonference om interview: Hans råd har betydning både
for kirkeledere, der afholder interview, og for medlemmer, der
bliver interviewet. Tænk omhyggeligt over dette råd:

I, biskopper eller stavspræsidenter, begynder måske et
interview i forbindelse med en tempelanbefaling omtrent
således:

»Du er kommet til mig for at få en anbefaling, så du kan
komme i templet. Det er mit ansvar at repræsentere Herren
i et interview med dig. Efter interviewet skal jeg underskrive
din tempelanbefaling. Men min underskrift er ikke den
eneste, der har betydning på din tempelanbefaling. Før anbe-
falingen er gyldig, må du selv underskrive den.

Når du underskriver din anbefaling, afgiver du en forsik-
ring over for Herren om, at du er værdig til de velsignelser
og privilegier, som skænkes dem, der har en sådan anbefa-
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ling. Der er nogle standardspørgsmål, som jeg vil stille dig . . .
Du skal svare ærligt på dem alle.« . . .

Og efter at du har stillet ansøgeren disse nødvendige
spørgsmål, kan du eventuelt tilføje en bemærkning som
denne: »Den, som går ind i Herrens hus, må være befriet for
enhver uren, uheldig, uværdig og unaturlig vane« . . .

Vore interview må afholdes i kærlighed og ærbarhed. Ofte
er der ting, der kan ordnes, hvis man spørger: »Har du nogen
grund til at føle dig utilpas eller måske oven i købet uærlig
over for Herren, hvis du skulle underskrive din egen tempel-
anbefaling?

Kunne du tænke dig lidt tid til at få bragt nogle personlige
ting i orden, før du underskriver den? Husk, at Herren ved
alt og ikke lader sig spotte. Vi forsøger at hjælpe dig. Lyv
aldrig for at opnå en kaldelse, en anbefaling eller en velsig-
nelse fra Herren.«

Hvis I griber sagen an på denne måde, er det medlemmets
ansvar at interviewe sig selv. Biskoppen eller stavspræsiden-
ten har retten til at kunne skelne. Han vil vide, om der er hin-
dringer, som burde fjernes, før anbefalingen kan udstedes
(Velsignelserne ved kirkelige interview«, Den danske Stjerne,
apr. 1979, s. 71–76).

Interviewet for at få en tempelanbefaling afholdes under fire
øjne mellem biskoppen og det pågældende kirkemedlem. Med-
lemmet stilles her nogle undersøgende spørgsmål om personlig
adfærd og værdighed samt om vedkommendes loyalitet over
for Kirken og dens ledere. Medlemmet må bekræfte, at han eller
hun er moralsk ren og holder visdomsordet, betaler trofast
tiende, lever i overensstemmelse med Kirkens lærdomme og
ikke har forbindelse med eller sympatiserer med frafaldne
grupper. Biskoppen har fået instruktioner om, at han skal
bevare det, der kommer frem under sådanne interview, strengt
fortroligt.

Acceptable svar på biskoppens spørgsmål vil normalt fastslå
værdighed til at få en anbefaling. Hvis en ansøger ikke holder
budene, eller der er noget, den pågældende bør bringe i orden,

4



må han eller hun nødvendigvis udvise sand omvendelse, før
der kan udstedes en tempelanbefaling.

Efter biskoppen har afholdt et sådant interview, vil vi på
samme måde blive interviewet af et medlem af stavspræsi-
dentskabet, før vi kan komme i templet. Hvis vi skal i templet
for første gang, er det sædvanligvis stavspræsidenten selv, der
interviewer.

Når man kommer for at blive interviewet for at få en tempel-
anbefaling, er det klart, at man accepterer den bedømmelse, der
gives af ham, der er udpeget til at være dommer i Israel, og som
har ansvaret for at repræsentere Herren ved afgørelsen af, om
det er passende for os at komme på dette hellige sted.

FØRSTE GANG OG HVER GANG

Hvis du skal i templet for første gang, er det helt normalt at
være lidt nervøs. Vi er naturligvis ængstelig for det ukendte. Vi
bliver ofte nervøse, når der skal ske noget nyt.

Vær rolig. Du skal til templet. Der vil være nogen til at hjælpe
dig overalt i templet, hvor du kommer. Du vil blive omhygge-
ligt vejledt – så vær rolig.

Når vi træder ind i templet, bør vi være ærbødige. Nødven-
dige samtaler bør føres hviskende. Vi er naturligvis helt
ærbødige og stille, mens instruktionerne gives.

Der er kun få steder, hvor man i dag har mulighed for at
meditere i stille ærbødighed. I nogle templer er det således, at
man samler hele gruppen i et lille lokale, før man begynder at
udføre selve ordinancerne. Her venter medlemmerne, til hele
gruppen er samlet. I reglen bliver vi let utålmodige, når vi skal
vente. Er man den første, der kommer ind i et lokale, hvor man
er tvunget til at vente på den sidste, før man kan kommer
videre, vil man under andre omstændigheder blive irriteret.
Men i templet er det lige modsat. Ventetiden betragtes som en
udsøgt mulighed. Det er et stort privilegium at sidde helt stille
uden at tale med nogen og overlade sindet til ærbødig og ånde-
lig eftertænksomhed! Det er forfriskende for sjælen.
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Når du kommer ind i templet, så husk at du er gæst i Herrens
hus. Det er en glæde, men en stille glæde. Det kan somme tider
ved tempelvielser være nødvendigt at minde familie og venner
om, at deres kærlige udbrud og lykønskninger, deres glade gen-
syn med familiens medlemmer, som de ikke har set i længere
tid, bør foregå mere afdæmpet og hviskende. Højrøstet tale eller
latter er ikke passende i Herrens hus.

Ret dig efter tempeltjenernes anvisninger. Der vil være nogle
til at vejlede dig undervejs.

BELÆRING FRA DET HØJE

Før du skal i templet for første gang, og selv om du har været
der mange gange, er det godt at erkende, at lærdommene i tem-
plet gives ved symboler. Herren, mesterlæreren, gav mange af
sine belæringer på denne måde.

Templet er en storslået skole. Det er et lærdommens hus.
I templerne bevares atmosfæren, så den er ideel for belæringer
om det, der er dybt åndeligt. Afdøde dr. John A. Widtsoe fra De
Tolvs Kvorum var en fremtrædende universitetsrektor og en
verdensberømt videnskabsmand. Han havde stor ærbødighed
for tempeltjeneste og sagde ved en bestemt lejlighed:

Tempelordinancerne omfatter hele frelsesplanen, som
Kirkens ledere har belært om fra tid til anden, og her forkla-
res ting, som er vanskelige at forstå. Det er ikke vanskeligt at
få tempellærdommen til at passe ind i den store frelsesplan.
Det filosofisk fuldkomne i begavelsen er et af de bedste argu-
menter for tempelordinancernes nøjagtighed. Desuden gør
denne fuldstændige oversigt og udlægning af evangeliets
plan tilbedelse i templet til den mest effektive måde, hvorpå
man kan forny sin hukommelse med hensyn til hele evange-
liets struktur.

Der er en anden kendsgerning, som altid på mig har virket
som et kraftigt indre bevis om sandheden af tempeltjenesten.
Begavelsen og tempeltjenesten, som Herren åbenbarede til
Joseph Smith . . . forekommer klart i fire adskilte dele: De ind-
ledende ordinancer; instruktionerne, der gives ved belæring
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og fremstilling; pagter; og endelig en prøve på vores kund-
skab. Jeg tvivler på, at profeten Joseph, der hverken var
uddannet eller oplært i logik, af sig selv kunne have gjort
tingene så logisk fuldkomne (John A. Widtsoe, »Temple
Worship,« Utah Genealogical and Historical Magazine, 12. apr.
1921, s. 58).

Lad os atter citere fra ældste Widtsoes artikel:
Vi lever i en verden med symboler. Vi får al vores viden

ved symboler. Vi skriver et par tegn på et stykke papir og
siger, at det danner et ord, der betyder kærlighed eller had
eller barmhjertighed eller Gud eller evighed. Disse tegn er
måske ikke særlig smukke for øjet. Ingen synes, at der er
noget forkert ved symboler på siderne i en bog, selv om de
ikke er så prægtige eller smukke som det, de repræsenterer.
Vi har ikke noget imod symbolerne G-u-d, selv om de ikke er
så prægtige eller smukke som det, de repræsenterer. Vi er
glade, fordi vi har symboler, hvis blot symbolernes betydning
står klart for os. Jeg taler til jer i aften, og I har ikke noget
særligt imod den måde, jeg taler på, eller mit ordvalg; eller
med at følge den tankerække, som jeg har forsøgt at få jer til
at forstå. I glemmer, at det er ord og bevægelser . . .

Vi lever i en verden med symboler. Ingen mand eller
kvinde kan komme ud fra templet og have modtaget tempel-
begavelsen, som han eller hun burde, uden at have set den
storslåede virkelighed bag symbolerne (»Temple Worship«,
s. 62).

Når du kommer til templet, og hvis du da husker, at lærdom-
mene er symbolske, kan du ikke gå derind med den rette ånd,
uden at du også går bort med en større forståelse og føler dig en
smule mere ophøjet og har fået en større kundskab om åndelige
ting. Undervisningen er fremragende. Den er inspireret. Her-
ren, mesterlæreren, underviste selv konstant sine disciple ved
lignelser, mundtlige symboler, der repræsenterer ting, der ellers
ville være vanskelige at forstå. Han talte om ganske almindelige
oplevelser fra disciplenes hverdag, og han fortalte om høns og
kyllinger, fugle, blomster, ræve, træer, tyve og røvere, solned-
gange, rige og fattige, lægen, reparation af klæder, ukrudt, huse,
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der blev fejet, grise, der blev fodret, om at tærske korn, samle
i lader, bygge huse, antage folk og en masse andre ting. Han
talte om sennepsfrøet og perlen. Han ønskede at belære sine
tilhørere, derfor fortalte han om enkle ting med symbolsk
betydning. Intet af dette var mystisk eller tilsløret, og det var alt
sammen symboler.

Templet bliver i sig selv et symbol. Hvis du ser et af temp-
lerne fuldt oplyst om aftenen, ved du, hvilket imponerende syn
det kan være. Når Herrens hus ligger badet i lys, fremhævet
i mørket, bliver det et symbol på Jesu Kristi evangeliums magt
og inspiration, der står som et banner i en verden, der synker
stadig dybere i åndeligt mørke.

Man vil ikke kunne forstå tempelceremonien fuldstændigt
den første gang. Man vil kun forstå noget af den. Men vend til-
bage igen og igen. Kom tilbage for at lære. Det, der har voldt dig
vanskeligheder eller spekulationer, eller som har virket mystisk,
vil du komme til at kende. Meget af det vil være det fredfyldte
og personlige, som du ikke rigtigt kan forklare andre. Men det
vil være noget, du ved.

Det, vi får ud af at komme i templet, afhænger i høj grad af,
hvad vi selv medbringer i form af ydmyghed og ærbødighed
samt vores ønske om at lære. Hvis vi er lærvillige, vil vi i temp-
let blive undervis af Ånden.

Når du har mulighed for at deltage i en begavelsessession
i templet eller overvære en besegling, så tænkt over den dybere
mening i det, du ser foregå. Tænk over disse ting i dagene efter
et tempelbesøg; gennemgå det hele i stilhed med en bøn i hjer-
tet, og du vil opdage, at du får større kundskab.

Noget, som har stor værdi ved vores oplevelse i templet, er,
at vi får præsenteret Guds hensigter med denne jord i en bred
og omfattende fremstilling. Når vi først har været gennem
templet (og vi kan komme tilbage og genopfriske vores erin-
dring), vil livets begivenheder passe ind i dette system. Vi kan
se, hvor vi er, og vi vil hurtigt se, når vi kommer på afveje.

Så glæd dig til at komme i templet. Led jeres børn imod
templet. Ret deres opmærksomhed imod det fra deres spæde

10



barndom, og begynd at forberede dem på den dag, hvor de selv
kan komme i det hellige tempel.

Men vær i mellemtiden selv lærvillig og ærbødig. Nyd lær-
dommene – de symbolske og dybsindige åndelige lærdomme –
som kun er tilgængelige i templet.

Det tager tid at tilrettelægge et tempelægteskab. Det fortjener
omhyggelig planlægning. Det sker ofte, at unge par, der forel-
sker sig og beslutter sig til at gifte sig, insisterer på at blive gift
lige med det samme, helst i løbet af en uge eller to, selv om
forældrene bønfalder dem om at vente. Forældrenes råd til dem
om at give sig mere tid til at forberede sig, udlægges somme
tider af de unge, som om forældrene er imod, at de gifter sig. De
unge er bange for, at noget vil gribe forstyrrende ind i deres
ægteskabsplaner, dersom de venter. Nogle unge mennesker
viser, at de er meget umodne og uhøflige, når de presser på for
omgående at træffe arrangementer, der kun kan imødekommes
med store vanskeligheder og ofte resulterer i en oplevelse, der
ikke bliver nær så mindeværdig, som den kunne være blevet
under andre omstændigheder.

Hvis tingene går for hurtigt eller sker under for stort pres,
mangler der noget ved det første besøg i templet eller ved bryl-
lupsdagen i templet. Det sker kun en gang i livet, at man er i
templet for første gang, eller bliver beseglet på sin bryllupsdag.
Det er værd at forberede sig på. Det er så betydningsfuld en
oplevelse, at vi ikke bør lade små detaljer i forberedelserne, de
små praktiske detaljer, fjerne opmærksomheden. Derfor bør alt
være ordnet i forvejen. Det kan resultere i en stor skuffelse, hvis
nogle væsentlige ting glemmes indtil selve dagen.

Hvis du kommer tidligt og sætter dig i templets kirkesal,
mens du stille og roligt iagttager folk, der ankommer, vil du
lægge mærke til, at de bringer noget med sig. Åndeligheden
varmer lokalet op, og det ændres fra et tomt lokale til en for-
samling, en forsamling af brødre og søstre, som er kommet med
en følelse af forventning.

Vi lever i en travl tid, så dette kan ikke altid lade sig gøre, når
vi kommer til et møde. Men uanset, hvordan vi har det ved ind-
ledningen af et møde, så er det dobbelt vigtigt, hvordan vi har

11



det, når vi tager til templet. Det gælder især, når vi skal i tem-
plet for første gang. Vi må sørge for at være der i meget god tid.

Som du ser, skal man ikke blot komme i god tid for at sikre
sig, at tempelanbefalingen og andre ting er i orden, og for at vi
kan tilpasse os denne nye oplevelse. Det er mere end det. Det er
også for at vi kan finde det rette sted og i fred og ro opnå den
rette stemning – og forberede os selv til det, der skal ske.

Indtil nu har vi kun talt om dem, der skal deltage i tempelce-
remonien, men det sker også, at man har planlagt en tempel-
vielse, og nogle meget nære familiemedlemmer ikke er i stand
til at få en tempelanbefaling. Måske er bruden eller brudgom-
men et nyt medlem, og hendes eller hans forældre er endnu
ikke medlemmer af Kirken, eller er måske for nye i Kirken til at
kunne få en tempelanbefaling. Det kan også være, at forældrene
er medlemmer af Kirken, men at en af dem ikke efterlever evan-
geliets standarder tilstrækkeligt til at kunne få en tempelanbe-
faling. Sådanne hindringer kan virke meget overvældende i for-
bindelse med tempelvielser. Ved en sådan lejlighed bør familien
være så tæt knyttet, at de sammen kan nyde disse hellige øje-
blikke i livet. Når en, der ikke opfylder kravene til at komme i
templet, bliver nægtet en tempelanbefaling, eller man ikke har
mulighed for at invitere et ikke-medlem – en ven eller slægtning
– til at overvære vielsen, kan der hurtigt opstå problemer. Det
kan skabe fortvivlelse og strid i netop det øjeblik, hvor der er
mest brug for fred og ro i sindet, således at der kan være størst
harmoni.

Hvad gør vi i sådanne tilfælde? Vi bør under alle omstændig-
heder ikke lægge pres på en biskop. Biskoppen kan, i henhold
til den standard, han er forpligtet til at overholde som dommer i
Israel, ikke i god tro udstede en tempelanbefaling til en, der ikke
opfylder kravene. Det ville være forkert over for dem, der er
involverede, og det vil ikke være fair over for biskoppen.

Har man planlagt et tempelægteskab til at finde sted på et
tidspunkt, hvor en af forældrene eller en nær slægtning ikke
kan komme i templet, kan omhyggelig planlægning meget vel
skabe en mulighed frem for et problem. Tænk over følgende
forslag. Inviter den af forældrene, som ikke er medlem, eller det
medlem, som ikke kan få en tempelanbefaling, med til templet
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sammen med det øvrige selskab. Der hersker en ånd på tempel-
grunden, som ikke findes andre steder. Nogle af templerne har
et besøgscenter. Tempelgrunden er altid smukt holdt. Det er et
sted med fred og harmoni.

Arranger at en eller anden kan vente sammen med det
pågældende familiemedlem. Jeg tror ikke, I ville synes om at
lade ham eller hende være alene. Der har været tilfælde, hvor
familiemedlemmer, der virkelig opfyldte kravene til at komme i
templet og overvære en vielse, var tilfredse med at tilbringe
tiden uden for tempelgrunden sammen med dem, der ikke
kunne komme ind. Her i disse omgivelser har de kunnet for-
klare, hvorfor de unge mennesker havde så stærkt et ønske om
at blive beseglet i Herrens hus.

På et sådant tidspunkt kan man øve stor indflydelse, hvilket
måske ikke havde været muligt på anden måde. Ved nogle af
de større templer afholdes der fx rundvisning. Planlægger man
begivenheden i forvejen, kan man tage særligt hensyn til et nært
familiemedlem, som af en eller anden grund ikke kan komme
i templet, ved at tilpasse en del af arrangementet efter den
pågældendes behov. På denne måde kan man i høj grad
afhjælpe den skuffelse, måske oven i købet krænkelse og bitter-
hed, som kan præge en forælder, som ikke er medlem eller ikke
er i stand til at få en tempelanbefaling.

I nogle templer er der indrettet et særligt værelse, hvor foræl-
dre, som ikke kan komme ind i selve templet, kan mødes med
en kvalificeret person, som kan besvare deres spørgsmål.

Det unge par må forstå, at deres forældre måske har glædet
sig til dette bryllup i hele datterens eller sønnens liv. Deres
ønske om at overvære brylluppet og den skuffelse, de føler, når
de opdager, at det ikke er muligt, er tegn på forældrenes hengi-
venhed. Det må det unge par ikke tage ilde op. De må prøve at
forstå forældrene og tage omhyggeligt hensyn til det ved plan-
lægningen af brylluppet.

Der vil selvfølgelig være tilfælde, hvor en far eller mor, der
ikke kan få en tempelanbefaling, bliver fornærmet og ikke vil
lade sig formilde. Ved en sådan situation må det unge par sørge
for at få det bedst mulige ud af situationen. Spørgsmålet kunne
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opstå: Skal vi ikke gifte os uden for templet, så de kan deltage i
brylluppet og derpå vente det nødvendige år, før vi træder ind i
templet? Men det ville ikke være nogen ideel løsning. Hvis man
bønsomt og omhyggeligt tilrettelægger brylluppet, vil man i de
fleste tilfælde kunne ændre problemet til noget, der i den sidste
ende knytter familien tættere til hinanden end tidligere.

Man bør ikke inviterer store grupper af venner, wardsmed-
lemmer og andre til at overvære vielsen. Følget bør være lille og
kun bestå af familie til de to, som skal giftes samt nogle få, som
det unge par føler sig knyttet til. Lejlighedsvis bliver en vielse
bekendtgjort i wardet med en invitation til alle om at forsøge at
komme for at støtte det par, der skal giftes. Det er hensigten
med en reception. Ved en bryllupsreception vil der være tid til
at hilse på venner og gratulanter. Selve tempelvielsen bør være
hellig, og kun de, som er særligt knyttet til brudeparret, bør tage
del i denne oplevelse.

De ord, som udtales ved beseglingsordinancen, citeres ikke
uden for templet, men vi kan beskrive beseglingsværelset og
fortælle, at det er smukt møbleret, og at ånden der er en ophøjet
ro, som er hellig i kraft af det, som udføres der.

Før brudeparret går til alteret, er det et privilegium for tem-
pelbesegleren at give visse råd og for det unge par at modtage
disse råd. Måske er dette nogle af de tanker, som det unge par
vil høre denne lejlighed:

»Det er jeres bryllupsdag i dag. I er overvældet af jeres bryl-
lup. Templerne er bygget som et helligt sted til brug ved
sådanne ordinancer. Vi er ikke i verden. Det, som er af verden,
gælder ikke her og bør ikke have indflydelse på det, vi gør her.
Vi er trådt ud af verden og ind i Herrens tempel. Dette vil blive
den vigtigste dag i jeres liv.

I blev født efter invitation af jeres forældre, som havde forbe-
redt et jordisk tabernakel, hvor jeres ånd kan bo. I er hver især
blevet døbt. Dåben er en hellig ordinance, et symbol på renselse,
død og opstandelse og symbol på opvækkelsen til et nyt liv.
Dåben omfatter omvendelse og forladelse for synder. Nadveren
er en fornyelse af dåbspagten, og dersom vi lever op til den, vil
vi til stadighed bevare forladelsen for vores synder.
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Du, brudgom, er blevet ordineret til præstedømmet. Du har
først fået overdraget Det Aronske Præstedømme og har sand-
synligvis udviklet dig i dets embeder – diakon, lærer og præst.
Så kom dagen, hvor du blev fundet værdig til at få overdraget
Det Melkisedekske Præstedømme. Det præstedømme, det
højere præstedømme, defineres som præstedømmet efter Guds
hellige orden, eller det hellige præstedømme efter Guds Søns
orden (se Alma 13:18 og Helaman 8:18). Du fik overdraget et
embede i præstedømmet. Du er nu ældste.

I har hver især modtaget jeres begavelse. Ved denne bega-
velse har I fået tildelt evige muligheder. Men alt dette var på en
vis måde en forberedelse til, at I skulle komme til alteret og
blive beseglet som mand og hustru for tid og al evighed. I bliver
nu en familie, der frit kan deltage i skabelsen af liv, og således
får I mulighed for at hellige jer og yde ofre ved at bringe børn til
verden og opdrage dem og hjælpe dem til at komme sikkert
gennem deres jordiske tilværelse, så I en dag vil kunne se dem
deltage i disse hellige tempelordinancer, ligesom I selv gør lige
nu.

I er kommet af egen fri vilje, og I er fundet værdige. Denne
forening vil kunne blive beseglet ved forjættelsens Helligånd.

Nu, mine venner, sender jeg jer en anden Talsmand, for at
han kan blive i jeres hjerter, ja, forjættelsens Helligånd, og
denne Talsmand er den samme, som jeg lovede mine disciple,
som der står skrevet i Johannes‹ vidnesbyrd.

Denne Talsmand er den forjættelse, som jeg giver jer om
evigt liv, ja, det celestiale riges herlighed (L&P 88:3–4).

Det er et stort ansvar at acceptere hinanden i ægteskabspag-
ten, et ansvar, der indebærer ubegrænsede velsignelser.«

Et brudepar vil sikkert være så følelsesmæssigt engageret i
brylluppet, at de måske ikke lytter omhyggeligt – de hører
måske ikke rigtigt beseglingsordinancens ordlyd. Selv om vi
ikke kan gentage disse ord uden for templet, vil vi lejlighedsvis
kunne høre dem igen ved at overvære en vielse. Det er en gav-
mild Herre, der har tilladt os dette. Ved sådanne lejligheder vil
vi ikke være så personligt engageret, hvorfor vi mere omhygge-
ligt lytter til de ord, der udtales i ordinancen. Vi kan naturligvis
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også få opfrisket indholdet samt det åndelige ved begavelsen,
hvis vi vender tilbage for at tjene dem, der er gået forud.

Hvis du tidligere er blevet gift uden for templet, ønsker du
måske at blive beseglet for al evighed, og hvis du har børn, at få
dem beseglet til dig i et evigt familieforhold. Hvis du kvalifi-
cerer dig hertil, kan det blive dit store privilegium at modtage
denne velsignelse.

KLÆDT I HVIDT

Når vi udfører ordinancer i templet, er vi klædt i hvidt.
Denne påklædning er symbolet på renhed og værdighed.

Når man kommer ind i templet skifter man fra sit alminde-
lige tøj til det hvide tempeltøj. Man skifter tøj i et omklædnings-
rum, hvor alle får tildelt et skab og en plads til at klæde sig om,
helt for sig selv. I templet efterlever man omhyggeligt idealet for
ærbarhed. Når man hænger sit tøj i skabet, efterlader man sam-
tidigt sine bekymringer og det, som kan aflede opmærksom-
heden her. Når man kommer ud fra dette lille omklædnings-
rum, klædt i hvidt, føler man sig lige og et med alle andre, der
også er klædt på samme måde.

Hvis du skal i templet for første gang, så rådfør dig med din
biskop. Når han udsteder din tempelanbefaling, vil han forklare
dig noget om, hvilken påklædning der kræves i templet. Du
behøver ikke at bekymre dig for, hvordan du får fat i dette tøj.
Du kan enten købe det hos Kirkens Distribution eller leje det i
visse templer. I sidste tilfælde er der kun en meget beskeden
afgift, som kun dækker omkostningen ved at vaske tøjet. At leje
tøj er ikke muligt i mindre templer.

Og ligesom vi ikke taler særlig meget om templets ceremo-
nier og ordinancer, kan vi også kun fortælle meget lidt om det
tøj, man har på i templet. Men vi kan sige, at det, ligesom cere-
monierne, har stor symbolsk betydning.

Kirkens medlemmer viser deres ærbødighed og respekt, når
de besøger templet klædt og soigneret på en sådan måde, at de
ikke føler sig utilpas i Herrens nærhed. Prøv et øjeblik at fore-
stille dig, at du er inviteret hjem til en højtstående, respekteret
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leder. Du er klar over, at du vil være sammen med udsøgte
gæster, som har modtaget lignende invitationer. Invitationen
er tegn på, at værten respekterer dig meget. Du er klar over, at
der er mange mennesker, som ville sætte stor pris på en sådan
invitation, men af en eller anden grund har de ikke fået den, og
kan derfor ikke deltage. I sådanne tilfælde er det usandsynligt,
at du ville komme i gammelt arbejdstøj eller i fritidstøj. Det er
tvivlsomt, at en mand ville komme ubarberet eller en kvinde
ufriseret.

Dannede og kultiverede personer vil ofte, når de har modta-
get en invitation til et betydningsfuldt selskab, spørge, hvilken
påklædning vil være passende. Ville du ikke forberede dig
omhyggeligt til en sådan særlig anledning? Du ville måske
oven i købet købe nyt tøj i håb om, at dit udseende ikke ville
aflede opmærksomheden fra de ophøjede omgivelser.

Du ville også være opmærksom på, at dit tøj var rent og
nystrøget. Du ville ikke føle dig godt tilpas, hvis du ikke var
klædt på til lejligheden.

Muligheden for at besøge templet kan meget vel sammenlig-
nes med en sådan invitation.

Der er kun en situation, hvor Kirkens medlemmer inviteres
til at komme ind i templet i deres almindelige tøj, og det er, når
de skal overvære en tempelvielse. I så fald er det kun skoene, de
skal tage af og i stedet tage hvidt fodtøj på. Dette blev for mange
år siden tilladt af Brødrene af hensyn til de familiemedlemmer
og venner, som ikke deltager i en begavelsessession umiddel-
bart før vielsen.

Brude og brudgomme indtræder i templet for at blive viet for
tid og al evighed. Der bærer brudene hvide kjoler med lange
ærmer, og som er sømmelige i design og stof samt uden over-
dådig pynt. Brudgomme er ligeledes klædt i hvidt. Brødre, som
kommer for at overvære bryllupper, kommer ikke i smoking.

Vi har fra tid til anden undret os og været en smule skuffede,
når vi har været i templet, og set mennesker, der er kommet for
at overvære en vielse eller deltage i en tempelsession, være
klædt, som om de skulle på udflugt eller overvære en sportsbe-
givenhed.
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Det privilegium, det er at komme i templet, fortjener større
opmærksomhed fra os. Det behager Herren, at vi tager et bad
og tager rent tøj på, selv om det tøj, vi har, ikke er særlig dyrt.
Vi bør klæde os på en sådan måde, så vi ville føle os godt tilpas
ved at deltage i et nadvermøde eller i et fint selskab.

Ind imellem sker det ved bryllupper, at der kommer en eller
anden, som tilsyneladende har taget meget lidt hensyn til de
råd, Brødrene har givet om påklædning og soignering, om ikke
at følge verdens yderliggående mode med hensyn til tøj,
hårlængde, frisurer osv. Vi undrer os over, hvordan en person,
der er moden nok til at få adgang til templet, så ikke samtidig
kan fornemme, at Herren ikke har behag i dem, der tilsynela-
dende foretrækker at følge verden.

Hvordan kan et medlem med en tempelanbefaling tage til
templet i tøj, der er usømmeligt eller verdsligt? Hvordan kan
man soignere sig på en måde, så frisuren ikke er i overensstem-
melse med det ædle og ophøjede?

Når du får mulighed for at komme i templet for at deltage i
tempelceremonierne eller overvære en besegling, så husk, hvor
du er. Du er gæst i Herrens hus. Du bør soignere dig og klæde
dig, så du føler dig godt tilpas, hvis din vært skulle vise sig.

De, som har præstedømmet og får del i dets velsignelser, bør
tildække deres legeme, således som det blev åbenbaret til profe-
ten Joseph Smith, dengang begavelsesceremonien blev givet til
ham.

Medlemmer, som har modtaget templets ordinancer, skal
herefter gå med denne særlige tempelklædning. Tempelklæd-
ningen fremstilles af en af Kirkens virksomheder – og Kirkens
medlemmer kan købe dem over hele verden på Kirkens distri-
butionscentre.

Tempelklædningen repræsenterer hellige pagter. Den opfor-
drer til ærbarhed og bliver et skjold og en beskyttelse for den,
der bærer den.

De medlemmer, der bærer en sådan klædning, behøver ikke
at klæde sig anderledes end moden almindeligvis foreskriver
det rundt omkring i verden. Kun tøj, der er uanstændigt eller
meget ekstremt, kan ikke forenes med at bære denne klædning.
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Alle medlemmer af Kirken vil, uanset om de har været i templet
eller ej, i den rette ånd afholde sig fra at klæde sig i tøj, der er
ekstremt eller afslørende.

Der kan være situationer, hvor medlemmer af Kirken, som
har modtaget deres begavelse, vil møde spørgsmål om klæd-
ningen.

En gang blev en af Brødrene inviteret til at tale til fakultetet
og personalet ved Navy Chaplains Training School i Newport
i Rhode Island. Blandt tilhørerne var en række højtstående
katolske, protestantiske og jødiske feltpræster.

Da tiden kom, hvor spørgsmål kunne stilles, spurgte en af
feltpræsterne: »Kan du ikke fortælle os noget om det særlige
undertøj, som nogle mormonsoldater har på?« I tilslutning blev
der spurgt: »Hvorfor gør I det? Er det ikke mærkeligt? Udgør
det ikke et problem?«

Taleren besvarede den feltpræst, som havde stillet spørgs-
målet, med et modspørgsmål: »Hvilken kirke tilhører du?« Felt-
præsten nævnte en af de protestantiske kirker.

Taleren sagde: »Du har din præsteklædning på i privatlivet,
og når du leder møder i militæret, ikke sandt?« Hertil svarede
feltpræsten ja.

Taleren fortsatte: »Jeg formoder, at det har en vis betydning
for dig, at du på en eller anden måde kan skelnes fra resten af
din menighed. Det er din uniform i tjenestegerningen. Men jeg
tror også, at det har en endnu større betydning. Det minder dig
om, hvem du er, og om dine pligter og pagter. Det er en stadig
påmindelse til dig om, at du er medlem af præsteskabet, at du
betragter dig selv som Herrens tjener, og at du har ansvar for at
leve på en sådan måde, at du er dit embede værdigt.«

Derpå sagde han til dem: »Det burde ikke være svært for jer
at forstå mindst en af grundene til, at sidste dages hellige føler
en dyb åndelig forpligtelse over for deres tempelklædning. En
af de store forskelle mellem jeres kirke og vores er, at vi ikke har
professionelle præster, sådan som I har det. Vi har lokale med-
lemmer til at præsidere over menighederne. Det er mænd, som
er kaldede fra alle samfundslag. Og alligevel ordineres de til
præstedømmet. De har embeder i præstedømmet. De er indsat i
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præsiderende stillinger som præsidenter, rådgivere og ledere
inden for forskellige kategorier. Kvinderne har også del i dette
ansvar og disse pligter. Den mand, der står som overhoved for
vores menighed om søndagen som biskop, arbejder måske som
postbud om mandagen eller som kontorist, landmand, læge
eller måske er han pilot i flyvevåbnet eller søofficer. I henhold
til vore standarder er han lige så meget ordineret til præst, som
du er ifølge jeres standarder. Han anerkendes som sådan af de
fleste regeringer. Vi har nogle af de samme fordele ved denne
særlige påklædning, som I har ved jeres præstedragt. Forskellen
er, at vi har vores på under vores tøj i stedet for yderst, eftersom
vi er beskæftiget i forskellige erhverv foruden vores stilling i
Kirken. Vi ønsker ikke at udstille denne hellige klædning for
verden.«

Derpå forklarede han, at der er en dybere åndelig mening
forbundet med at gå med denne klædning, og det har forbin-
delse med de pagter, vi indgår i templet. Vi synes ikke, at det er
nødvendigt at tale om disse ting – ikke fordi de er hemmelige,
gentog han, men fordi er hellige.

Tempelklædningen, som dækker vores legeme, er en synlig
og håndgribelig påmindelse om disse pagter. Denne klædning
har for mange af Kirkens medlemmer været en slags beskyt-
telse, når de har været udsat for fristelser. Den symboliserer
blandt andet vores dybe respekt for Guds bud og befalinger –
deriblandt de moralske standarder.

BESEGLINGENS MAGT

Hvis vi ønsker at forstå både tempeltjenestens historie og
lærdomme, må vi først forstå beseglingens magt. Vi må, i det
mindste i nogen grad, forestille os, hvorfor myndighedsnøg-
lerne til at benytte den beseglende magt er så uhyre betydnings-
fulde.

Næsten 900 år før Kristi komme, viste profeten Elias (Elijah)
sig ved Israels konges hof. Han havde med sig en hellig myn-
dighed: Magten til at besegle.
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Elias udførte sin tjenestegerning, ordinerede og salvede Elisa
til at efterfølge sig, og – hvad der her er vigtigt – han døde ikke.
Ligesom Moses blev han forvandlet.

Efter den tid forekommer hans navn kun en enkelt gang i Det
Gamle Testamente, nemlig i det næstsidste vers i det sidste
kapitel af Det Gamle Testamente. Det er der, hvor Malakias pro-
feterer, at Elias vil vende tilbage for at »vende fædres hjerte til
deres sønner og sønners hjerte til deres fædre, så jeg ikke skal
komme og slå landet med forbandelse« (se Malakias 3:23–24).

»Da Jesus kom til området ved Cæsarea Filippi, spurgte
han sine disciple: ›Hvem siger folk, at Menneskesønnen er?‹

De svarede: ›Nogle siger Johannes Døber, andre Elias, og
andre igen Jeremias eller en anden af profeterne.‹

Så spurgte han dem: ›Men I, hvem siger I, at jeg er?‹
Simon Peter svarede: ›Du er Kristus, den levende Guds

søn.‹
Og Jesus sagde til ham: ›Salig er du, Simon, Jonas’‹ søn, for

det har kød og blod ikke åbenbaret dig, men min fader i him-
lene.

Og jeg siger dig, at du er Peter, og på den klippe vil jeg
bygge min kirke, og dødsrigets porte skal ikke få magt over
den.

Jeg vil give dig nøglerne til Himmeriget, og hvad du bin-
der på jorden, skal være bundet i himlene, og hvad du løser
på jorden, skal være løst i himlene‹ « (Matt 16:13–19).

Da Peter, Jakob og Johannes sammen med Herren gik op på
Forklarelsens bjerg, viste der sig sammen med den forvandlede
Herre to andre personer. De genkendte dem som Moses og
Elias, som var kommet for at overdrage dette præsidentskab
myndigheden til at besegle (se Matt 17:1–8; læg mærke til, at
Elias er den græske oversættelse af et hebraisk navn, der på
engelsk kaldes Elijah og ofte benyttes i Det Nye Testamente for
at henvise til Elias, som var profet i Det Gamle Testamente).

Peter skulle besidde disse nøgler. Peter skulle besidde beseg-
lingsmagten, som er den myndighed, der har magt til at binde
eller besegle på jorden og til at løse på jorden såvel som i him-
lene.
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I år 34 e.Kr. betjente Herren efter sin korsfæstelse nephiterne.
Han dikterede for dem – og dette er bemærkelsesværdigt i skrif-
ten – de sidste to kapitler af Malakias (som indeholder profetien
om, at Elias vil vende tilbage), fik nephiterne til at nedskrive
dem, hvorpå han fortolkede dem.

Da englen Moroni viste sig for profeten Joseph Smith for at
fortælle ham om pladerne, citerede han Malakias’ profeti om,
at Elias ville vende tilbage. Dette citat er nu afsnit 2 i Lære og
Pagter.

Tretten år efter at Moroni havde vist sig, blev der bygget et
tempel til dette formål, og Herren viste sig igen sammen med
Elias, der overdrog beseglingsmagtens nøgler.

Disse nøgler tilhører Kirkens præsident – profeten, seeren og
åbenbareren. Denne beseglingsmagt findes i Kirken nu. Der er
ikke noget, som betragtes mere helligt af dem, som kender
betydningen af denne myndighed. Det er intet, som beskyttes
mere. Der er relativt få mennesker, som besidder denne beseg-
lingsmyndighed på jorden på et givet tidspunkt – i hvert eneste
tempel er der brødre, som er blevet givet denne beseglingsmyn-
dighed. Ingen kan få denne myndighed undtagen fra profeten,
seeren og åbenbareren og præsidenten for Jesu Kristi Kirke af
Sidste Dages Hellige, eller fra dem, som han har bemyndiget til
at give den til andre.

»VI SÅ HERREN . . .«

Den dag, hvor Elias kom tilbage var en søndag eftermiddag,
den 3. april 1836. Der var blevet afholdt et nadvermøde i temp-
let i Kirtland. Profeten beskrev denne eftermiddag i disse enkle
vendinger:

Om eftermiddagen hjalp jeg de andre præsidenter med at
uddele Herrens nadver til forsamlingen. Vi modtog den af de
tolv, hvis privilegium det var den dag at tjenestegøre ved det
hellige bord. Efter jeg således havde betjent mine brødre, trak
jeg mig tilbage til talerstolen, som omsluttedes af forhænget,
og der bøjede jeg mig sammen med Oliver Cowdery i højti-
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delig og stille bøn. Da vi rejste os fra bønnen, vistes følgende
syn for os begge (Indledningen til L&P 110).

Sløret blev borttaget fra vort sind, og vor forstands øjne
åbnedes.

Vi så Herren stå på talerstolens brystværn foran os, og
under hans fødder var et fint lagt gulv af ægte guld af farve
som rav.

Hans øjne var som en ildslue, hans hår var hvidt som
nyfalden sne, og hans ansigt overgik solen i klarhed. Hans
røst var som store vandes brusen, ja Jehovas røst, som sagde:

Jeg er den første og den sidste. Jeg er den, som lever. Jeg er
den, der blev slået ihjel, og jeg er jeres Talsmand hos Faderen.

Se, jeres synder er tilgivet jer, I er rene for mig, løft derfor
jeres hoveder og fryd jer.

Lad jeres brødres og hele mit folks hjerte fryde sig, de, som
af al evne har bygget dette hus til mit navn.

Thi se, jeg har antaget dette hus, og mit navn skal være
her, og jeg skal åbenbare mig i miskundhed til mit folk i dette
hus.

Ja, jeg vil vise mig for mine tjenere og tale til dem med min
egen røst, dersom mit folk vil holde mine bud og ikke
besmitte dette hellige hus.

Ja, tusinder og titusinders hjerter skal glæde sig meget
over de velsignelser, som skal udgydes, og over den bega-
velse, hvormed mine tjenere er blevet udrustet i dette hus.

Og rygtet om dette hus skal sprede sig til fremmede lande,
og dette er begyndelsen til de velsignelser, som skal udgydes
over mit folks hoveder. Så ske det. Amen.

Efter at dette syn sluttedes, åbnedes himlene atter for os,
og Moses viste sig for os og overdrog os nøglerne til Israels
indsamling fra jordens fire dele og til at føre de ti stammer fra
nordenland.

Derefter åbenbarede Elias sig og overdrog os Abrahams
evangeliums uddeling, idet han sagde, at i os og vor sæd
skulle alle slægter efter os blive velsignet.
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Da dette syn var forbi, åbnede der sig for os et andet stort
og herligt syn, thi Elias, profeten, som blev optaget til himlen
uden at smage døden, stod foran os og sagde:

Se, tiden er til fulde kommet, om hvilken der blev talt ved
Malakias’ mund, vidnende, at han (Elias) skulle blive sendt,
før Herrens store og frygtelige dag kommer,

for at vende fædrenes hjerte til børnene og børnenes til
fædrene, at han ikke skal komme og slå hele jorden med
band.

Derfor er denne uddelings nøgler overgivet i jeres hænder,
og herigennem kan I vide, at Herrens store og frygtelige dag
er nær, ja, står for døren (L&P 110:1–16).

Det er sket! Dette tegn, denne begivenhed fandt sted, uden
at verden lagde mærke til det, men den vil påvirke alle menne-
skenes skæbne, ja, alle som har levet eller vil leve. Så begyndte
tingene lige så stille at ske. Kirken blev en tempelbyggende
kirke.

Rundt omkring i verden begyndte folk, organisationer og for-
eninger at interessere sig for slægtsforskning på en måde, der
virkede spontan. Det er alt sammen sket, efter at Elias viste sig i
templet i Kirtland.

Præcis fra denne dag, den 3. april 1836, skete det, at børnenes
hjerter begyndte at vende sig til deres fædre. Herefter var ordi-
nancerne ikke længere foreløbige, men permanente. Vi havde
beseglingsmagten hos os. Der findes ingen myndighed, der
overgår denne. Denne magt tilfører alle de ordinancer, der
udføres med den rette myndighed, for både levende og døde,
mening og evig gyldighed.

ALT MÅ SKE I ORDEN

Efter disse dramatiske begivenheder i templet i Kirtland nød-
vendiggjorde vanskeligheder og forfølgelser, at de hellige flyt-
tede. Hvor som helst de bosatte sig, åbenbarede Herren planer
om at bygge templer. Det var tilfældet både i Independence og
Far West i Missouri. I denne periode led de hellige under forføl-
gelse af en hidtil ukendt voldsomhed og måtte til sidste flygte
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til Nauvoo i Illinois. Her kom der atter en åbenbaring og befa-
ling om at bygge et hus til Herren.

Herren forklarede, at formålet med bygningen af dette hus
var at åbenbare ordinancerne. »Og sandelig siger jeg jer: Byg
dette hus til mit navn, så jeg deri kan åbenbare mit folk mine
forordninger. Thi jeg vil i nåde åbenbare min kirke ting, der har
været skjult fra verdens begyndelse, og som hører ind under
tidernes fyldes uddeling« (L&P 124:40–41).

Herren havde sagt, at templerne var beregnet til dem, så de
kunne udføre »jeres salvelser, jeres tvætninger og dåb for de
døde, jeres højtidelige sammenkomster, jeres mindefester om
jeres ofringer ved Levis sønner og jeres orakler på jeres allerhel-
ligste steder, hvor I får meddelelser, jeres anordninger og
lovbud til begyndelse af åbenbaringerne og Zions grund-
læggelse og for alle dens indbyggeres herlighed, ære og bega-
velse . . . gennem mit hellige hus’ forordninger, og mit folk har
altid befaling om at bygge et sådant hus til mit hellige navn«
(L&P 124:39).

Blandt de ordinancer, vi udfører i Kirken er følgende: Dåb,
nadver, navngivning og velsignelse af små børn, salvelse af
syge, indsættelse til stillinger i kirken, ordination til embeder.
Derudover findes de højere ordinancer, der udføres i templerne.
De omfatter tvætning, salvelse, begavelsen og beseglingsordi-
nancen, der almindeligvis omtales som tempelvielse.

Hvor vigtige er disse ordinancer for Kirkens medlemmer?
Kan man blive lykkelig, kan man forløses, kan man blive

ophøjet uden disse ordinancer? Svaret er: De er mere end blot
tilrådelige eller ønskværdige, eller endog nødvendige. De er
mere end livsnødvendige. De er afgørende for enhver af os.

Profeten Joseph Smith sagde, at han ofte stillede dette spørgs-
mål:

»Kan vi blive frelst uden at gå gennem alle disse forord-
ninger (ordinancer)?« Mit svar er: Nej, ikke opnå frelsens
fylde. Jesus sagde: »I min Faders hus er der mange boliger;
jeg går bort for at gøre en plads rede for jer.« Ordet hus burde
have været oversat med rige; og ethvert menneske, som er
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ophøjet til den højeste bolig, må adlyde en celestial lov og
også hele loven (Profeten Joseph Smiths lærdomme, s. 399).

Præsident Joseph Fielding Smith har sagt:

Jeg interesserer mig ikke for, hvilket embede du har i
Kirken, du kan være apostel, du kan være patriark, højpræst
eller noget andet, men du vil ikke kunne modtage præste-
dømmet i dets fylde, medmindre du tager til Herrens tempel
og modtager disse ordinancer, som profeten taler om. Ingen
mand kan opnå præstedømmet i sin fylde uden for Herrens
tempel. (Joseph Fielding Smith, Elijah the Prophet and His
Mission, Salt Lake City: Deseret Book Co. , 1957, s. 46).

Vi talte tidligere om de højere ordinancer, der udføres i temp-
let. De omfatter begavelsen. At begave vil sige at give en gave,
at man giver nogen noget, som har langvarig og stor værdi.
Tempelbegavelsens ordinancer beriger på tre måder: (a) Den,
som modtager ordinancen, får kraft fra Gud. »Modtagerne bli-
ver begavet med oplysninger og kundskab.« (b) Modtageren
bliver også begavet med oplysninger og kundskab. »De får
undervisning om Herrens hensigter og planer.« (Bruce R.
McConkie, Mormon Doctrine, 2. udg. , s. 227). (c) Når et menne-
ske besegles ved alteret, modtager han eller hun som led i sin
begavelse, herlige velsignelser, magt og ære.

Der findes to udgivne definitioner eller beskrivelser af bega-
velsen, den første af præsident Brigham Young:

Lad mig give jer en kort definition. Jeres tempelbegavelse
er at modtage alle ordinancerne i Herrens hus, som er nød-
vendige for jer, når I har forladt dette liv, for at I kan gå
tilbage til Faderens nærhed og gå forbi engle, som står vagt,
så I kan give de nøgleord, tegn og kendetegn, som vedrører
det hellige præstedømme og opnå evig ophøjelse, trods jord
og helvede. (Discourses of Brigham Young, samlet af John A.
Widtsoe [Salt Lake City: Deseret Book Co. , 1971], s. 416).

Ældste James E. Talmage beskrev begavelsen således:

Tempelbegavelsen, som den foregår i nutidige templer,
omfatter belæring angående tidligere uddelingers betydning
og rækkefølge, og betydningen af den nuværende uddeling
som den største og mægtigste æra i menneskehedens histo-
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rie. Denne belæring indeholder en beretning om skabelsespe-
riodens mest betydningsfulde begivenheder, vore første
forældres tilstand i Edens Have, deres ulydighed og følgelig
uddrivelse fra dette lyksalige bosted, deres tilstand i den
ensomme og trøstesløse verden, da de blev dømt til at leve
ved arbejde og sved, forløsningsplanen, ved hvilken den
store overtrædelse kan blive forsonet, tiden for det store fra-
fald, evangeliets gengivelse med alle dets tidligere myndig-
hed og rettigheder, den ubetingede og absolutte tilstand af
personlig renhed og hengivenhed for det rette i dette liv og
en fuldstændig efterlevelse af evangeliske krav (James E.
Talmage, Herrens hus, s. 87).

Denne udtalelse fra ældste Talmage gør det klart, at du, når
du modtager begavelsen, vil modtage oplysninger om Herrens
hensigter og planer med at skabe og befolke jorden. Du vil blive
belært om, hvad du skal gøre for at opnå ophøjelse.

Begavelsens velsignelse er nødvendig for den fulde ophø-
jelse. Enhver sidste dages hellig bør søge at blive værdig til
denne velsignelse og modtage den.

Tvætningens og salvelsens ordinancer omtales ofte i templet
som de forberedende ordinancer. Det vil være tilstrækkeligt for
os at sige følgende: Tvætningerne og salvelserne er knyttet til
begavelsen og er nærmest symbolske, men her gives løfter om
konkrete og omgående velsignelser, såvel som om fremtidige
velsignelser.

I forbindelse med disse ordinancer i templet vil du officielt
blive iført tempelklædningen og i forbindelse hermed få løfte
om fremtidige velsignelser. Det er vigtigt, at du lytter omhygge-
ligt, når du modtager disse ordinancer, og at du prøver på at
huske de velsignelser, du bliver lovet, samt på hvilke betingel-
ser du vil opnå dem.

Beseglingsordinancerne er den ordinance, der binder familier
sammen for al evighed. Tempelvielsen er en beseglingsordi-
nance. Når et ægtepar bliver beseglet i templet, efter i forvejen
at være borgerligt viet, vil de børn, de indtil da har fået, blive
beseglet til dem ved en kort og hellig ordinance, fordi børnene
ikke er født i pagten.
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Vi beder jer sørge for, at jeres liv er fuldstændigt i orden.
Dette kan kun lade sig gøre, hvis I modtager jeres ordinancer,
templets velsignelser, for »derfor åbenbares gudfrygtighedens
kraft i dets forordninger« (L&P 84:20).

HELLIGE PAGTER

Herren har i en åbenbaring, der nu er kendt som afsnit 132
i Lære og Pagter, bekendtgjort følgende:

Thi se, jeg åbenbarer dig en ny og evig pagt, og om du ikke
holder denne pagt, vil du blive fordømt; thi ingen kan for-
kaste denne pagt og få lov til at indkomme i min herlighed.

Thi alle, der ønsker en velsignelse af mine hænder, må
overholde den lov, som blev givet for denne velsignelse,
samt de vilkår, som blev bestemt, før verden grundlagdes
(L&P 132:4–5).

Præsident Joseph Fielding Smith definerer den nye og evige
pagt med disse ord:

Hvad er den nye pagt? Det bedrøver mig at sige, at der er
nogle af Kirkens medlemmer, som er vildledt og har fået for-
kert forklaring på, hvad den nye og evige pagt virkelig er.
Den nye og evige pagt er alle evangeliets pagter og forpligtelser
tilsammen (Joseph Fielding Smith, Lærdomme om frelse, 1:102).

Denne pagt omfatter alle evangeliets ordinancer – hvoraf de
højeste udføres i templet. For atter at citere præsident Smith:

Her har vi en klart opstillet, detaljeret forklaring på den
nye evige pagt. Den er alt – evangeliets fulde. Når ægteskabet,
dåben, ordinationen til præstedømmet, og alle andre ting,
enhver kontrakt, enhver forpligtelse, alt, hvad der udføres som hen-
hørende til Jesu Kristi evangelium, udføres rigtigt og besegles af for-
jættelsens Helligånd i overensstemmelse med den her givne lov er
de en del af den nye og evig pagt. (Lærdomme om frelse, 1:144).

I det tidligere citerede skriftsted (L&P 132:4) taler Herren så
tydeligt, at det ikke er til at tage fejl af: » . . . thi ingen kan for-
kaste denne pagt og få lov til at indkomme i min herlighed.«
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De, der kommer til templet, har det privilegium at påtage sig
særlige pagter og forpligtelser, der har at gøre med deres og
andres ophøjelse. Ældste James E. Talmage skrev:

Ordinancerne for begavelse indeholder visse forpligtelser
for den enkelte, som pagt og løfte om at iagttage loven om
absolut dyd og kyskhed, at være godgørende, menneske-
kærlig, fordragelig og ren; at hellige både talent og materielle
midler til sandhedens udbredelse og slægtens højnelse; at
bevare hengivenhed for sandhedens sag og på alle måder
søge at bidrage til den store forberedelse, at jorden kan blive
gjort rede til at modtage sin konge, Herren Jesus Kristus.
Med antagelsen af hver pagt og påtagelsen af hver forplig-
telse bliver en lovet velsignelse forkyndt, betinget af den tro-
faste iagttagelse af vilkårene (Herrens hus, s. 87–88).

Vi indgår pagt med Herren om at hellige vores tid, talenter
og midler til hans rige.

Vi er et pagtsfolk. Vi indgår pagt om at give af vore midler,
vores tid og talenter – alt, hvad vi er, og alt, hvad vi ejer – til
gavn for Guds rige på jorden. Vi indgår ganske enkelt pagt om
at gøre godt. Vi er et pagtsfolk, og templet er midtpunktet for
vores pagter. Det er herfra pagten udspringer.

Kom til templet. Du bør komme til templet. Her vil du som
stedfortræder for en, som er gået på den anden side af sløret, få
repeteret de pagter, som du selv har indgået. Du vil i dit sind
blive bestyrket i bevidstheden om de store, åndelige velsignel-
ser, som står i forbindelse med Herrens hus.

Vær trofast imod evangeliets principper og ordinancer. Gør
dig kvalificeret til disse hellige ordinancer skridt for skridt på
din vej gennem livet. Ær de pagter, som har forbindelse med
disse ordinancer. Gør du det, vil du blive lykkelig?

Dit liv vil så være i orden – alt vil være placeret i den rigtige
rækkefølge, i de rette rækker og geledder. Din familie vil blive
kædet sammen på en måde, så båndene aldrig vil kunne brydes.

I pagterne og ordinancerne ligger de velsignelser, du kan
gøre krav på i det hellige tempel. Herren er selvfølgelig glad,
når vi er værdige til titlen: En, som holder pagterne.
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IKKE UDEN MODGANG

Templerne er det egentlige centrum for Kirkens åndelige
styrke. Vi bør forvente, at modstanderen vil prøve at gribe for-
styrrende ind både i Kirken og hos os enkeltvis, når vi forsøger
at deltage i dette hellige og inspirerede værk. Forstyrrelsen kan
komme på forskellig måde, lige fra de forfærdelige forfølgelser,
der fandt sted i Kirkens første tid, og til sløvhed over for vær-
ket. Det sidste er måske den farligste og mest svækkende form
for modstand mod tempeltjeneste.

Tempeltjeneste medfører så meget modstand, fordi den er
kilden til så stor åndelig kraft blandt de sidste dages hellige i
hele Kirken.

Da hjørnestenen til templet i Logan blev lagt, sagde præsi-
dent George Q. Cannon.

Enhver sten, der bliver lagt i fundamentet til et tempel, og
et tempel, der opføres i henhold til det, Herren har åbenbaret
til sit hellige præstedømme, vil mindske Satans magt på jor-
den og øge Guds magt og Guds hellighed, få himlens kræfter
til at bevæge sig til vores gavn og nedkalde velsignelser fra
de Evige Guder og de, der bor i deres nærhed (»The Logan
Temple,« Millennial Star, 12. nov. 1877, s. 743).

Når Kirkens medlemmer er bekymrede og tyngede af svære
beslutninger, er det almindeligt for dem at tage i templet. Det er
et godt sted at tage sine bekymringer hen. I templet kan vi se
tingene i et åndelig perspektiv. Og i den tid, vi virker i templet,
er vi »ikke af verden«.

Værdien af disse besøg skyldes for en stor del, at vi gør noget,
for en anden, som den anden ikke kan gøre for sig selv. Når vi
udfører begavelsen for en, som er død, tøver vi af en eller anden
grund ikke så meget med at bede en brændende bøn til Herren
om at hjælpe os. Når unge nygifte har beslutninger, som skal
træffes, kan de have stor glæde af at deltage i en tempelsession,
hvis de bor i nærheden af et tempel. Der er noget rensende og
forklarende i den åndelige atmosfære, som findes i templet.

Somme tider er vi så optaget af problemer og de ting, der
kræver vores opmærksomhed med det samme, at vi hverken
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kan tænke eller se klart. Når vi befinder os i templet, synes det,
der distraherer os, at forsvinde, disen og tågen letter, og vi kan
»få øje« på noget, vi ikke før kunne se, og finder en løsning, som
vi ikke tidligere kunne øjne.

Herren vil velsigne os, når vi deltager i tempeltjenestens hel-
lige ordinancer. Velsignelser, der ikke alene begrænses til vores
tjeneste i templet. Vi vil blive velsignet i alt det, vi har med at
gøre. Vi er berettiget til, at Herren interesserer sig for vore for-
hold, både de åndelige og de timelige.

FREMAD MOD SLØRET

Vi er nødt til at opnå en vis forståelse for, hvorfor vi bygger
templer, og hvorfor det kræves af os, at vi modtager ordinan-
cerne. Derefter vil vi hele tiden få instruktioner og oplysninger
om sager af åndelige betydning. Det vil komme til os linie på
linie og bud på bud, indtil vi har fuldstændig lys og kundskab.
Dette vil være en stor beskyttelse for os – for hver enkelt af os.
Det er også en beskyttelse for Kirken.

Der findes intet værk, der beskytter denne kirke mere end
tempeltjenesten og slægtsforskning, som støtter dette. Intet
værk er mere åndeligt forædlende. Intet andet værk giver os
større styrke. Intet værk kræver større retskaffenhed.

Vores tjeneste i templet er et værn og et skjold og en beskyt-
telse for os, både individuelt og som et folk.

Det er ved tempelordinancerne, at vi indgår pagt med Her-
ren – og det er derved, at vi bliver et pagtsfolk.

Hvis vi vil antage åbenbaringen om tempeltjeneste, og hvis
vi vil indgå vore pagter uden tilbageholdenhed eller undskyld-
ninger, så vil Herren beskytte os. Vi vil modtage tilstrækkelig
inspiration til at klare livets udfordringer.

Det værk, som har forbindelse til templerne, er sandt. Det er
åbenbaret til os fra den anden side af sløret, og åbenbaringerne
fortsætter.

Ethvert medlem af Kirken kan selv få åbenbaring om det, der
foregår i templet.

Derfor, kom til templet – kom og kræv dine velsignelser. Det
er et helligt værk.
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