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Om denne håndboken
Leksjonene i denne håndboken er organisert i enhe-
ter som tar opp grunnleggende læresetninger i Jesu 
Kristi gjengitte evangelium. Hver leksjon fokuserer 
på spørsmål som ungdom kan ha, og doktrinære 
prinsipper som kan hjelpe dem å finne svar. Leksjo-
nene er tilrettelagt for å hjelpe deg å forberede deg 
åndelig ved å tilegne deg læren selv og deretter plan-
legge hvordan du kan engasjere de unge mennene i 
sterke læringsopplevelser.

Læringsoversikter
For hvert av de doktrinære emnene i innholdsfor-
tegnelsen, er det flere læringsoversikter enn du vil 
være i stand til å undervise i løpet av måneden. La 
Åndens inspirasjon og de unge mennenes spørsmål 
og interesser veilede deg når du bestemmer deg for 
hva du vil vektlegge i denne enheten og hvor lang 
tid du vil bruke på hvert emne.

Oversiktene er ikke ment å foreskrive hva du skal si 
og gjøre i klassen. De har til hensikt å hjelpe deg å 
tilegne deg læren selv og forberede læringsopplevel-
ser som er tilpasset behovene til de unge mennene 
du underviser.

Forbered deg åndelig
For å hjelpe de unge mennene å lære prinsippene i 
disse læringsoversiktene, må du forstå og etterleve 
dem selv. Studer skriftstedene og andre ressurser i 
oversiktene, og se etter forklaringer, historier eller 
eksempler som kan være spesielt relevante eller 
inspirerende for de unge mennene du underviser. 
Bruk så læringsoversiktene til å planlegge hvordan 
du kan hjelpe de unge mennene å oppdage disse 
sannhetene selv, få et vitnesbyrd om dem og etter-
leve det de lærer.

Rådfør dere med hverandre
Rådfør deg med quorumspresidentskapet og med 
andre lærere og ledere om de unge mennene i ditt 
quorum. Hvilke spørsmål og behov har de? Hva 
lærer de i andre sammenhenger – hjemme, i Seminar, 
i Søndagsskolen? Hvordan vil dette påvirke din for-
beredelse? (Hvis sensitiv informasjon kommer frem i 
disse samtalene, må du holde den konfidensiell.)

Mer på Internett
Du kan finne flere ressurser og undervisningsforslag 
for hver av disse leksjonene på lds.org/youth/learn. 
Leksjonene på Internett inneholder:

• Koblinger til de nyeste læresetningene fra levende 
profeter, apostler og andre ledere i Kirken. Disse 
koblingene blir oppdatert jevnlig, så sjekk dem ofte.

• Koblinger til videoer, bilder og andre medier som 
du kan bruke til å forberede deg åndelig og under-
vise ungdommene.

• Videoer som viser effektiv undervisning for å 
forbedre din evne til å hjelpe ungdommene å bli 
omvendt.
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1 Januar: Guddommen
3 Hvordan kan jeg kjenne min himmelske Fader?

7 Hva vet vi om Guddommens natur?

11 Hvorfor er Jesus Kristus viktig i mitt liv?

15 Hva er Den hellige ånds roller?

19 Hvem er jeg, og hvem kan jeg bli?

23 Februar: Frelsesplanen
25 Hva er min rolle i å oppfylle vår himmelske Faders plan?

28 Hva er frelsesplanen?

32 Hva skjedde i det førjordiske liv?

36 Hva er hensikten med livet?

40 Hvorfor er de valgene jeg gjør, viktige?

44 Hvorfor har vi motgang?

48 Hvordan kan jeg finne trøst når noen jeg bryr meg om, dør?

52 Hvorfor skulle jeg behandle kroppen min som et tempel?

57 Mars: Jesu Kristi forsoning
59 Hvordan kan jeg hjelpe andre å motta velsignelsene ved Frelserens forsoning?

62 Hva er Jesu Kristi forsoning?

65 Hva vil det si å ha tro på Jesus Kristus?

69 Hva vil det si å omvende seg?

73 Hva er nåde?

77 Hvorfor må jeg tilgi andre?

80 Hva er oppstandelsen?

83 Hvordan kan Frelseren hjelpe meg i mine prøvelser?

Innhold
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87 April: Frafallet og gjenopprettelsen
89 Hvordan kan jeg innby alle til å komme til Kristus?

92 Hvorfor var en gjenopprettelse nødvendig?

96 Hvordan ble prestedømmet gjengitt?

100 Hva var Joseph Smiths rolle i gjenopprettelsen?

104 Hvorfor er det første syn viktig?

107 Hvorfor trenger vi Mormons bok?

111 Mai: Profeter og åpenbaring
113 Hvorfor er det viktig å studere Skriftene?

117 Hvorfor er det viktig å lytte til og følge de levende profeter?

121 Hvordan mottar jeg personlig åpenbaring?

125 Hvordan kan jeg gjøre mine bønner mer meningsfylte?

129 Hvordan kan jeg styrke mitt vitnesbyrd?

133 Hva har president Monson lært bærere av Det aronske prestedømme?

137 Hvordan kan en patriarkalsk velsignelse hjelpe meg?

141 Juni: Prestedømmet og prestedømsnøkler
142 Hvordan påvirker verdighet prestedømskraft?

147 Hva er prestedømmet?

151 Hva er prestedømmets nøkler?

155 Hva er mine plikter som bærer av Det aronske prestedømme?

158 Hvorfor skulle jeg reise på misjon?

163 Hva vil det si å oppholde Kirkens ledere?

167 Juli: Ordinanser og pakter
169 Hvordan kan jeg hjelpe andre å ha en meningsfylt opplevelse av nadverden?

172 Hvorfor er ordinanser  viktige i mitt liv?

177 Hvorfor er pakter viktige i mitt liv?

181 Hvilke pakter inngikk jeg ved dåpen?



VII

186 Hvordan mottar jeg Den hellige ånds gave?

190 Hvorfor er tempelordinanser viktige?

194 Hva er prestedømmets ed og pakt?

198 Hva vil det si å påta meg Jesu Kristi navn?

203 August: Ekteskap og familie
205 Hvordan kan jeg styrke familien min?

209 Hvorfor er kyskhet viktig?

213 Hvorfor er tempelekteskap viktig?

217 Hvorfor er familien viktig?

221 Hvorfor er det viktig å følge Kirkens normer og regler angående stevnemøter?

224 Hvordan kan jeg forberede meg nå til å bli en rettskaffen ektemann og far?

228 Hvordan utfyller menn og kvinners roller hverandre i familier?

233 September: Bud
234 Hvordan kan jeg være i verden, men ikke av verden?

238 Hvordan påvirker det jeg sier, menneskene rundt meg?

242 Hvordan kan jeg motstå pornografi?

247 Hvorfor faster vi?

250 Hvorfor er vi befalt å helligholde sabbatsdagen?

255 Hvorfor betaler vi tiende?

259 Hvorfor er det viktig å være ærlig?

263 Oktober: Bli mer lik Kristus
264 Hvordan kan jeg tjene andre?

267 Hvordan kan jeg bli mer lik Kristus?

271 Hvordan kan jeg utvikle Kristus- lignende kjærlighet?

275 Hvordan kan jeg lære å være mer tålmodig?

279 Hvorfor er det viktig å være takknemlig?
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283 November: Åndelig og timelig selvhjulpenhet
284 Hvorfor er det viktig å skaffe seg utdannelse og tilegne seg ferdigheter?

287 Hva vil det si å være selvhjulpen?

291 Hvordan kan jeg vite om jeg er i ferd med å bli omvendt?

295 Hvorfor er arbeid et viktig prinsipp i evangeliet?

299 Hvorfor ønsker Herren at jeg skal leve sunt?

303 Hvordan sørger Herren for de fattige og trengende?

308 Hvordan kan jeg finne løsninger på mineutfordringer og problemer?

311 Desember: Bygg opp Guds rike i de siste dager
313 Hvordan kan jeg være misjonær nå?

316 Hvordan kan jeg bli en bedre hjemmelærer?

319 Hvordan vil vår himmelske Fader at jeg skal bruke mine åndelige gaver?

323 Hvordan kan jeg forberede meg til å skape et Kristus- sentrert hjem?

327 Hva kan jeg gjøre for å hjelpe nye medlemmer av Kirken?

331 Hvordan kan jeg hjelpe mine mindre aktive venner å komme tilbake til Kirken?

335 Hva er Sion?

338 Hvordan kan jeg delta i å fremskynde Herrens verk?

343 TILLEGG
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Møteprogram for et quorumsmøte

Presidium  Dato 

Lede (medlem av quorumspresidentskapet)  

Sitte i råd
medlem av quorumspresidentskapet

Behandle aktuelle saker (Aktiviteter, arrangementer, oppgaver, muligheter til å hjelpe)

  

 

Undervise om plikter (Forklare og rådføre seg med hverandre om hvordan de kan utføre prestedømsplikter)

  

 

Oppfordre til deltagelse (Hvilke erfaringer har medlemmene av quorumet? Hvilke prinsipper i evangeliet har 
de lagt merke til og lært? Hva lærer de mens de gjennomfører Plikt overfor Gud? Hvilke erfaringer har de hatt 
med å hjelpe andre?)

  

 

Lære sammen
quorumsveileder eller quorumsmedlem

Denne ukens samtale om evangeliet:  

Lærer:  

Bestemme seg for å handle
medlem av quorumspresidentskapet

• Bære vitnesbyrd om det de har lært.
• Oppfordre quorumsmedlemmene til å etterleve prinsippene de lærte sammen, og forberede seg til neste 

ukes møte.
• Slik Ånden tilskynder:
• Del dine inntrykk om prinsippene dere har snakket om.
• Fortell hva du har tenkt å gjøre basert på det du har lært, og be quorumsmedlemmene fortelle hva de har 

tenkt å gjøre.
• Be quorumsmedlemmene forberede seg til neste ukes diskusjon.

Avslutningsbønn:  
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Gå inn på lds.org/youth/learn for å se denne enheten på Internett.

OVERSIKT OVER ENHETER

“Vi tror på Gud den evige Fader og på hans Sønn Jesus Kristus og på Den Hellige Ånd” (Tros-
artiklene 1:1).

Oversiktene i denne enheten vil hjelpe de unge mennene å forstå egenskapene til 
medlemmene av Guddommen og oppgavene hver av dem har for å oppfylle vår 
himmelske Faders frelsesplan. Denne kunnskapen vil hjelpe de unge mennene bedre 
å forstå sin egen guddommelige identitet og hensikt som sønner av Gud.

For å gjøre Plikt overfor Gud til en del av søndagens quorumsmøte, kan du vurdere å 
undervise i Plikt overfor Gud- oversikten nedenfor i løpet av denne enheten.

Oversikter å velge mellom denne måneden:

Hvordan kan jeg kjenne min himmelske Fader? (Plikt overfor Gud)
Hva vet vi om Guddommens natur?
Hvorfor er Jesus Kristus viktig i mitt liv?
Hva er Den hellige ånds oppgaver?
Hvem er jeg, og hvem kan jeg bli?

Til læreren:

Gjennom hele denne enheten kan det være lurt å minne de unge mennene på at Gud-
dommens navn er hellige (se L&p 63:61). Oppfordre dem til å bruke disse navnene 
med ærbødighet og respekt.

Januar: Guddommen
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GUF

Tenk over hvordan du kan planlegge aktiviteter som 
har sammenheng med det ungdommene lærer. Et 
nettsted for ungdomsaktiviteter er tilgjengelig for 
å hjelpe deg. Mange av læringsaktivitetene i disse 
oversiktene kan også være effektive GUF- aktiviteter. 
Samarbeid med quorumspresidentskapene om å velge 
og planlegge egnede aktiviteter for å forsterke det de 
unge mennene lærer på søndag.

 
Plikt overfor Gud

Følgende deler fra Plikt overfor Gud- heftet er aktuelle 
for leksjonene i denne enheten:

“Be og studer Skriftene,” side 14- 15, 38- 39, 62- 63

“Forstå læren,” side 18- 20, 42- 44, 66- 68
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JANUAR: GUDDOMMEN

Se tillegget for andre 
forslag til undervisning 
og læring.

Plikt overfor Gud

Hvordan kan jeg kjenne 
min himmelske Fader?
Vår himmelske Fader elsker oss og ønsker at vi skal komme nærmere ham. 
Han har gitt oss muligheten til å be til ham og har lovet å høre og besvare våre 
bønner. Vi kan også lære ham å kjenne når vi studerer Skriftene og ordene til 
vår tids profeter og når vi gjør vårt ytterste for å bli mer lik ham ved å følge 
hans vilje.

Forbered deg åndelig

Når du studerer Skriftene og andre ressurser om å bli kjent med vår himmelske Fader, 
bør du se etter ting som vil hjelpe de unge mennene å føle at deres Far i himmelen 
elsker dem og ønsker at de skal komme nærmere ham.

Johannes 17:3 (Å kjenne vår himmel-
ske Fader og Jesus Kristus fører til 
evig liv)

1 Johannes 2:3- 5 (Vi kjenner Gud hvis 
vi holder hans bud)

1 Johannes 4:7- 8 (Å elske andre hjel-
per oss å kjenne Gud)

2 Nephi 32:9; Enos 1:1- 7; Alma 34:17- 28; 
37:37 (Bønn kan hjelpe oss å komme 
nærmere vår himmelske Fader)

Mosiah 4:9- 12 (Kong Benjamin 
beskriver hvordan vi kan vokse i vår 
kunnskap om Gud)

Mosiah 5:13 (Å tjene Gud hjelper oss å 
bli bedre kjent med ham)

Alma 30:44 (Alle ting bærer bud om 
at det finnes en Gud)

L&p 88:63 (Hvis vi holder oss nær til 
Gud, vil han holde seg nær til oss)

M. Russell Ballard, “Fedre og sønner: 
Et bemerkelsesverdig forhold”, Ensign 
eller Liahona, nov. 2009, 47- 50

Jeg oppfyller min plikt overfor Gud 
(2010), 14- 15, 38- 39, 62- 63

Video: “Oppfyll din plikt overfor Gud”

La de unge mennene lede

Et medlem av quorumspresidentskapet leder quorumsmøtet. Han leder de unge men-
nene i å rådføre seg med hverandre om quorumssaker, lærer dem deres prestedømsplik-
ter (fra Skriftene og Plikt overfor Gud- boken) og inviterer en veileder eller et annet 
quorumsmedlem til å holde en evangelieleksjon. Han kan forberede seg ved å fylle ut et 
møteprogram for et quorumsmøte under et presidentskapsmøte.

Tenk på ditt forhold til din 
himmelske Fader. Når har 
du følt deg nærmest ham? 
Hva gjorde du som lot deg 
føle deg nærmere ham?

Hva er noen ting de unge 
mennene kan gjøre for å 
komme nærmere Gud? 
Hvor godt gjør de dette? 
Hva kan du gjøre for å 
hjelpe dem å øke sin tro på 
og sitt vitnesbyrd om Gud?



4

Begynn læringsprosessen

Velg mellom disse forslagene, eller finn på dine egne for å repetere forrige ukes leksjon 
og introdusere denne ukens leksjon:

• Be hver ung mann om å bidra med 
ett ord for å lage en setning som opp-
summerer forrige ukes leksjon. Skriv 
setningen deres på tavlen.

• Med tillatelse fra biskopen, kan du 
invitere faren til et av quorumsmed-
lemmene til å fortelle om sine følelser 

angående det å være far. Han kan 
snakke om hva han føler for sin sønn, 
hva han håper at hans sønn oppnår i 
livet og hvordan han håper å hjelpe 
ham å lykkes. Be de unge mennene 
om å sammenligne det denne faren 
sa, med hva deres Far i himmelen 
føler for dem.

Lær sammen

.Formålet med denne leksjonen er å hjelpe hver ung mann å etablere et mønster av 
personlige bønn og skriftstudium. Gi de unge mennene tid under quorumsmøtet til å 
skrive planer i sine Plikt overfor Gud- bøker. Oppfordre dem til å dele sine planer med 
hverandre, og på fremtidige quorumsmøter kan du be dem fortelle hvordan personlig 
bønn og skriftstudium styrker deres forhold til Gud.

• Som en del av deres Plikt overfor 
Gud- planer, kan de unge mennene 
ha lagt planer for personlig skriftstu-
dium. Denne leksjonen kan være en 
fin anledning til å la de unge men-
nene fortelle hva de har gjort med 
planene sine og hva de lærer av sitt 
studium av Skriftene (se Plikt overfor 
Gud,14- 15, 38- 39, 62- 63). De kan også 
revidere sine planer om nødvendig. 
Be de unge mennene om å fortelle 
hvordan deres vaner med bønn og 
skriftstudium har bidratt til å bedre 
forholdet til deres himmelske Fader.

• Oppfordre de unge mennene til å 
tenke på noen de kjenner godt. Hva 
gjorde de for å bli kjent med ved-
kommende? Spør dem hva de tror 
forskjellen er mellom å kjenne vår 
himmelske Fader og å kjenne til ham. 

Skriv følgende skriftstedhenvisninger 
på tavlen, og be de unge mennene slå 
dem opp og finne ut hvordan vi kan 
bli bedre kjent med vår himmelske 
Fader: 1 Johannes 2:3- 5; 4:7- 8; Mosiah 
4:9- 12; 5:13; Alma 30:44. Oppfordre 
de unge mennene til å fortelle hva de 
har lært og hvordan de har følt seg 
nærmere vår himmelske Fader ved å 
følge rådene i disse skriftstedene.

• Vis videoen “Oppfyll din plikt 
overfor Gud”, og be de unge men-
nene merke seg hvordan erfaringene 
som er fremstilt i videoen, hjalp de 
unge mennene og andre å bli bedre 
kjent med vår himmelske Fader. Be de 
unge mennene om å dele sine tanker 
om hvordan det å oppfylle sin plikt 
overfor Gud hjelper dem å styrke sitt 
forhold til ham.

Undervisningstips

Å oppmuntre de unge 
mennene til å etablere en 
vane med regelmessig 
bønn og skriftstudium 
kan være den mest effek-
tive måten å hjelpe dem å 
styrke sitt forhold til vår 
himmelske Fader på.
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• Be de unge mennene lese eldste 
M. Russell Ballards tre forslag til 
sønner i sin tale “Fedre og sønner: Et 
bemerkelsesverdig forhold” (eller vis 
videoen “Fedre og sønner”). Når har 
det å gjøre en av disse tingene hjulpet 
dem å føle seg nærmere sine fedre? Be 
dem fortelle hvordan de kan anvende 
eldste Ballards råd på forholdet til 
deres himmelske Fader.

• Diskuter hvordan de unge men-
nene kommuniserer med andre i dag. 
Hvordan kommuniserer vi med vår 

himmelske Fader? Hvordan kommu-
niserer han med oss? Hva kan vi gjøre 
for å forbedre vår kommunikasjon 
med ham? Be hver ung mann om å 
lese ett av følgende skriftsteder om 
bønn: 2 Nephi 32:9; Enos 1:1- 7; Alma 
34:17- 28; 37:37. Be quorumsmedlem-
mene fortelle hva de lærer. Hva er 
sammenhengen mellom bønn og å bli 
kjent med vår himmelske Fader? Be de 
unge mennene åpne sine Plikt overfor 
Gud- bøker på side 15 (diakoner), 39 
(lærere) eller 63 (prester) og legge pla-
ner for å forbedre sine daglige bønner.

Be de unge mennene fortelle hva de har lært i dag. Hvilke følelser eller tilskyndelser har 
de? Forstår de hvordan de kan kjenne vår himmelske Fader? Har de andre spørsmål? 
Ville det være verdt å bruke mer tid på dette emnet?

Oppfordre til å handle

Det medlem av quorumspresidentskapet som leder, avslutter møtet. Han kan:

• Fortelle om sine planer for å for-
bedre sine personlige bønner.

• Oppfordre de unge mennene til 
å gjennomføre planene de la i dag, 
og være forberedt på å fortelle på et 

fremtidig quorumsmøte hvordan det 
forbedret deres forhold til vår him-
melske Fader.

Undervisning på 
Frelserens måte

Frelseren elsket sine 
disipler og ba for dem og 
tjente dem ustanselig. Han 
fant muligheter til å være 
med sammen dem og til 
å uttrykke sin kjærlighet. 
Han kjente deres inte-
resser, håp og ønsker, og 
visste hva som foregikk i 
deres liv. Se etter måter å 
uttrykke din kjærlighet til 
de unge mennene på og til 
å hjelpe dem å føle og vite 
hvor høyt deres Fader i 
himmelen også elsker dem.
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Utvalgte ressurser

Utdrag fra M. Russell Ballard, “Fedre og sønner: Et 
bemerkelsesverdig forhold”, Ensign eller Liahona, nov. 
2009, 47-50

Til dere som bærer Det aronske prestedømme, jeg 
tror at dere ved å gjøre disse tre enkle tingene kan 
gjøre forholdet til deres far enda bedre enn det er nå.

For det første, stol på faren deres. Han er ikke full-
kommen, men han elsker dere og ville aldri gjøre 
noe han ikke mente var til deres beste. Så snakk 
med ham. Fortell om tanker og følelser, drømmer og 
frykt. Jo mer han vet om deres liv, jo større mulighet 
har han til å forstå deres bekymringer og gi dere 
gode råd. Når dere setter deres lit til deres far, vil 
han føle ansvaret ved denne tilliten og prøve har-
dere enn noensinne å forstå og hjelpe. Som deres far 
har han krav på inspirasjon på deres vegne. Hans 
råd til dere vil være et dyptfølt uttrykk fra en som 
kjenner og elsker dere. Deres far ønsker mer enn noe 
annet at dere skal være lykkelige og fremgangsrike, 
så hvorfor ikke stole på en person som dette? Gutter, 
stol på deres far.

For det annet, vis interesse for deres fars liv. Spør 
om jobben hans, interessene hans og målene hans. 
Hvordan bestemte han seg for det yrket han har? 
Hvordan var han da han var på deres alder? Hvor-

dan traff han moren deres? Etter hvert som dere 
lærer mer om ham, oppdager dere kanskje at hans 
erfaringer gir dere større forståelse for hvorfor han 
reagerer som han gjør. Betrakt faren deres. Se hvor-
dan han behandler moren deres. Se hvordan han 
utfører sine kall i Kirken. Se hvordan han omgås 
andre mennesker. Dere vil bli forbauset over hva 
dere kan lære om ham bare ved å se på ham og høre 
på ham. Tenk etter hva dere ikke vet om ham, og 
finn det ut. Deres kjærlighet, beundring og forstå-
else vil vokse med det dere lærer. Gutter, vis inte-
resse for deres fars liv.

Og for det tredje, be deres far om råd. La oss være 
ærlige: Han vil trolig gi dere sine råd enten dere 
ber om dem eller ikke, men det fungerer så mye 
bedre om dere spør! Be om hans råd om aktivite-
ter i Kirken, om klasser, om venner, om skole, om 
stevnemøter, om sport og andre hobbyer. Be om 
hans råd om deres oppgaver i Kirken, om forbere-
delse til deres misjon, om avgjørelser eller valg dere 
må ta. Ingenting viser respekt for en annen person 
i like stor grad som å be om hans råd, for det dere 
egentlig sier når dere ber om råd, er: “Jeg verdsetter 
det du vet og dine erfaringer, og jeg verdsetter dine 
tanker og forslag.” Dette er fine ting for en far å høre 
fra sin sønn.
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JANUAR: GUDDOMMEN

Se tillegget for andre 
forslag til undervisning 
og læring.

Hva vet vi om 
Guddommens natur?
Guddommen innbefatter Gud den evige Fader, Frelseren Jesus Kristus og Den 
hellige ånd. Selv om medlemmene av Guddommen er adskilte personer med 
forskjellige roller, er de ett i hensikt. De er fullkomment forenet når det gjelder 
å tilveiebringe vår himmelske Faders frelsesplan.

Forbered deg åndelig

Studer disse skriftstedene og ressursene ydmykt. Hva føler du deg inspirert til å dele 
med de unge mennene?

1 Mosebok 1:26- 27 (Vi er skapt i 
Guds bilde)

Matteus 3:13- 17 (Hvert medlem av 
Guddommen ble tilkjennegitt ved 
Kristi dåp)

Johannes 17:21; L&p 20:28 (Medlem-
mene av Guddommen står sammen 
som én)

Apostlenes gjerninger 7:55- 56; Joseph 
Smith – Historie 1:14- 17 (Stefanus og 
Joseph Smith så Faderen og Sønnen 
som adskilte personer)

L&p 130:22- 23 (Faderen og Sønnen 
har et fysisk legeme. Den hellige ånd 
har ikke det)

1. trosartikkel (Vi tror på de tre med-
lemmene av Guddommen)

Boyd K. Packer, “Vitnet,” Ensign eller 
Liahona, mai 2014

Robert D. Hales, “Evig liv – å kjenne 
vår himmelske Fader og hans Sønn 
Jesus Kristus,” Ensign eller Liahona, 
nov. 2014, 80- 82

Jeffrey R. Holland, “Den eneste 
sanne Gud og Jesus Kristus, som han 
utsendte,” Ensign eller Liahona, nov. 
2007, 40- 42

“Gud Faderen,” “Den hellige ånd,” 
“Jesus Kristus,” Tro mot pakten (2004), 
60- 62, 12- 14, 79- 81

Video: “Gjenopprettelsen”; se også 
Lære og pakter ressurs- DVD

Hvordan hjelper din 
forståelse av Guddommen 
deg å vite hvem du er? 
Hvordan skiller vår kunn-
skap om Guddommen seg 
ut fra andre religioners 
trosoppfatninger?

Hvordan vil en forståelse 
av Guddommens natur 
hjelpe de unge mennene?
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La de unge mennene lede

Et medlem av quorumspresidentskapet leder quorumsmøtet. Han leder de unge men-
nene i å rådføre seg med hverandre om quorumssaker, lærer dem deres prestedømsplik-
ter (fra Skriftene og Plikt overfor Gud- boken) og inviterer en veileder eller et annet 
quorumsmedlem til å holde en evangelieleksjon. Han kan forberede seg ved å fylle ut et 
møteprogram for et quorumsmøte under et presidentskapsmøte.

Begynn læringsprosessen

Velg mellom disse forslagene, eller finn på dine egne for å repetere forrige ukes leksjon 
og introdusere denne ukens leksjon:

• Be et medlem av quorumet om å 
komme til quorumsmøtet forberedt 
på å holde en to- minutters repetisjon 
av det han lærte i forrige leksjon.

• Be de unge mennene rollespille 
hvordan de ville undervise en som 
ikke deler vår tro, om de tre forskjel-
lige medlemmene av Guddommen. 
Hvilke skriftsteder ville de ha brukt? 
Hvorfor føler de at denne kunnska-
pen er så viktig?

Lær sammen

Hver av aktivitetene nedenfor vil hjelpe quorumsmedlemmene å forstå Guddommens 
natur. Følg Åndens inspirasjon, og velg en eller flere som vil fungere best for ditt quorum:

• Be et quorumsmedlem undervise 
en del av denne leksjonen. Han kan 
gjøre dette som en del av sin Plikt 
overfor Gud- plan for å lære og under-
vise om Guddommen (se “Forstå 
læren,” side 18, 42 eller 66).

• Les som quorum eldste Jeffrey R. 
Hollands beskrivelse av andre kristne 
trosoppfatninger om Guddommen (i 
hans tale “Den eneste sanne Gud og 
Jesus Kristus, som han utsendte”). Vis 
de unge mennene scenen om det første 
syn i videoen “Gjenopprettelsen”, eller 
vis et bilde av det første syn (Se Kunst 
inspirert av evangeliet, 90). Hva lærte 
Joseph om Guddommen? Hvordan var 
det han lærte, forskjellig fra hva andre 

kristne trodde? Hvorfor er det han 
lærte viktig? Hvordan tror de unge 
mennene denne erfaringen forandret 
hva Joseph mente om seg selv?

• Gi de unge mennene en liste over 
skriftstedene i denne oversikten. Be 
de unge mennene granske et av disse 
skriftstedene og merke seg hva de 
lærer om Guddommen og sin egen 
guddommelige natur. Be de unge 
mennene fortelle hva de finner ut. 
Hvordan kan denne kunnskapen 
påvirke deres daglige valg? Opp-
muntre dem til å ha denne listen over 
skriftstedhenvisninger tilgjengelig, 
slik at de kan bruke den til å under-
vise andre om Guddommen.

Undervisningstips

Du kan bruke læringsakti-
vitetene i denne delen til å 
finne ut hva de unge men-
nene allerede vet om læren 
og hva de fortsatt trenger å 
lære. Vær klar til å justere 
leksjonsplanen i forhold til 
deres behov om nødvendig.
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• Gi de unge mennene et ark med 
følgende spørsmål: Hvordan vil du 
beskrive Frelserens forhold til sin 
Fader? På hvilken måte er Faderen og 
Sønnen ett? Hva er Den hellige ånds 
oppgaver? Be dem grunne på disse 
spørsmålene mens de ser, lytter til 
eller leser eldste Robert D. Hales tale 
“Evig liv – å kjenne vår himmelske 
Fader og hans Sønn Jesus Kristus.” Gi 
dem tid til å skrive svar, og be dem 
fortelle hva de finner ut.

• Del quorumet i tre grupper, og gi 
hver gruppe i oppgave å lære om et 
medlem av Guddommen ved å lese 
om ham i Tro mot pakten (se side 60- 62, 
12- 14 og 79- 81) eller i president Boyd K. 

Packers tale “Vitnet.” Gi gruppene nok 
tid til å forberede seg til å undervise 
resten av quorumsmedlemmene om 
de egenskaper og oppgaver som deres 
medlem av Guddommen har. Be hver 
gruppe undervise resten av quorumet.

• Del en eller begge konferanseta-
lene som er foreslått i denne oversik-
ten, i mindre deler. Gi en del til hvert 
quorumsmedlem (eller til grupper, 
avhengig av quorumets størrelse). 
Skriv på tavlen: “Hva vet vi om 
Guddommen?” La de unge mennene 
finne og deretter dele sine svar med 
de andre. Hvorfor er det viktig å 
kjenne Guddommens sanne natur? 
(se Johannes 17:3).

Be de unge mennene fortelle hva de har lært i dag. Hvilke følelser eller tilskyndelser får 
de? Forstår de Guddommens natur bedre? Har de andre spørsmål? Ville det være verdt 
å bruke mer tid på dette emnet?

Oppfordre til å handle

Det medlem av quorumspresidentskapet som leder, avslutter møtet. Han kan:

• Bære vitnesbyrd om medlemmene 
av Guddommen og sin takknemlig-
het for de sannheter om dem som ble 
gjengitt gjennom Joseph Smith.

• Oppfordre quorumsmedlemmene 
til å dele med noen de sannheter de 
lærte på quorumsmøtet i dag.

Undervisning på 
Frelserens måte

Frelseren stilte spørsmål 
som fikk andre til å tenke 
og føle dypt. Han var 
oppriktig interessert i 
deres svar, og gledet seg 
over deres uttrykk for tro. 
Han ga dem muligheter til 
å stille sine egne spørsmål, 
og han lyttet til deres erfa-
ringer. Hvilke spørsmål 
kan du stille som vil hjelpe 
de unge mennene å få 
dype følelser for Guddom-
men? Hvordan kan du vise 
at du er interessert i deres 
svar i løpet av leksjonen?
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Utvalgte ressurser

Utdrag fra Jeffrey R. Holland, “Den eneste sanne Gud og 
Jesus Kristus, som han utsendte”, Ensign eller Liahona, 
nov. 2007, 40-42

Enhver kritikk som går ut på at Jesu Kristi Kirke av 
Siste Dagers Hellige ikke forfekter nåtidens kristne 
syn på Gud, Jesus og Den hellige ånd, kan derfor 
ikke dreie seg om vår vektlegging av Kristus, men 
må snarere være en erkjennelse (som også stemmer) 
av at vårt syn på Guddommen bryter med den 
kristne tradisjon i tiden etter Det nye testamente og 
vender tilbake til den lære Jesus selv forkynte. Det 
kan være på sin plass å si noen ord om historien 
etter Det nye testamente.

I året 325 e.Kr. innkalte den romerske keiser Kon-
stantin til kirkemøtet i Nikea for blant annet å ta 
opp det økende problemet med Guds påståtte “tre 
entiteter”. Resultatet av kirkemenns, filosofers og 
kirkelige lederes opphetede meningsbrytning ble 
etter hvert kjent (etter 125 år og tre nye store kirke-
møter) [Konstantinopel, 381 e.Kr., Efesus, 431 e. Kr., 
Kalkedon, 451 e.Kr.] som den nikenske trosbekjen-
nelse, med senere omformuleringer som den atana-
sianske trosbekjennelse. Disse ulike utviklingene og 
gjentakelsene av trosbekjennelser – og andre som 
kom gjennom århundrene – erklærte at Faderen, 

Sønnen og Den hellige ånd var abstrakte, absolutte, 
oversanselige, kunne ta mange former, var evig 
sameksisterende og ukjennelige, uten legeme, lem-
mer eller følelser, og eksisterte utenfor tid og rom. 
I disse trosbekjennelsene er alle tre medlemmene 
adskilte personer, samtidig som de er ett vesen, det 
mye omtalte “treenighetens mysterium”. De er tre 
adskilte personer, likevel ikke tre Guder, men én. 
Alle tre personene er ubegripelige, men likevel er 
det én Gud som er ubegripelig.

Vi er i det minste enige med våre kritikere på dette 
ene punktet – nemlig at en slik formulering om 
treenigheten i sannhet er ubegripelig. Når et så 
forvirrende gudsbegrep ble påtvunget kirken, er 
det ikke til å undre seg over at en munk i det fjerde 
århundre utbrøt: “Akk og ve! De har tatt fra meg 
min Gud, . . . og jeg vet ikke hvem jeg skal tilbe 
eller henvende meg til.” [Sitert i Owen Chadwick, 
Western Asceticism (1958), 235.] Hvordan kan vi stole 
på, elske og tilbe, for ikke å snakke om strebe etter 
å ligne, en som er ubegripelig og ukjennelig? Hva 
med Jesu bønn til sin Fader i himmelen om at “dette 
er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne 
Gud, og ham du utsendte”? [Johannes 17:3; uthe-
velse tilføyd.]
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JANUAR: GUDDOMMEN

Se tillegget for andre 
forslag til undervisning 
og læring.

Hvorfor er Jesus Kristus 
viktig i mitt liv?
Jesus Kristus ble valgt til å være vår Frelser. Hans forsoning gjør det mulig for 
oss å oppstå og å omvende oss og bli tilgitt, slik at vi kan vende tilbake til vår 
himmelske Faders nærhet. I tillegg til å frelse oss fra våre synder, tilbyr Frel-
seren oss også fred og styrke i tider med prøvelser. Han setter det fullkomne 
eksempel for oss, og hans læresetninger er grunnlaget for lykke i dette liv og 
evig liv i den kommende verden.

Forbered deg åndelig

Studer disse skriftstedene og ressursene ydmykt. Hvordan kan du hjelpe dem å forstå 
hvorfor Jesus Kristus er viktig for de unge mennene?

Matteus 10:1 (Jesus Kristus ga sine 
apostler prestedømskraft)

Johannes 6:38 (Jesus Kristus kom for å 
gjøre sin Faders vilje)

Johannes 8:12; 3 Nephi 11:11 (Jesus 
Kristus er verdens lys og liv)

Johannes 14:6 (Jesus Kristus er veien, 
sannheten og livet)

2 Nephi 2:3- 9; 9:5- 12 (Lehi og Jakob 
vitner om Jesu Kristi forsoning)

3 Nephi 27:14- 16 (Jesus Kristus frelser 
oss fra synd og død ved sin forsoning)

3 Nephi 27:27 (Jesus Kristus er vårt 
eksempel)

“Den levende Kristus: Apostlenes 
vitnesbyrd” Liahona, april 2000, 2- 3 (se 
også Tro mot pakten, 79- 81 eller Plikt 
overfor Gud, 106)

José A. Teixeira, “Søk Herren,” Ensign 
eller Liahona, mai 2015, 96–98

Dallin H. Oaks, “Læresetninger om 
Jesus,” Ensign eller Liahona, nov. 2011, 
90- 93

Jeffrey R. Holland, “Det første og stør-
ste bud,” Ensign eller Liahona, nov. 2012

Video: “Gjenvunnet”, “#Halleluja – et 
påskebudskap om Jesus Kristus”

La de unge mennene lede

Et medlem av quorumspresidentskapet leder quorumsmøtet. Han leder de unge men-
nene i å rådføre seg med hverandre om quorumssaker, lærer dem deres prestedømsplik-
ter (fra Skriftene og Plikt overfor Gud- boken) og inviterer en veileder eller et annet 
quorumsmedlem til å holde en leksjon i evangeliet. Han kan forberede seg ved å fylle ut 
et møteprogram for et quorumsmøte under et presidentskapsmøte.

Hvorfor er Jesus Kristus 
viktig for deg? Hvordan 
har han påvirket ditt liv?

Hvorfor er det viktig for 
de unge mennene å forstå 
Jesu Kristi roller? Hvor-
dan kan du hjelpe dem å 
oppdage hans betydning i 
deres liv?
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Begynn læringsprosessen

Velg mellom disse forslagene, eller finn på dine egne for å repetere forrige ukes leksjon 
og introdusere denne ukens leksjon:

• Skriv ett eller flere spørsmål på 
tavlen for å hjelpe de unge mennene å 
repetere det de lærte i forrige uke.

• Be de unge mennene slå opp “Jesus 
Kristus” i Veiledning til Skriftene og 
gjennomgå listen over oppføringer 

etter overskriften. Be dem om å finne 
ord og uttrykk som beskriver Kristi 
roller og misjon. Hva lærer de om 
Jesus Kristus ved å gjennomgå denne 
listen? Hva føler de for ham etter å ha 
gjennomgått hva han har gjort for oss?

Lær sammen

Hver av aktivitetene nedenfor vil hjelpe quorumsmedlemmene å forstå hvorfor Jesus 
Kristus er viktig i deres liv. Følg Åndens inspirasjon, og velg en eller flere som vil 
fungere best for ditt quorum:

• Be quorumsmedlemmene gjen-
nomgå eldste José A. Teixeiras tale 
“Søk Herren”, og se etter velsignelser 
eldste Teixeira lover dem som søker 
Jesus Kristus. Be dem fortelle hva de 
finner i talen, og hva de selv gjør for 
å gjøre Frelseren til en viktig del av 
sitt daglige liv. Som en del av denne 
samtalen, kan dere også sammen gjen-
nomgå de enkle vanene eldste Teixeira 
foreslår i talen sin. Be de unge men-
nene sette seg som mål å bruke ett av 
forslagene dere har drøftet i klassen, 
for å komme nærmere Kristus.

• Be et quorumsmedlem holde en del 
av denne leksjonen. Han kan gjøre 
dette som en del av sin Plikt overfor 
Gud- plan for å lære og undervise om 
forsoningen (se “Forstå læren,” side 
18, 42 eller 66).

• Les avsnittet under overskriften 
“Hva han har gjort for oss” i eldste 
Dallin H. Oaks’ tale “Læresetnin-
ger om Jesus”. Hva ville de unge 

mennene ha svart på kvinnens spørs-
mål: “Hva har han gjort for meg?” 
Skriv på tavlen de neste ni over-
skriftene i talen (fra “Verdens liv” til 
“Forsoningen”). Be de unge mennene 
velge en eller flere av disse overskrif-
tene og forberede en eller to setninger 
de ville brukt til å lære kvinnen hva 
Jesus Kristus har gjort for henne. De 
kan bruke eldste Oaks’ tale, relevante 
skriftsteder (for eksempel de som er 
foreslått i denne oversikten) og sine 
egne erfaringer og vitnesbyrd. Be dem 
fortelle om det de har forberedt.

• Be noen av de unge mennene 
granske 2 Nephi 2:3- 9 for å finne ut 
hva Jesus Kristus gjorde for oss, og be 
de andre om å granske 2 Nephi 9:6- 10 
for å finne ut hva konsekvensene ville 
blitt om han ikke hadde oppfylt sin 
misjon. Hvordan ville verden ha vært 
annerledes? Uttrykk din kjærlighet 
til Frelseren, og oppfordre de unge 
mennene til å gjøre det samme.

Undervisningstips

“Du bør passe på at du 
ikke snakker mer enn nød-
vendig eller gir uttrykk 
for egne meninger for ofte. 
Det kan føre til at elevene 
mister interessen. Tenk på 
deg selv som guide på en 
lærdomsreise som skyter 
inn aktuelle kommentarer 
for å holde elevene på rik-
tig vei” (Undervisning, intet 
større kall [1999], 64).
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• Vis bilder av Frelseren som hjel-
per andre (se Kunst inspirert av 
evangeliet,36- 60). Gi de unge mennene 
noen minutter til å grunne og snakke 
om de forskjellige måtene Frelseren 
har hjulpet dem, deres familier og 
andre de kjenner. Be dem fortelle hva 
de føler for Frelseren. Be de unge 
mennene lese de siste fire avsnittene 
av eldste Jeffrey R. Hollands tale “Det 
første og største bud” mens de grun-
ner på spørsmålet “Hva kan jeg gjøre 
for å vise hvor viktig Jesus Kristus er 
i mitt liv?” Oppfordre dem til å skrive 
ned sine tanker, og la dem fortelle hva 
de skrev hvis de føler seg komfortable 
med å gjøre det.

• Vis videoen “Gjenvunnet.” Hva 
lærer de unge mennene av videoen 
om hva Jesus Kristus kan gjøre for 
dem? Hvordan kan de bruke budska-
pet i denne videoen til å hjelpe noen 

som har problemer med å tilgi seg 
selv, eller føler at de er utenfor rek-
kevidden av Frelserens hjelp? Hvilke 
skriftsteder ville de anvendt? (se for 
eksempel Jesaja 1:18; Alma 36:3, 27; 
Ether 12:27; L&p 58:42- 43).

• Vis et bilde av Frelseren, og skriv 
følgende spørsmål på tavlen: “Hvem 
er Jesus Kristus?” “Hva har han gjort 
for oss?” “Hvordan vet vi at han lever 
i dag?” Be du unge mennene granske 
“Den levende Kristus: Apostlenes 
vitnesbyrd” eller se i salmeboken for 
å finne svar på disse spørsmålene (se 
“Jesus Kristus – Frelser” i emneover-
sikten i salmeboken). Be dem fortelle 
hva de finner ut. Hvordan påvirker 
deres vitnesbyrd om Jesus Kristus 
deres daglige liv? Du kan også vise 
videoen“#Halleluja – et påskebud-
skap om Jesus Kristus.”

Be de unge mennene fortelle hva de har lært i dag. Hvilke følelser eller tilskyndelser har 
de? Forstår de hvorfor Jesus Kristus er viktig i deres liv? Har de andre spørsmål? Ville 
det være verdt å bruke mer tid på dette emnet?

Oppfordre til å handle

Den unge mannen som leder, avslutter møtet. Han kan:

• Bære vitnesbyrd om Frelseren. • Be quorumsmedlemmene grunne på 
hvordan deres vitnesbyrd om Frelseren 
kan velsigne noen de kjenner, og opp-
fordre dem til å dele sitt vitnesbyrd.

Undervisning på 
Frelserens måte

Frelseren oppfordret 
andre til å handle i tro og 
etterleve de sannheter han 
forkynte. Han fant mulig-
heter for dem til å lære 
gjennom sterke opplevel-
ser. Hva kan du gjøre for 
å hjelpe de unge mennene 
å se viktigheten av å gjøre 
Jesus Kristus til en del av 
sitt liv?
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Utvalgte ressurser

Idet vi minnes Jesu Kristi fødsel for to tusen år siden,
bærer vi vårt vitnesbyrd om realiteten av hans uforlig-
nelige liv og den uendelige kraft i hans store sonoffer.

Ingen annen har hatt så dyptgripende innflytelse på alle
som har levet og kommer til å leve på jorden.

Han var Det gamle testamentes store Jehova og Det
nye testamentes Messias. Under ledelse av sin Fader var
han jordens Skaper. “Alt er blitt til ved ham, og uten ham
er ikke noe blitt til av alt som er blitt til” (Johannes 1:3).
Selv om han var syndfri, ble han døpt for å fullbyrde all
rettferdighet. Han “gikk omkring og gjorde vel” (Ap.gj.
10:38), men likevel ble han foraktet for det. Hans evan-
gelium var et budskap om fred og velvilje. Han oppfor-
dret alle til å følge hans eksempel. Han vandret på
Palestinas veier, helbredet de syke, fikk de blinde til å se
og oppvekket de døde. Han forkynte evighetens sannhe-
ter, realiteten av vår førjordiske tilværelse, hensikten
med vårt liv på jorden og Guds sønners og døtres mulig-
heter i det kommende liv.

Han innstiftet nadverden som en påminnelse om sitt
store sonoffer. Han ble arrestert og fordømt på falske
anklager, erklært skyldig for å tilfredsstille en mobb og
dømt til døden på Golgatas kors. Han ga sitt liv for å sone
for hele menneskehetens synder. Hans offer var en stor
stedfortredende gave til beste for alle som noen gang vil ha
levet på jorden.

Vi vitner høytidelig om at hans liv, som er sentralt i hele
menneskehetens historie, hverken begynte i Betlehem
eller ble avsluttet på Golgata. Han var Faderens førstefød-
te, den enbårne Sønn i kjødet, verdens Forløser.

Han oppsto fra graven for å bli “førstegrøden av dem
som er sovnet inn” (1. Korinterbrev 15:20). Som den opp-
standne Herre besøkte han dem som han hadde kjær i
livet. Han betjente også de “andre får” (Johannes 10:16) i
oldtidens Amerika. I nyere tid viste han og hans Fader seg

for gutten Joseph Smith og innledet den lenge lovede
“husholdning i tidenes fylde” (Efeserbrevet 1:10).

Om den levende Kristus skrev profeten Joseph: “Hans
øyne var som ildslue, hans hår var hvitt som nyfallen sne,
hans ansikt skinte klarere enn solen, og hans stemme var
som lyden av mektige fossefall, ja, endog Jehovas røst,
sigende:

Jeg er den første og den siste, jeg er den som lever, jeg
er den som ble ihjelslått; jeg er eders talsmann hos
Faderen” (L&p 110:3–4).

Profeten erklærte også om ham: “Og nu, efter de mange
vitnesbyrd som er gitt om ham, er dette vitnesbyrd som vi
gir om ham, det siste av dem alle: At han lever!

For vi så ham, ja ved Guds høyre hånd, og vi hørte røs-
ten idet den vitnet om at han er Faderens Enbårne—

At ved ham, og gjennom ham, og av ham, er verdener
og var verdener skapt og deres innbyggere er født sønner
og døtre av Gud” (L&p 76:22–24).

Vi erklærer høytidelig at hans prestedømme er gjengitt
og hans kirke gjenopprettet på jorden—”bygd opp på
apostlenes og profetenes grunnvoll, og hjørnestenen er
Kristus Jesus selv” (Efeserbrevet 2:20).

Vi vitner om at han en dag vil komme tilbake til jorden.
“Herrens herlighet skal åpenbares, og alt kjød skal se det”
(Jesaja 40:5). Han vil regjere som kongers Konge og her-
rers Herre, og ethvert kne skal bøye seg, og hver tunge skal
prise ham. Enhver av oss skal stå for å bli dømt av ham
etter våre gjerninger og vårt hjertes ønsker.

Som hans rettmessig ordinerte apostler bærer vi vitnes-
byrd om at Jesus er den levende Kristus, Guds udødelige
Sønn. Han er den store kong Immanuel, som i dag står ved
sin Faders høyre hånd. Han er verdens lys, liv og håp. Hans
vei er den sti som fører til lykke i dette liv og evig liv i den
kommende verden. Gud være lovet for hans guddommeli-
ge Sønns uforlignelige gave.

DEN LEVENDE KRISTUS
APOSTLENES VITNESBYRD

JESU KRISTI KIRKE AV SISTE DAGERS HELLIGE

DET FØRSTE PRESIDENTSKAP DE TOLVS QUORUM

1. januar 2000
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JANUAR: GUDDOMMEN

Se tillegget for andre 
forslag til undervisning 
og læring.

Hva er Den hellige ånds roller?
Den hellige ånd vitner om sannheten. Han er kilden til personlig vitnesbyrd og 
åpenbaring. Han kan veilede oss i våre avgjørelser og beskytte oss mot fysiske 
og åndelige farer. Han er kjent som Trøsteren, og han kan roe vår frykt og fylle 
oss med håp. Gjennom hans kraft blir vi helliget når vi omvender oss, mottar 
frelsende ordinanser og holder våre pakter. For å tjene effektivt som preste-
dømsbærere, er det viktig at vi setter vår lit til å lytte til og følge Den hellige 
ånds tilskyndelser.

Forbered deg åndelig

Når du studerer disse skriftstedene og andre ressurser om Den hellige ånd, skulle du 
søke hans veiledning for å vite hva du skal lære de unge mennene om viktigheten av 
Den hellige ånd i deres liv.

Johannes 14:16- 27 (Talsmannen kan 
undervise oss og minne oss om alt)

Johannes 15:26; L&p 42:17; Moses 1:24 
(Den hellige ånd bærer vitnesbyrd om 
Faderen og Sønnen)

Galaterne 5:22- 23 (Paulus beskriver 
Åndens frukt)

2 Nephi 32:5 (Den hellige ånd vil vise 
oss hva vi bør gjøre)

3 Nephi 27:20 (Å motta Den hellige 
ånd helliggjør oss)

Moroni 8:26 (Den hellige ånd fyller 
oss med håp og kjærlighet)

Moroni 10:5 (Den hellige ånd lærer 
oss sannheten)

Robert D. Hales, “Den hellige 
ånd,” Ensign eller Liahona, mai 2016, 
105–7

Larry H. Lawrence, “Hva er det så jeg 
mangler?” Ensign eller Liahona, nov. 
2015, 33–35

Henry B. Eyring, “Den hellige ånd 
som din ledsager,” Ensign eller  
Liahona, nov. 2015, 104–7

Videoer: “Åndens røst”, “Fiendens 
territorium”

La de unge mennene lede

Et medlem av quorumspresidentskapet leder quorumsmøtet. Han leder de unge men-
nene i å rådføre seg med hverandre om quorumssaker, lærer dem deres prestedømsplik-
ter (fra Skriftene og Plikt overfor Gud- boken) og inviterer en veileder eller et annet 
quorumsmedlem til å holde en evangelieleksjon. Han kan forberede seg ved å fylle ut et 
møteprogram for et quorumsmøte under et presidentskapsmøte.

Hvilke personlige erfarin-
ger kan du dele med de 
unge mennene som kan 
lære dem om Den hellige 
ånds roller?

Hvorfor er det viktig for 
de unge mennene å lære 
å gjenkjenne og følge 
Åndens tilskyndelser? 
Hvordan kan du hjelpe 
dem å være verdige til og 
søke hans veiledning?
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Begynn læringsprosessen

Velg mellom disse forslagene, eller finn på dine egne for å repetere forrige ukes leksjon 
og introdusere denne ukens leksjon:

• Gi de unge mennene et øyeblikk til 
å tenke på og dele én ting de hus-
ker fra forrige ukes leksjon. Tenk på 
hvordan du kan sette svarene deres i 
sammenheng med dagens leksjon.

• Be de unge mennene skrive om en 
gang da de har følt Den hellige ånds 
innflytelse. Hva gjorde de for å motta 
Hans innflytelse? Hvilken forskjell 
gjorde hans innflytelse? Dersom det 
er hensiktsmessig, ber du noen av 
dem fortelle om sine erfaringer.

Lær sammen

Hver av aktivitetene nedenfor vil hjelpe quorumsmedlemmene å forstå Den hellige ånds 
roller. Følg Åndens inspirasjon, og velg en eller flere som vil fungere best for ditt quorum:

• Be de unge mennene studere deler 
av president Henry B. Eyrings tale 
“Den hellige ånd som din ledsager”, 
og forberede seg til å dele med quoru-
met det de lærer om Den hellige ånd. 
De unge mennene kan også granske 
eldste Larry H. Lawrence’ tale “Hva 
er det så jeg mangler?”, og se etter 
eksempler på hvordan Den hellige 
ånd kan hjelpe oss. Be de unge men-
nene fortelle om erfaringer hvor Den 
hellige ånd har hjulpet dem på måter 
som ligner på det president Eyring og 
eldste Lawrence beskriver.

• Be et quorumsmedlem holde en del 
av denne leksjonen. Han kan gjøre 
dette som en del av sin Plikt overfor 
Gud- plan for å lære og undervise om 
Den hellige ånd (se “Forstå læren,” 
side 18, 42 eller 66).

• Be de unge mennene granske føl-
gende skriftsteder, finne Den hellige 
ånds oppgave i hver av dem, og dele 
hvordan hans innflytelse kan velsigne 
dem: Johannes 14:26; 15:26; Galaterne 

5:22–23; 2 Nephi 32:5; 3 Nephi 
27:20. De unge mennene kan også 
granske deler av eldste Robert D. 
Hales tale “Den hellige ånd” for å lære 
om Den hellige ånds oppgaver. Be 
de unge mennene nevne tilfeller i sitt 
liv der de vil trenge Den hellige ånds 
innflytelse. Når vil det være viktig 
at Den hellige ånd viser dem hva de 
skal gjøre? Når kan de unge mennene 
trenge å føle Den hellige ånds trøs-
tende innflytelse? Overvei å fortelle 
om en personlig opplevelse hvor du 
har fått hjelp av Den hellige ånd.

• Vis en av videoene som er oppført 
i denne oversikten, og be de unge 
mennene lytte etter hva videoen lærer 
dem om å motta veiledning gjennom 
Den hellige ånd. Be hver ung mann 
fortelle om noe han lærer. Skriv så 
følgende uttalelse av Julie B. Beck på 
tavlen: “Evnen til å motta og handle 
ifølge personlig åpenbaring er den 
aller viktigste ferdighet vi kan erverve 
oss i dette liv. Med den kan vi ikke 

Undervisningstips

“Når du med bønnens 
hjelp forbereder deg til å 
undervise, … [kan du] bli 
ledet til å legge vekt på 
visse prinsipper. Du kan få 
forståelse av hvordan du 
best skal fremlegge visse 
punkter. Du kan oppdage 
eksempler, konkretise-
ringsideer og inspirerende 
historier i livets enkle 
gjøremål. Du kan føle en 
tilskyndelse til å innby en 
bestemt person til å hjelpe 
til med leksjonen. Du kan 
bli minnet om en personlig 
erfaring som du kan gi 
klassemedlemmene del i” 
(Undervisning, intet større 
kall [1999], 48).
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mislykkes. Uten den kan vi ikke lyk-
kes” (“ ‘Over tjenerinner vil jeg utgyte 
min Ånd i de dager,’” Ensign eller Lia-
hona, mai 2010, 11). Be dem tenke på 
og skrive ned hva de føler angående 
dette sitatet og viktigheten av å leve 
verdig og følge Ånden. Oppmuntre 
dem til å grunne på hva de kan gjøre 

for mer fullstendig å søke Den hellige 
ånds veiledning.

• Be de unge mennene se i salme-
boken i emneregisteret under “Den 
hellige ånd” for å finne en salme som 
handler om hvordan Den hellige ånd 
kan hjelpe oss. Be dem presentere 
linjer fra salmene de valgte. Overvei å 
synge en av salmene som quorum.

Be de unge mennene fortelle hva de har lært i dag. Hvilke følelser eller tilskyndelser har 
de? Forstår de Den hellige ånds roller? Har de andre spørsmål? Ville det være verdt å 
bruke mer tid på dette emnet?

Oppfordre til å handle

Den unge mannen som leder, avslutter møtet. Han kan:

• Hvis det passer, fortelle om en opp-
levelse der han følte Den hellige ånds 
innflytelse på en av måtene som ble 
snakket om på quorumsmøtet.

• Oppfordre de unge mennene i quo-
rumet til å være verdige til og søke 
Den hellige ånds veiledning.

Undervisning på 
Frelserens måte

Frelseren delte enkle his-
torier, lignelser og eksemp-
ler fra virkeligheten for 
å undervise på en måte 
som ga mening for hans 
disipler. Hvilke personlige 
opplevelser kan du dele 
med de unge mennene for 
å hjelpe dem å forstå Den 
hellige ånds roller og få 
lyst til å søke og være ver-
dige slike opplevelser?
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Utvalgte ressurser

Utdrag fra Henry B. Eyring, “Den hellige ånd som din 
ledsager,” Ensign eller Liahona, nov. 2015, 104- 5

Å alltid ha Ånden hos oss er å ha Den hellige ånds 
veiledning i vårt daglige liv. Vi kan for eksempel 
bli påminnet av Ånden om å motstå fristelsen til å 
gjøre ondt.

Av denne grunn alene er det lett å forstå hvorfor 
Herrens tjenere har prøvd å styrke vårt ønske om å 
tilbe Gud på våre nadverdsmøter. Hvis vi tar del i 
nadverden i tro, vil Den hellige ånd kunne beskytte 
oss og dem vi er glad i, mot de fristelser som kom-
mer stadig sterkere og hyppigere.

Den hellige ånds veiledning gjør det som er godt, 
mer attraktivt, og fristelser mindre overbevisende. 
Det alene skulle være nok til å gjøre oss fast bestemt 
på å kvalifisere oss til alltid å ha Ånden hos oss.

Akkurat slik Den hellige ånd styrker oss mot det 
onde, gir han oss også evnen til å skjelne mellom 
sannhet og løgn. Den sannhet som er av størst 
betydning, blir kun bekreftet ved åpenbaring fra 

Gud. Vår menneskelige fornuft og bruk av våre 
fysiske sanser vil ikke være nok. Vi lever i en tid 
da selv de klokeste kan ha vanskelig for å skjelne 
mellom sannhet og finurlig bedrag.

Herren sa til sin apostel Tomas, som ønsket fysisk 
bevis på Frelserens oppstandelse ved å berøre hans 
sår, at åpenbaring er sikrere bevis: “Jesus sier til 
ham: Fordi du har sett meg, tror du. Salige er de 
som ikke ser, og likevel tror” (Johannes 20:29).

Sannhetene som staker ut veien hjem til Gud, blir 
bekreftet av Den hellige ånd. Vi kan ikke gå inn i lun-
den og se Faderen og Sønnen tale til den unge Joseph 
Smith. Ingen fysiske bevis eller noe logisk argument 
kan bekrefte at Elijah kom som lovet for å overdra 
prestedømsnøklene som nå innehas og utøves av en 
levende profet, president Thomas S. Monson.

Bekreftelse på sannheten kommer til en sønn eller 
datter av Gud som har hevdet retten til å motta Den 
hellige ånd. Ettersom falske påstander og løgner kan 
bli fremlagt for oss til enhver tid, trenger vi konstant 
innflytelse fra sannhetens Ånd for å unngå tvil.”
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JANUAR: GUDDOMMEN

Se tillegget for andre 
forslag til undervisning 
og læring.

Hvem er jeg, og hvem 
kan jeg bli?
Vi er sønner av vår himmelske Fader, skapt i hans bilde, med mulighet for å bli 
som ham. Etter guddommelig forordning har vi unike gaver og talenter som 
vil hjelpe oss å oppfylle våre plikter som prestedømsbærere. Å vite hvem vi er 
gir vårt liv mening og hjelper oss å ta de riktige avgjørelsene.

Forbered deg åndelig

Studer ydmykt følgende skriftsteder og ressurser. Hva føler du deg inspirert til å dele 
med de unge mennene?

Salmene 82:6; Apostlenes gjerninger 
17:28- 29; Hebreerne 12:9; L&p 76:24 
(Vi er Guds barn)

Matteus 25:14- 30 (Lignelsen om 
talentene)

Lukas 15:4- 6, 11- 32; Johannes 3:16; L&p 
18:10- 15 (Verdien av en sjel er stor)

Moses 1:4- 22 (Moses finner ut at han 
er en sønn av Gud)

Donald L. Hallstrom, “Jeg er Guds 
kjære barn,” Ensign eller Liahona, mai 
2016, 26–28

Dale G. Renlund, “Siste- dagers- 
hellige fortsetter å prøve,” Ensign eller 
Liahona, mai 2015, 56–58

Dieter F. Uchtdorf, “Fire titler,” Ensign 
eller Liahona, mai 2013, 58- 61

“Jeg er Guds kjære barn,” Salmer, 
nr. 187

Video: “Jeg er en Guds sønn”; “Vår 
sanne identitet,”

La de unge mennene lede

Et medlem av quorumspresidentskapet leder quorumsmøtet. Han leder de unge men-
nene i å rådføre seg med hverandre om quorumssaker, lærer dem deres prestedømsplik-
ter (fra Skriftene og Plikt overfor Gud- boken) og inviterer en veileder eller et annet 
quorumsmedlem til å holde en evangelieleksjon. Han kan forberede seg ved å fylle ut et 
møteprogram for et quorumsmøte under et presidentskapsmøte.

Hvordan påvirker kunn-
skapen om at du er en 
sønn av Gud, dine tan-
ker og handlinger? Hva 
er noen av de gaver og 
talenter Gud har gitt deg? 
Hvordan kan du bruke 
dem til å velsigne de unge 
mennene du underviser?

Hvordan kan du hjelpe de 
unge mennene å bli klar 
over sitt guddommelige 
potensial? Hvordan kan 
denne forståelsen hjelpe 
dem til å ta riktige beslut-
ninger? Hvilke unike 
gaver og talenter har de 
unge mennene du under-
viser? Hvordan kan du 
oppmuntre dem til å bruke 
disse gavene og talentene 
til å velsigne andre?
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Begynn læringsprosessen

Velg mellom disse forslagene, eller finn på dine egne for å repetere forrige ukes leksjon 
og introdusere denne ukens leksjon:

• Invitere et par unge menn til å for-
telle om det viktigste de lærte i forrige 
ukes leksjon og hvordan de anvendte 
det i sitt eget liv.

• Skriv følgende spørsmål på tav-
len: “Hva vet jeg om vår himmelske 
Fader?” “Hva lærer det meg om hvem 
jeg er og hvem jeg kan bli?” “Hvor-
dan påvirker denne kunnskapen mine 
tanker og handlinger?” Gi de unge 
mennene tid til å grunne på disse 
spørsmålene, og be dem så komme 
frem til tavlen og skrive sitt svar.

Lær sammen

Hver av aktivitetene nedenfor vil hjelpe quorumsmedlemmene å forstå sin guddomme-
lige identitet og sitt potensial. Følg Åndens inspirasjon, og velg en eller flere som vil 
fungere best for ditt quorum:

• Tenk på en enkel aktivitet som vil 
hjelpe de unge mennene å forstå at det 
å bli som Gud, krever tålmodighet og 
utholdenhet. Flere forsøk må nok til 
for å gjennomføre denne aktiviteten 
med hell. Eksempelvis kan de unge 
mennene gjentatte ganger prøve å 
kaste en gjenstand i en papirkurv uten 
å se. Hva lærer denne aktiviteten oss 
om vedvarende innsats? Hvilken sam-
menheng har denne prosessen med å 
bli som vår himmelske Fader? Be de 
unge mennene se etter og dele utsagn 
med hverandre hentet fra eldste Dale 
G. Renlunds tale “Siste- dagers- hellige 
fortsetter å prøve”, som uttrykker hva 
de har lært av aktiviteten.

• Be de unge mennene granske 
Moses 1:4- 7 og finne ut hva Moses 
lærte om seg selv. Be dem granske 
vers 12 for å finne ut hva Satan gjorde 
for å motsi det Moses lærte. Les vers 
13- 22 sammen. Be de unge mennene 

fortelle hva de lærer av denne histo-
rien om seg selv, vår himmelske Fader 
og Frelseren og om den onde. Hva er 
noen situasjoner de unge mennene 
står overfor, hvor denne kunnskapen 
vil være nyttig? Vurder å vise videoen 
“Jeg er en Guds sønn” som en del av 
denne diskusjonen.

• Be de unge mennene nevne titler 
de har eller kan få i løpet av livet. Hva 
sier disse titlene om dem? Be dem 
velge en eller to titler som er viktigst 
for dem. Del quorumet i fire grup-
per, og be hver gruppe lese om en av 
titlene i president Dieter F. Uchtdorfs 
tale “Fire titler.” De kan også lese 
deler av eldste Donald L. Hallstroms 
tale “Jeg er Guds kjære barn.” Be så 
hver gruppe fortelle quorumet hva de 
lærte og hvordan det angår deres liv. 
Som en del av denne aktiviteten, kan 
de unge mennene synge “Jeg er Guds 
kjære barn” (Salmer, nr. 187).

Undervisningstips

“Hvor mye stoff du dek-
ker, er mindre viktig enn 
hvor stor påvirkning det 
øver på dem du under-
viser. Fordi for mange 
begreper på en gang kan 
gjøre elevene forvirret eller 
trette, er det som regel best 
å konsentrere seg om ett 
eller to hovedprinsipper” 
(Undervisning, intet større 
kall [1999], 99).
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• Be quorumsmedlemmene se 
video en “Vår sanne identitet” (eller 
lese noen av følgende skriftsteder: 1 
Johannes 3:1- 3; L&p 84:37- 38; 88:107; 
132:20) og skrive ned et utsagn som 
de finner meningsfylt. Be dem for-
telle hva de skrev og forklare hvorfor 
de skrev det. Hva lærer de av denne 
videoen eller disse skriftstedene 
om hvem de er og hvem de kan bli? 

Hvordan kan denne kunnskapen 
påvirke valgene de gjør? Som en del 
av denne diskusjonen, kan du vurdere 
å dele følgende uttalelse av president 
Gordon B. Hinckley: “Hele hensikten 
med evangeliet er å lede oss videre og 
oppover til større prestasjoner, og til 
slutt til guddommelighet” (“Slipp ikke 
ballen,” Lys over Norge, jan. 1995, 45).

Be de unge mennene fortelle hva de har lært i dag. Hvilke følelser eller tilskyndelser får 
de? Forstår de hvem de er og hvem de kan bli? Har de andre spørsmål? Ville det være 
verdt å bruke mer tid på dette emnet?

Oppfordre til å handle

Den unge mannen som leder, avslutter møtet. Han kan:

• Bære sitt vitnesbyrd om at vi er 
Guds barn og beskrive hvordan 
dette vitnesbyrdet veileder handlin-
gene hans.

• Be de unge mennene tenke på 
en måte de vil bruke sine gaver og 
talenter til å velsigne vår himmelske 
Faders barn på. 

Undervisning på 
Frelserens måte

Frelseren kjente dem han 
underviste, og han visste 
hvem de kunne bli. Han 
fant unike måter å hjelpe 
dem å lære og vokse på. 
Når de slet, ga han dem 
ikke opp, men fortsatte å 
elske dem og tjene dem. 
Når du underviser de 
unge mennene, skulle du 
tenke på hvem de er og 
hvem de kan bli, og finne 
måter å hjelpe dem å opp-
fylle deres guddommelige 
potensial på.
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Utvalgte ressurser

Utdrag fra Dieter F. Uchtdorf, “Fire titler,” Ensign eller 
Liahona, mai 2013, 58- 60

[Jeg vil] foreslå fire titler som jeg tror gjelder for alle 
prestedømsbærere rundt om i verden – titler som 
kan hjelpe oss å gjenkjenne vår egen rolle i Guds 
evige plan og våre muligheter som prestedømsbæ-
rere i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige.

Sønn av vår himmelske Fader

En tittel som definerer oss alle, på det mest grunn-
leggende vis, er sønn av vår himmelske Fader. Uansett 
hva annet vi er eller gjør i livet, må vi aldri glemme 
at vi er Guds åndebarn i bokstavelig forstand. Vi var 
hans barn før vi kom til denne verden, og vi vil være 
hans barn for evig og alltid. Denne grunnleggende 
sannhet skulle endre vårt syn på oss selv, våre brø-
dre og søstre og selve livet …

Brødre, i forhold til Guds fullkommenhet er vi 
mennesker knapt nok mer enn keitete, vaklende 
småbarn. Vår kjærlige himmelske Fader ønsker 
imidlertid at vi skal bli mer lik ham, og kjære brø-
dre, det skulle også være vårt evige mål. Gud forstår 
at vi ikke kommer dit på et øyeblikk, men ved å ta 
ett skritt om gangen …

Jesu Kristi disippel

… Alle som streber oppriktig etter å følge Kristus, 
kalles hans disipler. Selv om vi erkjenner at ingen av 
oss er fullkomne, bruker vi ikke dette som en unn-
skyldning for å senke våre forventninger, leve under 
det vi er gode for, utsette vår omvendelsesdag eller 
nekte å utvikle oss til bedre, mer fullkomne, mer for-
edlede etterfølgere av vår Mester og Konge …

Brødre, disippelskap er en livslang reise i vår Frel-
sers fotspor. Langs vår metaforiske sti fra Betlehem 

til Golgata, vil vi ha mange muligheter til å oppgi 
vår reise. Til tider vil det virke som om veien krever 
mer enn vi hadde ønsket. Men som menn som bærer 
prestedømmet, må vi ha mot til å følge vår Forløser, 
også når vårt kors virker for tungt å bære …

Sjelens lege

Brødre, hvis vi virkelig følger vår Herre Jesus 
Kristus, må vi fylle en tredje tittel: Helbreder av sjeler. 
Vi som er blitt ordinert til Guds prestedømme, er 
kalt til å “lege kval og savn” [“O, må jeg følge deg,” 
Salmer, nr. 201].

Det er vår oppgave å bygge opp, reparere, styrke, 
løfte og gjøre hel. Vår oppgave er å følge Frelserens 
eksempel og strekke oss ut til dem som lider …

Dette er vårt første og fremste ansvar som preste-
dømsbærere – og det gjelder bærere av både Det 
aronske og Det melkisedekske prestedømme. Jesu 
Kristi gjengitte evangelium velsigner oss ikke bare 
når vi tror på det – men mye mer når vi etterlever 
det …

Arving til evig liv

Den fjerde tittelen vi alle deler, bringer oss tilbake 
til den første tittelen på listen. Som sønner av vår 
himmelske Fader, er vi arvinger til alt han har.

“Ånden selv vitner sammen med vår ånd at vi er 
Guds barn.

“Men er vi barn, da er vi også arvinger. Vi er Guds 
arvinger og Kristi medarvinger, så sant vi lider 
med ham, for at vi også skal herliggjøres med ham” 
[Romerne 8:16–17].

Tenk på dette, mine kjære brødre. Vi er Kristi med-
arvinger!
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Gå inn på lds.org/youth/learn for å se denne enheten på Internett.

OVERSIKT OVER ENHETER

“Dette er min gjerning og min herlighet – å tilveiebringe mennesket udødelighet og evig liv” 
(Moses 1:39).

Å forstå frelsesplanen er grunnleggende for åndelig læring. Alt en ung mann lærer om 
evangeliet – og det han lærer om timelige ting – skulle settes i sammenheng med frel-
sesplanen, slik at han kan skjelne mellom det som er av evig betydning, og det som 
ikke er det. Når en ung mann virkelig forstår frelsesplanen, lever han med mer mål og 
mening. Han ser sine prøvelser og sin motgang som muligheter til å vokse. Han gjør 
valg basert på deres evige konsekvenser, istedenfor å søke umiddelbar tilfredsstillelse. 
Han er i stand til å finne lykke og glede.

For å gjøre Plikt overfor Gud til en del av søndagens quorumsmøte, kan du vurdere å 
undervise i Plikt overfor Gud- oversikten nedenfor i løpet av denne enheten.

Oversikter å velge mellom denne måneden:

Hva er min oppgave i å oppfylle vår himmelske Faders plan? (Plikt overfor Gud)
Hva er frelsesplanen?
Hva skjedde i det førjordiske liv?
Hva er hensikten med livet?
Hvorfor er de valgene jeg gjør, viktige?
Hvorfor har vi motgang?
Hvordan kan jeg finne trøst når noen jeg bryr meg om, dør?
Hvorfor skulle jeg behandle kroppen min som et tempel?

Februar: Frelsesplanen
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GUF

Tenk over hvordan du kan planlegge aktiviteter som 
har sammenheng med det ungdommene lærer. Et 
nettsted for ungdomsaktiviteter er tilgjengelig for 
å hjelpe deg. Mange av læringsaktivitetene i disse 
oversiktene kan også være effektive GUF- aktiviteter. 
Samarbeid med quorumspresidentskapene om å 
velge og planlegge egnede aktiviteter for å forsterke 
det de unge mennene lærer på søndag.

 
Plikt overfor Gud

Følgende deler fra Plikt overfor Gud- heftet er aktuelle 
for leksjonene i denne enheten:

“Prestedømsplikter,” side 23, 46- 47, 70- 71

“Innby alle til å komme til Kristus”, side 28- 29, 50- 51, 
72- 73

“Forstå læren,” side 18- 20, 42- 44, 66- 68
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FEBRUAR: FRELSESPLANEN

Se tillegget for andre 
forslag til undervisning 
og læring.

Plikt overfor Gud

Hva er min rolle i å oppfylle 
vår himmelske Faders plan?
Vår himmelske Fader har sagt at hans gjerning og herlighet er “å tilveiebringe 
mennesket udødelighet og evig liv” (Moses 1:39). Som prestedømsbærere spil-
ler vi en rolle i vår himmelske Faders plan når vi holder oss verdige og utfører 
våre prestedømsplikter. Disse oppgavene omfatter å utføre prestedømsordi-
nanser, tjene andre og innby alle til å komme til Kristus.

Forbered deg åndelig

Når du studerer disse ressursene, må du lytte til Den hellige ånd. Grunn på hva de unge 
mennene kan gjøre for å lære hvordan de kan hjelpe Gud når de utfører sine plikter.

Moses 1:39 (Guds gjerning og herlig-
het er å opphøye sine barn)

L&p 20:46- 60, 75- 79; 84:111; 107:68 
(Det aronske prestedømmes plikter)

L&p 38:42 (Prestedømsbærere må 
være rene og verdige)

Video: “Innby alle til å komme til 
Kristus”

Video: “Oppfyll din plikt overfor Gud”

Jeg oppfyller min plikt overfor Gud,23 
(diakoners plikter), 46- 47 (læreres 
plikter), 70- 71 (presters plikter)

“Budskap til de unge fra Det første 
presidentskap,” Til styrke for ungdom, 
ii–iii

La de unge mennene lede

Et medlem av quorumspresidentskapet leder quorumsmøtet. Han leder de unge men-
nene i å rådføre seg med hverandre om quorumssaker, lærer dem deres prestedømsplik-
ter (fra Skriftene og Plikt overfor Gud- boken) og inviterer en veileder eller et annet 
quorumsmedlem til å holde en evangelieleksjon. Han kan forberede seg ved å fylle ut et 
møteprogram for et quorumsmøte under et presidentskapsmøte.

Tenk på erfaringer du har 
hatt med å utføre dine 
prestedømsplikter. Hva 
har vært resultatet av din 
innsats? Hvordan har du 
hjulpet vår himmelske 
Fader å oppfylle hans plan?

Når har du sett de unge 
mennene velsigne andre 
gjennom sin prestedøms-
tjeneste?
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Begynn læringsprosessen

Velg mellom disse forslagene, eller finn på dine egne for å repetere forrige ukes leksjon 
og introdusere denne ukens leksjon:

• Be de unge mennene om å lese 
“Budskap til de unge fra Det første 
presidentskap” og se etter råd fra Det 
første presidentskap som kan hjelpe 
dem å utføre sine oppgaver i vår him-
melske Faders plan. Hvordan støtter 
prestedømsplikter disse oppgavene?

• Vis et bilde av døperen Johannes 
(se Kunst inspirert av evangeliet, 35), og 
spør hva han gjorde for å berede veien 
for Frelseren (se Matteus 3). Spør 
quorumsmedlemmene hvordan de 
bereder veien for Frelserens gjenkomst 
når de utfører sine prestedømsplikter.

Lær sammen

Hver av aktivitetene nedenfor vil hjelpe quorumsmedlemmene å forstå hvordan de ved 
å utføre sine prestedømsplikter, hjelper vår himmelske Fader å oppfylle sin plan. Følg 
Åndens inspirasjon, og velg en eller flere som vil fungere best for ditt quorum:

• Be hver ung mann om å granske 
“Prestedømsplikter” i Plikt overfor 
Gud- boken (side 23, 46- 47 eller 70- 
71) og understreke handlingsord og 
- uttrykk. Be de unge mennene forklare 
hvordan hver plikt bidrar til å oppfylle 
vår himmelske Faders plan. Hvordan 
har de unge mennene blitt velsignet 
av andres prestedømstjeneste? Hvilke 
eksempler har de sett på at preste-
dømstjeneste velsignelser andre?

• Gjennomgå som quorum Lære og 
pakter 20:46- 60. Be de unge mennene 
fortelle om erfaringer de har hatt 
med å oppfylle sin plikt til å invitere 
andre til å komme til Kristus – inklu-
dert familiemedlemmer og venner. 
Hvordan bidrar de til å oppfylle 
Guds plan? Be dem rollespille mulige 
scenarier der de kan få anledninger til 
å forkynne evangeliet. For eksempel: 
“Din venn spør deg hvorfor du ikke 

spiller fotball på søndag eller drikker 
kaffe eller te.” Hvordan ville de svart 
på sin venns spørsmål hvis deres mål 
var å forkynne evangeliet? Be dem slå 
opp på side 29, 51 eller 73 i Plikt over-
for Gud- boken og legge planer basert 
på det de har lært.

• Vis en eller begge videoene som 
er foreslått i denne oversikten. Be de 
unge mennene finne ut hvilke pres-
tedømsplikter som er vist i videoene, 
og hvordan disse prestedømspliktene 
bidrar til å oppfylle Guds plan (du 
finner en oversikt over prestedøms-
plikter i Plikt overfor Gud, side 23, 
46- 47 eller 70- 71). Hvilke erfaringer 
har de hatt med å utføre disse plik-
tene? Hvorfor er det viktig å forstå 
at å utføre våre plikter bidrar til å 
gjennomføre Guds plan? Hvordan 
påvirker denne forståelsen måten de 
utfører sine plikter på?

Plikt overfor Gud- planer

Sett av tid på slutten av 
quorumsmøtet til at de 
unge mennene kan legge 
planer i sine Plikt overfor 
Gud- bøker.



27

Be de unge mennene fortelle hva de har lært i dag. Forstår de sin rolle i å oppfylle vår 
himmelske Faders plan? Hvilke følelser eller tilskyndelser har de? Har de andre spørs-
mål? Ville det være verdt å bruke mer tid på denne læresetningen?

Oppfordre til å handle

Det medlem av quorumspresidentskapet som leder, avslutter møtet. Han kan:

• Gi eksempler han har sett av andre 
quorumsmedlemmer som hjelper til 
med å oppfylle Guds plan gjennom 
sin prestedømstjeneste.

• Rådføre seg med quorumsmed-
lemmene om hva de kan gjøre som 
quorum for bedre å oppfylle sine 
prestedømsplikter.

Undervisning på 
Frelserens måte

Frelseren ba for sine 
disipler og tjente dem 
kontinuerlig. Han fant 
muligheter til å være med 
sammen dem og uttrykke 
sin kjærlighet. Du vil få 
mange muligheter til å 
utføre prestedømstjeneste 
med en bærer av Det aron-
ske prestedømme ved din 
side. I disse øyeblikkene 
kan du fortelle hvordan 
det dere gjør, bidrar til å 
oppfylle vår himmelske 
Faders frelsesplan.
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FEBRUAR: FRELSESPLANEN

Se tillegget for andre 
forslag til undervisning 
og læring.

Hva er frelsesplanen?
Vår himmelske Fader utarbeidet en plan for å gjøre oss i stand til å bli som 
ham. Planen omfatter skapelsen, fallet, Jesu Kristi forsoning og alle lovene, 
ordinansene og læresetningene som henhører til evangeliet. Denne planen gjør 
det mulig for oss å bli fullkommengjort gjennom forsoningen, motta en fylde 
av glede og leve evig i Guds nærhet.

Forbered deg åndelig

Studer disse skriftstedene og ressursene ydmykt. Hva vil hjelpe de unge mennene å 
forstå frelsesplanen?

1 Korinterbrev 15:20- 22 (Alle mennes-
ker vil dø)

Hebreerne 12:9 (Gud er våre ånders 
Far)

Johannes’ åpenbaring 20:12- 13; 2 
Nephi 9:10- 11; Alma 5:15- 21 (Alle 
mennesker skal gjenoppstå og stå for 
Gud og bli dømt)

2 Nephi 2:22- 25 (Adams fall medførte 
dødeligheten)

Alma 34:32- 33 (Dette livet er tiden til 
å omvende seg)

Alma 40:11- 14 (Menneskenes tilstand 
etter at de dør)

L&p 76:30- 113 (Beskrivelse av herlig-
hetsrikene)

Thomas S. Monson, “Livets løp,” 
Ensign eller Liahona, mai 2012, 90- 93

“Frelsesplanen,” Tro mot pakten (2004), 
54- 56

Video: “Menneskenes hjerter skal 
svikte dem”

Video: “Frelsesplanen”; se også Lære 
og pakter ressurs- DVD

La de unge mennene lede

Et medlem av quorumspresidentskapet leder quorumsmøtet. Han leder de unge men-
nene i å rådføre seg med hverandre om quorumssaker, lærer dem deres prestedømsplik-
ter (fra Skriftene og Plikt overfor Gud- boken) og inviterer en veileder eller et annet 
quorumsmedlem til å holde en evangelieleksjon. Han kan forberede seg ved å fylle ut et 
møteprogram for et quorumsmøte under et presidentskapsmøte.

Hvordan har din kunn-
skap om vår himmelske 
Faders plan påvirket dine 
valg og ditt syn på livet? 
Hvilke aspekter av frelses-
planen ønsker du å lære 
mer om?

Hvordan kan forståelse 
av frelsesplanen hjelpe 
quorumsmedlemmene å 
bedre oppfylle sine pres-
tedømsplikter?
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Begynn læringsprosessen

Velg mellom disse forslagene, eller finn på dine egne for å repetere forrige ukes leksjon 
og introdusere denne ukens leksjon:

• Oppfordre de unge mennene til å 
skrive ned ett ord eller uttrykk som de 
husker fra forrige ukes leksjon, og dele 
sitt ord eller uttrykk med quorumet.

• Ta med deg tre bilder eller gjen-
stander som symboliserer skapelsen, 

fallet og forsoningen (for eksempel 
leire for skapelsen, et eple for fallet 
og et nadverdsbeger for forsoningen). 
Be de unge mennene fortelle hva de 
vet om disse hendelsene og hvorfor 
de er viktige.

Lær sammen

Hver av aktivitetene nedenfor vil hjelpe quorumsmedlemmene å lære om frelsesplanen. 
Følg Åndens inspirasjon, og velg en eller flere som vil fungere best for ditt quorum:

• Be et quorumsmedlem holde en del 
av denne leksjonen. Han kan gjøre 
dette som en del av sin Plikt overfor 
Gud- plan for å lære og undervise om 
frelsesplanen (se “Forstå læren,” side 
18, 42 eller 66).

• Et par dager i forveien kan du 
be noen quorumsmedlemmer om 
å komme forberedt til å undervise 
quorumet i en del av frelsesplanen 
(for eksempel det førjordiske liv, 
jordelivet, åndeverdenen og så videre) 
ved hjelp av Forkynn mitt evangelium 
eller Tro mot pakten. Tegn en fremstil-
ling av frelsesplanen på tavlen (se for 
eksempel Forkynn mitt evangelium,53), 
og be hver ung mann undervise i sitt 
tildelte emne. Spør de unge mennene 
hvilken forskjell det gjør i deres liv å 
kjenne til frelsesplanen.

• Gi hver ung mann ett eller flere av 
skriftstedene i denne oversikten. Be 
ham lese sitt skriftsted for å finne ut 
hvilken del av frelsesplanen skriftste-
det lærer oss om. Be ham fortelle hva 

han lærer av skriftstedet sitt. Hvordan 
påvirker kunnskap om frelsesplanen 
hvordan vi ser på oss selv? andre? 
verden rundt oss?

• Les som quorum Alma 12:30 og 
Alma 42:13- 15. Be de unge mennene 
se etter ordene eller uttrykkene som 
brukes til å beskrive frelsesplanen. 
Hva lærer disse ordene eller uttryk-
kene oss om planen? Vis videoen 
“Menneskenes hjerter skal svikte 
dem”, og be de unge mennene merke 
seg hvordan kunnskap om frelses-
planen velsignet eldste Russell M. 
Nelson. Be de unge mennene fortelle 
om måter denne kunnskapen har 
velsignet dem på.

• Sørg for at alle i quorumet har et 
eksemplar av Tro mot pakten, og gi 
hver ung mann et tall mellom 1 og 3. 
Be dem som har fått nummer 1, om å 
lære alt de kan fra Tro mot pakten om 
det førjordiske liv (side 54- 55), be dem 
med nummer 2 om å lære om jordeli-
vet (side 55), og be dem med nummer 

Undervisningstips

“Din egen åndelige forbe-
redelse bidrar i stor grad 
til atmosfæren i hjemmet 
eller klasserommet. Når 
du er åndelig forberedt, 
bringer du med deg en fre-
dens ånd, en kjærlighetens 
ånd og en ærbødighetens 
ånd. De du underviser, 
føler seg tryggere på å 
fordype seg i og drøfte 
ting som har evig verdi” 
(Undervisning, intet større 
kall [1999], 79).
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3 om å lære om livet etter døden (side 
55- 56). La dem arbeide i grupper, i 
henhold til sine tildelte tall, for å for-
berede et kort sammendrag av hva de 
har lært og presentere det for resten 
av quorumet. Be de unge mennene 
forestille seg hvordan livet kunne ha 
vært om de ikke hadde denne kunn-
skapen om frelsesplanen.

• Be de unge mennene bruke presi-
dent Thomas S. Monsons tale “Livets 
løp” og Skriftene til å forberede et 
svar på ett av disse spørsmålene: 
Hvor kommer vi fra? Hvorfor er vi 
her? Hvor går vi hen når vi forlater 
dette liv? Be dem presentere sine svar 
som om de snakket med en venn av 
en annen tro. Hvorfor er det viktig å 
vite svarene på disse spørsmålene?

Be de unge mennene fortelle hva de har lært i dag. Forstår de frelsesplanen bedre? 
Hvilke følelser eller tilskyndelser har de? Har de andre spørsmål? Ville det være verdt å 
bruke mer tid på denne læresetningen?

Oppfordre til å handle

Det medlem av quorumspresidentskapet som leder, avslutter møtet. Han kan:

• Lede en diskusjon om hvordan for-
ståelse av frelsesplanen inspirerer oss 
til å bli bedre prestedømsbærere.

• Be quorumsmedlemmene uttrykke 
sin takknemlighet for frelsesplanen.

Undervisning på 
Frelserens måte

Frelseren stilte spørsmål 
som fikk dem han under-
viste til å tenke dypt. Han 
var oppriktig interessert i 
deres svar. Hvordan kan 
du bruke spørsmål til å 
hjelpe de unge mennene å 
tenke dypt på evangeliets 
sannheter?
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Utvalgte ressurser

Utdrag fra “Frelsesplanen,” Tro mot pakten (2004), 54-56

Det førjordiske liv

Før du ble født på jorden, levde du sammen med 
din himmelske Fader som ett av hans åndebarn. I 
denne førjordiske tilværelsen deltok du i et råd sam-
men med vår himmelske Faders andre åndebarn. 
I dette rådet presenterte vår himmelske Fader sin 
store plan for lykke (se Abraham 3:22-26).

I harmoni med lykkens plan inngikk den førjordiske 
Jesus Kristus, Faderens førstefødte Sønn i ånden, en 
pakt om å bli Frelseren (se Moses 4:2; Abraham 3:27). 
De som fulgte vår himmelske Fader og Jesus Kristus, 
fikk lov til å komme til jorden for å gjøre erfaringer i 
dødeligheten og utvikle seg mot evig liv. Lucifer, en 
annen av Guds sønner i ånden, gjorde opprør mot 
planen og “søkte å ødelegge menneskets handle-
frihet” (Moses 4:3). Han ble Satan, og han og hans 
tilhengere ble kastet ut fra himmelen og nektet det 
privilegium å motta et fysisk legeme og gjøre erfarin-
ger i jordelivet (se Moses 4:4; Abraham 3:27-28).

Gjennom hele ditt førjordiske liv utviklet du din 
identitet og økte dine åndelige evner. Velsignet med 
handlefrihetens gave tok du viktige beslutninger, 

som beslutningen om å følge vår himmelske Faders 
plan. Disse beslutningene påvirket ditt liv den gan-
gen og nå. Du vokste i intelligens og lærte å elske 
sannheten, og du forberedte deg til å komme til 
jorden, hvor du kunne fortsette din fremgang.

Jordelivet

Du opplever nå jordelivet. Din ånd er forenet med 
legemet, noe som gir deg muligheter til å vokse 
og utvikle deg på måter som ikke var mulig i ditt 
førjordiske liv. Denne delen av din eksistens er en 
tid for å lære, hvor du kan bli satt på prøve, velge å 
komme til Kristus og forberede deg til å bli verdig til 
evig liv. Det er også en tid for å hjelpe andre å finne 
sannheten og få et vitnesbyrd om frelsesplanen.

Livet etter døden

Når du dør, vil din ånd gå inn i åndeverdenen for å 
vente på oppstandelsen. I oppstandelsen vil din ånd 
og ditt legeme gjenforenes, og du vil bli dømt og 
mottatt i et herlighetsrike. Den herlighet du arver, er 
betinget av dybden i din omvendelse og din lydig-
het til Herrens bud. Det vil avhenge av hvordan du 
har “[mottatt] Jesu vitnesbyrd” (L&p 76:51; se også 
vers 74, 79, 101).
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FEBRUAR: FRELSESPLANEN

Se tillegget for andre 
forslag til undervisning 
og læring.

Hva skjedde i det førjordiske liv?
Før vi ble født, levde vi hos vår himmelske Fader som hans åndebarn. I rådet i 
himmelen presenterte Faderen sin frelsesplan for oss, og Jesus Kristus ble valgt 
til å være vår Frelser. Satan forsøkte å endre planen ved å ta bort vår handle-
frihet, og han og hans tilhengere ble kastet ut. Vi godtok vår Faders plan og 
valgte å følge Jesus Kristus.

Forbered deg åndelig

Studer ydmykt følgende skriftsteder og ressurser. Hva føler du deg tilskyndet å dele 
med quorumet?

Jeremia 1:5; Alma 13:3 (Prestedøms-
bærere ble kalt og utvalgt før verden 
ble til)

Johannes’ åpenbaring 12:9- 11; Moses 
4:1- 4 (Satan søker å ødelegge men-
neskets handlefrihet og blir kastet ut)

Abraham 3:22- 26 (Våre valg i det før-
jordiske liv gjorde det mulig for oss å 
komme til jorden)

“Frelsesplanen,” Tro mot pakten (2004), 
54- 56

Video: “Frelsesplanen”; se også Lære 
og pakter ressurs- DVD

La de unge mennene lede

Et medlem av quorumspresidentskapet leder quorumsmøtet. Han leder de unge men-
nene i å rådføre seg med hverandre om quorumssaker, lærer dem deres prestedømsplik-
ter (fra Skriftene og Plikt overfor Gud- boken) og inviterer en veileder eller et annet 
quorumsmedlem til å holde en evangelieleksjon. Han kan forberede seg ved å fylle ut et 
møteprogram for et quorumsmøte under et presidentskapsmøte.

Tenk på valgene du har 
gjort i livet ditt. Hvilken 
innflytelse har din kunn-
skap om det førjordiske 
liv hatt på disse valgene? 
Hvordan vil dine valg 
påvirke din evige fremtid?

Hvilke valg gjør de unge 
mennene nå som vil være 
til velsignelse for dem i 
evigheten? Hvilke valg 
kan slå negativt ut for 
deres evige fremtid?



33

Begynn læringsprosessen

Velg mellom disse forslagene, eller finn på dine egne for å repetere forrige ukes leksjon 
og introdusere denne ukens leksjon:

• Oppfordre de unge mennene til å 
presentere et skriftsted de husker fra 
forrige ukes quorumsmøte. Be dem 
snakke om hva de har lært av det.

• Be de unge mennene tenke på og 
fortelle om gode valg de har gjort i 
det siste, og hvordan disse beslut-
ningene har vært til velsignelse for 
dem. Be dem så om å nevne et valg de 
gjorde før de ble født. Hvordan har 
dette valget påvirket deres liv?

Lær sammen

Hver av aktivitetene nedenfor vil hjelpe quorumsmedlemmene å lære om det førjordiske 
liv. Følg Åndens inspirasjon, og velg en eller flere som vil fungere best for ditt quorum:

• Be hver ung mann om å lese ett 
av følgende: Jeremia 1:5; Alma 13:3; 
Abraham 3:22- 23. Be de unge men-
nene lete etter sannheter de lærer av 
disse skriftstedene om det førjordiske 
liv. Hvordan påvirker disse sannhet-
ene om det førjordiske liv hvordan vi 
ser på vårt jordiske liv?

• Be de unge mennene lage en liste 
over noen av de utfordringer folk 
møter i jordelivet. Be dem lese om det 
førjordiske liv i Tro mot pakten (side 
115- 16), på jakt etter sannheter som 
kan hjelpe oss å takle disse utfordrin-
gene. Be dem fortelle om det de finner 
ut. Be de unge mennene tenke på noen 

som kanskje trenger å vite om disse 
sannhetene, og oppfordre dem til å 
tenke over hvordan de kan dele sitt 
vitnesbyrd om frelsesplanen med dem.

• Be de unge mennene lese Moses 
4:1- 2 og se etter ting de lærer om 
Frelseren og Satan i rådet i himme-
len. Hva lærer vi om resultatene av 
Satans handlinger i vers 3- 4? Hvordan 
fortsetter denne konflikten på jorden 
i dag? Hva er Frelserens rolle i denne 
konflikten? Hva er vår rolle? Be de 
unge mennene uttrykke sine følelser 
med hensyn til Frelseren og hans vil-
lighet til å følge sin Faders plan.

Be de unge mennene fortelle hva de har lært i dag. Forstår de det førjordiske liv bedre? 
Hvilke følelser eller tilskyndelser har de? Har de andre spørsmål? Ville det være verdt å 
bruke mer tid på denne læresetningen?

Undervisningstips

“Vær varsom med å stille 
spørsmål som fører til 
argumentering eller retter 
søkelyset på sensasjonste-
maer. Still ikke spørsmål 
som skaper tvil eller som 
leder til diskusjoner som 
det ikke kommer noe godt 
ut av. Pass på at spørsmå-
lene dine fører elevene til 
enhet i tro og kjærlighet” 
(Undervisning, intet større 
kall [1999], 69).
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Oppfordre til å handle

Det medlem av quorumspresidentskapet som leder, avslutter møtet. Han kan:

• Be quorumsmedlemmene uttrykke 
tanker eller følelser de fikk i løpet av 
leksjonen. Hva ble de inspirert til å 
gjøre som vil velsigne deres familier 
eller quorum?

• Bære sitt vitnesbyrd om det som 
ble undervist.

Undervisning på 
Frelserens måte

Frelseren delte enkle 
fortellinger, lignelser 
og virkelige eksempler 
som ga mening for hans 
disipler. Denne leksjonen 
gir deg en god anledning 
til å gi eksempler på valg 
du har gjort som forandret 
livet ditt. Hvilke opplevel-
ser kan de unge mennene 
fortelle om?



35

Utvalgte ressurser

Utdrag fra “Frelsesplanen,” Tro mot pakten (2004), 54-56

Det førjordiske liv

Før du ble født på jorden, levde du sammen med 
din himmelske Fader som ett av hans åndebarn. I 
denne førjordiske tilværelsen deltok du i et råd sam-
men med vår himmelske Faders andre åndebarn. 
I dette rådet presenterte vår himmelske Fader sin 
store plan for lykke (se Abraham 3:22-26).

I harmoni med lykkens plan inngikk den førjordiske 
Jesus Kristus, Faderens førstefødte Sønn i ånden, en 
pakt om å bli Frelseren (se Moses 4:2; Abraham 3:27). 
De som fulgte vår himmelske Fader og Jesus Kristus, 
fikk lov til å komme til jorden for å gjøre erfaringer 
i jordelivet og utvikle seg mot evig liv. Lucifer, en 

annen av Guds sønner i ånden, gjorde opprør mot 
planen og “søkte å ødelegge menneskets handle-
frihet” (Moses 4:3). Han ble Satan, og han og hans 
tilhengere ble kastet ut fra himmelen og nektet det 
privilegium å motta et fysisk legeme og gjøre erfarin-
ger i jordelivet (se Moses 4:4; Abraham 3:27-28).

Gjennom hele ditt førjordiske liv utviklet du din 
identitet og økte dine åndelige evner. Velsignet med 
handlefrihetens gave tok du viktige beslutninger, 
som beslutningen om å følge vår himmelske Faders 
plan. Disse beslutningene påvirket ditt liv den gan-
gen og nå. Du vokste i intelligens og lærte å elske 
sannheten, og du forberedte deg til å komme til 
jorden, hvor du kunne fortsette din fremgang.
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FEBRUAR: FRELSESPLANEN

Se tillegget for andre 
forslag til undervisning 
og læring.

Hva er hensikten med livet?
I dette livet får vi en fysisk kropp og blir prøvd for å se om vi vil adlyde 
Guds bud. Våre erfaringer i jordelivet er ment å hjelpe oss å bli mer lik vår 
himmelske Fader.

Forbered deg åndelig

Studer ydmykt følgende skriftsteder og ressurser. Hva føler du deg tilskyndet til å dele 
med quorumet?

2 Nephi 2:25 (Vi er skapt til å ha glede)

Alma 12:24; 34:32; 42:4 (Dette livet er 
en tid for å bli prøvd og forberede seg 
til å møte Gud)

3 Nephi 12:3- 12 (Frelseren nevner 
flere Gud- lignende egenskaper)

3 Nephi 12:48 (Vår himmelske Fader 
ønsker at vi skal bli fullkomne slik 
han er)

“Familien – En erklæring til verden,” 
Ensign eller Liahona, nov. 2010, 129

Thomas S. Monson, “Trygt ledet 
hjem,” Ensign eller Liahona, nov. 2014, 
67–69

Dieter F. Uchtdorf, “Om anger og 
forsetter,” Ensign eller Liahona, nov. 
2012, 21- 24

Gary E. Stevenson, “Deres fire minut-
ter,” Ensign eller Liahona, mai 2014, 
84–86

“Frelsesplanen,” Tro mot pakten (2004), 
54- 56

La de unge mennene lede

Et medlem av quorumspresidentskapet leder quorumsmøtet. Han leder de unge men-
nene i å rådføre seg med hverandre om quorumssaker, lærer dem deres prestedømsplik-
ter (fra Skriftene og Plikt overfor Gud- boken) og inviterer en veileder eller et annet 
quorumsmedlem til å holde en evangelieleksjon. Han kan forberede seg ved å fylle ut et 
møteprogram for et quorumsmøte under et presidentskapsmøte.

Hvordan har du funnet 
glede i dette livet? Hvilke 
erfaringer har hjulpet deg 
å vokse åndelig?

Hva gjør de unge men-
nene for å bli mer lik vår 
himmelske Fader?
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Begynn læringsprosessen

Velg mellom disse forslagene, eller finn på dine egne for å repetere forrige ukes leksjon 
og introdusere denne ukens leksjon:

• Be de unge mennene fortelle hva de 
lærte i forrige ukes leksjon. Hvordan 
har leksjonen påvirket deres liv? Hva 
har de gjort annerledes på grunn av 
det de lærte? Hvilke velsignelser har 
kommet av deres handlinger?

• Vis en hyssing med en knute på 
midten. Forklar hvordan knuten kan 
symbolisere dette liv, mens alt på 
den ene siden av knuten symbolise-
rer det førjordiske liv, og alt på den 
andre siden av knuten symboliserer 
livet etter døden. Dette kan være et 
visuelt hjelpemiddel å vise til under 
quorumsmøtet.

Lær sammen

Hver av aktivitetene nedenfor vil hjelpe quorumsmedlemmene å lære om hensikten med 
livet. Følg Åndens inspirasjon, og velg en eller flere som vil fungere best for ditt quorum:

• Be de unge mennene granske skrift-
stedene i denne oversikten og dele det 
de lærer om hensikten med jordelivet, 
med de andre (de kan også granske 
Tro mot pakten, side 54- 56). Hvordan 
påvirker kunnskap om denne hensik-
ten valgene de gjør?

• Be de unge mennene lese saligpris-
ningene i 3 Nephi 12:3- 12 og se etter 
egenskaper som vår himmelske Fader 
ønsker at vi skal utvikle i løpet av 
vårt jordeliv. Be dem tenke på perso-
ner i Skriftene eller i sitt eget liv som 
er eksempler på disse prinsippene. 
Hvordan hjelper Frelserens læreset-
ninger i 3 Nephi 12 oss å forstå vår 
hensikt som sønner av Gud?

• Gi hvert quorumsmedlem et 
eksemplar av enten “Familien – en 
erklæring til verden” eller president 

Thomas S. Monsons tale “Trygt ledet 
hjem.” Be quorumsmedlemmene 
markere ord og uttrykk mens de leser, 
som lærer dem om deres hensikt i 
livet som Guds sønner. Be dem for-
telle hva de har markert, og forklare 
hvorfor det er meningsfylt for dem.

• Be hver ung mann lese om en av 
de tingene mennesker angrer på, som 
nevnt i president Dieter F. Uchtdorfs 
tale “Om anger og forsetter,” og se 
etter ting han lærer om livets hensikt. 
Be ham finne en i quorumet som leste 
om en annen ting folk angrer på. 
Be dem snakke med hverandre om 
hva de har lært, og be noen av dem 
fortelle resten av quorumet om det. 
Be dem vurdere hva de må gjøre for 
å slippe å angre på disse tingene i sitt 
eget liv.

Undervisningstips

“Bruk øyekontakt som et 
middel til å trekke elevene 
med i leksjonen. Når du 
underviser med øyekon-
takt, er din oppmerksom-
het rettet mot dem du 
underviser, og ikke på 
leksjonsboken. Ved å ha 
øyekontakt mens du lytter 
til deres kommentarer og 
spørsmål, viser du dem 
at du er interessert i det 
de har å si” (Undervisning, 
intet større kall [1999], 71).
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• Be halve quorumet lese om Noelle 
Pikus- Pace i biskop Gary E. Steven-
sons tale “Deres fire minutter”, og 
be den andre halvparten lese om 
Torah Bright i samme tale. Be dem 
fortelle hverandre hva de lærer om 
livets hensikt av disse historiene. Gi 
de unge mennene noen få minutter 

til å gjennomgå resten av biskop 
Stevensons tale og overveie hvordan 
de ligger an i sine “fire minutter” – 
hvilke nødvendige ordinanser eller 
milepæler ligger foran dem, og hva 
gjør de for å forberede seg? Be noen 
av de unge mennene dele sine tanker 
med de andre.

Be dem fortelle hva de har lært i dag. Forstår de hensikten med livet bedre? Hvilke følel-
ser eller tilskyndelser får de? Har de andre spørsmål? Ville det være verdt å bruke mer 
tid på denne læresetningen?

Oppfordre til å handle

Det medlem av quorumspresidentskapet som leder, avslutter møtet. Han kan:

• Bære sitt vitnesbyrd om det som 
ble undervist.

• Oppfordre quorumsmedlemmene 
til å følge eventuelle tilskyndelser de 
har mottatt i løpet av quorumsmøtet.

Undervisning på 
Frelserens måte

Frelseren oppfordret sine 
disipler til å bære vit-
nesbyrd. Han spurte for 
eksempel sine disipler: 
“Hvem sier dere at jeg er?” 
(Matteus 16:15). Når du 
stiller de unge mennene 
inspirerte spørsmål, kan 
svarene være anledninger 
til å bære vitnesbyrd.
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Utvalgte ressurser

 Denne erklæringen ble lest av president Gordon B. Hinckley som en del av hans budskap på 
Hjelpeforeningens fellesmøte 23. september 1995 i Salt Lake City, Utah . 

  DET FØRSTE PRESIDENTSKAP OG DE TOLV APOSTLERS RÅD I 
JESU KRISTI KIRKE AV SISTE DAGERS HELLIGE    VI, DET FØRSTE PRESIDENTSKAP  og De tolv apostlers råd i 

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, erklærer høytidelig 

at ekteskap mellom mann og kvinne er innstiftet av Gud, 

og at familien står sentralt i Skaperens plan for hans barns 

evige fremtid.

   ALLE MENNESKER  – menn og kvinner – er skapt i Guds 

bilde. Hver især er en elsket ånd, sønn eller datter av him-

melske foreldre, og har som sådan en guddommelig natur 

og et guddommelig potensial. Kjønn er en grunnleggende 

del av enkeltmenneskets førjordiske, jordiske og evige 

identitet og hensikt.

   I DEN FØRJORDISKE TILVÆRELSE  kjente og tilba Guds åndelige 

sønner og døtre ham som sin evige Fader og aksepterte 

hans plan hvorved hans barn kunne få et fysisk legeme og 

høste jordisk erfaring for å utvikle seg mot fullkommenhet 

og til sist virkeliggjøre sitt guddommelige potensial som 

arvinger til evig liv. Den guddommelige plan for lykke 

muliggjør en fortsettelse av familieforholdet på den andre 

siden av graven. Hellige ordinanser og pakter som er til-

gjengelige i hellige templer, gjør det mulig for enkeltmen-

nesker å vende tilbake til Guds nærhet og for familier å bli 

evig forenet.

   DEN FØRSTE BEFALING  Gud ga til Adam og Eva, gjaldt deres 

mulighet, som mann og hustru, til å bli foreldre. Vi erklærer 

at Guds befaling til sine barn om å bli mange og fylle jorden 

fortsatt står ved makt. Vi erklærer videre at Gud har befalt 

at formeringsevnens hellige kraft utelukkende skal brukes 

mellom en mann og en kvinne som er lovlig viet som ekte-

mann og hustru.

   VI ERKLÆRER  at den måte hvorved jordisk liv blir skapt, er 

guddommelig forordnet. Vi stadfester livets hellighet og 

dets betydning i Guds evige plan.

   MANN OG HUSTRU  har et høytidelig ansvar for å elske og 

ha omsorg for hverandre og for sine barn. «Barn er en gave 

fra Herren» ( Salmene 127:3 ). Foreldre har en hellig plikt til 

å oppdra sine barn i kjærlighet og rettferdighet, til å dekke 

deres fysiske og åndelige behov, til å lære dem å elske og 

tjene hverandre, til å overholde Guds bud og å være lovly-

dige borgere hvor de enn bor. Ektemenn og hustruer – mødre 

og fedre – vil bli holdt ansvarlige for Gud når det gjelder å 

oppfylle disse forpliktelsene.

   FAMILIEN  er forordnet av Gud. Ekteskap mellom mann og 

kvinne er helt avgjørende for hans evige plan. Barn har rett til 

å bli født innenfor ekteskapets bånd og til å bli oppdratt av en 

far og en mor som hedrer ekteskapsløftene med fullstendig 

troskap. Lykke i familien oppnås med størst sannsynlighet 

når den er grunnlagt på vår Herre Jesu Kristi læresetninger. 

Gode ekteskap og familier opprettes og opprettholdes når 

de bygger på prinsippene tro, bønn, omvendelse, tilgivelse, 

respekt, kjærlighet, medfølelse, arbeid og sunne aktiviteter. 

Etter guddommelig forordning skal fedre presidere over sin 

familie i kjærlighet og rettferdighet, og de er ansvarlige for å 

sørge for livets nødvendigheter og beskyttelse for sin fami-

lie. En mor er først og fremst ansvarlig for å ha omsorg for 

sine barn. I disse hellige ansvarsoppgaver er fedre og mødre 

forpliktet til å hjelpe hverandre som likeverdige partnere. 

Uførhet, død eller andre forhold kan nødvendiggjøre indi-

viduell tilpasning. Andre slektninger skulle gi sin støtte når 

det er behov for det.

   VI ADVARER  og sier at den som bryter sin kyskhetspakt, 

mishandler sin ektefelle eller sine barn, eller unnlater å 

oppfylle sine familieforpliktelser, en dag vil stå til ansvar 

overfor Gud. Videre advarer vi og sier at oppløsningen 

av familien vil påføre enkeltmennesker, lokalsamfunn og 

nasjoner de ulykker som er forutsagt av profeter i oldtiden 

og i nyere tid.

   VI BER INNTRENGENDE  ansvarsbevisste borgere og myndig-

heter overalt om å fremme tiltak for å bevare og styrke fami-

lien som samfunnets grunnleggende enhet.   

 FAMILIEN
  EN ERKLÆRING 

TIL VERDEN
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FEBRUAR: FRELSESPLANEN

Se tillegget for andre 
forslag til undervisning 
og læring.

Hvorfor er de valgene 
jeg gjør, viktige?
Vår himmelske Fader har gitt oss handlefrihet, evnen til å velge og handle selv. 
Selv om vi står fritt til å gjøre våre egne valg, kan vi ikke velge konsekvensene 
av disse valgene. Gode valg fører til varig glede og evig liv. Hvis vi spør ham, 
vil vår himmelske Fader hjelpe oss å gjøre kloke valg.

Forbered deg åndelig

Studer ydmykt følgende skriftsteder og ressurser. Hva tror du vil hjelpe de unge men-
nene å forstå viktigheten av å gjøre kloke valg?

Josva 24:15 (Vi kan velge å tjene 
Herren)

Johannes 14:15 (Våre gode valg viser 
vår kjærlighet til vår himmelske Fader 
og vårt ønske om å gjøre hans vilje)

2 Nephi 2:16, 27; Helaman 14:30- 31 (Vi 
står fritt til å velge og handle selv)

Moroni 7:14- 15 (Det er gitt oss å 
skjelne mellom godt og ondt)

Thomas S. Monson, “Valg,” Ensign 
eller Liahona, mai 2016, 86

Dallin H. Oaks, “Lignelsen om 
såmannen,” Ensign eller Liahona, mai 
2015, 32–35

Russell M. Nelson, “Avgjørelser for 
evigheten,” Ensign eller Liahona, nov. 
2013, 106- 9

D. Todd Christofferson, “Fri for evig 
til å handle på egen hånd,” Ensign 
eller Liahona, nov. 2014, 16–19

Randall L. Ridd, “Den utvalgte gene-
rasjon,” Ensign eller Liahona, mai 2014, 
56–58

“Handlefrihet,” Tro mot pakten (2004), 
63- 64

“Handlefrihet og ansvarlighet”og 
“Musikk og dans,”Til styrke for  
ungdom(2011), 2- 3, 22- 23

Videoer: “Hold deg innenfor linjene”; 
“Ingenting å angre på”; “Forlat festen”

La de unge mennene lede

Et medlem av quorumspresidentskapet leder quorumsmøtet. Han leder de unge men-
nene i å rådføre seg med hverandre om quorumssaker, lærer dem deres prestedømsplik-
ter (fra Skriftene og Plikt overfor Gud- boken) og inviterer en veileder eller et annet 
quorumsmedlem til å holde en evangelieleksjon. Han kan forberede seg ved å fylle ut et 
møteprogram for et quorumsmøte under et presidentskapsmøte.

Grunn på de viktige avgjø-
relsene du har tatt i livet 
ditt. Hvordan har disse 
avgjørelsene påvirket deg 
og andre? Hva har du lært 
av dem?

Når du ber for hver ung 
mann, bør du grunne 
på avgjørelsene han tar. 
Hvordan vil disse avgjø-
relsene påvirke ham nå og 
i fremtiden?
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Begynn læringsprosessen

Velg mellom disse forslagene, eller finn på dine egne for å repetere forrige ukes leksjon 
og introdusere denne ukens leksjon:

• Merk den ene enden av en pinne 
“Valg” og den andre enden “Konse-
kvens”, og bruk den til å vise at hvert 
valg vi gjør, har en konsekvens (noen 
ganger positiv, noen ganger negativ). 
Be en ung mann holde pinnen mens 

du beskriver et valg han kan måtte 
ta. Den unge mannen kan beskrive 
konsekvensen av dette valget. Drøft 
hvordan våre valg påvirker vårt liv, 
vår familie og vår prestedømstjeneste.

Lær sammen

Hver av aktivitetene nedenfor vil hjelpe quorumsmedlemmene å forstå læren om handlefri-
het. Følg Åndens inspirasjon, og velg en eller flere som vil fungere best for ditt quorum:

• Be et quorumsmedlem under-
vise en del av denne leksjonen. Han 
kan gjøre dette som en del av sin 
Plikt overfor Gud- plan for å lære og 
undervise om handlefrihet (se “Forstå 
læren,” side 18, 42 eller 66).

• Be de unge mennene hver for seg 
lese “Handlefrihet og ansvarlighet” 
i Til styrke for ungdom og fortelle hva 
som gjør inntrykk på ham. Quorums-
medlemmene kan så velge en annen 
verdinorm i boken og fortelle om 
noen valg de har gjort med hensyn 
til denne verdinormen, og velsignel-
sene som kom av deres valg. De kan 
for eksempel lese “Musikk og dans” 
i Til styrke for ungdom, og snakke om 
velsignelser de har mottatt ved å følge 
rådet om å unngå upassende musikk 
og dans.

• Gi hver ung mann deler av eldste 
Dallin H. Oaks tale “Lignelsen om 
såmannen” eller president Thomas 
S. Monsons tale “Valg.” Be de unge 

mennene lese på egenhånd og deret-
ter dele innsikt som gjør inntrykk på 
dem. De kan gjøre dette i små grup-
per eller til hele quorumet. Hva lærer 
de om konsekvensene av våre oppfat-
ninger og handlinger? Be dem snakke 
om hvordan rådene de studerte, kan 
hjelpe dem å ta bedre valg. 

• Bruk tape eller hyssing til å lage 
en “V” på gulvet i klasserommet. Be 
en ung mann begynne der tapen eller 
hyssingen møtes, og gå ned langs 
“V”- en med én fot på hver side. Etter 
hvert må han velge å gå på den ene 
siden av tapen. Be de unge mennene 
fortelle hva de lærte om valg av 
denne opplevelsen. Be de unge men-
nene lese første avsnitt av eldste Rus-
sell M. Nelsons tale “Avgjørelser for 
evigheten” og finne utsagn de ønsker 
å huske. Be dem fortelle hvordan de 
har sett at “avgjørelser bestemmer 
fremtiden”, eller resultater av andre 
utsagn fra eldste Nelsons tale.

Undervisningstips

“Bli ikke bekymret hvis 
klassen er stille noen 
sekunder etter at du har 
stilt et spørsmål. Besvar 
ikke ditt eget spørsmål, 
men la elevene få tid til å 
tenke ut et svar. En svært 
lang taushet kan imid-
lertid tyde på at de ikke 
forstår spørsmålet, og at 
du må formulere det på 
nytt” (Undervisning, intet 
større kall [1999], 69).
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• Be hver ung mann om å finne et 
eksempel på noen som gjør et valg 
i Skriftene (de kan for eksempel 
sammenligne valgene som Nephi og 
Laman og Lemuel gjorde i 1 Nephi 
3:1- 8 og andre steder i 1 Nephi). Hva 
var konsekvensene av disse valgene? 
Hvordan påvirket valgene andre?

• Vis en av videoene som er foreslått 
i denne oversikten. Be quorumsmed-
lemmene se etter konsekvensene av 
valgene de unge mennene i videoen 
tok. Be dem fortelle hva de finner ut. 
Be dem fortelle om erfaringer der de 
gjorde et valg som fikk vidtrekkende 
konsekvenser. Be hver ung mann lese 
et av skriftstedene i denne oversikten 
og fortelle hvordan det kan hjelpe ham 
å gjøre de rette valgene i fremtiden.

Be de unge mennene fortelle hva de har lært i dag. Forstår de læren om handlefrihet 
bedre? Hvilke følelser eller tilskyndelser får de? Har de andre spørsmål? Ville det være 
verdt å bruke mer tid på denne læresetningen?

Oppfordre til å handle

Den unge mannen som leder, avslutter møtet. Han kan:

• Gi eksempler på gode valg han har 
gjort, og beskrive hvordan disse val-
gene har påvirket hans eget og andres 
liv, inkludert hans familie. Han kan 
også be andre quorumsmedlemmer 
om å fortelle.

• Oppfordre quorumsmedlemmene 
til privat å evaluere de valg de gjør 
som påvirker deres evne til å være 
trofaste prestedømsbærere. Han kan 
oppmuntre dem til å planlegge hvor-
dan de stadig kan forbedre seg.

Undervisning på 
Frelserens måte

Frelseren delte enkle 
fortellinger, lignelser og 
virkelige eksempler som 
ga mening for disiplene 
hans. Denne leksjonen gir 
deg god anledning til å gi 
eksempler på valg du har 
gjort som har forandret 
livet ditt. Hvilke opplevel-
ser kan de unge mennene 
fortelle om?
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Utvalgte ressurser

“Handlefrihet og ansvarlighet,” Til styrke for ungdom 
(2011) 2-3

Din himmelske Fader har gitt deg handlefrihet, 
evnen til å velge mellom riktig og galt, og til å 
handle for deg selv. Nest etter den gave selve livet 
er, er retten til å velge hvordan du vil leve en av 
Guds største gaver til deg. Mens du er på jorden, 
blir du prøvet for å se om du vil bruke din handle-
frihet til å vise din kjærlighet til Gud ved å holde 
hans bud. Den hellige ånd kan veilede deg når det 
gjelder å bruke din handlefrihet på riktig måte.

Du står selv ansvarlig for de valgene du tar. Gud er 
oppmerksom på deg og vil hjelpe deg å gjøre gode 
valg, også om din familie og dine venner bruker sin 
handlefrihet galt. Ha moralsk mot til å stå fast på å 
adlyde Guds vilje, selv om du må stå alene. Når du 
gjør det, er du et eksempel som andre kan følge.

Selv om du fritt kan velge hvordan du vil handle, 
kan du ikke fritt velge konsekvensene. Enten konse-
kvensene er gode eller dårlige, vil de være et natur-
lig resultat av valgene du gjør. Noe syndig adferd 
kan kanskje bringe midlertidig, verdslig fornøyelse, 

men slike valg forsinker din fremgang og fører til 
hjertesorg og elendighet. Riktige valg fører til varig 
glede og evig liv. Husk at sann frihet finnes ved å 
bruke handlefriheten til å velge lydighet. Tap av 
frihet er en følge av å velge ulydighet.

Du er også ansvarlig for å utvikle de talentene og 
evnene din himmelske Fader har gitt deg. Du står 
ansvarlig overfor ham for det du gjør med dine 
talenter og hvordan du bruker din tid. Velg å gjøre 
mange gode ting av egen frie vilje.

Utdrag fra Russell M. Nelson, “Avgjørelser for evighe-
ten,” Ensign eller Liahona, nov. 2013

Mine kjære brødre og søstre, hver dag er en dag 
med avgjørelser. President Thomas S. Monson har 
sagt at “avgjørelser bestemmer vår fremtid”. Klok 
bruk av deres frihet til å ta egne avgjørelser, er 
avgjørende for deres åndelige vekst, nå og for evig. 
Dere er aldri for unge til å lære, aldri for gamle til 
å forandre dere. Deres iver etter å lære og forandre 
dere kommer av en guddommelig innpodet streben 
etter evig fremgang. Hver dag bringer muligheter til 
avgjørelser for evigheten.
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FEBRUAR: FRELSESPLANEN

Se tillegget for andre 
forslag til undervisning 
og læring.

Hvorfor har vi motgang?
Som en del av vår himmelske Faders plan må vi oppleve motgang i jordeli-
vet. I noen tilfeller kommer motgang som følge av våre egne dårlige valg eller 
andres valg. Andre prøvelser er rett og slett en naturlig del av vår jordiske erfa-
ring. Selv om de er vanskelige, kan våre utfordringer hjelpe oss å vokse åndelig 
og bli mer lik Jesus Kristus.

Forbered deg åndelig

Studer disse skriftstedene og ressursene ydmykt. Hvilke tilskyndelser får du mens 
du studerer?

2 Nephi 2:11 (Det må være en motset-
ning i alle ting)

Mosiah 23:21 (Gud gir oss motgang 
for å prøve vår tro)

Ether 12:27 (Gud gir oss svakhet så vi 
skal være ydmyke)

L&p 101:1- 9 (Noe motgang kommer 
på grunn av våre egne dårlige valg)

L&p 121:7- 8; 122:4- 9 (Prøvelser gir oss 
erfaring og er bra for oss)

Dallin H. Oaks, “Motsetning i alle 
ting,” Ensign eller Liahona, mai 2016, 
114- 117

Koichi Aoyagi: “Hold stø kurs” 
Ensign eller Liahona, nov. 2015, 126- 28

Thomas S. Monson, “Jeg vil ikke 
slippe deg og ikke forlate deg,” Ensign 
eller Liahona, nov. 2013, 85- 87

Neil L. Andersen, “Åndelige virvel-
vinder,” Ensign eller Liahona, mai 2014

“Motgang,” Tro mot pakten (2004), 
100- 103

Videoer: “Gud vil løfte oss 
opp,”“Prestedømmet kan styrke 
familien under prøvelser,”“Liv kan 
gjenoppbygges”

La de unge mennene lede

Et medlem av quorumspresidentskapet leder quorumsmøtet. Han leder de unge men-
nene i å rådføre seg med hverandre om quorumssaker, lærer dem deres prestedømsplik-
ter (fra Skriftene og Plikt overfor Gud- boken) og inviterer en veileder eller et annet 
quorumsmedlem til å holde en evangelieleksjon. Han kan forberede seg ved å fylle ut et 
møteprogram for et quorumsmøte under et presidentskapsmøte.

Tenk på prøvelsene du har 
hatt i livet ditt. Hvordan 
har Frelseren styrket deg i 
disse vanskelige tidene?

Noen unge menn du 
underviser, har kanskje alle-
rede gjennomgått alvorlige 
prøvelser. Alle må basere 
seg på Frelserens nåde for 
å motta hjelp i prøvelser 
gjennom hele livet.
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Begynn læringsprosessen

Velg mellom disse forslagene, eller finn på dine egne for å repetere forrige ukes leksjon 
og introdusere denne ukens leksjon:

• Be de unge mennene tenke på og 
skrive ned noe de lærte forrige uke, 
og dele det med quorumet. Bruk dette 
som et utgangspunkt for å introdu-
sere denne ukens leksjon.

• Gjennomgå som quorum eldste 
Neil L. Andersens beskrivelse av et 
tre som vokser i vindfulle omgivelser 
(i hans tale “Åndelige virvelvinder”). 
Hva lærer denne analogien de unge 
mennene om motgang? Be dem 
granske talen, og se etter råd som de 
tror vil hjelpe dem å motstå åndelige 
virvelvinder.

Lær sammen

Hver av aktivitetene nedenfor vil hjelpe quorumsmedlemmene å lære om formålet 
med motgang. Følg Åndens inspirasjon, og velg en eller flere som vil fungere best for 
ditt quorum:

• Be de unge mennene lese historien 
i eldste Koichi Aoyagis tale “Hold 
stø kurs” fra og med avsnittet der 
han beskriver bilulykken. Hva lærer 
denne historien de unge mennene 
om hvorfor vi møter prøvelser i livet? 
Overvei om du på forhånd skal be en 
ung mann fortelle om en opplevelse 
da han eller et annet medlem av hans 
familie vokste eller ble styrket på 
grunn av en prøvelse. Han kan også 
fortelle en historie fra sin slektshisto-
rie som underviser dette prinsippet. 

• Be hver ung mann om å skrive ned 
en prøvelse han eller et familiemed-
lem har. Be de unge mennene granske 
skriftstedene i denne oversikten eller 
andre de kjenner til, for å finne noe som 
lærer oss hvorfor vi har motgang. Be 
dem fortelle om det de finner ut. Hvor-
dan kan dette skriftstedet hjelpe dem å 
overvinne prøvelsen de skrev ned?

• Les sammen de to første avsnit-
tene av “Motgang” i Tro mot pakten. 
Hvilken rolle spiller motgang i vår 
himmelske Faders plan? Gi hvert quo-
rumsmedlem en av de gjenværende 
tre delene om motgang i Tro mot pak-
ten, og be de unge mennene forberede 
seg til å undervise resten av quorumet 
i det de lærer av sin del. Oppfordre 
dem til å fortelle en historie eller per-
sonlig erfaring knyttet til det de leser.

• Lag en strek midt på tavlen, og 
skriv “Hvorfor har vi motgang?” 
øverst i én kolonne og “Hvordan 
kan vi møte utfordringene i vårt 
liv?” øverst i den andre. Del Presi-
dent Thomas S. Monsons tale “Jeg 
vil ikke slippe deg og ikke forlate 
deg” eller eldste Dallin H. Oaks tale 
“Motsetning i alle ting” i deler, og gi 
hver ung mann en del å lese. Be de 
unge mennene se etter svar på disse 

Undervisningstips

“Plasser stolene i rommet 
slik at du kan se ansiktet 
til alle, og alle kan se ditt” 
(Undervisning, intet større 
kall [1999], 71).
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spørsmålene og skrive sine svar i rik-
tig kolonne på tavlen. Hvilken innsikt 
får de unge mennene av talene?

• Med tillatelse fra biskopen, kan du 
invitere fedrene til noen av de unge 
mennene til å fortelle quorumet hvor-
dan Jesus Kristus har hjulpet dem å 
overvinne prøvelser. Hva lærte de 
av sine erfaringer med motgang? Be 

fedrene bruke skriftsteder som en del 
av drøftingen.

• Vis en av videoene som er foreslått 
i denne oversikten. Be de unge men-
nene grunne på spørsmålet “Hvorfor 
har vi motgang?” mens de ser på. 
Hva lærer de av videoen som hjelper 
dem å vite hva de skal gjøre når mot-
gangen kommer?

Be de unge mennene fortelle hva de har lært i dag. Forstår de hvorfor vi har motgang? 
Hvilke følelser eller tilskyndelser får de? Har de andre spørsmål? Ville det være verdt å 
bruke mer tid på denne læresetningen?

Oppfordre til å handle

Den unge mannen som leder, avslutter møtet. Han kan:

• Lede en diskusjon om hvordan 
quorumet kan oppfylle sin preste-
dømsplikt til å hjelpe andre i deres 
prøvelser. De kan skrive ned planer 
for å hjelpe dem i “Tjene andre”- delen 
i Plikt overfor Gud- boken.

• Bære sitt vitnesbyrd om hvordan 
Frelseren har styrket ham i stunder 
med prøvelser.

Undervisning på 
Frelserens måte

Frelseren brukte Skriftene 
til å undervise og vitne om 
sin misjon. Denne leksjo-
nen inneholder mange 
sterke skriftsteder som 
lærer oss hvordan Frel-
seren vil styrke oss i våre 
prøvelser. Mens de unge 
mennene studerer og dis-
kuterer disse skriftstedene, 
vil Den hellige ånd vitne 
om deres sannhet.
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Utvalgte ressurser

Utdrag fra “Motgang,” Tro mot pakten (2004), 100

Som en del av vår himmelske Faders forløsningsplan 
opplever du motgang i jordelivet. Prøvelser, skuffel-
ser, bedrøvelse, sykdom og hjertesorg er en vanske-
lig del av livet, men som kan føre til åndelig vekst, 
lutring og fremgang når du vender deg til Herren.

Motgang kommer fra forskjellige kilder. Til tider 
opplever du kanskje prøvelser som følge av din egen 
stolthet og ulydighet. Disse prøvelsene kan unngås 
ved å leve rettferdig. Andre prøvelser er ganske 
enkelt en naturlig del av livet og kan komme selv 
om du lever rettferdig. Du kan for eksempel oppleve 
prøvelser ved sykdom, usikkerhet eller dine kjæres 
bortgang. Motgang kan iblant komme på grunn av 
andres dårlige valg og sårende ord og handlinger.

Utdrag fra Thomas S. Monson, “Jeg vil ikke slippe deg og 
ikke forlate deg,” Ensign eller Liahona, nov. 2013, 85, 87

Brødre og søstre, man kan trygt anta at intet menne-
ske har levd fullstendig fri for lidelser og trengsler, 
og heller ikke har det vært en tid i menneskenes 
historie som ikke har hatt sitt fulle mål av omvelt-
ninger, ødeleggelser og elendighet.

Når livet plutselig blir grusomt, blir man fristet til å 
stille spørsmålet: “Hvorfor meg?” Til tider kan det 
virke som det ikke er noe lys i enden av tunnelen, 
ingen soloppgang til å bryte nattens mørke. Vi føler 
oss omgitt av skuffelse over knuste drømmer, og 
fortvilelse over brustne håp. Vi slutter oss til bøn-
nen i Bibelen: “Er det da ingen balsam i Gilead?” 

[Jeremia 8:22]. Vi føler oss forlatt, nedbrutt, alene. 
Vi er tilbøye lige til å betrakte vår personlige ulykke 
gjennom pessimismens forvrengte prisme. Vi blir 
utålmodige etter en løsning på våre problemer, og 
glemmer at tålmodighetens himmelske dyd ofte 
kreves.

Vanskelighetene som kommer til oss, gir oss den 
virkelige prøven på vår evne til å holde ut. Et 
grunnleggende spørsmål må besvares av hver 
enkelt av oss: Skal jeg gi opp, eller skal jeg fullføre? 
Noen gir opp når de ikke klarer å heve seg over sine 
utfordringer. Å fullføre innebærer å holde ut helt til 
livets slutt …

Vår himmelske Fader, som gir oss så mye å glede 
oss over, vet også at vi lærer og vokser og blir ster-
kere når vi står overfor og overlever prøvelser som 
vi må gjennom. Vi vet at vi noen ganger vil opp-
leve hjerteskjærende sorg, sørge og bli prøvet helt 
til grensen av det vi kan tåle. Slike vanskeligheter 
hjelper oss imidlertid å forandre oss til det bedre, 
å gjenoppbygge livet på den måten vår himmelske 
Fader lærer oss, og til å bli noe annet enn det vi var 
– bedre enn vi var, mer forståelsesfulle enn vi var, 
mer medfølende enn vi var, med sterkere vitnesbyrd 
enn vi hadde før.

Dette skulle være vår hensikt – å være standhaftige 
og holde ut, ja, men også å bli mer åndelig foredlet 
idet vi tar oss gjennom både sol og sorg. Var det ikke 
for utfordringer som skal overvinnes og problemer å 
løse, ville vi forbli omtrent som vi er, med liten eller 
ingen fremgang mot vårt mål som er evig liv.
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FEBRUAR: FRELSESPLANEN

Se tillegget for andre 
forslag til undervisning 
og læring.

Hvordan kan jeg finne trøst når 
noen jeg bryr meg om, dør?
Døden er en viktig del av frelsesplanen. For å kunne bli som vår himmelske 
Fader, må vi gjennomgå døden og senere motta et fullkomment, oppstandent 
legeme. Når vi forstår at døden er en del av vår himmelske Faders plan og at 
Jesus Kristus overvant døden gjennom sin forsoning, kan vi motta håp og fred 
når en av våre nærmeste dør.

Forbered deg åndelig

Studer disse skriftstedene og ressursene ydmykt. Hvilke tilskyndelser får du mens 
du studerer?

Mosiah 16:7- 8 (Jesu Kristi oppstand-
else tar bort dødens brodd)

Mosiah 18:8- 10; L&p 81:5 (Vi skal 
trøste dem som trenger trøst)

Alma 11:42- 45 (Vi vil få vårt legeme 
igjen på grunn av Frelserens opp-
standelse)

Alma 28:12; L&p 42:45- 46 (Vi sørger 
over dem som dør, men døden er god 
for dem som dør i Herren)

Alma 40:11- 14 (Ånden vil fortsette å 
leve når vi dør)

L&p 137:5- 10 (Joseph Smith ser sin 
bror Alvin, små barn og andre i det 
celestiale rike)

L&p 138 (President Joseph F. Smiths 
syn om åndeverdenen)

Thomas S. Monson, “Fru Patton – his-
torien fortsetter,” Ensign eller Liahona, 
nov. 2007, 21- 24; se også videoen “Til 
vi ses igjen”

Russell M. Nelson, “Dødens dør,” Lys 
over Norge, juli 1992, 69

Shayne M. Bowen, “ ‘For jeg lever, og 
dere skal leve,’” Ensign eller Liahona, 
nov. 2012, 15- 17

Videoer: “Vi er fortsatt en 
familie,”“Han vil hjelpe deg”

La de unge mennene lede

Et medlem av quorumspresidentskapet leder quorumsmøtet. Han leder de unge men-
nene i å rådføre seg med hverandre om quorumssaker, lærer dem deres prestedømsplik-
ter (fra Skriftene og Plikt overfor Gud- boken) og inviterer en veileder eller et annet 
quorumsmedlem til å holde en evangelieleksjon. Han kan forberede seg ved å fylle ut et 
møteprogram for et quorumsmøte under et presidentskapsmøte.

Hvordan har du eller 
noen du kjenner, fun-
net håp når noen av de 
nærmeste har gått bort? 
Hvilke skriftsteder eller 
prinsipper har hjulpet?

Noen unge menn har 
allerede opplevd at en av 
deres nærmeste har gått 
bort. Det vil de alle en dag. 
Hva vil du at de skal vite 
som vil hjelpe dem?
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Begynn læringsprosessen

Velg mellom disse forslagene, eller finn på dine egne for å repetere forrige ukes leksjon 
og introdusere denne ukens leksjon:

• Hva har de unge mennene blitt 
oppfordret til å gjøre som følge av 
det de har lært? Oppfordre dem til å 
fortelle hvordan å omsette det de har 
lært i handling, har påvirket deres liv 
og familie og venners liv.

• Fortell om noe du selv eller en 
annen har opplevd med hensyn til å 
finne fred når et familiemedlem eller 
en nær venn har gått bort. Be de unge 
mennene snakke om sine erfaringer.

Lær sammen

Hver av aktivitetene nedenfor vil hjelpe quorumsmedlemmene å lære om livet etter døden. 
Følg Åndens inspirasjon, og velg en eller flere som vil fungere best for ditt quorum:

• Be de unge mennene skrive ned 
sine spørsmål, tanker eller frykt med 
hensyn til døden, og be dem deretter 
søke etter svar i skriftstedene som er 
foreslått i denne oversikten, eller i eld-
ste Russell M. Nelsons tale “Dødens 
dør”. Be dem spesielt merke seg 
skriftsteder eller uttalelser som frem-
hever Frelserens rolle i å hjelpe oss å 
overvinne døden. Be dem fortelle hva 
de finner ut. Be dem uttrykke sine 
følelser med hensyn til det Frelseren 
har gjort for oss.

• Vis videoen “Han vil hjelpe deg”, 
og be de unge mennene fortelle hva 
som gjør inntrykk på dem. Etter 
video en kan dere drøfte hvordan 
verden ville vært annerledes hvis alle 
visste det som den unge mannen i 
videoen fant ut.

• Fortell historien om fru Patton fra 
president Thomas S. Monsons tale 
“Fru Patton – historien fortsetter,” 
eller vis videoen “Til vi ses igjen”. 
Spør de unge mennene hvordan de 
ville ha svart på spørsmålet fru Patton 

stilte den unge Thomas Monson. Les 
som quorum Mosiah 18:8- 10 og Lære 
og pakter 81:5. Drøft ansvaret preste-
dømsbærere har for å gi trøst, hjelp og 
annen prestedømstjeneste til familier 
som mister sine kjære. Du kan gjerne 
invitere et medlem av biskopsrådet til 
å delta i denne diskusjonen.

• Be halve quorumet lese historien 
om søster Ramirez i eldste Shayne M. 
Bowens tale “ ‘For jeg lever, og dere 
skal leve,’” og be den andre halv-
parten om å lese historien om eldste 
Bowens sønn Tyson. Be dem fortelle 
hva de lærer om hvordan de kan 
finne trøst når noen de er glad i, dør, 
og hvordan de kan trøste andre. Be 
de unge mennene fortelle om erfa-
ringer de har hatt der de mistet en av 
sine nærmeste. Hvordan hjalp deres 
kunnskap om forsoningen og frelses-
planen dem å finne trøst? Hvis det 
passer, kan du fortelle om noe du selv 
har opplevd.

• Del klassen i to grupper. Be én 
gruppe lese Lære og pakter 137:5- 10 

Undervisningstips

“Å skrive spørsmål på 
tavlen før klasseperioden 
vil få elevene til å begynne 
å tenke på et emne selv før 
undervisningen begynner” 
(Undervisning, intet større 
kall [1999], 93).
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og den andre gruppen lese Lære og 
pakter 138:57- 58. Be de unge mennene 
drøfte i gruppene sine hva disse skrift-
stedene lærer oss om hva som skjer 
når vi dør. Drøft deretter som quorum 

hvordan denne kunnskapen kan 
hjelpe noen som har mistet en av sine 
nærmeste. Hvordan forholder denne 
kunnskapen seg til vårt ansvar for å 
gjøre slektshistorie og tempelarbeid?

Be de unge mennene fortelle hva de har lært i dag. Forstår de hvordan de kan finne 
trøst når noen de bryr seg om, dør? Hvilke følelser eller tilskyndelser får de? Har de 
andre spørsmål? Ville det være verdt å bruke mer tid på denne læresetningen?

Oppfordre til å handle

Det medlem av quorumspresidentskapet som leder, avslutter møtet. Han kan lede en 
diskusjon om hva quorumsmedlemmene kan gjøre for å utføre tjeneste for noen som 
nylig har mistet en av sine nærmeste. Er det enker eller andre i menigheten eller lokal-
samfunnet som kunne trengt litt hjelp?

Undervisning på 
Frelserens måte

Frelseren stilte spørsmål 
som fikk andre til å tenke 
og føle dypt. Hvordan 
kan du oppfordre de unge 
mennene til å grunne og 
søke inspirasjon? Hvor-
dan kan du hjelpe dem 
å føle seg trygge på å 
uttrykke følelser?
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Utvalgte ressurser

Utdrag fra Thomas S. Monson, “Fru Patton – historien 
fortsetter,” Ensign eller Liahona, nov. 2007, 21-24

La meg først fortelle dere om Arthur. Han hadde 
blondt, krøllet hår og et smil som gikk fra øre til øre. 
Han var høyere enn alle andre gutter i klassen. Det 
var vel derfor Arthur i 1940, da den store konflikten 
som ble 2. verdenskrig, feiet over mye av Europa, 
klarte å lure rekrutteringsoffiserene og verve seg 
i Sjøforsvaret da han bare var 15 år gammel. For 
Arthur og mesteparten av guttene, var krigen et 
stort eventyr. Jeg husker hvor stilig han var i uni-
form. Å, som vi ønsket at vi var eldre, eller iallfall 
høyere, så vi også kunne verve oss.

Ungdommen er en svært spesiell periode i livet. 
Som Longfellow skrev:

Den vakre ungdom! Deres lys strømmer

Med illusjoner, håp og drømmer!

Bok med begynnelser, historie uten ende,

Hver pike en heltinne og hver mann en frende!

[“Morituri Salutamus,” i The Complete Poetical 
Works of Henry Wadsworth Longfellow (1883), 259.]

Arthurs mor var så stolt av den blå stjernen som 
prydet hennes stuevindu. Den viste alle forbipasse-
rende at hennes sønn bar sitt lands uniform og var 
i aktiv tjeneste. Når jeg gikk forbi huset, åpnet hun 
ofte døren og inviterte meg inn for å lese det siste 
brevet fra Arthur. Øynene hennes fyltes med tårer, 
og så ble jeg bedt om å lese høyt. Arthur betydde alt 
for sin mor, som var enke.

Jeg kan ennå se for meg fru Pattons rue hender når 
hun omhyggelig la brevet tilbake i konvolutten. 
Dette var hardt arbeidende hender. Fru Patton var 
rengjøringshjelp i en kontorbygning i sentrum. 
Hver dag, med unntak av søndager, kunne man se 
henne gå nedover fortauet, bærende på bøtte og 
kost, med det grå håret satt opp i en stram knute, 
og med skuldre som var slitne etter hardt arbeid og 
krummet av alderdom.

I mars 1944, mens krigen ennå raste, ble Arthur 
overført fra USS Dorsey, en jager, til USS White 
Plains, et hangarskip. Mens de lå i Saipan i det syd-
lige Stillehavet, ble skipet angrepet. Arthur var en 
av dem som omkom på havet.

Den blå stjernen ble tatt ned fra sin innviede plass 
i vinduet mot gaten i Pattons hus. Den ble erstattet 
med en i gull, noe som betydde at han som den blå 
stjernen hadde representert, var drept i strid. Et 
lys ble slukket i fru Pattons liv. Hun famlet i stum-
mende mørke og dyp fortvilelse.

Med en bønn i hjertet nærmet jeg meg den kjente 
gangveien inn til Pattons hus, og jeg funderte på 
hvilke trøstens ord som kunne komme fra en stak-
kars gutt.

Døren ble åpnet, og fru Patton omfavnet meg som 
hun ville gjort med sin egen sønn. Hjemmet ble til 
kirkesal, der en sønderknust mor og en usikker gutt 
knelte i bønn.

Da vi reiste oss, så fru Patton meg i øynene og sa: 
“Tommy, jeg tilhører ingen kirke, men det gjør du. 
Si meg, vil Arthur leve igjen?” Etter beste evne bar 
jeg vitnesbyrd for henne om at Arthur virkelig ville 
leve igjen.
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FEBRUAR: FRELSESPLANEN

Se tillegget for andre 
forslag til undervisning 
og læring.

Hvorfor skulle jeg behandle 
kroppen min som et tempel?
Vårt legeme ble skapt i Guds bilde. Det er en gave fra vår himmelske Fader 
som skal gjøre det mulig for oss å oppleve jordelivet og fortsette å bli mer lik 
ham. Denne kunnskapen påvirker måten vi behandler kroppen på og hva vi 
føler for vår himmelske Fader og oss selv. Når vi behandler kroppen som Guds 
tempel, får vi fysiske, følelsesmessige og åndelige velsignelser.

Forbered deg åndelig

Studer disse skriftstedene og ressursene ydmykt. Hva inspirerer Ånden deg til å dele 
med de unge mennene?

1 Mosebok 39:1- 21; Daniel 1:3- 21 
(Josef og Daniel viser respekt for 
kroppen sin)

1 Korinterbrev 6:19- 20; L&p 93:33- 35 
(Vi er Guds tempel)

L&p 88:15- 16 (Ånden og legemet er 
menneskets sjel)

L&p 130:22; Moses 6:9 (Vi er skapt i 
Guds bilde)

Gordon B. Hinckley, “Dine barns fred 
skal være stor,” Liahona, jan. 2001, 62

Videoer: “Mormon- 
mustangen,”“Kyskhet: Hva er gren-
sene?”

La de unge mennene lede

Et medlem av quorumspresidentskapet leder quorumsmøtet. Han leder de unge men-
nene i å rådføre seg med hverandre om quorumssaker, lærer dem deres prestedømsplik-
ter (fra Skriftene og Plikt overfor Gud- boken) og inviterer en veileder eller et annet 
quorumsmedlem til å holde en evangelieleksjon. Han kan forberede seg ved å fylle ut et 
møteprogram for et quorumsmøte under et presidentskapsmøte.

Hvilke velsignelser har 
du mottatt når du har 
behandlet kroppen din 
som et Guds tempel? 
Hvordan har din forståelse 
av hvor hellig kroppen din 
er, vokst etter hvert som 
du har opplevd livet og 
iakttatt andres liv?

Hvilke utfordringer står de 
unge mennene overfor når 
de gjør sitt ytterste for å 
behandle kroppen sin som 
en hellig gave fra Gud? 
Hvilken sammenheng 
er det mellom måten de 
behandler kroppen på og 
prestedømskraft?
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Begynn læringsprosessen

Velg mellom disse forslagene, eller finn på dine egne for å repetere forrige ukes leksjon 
og introdusere denne ukens leksjon:

• Minn de unge mennene på hva de 
studerte i forrige ukes leksjon. Har 
de spørsmål eller innsikt om det de 
snakket om?

• Vis et bilde av et tempel, og be de 
unge mennene skrive ned ord som fal-
ler dem inn når de tenker på templet. 
Hva er det motsatte av disse ordene? 
Be de unge mennene fortelle hva de 
har blitt bedt om å gjøre for å behandle 
kroppen sin som Guds tempel.

Lær sammen

Hver av aktivitetene nedenfor vil hjelpe quorumsmedlemmene å forstå at kroppen deres er 
hellig. Følg Åndens inspirasjon, og velg en eller flere som vil fungere best for ditt quorum:

• Gi hver ung mann ett av skriftste-
dene i denne oversikten. Be de unge 
mennene studere skriftstedet og 
sammenfatte i en setning hva de lærer 
om hvorfor kroppen er hellig. Be dem 
fortelle hva de kan gjøre for å holde 
kropp og sinn rene.

• Oppfordre hver ung mann til å lese 
en del av en av talene som er foreslått 
i denne oversikten. Gi så hver av de 
unge mennene noen minutter til å 
forberede en kort leksjon om hvor 
hellig kroppen er. Oppfordre dem til 
å bruke et sitat fra talen sammen med 
egne erfaringer og vitnesbyrd.

• Les som quorum 1 Korinterbrev 
6:19- 20 og L&p 93:33- 35. Be de unge 
mennene lage en liste over hvordan 
kroppen vår er som et Guds tempel. 
Be dem drøfte noen av utfordringene 
ungdom står overfor når det gjelder 
å behandle kroppen som et tempel. 

Hva kan de gjøre for å overvinne 
disse utfordringene?

• La de unge mennene gå sammen to 
og to. Be én person i hvert par om å 
lese 1 Mosebok 39:1- 21, og den andre 
om å lese Daniel 1:3- 21 (du finner 
bilder til disse historiene i Kunst 
inspirert av evangeliet, 11, 23). Be dem 
merke seg hvordan Josef og Daniel 
viste respekt for kroppen sin, og 
deretter dele med hverandre det de 
finner. Hvordan kan de følge Josef og 
Daniels eksempel?

• Be de unge mennene se på inn-
holdsfortegnelsen i Til styrke for 
ungdom og finne ut hvilke av normene 
som angår å holde deres sinn og 
kropp ren. Del quorumet i grupper, og 
be dem granske disse delene og finne 
svar på spørsmålet “Hvorfor skulle jeg 
behandle kroppen min som et tem-
pel?” Be dem fortelle hva de kan gjøre 
for å etterleve disse normene.

Undervisningstips

“Prøv ikke å bruke alt 
som kan sies om et spe-
sielt emne. Elevene vil 
sannsynligvis allerede ha 
en viss forståelse av det. 
Husk at leksjonen din ikke 
er den eneste gangen de 
vil lære om emnet” (Under-
visning, intet større kall 
[1999], 99).
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• Vis en av videoene som er fore-
slått i denne oversikten. Be de unge 
mennene finne og drøfte analogier 
som brukes i videoen for å forklare 
viktigheten av å holde kroppen ren. 
Hva kan de gjøre for å oppmuntre 
hverandre til å etterleve normene som 
videoen lærer oss?

• Be de unge mennene bruke 
“Påkledning og fremtreden” i Til 
styrke for ungdom til å svare på spørs-
mål som “Hva er Herrens normer for 
sømmelighet?” “Hvorfor er det viktig 
å følge disse normene?” og “Hvordan 
viser vår sømmelighet respekt for vår 
hellige kropp?”

Be de unge mennene fortelle hva de har lært i dag. Forstår de bedre hvor hellig kroppen 
er? Hvilke følelser eller tilskyndelser har de? Har de andre spørsmål? Ville det være 
verdt å bruke mer tid på denne læresetningen?

Oppfordre til å handle

Den unge mannen som leder, avslutter møtet. Han kan:

• Bære vitnesbyrd om velsignelsene 
som følger av å behandle kroppen 
med respekt.

• Planlegg sammen med quorums-
medlemmene å samarbeide om å 
gjennomføre delen “Fysisk helse” i 
Plikt overfor Gud (side 31- 34).

Undervisning på 
Frelserens måte

Frelseren elsket dem han 
underviste. Han visste 
hvem de var og hvem de 
kunne bli. Han fant unike 
måter for dem å vokse 
på – måter som var ment 
bare for dem. Når de slet, 
ga han dem ikke opp, men 
fortsatte å elske dem og 
tjene dem. Hva kan du 
gjøre for å elske og tjene de 
unge mennene slik Frelse-
ren gjør?
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Utvalgte ressurser

“Påkledning og fremtreden,” Til styrke for ungdom 
(2011), 6-8

Kroppen din er hellig. Respekter den, og tilsmuss 
den ikke på noen måte. Ved din påkledning og 
opptreden kan du vise at du forstår hvor dyrebart 
ditt legeme er. Du kan vise at du er en Jesu Kristi 
disippel og at du elsker ham.

Guds profeter har stadig rådet Guds barn til å 
kle seg anstendig. Når du er velstelt og anstendig 
kledd, innbyr du Ånden til å være hos deg, og du 
kan øve god innflytelse på andre. Din påkledning og 
personlige pleie påvirker din og andres handlinger.

Senk aldri dine normer for påkledning. Bruk ikke 
en spesiell anledning som unnskyldning til å være 
uanstendig. Når du kler deg usømmelig, sender du 
et budskap som er i strid med din identitet som en 
Guds sønn eller datter. Du sender også et budskap 
om at du bruker kroppen din for å få oppmerksom-
het og anerkjennelse.

Uanstendig påkledning innbefatter alle plagg som 
er tettsittende, gjennomsiktige eller avslørende på 
noen måte. Unge kvinner skulle unngå korte shorts 
og korte skjørt, overdeler som ikke dekker maven, 
og klær som ikke dekker skuldrene eller har dyp 

utringning foran eller bak. Unge menn skulle også 
være anstendige i sin fremtreden. Unge menn og 
unge kvinner skulle være velstelte og rene, og 
unngå å være ekstreme eller upassende uformelle 
når det gjelder klær, frisyre og fremtreden. De skulle 
velge passende anstendig påkledning når de deltar 
i idrett. Verdens moter forandres, men Herrens nor-
mer vil ikke forandres.

Skjem ikke kroppen med tatoveringer eller piercing. 
Unge kvinner, hvis dere ønsker å ha hull i ørene, 
bruk bare ett par øreringer.

Vis respekt for Herren og deg selv ved å kle deg 
passende til Kirkens møter og aktiviteter. Dette er 
spesielt viktig når du er tilstede på nadverdsmøter. 
Unge menn skulle vise verdighet i sin påkledning 
når de forretter nadverdens ordinans.

Hvis du er usikker på hva som er passende påkled-
ning, kan du studere profetenes ord, be om veiled-
ning og be dine foreldre eller ledere om hjelp. Dine 
antrekk og din oppførsel nå vil bidra til å forberede 
deg til den dagen du vil reise til templet for å inngå 
hellige pakter med Gud. Spør deg selv: “Ville jeg 
føle meg vel med mitt utseende hvis jeg var i Her-
rens nærhet?”
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Gå inn på lds.org/youth/learn for å se denne enheten på Internett.

OVERSIKT OVER ENHETER

“Se, jeg sier til dere at dere skal ha håp, gjennom Kristi forsoning” (Moroni 7:41).

Oversiktene i denne enheten vil hjelpe de unge mennene å “komme til Kristus… og ta 
del i hans frelse og hans forløsnings kraft” (Omni 1:26). I denne enheten kan du hjelpe 
dem å forstå hvordan de, gjennom omvendelse og forsoningen, kan holde seg rene 
og verdige til å oppfylle sine prestedømsplikter. Du kan også hjelpe dem å forstå at 
som bærere av Det aronske prestedømme, har de en hellig oppgave i å hjelpe andre å 
motta forsoningens velsignelser når de forretter ordinansene nadverd og dåp.

For å gjøre Plikt overfor Gud til en del av søndagens quorumsmøte, kan du vurdere å 
undervise i Plikt overfor Gud- oversikten nedenfor i løpet av denne enheten.

Oversikter å velge mellom denne måneden:

Hvordan kan jeg hjelpe andre å motta velsignelsene ved Frelserens forsoning? (Plikt overfor Gud)
Hva er Jesu Kristi forsoning?
Hva vil det si å ha tro på Jesus Kristus?
Hva vil det si å omvende seg?
Hva er nåde?
Hvorfor må jeg tilgi andre?
Hva er oppstandelsen?
Hvordan kan Frelseren hjelpe meg i mine prøvelser?

Mars: Jesu Kristi forsoning
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GUF

Tenk over hvordan du kan planlegge aktiviteter som 
har sammenheng med det ungdommene lærer. Et 
nettsted for ungdomsaktiviteter er tilgjengelig for 
å hjelpe deg. Mange av læringsaktivitetene i disse 
oversiktene kan også være effektive GUF- aktiviteter. 
Samarbeid med quorumspresidentskapene om å velge 
og planlegge egnede aktiviteter for å forsterke det de 
unge mennene lærer på søndag.

 
Plikt overfor Gud

Følgende deler fra Plikt overfor Gud- heftet er aktuelle 
for leksjonene i denne enheten:

“Forrette prestedømsordinanser,” side 24- 25, 48- 49, 
72- 73

“Forstå læren,” side 18- 20, 42- 44, 66- 68
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MARS: JESU KRISTI FORSONING

Se tillegget for andre 
forslag til undervisning 
og læring.

Plikt overfor Gud

Hvordan kan jeg hjelpe 
andre å motta velsignelsene 
ved Frelserens forsoning?
Når bærere av Det aronske prestedømme forbereder og forretter nadverden, 
hjelper de Kirkens medlemmer å fornye forsoningens rensende kraft i sitt liv.

Forbered deg åndelig

Hvilke skriftsteder og taler kan hjelpe de unge mennene å forstå rollen de har i å hjelpe 
andre å motta forsoningens velsignelser?

Lukas 22:19- 20; 3 Nephi 18:1- 11 (Jesus 
Kristus innstiftet nadverden)

L&p 20:76- 79 (Bærere av Det aronske 
prestedømme forretter nadverden)

L&p 38:42 (Prestedømsbærere må 
være verdige for å utføre ordinanser)

Obadja 1:21 (Vi skal være frelsere på 
Sions berg).

Boyd K. Packer, “Forsoningen,” 
Ensign eller Liahona, nov. 2012, 75- 78

“Nadverden,” Tro mot pakten (2004), 
103- 105

“Vi kan bli frelsere på Sions berg,” 
Læresetninger fra Kirkens presidenter – 
Joseph Smith (2011), 463- 72

Videoer: “Det storartede 
prestedømmet,”“Hellige dere”

La de unge mennene lede

Et medlem av quorumspresidentskapet leder quorumsmøtet. Han leder de unge men-
nene i å rådføre seg med hverandre om quorumssaker, lærer dem deres prestedømsplik-
ter (fra Skriftene og Plikt overfor Gud- boken) og inviterer en veileder eller et annet 
quorumsmedlem til å holde en evangelieleksjon. Han kan forberede seg ved å fylle ut et 
møteprogram for et quorumsmøte under et presidentskapsmøte.

Hva har du følt når du 
har forberedt, forrettet 
eller tatt del i nadverden? 
Hvorfor er nadverden 
viktig for deg?

Hvordan ser de unge men-
nene på nadverdens ordi-
nans? Hva kan de gjøre for 
bedre å forberede seg til å 
forrette nadverden? Hva 
ønsker du at de skal forstå 
med hensyn til ansvaret 
de har?
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Begynn læringsprosessen

Velg mellom disse forslagene, eller finn på dine egne for å repetere forrige ukes leksjon 
og introdusere denne ukens leksjon:

• Be de unge mennene fortelle om 
noe de husker fra forrige ukes lek-
sjon. Hvilke spørsmål har de fortsatt? 
Hvordan etterlever de det de lærer?

• Be quorumsmedlemmene skrive 
på tavlen sine svar på spørsmålet 
“Hvordan hjelper jeg andre å motta 
forsoningens velsignelser?”

Lær sammen

Formålet med denne leksjonen er å hjelpe hver ung mann å forstå hvordan han hjelper 
andre å motta forsoningens velsignelser ved å oppfylle sine prestedømsplikter. Som en 
del av denne leksjonen, skulle quorumsmedlemmene legge planer i sine Plikt overfor 
Gud- bøker om å forrette prestedømsordinanser med ærbødighet. Før quorumsmøtet 
oppfordrer du de unge mennene til å ta med seg sine Plikt overfor Gud- bøker til 
kirken. På fremtidige quorumsmøter kan du be dem fortelle om erfaringer de har med å 
gjennomføre sine planer.

• Be et quorumsmedlem vise et bilde 
av Frelseren som forretter nadverden 
(se Kunst inspirert av evangeliet,54). 
Be ham om å forklare rammen rundt 
hendelsen, hva som skjer i bildet og 
hvordan bærere av Det aronske pres-
tedømme representerer Jesus Kristus 
når de forretter nadverden i dag. Spør 
de unge mennene hva de føler når de 
forbereder og forretter nadverden.

• Be de unge mennene lese Lære og 
pakter 20:76- 79, Lukas 22:19- 20 og 3 
Nephi 18:1- 11 i par. Be dem snakke 
om hva nadverdens brød og vann 
symboliserer og hvem prestedømsbæ-
rere representerer når de forbereder 
og forretter nadverden (se Plikt overfor 
Gud,24). Oppfordre de unge mennene 
til å slå opp “Handling”- delen i sine 
Plikt overfor Gud- bøker (side 25, 49 
eller 73) og legge planer basert på 
det de har snakket om. Oppfordre 
dem til å stille sine foreldre eller en 

leder disse spørsmålene: Hva betyr 
nadverdens ordinans for deg? Hva 
kan jeg som bærer av Det aronske 
prestedømme, gjøre for at nadverden 
skal bli mer meningsfylt for deg? På 
et fremtidig quorumsmøte kan du be 
quorumsmedlemmene fortelle hvilke 
svar de fikk på disse spørsmålene og 
eventuelle erfaringer de har med å 
gjennomføre sine planer.

• Les Lære og pakter 38:42 som quo-
rum, og drøft hvordan dette verset 
gjelder for dem som håndterer de 
“kar” som inneholder forsoningens 
symboler (se Plikt overfor Gud,48). 
Vis en av videoene som er foreslått 
i denne oversikten, og be de unge 
mennene om å se etter grunner til at 
de må være rene for å utøve preste-
dømmet. Be dem slå opp “Handling”- 
delen i sine Plikt overfor Gud- bøker 
(side 25, 49 eller 73) og legge planer 
basert på det de har lært.

Planer med hensyn til 
Plikt overfor Gud

Sett av tid på slutten av 
quorumsmøtet til at de 
unge mennene kan legge 
planer i sine Plikt overfor 
Gud- bøker eller i Internett- 
versjonen av Plikt overfor 
Gud. Disse planene er 
personlige, men q uorums-
medlemmene kan hjelpe 
hverandre med ideer til 
planene sine.



61

• Be de unge mennene lese nadverds-
bønnene, finne paktene i disse bøn-
nene og forklare hva de betyr. Hvilke 
ord skiller seg ut for dem? (Se Plikt 
overfor Gud,72). Hvordan påvirker 
holdningen og oppførselen til dem 
som forretter nadverden, opplevelsen 
for forsamlingens medlemmer? Be de 
unge mennene slå opp “Handling”- 
delen i sine Plikt overfor Gud- bøker 
(side 25, 49 eller 73) og legge planer 
basert på det de har lært.

• Vis et bilde av en av dine forfedre 
som døde uten å motta tempelordinan-
ser, eller be de unge mennene ta med 
bilder av forfedre som de kan vise. 
Be de unge mennene drøfte hvordan 
de kan hjelpe dem som er døde, å få 
del i forsoningens velsignelser. Be de 
unge mennene studere avsnittet som 

begynner med “Men hvordan skal de 
bli frelsere på Sions berg?” fra kapittel 
41 i Læresetninger fra Kirkens presidenter 
– Joseph Smith (2011). Drøft hva det vil 
si å være en frelser på Sions berg? Be 
de unge mennene fortelle om erfarin-
ger de har hatt med å være frelsere på 
Sions berg.

• Ta med deg til quorumsmøtet noe 
som symboliserer lys (for eksempel 
en lyspære eller en lommelykt). Be de 
unge mennene tenke på hva det vil si 
å være et lys for andre mens du deler 
med dem historien i begynnelsen av 
president Boyd K. Packers tale “Forso-
ningen.” Be de unge mennene uttrykke 
sine tanker om hvordan vi kan være 
som “de lavere lysene” for noen i nød. 
Hvordan er vi som de lavere lysene 
når vi utfører våre prestedømsplikter?

Be de unge mennene fortelle hva de har lært i dag. Forstår de hvordan de, som pres-
tedømsbærere, hjelper andre å motta forsoningens velsignelser? Hvilke følelser eller 
tilskyndelser får de? Har de andre spørsmål? Ville det være verdt å bruke mer tid på 
denne læresetningen?

Oppfordre til å handle

Det medlem av quorumspresidentskapet som leder, avslutter møtet. Han kan:

• Snakke om planen han skrev i sin 
Plikt overfor Gud- bok og sitt engasje-
ment for å oppfylle den.

• Drøfte hvordan quorumsmedlem-
mene kan forrette nadverden for dem 
som kanskje ikke er i stand til å gå i 
kirken (som anvist av biskopen).

Undervisning på 
Frelserens måte

I enhver sammenheng 
var Frelseren eksempel og 
mentor for sine disipler. 
Han lærte dem å be ved å 
be sammen med dem. Han 
lærte dem å elske og tjene 
ved å elske og tjene dem. 
Hvordan kan du være et 
eksempel på prinsippene 
du underviser om?
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MARS: JESU KRISTI FORSONING

Se tillegget for andre 
forslag til undervisning 
og læring.

Hva er Jesu Kristi forsoning?
Forsoningen er det offer Jesus Kristus ga for å hjelpe oss å overvinne synd, 
motgang og død. Jesu sonoffer fant sted i Getsemane og på korset på Golgata. 
Han betalte prisen for våre synder, påtok seg døden og oppsto. Forsoningen 
er det aller største uttrykk for vår himmelske Faders og Jesu Kristi kjærlighet.

Forbered deg åndelig

Hvilke ressurser vil hjelpe de unge mennene med hensyn til forsoningen og dens 
betydning i deres liv?

Matteus 26- 27 (I Getsemane og på kor-
set betalte Jesus Kristus prisen for våre 
synder og tok på seg våre smerter)

Matteus 28:1- 10 (Jesus Kristus over-
vant døden ved sin oppstandelse)

2 Nephi 9:6- 16 (Jesus Kristus overvant 
synd og død ved sin forsoning)

Alma 7:11- 13 (Jesus Kristus påtok seg 
våre smerter, sykdommer, skrøpelig-
heter og synder)

Thomas S. Monson, “Han er opp-
stått!” Ensign eller Liahona, mai 2010, 
87- 90

Linda K. Burton, “Er troen på Jesu 
Kristi forsoning skrevet i vårt hjerte?” 
Ensign eller Liahona, nov. 2012

“Jesu Kristi forsoning,” Tro mot pakten 
(2004), 73- 79

Video: “En apostels påsketanker om 
Kristus”

La de unge mennene lede

Et medlem av quorumspresidentskapet leder quorumsmøtet. Han leder de unge men-
nene i å rådføre seg med hverandre om quorumssaker, lærer dem deres prestedømsplik-
ter (fra Skriftene og Plikt overfor Gud- boken) og inviterer en veileder eller et annet 
quorumsmedlem til å holde en leksjon i evangeliet. Han kan forberede seg ved å fylle ut 
et møteprogram for et quorumsmøte under et presidentskapsmøte.

Hvordan har du fått et 
vitnesbyrd om forsoningen? 
Hvordan har forsoningen 
vært til velsignelse i ditt liv?

Hva forstår de unge 
mennene om forsoningen? 
Hva kan de oppdage i 
Skriftene, og hva kan de 
lære hverandre om forso-
ningen? Hvordan kan de 
føle og vise takknemlighet 
for forsoningen?
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Begynn læringsprosessen

Velg mellom disse forslagene, eller finn på dine egne for å repetere forrige ukes leksjon 
og introdusere denne ukens leksjon:

• Skriv spørsmålet fra forrige ukes 
leksjon (leksjonens tittel) på tavlen. 
Spør quorumsmedlemmene hva de 
lærte forrige uke som hjelper dem å 
svare på dette spørsmålet. Hva har de 
gjort for å etterleve det de har lært?

• Vis bilder som viser hendelsene for-
bundet med forsoningen (for eksem-
pel Frelserens lidelse i Getsemane, 
hans korsfestelse eller hans oppstan-
delse, se Kunst inspirert av evangeliet, 

56- 59), og be de unge mennene for-
telle hva de vet om disse hendelsene. 
Be hver ung mann om å skrive ned 
et spørsmål han har om forsoningen. 
Samle inn spørsmålene, og les dem 
høyt hvis det passer. Oppfordre hver 
ung mann til å fortsette å tenke på sitt 
spørsmål gjennom hele leksjonen. På 
slutten av leksjonen ber du quorumet 
om å presentere noen av svarene de 
fant på sine spørsmål.

Lær sammen

Hver av aktivitetene nedenfor kan hjelpe quorumsmedlemmene å forstå Jesu Kristi forso-
ning. Følg Åndens inspirasjon, og velg en eller flere som vil fungere best for ditt quorum:

• Be et quorumsmedlem holde en del 
av denne leksjonen. Han kan gjøre 
dette som en del av sin Plikt overfor 
Gud- plan for å lære og undervise om 
forsoningen (se “Forstå læren,” side 
18, 42 eller 66). Du kan foreslå at han 
leser president Thomas S. Monsons 
tale “Han er oppstått!” mens han 
forbereder seg.

• Be de unge mennene sette en hen-
delse som fant sted i løpet av de siste 
timene av Frelserens liv, sammen med 
skriftstedhenvisninger i Matteus 26- 28 
(for eksempel lidelsen i Getsemane, 
sviket, Kristi rettergang, korsfestelsen 
og oppstandelsen). Hva lærer de unge 

mennene om Frelseren og hans for-
soning av disse hendelsene? Be noen 
quorumsmedlemmer uttrykke sine 
følelser med hensyn til hva Frelseren 
har gjort for dem.

• Be hver ung mann om å lese ett av 
forsoningens prinsipper i Linda K. 
Burtons tale “Er troen på Jesu Kristi 
forsoning skrevet i vårt hjerte?” Be ham 
om å finne en i quorumet som leste 
om det samme prinsippet, og be dem 
om å diskutere det de har lært og gi et 
eksempel fra sitt eget liv eller livet til 
noen de kjenner, som illustrerer prin-
sippet. Be en fra hvert par om å fortelle 
resten av quorumet hva de diskuterte.

Undervisningstips

Det er mer sannsynlig at 
klassens medlemmer del-
tar på en meningsfull måte 
når de blir stilt effektive 
spørsmål og får tid til å 
grunne før de svarer. For å 
gi quorumsmedlemmene 
denne tiden, kan du vur-
dere å skrive spørsmålene 
på tavlen eller be quo-
rumsmedlemmene om å 
skrive svarene på papir (se 
Undervisning, intet større 
kall [1999], 68- 70).
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• Be de unge mennene lese 2 Nephi 
9:6- 16 og se etter vers som lærer dem 
om behovet for forsoningen. Sett av 
tid til at noen av de unge mennene 
kan fortelle hvilke vers de valgte, og 
hva de lærer oss. Oppfordre dem til å 
skrive et brev til en som ikke tror på 
Gud, og bruke disse versene til å for-
klare hvorfor forsoningen er viktig og 
hvorfor vi trenger en Frelser. Be dem 
dele brevene sine med hverandre.

• Be noen av de unge mennene lese 
Alma 7:11- 13, og be de andre om å 
lese om nåde i Veiledning til Skriftene. 

Be dem fortelle hva de lærer om 
hvordan forsoningen velsigner deres 
liv. Hvordan kan forsoningens kraft 
hjelpe oss, i tillegg til å betale prisen 
for våre synder? Be de unge mennene 
gi et eksempel fra Skriftene eller fra 
sitt eget liv der noen fikk styrke gjen-
nom forsoningen.

• Se en eller flere av videoene som er 
oppført i denne oversikten, og be de 
unge mennene skrive ned sine følel-
ser etter at de har sett dem. Be dem 
fortelle hvorfor de er takknemlige for 
Jesu Kristi forsoning.

Be de unge mennene fortelle hva de har lært i dag. Forstår de forsoningen bedre? 
Hvilke følelser eller tilskyndelser har de? Har de andre spørsmål? Ville det være verdt å 
bruke mer tid på denne læresetningen?

Oppfordre til å handle

Det medlem av quorumspresidentskapet som leder, avslutter møtet. Han kan:

• Oppfordre quorumsmedlemmene 
til å skrive ned og fortelle hva de kan 
gjøre for å hjelpe familie og venner å 
motta forsoningens velsignelser.

• Oppfordre de unge mennene til 
å skrive ned sine følelser angående 
forsoningen i sine dagbøker.

Undervisning på 
Frelserens måte

Frelseren brukte Skriftene 
til å undervise om sin 
misjon. Han lærte folk å 
tenke selv med hensyn til 
Skriftene. Hva kan du gjøre 
for å hjelpe de unge men-
nene å bruke Skriftene for å 
forstå Jesu Kristi forsoning?



65

MARS: JESU KRISTI FORSONING

Se tillegget for andre 
forslag til undervisning 
og læring.

Hva vil det si å ha tro 
på Jesus Kristus?
For at vår tro skal føre til frelse, må den være sentrert om vår Herre Jesus 
Kristus. Å ha tro på Jesus Kristus betyr å stole på ham og adlyde hans bud. Tro 
er mye mer enn passiv overbevisning. Vi uttrykker vår tro gjennom handling – 
ved måten vi lever på.

Forbered deg åndelig

Når du studerer Skriftene og andre ressurser for å lære om tro, bør du se etter ting som 
vil hjelpe de unge mennene å styrke sin tro på Jesus Kristus.

Hebreerne 11:4- 9, 17- 29; Ether 12:11- 
22 (Eksempler på mennesker som 
viste tro)

Jakobs brev 1:5- 6; 2:14- 20 (Tro er over-
bevisning og handling)

Alma 32:21, 26- 43 (Tro er håp om ting 
som er sant, men ikke sett)

Moroni 7:33- 41 (Mirakler blir utført 
ved tro)

Neil L. Andersen, “Tro kommer 
ikke ved en tilfeldighet, men ved 
valg,” Ensign eller Liahona, nov. 2015, 
65–68

Russell M. Nelson, “La deres tro 
synes,” Ensign eller Liahona, mai 2014

“Tro,” Tro mot pakten, 160- 162

Video: “Ren og enkel tro,” “Følg Ham 
– et påskebudskap om Jesus Kristus”

La de unge mennene lede

Et medlem av quorumspresidentskapet leder quorumsmøtet. Han leder de unge men-
nene i å rådføre seg med hverandre om quorumssaker, lærer dem deres prestedømsplik-
ter (fra Skriftene og Plikt overfor Gud- boken) og inviterer en veileder eller et annet 
quorumsmedlem til å holde en evangelieleksjon. Han kan forberede seg ved å fylle ut et 
møteprogram for et quorumsmøte under et presidentskapsmøte.

Hvordan har du utøvd tro 
på Jesus Kristus? Hvilke 
erfaringer kan du dele 
med de unge mennene 
som kan inspirere dem til 
å handle i tro?

Hvordan utøver de 
bærere av Det aronske 
prestedømme som du 
underviser, sin tro på Jesus 
Kristus? Hva gjør de for å 
styrke sin tro?
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Begynn læringsprosessen

Velg mellom disse forslagene, eller finn på dine egne for å repetere forrige ukes leksjon 
og introdusere denne ukens leksjon:

• Be hver ung mann bruke ca 30 
sekunder på å skrive ned så mye som 
mulig av det han husker fra forrige 
ukes leksjon. Oppfordre de unge men-
nene til å dele listene sine med hver-
andre. Hvordan kan du bruke listene 
deres til å introdusere temaet tro?

• Tegn en enkel robåt, og merk den 
“Tro”. Tegn så en åre merket “Overbe-
visning” og en annen merket “Gjern-
inger”. Spør quorumet hva som ville 
skjedd med denne båten hvis den 
hadde bare én åre. Hva vil skje med 
vår tro hvis vi ikke handler ifølge 
det vi tror? Bruk Skriftene eller Tro 
mot pakten (side 160- 162) til å hjelpe 
quorumsmedlemmene å forstå hva 
tro er og hvordan denne tegningen 
illustrerer den.

Lær sammen

Hver av de følgende aktivitetene vil hjelpe quorumsmedlemmene å forstå hva det vil si 
å ha tro på Jesus Kristus. Følg Åndens inspirasjon, og velg en eller flere som vil fungere 
best for ditt quorum:

• Be et quorumsmedlem undervise 
en del av denne leksjonen. Han kan 
gjøre dette som en del av sin Plikt 
overfor Gud- plan for å lære og under-
vise om tro (se “Forstå læren,” side 18, 
42 eller 66).

• Be de unge mennene lese Jakobs 
brev 2:14–20 og finne eksempler Jakob 
bruker for å undervise om forholdet 
mellom tro og gjerninger. Be noen 
av dem om å sammenfatte med egne 
ord hva Jakob forkynner om tro. Be 
de unge mennene finne eksempler på 
personer som viste sin tro ved sine 
gjerninger, i eldste Neil L. Andersens 
tale “Tro kommer ikke ved en tilfeldig-
het, men ved valg” eller eldste Russell 
M. Nelsons tale “La deres tro synes”. 
Be dem fortelle hva de finner ut, og 
drøfte hvordan de kan la sin tro synes..

• Be hver ung mann om å finne en 
historie fra Skriftene der noen hand-
let i samsvar med sin tro på Jesus 
Kristus (se for eksempel 1 Mosebok 
14:19- 28; Matteus 8:5- 13; Hebreerne 
11:4- 9, 17- 29; Ether 12:11- 22; 1 Nephi 
4). Be også de unge mennene skrive 
om en opplevelse der de eller noen de 
kjenner, utøvde tro på Jesus Kristus. 
Be hver ung mann om å dele historien 
han fant i Skriftene og opplevelsen 
han skrev om. De kan gjøre dette i 
små grupper eller som quorum.

• Skriv følgende spørsmål på tavlen: 
Hva er tro? Hva vil det si å ha tro på 
Jesus Kristus? Hvordan lever jeg ved 
tro? Hvordan øker jeg min tro? Gi 
hvert quorumsmedlem en av delene 
under overskriften “Tro” i Tro mot 
pakten. Be de unge mennene lese sin 

Undervisningstips

“Når du underviser fra 
Skriften, er det ofte nyttig 
å la elevene se etter eller 
lytte etter noe bestemt” 
(Undervisning, intet større 
kall [1999], 55).
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del, inkludert skriftstedhenvisnin-
gene, og se etter svar på et av spørs-
målene på tavlen. Be dem skrive sine 
svar på tavlen og dele noe av det de 
lærte, med quorumet.

• Be de unge mennene lese Matteus 
17:20, og spør dem hva de tror det 
vil si å flytte fjell med vår tro. Pre-
senter følgende utsagn av biskop 
Richard C. Edgley: “Jeg har aldri 
sett et fysisk fjell flytte seg. Men på 
grunn av tro har jeg sett et fjell av tvil 
og fortvilelse bli fjernet og erstattet 

med håp og optimisme. På grunn av 
tro har jeg personlig sett et fjell av 
synd bli erstattet med omvendelse 
og tilgivelse. Og på grunn av tro har 
jeg personlig sett et fjell av smerte bli 
erstattet med fred, håp og takknem-
lighet. Ja, jeg har sett fjell flytte seg” 
(“Tro – valget er ditt,” Ensign eller 
Liahona, nov. 2010, 33). Vis videoen 
“Ren og enkel tro”, og be de unge 
mennene se etter fjell som ble flyttet 
ved tro (eller fortell om noe du selv 
har opplevd).

Be de unge mennene fortelle hva de har lært i dag. Forstår de hva det vil si å ha tro på 
Jesus Kristus? Hvilke følelser eller tilskyndelser får de? Har de andre spørsmål? Ville 
det være verdt å bruke mer tid på denne læresetningen?

Oppfordre til å handle

Den unge mannen som leder, avslutter møtet. Han kan:

• Uttrykke sine følelser om hva det 
betyr å ha tro på Jesus Kristus og hva 
han planlegger å gjøre for å handle på 
denne troen.

• Snakke med quorumet om hvor-
dan deres tro tilkjennegis i deres 
prestedømstjeneste.

Undervisning på 
Frelserens måte

Frelseren sa: “Min lære er 
ikke min, men hans som 
har sendt meg” (Johannes 
7:16). Han forkynte den 
lære som han lærte av 
sin Fader. Hvordan kan 
du forvisse deg om at du 
underviser i den sanne 
lære? (Se Undervisning, 
intet større kall, 52- 53.)
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Utvalgte ressurser

Utdrag fra “Tro”, Tro mot pakten (2004), 160-162

Tro på den Herre Jesus Kristus

For at din tro skal lede deg til frelse, må den kon-
sentreres om Herren Jesus Kristus (se Apostlenes 
gjerninger 4:10-12; Mosiah 3:17; Moroni 7:24-26; 4. 
trosartikkel). Du kan utøve tro på Kristus når du 
føler en forvissning om at han finnes, har en riktig 
forståelse av hans karakter og en visshet om at du 
gjør ditt beste for å leve etter hans vilje.

Når du har tro på Jesus Kristus, stoler du fullstendig 
på ham – på hans uendelige makt, intelligens og 
kjærlighet. Det innebærer å tro på hans læresetnin-
ger. Det betyr å tro at selv om du ikke forstår alle 
ting, gjør han det. Husk at fordi han har gjennom-
gått alle dine smerter, lidelser og skrøpeligheter, vet 
han hvordan han kan hjelpe deg å heve deg over 
hverdagens vanskeligheter (se Alma 7:11-12; L&p 
122:8). Han har “overvunnet verden” (Johannes 
16:33) og beredt veien for at du kan motta evig liv. 
Han er alltid klar til å hjelpe deg når du husker hans 
oppfordring: “Se hen til meg i enhver tanke, tvil 
ikke, frykt ikke” (L&p 6:36).

Lev ved tro

Tro er mye mer enn passiv overbevisning. Du 
uttrykker din tro gjennom handling – ved hvordan 
du lever.

Frelseren lovet: “Hvis dere har tro på meg, skal 
dere ha kraft til å gjøre alt jeg anser for nødvendig” 
(Moroni 7:33). Tro på Jesus Kristus kan motivere deg 
til å følge hans fullkomne eksempel (se Johannes 
14:12). Din tro kan lede deg til å gjøre gode gjerninger, 

adlyde budene og omvende deg fra dine synder (se 
Jakobs brev 2:18; 1 Nephi 3:7; Alma 34:17). Din tro kan 
hjelpe deg å overvinne fristelse. Alma rådet sin sønn 
Helaman: “Lær dem å motstå alle djevelens fristelser 
ved sin tro på Herren, Jesus Kristus” (Alma 37:33).

Herren vil utføre mektige mirakler i ditt liv i forhold 
til din tro (se 2 Nephi 26:13). Tro på Jesus Kristus 
hjelper deg å motta åndelig og fysisk helbredelse 
gjennom hans forsoning (se 3 Nephi 9:13-14). Når 
prøvelsene kommer, kan troen gi deg styrke til å 
strebe fremover og møte dine vanskeligheter med 
mot. Selv når fremtiden virker uviss, kan din tro på 
Frelseren gi deg fred (se Romerne 5:1; Helaman 5:47).

Styrk din tro

Tro er en gave fra Gud, men du må gi din tro næring 
for å holde den sterk. Tro er som musklene i armen 
din. Hvis du trener dem, blir de sterke. Legger du 
armen i fatle og lar den henge der, blir den svak.

Du kan gi næring til troens gave ved å be til din 
himmelske Fader i Jesu Kristi navn. Når du uttryk-
ker din takknemlighet til din Fader og når du ber 
ham om velsignelser som du og andre trenger, vil 
du komme nærmere ham. Du vil komme nærmere 
Frelseren, hvis forsoning gjør det mulig for deg å be 
om barmhjertighet (se Alma 33:11). Du vil også være 
mottakelig for Den hellige ånds stille veiledning.

Du kan styrke din tro ved å holde budene. Som alle 
velsignelser fra Gud, kan du tilegne deg og styrke 
din tro ved lydighet og rettferdige handlinger. Hvis 
du ønsker å styrke din tro så mye som mulig, må du 
holde de paktene du har inngått.
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Se tillegget for andre 
forslag til undervisning 
og læring.

Hva vil det si å omvende seg?
Jesus Kristus påtok seg straffen for våre synder slik at vi kan omvende oss. 
Omvendelse er en forandring i hjerte og sinn som bringer oss nærmere Gud. 
Det innebærer å vende seg bort fra synd og å be Gud om tilgivelse. Motivet er 
kjærlighet til Gud og et oppriktig ønske om å adlyde hans bud.

Forbered deg åndelig

Studer disse skriftstedene og ressursene ydmykt. Hva inspirerer deg til å omvende deg?

Jesaja 1:18 (Gjennom omvendelse kan 
vi bli renset fra våre synder)

Romerne 3:23; 1 Johannes 1:8 (Vi har 
alle syndet)

Alma 19:33 (Omvendelse gir en 
 forandring i hjertet)

Alma 36:6- 24 (Alma omvender seg og 
får tilgivelse ved Frelserens nåde)

Alma 39:8 (Vi kan ikke skjule våre 
synder for Gud)

L&p 58:42- 43 (For å omvende oss, må 
vi bekjenne og forsake våre synder)

“Omvendelse,” Til styrke for ungdom, 
28- 29

Dieter F. Uchtdorf, “Han vil løfte 
deg på sine skuldre og bære deg 
hjem,” Ensign eller Liahona, mai 2016, 
101–4

Allen D. Haynie, “Vi må huske hvem 
vi har satt vår lit til,” Ensign eller  
Liahona, nov. 2015, 121–23

D. Todd Christofferson, “Den gud-
dommelige gave omvendelse,” Ensign 
eller Liahona, nov. 2011, 38- 40

Videoer: “Not a One- Time 
Thing,”“Innenfor grenser”

La de unge mennene lede

Et medlem av quorumspresidentskapet leder quorumsmøtet. Han leder de unge men-
nene i å rådføre seg med hverandre om quorumssaker, lærer dem deres prestedømsplik-
ter (fra Skriftene og Plikt overfor Gud- boken) og inviterer en veileder eller et annet 
quorumsmedlem til å holde en evangelieleksjon. Han kan forberede seg ved å fylle ut et 
møteprogram for et quorumsmøte under et presidentskapsmøte.

Hvilke erfaringer har du 
hatt med omvendelse? 
Uten å diskutere per-
sonlige synder, hvordan 
kan du fortelle hvordan 
omvendelse har hjulpet 
deg å komme nærmere vår 
himmelske Fader?

Noen unge menn strever 
kanskje med uverdighet. 
Dette vil påvirke deres 
evne til å tjene som tro-
faste prestedømsbærere. 
Hvordan kan du være føl-
som overfor dem og innby 
Ånden til å hjelpe dem å 
ønske å omvende seg?
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Begynn læringsprosessen

Velg mellom disse forslagene, eller finn på dine egne for å repetere forrige ukes leksjon 
og introdusere denne ukens leksjon:

• Be de unge mennene tegne bilder 
som minner dem om noe de har lært 
i forrige uke, og snakke sammen om 
det de tegner.

• Be en ung mann holde armene rett 
ut og holde en tung gjenstand i hver 
hånd mens quorumsmedlemmene 

drøfter hvordan synd kan være som en 
tung byrde. Under diskusjonen plasse-
rer du flere tunge gjenstander på den 
unge mannens hender. Fjern gjenstan-
dene, og be de unge mennene fortelle 
hva de lærer om synd og omvendelse 
av denne konkretiseringen.

Lær sammen

Hver av aktivitetene nedenfor kan hjelpe quorumsmedlemmene å forstå hva det vil si 
å omvende seg. Følg Åndens inspirasjon, og velg en eller flere som vil fungere best for 
ditt quorum:

• Be et quorumsmedlem komme 
forberedt til klassen og dele fortellin-
gen på begynnelsen av eldste Allen D. 
Haynies tale “Vi må huske hvem vi 
har satt vår lit til ” eller erfaringen 
med gjenoppbyggingen av Frauen-
kirche eller Frelserens lignelse om det 
bortkomne får fra president Dieter F. 
Uchtdorfs tale “Han vil løfte deg på 
sine skuldre og bære deg hjem.” Du 
kan også vise videoene hvor disse 
talerne forteller disse historiene. Hva 
lærer disse historiene oss om omven-
delse? Skriv uttalelser om omvendelse 
fra talene på papirlapper. Be de unge 
mennene velge en uttalelse og fortelle 
hva de lærer – først til en partner og 
deretter til klassen. Gi dem tid til å 
reflektere over endringene de føler 
seg tilskyndet til å gjøre på grunn av 
det de har lært.

• Be et quorumsmedlem holde en del 
av denne leksjonen. Han kan gjøre 
dette som en del av sin Plikt overfor 

Gud- plan for å lære og undervise om 
omvendelse (se “Forstå læren,” side 
18, 42 eller 66).

• Be en av de unge mennene om å 
gjemme en gjenstand mens de andre 
quorumsmedlemmene ser på. Be et 
annet quorumsmedlem prøve å finne 
gjenstanden. Hva lærer dette eksemp-
let oss om å prøve å skjule synder for 
Gud? (se Alma 39:8). Hvilke historier 
fra Skriftene kan de unge mennene 
dele som lærer oss at vi ikke kan 
skjule våre synder for Gud? (se for 
eksempel Jonas 1- 2; 2 Samuelsbok 
11- 12; Apostlenes gjerninger 5:1- 11). 
Be de unge mennene diskutere disse 
spørsmålene i små grupper: Hvordan 
prøver folk å skjule sine synder? Hva 
ville du si for å hjelpe noen å forstå at 
vi ikke kan skjule våre synder?

• Be en ung mann holde opp et 
bilde av Alma og Mosiahs sønner 
(se Kunst inspirert av evangeliet, 77) 

Undervisningstips

“[Eleven må] settes i 
virksomhet. Når en lærer 
inntar rampelyset og blir 
stjernen i showet, står for 
snakkingen og på annet 
vis overtar all aktivitet, vil 
han nesten med sikkerhet 
forstyrre klassemedlem-
menes læringsprosess” 
(Asahel D. Woodruff, i 
Undervisning, intet større 
kall [1999], 61).
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og sammenfatte historien om deres 
omvendelse (se Alma 36:6- 24). Be de 
unge mennene hver for seg lese Alma 
36:13, 17- 20, 23- 24, finne prinsipper 
for omvendelse i disse versene og 
deretter snakke om det har lært i små 
grupper. Be de unge mennene tenke 
på og skrive ned noe de kan gjøre for 
å anvende prinsippene for omvend-
else i sitt eget liv.

• Be hver ung mann studere en 
del av “Omvendelse” i Til styrke for 
ungdom eller utvalgte deler av en av 
talene som er foreslått i denne over-
sikten. Be de unge mennene markere 
og snakke om alt som skiller seg ut 

for dem. Oppfordre dem til anonymt 
å skrive ned eventuelle spørsmål de 
har om omvendelse. Inviter biskopen 
til å svare på disse spørsmålene og 
fortelle hvordan omvendelse er for-
bundet med prestedømskraft.

• Vis videoen “Innenfor grenser.” Be 
halvparten av quorumsmedlemmene 
se etter ting de lærer av denne videoen 
om hva det vil si å omvende seg, og be 
den andre halvparten om å se etter bis-
kopens rolle i å hjelpe oss å omvende 
oss. Be dem fortelle om det de finner 
ut. Hva ville de ha sagt til venner som 
kanskje er redde for å snakke med 
biskopen om feil de har gjort?

Be de unge mennene fortelle hva de har lært i dag. Forstår de hva det betyr å omvende 
seg? Hvilke følelser eller tilskyndelser har de? Har de andre spørsmål? Ville det være 
verdt å bruke mer tid på denne læresetningen?

Oppfordre til å handle

Det medlem av quorumspresidentskapet som leder, avslutter møtet. Han kan: 

• Uttrykke sine følelser eller be 
quorumsmedlemmer uttrykke sine 
følelser for Frelseren og hva det betyr 
å omvende seg.

• Oppfordre de unge mennene til 
å granske sitt liv og finne ut hva de 
trenger å endre.

Undervisning på 
Frelserens måte

Frelseren oppfordret 
andre til å handle i tro og 
etterleve de sannheter han 
forkynte. Han fant mulig-
heter for dem til å lære 
gjennom sterke opplevel-
ser. Hva kan du gjøre for å 
hjelpe de unge mennene å 
se kraften i daglig omven-
delse i sitt liv?
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Utvalgte ressurser

“Omvendelse,” Til styrke for ungdom, 28-29

Ved dette kan dere vite om et menneske omvender seg fra 
sine synder – se, han vil bekjenne dem og avstå fra dem. 
Lære og pakter 58:43

Frelseren led for våre synder og ga sitt liv for oss. 
Dette store offeret kalles forsoningen. Takket være 
forsoningen kan du få tilgivelse og bli renset fra 
dine synder på betingelse av at du omvender deg.

Omvendelse er mye mer enn bare å erkjenne at du 
har gjort noe galt. Det er en forandring i sinn og 
hjerte. Det innebærer å vende seg bort fra synd og å 
be Gud om tilgivelse. Motivet er kjærlighet til Gud 
og et oppriktig ønske om å adlyde hans bud.

Satan vil ha deg til å tro at du ikke kan omvende 
deg, men det er absolutt ikke tilfelle. Frelseren har 
lovet at du skal få tilgivelse hvis du ydmyker deg 
og gjør det som omvendelse krever. Jo snarere du 
omvender deg hvis du har syndet, desto snarere 
begynner du å søke veien tilbake og finner den 
fred og glede som tilgivelse gir. Hvis du utsetter 
å omvende deg, kan du gå glipp av velsignelser, 
anledninger og åndelig veiledning. Du kan også bli 

mer fanget inn i syndig adferd, noe som gjør det 
vanskeligere å finne veien tilbake.

Noen bryter Guds bud med vitende og vilje, og 
planlegger å omvende seg senere, som for eksempel 
før de reiser til templet eller på misjon. Slik bevisst 
synd er en hån mot Frelserens forsoning.

For å omvende deg må du bekjenne dine synder 
for Herren. Deretter må du søke tilgivelse av dem 
du har krenket, og så langt mulig gjøre godt igjen 
det du har skadet ved dine handlinger. Søk hjelp og 
råd hos dine foreldre når du går inn for å omvende 
deg. Alvorlige synder, som seksuell overtredelse 
eller bruk av pornografi, trenger du å bekjenne for 
biskopen. Vær fullstendig ærlig mot ham. Han vil 
hjelpe deg å omvende deg. Hvis du lurer på hva du 
trenger å drøfte med biskopen, kan du snakke med 
dine foreldre eller med ham.

Når du gjør det som er nødvendig for å omvende 
deg og bli tilgitt, vil du selv kjenne forsoningens 
kraft og hvilken kjærlighet Gud har til deg. Du vil 
føle den Herre Jesu Kristi fred, som vil gi deg stor 
styrke, og du vil bli ham mer lik.
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MARS: JESU KRISTI FORSONING

Se tillegget for andre 
forslag til undervisning 
og læring.

Hva er nåde?
Nåde er guddommelig hjelp og styrke som vi får gjennom Jesu Kristi forson-
ing. Ved nåde blir vi frelst fra synd og død. I tillegg er nåde en kraft som styr-
ker oss fra dag til dag og hjelper oss å holde ut til enden. Innsats er nødvendig 
fra vår side for å motta fylden av Herrens nåde.

Forbered deg åndelig

Hvilke skriftsteder og andre kilder har hjulpet deg å forstå nåde? Hva føler du deg 
tilskyndet til å dele med de unge mennene slik at de kan forstå nåde?

Efeserne 2:8- 9; 2 Nephi 25:23 (Av nåde 
er vi frelst)

Filipperne 4:13; Jakobs bok 4:6- 7 (Jesu 
Kristi nåde gir oss styrke)

Moroni 10:32- 33 (Nåde kan gjøre oss 
fullkomne i Kristus)

Veiledning til Skriftene, “Nåde”

Dieter F. Uchtdorf, “Nådens 
gave,” Ensign eller Liahona, mai 2015, 
107–10

David A. Bednar, “Så de kunne bære 
sine byrder med letthet,” Ensign eller 
Liahona, mai 2014

“Nåde,” Tro mot pakten (2004), 107- 108

La de unge mennene lede

Et medlem av quorumspresidentskapet leder quorumsmøtet. Han leder de unge men-
nene i å rådføre seg med hverandre om quorumssaker, lærer dem deres prestedømsplik-
ter (fra Skriftene og Plikt overfor Gud- boken) og inviterer en veileder eller et annet 
quorumsmedlem til å holde en evangelieleksjon. Han kan forberede seg ved å fylle ut et 
møteprogram for et quorumsmøte under et presidentskapsmøte.

Hva betyr nåde for deg? 
Hvordan har du følt Jesu 
Kristi kraft hjelpe deg å 
endre ditt liv?

Hva vet de unge mennene 
om nåde? Hvordan kan du 
hjelpe dem å forstå nådens 
kraft i sitt liv? Hvordan 
kan nåde hjelpe de unge 
mennene når de gjør sitt 
beste for å oppfylle sine 
prestedømsplikter?
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Begynn læringsprosessen

Velg mellom disse forslagene, eller finn på dine egne for å repetere forrige ukes leksjon 
og introdusere denne ukens leksjon:

• Ta med en gjenstand eller et bilde, 
og spør de unge mennene hvilken 
sammenheng det er mellom gjen-
standen eller bildet og det de lærte i 
forrige ukes leksjon. Hva har de gjort 
i løpet av den siste uken som følge av 
det de lærte?

• Spør de unge mennene hva de vet 
om nåde. Hva tror de nåde betyr? 
Hvordan ser de nåde i sitt eget liv? i 
sin prestedømstjeneste? Tror de at de 
blir frelst ved nåde? Hvilke spørsmål 
har de om nåde? Som en del av denne 
diskusjonen, kan det være lurt å gi 
dem definisjonen av nåde i begynnel-
sen av denne oversikten.

Lær sammen

Hver av aktivitetene nedenfor kan hjelpe quorumsmedlemmene å forstå læren om nåde. 
Følg Åndens veiledning, og velg en eller flere som vil fungere best for ditt quorum:

• Vurder å tegne en åpen port og 
åpne vinduer på tavlen, og be de 
unge mennene granske begynnelsen 
av president Dieter F. Uchtdorfs tale 
“Nådens gave” for å finne sammen-
ligningen han gjør mellom nåde og 
disse gjenstandene. Fordel de gjen-
værende delene av talen på de unge 
mennene, og be dem skrive og dele 
én setning som sammenfatter hva de 
lærer om nåde av sin del. Hva vil de 
gjøre for å kunne motta vår himmel-
ske Faders og hans Sønns nåde?

• Noen dager i forveien kan du be 
et medlem av quorumet finne ut hva 
det vil si å påta oss Frelserens åk, fra 
Matteus 11:28- 30 og eldste David A. 
Bednars tale “Så de kunne bære sine 
byrder med letthet.” Be ham komme 
til klassen forberedt på å lede en 
diskusjon om hva han har lært og 
hvordan et åk kan symbolisere vårt 
forhold til Jesus Kristus. Oppmuntre 

ham til å dele uttalelser fra eldste 
Bednars tale som han føler vil hjelpe 
quorumsmedlemmene å forstå Frelse-
rens nåde.

• Skriv korte sammendrag av 
skriftstedene fra denne oversikten, og 
heng ett sammendrag på hver vegg 
i rommet. Be hver ung mann lese ett 
av skriftstedene og deretter finne og 
stå ved sammendraget som samsva-
rer med hans skriftsted. Be de unge 
mennene fortelle hva de lærer av sine 
skriftsteder om nåde. Hvilke tegn på 
nåde ser de i sitt liv? Hvilke eksemp-
ler kan de komme på fra Skriftene?

• Be hvert quorumsmedlem om å 
lage en liste over ting han lærer mens 
han leser om nåde i Veiledning til 
Skriftene og i Tro mot pakten . Be de 
unge mennene dele noe fra sine lister, 
og forklare hvorfor det er menings-
fylt for dem. Be dem finne bilder (i 
Kunst inspirert av evangeliet eller et av 

Undervisningstips

“Det kan … forekomme 
at du ikke vet svaret på et 
spørsmål. Hvis det skjer, 
sier du bare at du ikke vet 
det. Du kan gjerne si at du 
vil forsøke å finne svaret, 
eller du kan oppfordre ele-
vene til å finne svaret og 
gi dem tid under en annen 
leksjon til å rapportere det 
de finner” (Undervisning, 
intet større kall [1999] 64).
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Kirkens tidsskrifter) som viser noen 
som har mottatt nåde eller hjelp fra 
Gud, og be dem fortelle hva de lærer 
om disse menneskene, i par eller små 
grupper. Hvilke lignende erfaringer 
kan de fortelle om fra sitt eget liv?

• Ta med deg en gren fra et tre 
til quorumsmøtet, og be de unge 

mennene finne ut hvordan Frelseren 
brukte grener til å undervise om nåde 
i Johannes 15:1- 10. Hva lærer de om 
nåde i disse versene? Be et quorums-
medlem bruke grenen du hadde med 
deg, til å oppsummere for resten av 
quorumet hva han har lært om nåde.

Be de unge mennene fortelle hva de har lært i dag. Forstår de læren om nåde? Hvilke 
følelser eller tilskyndelser får de? Har de andre spørsmål? Ville det være verdt å bruke 
mer tid på denne læresetningen?

Oppfordre til å handle

Den unge mannen som leder, avslutter møtet. Han kan:

• Bære vitnesbyrd om nådens kraft. • Lede en diskusjon om hvordan 
Frelserens nåde kan hjelpe quorums-
medlemmene å utføre sine preste-
dømsplikter mer effektivt.

Undervisning på 
Frelserens måte

Frelseren underviste sine 
tilhengere ved å hjelpe 
dem å se eksempler på 
hans læresetninger i 
hverdagen. Han brukte 
enkle fortellinger, lignelser 
og virkelige eksempler 
som ga mening for dem. 
Hvordan kan du bruke 
eksempler for å lære de 
unge mennene om nåde 
og hvordan nåde virker i 
deres liv?
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Utvalgte ressurser

Utdrag fra “Nåde,” Tro mot pakten (2004), 107-108

Ordet nåde, slik det brukes i Skriftene, viser hoved-
sakelig til den guddommelige hjelp og styrke vi 
mottar gjennom vår Herre Jesu Kristi forsoning. 
Apostelen Peter sa at vi skulle “[vokse] i nåde og 
kjennskap til vår Herre og Frelser Jesus Kristus” 
(2 Peter 3:18).

Frelse ved nåde

På grunn av fallet vil alle måtte gjennomgå en fysisk 
død. Men ved nåden, som gjøres tilgjengelig ved 
Frelserens sonoffer, vil alle mennesker stå opp fra 
de døde og motta udødelighet (se 2 Nephi 9:6-13). 
Men oppstandelsen alene kvalifiserer oss ikke for 
evig liv i Guds nærhet. Våre synder gjør oss urene 
og uskikket til å dvele i Guds nærhet, og vi trenger 
hans nåde til å rense og fullkommengjøre oss “etter 
at vi har gjort alt vi kan” (2 Nephi 25:23).

Uttrykket “etter at vi har gjort alt vi kan” forteller 
oss at det kreves innsats fra vår side for å oppnå 
en fylde av Herrens nåde og bli gjort verdig til å 
dvele med ham. Herren har befalt oss å adlyde hans 
evangelium, noe som innebærer å ha tro på ham, 
omvende oss fra våre synder, bli døpt, motta Den 
hellige ånds gave og holde ut til enden (se Johannes 
3:3-5; 3 Nephi 27:16-20; 3. og 4. trosartikkel). Pro-
feten Moroni skrev om den nåde vi mottar når vi 
kommer til Frelseren og adlyder hans læresetninger:

“Kom til Kristus og bli fullkommengjort i ham, og 
nekt dere all ugudelighet. Og hvis dere nekter dere 
all ugudelighet og elsker Gud av hele deres makt, 
sinn og styrke, da er hans nåde tilstrekkelig for dere, 
så dere ved hans nåde kan bli fullkomne i Kristus. 
Og hvis dere ved Guds nåde er fullkomne i Kristus, 
kan dere på ingen måte fornekte Guds kraft.

Og videre, hvis dere ved Guds nåde er fullkomne 
i Kristus og ikke fornekter hans kraft, da er dere 
helliggjort i Kristus, ved Guds nåde gjennom utgy-
telsen av Kristi blod, som ifølge Faderens pakt er 
til deres synders forlatelse, så dere blir hellige og 
plettfrie” (Moroni 10:32-33).

Motta nåde gjennom hele livet

I tillegg til at du trenger nåde for din endelige frelse, 
trenger du denne styrkende kraften hver eneste dag 
av ditt liv. Etter hvert som du kommer nærmere din 
himmelske Fader ved din flid, ydmykhet og sakt-
modighet, vil han hjelpe og styrke deg gjennom sin 
nåde (se Ordspråkene 3:34; 1 Peter 5:5; L&p 88:78; 
106:7-8). Når du setter din lit til hans nåde, blir du 
i stand til å ha fremgang og vokse i rettferdighet. 
Jesus selv “mottok ikke av fylden til å begynne med, 
men fortsatte fra nåde til nåde inntil han mottok en 
fylde” (L&p 93:13). Nåde gjør deg i stand til å være 
med på å bygge opp Guds rike, en tjeneste du ikke 
kan yte ved din egen styrke alene (se Johannes 15:5; 
Filipperne 4:13; Hebreerne 12:28; Jakobs bok 4:6-7).
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MARS: JESU KRISTI FORSONING

Se tillegget for andre 
forslag til undervisning 
og læring.

Hvorfor må jeg tilgi andre?
For at vi skal motta tilgivelse for våre synder, må vi tilgi andre. Å tilgi andre 
gjør det mulig for oss å overvinne følelser av sinne, bitterhet eller hevn. Tilgi-
velse kan helbrede åndelige sår og bringe den fred og kjærlighet som bare Gud 
kan gi.

Forbered deg åndelig

Hvilke skriftsteder vil hjelpe de unge mennene å gjenkjenne velsignelsene de vil motta 
når de tilgir andre?

Matteus 5:44; L&p 64:9- 11 (Vi er befalt 
å tilgi alle)

Matteus 6:14- 15; 18:21- 35 eller 
video en “Tilgi 70 ganger 7” (For å få 
tilgivelse, må vi tilgi andre)

Lukas 23:34 (Jesus Kristus tilga dem 
som korsfestet ham)

Kevin R. Duncan, “Tilgivelsens hel-
bredende salve,” Ensign eller Liahona, 
mai 2016, 33–35

Gordon B. Hinckley, “Tilgivelse,” 
Ensign eller Liahona, nov. 2005, 81- 84

Dieter F. Uchtdorf, “De barmhjertige 
skal finne barmhjertighet,” Ensign 
eller Liahona, mai 2012, 70- 76

Videoer: “Tilgivelse: Min byrde ble 
gjort lett”

La de unge mennene lede

Et medlem av quorumspresidentskapet leder quorumsmøtet. Han leder de unge men-
nene i å rådføre seg med hverandre om quorumssaker, lærer dem deres prestedømsplik-
ter (fra Skriftene og Plikt overfor Gud- boken) og inviterer en veileder eller et annet 
quorumsmedlem til å holde en evangelieleksjon. Han kan forberede seg ved å fylle ut et 
møteprogram for et quorumsmøte under et presidentskapsmøte.

Hva har du lært av å tilgi 
andre? Kan du komme på 
en gang da det å tilgi noen 
har hjulpet deg å føle fred 
og kjærlighet?

Hvilke situasjoner opple-
ver de unge mennene hvor 
de trenger å tilgi andre? 
Hva trenger de å lære om 
å tilgi seg selv? Hvordan 
kan du hjelpe de unge 
mennene å lære å tilgi, slik 
at de kan finne fred?

Merk: Hvis de unge 
mennene har spørsmål om 
tilgivelse i tilfeller av over-
grep, bør du foreslå at de 
søker råd hos sin biskop 
eller grenspresident.
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Begynn læringsprosessen

Velg mellom disse forslagene, eller finn på dine egne for å repetere forrige ukes leksjon 
og introdusere denne ukens leksjon:

• Hva husker de unge mennene fra 
forrige leksjon? Hva ble de oppfordret 
til å gjøre? Hvilke erfaringer har de 
hatt med å anvende det de har lært?

• Be de unge mennene tenke på en 
gang da de har måttet tilgi noen. Be 
dem fortelle om sine erfaringer, hvis 
de føler seg komfortable med å gjøre 
det. Hva skjedde som følge av dette? 
Hvordan kunne ting ha vært annerle-
des hvis de ikke hadde tilgitt?

Lær sammen

Hver av aktivitetene nedenfor kan hjelpe quorumsmedlemmene å forstå viktigheten 
av å tilgi andre. Følg Åndens veiledning, og velg en eller flere som vil fungere best for 
ditt quorum:

• Del quorumet i grupper, og be hver 
gruppe lese utdrag fra talene som er 
oppgitt i denne oversikten, eller en 
annen tale som du velger. Be de unge 
mennene markere deler av talen som 
gjør inntrykk på dem. Be dem fortelle 
hva de har markert og forklare hvor-
for det er meningsfylt for dem.

• Les sammen lignelsen om den 
ubarmhjertige tjeneren i Matteus 
18:23- 35 (eller vis videoen “Tilgi 70 
ganger 7”), og hjelp de unge mennene 
å beregne og sammenligne tjenerens 
og medtjenerens gjeld (se “Weights 
and Measures” i Bible Dictionary). 
Hva lærer de unge mennene om 
tilgivelse av denne lignelsen? Be de 
unge mennene finne og dele andre 
skriftsteder med hverandre som lærer 
oss viktigheten av å tilgi andre (for 
eksempel skriftstedene som er fore-
slått i denne oversikten). 

• Be de unge mennene sammenligne 
eksempler fra Skriftene på personer 
som tilga andre. Du kan gjennomgå 
eksemplene med Josef i Egypt (se 
1 Mosebok 45:1- 7), Nephi og hans 
brødre (se 1 Nephi 7:21), Jesus Kristus 
på korset (se Lukas 23:34), eller andre. 
Hvorfor er det spesielt viktig å tilgi 
familiemedlemmer? Vis en av video-
ene som er foreslått i denne oversik-
ten, og be de unge mennene fortelle 
hvilke inntrykk de får. Hvilke andre 
eksempler på tilgivelse kan de gi?

• Be de unge mennene finne noe i 
Skriftene som Frelseren lærte oss om å 
tilgi andre, og dele det de finner med 
klassen (se for eksempel Matteus 5:44; 
6:14- 15; 18:22- 23). Be dem fortelle om 
erfaringer de har hatt med den fred 
som kommer av å tilgi andre.

Undervisningstips

“Lærere som foreleser 
det meste av tiden eller 
besvarer alle spørsmål 
selv, har lett for å ta lysten 
fra elevene til å delta” 
(Undervisning, intet større 
kall [1999], 64).
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• Skriv følgende spørsmål på sepa-
rate papirlapper, og gi én til hvert 
quorumsmedlem: Hvorfor må vi tilgi 
alle, også oss selv? Hvorfor er Herren 
den eneste som kan avgjøre hvorvidt 
en person skal bli tilgitt? Hvorfor er 

det slik en stor synd å ikke tilgi? Be 
hver ung mann om å overveie sitt 
spørsmål mens han leser Lære og 
pakter 64:9- 11. Be så de unge men-
nene om å dele tanker og innsikt med 
de andre.

Be de unge mennene fortelle hva de har lært i dag. Forstår de viktigheten av å tilgi 
andre? Hvilke følelser eller tilskyndelser får de? Har de andre spørsmål? Ville det være 
verdt å bruke mer tid på denne læresetningen? 

Oppfordre til å handle

Det medlem av quorumspresidentskapet som leder, avslutter møtet. Han kan:

• Oppfordre quorumsmedlem-
mene til å tenke på noen de trenger 
å tilgi og gjøre en innsats for å tilgi 
vedkommende.

• Oppfordre quorumsmedlemmene til 
å dele det de har lært med sine familier.

Undervisning på 
Frelserens måte

I enhver sammenheng var 
Frelseren et eksempel og 
en mentor for sine disipler. 
Han lærte dem å be ved 
å be sammen med dem. 
Han lærte dem å elske og 
tjene ved å elske og tjene 
dem. Han lærte dem å 
tilgi andre ved å tilgi dem. 
Hvordan kan du være et 
eksempel på prinsippene 
du underviser om?
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MARS: JESU KRISTI FORSONING

Se tillegget for andre 
forslag til undervisning 
og læring.

Hva er oppstandelsen?
Gjennom Jesu Kristi forsoning vil alle mennesker oppstå. Vårt legeme og vår 
ånd vil bli gjenforent i en fullkommen, udødelig tilstand. Forståelse av og vit-
nesbyrd om oppstandelsen kan gi oss håp og perspektiv mens vi gjennomgår 
livets utfordringer og triumfer.

Forbered deg åndelig

Hvilke skriftsteder eller andre ressurser kan du bruke til å lære de unge mennene om 
oppstandelsen? Hva føler du deg tilskyndet til å dele?

Lukas 24 (Jesu Kristi oppstandelse)

1 Korinterbrev 15 (Fordi Frelseren 
overvant døden, vil vi alle oppstå)

Alma 11:41- 45 (Når vi oppstår fra 
de døde, blir vår ånd og vårt legeme 
gjenforenet, og vi blir dømt)

Alma 40- 41 (Alma forklarer oppstan-
delsen for sin sønn Corianton)

Paul V. Johnson, “Og døden skal ikke 
være mer,” Ensign eller Liahona, mai 
2016, 121–23

Thomas S. Monson, “Han er opp-
stått!” Ensign eller Liahona, mai 2010, 
87- 90

D. Todd Christofferson, “Jesu Kristi 
oppstandelse,” Ensign eller Liahona, 
mai 2014

Video: “Han er oppstått”

La de unge mennene lede

Et medlem av quorumspresidentskapet leder quorumsmøtet. Han leder de unge men-
nene i å rådføre seg med hverandre om quorumssaker, lærer dem deres prestedømsplik-
ter (fra Skriftene og Plikt overfor Gud- boken) og inviterer en veileder eller et annet 
quorumsmedlem til å holde en evangelieleksjon. Han kan forberede seg ved å fylle ut et 
møteprogram for et quorumsmøte under et presidentskapsmøte.

Hva vet du om oppstand-
elsen? Hvilken innsikt har 
vi om oppstandelsen fra 
nyere tids hellig skrift?

Hva forstår de unge men-
nene om oppstandelsen? 
Hvordan kan større for-
ståelse av oppstandelsen 
påvirke deres følelser for 
sitt fysiske legeme?
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Begynn læringsprosessen

Velg mellom disse forslagene, eller finn på dine egne for å repetere forrige ukes leksjon 
og introdusere denne ukens leksjon:

• Be de unge mennene slå opp et 
skriftsted de lærte om under forrige 
ukes leksjon. Be noen av dem om å dele 
sitt skriftsted, hva de lærte og hva de 
gjør for å etterleve dets læresetninger.

• Spør de unge mennene hva de fei-
rer i påsken. Hva er noen av påskens 
symboler? Hvordan lærer disse sym-
bolene dem om oppstandelsen?

Lær sammen

Hver av aktivitetene nedenfor kan hjelpe quorumsmedlemmene å forstå oppstandelsen. 
Følg Åndens veiledning, og velg en eller flere som vil fungere best for ditt quorum:

• Be de unge mennene lese historiene 
i president Thomas S. Monsons tale 
“Han er oppstått!” og eldste Paul V. 
Johnsons tale “Og døden skal ikke 
være mer.” Be dem sammenfatte disse 
historiene med egne ord og fortelle 
hva historiene lærer dem om oppstan-
delsen. Hva mer gjør inntrykk på dem 
i disse historiene?

• Velg noen vers fra 1 Korinterbrev 
15 om oppstandelsen. Be de unge 
mennene lese versene, i små grupper 
eller hver for seg, og lage et opp-
summerende utsagn av det de lærer 
om oppstandelsen (for eksempel kan 
vers 1- 8 oppsummeres som “Det er 
vitner til oppstandelsen”). Hvorfor 
mener de unge mennene det er vik-
tig for dem å forstå disse sannhetene 
om oppstandelsen?

• Be de unge mennene forestille seg 
at en venn som ikke er medlem av 
Kirken, har mistet en av sine nærme-
ste. Be halvparten av de unge men-
nene om å lese Alma 40 og den andre 
halvparten om å lese Alma 41. Be dem 
om å lage en liste over læresetninger 

om oppstandelsen i disse kapitlene 
som de kan dele med sin venn. Be 
dem så om å dele listene sine med 
resten av klassen.

• Samarbeid som quorum om å lage 
en liste over personer i Skriftene som 
var vitner til Frelserens oppstandelse. 
Be de unge mennene lese nøye eldste 
D. Todd Christoffersons tale “Jesu 
Kristi oppstandelse” for å finne andre 
eksempler. Be dem finne vitnesbyr-
dene til disse vitnene i Skriftene 
(noen henvisninger er gitt i eldste 
Christoffersons tale). Hva lærer disse 
vitnene oss om Frelseren og hans 
oppstandelse? Bær vitnesbyrd om 
Frelserens oppstandelse, og be noen 
quorumsmedlemmer om å bære sitt 
vitnesbyrd.

• Del ut noen av bøkene i serien 
Læresetninger fra Kirkens presidenter 
(eller lag kopier av utvalgte kapitler), 
og be de unge mennene finne læreset-
ninger fra profeter i de siste dager om 
oppstandelsen. Be dem dele det de 
finner med klassen.

Undervisningstips

“Når du bruker forskjellige 
læreaktiviteter, vil elevene 
bedre forstå evangeliets 
prinsipper og huske dem. 
En nøye valgt teknikk kan 
gjøre et prinsipp tydeligere, 
mer interessant og verd å 
huske” (Undervisning, intet 
større kall [1999], 89).
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• Be de unge mennene finne salmer 
om oppstandelsen (du kan få ideer ved 
å se i emneregisteret bakerst i salmebo-
ken). Syng noen av disse som klasse. 

Slå opp skriftstedene i fotnotene av 
salmen, og drøft hva de lærer oss.

Be de unge mennene fortelle hva de har lært i dag. Forstår de oppstandelsen bedre? 
Hvilke følelser eller tilskyndelser får de? Har de andre spørsmål? Ville det være verdt å 
bruke mer tid på denne læresetningen?

Oppfordre til å handle

Det medlem av quorumspresidentskapet som leder, avslutter møtet. Han kan:

• Bære vitnesbyrd om oppstandelsen. • Oppfordre quorumsmedlemmene 
til å lære mer om oppstandelsen i 
deres personlige skriftstudium og 
dele det de lærer med quorumet.

Undervisning på 
Frelserens måte

Jesus Kristus brukte 
Skriftene til å undervise 
om sin misjon. Han lærte 
sine disipler å overveie 
Skriftene selv og å bruke 
dem til å finne svar på sine 
spørsmål. Hvordan kan du 
hjelpe de unge mennene å 
vende seg til Skriftene for å 
forstå Guds plan og de vel-
signelser som venter dem?
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MARS: JESU KRISTI FORSONING

Se tillegget for andre 
forslag til undervisning 
og læring.

Hvordan kan Frelseren hjelpe 
meg i mine prøvelser?
Som en del av sitt sonoffer, tok Frelseren på seg våre smerter og sykdommer. 
Fordi han har opplevd våre prøvelser, vet han hvordan han kan hjelpe oss. Når 
vi utøver tro på Jesus Kristus, vil han gi oss styrke og lette våre byrder.

Forbered deg åndelig

Når du forbereder deg, må du ydmykt studere disse ressursene og andre som har hjul-
pet deg å vende deg til Frelseren i vanskelige stunder.

Matteus 11:28- 30; Filipperne 4:13; 1 
Nephi 17:3; Helaman 5:12; L&p 19:23; 
68:6 (Jesus Kristus kan gi oss styrke 
og lette våre byrder)

Mosiah 23:12- 16; 24:8- 17 (Herren 
styrker Almas folk for å hjelpe dem å 
bære sine byrder)

Jesaja 53:3- 5; Alma 7:11- 13 (Jesus Kris-
tus forstår vår lidelse fordi han har 
opplevd den)

W. Christopher Waddell, “Et mønster 
for fred,” Ensign eller Liahona, mai 
2016, 90–92

Neill F. Marriott, “Vi må gi oss hen til 
Gud,” Ensign eller Liahona, nov. 2015, 
30–32

Dallin H. Oaks, “Styrket ved Jesu 
Kristi forsoning,” Ensign eller Liahona, 
nov. 2015, 61–64

“Motgang,” Tro mot pakten (2004), 
100- 103

Video: “Gud vil løfte oss opp,”“Fjell 
å bestige”

La de unge mennene lede

Et medlem av quorumspresidentskapet leder quorumsmøtet. Han leder de unge men-
nene i å rådføre seg med hverandre om quorumssaker, lærer dem deres prestedømsplik-
ter (fra Skriftene og Plikt overfor Gud- boken) og inviterer en veileder eller et annet 
quorumsmedlem til å holde en evangelieleksjon. Han kan forberede seg ved å fylle ut et 
møteprogram for et quorumsmøte under et presidentskapsmøte.

Tenk på de prøvelser du 
har møtt. Hvordan har 
du fått styrke gjennom 
forsoningen?

Tenk på de unge men-
nene i quorumet. Hvilke 
prøvelser står de overfor? 
Hvilke personlige erfarin-
ger, skriftsteder og sitater 
vil du dele med dem? Er 
det personlige erfaringer 
de unge mennene kan dele 
med hverandre?
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Begynn læringsprosessen

Velg mellom disse forslagene, eller finn på dine egne for å repetere forrige ukes leksjon 
og introdusere denne ukens leksjon:

• Be de unge mennene snakke om 
noen av de tingene de lærte i forrige 
ukes leksjon. Gi dem tid til å fortelle 
om noen erfaringer de har hatt når de 
har omsatt det de har lært, i handling.

• Gi hvert quorumsmedlem et papir-
ark, og be ham om å skrive ned en 
prøvelse han går gjennom. Be de unge 
mennene grunne på hvordan Jesus 
Kristus kan gi dem styrke i deres prø-
velser. Be dem skrive ned tanker eller 
tilskyndelser de får om hvordan de 
kan overvinne denne prøvelsen mens 
de lærer om forsoningen.

Lær sammen

Hver av aktivitetene nedenfor kan hjelpe quorumsmedlemmene å forstå hvordan for-
soningen kan hjelpe dem under deres studier. Følg Åndens veiledning, og velg en eller 
flere som vil fungere best for ditt quorum:

• Be et quorumsmedlem holde en del 
av denne leksjonen. Han kan gjøre 
dette som en del av sin Plikt overfor 
Gud- plan for å lære og undervise om 
forsoningen (se “Forstå læren,” side 
18, 42 eller 66).

• Del quorumet i grupper. Be hver 
gruppe lese ett eller flere av skrift-
stedene i denne oversikten og opp-
summere det de leser, for quorumet. 
Oppfordre de unge mennene til å 
skrive ned hvordan de tingene de 
lærer fra disse skriftstedene, kan 
hjelpe dem å overvinne sine prøvel-
ser. Oppfordre dem til å fortelle hva 
de skrev, hvis de føler seg komforta-
ble med å gjøre det. Vurder å fortelle 
om dine egne erfaringer.

• Les Mosiah 24:8- 17 som klasse. 
Oppfordre de unge mennene til å 
fortelle hva de lærer av Alma og hans 
folks erfaringer. Med tillatelse fra 

biskopen, kan du invitere noen av 
fedrene deres til å komme til klassen 
og fortelle hvordan Frelseren har styr-
ket dem i deres prøvelser.

• Vis videoen “Gud vil løfte oss 
opp.”Hvordan ville de unge mennene 
svare på spørsmålet som ble stilt av 
eldste Robert D. Hales i begynnelsen 
av videoen? Hva gjorde Brittany for 
å finne styrke til å overvinne sin prø-
velse? Oppfordre de unge mennene 
til å grunne og skrive ned hvordan de 
kan følge Brittanys eksempel når de 
møter sine egne prøvelser.

• Be de unge mennene lese eller se 
historien om hvordan søster Neill F. 
Marriott taklet datterens død (i talen 
“Vi må gi oss hen til Gud”). Be dem 
tenke på følgende spørsmål mens de 
leser eller ser på: Hvordan hjalp forso-
ningen søster Marriott under hen-
nes prøvelse? Be dem uttrykke sine 

Undervisningstips

“Diskusjon i smågrupper 
kan f.eks. øyeblikkelig 
engasjere dem som synes å 
tape interesse eller kon-
sentrasjon” (Undervisning, 
intet større kall [1999], 72).
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tanker. Be de unge mennene tenke på 
en prøvelse de nå opplever. Hvordan 
kan de hente styrke fra forsoningen? 

• Be de unge mennene nevne noen 
av de tragediene og vanskelighetene 
som mennesker møter. Sammen som 
en klasse kan dere gå gjennom enten 
eldste Dallin H. Oaks tale “Styrket 
ved Jesu Kristi forsoning” eller biskop 

W. Christopher Waddells tale “Et 
mønster for fred,” og se etter innsikt 
om hvordan Frelseren kan hjelpe oss i 
vanskelige tider. Be de unge mennene 
rollespille at de hjelper en venn som 
gjennomgår noen av de utfordringene 
de nevnte. Be dem dele innsikt fra 
talen mens de gjør rollespillet. Du kan 
også vise videoen “Fjell å bestige”, og 
be dem snakke om det de lærer.

Be de unge mennene fortelle hva de har lært i dag. Forstår de hvordan forsoningen kan 
hjelpe dem i deres prøvelser? Hvilke følelser eller tilskyndelser har de? Har de andre 
spørsmål? Ville det være verdt å bruke mer tid på denne læresetningen?

Oppfordre til å handle

Det medlem av quorumspresidentskapet som leder, avslutter møtet. Han kan:

• Fortelle om en opplevelse der 
Frelseren hjalp ham å takle en 
prøvelse, og utfordre quorumsmed-
lemmene til å stole på Frelseren for å 
takle sine prøvelser.

• Lede en diskusjon om hvordan 
quorumsmedlemmene kan bruke det 
de har lært i dag til å oppmuntre noen 
som trenger Frelserens hjelp.

Undervisning på 
Frelserens måte

Frelseren brukte Skriftene 
til å undervise og vitne om 
sin misjon. Denne leksjo-
nen inneholder mange 
sterke skriftsteder som 
lærer oss hvordan Frel-
seren vil styrke oss i våre 
prøvelser. Mens de unge 
mennene studerer og dis-
kuterer disse skriftstedene, 
vil Den hellige ånd vitne 
om deres sannhet.
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Utvalgte ressurser

Utdrag fra Neill F. Marriott, “Vi må gi oss hen til Gud,” 
Ensign eller Liahona, nov. 2015, 31

Min mann, barna og jeg valgte dette mottoet for 
familien: “Det ordner seg.” Men hvordan kan vi si 
dette til en annen når store vanskeligheter dukker 
opp, og svarene ikke er så lette å finne?

Da vår skjønne, verdige, 21 år gamle datter Geor-
gia ble innlagt på sykehus i kritisk tilstand etter en 
sykkelulykke, sa familien: “Det ordner seg.” Da jeg 
umiddelbart reiste fra vår misjon i Brasil til Indiana-
polis i USA for å være sammen med henne, klamret 
jeg meg til familiemottoet. Vår skjønne datter gikk 
imidlertid inn i åndeverdenen bare noen timer før 
flyet mitt landet. Mens sorg og sjokk strømmet gjen-
nom familien, hvordan kunne vi se på hverandre og 
fremdeles si: “Det ordner seg”?

Etter Georgias jordiske død, var følelsene våre ube-
arbeidet, vi strevde, og den dag i dag har vi stunder 
med stor sorg, men vi holder fast ved forståelsen 

av at ingen noensinne virkelig dør. Til tross for vår 
smerte da Georgias fysiske kropp sluttet å fungere, 
hadde vi tro på at hun straks fortsatte å leve som 
ånd, og vi tror at vi vil få være sammen med henne i 
evigheten hvis vi overholder våre tempelpakter. Tro 
på vår Forløser og hans oppstandelse, tro på hans 
prestedømmes kraft og tro på evige beseglinger lar 
oss uttrykke vårt motto med overbevisning …

Vårt familiemotto sier ikke: “Det ordner seg nå.” Det 
sier noe om vårt håp om det evig utfallet – ikke nød-
vendigvis nåværende resultater. Skriftstedet lyder: 
“Søk flittig, be alltid og ha tro, og alle ting skal tjene 
dere til det gode” [L&p 90:24]. Det betyr ikke at alle 
ting er gode, men for de ydmyke og trofaste vil både 
positive og negative ting sammen tjene oss til det 
gode i Herrens beleilige tid. Vi venter på ham, noen 
ganger som Job i hans lidelse, vel vitende om at Gud 
“sårer, og han forbinder. Han slår, og hans hender 
leger” [Job 5:18]. Et saktmodig hjerte godtar prøvel-
sen og venter på at tiden med helbredelse og helhet 
skal komme.
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Gå inn på lds.org/youth/learn for å se denne enheten på Internett.

OVERSIKT OVER ENHETER

“Jeg har sendt ut mitt evangeliums fylde ved min tjener Joseph” (L&p 35:17).

Oversiktene i denne enheten vil hjelpe de unge mennene å forstå det store frafall og 
hvordan Jesus Kristus gjenopprettet sin kirke og gjenga fylden av sitt evangelium 
gjennom profeten Joseph Smith. I denne enheten kan de unge mennene lære om de 
viktigste hendelsene i forbindelse med gjenopprettelsen, og oppdage hvordan disse 
hendelsene er relevante for deres eget liv.

Bærere av Det aronske prestedømme har en prestedømsplikt til å dele evangeliet med 
andre og innby alle til å komme til Kristus. Erfaringene de har i denne enheten, kan 
hjelpe dem å forkynne gjenopprettelsens budskap på en tydelig og effektiv måte, både 
nå som bærere av Det aronske prestedømme, og i fremtiden som heltidsmisjonærer.

For å gjøre Plikt overfor Gud til en del av søndagens quorumsmøte, kan du vurdere å 
undervise i Plikt overfor Gud- oversikten nedenfor i løpet av denne enheten.

Oversikter å velge mellom denne måneden:

Hvordan kan jeg innby alle til å komme til Kristus? (Plikt overfor Gud)
Hvorfor var en gjenopprettelse nødvendig?
Hvordan ble prestedømmet gjengitt?
Hva var Joseph Smiths rolle i gjenopprettelsen?
Hvorfor er det første syn viktig?
Hvorfor trenger vi Mormons bok?

April: Frafallet og gjenopprettelsen
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GUF

Tenk over hvordan du kan planlegge aktiviteter som 
har sammenheng med det ungdommene lærer. Et 
nettsted for ungdomsaktiviteter er tilgjengelig for 
å hjelpe deg. Mange av læringsaktivitetene i disse 
oversiktene kan også være effektive GUF- aktiviteter. 
Samarbeid med quorumspresidentskapene om å velge 
og planlegge egnede aktiviteter for å forsterke det de 
unge mennene lærer på søndag.

 
Plikt overfor Gud

Følgende deler fra Plikt overfor Gud- heftet er aktuelle 
for leksjonene i denne enheten:

“Innby alle til å komme til Kristus”, side 28- 29, 52- 53, 
76- 77

“Forstå læren,” side 18- 20, 42- 44, 66- 68
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APRIL: FRAFALLET OG GJENOPPRETTELSEN

Se tillegget for andre 
forslag til undervisning 
og læring.

Plikt overfor Gud

Hvordan kan jeg innby alle 
til å komme til Kristus?
På dagen den gjenopprettede kirke ble organisert, ga Herren bærere av Det 
aronske prestedømme plikt til å innby alle til å komme til Kristus (se L&p 20:59). 
Når bærere av Det aronske prestedømme oppfyller denne plikten, bringer de 
det gjengitte evangeliums velsignelser til vår himmelske Faders barn. De styrker 
også sitt eget vitnesbyrd og forbereder seg til et liv med misjonærtjeneste.

Forbered deg åndelig

Studer disse skriftstedene og ressursene ydmykt. Hvilke tilskyndelser får du mens 
du studerer?

Jeg oppfyller min plikt overfor Gud 
(2010), 28- 29, 52- 53, 76- 77

1 Timoteus 4:12 (Vær et forbilde for 
de troende)

Alma 17:2- 3 (Mosiahs sønner forbe-
redte seg til å forkynne evangeliet)

Moroni 10:32- 33 (Moronis oppford-
ring om å komme til Kristus)

L&p 4 (Egenskaper som gjør oss kva-
lifisert til å tjene Herren)

L&p 20:46- 59 (Bærere av Det aronske 
prestedømme har plikt til å innby alle 
til å komme til Kristus)

L&p 42:6 (Forkynn evangeliet ved 
Åndens kraft)

M. Russell Ballard, “Følg opp,” Ensign 
eller Liahona, mai 2014

Richard G. Scott, “Jeg har gitt dere et 
forbilde,” Ensign eller Liahona, mai 2014

“Hva er mitt mål som misjonær?” 
Forkynn mitt evangelium (2005), 1- 15

Video: “Innby alle til å komme til 
Kristus”

La de unge mennene lede

Et medlem av quorumspresidentskapet leder quorumsmøtet. Han leder de unge men-
nene i å rådføre seg med hverandre om quorumssaker, lærer dem deres prestedømsplik-
ter (fra Skriftene og Plikt overfor Gud- boken) og inviterer en veileder eller et annet 
quorumsmedlem til å holde en evangelieleksjon. Han kan forberede seg ved å fylle ut et 
møteprogram for et quorumsmøte under et presidentskapsmøte.

Hvilke erfaringer har du 
hatt med å invitere andre 
til å lære om evangeliet? 
Hvordan har andre hjulpet 
deg å komme til Kristus?

Mange unge menn vet 
ikke at som bærere av Det 
aronske prestedømme har 
de en prestedømsplikt til å 
innby alle til å komme til 
Kristus. Hva kan du gjøre 
for å hjelpe dem å forstå 
og oppfylle denne hellige 
plikten? Hva kan inspirere 
dem til å dele evange-
liet med sine venner og 
familie medlemmer?
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Begynn læringsprosessen

Velg mellom disse forslagene, eller finn på dine egne for å repetere forrige ukes leksjon 
og introdusere denne ukens leksjon:

• Be de unge mennene fortelle om 
noe de husker fra forrige ukes disku-
sjon. Hvorfor var dette minneverdig 
for dem?

• Be de unge mennene granske Lære 
og pakter 20:59 og finne de preste-
dømsplikter som er nevnt der. Be 
noen unge menn fortelle om en erfa-
ring de har hatt med å dele evangeliet 
med et familiemedlem, en mindre 
aktiv venn eller en venn av en annen 
tro. Hva ble resultatet?

Lær sammen

Formålet med denne leksjonen er å hjelpe hver ung mann å legge en plan for å oppfylle 
sin prestedømsplikt til å dele Jesu Kristi gjengitte evangelium med noen. Gi de unge 
mennene tid under quorumsmøtet til å skrive planer i sitt Plikt overfor Gud- hefte. 
Oppfordre dem til å dele sine planer med hverandre, og på fremtidige quorumsmøter 
kan du be dem fortelle om erfaringer de har med å innby andre til å komme til Kristus.

• Be de unge mennene finne skriftste-
der som bruker uttrykk som “komme 
til Kristus” eller “kom til meg” (se 
Matteus 11:28; Moroni 10:32; L&p 
20:59). Hva vil det si å “komme til 
Kristus”? Hva lærer de av disse ver-
sene som inspirerer dem til å innby 
andre til å komme til Kristus? (Se Plikt 
overfor Gud, 28). Be de unge mennene 
slå opp “Handling”- delen i sitt Plikt 
overfor Gud- hefte (side 29, 55 eller 77) 
og legge planer for å innby noen til å 
komme til Kristus.

• Les Lære og pakter 20:53 sammen, 
og lag en liste over hvordan hjem-
melærere kan “våke over kirken, være 
til hjelp for medlemmene og styrke 
dem”. Hvordan kan de unge men-
nene bli bedre hjemmelærere? Vurder 
å invitere eldstenes quorumspresident 

til å snakke med quorumet om hvor-
dan de kan være en god hjemmelærer. 
(Se Plikt overfor Gud, 52, 76.) Be de 
unge mennene slå opp “Handling”- 
delen i sitt Plikt overfor Gud- hefte (side 
55 eller 77) og legge planer for å bli 
bedre hjemmelærere.

• Vis et bilde av Ammon, og be quoru-
met sammenfatte historien om Ammon 
som underviser lamanittene (se Alma 
17- 19). Sammenlign denne historien 
med Coriantons erfaring (se Alma 39:1- 
11). Hvordan påvirker vårt eksempel 
vår evne til å undervise andre i evan-
geliet? (Se Plikt overfor Gud, 28). Be de 
unge mennene slå opp på side 29 i sitt 
Plikt overfor Gud- hefte og legge planer 
for å dele evangeliet med andre ved å 
være et godt eksempel.

Undervisningstips

“Anstreng deg for å lytte 
oppmerksomt til elevenes 
kommentarer. Ditt eksem-
pel vil anspore dem til å 
lytte nøye til hverandre. 
Hvis du ikke forstår en 
kommentar, kan du stille 
et spørsmål. Du kan si: ‘Jeg 
er ikke sikker på om jeg 
forstår, kan du forklare det 
en gang til?’ eller ‘Kan du 
gi meg et eksempel på hva 
du mener?’” (Undervisning, 
intet større kall [1999], 64).
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• Skriv følgende på tavlen: “Å 
fremsette en invitasjon uten å følge opp 
er som å _______.” Be quorumsmed-
lemmene granske eldste M. Russell 
Ballards tale “Følg opp”, og se etter 
et sitat som fullfører denne setningen. 
Hvilke andre sammenligninger kan 
quorumsmedlemmene komme på 
for å fullføre setningen? Hva annet 
finner de i denne talen som hjelper 
dem å forstå viktigheten av å følge 
opp når de innbyr andre til å komme 
til Kristus?

• Vis videoen “Innby alle til å 
komme til Kristus”, og be quorums-
medlemmene se etter hva bærerne 
av Det aronske prestedømme i denne 
video en gjorde for å hjelpe quorumet 
å vokse. Drøft hva de kan gjøre for å 
få lignende opplevelser i sitt quorum. 
Gi hvert quorumsmedlem en del av 
eldste Richard G. Scotts tale “Jeg har 
gitt dere et forbilde.” Be quorums-
medlemmene finne prinsipper eller 
råd fra talen som kan hjelpe dem i 
deres anstrengelser for å innby andre 
til å komme til Kristus. Be dem for-
telle om det de finner ut.

Be de unge mennene fortelle hva de har lært i dag. Forstår de sin prestedømsplikt til 
å innby alle til å komme til Kristus? Hvilke følelser eller tilskyndelser får de? Har de 
andre spørsmål? Ville det være verdt å bruke mer tid på denne læresetningen?

Oppfordre til å handle

Den unge mannen som leder, avslutter møtet. Han kan:

• Oppfordre de unge mennene til 
å skrive planer i “Handle”- delen av 
sine Plikt overfor Gud- bøker (side 29, 
53 eller 77).

• Snakke med quorumet om hvordan 
de kan oppmuntre et mindre aktivt 
medlem til å delta i quorumet og 
komme tilbake til kirken.

Undervisning på 
Frelserens måte

Frelseren oppfordret andre 
til å vitne om sannheter de 
lærte, slik at Ånden kunne 
røre ved deres hjerter. 
“Hvem sier dere at jeg 
er?” spurte han. Da Peter 
svarte, ble hans vitnesbyrd 
styrket: “Du er Messias, 
den levende Guds sønn” 
(Matteus 16:15- 16). Hvor-
dan kan det å dele evan-
geliet med andre styrke 
vitnesbyrdet til de unge 
mennene i quorumet?

Beslektede 
ungdomsaktiviteter

Planlegg en GUF- aktivitet 
som vil hjelpe de unge 
mennene å anvende det de 
har lært i denne leksjonen.
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APRIL: FRAFALLET OG GJENOPPRETTELSEN

Se tillegget for andre 
forslag til undervisning 
og læring.

Hvorfor var en gjenopprettelse 
nødvendig?
Under sitt virke på jorden opprettet Jesus Kristus sin kirke med prestedøms-
myndighet. Den ble ledet av profeter og apostler som forkynte den sanne lære 
og mottok åpenbaring som ble nedtegnet som hellig skrift. Da apostlene døde, 
ble prestedømsmyndigheten tatt bort fra jorden, åpenbaring opphørte og vik-
tige læresetninger gikk tapt eller ble forvrengt. Gjennom profeten Joseph Smith 
ble den kirke som Jesus Kristus grunnla, gjenopprettet.

Forbered deg åndelig

Studer disse skriftstedene og ressursene ydmykt. Hva føler du vil hjelpe de unge men-
nene å forstå hvorfor en gjenopprettelse var nødvendig?

Efeserne 4:11- 14; 6. trosartikkel (Kir-
ken i dag har samme organisasjon 
som Kirken på Frelserens tid)

Jesaja 29:13- 14; Amos 8:11- 12; 2 Tes-
salonikerbrev 2:3; 1 Nephi 13:24- 29 
(Kirken gikk tapt på grunn av frafall)

L&p 1:17- 23, 30 (Jesus Kristus gjenopp-
rettet sin kirke gjennom Joseph Smith)

Joseph Smith – Historie 1:6- 20 
(Josephs Smiths første syn)

D. Todd Christofferson, “Hvorfor 
Kirken?,” Ensign eller Liahona, nov. 
2015, 108–11

Robert D. Hales, “Forberedelser for 
gjenopprettelsen og det annet komme: 
‘Derfor skal min hånd være over 
deg,’” Ensign eller Liahona, nov. 2005, 
88- 92

“Frafall,” Tro mot pakten (2004), 48- 49

“Evangeliets gjengivelse,” Tro mot 
pakten, 33- 36

Forkynn mitt evangelium (2004), 35- 38, 
44- 45

Video: “En søken etter sannhet”

La de unge mennene lede

Et medlem av quorumspresidentskapet leder quorumsmøtet. Han leder de unge men-
nene i å rådføre seg med hverandre om quorumssaker, lærer dem deres prestedømsplik-
ter (fra Skriftene og Plikt overfor Gud- boken) og inviterer en veileder eller et annet 
quorumsmedlem til å holde en leksjon i evangeliet. Han kan forberede seg ved å fylle ut 
et møteprogram for et quorumsmøte under et presidentskapsmøte.

Hvilke virkninger av fra-
fallet har du sett i verden? 
Hvordan har evangeliets 
gjengivelse velsignet deg?

Hva trenger de unge 
mennene å vite om frafal-
let og gjenopprettelsen? 
Hvordan kan forståelse av 
frafallet og gjenopprettel-
sen hjelpe dem?
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Begynn læringsprosessen

Velg mellom disse forslagene, eller finn på dine egne for å repetere forrige ukes leksjon 
og introdusere denne ukens leksjon:

• Be en ung mann fortelle hvordan 
noe han lærte forrige uke, påvirket 
ham hjemme, på skolen eller sammen 
med venner.

• Bruk en gjenstand til å lære de 
unge mennene behovet for gjenopp-
rettelsen (for eksempel noe som er 
ødelagt og ikke kan repareres, men 
må byttes). Hvilke andre gjenstander 
kan de unge mennene komme på som 
kan brukes til å lære andre om beho-
vet for gjenopprettelsen?

Lær sammen

Hver av aktivitetene nedenfor kan hjelpe quorumsmedlemmene å forstå hvorfor evange-
liets gjengivelse var nødvendig. Følg Åndens inspirasjon, og velg en eller flere som vil 
fungere best for ditt quorum:

• Be de unge mennene lese eldste D. 
Todd Christoffersons tale “Hvorfor 
Kirken?,” og se etter kunnskap om 
gjenopprettelsen og Kirkens rolle i de 
siste dager. Du kan også på forhånd 
be flere unge menn om å komme 
forberedt til å forklare hvorfor de er 
takknemlig for den gjenopprettede 
Kirken. Med biskopens tillatelse kan 
du invitere en ny konvertitt til klassen 
for å dele sitt vitnesbyrd om Kirken 
og det gjengitte evangelium.

• Be et quorumsmedlem holde en del 
av denne leksjonen. Han kan gjøre 
dette som en del av sin Plikt overfor 
Gud- plan for å lære og undervise om 
frafallet og gjenopprettelsen (se “For-
stå læren,” side 18, 42 eller 66).

• Vis videoen “En søken etter sann-
het”, og be de unge mennene finne ut 
hva Wilford Woodruff så etter i den 
sanne kirke. Hvorfor er det viktig 
å ha disse tingene? Hvordan har 

gjengivelsen av disse tingene velsignet 
de unge mennene? Be dem fortelle om 
andre ting som gjør inntrykk på dem 
ved Wilford Woodruffs søken etter 
sannhet.

• Del quorumet i to, og be én gruppe 
undervise quorumet om hvordan 
Jesus Kristus opprettet sin kirke og 
hvordan den gikk tapt på grunn 
av frafallet. Be den andre gruppen 
undervise om gjenopprettelsen. Gi 
dem tid til å forberede seg ved hjelp 
av Forkynn mitt evangelium (side 34- 37 
og 44), Tro mot pakten (side 33- 36 og 
48- 49) og skriftstedene som er fore-
slått i denne oversikten. Det kan være 
lurt å gi disse oppgavene noen dager 
før quorumsmøtet.

• Gi hver av de unge mennene et 
skriftsted om frafallet eller gjenopp-
rettelsen (for eksempel de som er 
foreslått i denne oversikten). Be de 
unge mennene lage en tegning som 

Undervisningstips

“Du kan vise at du lytter 
ved å ha et interessert 
uttrykk. Du kan se på den 
som snakker, istedenfor å 
se i leksjonsboken eller på 
andre ting i rommet. Du 
kan oppmuntre den som 
snakker, til å fullføre tanke-
rekken uten å avbryte ham 
eller henne. Du kan la være 
å bryte for tidlig inn i sam-
taler med råd eller bedøm-
melser” (Undervisning, intet 
større kall [1999], 66).
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fremstiller det de lærer av skriftstedet 
sitt, og be dem vise den til quorumet. 
Drøft som quorum de velsignelser vi 
har mottatt fordi evangeliet er gjengitt.

• Gi hver ung mann navnet på en 
person som er nevnt i eldste Robert D. 
Hales’ tale “Forberedelser for gjen-
opprettelsen og det annet komme: 

‘Derfor skal min hånd være over 
deg’” (for eksempel William Tyndale, 
Johannes Gutenberg eller Martin 
Luther). Be de unge mennene lese 
eller se talen og finne ut hva vedkom-
mende gjorde for å forberede verden 
for gjenopprettelsen. Be dem fortelle 
om det de finner ut.

Be de unge mennene fortelle hva de har lært i dag. Forstår de behovet for evangeliets 
gjengivelse? Hvilke følelser eller tilskyndelser får de? Har de andre spørsmål? Ville det 
være verdt å bruke mer tid på denne læresetningen?

Oppfordre til å handle

Den unge mannen som leder, avslutter møtet. Han kan:

• Fortelle hvorfor gjenopprettelsen 
var nødvendig og hvorfor den er 
viktig for ham.

• Oppfordre andre quorumsmedlem-
mer til å formidle sine inntrykk om 
hva de har lært.

Undervisning på 
Frelserens måte

Frelseren brukte Skriftene 
til å undervise og vitne om 
sin misjon. Han lærte folk 
å tenke på Skriftene for 
seg selv og bruke dem til 
å finne svar på sine egne 
spørsmål. Hvordan kan du 
hjelpe de unge mennene å 
bruke Skriftene til å finne 
svar på sine spørsmål?
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Utvalgte ressurser

Utdrag fra “Nåde,” Tro mot pakten (2004), 107-108

Ordet nåde, slik det brukes i Skriftene, viser hoved-
sakelig til den guddommelige hjelp og styrke vi 
mottar gjennom vår Herre Jesu Kristi forsoning. 
Apostelen Peter sa at vi skulle “[vokse] i nåde og 
kjennskap til vår Herre og Frelser Jesus Kristus” 
(2 Peter 3:18).

Frelse ved nåde

På grunn av fallet vil alle måtte gjennomgå en fysisk 
død. Men ved nåden, som gjøres tilgjengelig ved 
Frelserens sonoffer, vil alle mennesker stå opp fra 
de døde og motta udødelighet (se 2 Nephi 9:6-13). 
Men oppstandelsen alene kvalifiserer oss ikke for 
evig liv i Guds nærhet. Våre synder gjør oss urene 
og uskikket til å dvele i Guds nærhet, og vi trenger 
hans nåde til å rense og fullkommengjøre oss “etter 
at vi har gjort alt vi kan” (2 Nephi 25:23).

Uttrykket “etter at vi har gjort alt vi kan” forteller 
oss at det kreves innsats fra vår side for å oppnå 
en fylde av Herrens nåde og bli gjort verdig til å 
dvele med ham. Herren har befalt oss å adlyde hans 
evangelium, noe som innebærer å ha tro på ham, 
omvende oss fra våre synder, bli døpt, motta Den 
hellige ånds gave og holde ut til enden (se Johannes 
3:3-5; 3 Nephi 27:16-20; 3. og 4. trosartikkel). Pro-
feten Moroni skrev om den nåde vi mottar når vi 
kommer til Frelseren og adlyder hans læresetninger:

“Kom til Kristus og bli fullkommengjort i ham, og 
nekt dere all ugudelighet. Og hvis dere nekter dere 
all ugudelighet og elsker Gud av hele deres makt, 
sinn og styrke, da er hans nåde tilstrekkelig for dere, 
så dere ved hans nåde kan bli fullkomne i Kristus. 
Og hvis dere ved Guds nåde er fullkomne i Kristus, 
kan dere på ingen måte fornekte Guds kraft.

Og videre, hvis dere ved Guds nåde er fullkomne 
i Kristus og ikke fornekter hans kraft, da er dere 
helliggjort i Kristus, ved Guds nåde gjennom utgy-
telsen av Kristi blod, som ifølge Faderens pakt er 
til deres synders forlatelse, så dere blir hellige og 
plettfrie” (Moroni 10:32-33).

Motta nåde gjennom hele livet

I tillegg til at du trenger nåde for din endelige frelse, 
trenger du denne styrkende kraften hver eneste dag 
av ditt liv. Etter hvert som du kommer nærmere din 
himmelske Fader ved din flid, ydmykhet og sakt-
modighet, vil han hjelpe og styrke deg gjennom sin 
nåde (se Ordspråkene 3:34; 1 Peter 5:5; L&p 88:78; 
106:7-8). Når du setter din lit til hans nåde, blir du 
i stand til å ha fremgang og vokse i rettferdighet. 
Jesus selv “mottok ikke av fylden til å begynne med, 
men fortsatte fra nåde til nåde inntil han mottok en 
fylde” (L&p 93:13). Nåde gjør deg i stand til å være 
med å bygge opp Guds rike, en tjeneste du ikke 
kan yte ved din egen styrke alene (se Johannes 15:5; 
Filipperne 4:13; Hebreerne 12:28; Jakobs bok 4:6-7).
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APRIL: FRAFALLET OG GJENOPPRETTELSEN

Se tillegget for andre 
forslag til undervisning 
og læring.

Hvordan ble prestedømmet 
gjengitt?
Prestedømmet ble gjengitt til Joseph Smith ved håndspåleggelse av dem som 
hadde det i oldtiden. I mai 1829 gjenga døperen Johannes Det aronske preste-
dømme, og kort tid deretter gjenga Peter, Jakob og Johannes, tre av Frelserens 
opprinnelige apostler, Det melkisedekske prestedømme. 3. april 1836 gjenga 
Moses, Elijah og Elias ytterligere prestedømsnøkler.

Forbered deg åndelig

Studer disse skriftstedene og ressursene ydmykt. Hva inspirerer deg ved prestedøm-
mets gjengivelse?

Hebreerne 5:4; 5. trosartikkel (En 
mann må kalles av Gud for å motta 
prestedømmet)

L&p 1:20 (Evangeliet ble gjengitt for 
at hvert menneske kunne tale i Her-
rens navn)

L&p 2 (Elijah skal åpenbare pres-
tedømmet; fedrenes løfter plantes i 
barnas hjerte)

L&p 13; Joseph Smith – Historie 
1:68- 72 (Døperen Johannes gjenga Det 
aronske prestedømme)

L&p 27:12- 13 (Peter, Jakob og 
Johannes gjenga Det melkisedekske 
prestedømme)

L&p 110 (Moses, Elijah og Elias gjenga 
ytterligere prestedømsnøkler)

David A. Bednar, “Himmelens kref-
ter,” Ensign eller Liahona, mai 2012, 48- 
51 (se også videoen “Prestedømmets 
myndighet og kraft”)

Jeffrey R. Holland, “Vårt sterkeste 
særtrekk,” Ensign eller Liahona, mai 
2005, 43- 45.

Video: “Prestedømmets gjengivelse”

Video: “Eldste Perry om prestedøm-
met, del 4: Gjengivelsen klargjør 
myndighet.”

La de unge mennene lede

Et medlem av quorumspresidentskapet leder quorumsmøtet. Han leder de unge men-
nene i å rådføre seg med hverandre om quorumssaker, lærer dem deres prestedømsplik-
ter (fra Skriftene og Plikt overfor Gud- boken) og inviterer en veileder eller et annet 
quorumsmedlem til å holde en evangelieleksjon. Han kan forberede seg ved å fylle ut et 
møteprogram for et quorumsmøte under et presidentskapsmøte.

Hvordan har du fått et 
vitnesbyrd om preste-
dømmets gjengivelse? 
Hvordan har dette vitnes-
byrdet gjort utslag i din 
prestedømstjeneste?

Hva vet de unge mennene 
om prestedømmets gjengi-
velse? Hvilke erfaringer har 
de hatt som har bidratt til 
å utvikle deres vitnesbyrd 
om prestedømsmyndighet?
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Begynn læringsprosessen

Velg mellom disse forslagene, eller finn på dine egne for å repetere forrige ukes leksjon 
og introdusere denne ukens leksjon:

• Be noen unge menn skrive en set-
ning på tavlen som sammenfatter en 
viktig sannhet de lærte forrige uke.

• Vis om mulig quorumet din preste-
dømslinje, og forklar hva det er (eller 
be en ung mann vise sin). Hva lærer 
myndighetslinjen de unge mennene 
om prestedømmets gjengivelse? 

(Bærere av Det melkisedekske pres-
tedømme kan be om en kopi av sin 
myndighetslinje ved å sende e- post 
til lineofauthority@ldschurch.org.) 
Vurder å finne ut mer om personene i 
myndighetslinjen. Hva lærer du som 
inspirerer deg til å respektere preste-
dømmets kraft?

Lær sammen

Hver av aktivitetene nedenfor kan hjelpe quorumsmedlemmene å forstå prestedøm-
mets gjengivelse. Følg Åndens inspirasjon, og velg en eller flere som vil fungere best 
for ditt quorum:

• Be et quorumsmedlem holde en del 
av denne leksjonen. Han kan gjøre 
dette som en del av sin Plikt overfor 
Gud- plan for å lære og undervise om 
prestedømmets gjengivelse (se “For-
stå læren,” side 18, 42 eller 66).

• Vis bilder som viser hendelser 
forbundet med prestedømmets gjen-
givelse (se Kunst inspirert av evangeliet, 
93- 95), eller se videoen “Preste-
dømmets gjengivelse”. Be de unge 
mennene identifisere sentrale aktø-
rer i disse hendelsene (som Joseph 
Smith, døperen Johannes, Elijah og så 
videre). Les skriftsteder om hendel-
sene (for eksempel de som er foreslått 
i denne oversikten), og spør de unge 
mennene hvilke spørsmål de har. Be 
hver ung mann fortelle om én måte 
prestedømmet har velsignet ham på.

• Gi de unge mennene spørsmålene 
som eldste L. Tom Perry besvarer i 
“Eldste Perry om prestedømme, del 4: 
Gjengivelsen klargjør myndighet.” Be 
de unge mennene skrive ned svarene 
på spørsmålene før de ser videoen. 
Vis så videoen, og be dem fortelle om 
ytterligere innsikt de eventuelt får av 
eldste Perrys svar. Be dem fortelle hva 
de følte da de mottok prestedømmet.

• Fordel eldste Jeffrey R. Hollands 
tale “Vårt sterkeste særtrekk” på de 
unge mennene. Be de unge men-
nene granske sin del av talen, på jakt 
etter svar på spørsmålene “Hvordan 
blir prestedømmet overdratt?” og 
“Hvorfor gis prestedømmet på denne 
måten?” Som en del av denne drøf-
tingen, kan du be de unge mennene 
lese Hebreerne 5:4 og 5. trosartikkel. 
Hvorfor er det viktig for bærere av 
Det aronske prestedømme å kjenne til 
prestedømmets gjengivelse?

Undervisningstips

“Hvis flere har kommen-
tarer til et emne, kan du 
f.eks. si: ‘Vi tar din kom-
mentar først, og deretter 
din.’ Da vil elevene bevare 
ro og orden fordi de vet de 
vil få anledning til å svare” 
(Undervisning, intet større 
kall [1999], 69).
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• Vis videoen “Prestedømmets myn-
dighet og kraft”, og diskuter som 
quorum spørsmålene eldste David 
A. Bednars far stilte (eller be de unge 
mennene lese om denne erfaringen 

i talen “Himmelens krefter”). På 
hvilke måter skulle vi være forskjel-
lige fra andre menn i verden fordi vi 
har prestedømmet?

Be de unge mennene fortelle hva de har lært i dag. Forstår de prestedømmets gjengi-
velse bedre? Hvilke følelser eller tilskyndelser får de? Har de andre spørsmål? Ville det 
være verdt å bruke mer tid på denne læresetningen?

Oppfordre til å handle

Det medlem av quorumspresidentskapet som leder, avslutter møtet. Han kan:

• Uttrykke sine følelser med hensyn 
til prestedømmets gjengivelse eller 
oppfordre andre til å gjøre det samme.

• Be quorumsmedlemmene lage et 
utkast for å undervise andre om pres-
tedømmets gjengivelse (se Plikt overfor 
Gud, 18, 42 eller 66).

Undervisning på 
Frelserens måte

Frelseren så sine disiplers 
muligheter og fant unike 
måter å hjelpe dem å lære 
og vokse på – måter som 
ville fungere best for dem. 
Du har en unik mulighet 
til å hjelpe hver ung mann 
å få et vitnesbyrd om pres-
tedømmets gjengivelse. 
Dette vitnesbyrdet kan 
velsigne ham, hans familie 
og andre for evig.
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Utvalgte ressurser

Utdrag fra David A. Bednar, “Himmelens krefter,” 
Ensign eller Liahona, mai 2012, 48-51

Jeg ble oppdratt i et hjem med en trofast mor og en 
fantastisk far. Min mor var etterkommer av pionerer 
som ofret alt for Kirken og Guds rike. Min far var 
ikke medlem av vår kirke, og som ung mann ønsket 
han å bli katolsk prest…

Som ung gutt spurte jeg pappa mange ganger hver 
uke om når han skulle bli døpt. Han svarte kjærlig, 
men bestemt hver gang jeg plaget ham: “David, jeg 
kommer ikke til å slutte meg til Kirken for din mor, 
for deg eller for noen andre. Jeg vil slutte meg til 
Kirken når jeg vet at det er det rette å gjøre.”

Jeg tror jeg var tidlig i tenårene da følgende samtale 
fant sted med min far. Vi hadde nettopp kommet 
hjem etter å ha deltatt på våre søndagsmøter sam-
men, og jeg spurte pappa når han skulle bli døpt. 
Han smilte og sa: “Du er den som alltid spør meg om 
å bli døpt. I dag har jeg et spørsmål til deg.” Jeg kon-
kluderte raskt og ivrig med at vi nå gjorde fremgang!

Pappa fortsatte: “David, din kirke lærer at preste-
dømmet ble tatt bort fra jorden i oldtiden, og har 
blitt gjengitt av himmelske sendebud til profeten 
Joseph Smith, ikke sant?” Jeg svarte at hans påstand 
var korrekt. Så sa han: “Her er mitt spørsmål. Hver 
uke på prestedømsmøtet hører jeg biskopen og de 
andre prestedømslederne påminne, trygle og be 
om at mennene må gjøre sitt hjemmelærerarbeid og 
utføre sine prestedømsplikter. Hvis kirken virkelig 

har fått Guds prestedømme gjengitt, hvorfor er så 
mange av mennene i din kirke ikke det grann anner-
ledes med hensyn til å gjøre sin religiøse plikt, enn 
mennene i min kirke?” Mitt unge sinn ble umiddel-
bart fullstendig tomt. Jeg hadde ikke noe godt svar å 
gi min far.

Jeg tror min far gjorde galt i å vurdere gyldigheten 
av vår kirkes krav på guddommelig myndighet ut 
fra svakhetene til mennene han møtte i menigheten 
vår. Men innlemmet i hans spørsmål til meg var en 
riktig antagelse om at menn som bærer Guds hellige 
prestedømme, skulle være annerledes enn andre 
menn. Menn som bærer prestedømmet, er ikke auto-
matisk bedre enn andre menn, men de skulle handle 
annerledes. Menn som bærer prestedømmet, skulle 
ikke bare motta prestedømsmyndighet, men også 
bli verdige og trofaste kanaler for Guds kraft. “Vær 
rene, dere som bærer Herrens kar” (L&p 38:42).

Jeg har aldri glemt lærdommene om prestedømmets 
myndighet og kraft som jeg lærte av min far, en god 
mann som ikke tilhørte vår tro, men som forven-
tet mer av menn som hevdet å bære Guds preste-
dømme. Denne samtalen med min far en søndag 
ettermiddag for mange år siden, ga meg et ønske om 
å være en “god gutt”. Jeg ønsket ikke å være et dår-
lig eksempel og en snublesten for min fars fremgang 
i å lære om det gjengitte evangelium. Jeg ønsket gan-
ske enkelt å være en god gutt. Herren trenger at alle 
vi som bærer hans myndighet, er hederlige, dydige 
og gode gutter til enhver tid og på alle steder.
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APRIL: FRAFALLET OG GJENOPPRETTELSEN

Se tillegget for andre 
forslag til undervisning 
og læring.

Hva var Joseph Smiths 
rolle i gjenopprettelsen?
Etter århundrer med frafall gjenopprettet Herren sin kirke og gjenga evange-
liets fylde gjennom profeten Joseph Smith. Denne gjenopprettelsen begynte 
med Josephs første syn, der vår himmelske Fader og Jesus Kristus viste seg. 
Gjennom profeten Joseph frembragte Herren Mormons bok og andre skrifter, 
gjenga prestedømsmyndighet og opprettet sin kirke.

Forbered deg åndelig

Hva føler du deg inspirert til å dele med de unge mennene når du ydmykt studerer 
disse skriftstedene og ressursene?

2 Nephi 3:3- 25 (Oldtidsprofeter for-
utså Joseph Smiths misjon som profet 
og seer)

L&p 35:17- 18 (Herren gjenga evange-
liets fylde gjennom profeten Joseph 
Smith)

L&p 76:22- 24 (Joseph Smiths vitnes-
byrd om Jesus Kristus)

L&p 135:3 (Herren ga oss ytterligere 
hellig skrift gjennom profeten Joseph 
Smith)

Joseph Smith – Historie 1:11- 25 (Gud 
Faderen og Jesus Kristus viste seg for 
Joseph Smith)

Neil L. Andersen, “Tro kommer 
ikke ved en tilfeldighet, men ved 
valg,” Ensign eller Liahona, nov. 2015, 
65–68

Neil L. Andersen, “Joseph Smith,” 
Ensign eller Liahona, nov. 2014, 28–31

Lawrence E. Corbridge, “Profeten 
Joseph Smith,” Ensign eller Liahona, 
mai 2014, 103–5

“Joseph Smith,” Tro mot pakten (2004), 
81- 82

Videoer: “Joseph Smith: Gjenoppret-
telsens profet”

La de unge mennene lede

Et medlem av quorumspresidentskapet leder quorumsmøtet. Han leder de unge men-
nene i å rådføre seg med hverandre om quorumssaker, lærer dem deres prestedømsplik-
ter (fra Skriftene og Plikt overfor Gud- boken) og inviterer en veileder eller et annet 
quorumsmedlem til å holde en evangelieleksjon. Han kan forberede seg ved å fylle ut et 
møteprogram for et quorumsmøte under et presidentskapsmøte.

Hvordan har ditt liv blitt 
påvirket av Joseph Smiths 
liv og misjon? Hvordan 
fikk du ditt vitnesbyrd om 
Joseph Smith?

Har de unge mennene et 
vitnesbyrd om profeten 
Joseph Smith? Hvordan 
kan du hjelpe dem å 
styrke det?
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Begynn læringsprosessen

Velg mellom disse forslagene, eller finn dine egne for å repetere forrige ukes leksjon og 
introdusere denne ukens leksjon:

• Be en ung mann lage en tegning på 
tavlen som symboliserer hva quorumet 
lærte i forrige uke, og be de andre unge 
mennene gjette hva han har tegnet.

• På forhånd, kanskje to eller tre 
uker før quorumsmøtet, oppfordrer 
du de unge mennene til å ta eldste 
Neil L. Andersens utfordring: “Få 
et personlig vitnesbyrd om profeten 
Joseph Smith. La deres røst bidra til å 
oppfylle Moronis profetiske ord om 

å tale godt om profeten.” Oppfordre 
de unge mennene til å følge eldste 
Andersens råd om å dele skriftsteder i 
Mormons bok med venner og familie 
“[for å bekrefte] at Joseph var et red-
skap i Guds hender,” og å lese profe-
tens vitnesbyrd. (Se “Joseph Smith,” 
Ensign eller Liahona, nov. 2014, 30.) I 
begynnelsen av quorumsmøtet kan du 
be dem dele skriftstedene de valgte og 
eventuelle tilskyndelser de fikk mens 
de leste Joseph Smiths vitnesbyrd.

Lær sammen

Hver av aktivitetene nedenfor kan hjelpe quorumsmedlemmene å forstå Joseph Smiths 
rolle i gjenopprettelsen. Følg Åndens veiledning, og velg en eller flere som vil fungere 
best for ditt quorum:

• Be quorumsmedlemmene om å 
forestille seg at en venn med en annen 
tro spør: “Hvorfor er Joseph Smith så 
viktig i din kirke?” Be dem se etter 
mulige svar på dette spørsmålet i 
videoen “Joseph Smith: Gjenoppret-
telsens profet” eller i eldste Lawrence 
E. Corbridge’s tale “Profeten Joseph 
Smith.” Du kan også lese delen 
“Oppriktige spørsmål” fra eldste Neil 
L. Andersens tale “Tro kommer ikke 
ved en tilfeldighet, men ved valg” for 
å hjelpe dem å lære hvordan de kan 
svare på kritikk om Joseph Smith.

• Be quorumsmedlemmene lage en 
liste over de tingene Herren ga oss 
gjennom Joseph Smith. For flere for-
slag til ideer, be dem om å lese Lære 
og pakter 135:3 og sidene 89–90 i Tro 

mot pakten. Hvordan er vårt liv anner-
ledes på grunn av det arbeid Herren 
utførte gjennom Joseph Smith?

• Be de unge mennene lese Joseph 
Smith – Historie 1:7- 20, og se etter 
sannheter Joseph Smith lærte gjen-
nom det første syn. Hva lærte Joseph 
om vår himmelske Fader og Jesus 
Kristus? Om seg selv? Om djevelen? 
Hvorfor er disse sannhetene viktige 
for oss å forstå i dag?

• Vis videoen “Joseph Smith: Gjen-
opprettelsens profet”, og be de unge 
mennene fortelle om noe de lærer eller 
noe som gjør inntrykk på dem ved 
profeten Joseph Smith. Vurder å for-
telle hvordan du fikk ditt vitnesbyrd 
om at Joseph Smith var en profet.

Undervisningstips

“Å skrive spørsmål på 
tavlen før klasseperioden 
vil få elevene til å begynne 
å tenke på et emne selv før 
undervisningen begynner” 
(Undervisning, intet større 
kall [1999], 93).
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Be de unge mennene fortelle hva de har lært i dag. Forstår de hvilken rolle Joseph Smith 
spilte i evangeliets gjengivelse? Hvilke følelser eller tilskyndelser får de? Har de andre 
spørsmål? Ville det være nyttig å bruke mer tid på denne læresetningen?

Oppfordre til å handle

Det medlem av quorumspresidentskapet som leder, avslutter møtet. Han kan:

• Uttrykke sine følelser med hensyn 
til hvorfor Joseph Smith er viktig for 
hans liv og oppfordre andre quorums-
medlemmer til å gjøre det samme.

• Snakk med quorumet om deres 
prestedømsplikt til å undervise andre 
om Joseph Smiths misjon.

Undervisning på 
Frelserens måte

Frelseren oppfordret 
andre til å handle i tro og 
etterleve de sannheter han 
forkynte. I all sin under-
visning fokuserte han på 
å hjelpe sine tilhengere å 
etterleve evangeliet av hele 
sitt hjerte. Hvordan kan du 
hjelpe de unge mennene å 
forstå hvordan deres vit-
nesbyrd om Joseph Smith 
skulle gjenspeiles i deres 
daglige liv?
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Utvalgte ressurser

“Joseph Smith,” Tro mot pakten (2004), 81-82

Våren 1820 søkte den 14 år gamle Joseph Smith 
etter Jesu Kristi sanne kirke, da han leste et vers 
i Bibelen: “Om noen av dere mangler visdom, da 
må han be til Gud – for Gud gir alle, villig og uten 
bebreidelse – og så skal han få den” (Jakobs brev 
1:5; se også Joseph Smith – Historie 1:11-12). Med 
enkel, urokkelig tro fulgte unge Joseph dette rådet. 
Han gikk alene til en lund, hvor han ba om å få vite 
hvilken kirke han skulle slutte seg til. Som svar på 
hans bønn viste Gud Faderen og Jesus Kristus seg 
for ham. Blant annet fortalte de ham at han ikke 
skulle slutte seg til noen av kirkene som fantes den 
gangen. (Se Joseph Smith – Historie 1:13-20.)

Etter at Joseph Smith hadde vist seg verdig, ble han 
gitt et guddommelig oppdrag som en Guds profet. 
Gjennom ham utførte Herren et stort og strålende 

verk som innbefattet å frembringe Mormons bok, 
gjengivelsen av prestedømmet, åpenbaring av ver-
difulle sannheter i evangeliet, organisering av Jesu 
Kristi sanne kirke og innføring av tempelarbeid. 
Den 27. juni 1844 ble Joseph og hans bror Hyrum 
drept i et angrep av en væpnet mobb. De beseglet 
sine vitnesbyrd med sitt blod.

For at ditt vitnesbyrd om det gjengitte evangelium 
skal være komplett, må det omfatte et vitnesbyrd 
om Joseph Smiths guddommelige misjon. Sann-
heten av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 
hviler på sannheten av Det første syn og andre 
åpenbaringer Herren ga profeten Joseph. President 
John Taylor, Kirkens tredje president, skrev: “Joseph 
Smith, Herrens profet og seer, har gjort mer, bortsett 
fra Jesus selv, for menneskenes frelse i denne verden 
enn noe annet menneske som noensinne har levet i 
den” (L&p 135:3).
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APRIL: FRAFALLET OG GJENOPPRETTELSEN

Se tillegget for andre 
forslag til undervisning 
og læring.

Hvorfor er det første syn viktig?
Våren 1820 viste Gud Faderen og hans Sønn Jesus Kristus seg for profeten 
Joseph Smith. Dette synet, som markerte begynnelsen på evangeliets gjen-
givelse, er den viktigste begivenhet siden Jesu Kristi oppstandelse. Joseph 
Smiths ydmyke bønn førte til gjengivelsen av evangeliets sannheter, preste-
dømsmyndighet og frelsende ordinanser. “Denne ene åpenbaring besvarer 
alle spørsmål om Gud og hans guddommelige personlighet. Hans interesse 
for menneskeheten gjennom myndighet delegert til mennesket er tydelig. 
Verkets fremtid er sikret. Disse og andre strålende sannheter blir klargjort 
gjennom dette strålende første syn” (Læresetninger fra Kirkens presidenter – 
David O. McKay [2003], 94).

Forbered deg åndelig

Når du forbereder deg, skulle du ydmykt studere disse skriftstedene og ressursene 
og andre som du velger. Hva føler du vil være mest meningsfylt for de unge men-
nene du underviser?

Joseph Smith – Historie 1:11- 19, 24- 25

Video: “Gjenopprettelsen”

Dieter F. Uchtdorf, “Fruktene av Det 
første syn,” Ensign eller Liahona, mai 
2005, 36- 38

La de unge mennene lede

Et medlem av quorumspresidentskapet leder quorumsmøtet. Han leder de unge men-
nene i å rådføre seg med hverandre om quorumssaker, lærer dem deres prestedømsplik-
ter (fra Skriftene og Plikt overfor Gud- boken) og inviterer en veileder eller et annet 
quorumsmedlem til å holde en evangelieleksjon. Han kan forberede seg ved å fylle ut et 
møteprogram for et quorumsmøte under et presidentskapsmøte.

Hvordan fikk du et vitnes-
byrd om at Joseph Smith 
så Gud Faderen og hans 
Sønn Jesus Kristus? Hvor-
dan har du blitt velsignet 
på grunn av dette vitnes-
byrdet? Hvilken betydning 
har det første syn for deg?

Hvordan kan et studium 
av det første syn utdype 
vitnesbyrdet til hver ung 
mann i ditt quorum? 
Hvordan kan du hjelpe 
de unge mennene å forstå 
betydningen av denne 
store begivenheten?
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Begynn læringsprosessen

Velg mellom disse forslagene, eller finn på dine egne for å repetere forrige ukes leksjon 
og introdusere denne ukens leksjon:

• Gi hvert quorumsmedlem en sjanse 
til å nevne én ting han husker fra 
forrige ukes leksjon.

• Syng salmen “Hvilken skjønn og 
yndig morgen” som quorum (Sal-
mer, nr. 13). Be de unge mennene 
uttrykke sine følelser med hensyn til 
Joseph Smith og det han opplevde 
da han så og talte med Gud Faderen 
og Jesus Kristus.

Lær sammen

Hver av aktivitetene nedenfor kan hjelpe quorumsmedlemmene å lære om Joseph 
Smiths første syn. Følg Åndens veiledning, og velg en eller flere som vil fungere best 
for ditt quorum:

• Be de unge mennene skrive ned 
noen av velsignelsene de har mottatt 
på grunn av det første syn. Be dem se 
etter andre velsignelser av det første 
syn mens de leser de siste 10 avsnit-
tene av president Dieter F. Uchtdorfs 
tale “Fruktene av Det første syn”. 
Be dem fortelle hva de finner ut og 
uttrykke sine følelser om viktigheten 
av det første syn.

• Les som quorum om Joseph Smiths 
første syn i Joseph Smith – Historie 
1:7- 20. Be de unge mennene lete etter 
sannheter vi kan lære av Josephs 
erfaring (for eksempel at Faderen og 
Sønnen er virkelige, adskilte personer; 
Satan finnes og hans makt er reell, 
men Guds makt er størst; Gud hører 
og besvarer bønner; åpenbaring har 
ikke opphørt). Be en ung mann skrive 
sannhetene på tavlen. Hvordan er 

disse sannhetene forskjellige fra det 
andre religioner tror på? Hvordan 
ville vårt liv vært annerledes om vi 
ikke visste disse tingene?

• Be de unge mennene stille lese og 
grunne på Joseph Smiths første syn og 
hans vitnesbyrd i Joseph Smith – His-
torie 1:11- 19, 24- 25 (eller se videoen 
“Gjenopprettelsen”). Be dem tenke 
over hvorfor det første syn er viktig i 
verdens historie. Hvorfor er det viktig 
for oss som enkeltindivider? Bær ditt 
vitnesbyrd om viktigheten av det første 
syn, og oppfordre de unge mennene til 
å uttrykke sine tanker og vitnesbyrd.

• Be de unge mennene om å gjen-
nomgå Skriftenes beretninger om at 
Gud Faderen og Jesus Kristus tilkjen-
negir seg for mennesker på jorden (for 
eksempel Matteus 3:13- 17; Apostlenes 

Undervisningstips

“Spør elevene hva de ville 
si hvis noen vil vite hva 
de har lært av leksjonen” 
(Undervisning, intet større 
kall [1999], 94).
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gjerninger 7:54- 60; 3 Nephi 11:3- 10). 
Du kan også vise bilder av disse 
begivenhetene (se Kunst inspirert 
av evangeliet,35, 63 og 82). Be dem 
sammenfatte hver beretning. Be dem 
så lese Joseph Smith – Historie 1:17 

(se Kunst inspirert av evangeliet,90). 
Hvordan lignet Joseph Smiths første 
syn disse andre tilkjennegivelsene? 
Hvordan var det unikt? Be de unge 
mennene fortelle hvorfor det første 
syn er viktig for dem.

Be de unge mennene fortelle hva de har lært i dag. Forstår de Joseph Smiths første syn 
bedre? Hvilke følelser eller tilskyndelser får de? Har de andre spørsmål? Ville det være 
nyttig å bruke mer tid på denne læresetningen?

Oppfordre til å handle

Det medlem av quorumspresidentskapet som leder, avslutter møtet. Han kan:

• Uttrykke sine følelser om viktighe-
ten av det første syn.

• Be quorumsmedlemmene dele det 
de har lært i dag, med en venn eller 
et familiemedlem.

Undervisning på 
Frelserens måte

Frelseren oppfordret sine 
tilhengere til å vitne for 
andre om sannheten av 
hans læresetninger. Når 
de gjorde det, rørte Ånden 
ved deres hjerter. Hvor-
dan kan du oppmuntre de 
unge mennene til å bære 
vitnesbyrd for hverandre?
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APRIL: FRAFALLET OG GJENOPPRETTELSEN

Se tillegget for andre 
forslag til undervisning 
og læring.

Hvorfor trenger vi 
Mormons bok?
Mormons bok ble skrevet for vår tid. Den vitner om Jesus Kristus, inneholder 
fylden av hans evangelium og gjengir sannheter som gikk tapt på grunn av 
frafallet. Joseph Smith sa at Mormons bok er “sluttstenen i vår religion, og at 
et menneske ville komme nærmere Gud ved å følge dens forskrifter enn ved å 
følge noen annen bok” (innledningen til Mormons bok).

Forbered deg åndelig

Studer disse skriftstedene og ressursene ydmykt. Hvordan kan du hjelpe de unge men-
nene å føle kraften i Mormons bok?

1 Nephi 13:40; 2 Nephi 3:12 (Mor-
mons bok gjengir dyrebare sannheter 
og tilbakeviser falsk lære)

2 Nephi 25:23, 26; 33:10- 11 (Mormons 
boks opptegnelsesførere vitner om 
Jesus Kristus)

2 Nephi 29:7- 11 (Mormons bok viser at 
Gud taler til sine barn i mange land)

L&p 20:8- 16; 42:12 (Mormons bok 
inneholder fylden av Jesu Kristi 
evangelium)

Mormons boks tittelside og innledning

Kevin W. Pearson, “Bli ved 
treet,” Ensign eller Liahona, mai 2015, 
114–16

Jeffrey R. Holland, “Sikkerhet for 
sjelen,” Ensign eller Liahona, nov. 2009, 
88- 90

Tad R. Callister, “Mormons bok – en 
bok fra Gud,” Ensign eller Liahona, 
nov. 2011, 74- 76

Video: “Mormons bok – En apostels 
innledning”

La de unge mennene lede

Et medlem av quorumspresidentskapet leder quorumsmøtet. Han leder de unge men-
nene i å rådføre seg med hverandre om quorumssaker, lærer dem deres prestedømsplik-
ter (fra Skriftene og Plikt overfor Gud- boken) og inviterer en veileder eller et annet 
quorumsmedlem til å holde en evangelieleksjon. Han kan forberede seg ved å fylle ut et 
møteprogram for et quorumsmøte under et presidentskapsmøte.

Tenk på opplevelser du 
har hatt mens du har 
studert Mormons bok. 
Hvorfor er Mormons bok 
viktig for deg?

Hvordan påvirker Mor-
mons bok de unge menns 
liv? Hva kan de unge men-
nene gjøre for å styrke sitt 
vitnesbyrd om Mormons 
bok? Hvordan kan Mor-
mons bok hjelpe dem å 
takle vår tids utfordringer?
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Begynn læringsprosessen

Velg mellom disse forslagene, eller finn på dine egne for å repetere forrige ukes leksjon 
og introdusere denne ukens leksjon:

• Be noen unge menn fortelle hva 
som gjorde størst inntrykk på dem 
under forrige ukes leksjon.

• Bygg eller tegn som quorum, en 
bue med sluttsten (se Forkynn mitt 
evangelium, 103- 104). Be de unge 
mennene forklare hvorfor Joseph 
Smith sa at Mormons bok er sluttste-
nen i vår religion (se innledningen til 
Mormons bok).

Lær sammen

Hver av aktivitetene nedenfor kan hjelpe quorumsmedlemmene å forstå hvor viktig 
Mormons bok er. Følg Åndens inspirasjon, og velg en eller flere som vil virke best for 
ditt quorum:

• Be quorumsmedlemmene lese 
eldste Jeffrey R. Hollands tale “Sik-
kerhet for sjelen” eller eldste Kevin 
W. Pearsons tale “Bli ved treet;” og se 
etter kunnskap om Mormons bok og 
hvorfor den er så viktig. Du kan be de 
unge mennene om å dele noen sitater 
fra talene eller favorittskriftsteder fra 
Mormons bok. Du kan også oppmun-
tre dem til å skrive ned og dele sitt 
vitnesbyrd om Mormons bok.

• Be hver ung mann om å lese et av 
skriftstedene som er oppført i denne 
oversikten, eller tittelsiden i Mormons 
bok, på jakt etter svar på spørsmålet: 
“Hvorfor trenger vi Mormons bok?” 
Be de unge mennene skrive sine svar 
på tavlen. Be dem om å velge ett av 
svarene på tavlen som de ønsker å 
lære mer om, og fortelle hva de valgte.

• Be de unge mennene tenke på 
spørsmål deres venner har om Mor-
mons bok. Hvordan kan de besvare 
dem? Hva kan de formidle av eldste 
Tad R. Callisters tale “Mormons bok 
– en bok fra Gud”? Be quorumsmed-
lemmene rollespille hvordan de ville 
oppfordre en venn til å lese Mormons 
bok. Hvordan ville de forklare hva 
Mormons bok er og hvorfor vi trenger 
den? Hvilke vers i Mormons bok ville 
de bruke? Hvordan ville de forklare 
at Mormons bok er et annet testa-
mente om Jesus Kristus? Vurder å be 
de unge mennene slå opp i sine Plikt 
overfor Gud- bøker på side 29, 53 eller 
77 og skrive navnet på noen de kan 
oppfordre til å lese Mormons bok.

• Be hver ung mann finne et skrift-
sted i Mormons bok som er viktig for 
ham eller har påvirket hans liv. Del 
quorumet i små grupper på to eller 

Undervisningstips

“Når én leser høyt, skulle 
du oppfordre de andre til 
å følge med i sine bøker. 
Oppfordre dem til å se 
etter spesielle prinsipper 
eller tanker. La dem få 
tid til å finne hvert skrift-
sted før det blir lest. Hvis 
et skriftsted inneholder 
uvanlige eller vanskelige 
ord eller uttrykk, forklarer 
du disse før skriftstedet 
leses. Hvis noen i gruppen 
måtte ha lesevansker, ber 
du om frivillige fremfor 
å la dem lese etter tur” 
(Undervisning, intet større 
kall [1999], 56).
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tre, og be hver ung mann presentere 
sitt utvalgte skriftsted og fortelle 
hvorfor det er viktig for ham, og om 
eventuelle erfaringer han har hatt 
med dette skriftstedet. Be noen unge 
menn om å gjøre dette foran hele quo-
rumet. Hva lærer disse erfaringene 
oss om viktigheten av Mormons bok?

• Vis videoen “Mormons bok – En 
apostels innledning,” og be quorums-
medlemmene skrive ned svar på 
spørsmålet “Hvorfor trenger vi Mor-
mons bok?” mens de ser på. Be dem 
fortelle hva de har skrevet. Hvordan 
ville livet ha vært annerledes om de 
ikke hadde Mormons bok?

Be de unge mennene fortelle hva de har lært i dag. Forstår de hvorfor Mormons bok er 
viktig? Hvilke følelser eller tilskyndelser får de? Har de andre spørsmål? Ville det være 
verdt å bruke mer tid på denne læresetningen?

Oppfordre til å handle

Den unge mannen som leder, avslutter møtet. Han kan:

• Be noen unge menn bære vitnes-
byrd om hvorfor vi trenger Mormons 
bok, og forklare hvordan de fikk vite 
at den er sann.

• Om mulig dele ut misjonæreksem-
plarer av Mormons bok, og be hvert 
quorumsmedlem skrive sitt vitnes-
byrd foran i boken og gi den til noen.

Undervisning på 
Frelserens måte

Frelseren oppfordret andre 
til å handle i tro for å lære 
evangeliets sannheter. Han 
lærte oss: “Be, og dere 
skal få” (Johannes 16:24). 
Hvordan kan du oppmun-
tre de unge mennene til å 
følge dette mønsteret når 
de ønsker å motta eller 
styrke sitt vitnesbyrd om 
Mormons bok? (se Moroni 
10:3- 5).
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Utvalgte ressurser

Utdrag fra Tad R. Callister, “Mormons bok – en bok fra 
Gud,” Ensign eller Liahona, nov. 2011, 74-76

Men hvorfor er Mormons bok så viktig hvis vi 
allerede har Bibelen som lærer oss om Jesus Kristus? 
Har dere noensinne lurt på hvorfor det finnes så 
mange kristne kirkesamfunn i verden i dag, når de 
i alt vesentlig får sin lære fra den samme Bibel? Det 
er fordi de tolker Bibelen forskjellig. Hvis de tolket 
den likt, ville de ha vært den samme kirke. Dette er 
ingen tilstand Herren ønsker, for apostelen Paulus 
erklærte at det finnes “én Herre, én tro, én dåp” 
(Efeserne 4:5). For å bidra til denne enheten, fast-
satte Herren en guddommelig lov om vitner. Paulus 
sa: “På to eller tre vitners ord skal enhver sak stå 
fast” (2 Korinterbrev 13:1).

Bibelen er ett vitne om Jesus Kristus, Mormons bok 
et annet. Hvorfor er dette andre vitnet så viktig? 
Følgende illustrasjon kan være til hjelp: Hvor mange 
rette linjer kan man trekke gjennom ett punkt på 
et papir? Svaret er uendelig. Tenk dere at dette ene 
punktet symboliserer Bibelen, at hundrevis av rette 
linjer trukket gjennom dette punktet symboliserer 
ulike tolkninger av Bibelen og at hver av disse tolk-
ningene symboliserer et kirkesamfunn.

Men hva skjer om det på samme papir er et annet 
punkt som symboliserer Mormons bok? Hvor 

mange rette linjer kan man trekke mellom disse to 
referansepunktene – Bibelen og Mormons bok? Bare 
én. Bare én tolkning av Kristi læresetninger overle-
ver disse to vitners vitnesbyrd.

Gang på gang fungerer Mormons bok som et bekref-
tende, forklarende og sammenføyende vitne om 
Bibelens læresetninger, slik at det bare er “én Herre, 
én tro, én dåp”. Noen er for eksempel forvirret med 
hensyn til om dåp er nødvendig for frelse, selv om 
Frelseren erklærte til Nikodemus: “Uten at en blir 
født av vann og Ånd, kan han ikke komme inn i 
Guds rike” (Johannes 3:5). Mormons bok etterlater 
imidlertid ingen tvil om dette spørsmålet: “Og han 
befaler alle mennesker at de må omvende seg og 
bli døpt i hans navn, … ellers kan de ikke bli frelst i 
Guds rike” (2 Nephi 9:23).

Det finnes forskjellige måter å døpe på i verden i 
dag, selv om Bibelen forteller oss hvordan Frelse-
ren, vårt største Forbilde, ble døpt: “[Han] steg … 
straks opp av vannet” (Matteus 3:16). Kunne han ha 
steget opp av vannet om han ikke først hadde gått 
ned i vannet? For at det ikke skulle være noen splid 
om dette spørsmålet, fordriver Mormons bok den 
med denne enkle erklæring om den rette måten å 
døpe på: “Og så skal dere senke dem ned i vannet” 
(3 Nephi 11:26).
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Gå inn på lds.org/youth/learn for å se denne enheten på Internett.

OVERSIKT OVER ENHETER

“Vi tror på alt som Gud har åpenbart, alt som han nå åpenbarer, og vi tror at han fortsatt vil 
åpenbare mange store og viktige ting angående Guds rike” (Trosartiklene 1:9).

Oversiktene i denne enheten vil hjelpe hver ung mann å lære å gjenkjenne Herrens 
røst når han taler til ham gjennom Skriftene, levende profeter og apostler, og person-
lig åpenbaring ved Den hellige ånd til hans hjerte og sinn. Skriftene inneholder befa-
lingen til prestedømsbærere om å “gi flittig akt på det evige livs ord” og “leve ved 
hvert ord som går ut av Guds munn” (L&p 84:43- 44). I denne enheten kan du hjelpe 
medlemmene av ditt quorum å adlyde disse rådene ved å vekke kjærlighet til Guds 
ord i dem.

For å gjøre Plikt overfor Gud til en del av søndagens quorumsmøte, kan du vurdere å 
undervise i Plikt overfor Gud- oversikten nedenfor i løpet av denne enheten.

Oversikter å velge mellom denne måneden:

Hvorfor er det viktig å studere Skriftene? (Plikt overfor Gud)
Hvorfor er det viktig å lytte til og følge de levende profeter?
Hvordan mottar jeg personlig åpenbaring?
Hvordan kan jeg gjøre mine bønner mer meningsfylte?
Hvordan kan jeg styrke mitt vitnesbyrd?
Hva har president Monson lært bærere av Det aronske prestedømme?
Hvordan kan en patriarkalsk velsignelse hjelpe meg?

Mai: Profeter og åpenbaring
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GUF

Tenk over hvordan du kan planlegge aktiviteter som 
har sammenheng med det ungdommene lærer. Et 
nettsted for ungdomsaktiviteter er tilgjengelig for 
å hjelpe deg. Mange av læringsaktivitetene i disse 
oversiktene kan også være effektive GUF- aktiviteter. 
Samarbeid med quorumspresidentskapene om å velge 
og planlegge egnede aktiviteter for å forsterke det de 
unge mennene lærer på søndag.

 
Plikt overfor Gud

Følgende deler fra Plikt overfor Gud- heftet er aktuelle 
for leksjonene i denne enheten:

“Be og studer Skriftene,” side 14- 15, 38- 39, 62- 63

“Forstå læren,” side 18- 20, 42- 44, 66- 68
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MAI: PROFETER OG ÅPENBARING

Se tillegget for andre 
forslag til undervisning 
og læring.

Plikt overfor Gud

Hvorfor er det viktig å 
studere Skriftene?
Skriftene inneholder Guds ord. Profeter i de siste dager råder oss til å studere 
Skriftene hver dag, både for oss selv og sammen med vår familie. Å studere 
Skriftene kan hjelpe oss å kjenne vår himmelske Fader og Jesus Kristus, gi oss 
kraft til å motstå fristelse og styrke oss i våre utfordringer.

Forbered deg åndelig

Studer ydmykt følgende skriftsteder og ressurser. Hva tror du vil hjelpe de unge men-
nene å forstå viktigheten av å studere Skriftene?

Josva 1:8; Salmene 119:105; 2 Timoteus 
3:16- 17; 1 Nephi 15:24; 2 Nephi 32:3; 
Alma 17:2- 3; Helaman 3:29- 30; L&p 
18:33- 36; 21:4- 6; 84:85 (Velsignelser 
ved å studere Skriftene)

Jeg oppfyller min plikt overfor Gud 
(2010), 14- 15, 38- 39, 62- 63

Boyd K. Packer, “Nøkkelen til ånde-
lig beskyttelse,” Ensign eller Liahona, 
nov. 2013

Richard G. Scott, “Skriftenes kraft,” 
Ensign eller Liahona, nov. 2011, 6- 8

D. Todd Christofferson, “Den velsig-
nelse Skriftene er for oss,” Ensign eller 
Liahona, mai 2010, 32- 35

“Skriftene,” Tro mot pakten (2004), 
139- 143

Videoer: “Oppfyll din plikt overfor 
Gud,”“Mormons bok: Budskap fra 
himmelen,”“Daglig brød: Mønster”

La de unge mennene lede

Et medlem av quorumspresidentskapet leder quorumsmøtet. Han leder de unge men-
nene i å rådføre seg med hverandre om quorumssaker, lærer dem deres prestedømsplik-
ter (fra Skriftene og Plikt overfor Gud- boken) og inviterer en veileder eller et annet 
quorumsmedlem til å holde en evangelieleksjon. Han kan forberede seg ved å fylle ut et 
møteprogram for et quorumsmøte under et presidentskapsmøte.

Hvordan har skriftstu-
dium vært til velsignelse i 
ditt liv? Hvilke erfaringer 
kan du dele med de unge 
mennene?

Hvilke vers i Skriftene tror 
du kan være meningsfylte 
for de unge mennene i 
quorumet? Hva kan du 
gjøre for å hjelpe de unge 
mennene å gjøre sitt skrift-
studium mer meningsfylt 
og effektivt?
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Begynn læringsprosessen

Velg mellom disse forslagene, eller finn på dine egne for å repetere forrige ukes leksjon 
og introdusere denne ukens leksjon:

• Be de unge mennene tenke på en 
gjenstand som kan symbolisere det de 
lærte og snakket om i forrige ukes dis-
kusjon. Be dem forklare hva gjenstan-
den har å gjøre med det de lærte.

• Be de unge mennene presentere et 
av sine favorittskriftsteder to og to 
sammen eller for hele quorumet. Opp-
fordre dem også til å fortelle om en 
opplevelse de hadde som gjorde skrift-
stedet meningsfylt for dem. Hva lærer 
de unge mennene av disse erfaringene 
om betydningen av skriftstedene?

Lær sammen

Formålet med denne leksjonen er å hjelpe hver ung mann å legge en plan for å etablere 
eller styrke en vane med regelmessig skriftstudium. Gi de unge mennene tid under 
quorumsmøtet til å skrive planer i sitt Plikt overfor Gud- hefte. Oppfordre dem til å 
dele sine planer med hverandre, og på fremtidige quorumsmøter kan du be dem fortelle 
om erfaringer de har med å gjennomføre planene sine.

• Be unge mennene slå opp i sitt 
Plikt overfor Gud- hefte på side 14 eller 
38. Gi en av skriftstedhenvisningene 
fra disse sidene til hvert medlem 
av quorumet (se også skriftstedene 
som er nevnt i denne oversikten). Be 
quorumsmedlemmene se etter og pre-
sentere ord som beskriver hvordan vi 
skulle nærme oss et studium av Skrif-
tene, og velsignelser som kommer 
når vi studerer Skriftene. Oppfordre 
dem til å legge planer for å begynne 
eller styrke en vane med regelmessig 
skriftstudium (se Plikt overfor Gud, 
side 15, 39 eller 63).

• Be hver ung mann om å grunne 
på ett av følgende spørsmål: Hvor-
dan påvirker skriftstudium min 
evne til å holde budene? Hvordan 
påvirker skriftstudium mitt forhold 
til min familie? Hvordan påvirker 

skriftstudium mitt forhold til Gud? 
Be de unge mennene dele sine tanker 
med quorumet. (Se Plikt overfor Gud, 
62). Be dem slå opp på side 15, 39 
eller 63 i sitt Plikt overfor Gud- hefte og 
skrive ned sine planer for å forbedre 
sitt personlige skriftstudium.

• Be quorumsmedlemmene lese 
deler av en av talene som er foreslått 
i denne oversikten. Be dem fortelle 
hva de lærer om Skriftene og velsig-
nelsene ved skriftstudium. Når har 
de sett kraften av skriftstudium i sitt 
eget liv?

• Be de unge mennene se en av 
videoene som er foreslått i denne 
oversikten, eller lese “Viktigheten 
av daglig skriftstudium” fra Tro mot 
pakten (side 140- 42). Be dem lete etter 
svar på spørsmålet: “Hvorfor er det 
viktig at jeg studerer Skriftene?” Be 

Undervisningstips

“Ånden må være til 
stede for at et evangelisk 
budskap skal nå frem til 
elevene (se 2 Nephi 33:1; 
L&p 42:14). Derfor skulle 
du benytte teknikker som 
vil anslå en passende tone 
for leksjonen og innby 
Ånden” (se Undervisning, 
intet større kall [1999], 91).
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dem fortelle om det de finner ut. Be 
noen unge menn fortelle hvordan de 
studerer Skriftene. Med tillatelse fra 
biskopen, kan du vurdere å be en far 
eller et annet medlem av menigheten 
om kort å fortelle hvordan han eller 
hun studerer Skriftene.

• Be de unge mennene velge en av 
studieaktivitetene på side 25- 27 i For-
kynn mitt evangelium, og arbeide med 
den to og to eller hver for seg.

Be de unge mennene fortelle hva de har lært i dag. Forstår de hvorfor det er viktig å 
studere Skriftene? Hvilke følelser eller tilskyndelser får de? Har de andre spørsmål? 
Ville det være verdt å bruke mer tid på denne læresetningen?

Oppfordre til å handle

Den unge mannen som leder, avslutter møtet. Han kan:

• Dele med quorumsmedlemmene 
sine planer for personlig skriftstudium.

• Forklare at på quorumsmøtene de 
neste ukene vil quorumsmedlemmene 
bli bedt om å presentere et skriftsted 
de har lest i løpet av uken, og forklare 
hvorfor det er meningsfylt for dem.

Undervisning på 
Frelserens måte

Frelseren brukte Skriftene 
til å undervise og vitne om 
sin misjon. Han lærte folk 
å tenke på Skriftene for 
seg selv og bruke dem til 
å finne svar på sine egne 
spørsmål. Hvordan kan du 
hjelpe de unge mennene å 
bruke Skriftene til å finne 
svar på sine spørsmål?
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Utvalgte ressurser

Utdrag fra “Skriftene,” Tro mot pakten (2004), 139-143

Viktigheten av daglig skriftstudium

Hovedhensikten med Skriftene er å vitne om Kris-
tus, hjelpe oss å komme til ham og motta evig liv (se 
Johannes 5:39; 20:31; 1 Nephi 6:4; Mosiah 13:33-35). 
Profeten Mormon vitnet:

“Alle som vil, kan gripe Guds ord, som er levende 
og kraftig og skal rive i stykker all djevelens list og 
alle hans snarer og lumske planer og lede det men-
neske som følger Kristus, inn på en snever og smal 
vei over elendighetens evige svelg som er beredt til 
å sluke de ugudelige,

og bringe deres sjeler, ja, deres udødelige sjeler, til 
Guds høyre hånd i himmelens rike for å ta plass 
med Abraham og Isak og med Jakob og med alle 
våre hellige fedre for aldri mer å gå ut” (Helaman 
3:29-30).

Profeter i de siste dager råder oss til å studere Skrif-
tene hver dag, både for oss selv og sammen med vår 
familie. De oppfordrer oss, slik Nephi oppfordret 
sine brødre, til å anvende Skriftene på oss selv og 
finne ut hvordan disse gamle beretningene gjelder 
vårt liv i dag (se 1 Nephi 19:23-24). De formaner oss 
til å granske Skriftene (se Johannes 5:39) og “[nyte] 
Kristi ord” (2 Nephi 32:3).

Det vil være til stor nytte for deg å følge dette rådet. 
Daglig, meningsfylt skriftstudium hjelper deg å 
være mottagelig for Den hellige ånds hvisken. Det 
bygger opp din tro, styrker deg mot fristelser og 
hjelper deg å komme nærmere din himmelske Fader 
og hans elskede Sønn.

Legg en plan for ditt personlige studium av Skrif-
tene. Overvei å avsette en bestemt tid hver dag til å 
studere Skriftene. I denne tiden må du lese omhyg-
gelig og være lydhør for Åndens tilskyndelser. Be 
din himmelske Fader hjelpe deg å vite hva han 
ønsker at du skal lære og gjøre.

Fortsett å lese Skriftene, spesielt Mormons bok, 
gjennom hele livet. Du vil gjenoppdage Skriftenes 
skatter om og om igjen og finne nye betydninger og 
anvendelsesmåter når du studerer dem på forskjel-
lige stadier av livet.

Er du gift, bør dere sette av tid hver dag til å lese 
Skriftene som familie. Dette kan være vanskelig, men 
det vil gi vidunderlige og evige resultater. Planlegg 
med Åndens veiledning skriftstudium som vil dekke 
din families behov. Vær ikke redd for å lese Skriftene 
for små barn. Språket i disse hellige opptegnelsene 
har kraft til å påvirke selv de aller yngste.
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MAI: PROFETER OG ÅPENBARING

Se tillegget for andre 
forslag til undervisning 
og læring.

Hvorfor er det viktig å lytte til 
og følge de levende profeter?
Vi oppholder medlemmene av Det første presidentskap og De tolv apostlers 
quorum som profeter, seere og åpenbarere. Deres læresetninger gjenspeiler 
Herrens vilje. De gir oss instruksjoner, advarsler og råd fra Herren for vår tid. 
Vi blir velsignet med sikkerhet, fred og åndelig styrke når vi lytter til og adly-
der deres råd.

Forbered deg åndelig

Studer ydmykt følgende skriftsteder og ressurser. Hva føler du deg tilskyndet til å dele 
med de unge mennene?

Amos 3:7; L&p 1:4, 37- 38; Moses 
6:26- 38 (Herren taler til oss gjennom 
sine profeter)

L&p 21:1, 4- 7 (Herren har lovet 
store velsignelser til dem som følger 
profeten)

Ronald A. Rasband, “Stå sammen 
med Kirkens ledere,” Ensign eller Lia-
hona, mai 2016, 46–49

David A. Bednar, “Utvalgt til å bære 
vitnesbyrd om mitt navn,” Ensign 
eller Liahona, nov. 2015, 128- 131

M. Russell Ballard, “Hold deg i båten, 
og hold fast!” Ensign eller Liahona, 
nov. 2014, 89- 92

Carol F. McConkie, “Etterlev profe-
tenes ord,” Ensign eller Liahona, nov. 
2014, 77–79

Video: “Vaktmenn i tårnet”

La de unge mennene lede

Et medlem av quorumspresidentskapet leder quorumsmøtet. Han leder de unge men-
nene i å rådføre seg med hverandre om quorumssaker, lærer dem deres prestedømsplik-
ter (fra Skriftene og Plikt overfor Gud- boken) og inviterer en veileder eller et annet 
quorumsmedlem til å holde en evangelieleksjon. Han kan forberede seg ved å fylle ut et 
møteprogram for et quorumsmøte under et presidentskapsmøte.

Hvilke råd har levende 
profeter gitt som du har 
anvendt i ditt liv? Hvor-
dan har du blitt velsignet 
ved å følge disse rådene?

Hvorfor er det viktig for 
de unge mennene i quoru-
met å ha et vitnesbyrd om 
de levende profeter? Hvor-
dan kan du hjelpe dem å 
forstå hvilket privilegium 
det er å ha levende profe-
ter til å veilede dem i dag?
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Begynn læringsprosessen

Velg mellom disse forslagene, eller finn på dine egne for å repetere forrige ukes leksjon 
og introdusere denne ukens leksjon:

• Velg et nøkkelord fra forrige ukes 
leksjon, og be et quorumsmedlem 
tegne et bilde av det mens de andre 
quorumsmedlemmene gjetter ordet. 
Be quorumet forklare hvorfor dette 
ordet var viktig i forrige ukes leksjon.

• Vis bilder av Det første president-
skap og De tolv apostlers quorum (for 
eksempel dem som finnes i konferanse-
nummeret av Ensign eller Liahona). Bær 
vitnesbyrd om at alle disse mennene er 
profeter, seere og åpenbarere. Hvilke 
budskap husker de unge mennene å ha 
hørt fra et medlem av Det første presi-
dentskap eller De tolvs quorum?

Lær sammen

Hver av aktivitetene nedenfor vil hjelpe quorumsmedlemmene å forstå viktigheten av å 
følge de levende profeter. Følg Åndens inspirasjon, og velg en eller flere som vil fungere 
best for ditt quorum:

• Gi hver ung mann et av skriftste-
dene som er foreslått i denne oversik-
ten, og be dem om å se etter grunner 
til at vi trenger en profet, og velsignel-
ser som kommer av å følge profeten. 
Be dem uttrykke sine tanker.

• Les den delen av eldste Ballards 
tale der han sammenligner den 
levende profeten med en elveguide, 
og lag en liste over hvordan en 
elveguide kan sammenlignes med 
en profet. Be quorumsmedlemmene 
tenke på og fortelle andre analogier 
de kan bruke til å undervise andre om 
hvorfor det er viktig å følge profetene 
og apostlene.

• Del med klassen følgende uttalelse 
fra søster Carol F. McConkies tale 
“Etterlev profetenes ord”: “Ifølge 
verdens normer kan det å følge 

profeten være upopulært, politisk 
ukorrekt eller sosialt uakseptabelt. 
Men det er alltid rett å følge profeten” 
(Ensign eller Liahona, nov. 2014, 78) 
Hva er noen grunner folk oppgir for 
ikke å følge profeten? Be quorums-
medlemmene granske resten av søster 
McConkies tale på jakt etter ting de 
kan si til noen som prøver å fraråde 
dem å følge profeten. Be dem fortelle 
hva de finner ut.

• Be quorumsmedlemmene forestille 
seg at en venn av en annen tro spør 
dem: “Hvorfor har dere en profet?” 
“Hvordan er profeten deres?” eller 
“Hva har profeten sagt til dere?” 
Hvordan vil de unge mennene svare?

• Vis videoen ”Vaktmenn i tår-
net” eller les deler av eldste David 
A. Bednars tale “Utvalgt til å bære 

Undervisningstips

“Vi skulle studere Skriften, 
læresetninger fra profeter i 
de siste dager og leksjons-
materialet grundig for å 
være sikker på at vi har 
riktig forståelse av læren 
før vi underviser i den” 
(Undervisning, intet større 
kall [1999], 52).
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vitnesbyrd om mitt navn” eller 
eldste David A. Bednars tale “Stå 
sammen med Kirkens ledere.” Be 
de unge mennene fortelle hva de 
lærer om viktigheten av å følge 

profeten. Gjennomgå sammen med 
dem titlene på president Thomas S. 
Monsons senere tids generalkonfe-
ransetaler, og ta opp hva profeten 
advarer oss mot i dag.

Be de unge mennene fortelle hva de har lært i dag. Forstår de hvorfor det er viktig å 
lytte til og følge de levende profeter? Hvilke følelser eller tilskyndelser får de? Har de 
andre spørsmål? Ville det være verdt å bruke mer tid på denne læresetningen?

Oppfordre til å handle

Den unge mannen som leder, avslutter møtet. Han kan:

• Fortelle om sine følelser med hen-
syn til muligheten til å kjenne til og 
følge de levende profeter.

• Be quorumsmedlemmene for-
telle om en opplevelse der de fulgte 
profeten og hvordan det har påvirket 
deres liv.

Undervisning på 
Frelserens måte

Frelseren stilte spørsmål til 
dem han underviste, og ga 
dem muligheter til å stille 
sine egne spørsmål. Hvilke 
spørsmål kan du stille som 
vil hjelpe de unge men-
nene å tenke og føle dypt 
med hensyn til levende 
profeter? Hvordan kan du 
vise at du er interessert i 
deres svar?

Beslektede 
ungdomsaktiviteter

Planlegg en GUF- aktivitet 
som vil hjelpe de unge 
mennene å anvende det de 
har lært i denne leksjonen.



120

Utvalgte ressurser

Utdrag fra M. Russell Ballard, “Hold deg i båten, og hold 
fast!” Ensign eller Liahona, nov. 2014, 89

En venn av meg tok nylig sønnen sin med på en tur 
nedover Colorado- elven gjennom Cataract Canyon i 
det sydøstlige Utah. Elvegjelet er kjent for sine 23 kilo-
meter med fossestryk som kan være spesielt farlige.

Som forberedelse til opplevelsen hadde de nøye 
gjennomgått den nasjonale parktjenestens nettsted, 
som inneholder viktig informasjon om personlig 
beredskap og kjente, skjulte farer.

På begynnelsen av turen gjennomgikk en erfaren 
elveguide viktige sikkerhetsinstruksjoner, med vekt 
på tre viktige regler som ville sikre at gruppen kom 
seg trygt gjennom strykene. “Regel nummer én: Hold 
dere i båten! Regel nummer to: Bruk alltid rednings-
vest! Regel nummer tre: Hold alltid fast med begge 

hender!” Så sa han, med enda større vekt: “Husk 
fremfor alt regel nummer én: Hold dere i båten!”

Denne opplevelsen minner meg om vår jordiske 
reise. De fleste av oss opplever perioder hvor vi 
verdsetter det rolige vannet i livet. Andre ganger 
møter vi fossestryk som billedlig kan sammenlignes 
med dem som finnes på den 23 km lange streknin-
gen gjennom Cataract Canyon – utfordringer som 
kan omfatte fysiske og psykiske problemer, tapet av 
en av våre nærmeste, knuste håp og drømmer, og – 
for noen – til og med en troskrise i møte med livets 
problemer, spørsmål og tvil.

I sin godhet har Herren sørget for hjelp, herunder 
en båt, viktig utstyr som redningsvester, og erfarne 
elveguider som gir veiledning og sikkerhetsinstruk-
sjoner for å hjelpe oss å ferdes trygt på livets elv til 
vårt endelige mål.
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MAI: PROFETER OG ÅPENBARING

Se tillegget for andre 
forslag til undervisning 
og læring.

Hvordan mottar jeg 
personlig åpenbaring?
Hver av oss har rett til personlig åpenbaring for veiledning i vårt eget liv. For 
å motta personlig åpenbaring må vi forberede oss ved å leve verdig og studere 
og grunne på Skriftene. Hvis vi søker og spør, vil Gud åpenbare sin vilje til oss 
gjennom Den hellige ånd.

Forbered deg åndelig

Når du forbereder deg, skulle du ydmykt studere disse skriftstedene og ressursene. Hva 
føler du deg inspirert til å dele med de unge mennene?

1 Kongebok 19:9- 12; Helaman 5:30; 
L&p 6:14- 16, 23; 8:2- 3; 11:12- 14 (Hvor-
dan Ånden taler til oss)

Johannes 14:26- 27 (Den hellige ånd kan 
hjelpe oss å huske ting og føle fred)

Ether 2- 3; L&p 9:7- 9 (Personlig åpen-
baring må ledsages av egen ettertanke 
og eget studium)

Henry B. Eyring, “Fortsatt åpenbar-
ing,” Ensign eller Liahona, nov. 2014, 
70–73

Richard G. Scott, “Slik kan du få 
åpenbaring og inspirasjon for ditt eget 

liv,” Ensign eller Liahona, mai 2012, 
45- 47

David A. Bednar, “Åpenbaringens 
ånd,” Ensign eller Liahona, mai 2011, 
87- 90

“Lær å oppfatte Åndens tilskyndel-
ser,” Forkynn mitt evangelium (1999), 
96- 97

“Åpenbaring,” Tro mot pakten (2004), 
178- 182

Videoer: “Lysets mønstre: Åpenbarin-
gens ånd,” “Hør hans røst”

La de unge mennene lede

Et medlem av quorumspresidentskapet leder quorumsmøtet. Han leder de unge men-
nene i å rådføre seg med hverandre om quorumssaker, lærer dem deres prestedømsplik-
ter (fra Skriftene og Plikt overfor Gud- boken) og inviterer en veileder eller et annet 
quorumsmedlem til å holde en leksjon i evangeliet.. Han kan forberede seg ved å fylle ut 
en møteprogram for et quorumsmøte under et presidentskapsmøte.

Hvordan vet du når du 
har mottatt personlig 
åpenbaring? Hvordan har 
du blitt velsignet ved å 
lære å gjenkjenne person-
lig åpenbaring?

Hvorfor er det viktig for 
de unge mennene å forstå 
hvordan de kan motta 
personlig åpenbaring? 
Hvordan kan personlig 
åpenbaring hjelpe bærere 
av Det aronske preste-
dømme å oppfylle sine 
prestedømsplikter? Hvor-
dan vil du hjelpe dem å 
lære å gjenkjenne person-
lig åpenbaring?
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Begynn læringsprosessen

Velg mellom disse forslagene, eller finn på dine egne for å repetere forrige ukes leksjon 
og introdusere denne ukens leksjon:

• Hvordan har forrige ukes leksjon 
påvirket de unge mennenes liv? Hva 
har de gjort annerledes på grunn av 
det de lærte? Hvilke velsignelser har 
kommet av deres handlinger?

• Skriv på tavlen: “Jeg vet at 
jeg får personlig åpenbaring når 
__________.” Spør de unge mennene 
hvordan de vil fullføre denne setnin-
gen. Be dem fortsette å tenke på dette 
utsagnet i løpet av leksjonen og se 
etter flere svar.

Lær sammen

Hver av aktivitetene nedenfor vil hjelpe quorumsmedlemmene å forstå hvordan de kan 
motta personlig åpenbaring. Følg Åndens inspirasjon, og velg en eller flere som vil 
fungere best for ditt quorum:

• Les sammen de tre første avsnit-
tene av president Henry B. Eyrings 
tale “Fortsatt åpenbaring.” Be de unge 
mennene lage en liste over noen situa-
sjoner hvor de eller noen de kjenner 
kan trenge personlig åpenbaring. Be 
de unge mennene lese eller se deler av 
president Eyrings tale og fortelle hva 
de lærer. Be dem grunne på hva de vil 
gjøre for å søke personlig åpenbaring.

• Skriv på tavlen skriftstedhenvisnin-
gene som er foreslått i denne oversik-
ten. Gi hver av de unge mennene en 
av dem, og be dem finne ut hva den 
lærer oss om hvordan Den hellige ånd 
kommuniserer med oss. Be de unge 
mennene skrive det de kommer frem 
til, på tavlen ved siden av hver skrift-
stedhenvisning. Be de unge mennene 
fortelle om personlige erfaringer de 
har hatt, hvor Den hellige ånd har talt 
til dem på en av disse måtene. Har de 
noen gang søkt eller mottatt personlig 
åpenbaring for å bli veiledet i å utføre 

sine prestedømsplikter? Du kan også 
fortelle om en opplevelse du har hatt.

• Lag en kopi av oversikten på side 
96- 97 i Forkynn mitt evangelium til 
hver ung mann. Be de unge men-
nene gjennomgå oversikten og dens 
beskrivelser av hvordan Den hellige 
ånd kommuniserer med oss. Be dem 
skrive om en gang da de har opplevd 
noen av følelsene, tankene eller inn-
trykkene som er beskrevet i oversik-
ten. Be noen unge menn dele det de 
skrev, med resten av quorumet.

• Be de unge mennene lese avsnittet 
“Mønstre for åpenbaring” i eldste 
David A. Bednars tale “Åpenbaringens 
ånd” eller se videoen “Lysets møn-
stre: Åpenbaringens ånd.” Be dem 
finne ord, uttrykk eller setninger som 
forklarer hvordan Den hellige ånd 
kommuniserer med oss. Hvorfor er 
det viktig for bærere av Det aronske 
prestedømme å forstå hvordan Den 
hellige ånd kommuniserer? Hvordan 

Undervisningstips

“Den kanskje største 
fristelse for en lærer som 
strever med å holde på 
klassens oppmerksomhet, 
er å ta i bruk en sensa-
sjonshistorie. Det finnes 
mange slike, av tvilsom 
opprinnelse, som stadig 
sirkulerer i Kirken... Disse 
er ikke undervisningshjel-
pemidler. Stabilitet og vit-
nesbyrd oppnås ikke ved 
hjelp av sensasjonshisto-
rier” (Joseph F. McConkie, 
i Undervisning, intet større 
kall [1999], 53).
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kan han hjelpe med viktige beslutnin-
ger vi må ta? Be de unge mennene lage 
en liste over noen viktige avgjørelser 
de må ta i løpet av de neste årene. Med 
tillatelse fra biskopen kan du invitere 
eksemplariske prestedømsbærere fra 
menigheten til å fortelle hvordan de 
har søkt personlig åpenbaring for å ta 
lignende avgjørelser.

• Vis videoen “Hør hans røst”, og be 
de unge mennene se etter ting ung-
dommene i denne videoen gjorde for 
å forberede seg til å motta personlig 

åpenbaring. Kan du nevne noen andre 
måter vi kan forberede oss på? (se 3 
Nephi 17:2- 3; L&p 9:7- 8). Oppfordre 
quorumsmedlemmene til å ta utfor-
dringen som ungdommene i videoen 
tok, og be dem fortelle om sine erfa-
ringer på et fremtidig quorumsmøte.

• Be de unge mennene velge en av 
studieaktivitetene på side 100- 102 i 
Forkynn mitt evangelium, og arbeide 
med den to og to, i små grupper eller 
hver for seg.

Be de unge mennene fortelle hva de har lært i dag. Forstår de bedre hvordan de kan 
motta personlig åpenbaring? Hvilke følelser eller tilskyndelser får de? Har de andre 
spørsmål? Ville det være verdt å bruke mer tid på denne læresetningen?

Oppfordre til å handle

Den unge mannen som leder, avslutter møtet. Han kan:

• Fortelle om erfaringer han har 
hatt med å søke og motta personlig 
åpenbaring.

• Be quorumsmedlemmene lete 
etter måter de kan forbedre sin 
prestedømstjeneste på ved å søke 
personlig åpenbaring.

Undervisning på 
Frelserens måte

Frelseren oppfordret 
dem som fulgte ham, til å 
handle i tro og etterleve de 
sannheter han forkynte. 
Han fokuserte på å hjelpe 
sine tilhengere å etter-
leve evangeliet av hele 
sitt hjerte ved å gi dem 
sterke læringsopplevelser. 
Hvordan kan du lære de 
unge mennene å handle i 
tro og etterleve sannhetene 
de lærer?

Beslektede 
ungdomsaktiviteter

Planlegg en GUF- aktivitet 
som vil hjelpe de unge 
mennene å anvende det de 
har lært i denne leksjonen.
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Utvalgte ressurser

Utdrag fra David A. Bednar, “Åpenbaringens ånd,” 
Ensign eller Liahona, mai 2011, 87-90

Åpenbaring formidles på en rekke måter, herun-
der for eksempel drømmer, syner, samtaler med 
himmelske sendebud og inspirasjon. Noen åpenba-
ringer mottas øyeblikkelig og intenst, mens andre 
gjenkjennes gradvis og umerkelig. De to erfaringene 
med lys som jeg beskrev, hjelper oss å bedre forstå 
disse to grunnleggende mønstrene for åpenbaring.

Et lys som blir slått på i et mørkt rom, er som å 
motta et budskap fra Gud raskt, fullstendig og alt på 
én gang. Mange av oss har opplevd dette mønsteret 
for åpenbaring når vi har fått svar på oppriktige 
bønner eller mottatt nødvendig veiledning eller 
beskyttelse i henhold til Guds vilje og valg av tid. 
Beskrivelser av slike øyeblikkelige og intense til-
kjennegivelser finnes i Skriftene, er gjenfortalt i Kir-
kens historie, og erfart i vårt eget liv. Disse mektige 
miraklene finner virkelig sted. Dette mønsteret for 
åpenbaring forekommer imidlertid relativt sjelden.

Den gradvise forsterkningen av lys som strømmer 
fra den stigende solen, er som å motta et budskap 
fra Gud “linje på linje og bud på bud” (2 Nephi 
28:30). Som regel kommer åpenbaring i små doser 
over tid, og gis i henhold til vårt ønske, vår verdig-
het og vår forberedelse. Den slags kommunikasjon 
fra vår himmelske Fader vil gradvis “falle på [vår 
sjel] som himmelens dugg” (L&p 121:45). Dette 

mønsteret for åpenbaring er det vanligste, og viser 
seg i Nephis opplevelser da han prøvde flere ulike 
fremgangsmåter før han lyktes med å få tak i mes-
singplatene fra Laban (se 1 Nephi 3-4). Til slutt ble 
han ledet av Ånden til Jerusalem, men han “visste 
ikke på forhånd hva [han] skulle gjøre” (1 Nephi 
4:6). Han lærte heller ikke å bygge et skip med fint 
tømmermannsarbeide på én gang, men “fra tid til 
annen viste Herren [ham] hvordan [han] skulle 
bearbeide tømmeret til skipet” (1 Nephi 18:1).

Både Kirkens historie og våre egne liv er fulle av 
eksempler på Herrens mønster for å motta åpenba-
ring “linje på linje og bud på bud”. Alle det gjen-
gitte evangeliums grunnleggende sannheter ble for 
eksempel ikke gitt til profeten Joseph Smith i Den 
hellige lund på én gang. Disse uvurderlige skattene 
ble åpenbart etter hvert som omstendighetene for-
dret det og tiden var inne…

Vi som medlemmer av Kirken har lett for å legge 
så stor vekt på forbløffende og dramatiske åndelige 
tilkjennegivelser, at vi kanskje ikke verdsetter, eller 
vi overser, det mer alminnelige mønsteret som Den 
hellige ånd utfører sitt arbeid ved. Nettopp det at 
“middelet [er] så enkelt” (1 Nephi 17:41) når vi mot-
tar små og gradvise åndelige tilskyndelser som over 
tid og til sammen utgjør det ønskede svar eller den 
veiledning vi trenger, kan få oss til å se “forbi målet” 
(Jakobs bok 4:14).
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MAI: PROFETER OG ÅPENBARING

Se tillegget for andre 
forslag til undervisning 
og læring.

Hvordan kan jeg gjøre mine 
bønner mer meningsfylte?
Vår himmelske Fader elsker oss og ønsker at vi skal kommunisere med ham i 
bønn. Når vi ber, skulle vi fortelle vår himmelske Fader hva vi føler i hjertet. Vi 
skulle ikke gjenta meningsløse ord eller setninger. Gjennom oppriktig, inderlig 
bønn kan vi føle nærhet til vår himmelske Fader.

Forbered deg åndelig

Når du forbereder deg, skulle du ydmykt studere disse ressursene. Hva ønsker du at de 
unge mennene skal oppdage om bønn?

Lukas 22:41- 42; Helaman 10:5; L&p 
46:30- 31 (Vi skulle søke Guds vilje når 
vi ber)

3 Nephi 14:7; L&p 9:7- 8 (Bønn skulle 
etterfølges av trofast innsats)

3 Nephi 17- 19 (Jesus Kristus ber sam-
men med nephittene og underviser 
om bønn)

Moroni 10:3- 5 (Be med tro, et opprik-
tig hjerte og ærlig hensikt)

Veiledning til Skriftene, “Bønn,” 19

Henry B. Eyring, “Prestedømmet og 
personlig bønn,” Ensign eller Liahona, 
mai 2015, 84- 87

David A. Bednar, “Be i tro,” Ensign 
eller Liahona, mai 2008, 94- 97

David A. Bednar, “Be alltid,” Ensign 
eller Liahona, nov. 2008, 41- 44

Jeg oppfyller min plikt overfor Gud 
(2010), 38

“Bønn,” Tro mot pakten (2004), 7- 12

Video: “Daglig brød: Erfaring”

La de unge mennene lede

Et medlem av quorumspresidentskapet leder quorumsmøtet. Han leder de unge men-
nene i å rådføre seg med hverandre om quorumssaker, lærer dem deres prestedømsplik-
ter (fra Skriftene og Plikt overfor Gud- boken) og inviterer en veileder eller et annet 
quorumsmedlem til å holde en evangelieleksjon. Han kan forberede seg ved å fylle ut et 
møteprogram for et quorumsmøte under et presidentskapsmøte.

Hvilke meningsfylte 
erfaringer har du hatt 
med bønn? Hva har disse 
erfaringene lært deg om 
å kommunisere med vår 
himmelske Fader? Hva har 
du gjort for at dine bønner 
skal bli mer meningsfylte?

Når har du hørt de unge 
mennene i quorumet be? 
Hvordan kan du hjelpe 
dem å gjøre sine bøn-
ner mer meningsfylte? 
Hvordan kan det å forstå 
hvordan de kan kommu-
nisere med vår himmel-
ske Fader, hjelpe dem nå 
og i fremtiden?
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Begynn læringsprosessen

Velg mellom disse forslagene, eller finn på dine egne for å repetere forrige ukes leksjon 
og introdusere denne ukens leksjon:

• Be de unge mennene tegne et bilde 
som forestiller noe de lærte i forrige 
ukes leksjon, og be dem om å presen-
tere bildene sine. Hva har de gjort for 
å anvende det de har lært? Har de 
spørsmål eller ytterligere innsikt om 
det de lærte?

• Be de unge mennene lage en liste 
over hvordan vi kommuniserer med 
andre. Hvordan ligner disse kommu-
nikasjonsmetodene på bønn til vår 
himmelske Fader? På hvilken måte er 
de forskjellige? Hvilke spørsmål har 
de unge mennene om bønn?

Lær sammen

Hver av aktivitetene nedenfor vil hjelpe quorumsmedlemmene å forstå hvordan de kan 
gjøre sine bønner mer meningsfylte. Følg Åndens inspirasjon, og velg en eller flere som 
vil fungere best for ditt quorum:

• Velg historier og korte sitat fra 
president Henry B. Eyrings tale 
“Prestedømmet og personlig bønn” 
som du føler vil være mest menings-
fylt for de unge mennene i quorumet. 
Skriv disse historiene eller sitatene på 
forskjellige ark. Be de unge mennene 
velge et ark, lese det for quorumet og 
lede en diskusjon om hva som under-
vises. Hvordan kan bønn hjelpe dem 
i deres prestedømstjeneste? Vurder 
å dele en erfaring der din preste-
dømstjeneste ble velsignet ved bønn, 
eller be de unge mennene om å dele 
lignende opplevelser. 

• Be de unge mennene finne et 
eksempel på bønn i Skriftene som de 
finner inspirerende (foreslå om nød-
vendig at de leser skriftstedene som 
er nevnt i denne oversikten), eller vis 
videoen “Daglig brød: Erfaring.” Be 
dem fortelle hva de finner ut og hva 
de lærer om bønn av dette eksemplet.

• Be de unge mennene lese et skrift-
sted om bønn (for eksempel de som 
er foreslått i denne oversikten). Be 
dem skrive ned et prinsipp om bønn 
som de lærer av skriftstedet og et 
eksempel på dette prinsippet fra sitt 
eget eller andres liv. Be dem fortelle et 
annet quorumsmedlem hva de skrev. 
Hva lærte de unge mennene av hver-
andre som kan hjelpe dem å gjøre sine 
bønner mer meningsfylte?

• Gi hvert quorumsmedlem en del 
av en av eldste David A. Bednars taler 
som er foreslått i denne oversikten. Be 
dem understreke praktiske råd eldste 
Bednar gir for å hjelpe oss å gjøre våre 
bønner mer meningsfylte. Be de unge 
mennene fortelle hva de finner ut. Be 
dem så forestille seg at de lærer noen å 
be. Hva ville de undervise i, og hvor-
dan ville de gjøre det? Vurder å rolle-
spille en mulig undervisningssituasjon.

Undervisningstips

“Når en person har svart 
på et spørsmål eller gitt 
innsikt i noe, kan du opp-
fordre andre til å tilføye 
noe eller gi uttrykk for en 
annen oppfatning. Når 
noen stiller et spørsmål, 
kan du omdirigere det 
til de andre istedenfor å 
svare på det selv. Spør for 
eksempel: ‘Har noen andre 
lyst til å svare på det spørs-
målet?’” (Undervisning, 
intet større kall [1999], 67).
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• Be hver ung mann om å studere 
ett av prinsippene for bønn som er 
behandlet i Tro mot pakten,side 7- 12, 
eller i oppføringen om bønn i Veiled-
ning til Skriftene. Be dem undervise 
quorumet om det de lærer. Oppfordre 
de unge mennene til å gi personlige 
eksempler når de underviser.

• Arbeid som quorum med den 
første læreaktiviteten på side 38 i 
Plikt overfor Gud- boken. Gi de unge 
mennene tid på quorumsmøtet til å 
skrive eller revidere sine planer om 
å etablere en vane med regelmessig 
bønn (se side 15, 39 eller 63).

Be de unge mennene fortelle hva de har lært i dag. Forstår de hvordan de kan gjøre 
sine bønner mer meningsfylte? Hvilke følelser eller tilskyndelser får de? Har de andre 
spørsmål? Ville det være verdt å bruke mer tid på denne læresetningen?

Oppfordre til å handle

Det medlem av quorumspresidentskapet som leder, avslutter møtet. Han kan:

• Presentere sin plan for å etablere en 
vane med regelmessig bønn.

• Fortelle om personlige erfaringer 
som har lært ham om bønnens kraft.

Undervisning på 
Frelserens måte

Frelseren elsket og ba for 
dem han underviste. Når 
vi blir kjent med og elsker 
dem vi underviser, ber vi 
for dem ved navn og om 
konkrete utfordringer og 
muligheter de står overfor.
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Utvalgte ressurser

Utdrag fra eldste David A. Bednar, “Be alltid,” Ensign 
eller Liahona, nov. 2008, 41-44

Enkelt sagt er bønn kommunikasjon til vår himmel-
ske Fader fra hans sønner og døtre på jorden. “Så 
snart vi lærer å kjenne vårt sanne forhold til Gud 
(nemlig at Gud er vår Fader, og vi er hans barn), 
blir med ett bønn noe naturlig og instinktivt fra vår 
side” (Bible Dictionary, “Prayer”, 752). Vi er befalt 
å be alltid til Faderen i Sønnens navn (se 3 Nephi 
18:19-20). Vi er lovet at hvis vi ber oppriktig om 
noe som er riktig og godt og i overensstemmelse 
med Guds vilje, kan vi bli beskyttet og rettledet (se 
3 Nephi 18:20; L&p 19:38)…

Det kan være ting i vår karakter, i vår oppførsel eller 
noe som angår vår åndelige vekst, som vi trenger 
å snakke med vår himmelske Fader om i morgen-
bønn. Etter å ha gitt behørig uttrykk for takk for 
mottatte velsignelser, ber vi om forståelse, rettled-
ning og hjelp til å gjøre det vi ikke kan gjøre ved 
egen styrke alene. For eksempel kan vi når vi ber:

•  Tenke igjennom situasjoner da vi har snakket 
hardt eller upassende til dem vi er mest glad i.

•  Erkjenne at vi vet bedre, men at vi ikke alltid 
handler i samsvar med hva vi vet.

•  Uttrykke anger over våre svakheter og for ikke å 
ha avlagt det naturlige menneske i større grad.

•  Bestemme oss for i større grad å følge Frelse-
rens eksempel.

•  Be om mer styrke til å gjøre det bedre og bli 
bedre.

En slik bønn er en viktig del av den åndelige forbe-
redelsen av dagen.

I dagens løp har vi en bønn i vårt hjerte om fortsatt 
hjelp og rettledning – som Alma foreslo: “La alle 
dine tanker være rettet mot Herren” (Alma 37:36).

Vi merker oss i løpet av nettopp denne dagen at 
det oppstår situasjoner da vi normalt ville ha vært 
tilbøyelige til å opptre strengt, men gjør det ikke, 
eller vi kan lett bli sinte, men blir det ikke. Vi forstår 
det er hjelp og styrke fra himmelen og erkjenner 
ydmykt at det er svar på bønn. Selv i erkjennelsens 
øyeblikk oppsender vi en stille takkens bønn.

På slutten av dagen kneler vi ned igjen og avlegger 
rapport til vår Fader. Vi gjennomgår dagens hendel-
ser og uttrykker en dypfølt takk for velsignelsene 
og hjelpen vi fikk. Vi omvender oss, og med hjelp 
fra Herrens ånd ser vi hvordan vi kan gjøre det 
bedre og bli bedre i morgen. Slik bygger vår aften-
bønn på, og blir en fortsettelse av, vår morgenbønn. 
Og vår aftenbønn er også en forberedelse til en 
meningsfylt morgenbønn.

Morgen- og aftenbønn – og alle bønner mellom 
disse – er ikke ubeslektede, separate foreteelser, men 
knyttes sammen for hver dag og i dagevis, ukevis, 
måneder og til og med år. Det er delvis slik vi opp-
fyller Skriftenes formaning om å “be alltid” (Lukas 
21:36, 3 Nephi 18:15, 18; L&p 31:12). Slike menings-
fylte bønner er medvirkende til at vi oppnår de 
høyeste velsignelser Gud har til sine trofaste barn.
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MAI: PROFETER OG ÅPENBARING

Se tillegget for andre 
forslag til undervisning 
og læring.

Hvordan kan jeg styrke 
mitt vitnesbyrd?
Et vitnesbyrd er en åndelig bekreftelse om sannheten, gitt av Den hellige ånd. 
Som medlemmer av Kirken har vi en hellig anledning til, og ansvar for å få vårt 
eget vitnesbyrd. Hvis vi søker et vitnesbyrd gjennom studium, bønn og etterle-
velse av evangeliet, vil Den hellige ånd hjelpe oss å vite at evangeliet er sant.

Forbered deg åndelig

Studer ydmykt følgende skriftsteder og ressurser. Hva finner du som vil inspirere de 
unge mennene til å få et vitnesbyrd?

Johannes 7:16- 17 (Hvis vi gjør Herrens 
vilje, vil vi få et vitnesbyrd)

1 Korinterbrev 2:9- 13; Alma 5:45- 46; 
L&p 8:2- 3 (Den hellige ånd vitner 
om sannheten)

Jakobs brev 1:5; 1 Nephi 10:17- 19; 
15:11; 3 Nephi 18:20; Moroni 10:3- 5 
(For å få et vitnesbyrd, må vi be og 
søke etter det)

Mosiah 26:3; Alma 12:11 (Hindringer 
for å oppnå et vitnesbyrd)

L&p 9:7- 9 (Vi må studere selv før vi 
spør)

Dieter F. Uchtdorf, “Motta et vitnes-
byrd om lys og sannhet,” Ensign eller 
Liahona, nov. 2014, 20- 23

Jeffrey R. Holland, “Herre, jeg tror,” 
Ensign eller Liahona, mai 2013

Quentin L. Cook, “Har dere denne 
følelsen nå?” Ensign eller Liahona, nov. 
2012, 6- 9

Craig C. Christensen, “Disse ting vet 
jeg selv,” Ensign eller Liahona, nov. 
2014, 50–52

“Vitnesbyrd,” Tro mot pakten (2004), 
171- 173

Video: “Å vente på veien til Damaskus”

La de unge mennene lede

Et medlem av quorumspresidentskapet leder quorumsmøtet. Han leder de unge men-
nene i å rådføre seg med hverandre om quorumssaker, lærer dem deres prestedømsplik-
ter (fra Skriftene og Plikt overfor Gud- boken) og inviterer en veileder eller et annet 
quorumsmedlem til å holde en evangelieleksjon. Han kan forberede seg ved å fylle ut et 
møteprogram for et quorumsmøte under et presidentskapsmøte.

Hvordan har du fått ditt 
eget vitnesbyrd? Hvordan 
har ditt vitnesbyrd påvir-
ket ditt liv som ektemann, 
far, prestedømsbærer og 
Kristi disippel?

Hva vet du om vitnesbyr-
det til de unge mennene i 
ditt quorum? Hvordan vil 
det å ha et sterkt vitnes-
byrd påvirke deres liv nå 
og i fremtiden? Hva kan 
du gjøre for å oppmuntre 
quorumsmedlemmene til å 
styrke sitt vitnesbyrd?
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Begynn læringsprosessen

Velg mellom disse forslagene, eller finn dine egne for å repetere forrige ukes leksjon og 
introdusere denne ukens leksjon:

• Be de unge mennene fortelle om 
erfaringer de har hatt med å anvende 
et prinsipp fra forrige ukes leksjon. 
Du kan gjerne fortelle om en egen 
erfaring for å bidra til å få diskusjo-
nen i gang.

• Les som quorum eldste Craig C. 
Christensens sammenligning av et 
vitnesbyrd og et redwood- tre i hans 
tale “Disse ting vet jeg selv.” Ta om 
mulig med et bilde av et redwood- tre, 
og forklar at dette treet vokser fra et 
frø som er bare noen få millimeter 
langt. Be de unge mennene fortelle 
hva denne sammenligningen lærer 
dem om å styrke sitt vitnesbyrd.

Lær sammen

Hver av aktivitetene nedenfor vil hjelpe quorumsmedlemmene å lære hvordan de kan få 
sitt eget vitnesbyrd. Følg Åndens inspirasjon, og velg en eller flere som vil fungere best 
for ditt quorum:

• Be et quorumsmedlem undervise en 
del av denne leksjonen. Han kan gjøre 
dette som en del av sin Plikt overfor 
Gud- plan for å lære og undervise om 
bønn og personlig åpenbaring (se 
“Forstå læren,” side 18, 42 eller 66).

• Be noen av de unge mennene lese 
1 Nephi 10:17- 19, og be andre om å 
lese Alma 5:45- 47. Hva gjorde Nephi 
og Alma for å få sitt eget vitnesbyrd? 
Hva annet kan unge menn lære av 
disse eksemplene? Hvilke andre 
eksempler kan de finne i Skriftene? 
Be dem fortelle om erfaringer de har 
hatt, som har styrket deres vitnes-
byrd. Hva kan de gjøre for å søke flere 
opplevelser som disse?

• Be hver av de unge mennene studere 
en av hoveddelene av president Dieter 
F. Uchtdorfs tale “Motta et vitnes-
byrd om lys og sannhet.” Be de unge 

mennene merke seg hva president 
Uchtdorf sier om å få et vitnesbyrd, 
og be dem fortelle hva de finner ut. 
Skriv på tavlen: “Å få et vitnesbyrd er 
som__________.” Be noen unge menn 
om å komme frem til tavlen og fortelle 
hvordan de ville fullføre dette utsagnet.

• Be hver av de unge mennene om 
å lese et av skriftstedene i denne 
oversikten for å finne måter å få og 
styrke et vitnesbyrd på, eller ting som 
hindrer oss i å få et vitnesbyrd. Etter 
at de har utvekslet noen ideer kan du 
be dem om å tenke på hvordan de kan 
hjelpe andre quorumsmedlemmer å 
styrke sitt vitnesbyrd. Hvordan kan 
de hjelpe familiemedlemmer? venner 
på skolen?

• Be hver av de unge mennene om å 
lage en liste over ting som kan svekke 
deres vitnesbyrd og hvordan de kan 

Undervisningstips

“Ofte inneholder en 
leksjon mer stoff enn du 
kan bruke på den tiden 
du har til rådighet. I slike 
tilfeller skulle du velge ut 
det som vil ha størst nytte 
for dem du underviser” 
(Undervisning, intet større 
kall [1999], 98).
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holde det sterkt, når de leser 9. og 10. 
avsnitt av eldste Quentin L. Cooks 
tale “Har dere denne følelsen nå?” Be 

de unge mennene gi eksempler de har 
sett som illustrerer noe de har skrevet 
i listene sine.

Be de unge mennene fortelle hva de har lært i dag. Forstår de hvordan de kan få sitt 
eget vitnesbyrd? Hvilke følelser eller tilskyndelser får de? Har de andre spørsmål? Ville 
det være verdt å bruke mer tid på denne læresetningen?

Oppfordre til å handle

Den unge mannen som leder, avslutter møtet. Han kan:

• Bære sitt vitnesbyrd om betyd-
ningen av at hver enkelt får sitt eget 
vitnesbyrd om evangeliet.

• Be andre quorumsmedlemmer om 
å bære sitt vitnesbyrd.

• Be quorumsmedlemmene tenke 
på ting de kan gjøre for å styrke sitt 
vitnesbyrd.

Undervisning på 
Frelserens måte

Frelseren oppfordret sine 
tilhengere til å vitne om 
sannheten, og når de 
gjorde det, rørte Ånden 
ved deres hjerter. Tenk på 
de unge mennene i klassen 
og deres livserfaringer. 
Når du underviser, skulle 
du se etter muligheter 
for de unge mennene til 
å bære sitt vitnesbyrd om 
evangeliets sannheter 
– både på formelle og ufor-
melle måter.

Beslektede 
ungdomsaktiviteter

Planlegg en GUF- aktivitet 
som vil hjelpe de unge 
mennene å anvende det de 
har lært i denne leksjonen.
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Utvalgte ressurser

Utdrag fra Craig C. Christensen, “Disse ting vet jeg 
selv,” Ensign eller Liahona, nov. 2014, 51–52

Noen snakker om et vitnesbyrd som om det var en 
lysbryter – den er enten av eller på. Enten har man 
et vitnesbyrd, eller så har man det ikke. I virkelighe-
ten er et vitnesbyrd mer som et tre som går gjennom 
forskjellige stadier av utvikling og vekst. Noen av 
de høyeste trærne på jorden finnes i Redwood nasjo-
nalpark i det vestlige USA. Når man står ved foten 
av disse enorme trærne, er det fantastisk å tenke på 
at hvert av dem har vokst fra et lite frø. Slik er det 
også med vårt vitnesbyrd. Selv om de kanskje ikke 
begynner med en enkelt åndelig opplevelse, vokser 
og utvikler de seg med tiden ved konstant næring 
og hyppige åndelige opplevelser.

Da er det ikke rart at da profeten Alma forklarte 
hvordan vi utvikler et vitnesbyrd, talte han om et 
frø som vokser til et tre. “Hvis dere gir plass,” sa 
han, “så et frø kan bli sådd i deres hjerte, se, hvis 
det er et ekte frø, eller et godt frø, og hvis dere ikke 
kaster det ut ved deres vantro… vil det begynne 
å svulme i deres bryst, og når dere føler denne 
svulmende bevegelse, vil dere begynne å si til dere 
selv: Dette må nødvendigvis være et godt frø – eller 
ordet må være godt – for det begynner å utvide min 
sjel, ja, det begynner å opplyse min forstand, ja, jeg 
begynner å fryde meg over det” [Alma 32:28].

Det er ofte slik et vitnesbyrd begynner – med hel-
lige, opplysende, betryggende følelser som viser oss 
at Guds ord er sanne. Men uansett hvor gode disse 
følelsene er, er de bare begynnelsen. Deres arbeid 
for å utvikle deres vitnesbyrd er ikke gjort – mer enn 
arbeidet med å dyrke et redwood- tre er gjort når 
den første lille spiren stikker opp av jorden. Hvis 
vi ignorerer eller forsømmer disse tidlige åndelige 
tilskyndelsene, hvis vi ikke gir dem næring ved 
å fortsette å studere Skriftene og be og søke flere 
opplevelser med Ånden, vil våre følelser bli borte og 
vårt vitnesbyrd vil avta.

Som Alma sa: “Men hvis dere forsømmer treet og 
ikke har tanke for å pleie det og gi det næring, se, 
da vil det ikke slå rot, og når solen svir det med sin 
hete, visner det fordi det ikke har noen rot, og dere 
rykker det opp og kaster det bort” [Alma 32:38].

I de fleste tilfeller vokser vårt vitnesbyrd på samme 
måte som et tre vokser – gradvis, nesten umerke-
lig, som følge av vår konstante omsorg og flittige 
innsats. “Men hvis dere vil pleie ordet,” lovet Alma, 
“og gi det næring, ja, med deres tro og med stor flid 
og med tålmodighet vil pleie treet og gi det næring 
når det begynner å vokse, idet dere ser fremover til 
frukten, da skal det slå rot, og se, det skal bli et tre 
som vokser frem til evig liv” [Alma 32:41].
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MAI: PROFETER OG ÅPENBARING

Se tillegget for andre 
forslag til undervisning 
og læring.

Hva har president Monson 
lært bærere av Det aronske 
prestedømme?
En del av vår ed og pakt som prestedømsbærere, er å ta imot Herrens tjenere, 
inkludert den levende profet, og leve ved hvert ord som går ut av Guds munn 
(se L&p 84:36, 44). President Thomas S. Monson har lært bærere av Det aronske 
prestedømme å være villige og verdige til å gjøre sin plikt. Han oppfordrer oss 
til å forsvare rettferdige prinsipper, selv om vi må stå alene. Han ønsker at vi 
skal forstå hvordan vi kan bruke prestedømmet til å velsigne og tjene mennes-
kene rundt oss.

Forbered deg åndelig

Studer ydmykt disse senere tids taler av president Monson til prestedømsbærere:

“En hellig tillit,” Ensign eller Lia-
hona, mai 2016, 85

“Prestedømmet – en hellig gave,” 
Ensign eller Liahona, mai 2015, 88–90

“Hold budene,” Ensign eller Liahona, 
nov. 2015, 83–85

“Trygt ledet hjem,” Ensign eller 
Liahona, nov. 2014, 67- 69

“Vær frimodig og sterk,” Ensign eller 
Liahona, mai 2014

Videoer: “Misjonærarbeid: En 
prestedømsplikt,”“Våg å stå alene”

La de unge mennene lede

Et medlem av quorumspresidentskapet leder quorumsmøtet. Han leder de unge men-
nene i å rådføre seg med hverandre om quorumssaker, lærer dem deres prestedømsplik-
ter (fra Skriftene og Plikt overfor Gud- boken) og inviterer en veileder eller et annet 
quorumsmedlem til å holde en evangelieleksjon. Han kan forberede seg ved å fylle ut et 
møteprogram for et quorumsmøte under et presidentskapsmøte.

Hva har du lært av presi-
dent Monson om preste-
dømstjeneste? Hvordan 
har du anvendt hans lære 
og eksempel?

Vet de unge mennene i 
ditt quorum hva president 
Monson har sagt til dem 
som prestedømsbærere, 
på den senere tids konfe-
ranser? Hvordan kan du 
hjelpe de unge mennene å 
forstå hvordan president 
Monsons budskap angår 
deres liv?
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Begynn læringsprosessen

Velg mellom disse forslagene, eller finn på dine egne for å repetere forrige ukes leksjon 
og introdusere denne ukens leksjon:

• La de unge mennene gå sammen 
to og to. Be dem om å dele med 
hverandre noe de husker fra forrige 
ukes leksjon.

• Gjennomgå som quorum det som 
står om “Prestedømsplikter” i Plikt 
overfor Gud- boken, og skriv pliktene 
på tavlen (se side 23, 46- 47 eller 70- 71). 
Hva har president Monson sagt om 
disse pliktene? Be de unge mennene 
legge til på tavlen alt de finner i løpet 
av leksjonen som president Monson 
har sagt om deres prestedømsplikter.

Lær sammen

Hver av aktivitetene nedenfor vil hjelpe quorumsmedlemmene å studere den senere tids 
budskap fra president Thomas S. Monson til prestedømsbærere. Følg Åndens inspira-
sjon, og velg en eller flere som vil fungere best for ditt quorum:

• Gi hver ung mann et eksemplar av 
en av president Monsons siste taler 
til prestedømsbærere (se talene som 
er oppført i denne oversikten). Be 
de unge mennene finne en historie i 
talen, gjenfortelle den til quorumet 
med egne ord og fortelle hva den 
lærer oss om prestedømstjeneste.

• Be de unge mennene lese en av 
president Monsons siste taler og finne 
en uttalelse som de ønsker å huske. 
Gi hver ung mann et lite kort, og be 
dem skrive uttalelsen på kortet. Be 
quorumsmedlemmene presentere 
sine uttalelser og forklare hvorfor de 
valgte dem.

• Vis en eller begge videoene som 
er foreslått i denne oversikten, og gi 
hver ung mann tid til å skrive et kort 
sammendrag av sine tanker og inn-
trykk. Be de unge mennene dele med 
quorumet hva de skrev. Hvordan 

kan det å følge president Monsons 
råd i disse videoene hjelpe oss å bli 
bedre prestedømstjenere?

• Be de unge mennene finne skriftste-
der som president Monson bruker til å 
undervise om prestedømstjeneste. Be 
dem dele med hverandre hva de lærer 
av disse skriftstedene. Be dem bruke 
fotnotene til å finne andre skriftsteder 
som handler om prestedømmet. Hvor-
dan vil de bruke det de finner, når de 
oppfyller sine prestedømsplikter?

• Be halvparten av quorumet om å 
granske en av president Monsons taler 
og se etter ting han ber prestedømsbæ-
rere om å gjøre. Be den andre halvpar-
ten granske samme tale på jakt etter 
velsignelser han lover. Be quorums-
medlemmene fortelle hva de finner ut. 
Hvordan vil de anvende rådene hans 
på sin prestedømstjeneste?

Undervisningstips

“Prøv ikke å bruke alt 
som kan sies om et spe-
sielt emne. Elevene vil 
sannsynligvis allerede ha 
en viss forståelse av det. 
Husk at leksjonen din ikke 
er den eneste gangen de 
vil lære om emnet” (Under-
visning, intet større kall 
[1999], 99).
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Be de unge mennene fortelle hva de har lært i dag. Forstår de president Monsons bud-
skap til dem? Hvilke følelser eller tilskyndelser får de? Har de andre spørsmål? Ville 
det være verdt å bruke mer tid på dette emnet?

Oppfordre til å handle

Den unge mannen som leder, avslutter møtet. Han kan:

• Uttrykke sine følelser overfor presi-
dent Monson.

• Oppfordre andre quorumsmedlem-
mer til å formidle sine inntrykk om 
hva de har lært.

• Be quorumsmedlemmene lage eller 
forbedre sine planer under “Preste-
dømsplikter” i Plikt overfor Gud- boken 
basert på det de har lært i dag.

Undervisning på 
Frelserens måte

I enhver sammenheng 
var Frelseren et eksempel 
og en mentor. Han lærte 
sine disipler å be ved å be 
sammen med dem. Han 
lærte dem å vise kjærlighet 
og yte tjeneste ved måten 
han elsket og betjente dem 
på. Han lærte dem hvordan 
de skulle undervise i hans 
evangelium ved måten han 
underviste i det på. Hvor-
dan vil du som prestedøms-
bærer være et eksempel 
og en mentor for de unge 
menn i ditt quorum?

Beslektede 
ungdomsaktiviteter

Planlegg en GUF- aktivitet 
som vil hjelpe de unge 
menn å anvende det de 
har lært i denne leksjonen.
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Utvalgte ressurser

Utdrag fra Thomas S. Monson, “Vær frimodig og sterk,” 
Ensign eller Liahona, mai 2014, 67

Da jeg tjenestegjorde i Sjøforsvaret under 2. ver-
denskrig, hørte jeg om tapre handlinger, tilfeller av 
dristighet og eksempler på mot. Noe jeg aldri vil 
glemme, er det stillferdige motet til en 18 år gammel 
sjømann av en annen tro, som ikke var for stolt til 
å be. Av de 250 mennene i kompaniet, var han den 
eneste som hver kveld knelte ned ved siden av køyen 
sin, noen ganger midt i mobbernes hån og de vantros 
morsomheter. Med bøyd hode ba han til Gud. Han 
vaklet aldri. Han nølte aldri. Han hadde mot.

For ikke lenge siden hørte jeg et eksempel på en som 
virkelig syntes å mangle dette indre motet. En venn 
fortalte om et åndelig og trosfremmende nadverds-
møte hun og hennes mann hadde vært på i menig-
heten. En ung mann som hadde en prests embede i 
Det aronske prestedømme, gjorde hele menigheten 
rørt da han talte om evangeliets sannheter og om 
gleden ved å holde budene. Han bar et glødende, 
gripende vitnesbyrd der han sto på talerstolen, ren 
og velstelt i hvit skjorte og slips.

Senere samme dag, da denne kvinnen og mannen 
hennes kjørte ut av nabolaget sitt, så de den samme 
unge mannen som hadde inspirert dem slik bare noen 
timer tidligere. Nå gjorde han imidlertid et helt annet 
inntrykk, der han gikk langs fortauet kledd i sjuskete 
klær – og røykte en sigarett. Min venn og mannen 
hennes ble ikke bare veldig skuffet og lei seg, men de 
ble også forvirret over hvordan han så overbevisende 

kunne synes å være én person på nadverdsmøtet og 
deretter så raskt synes å være en helt annen.

Utdrag fra Thomas S. Monson, “Trygt ledet hjem,” 
Ensign eller Liahona, nov. 2014, 68.

Som bærere av prestedømmet er vi blitt satt på 
jorden i en vanskelig tid. Vi lever i en komplisert 
verden med strømmer av konflikt overalt. Politiske 
planer ødelegger nasjoners stabilitet, tyranner søker 
makt, og enkelte samfunnslag blir tilsynelatende 
alltid utnyttet, frarøvet muligheter og overlatt til 
seg selv med en følelse av nederlag. Menneskenes 
sofisterier ringer i ørene våre, og synd omgir oss.

Det er vårt ansvar å være verdige til alle de strå-
lende velsignelser vår himmelske Fader har i vente 
for oss. Hvor vi enn befinner oss, har vi prestedøm-
met med oss. Står vi på hellige steder? Vær så snill, 
før dere setter dere selv og deres prestedømme i fare 
ved å driste dere inn på steder eller delta i aktivite-
ter som ikke er verdige dere eller dette prestedøm-
met, stopp opp og tenk over konsekvensene.

Vi som er blitt ordinert til Guds prestedømme kan 
være utslagsgivende. Når vi opprettholder vår 
personlige renhet og hedrer vårt prestedømme, 
blir vi gode eksempler for andre å følge. Apostelen 
Paulus formante: “Vær et forbilde for de troende i 
tale, i ferd, i kjærlighet, i tro, i renhet!” [1 Timoteus 
4:12]. Han skrev også at Kristi etterfølgere skulle 
være “som lys i verden” [Filipperne 2:15]. Å være et 
eksempel på rettferdighet kan bidra til å opplyse en 
stadig mørkere verden.
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MAI: PROFETER OG ÅPENBARING

Se tillegget for andre 
forslag til undervisning 
og læring.

Hvordan kan en patriarkalsk 
velsignelse hjelpe meg?
En patriarkalsk velsignelse er personlig åpenbaring for vårt liv. Den hjelper oss 
å forstå våre muligheter og de velsignelser vi kan få hvis vi er trofaste. Den kan 
inneholde løfter, formaninger og advarsler for å veilede vårt liv. Den hjelper 
oss også å vite at vår himmelske Fader kjenner og bryr seg om oss personlig.

Forbered deg åndelig

Når du forbereder deg, skulle du ydmykt studere disse skriftstedene og ressursene. Hva 
tror du vil være til størst hjelp for de unge mennene du underviser?

Alma 16:16- 17; 3 Nephi 17:2- 3 (Vi 
skulle forberede vårt hjerte til å motta 
instruksjon fra Herren)

3 Nephi 20:25- 27 (Israels hus velsig-
ner familier på jorden)

L&p 82:10; 130:20- 21 (Velsignelser er 
betinget av lydighet)

Henry B. Eyring, “Hjelp dem å sikte 
høyt,” Ensign eller Liahona, nov. 2012, 
60- 67

Boyd K. Packer, “Råd til ungdom,” 
Ensign eller Liahona, nov. 2011, 16- 19

Carlos A. Godoy, “Herren har en plan 
for oss!” Ensign eller Liahona, nov. 
2014, 96- 98

“Om patriarkalske velsignelser,” New 
Era, mars 2004, 32- 35; eller Liahona, 
mars 2004, 18- 21

“Patriarkalske velsignelser,” Tro mot 
pakten (2004), 123- 124

La de unge mennene lede

Et medlem av quorumspresidentskapet leder quorumsmøtet. Han leder de unge men-
nene i å rådføre seg med hverandre om quorumssaker, lærer dem deres prestedømsplik-
ter (fra Skriftene og Plikt overfor Gud- boken) og inviterer en veileder eller et annet 
quorumsmedlem til å holde en evangelieleksjon. Han kan forberede seg ved å fylle ut et 
møteprogram for et quorumsmøte under et presidentskapsmøte.

Hvis du har mottatt en 
patriarkalsk velsignelse, 
hvordan har den veiledet 
deg? Hvordan har den 
hjulpet deg i tider med 
motgang? Hvordan har 
den inspirert deg?

På hvilke måter kan en 
patriarkalsk velsignelse 
være en rettesnor i livet til 
de unge menn du under-
viser? Hvorfor er det 
viktig for dem å kjenne sin 
avstamming i Israels hus? 
Hvordan kan du hjelpe 
dem å forberede seg til 
å motta en patriarkalsk 
velsignelse?
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Begynn læringsprosessen

Velg mellom disse forslagene, eller finn dine egne for å repetere forrige ukes leksjon og 
introdusere denne ukens leksjon:

• Vis en gjenstand eller et bilde 
for å minne de unge mennene på 
forrige ukes leksjon. Hvilke erfarin-
ger har de hatt med å anvende det 
de har lært? Spør dem om de har 
flere spørsmål eller kommentarer til 
temaet i den leksjonen.

• Skriv på tavlen: “Hvordan kan en 
patriarkalsk velsignelse hjelpe meg?” 
Be de unge mennene foreslå svar på 
dette spørsmålet. Gå tilbake til dette 
spørsmålet gjennom hele leksjonen. 
Som en del av diskusjonen kan du 
vurdere å dele eldste Carlos A. God-
oys historie om hvordan hans patriar-
kalske velsignelse har hjulpet ham å 
ta viktige avgjørelser (se “Herren har 
en plan for oss!” Ensign eller Liahona, 
nov. 2014, 96- 98). 

Lær sammen

Hver av aktivitetene nedenfor vil hjelpe quorumsmedlemmene å lære om patriarkalske 
velsignelser. Følg Åndens inspirasjon, og velg en eller flere som vil fungere best for 
ditt quorum:

• Be en eller flere unge menn fortelle 
om sine erfaringer med å motta sin 
patriarkalske velsignelse (eller fortell 
om din egen erfaring). Hvordan 
har deres patriarkalske velsignelse 
hjulpet dem? (Minn quorumet på at 
innholdet i patriarkalske velsignelser 
er hellig og ikke skulle deles med 
andre.) Klipp en kopi av artikkelen 
“Om patriarkalske velsignelser ” i 
biter, en for hvert spørsmål og svar. 
Be et quorumsmedlem velge en del 
av artikkelen og dele spørsmålet og 
svaret med quorumet. Hvilke andre 
spørsmål har de unge mennene?

• Med biskopens tillatelse kan du 
invitere stavspatriarken til å snakke 
med quorumet om patriarkalske 

velsignelser. Oppfordre de unge men-
nene til å stille eventuelle spørsmål de 
måtte ha.

• Be de unge mennene skrive ned 
eventuelle spørsmål de har om 
patriarkalske velsignelser. Let som 
quorum etter svar i Tro mot pakten,side 
123- 124.

• Les som quorum president Boyd K. 
Packers kommentarer om sin patriar-
kalske velsignelse i “Råd til ungdom” 
eller president Henry B. Eyrings 
historie om å motta sin velsignelse i 
“Hjelp dem å sikte høyt.” Be de unge 
mennene finne måter en patriarkalsk 
velsignelse kan hjelpe dem på, og 
fortelle hva de finner ut.

Undervisningstips

“Når én stiller et spørsmål, 
kan du vurdere å innby 
andre til å svare istedenfor 
å svare på det selv. Du kan 
for eksempel si: ‘Det er et 
interessant spørsmål. Hva 
mener dere andre?’ eller 
‘Kan noen hjelpe meg med 
det spørsmålet?’” (Under-
visning, intet større kall 
[1999], 64).
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Undervisning på 
Frelserens måte

Frelseren kjenner de unge 
menn i ditt quorum, og 
han vet hvem de kan bli. 
Han har et arbeid for 
hver av dem å gjøre, og 
han ønsker å hjelpe dem 
å utføre dette arbeidet. 
Hvordan kan du lære de 
unge mennene om Frel-
serens kjærlighet til dem 
mens dere snakker om 
patriarkalske velsignelser?

• Be de unge mennene lese skriftste-
dene som er foreslått i denne over-
sikten, og fortelle hva de føler hvert 

skriftsted lærer dem om patriarkal-
ske velsignelser.

Be de unge mennene fortelle hva de har lært i dag. Forstår de patriarkalske velsignelser 
bedre? Hvilke følelser eller tilskyndelser får de? Har de andre spørsmål? Ville det være 
verdt å bruke mer tid på denne læresetningen?

Oppfordre til å handle

Det medlem av quorumspresidentskapet som leder, avslutter møtet. Han kan:

• Oppfordre quorumsmedlemmer 
som ikke har fått sin patriarkalske 
velsignelse, til å gjøre noe konkret for 
å forberede seg.

• Oppfordre quorumsmedlemmer 
som har fått sin patriarkalske velsig-
nelse, til å studere den regelmessig.
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Utdrag fra “Om patriarkalske velsignelser,” New Era, 
mars 2004, 32-35 eller Liahona, Mars 2004, 18-21

Hva er en patriarkalsk velsignelse?

En patriarkalsk velsignelse har to hovedformål. 
Patriarken vil for det første bli inspirert til å oppgi 
din slektslinje – hvilken av Israels stammer du til-
hører. Ledet av profetiens ånd vil patriarken for det 
annet uttale velsignelser, og han kan også gi løfter, 
advarsler eller formaninger som gjelder spesielt deg. 
Din patriarkalske velsignelse kan peke ut spesielle 
ting som du er i stand til å oppnå, og velsignelser du 
kan motta hvis du utøver tro og er rettskaffen.

Hvorfor er slektslinje viktig?

Ethvert medlem av Kirken tilhører en av Israels 
tolv stammer. De som ikke i bokstavelig forstand 
er etterkommere, blir “adoptert” inn i Israels hus 
ved dåp. Å kjenne din slektslinje kan være en nyttig 
veileder i livet for deg, for det å tilhøre en av de tolv 
stammene bringer velsignelser og oppgaver som er 
spesielle for hver stamme. Velsignelsene Jakob ga 
sine sønner (overhodene for hver av stammene), 
finnes i 1 Mosebok 49.

Hvem kan motta en patriarkalsk velsignelse?

Alle verdige medlemmer av Kirken er berettiget til 
og skulle motta en patriarkalsk velsignelse uavhen-
gig av hvor lenge de har vært medlem.

Hvor gammel må jeg være for å få en velsignelse?

Det er ingen bestemt alder. Du skulle være gammel 
nok til å verdsette velsignelsens hellige natur.

Hvordan blir velsignelsen gitt?

Patriarken legger hendene på hodet ditt og gir 
velsignelsen gjennom inspirasjon. Den vil være en 

åpenbart veiledning for deg. Velsignelsen blir der-
etter transkribert, slik at du har en skriftlig utgave 
du kan studere gjennom hele livet. Kirken oppbeva-
rer også en kopi av velsignelsen i tilfelle du skulle 
komme til å miste din.

Hvordan får jeg en patriarkalsk velsignelse?

Be om en avtale for intervju med biskopen din. Han 
avgjør om du er beredt og verdig, og enten gir han 
deg en anbefaling eller hjelper deg å forberede deg 
til å motta en. Når du har fått anbefalingen, kan du 
kontakte patriarken for å få en avtale. Spør biskopen 
eller patriarken hvem som kan følge deg når du skal 
få velsignelsen, som for eksempel dine foreldre. Og 
ta med anbefalingen til avtalen.

Hvordan kan jeg vite om jeg er rede?

Ønsket om å motta en patriarkalsk velsignelse 
skulle komme av et ønske om å vite og etterleve 
Guds vilje med deg. Nysgjerrighet eller press fra 
andre er ikke riktig grunn til å få en velsignelse. 
Biskopen vil hjelpe til med å avgjøre om du er rede 
til velsignelsen.

Hvordan kan jeg forberede meg?

Du skulle gjøre alt du kan for å komme nærmere 
Herren. Bønn, faste, skriftstudium, meditasjon og 
omvendelse kan hjelpe. Bekymringer for verdslige 
saker skulle vike for en slik hellig anledning.

Når vil løftene i velsignelsen gå i oppfyllelse?

Noen ganger åpenbarer patriarkalske velsignelser 
noe fra vårt førjordiske liv. Men de er for det meste 
veiledning for livet nå og i fremtiden. Fordi velsig-
nelser er av evig natur, kan de inneholde muligheter 
som gjelder livet etter dette.
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Gå inn på lds.org/youth/learn for å se denne enheten på Internett.

OVERSIKT OVER ENHETER

“Guds rikes nøkler er overgitt mennesket på jorden” (L&p 65:2).

Oversiktene i denne enheten vil hjelpe hver ung mann å “lære sin plikt og med all flid 
virke i det embede han er kalt til” (L&p 107:99). I denne enheten kan du hjelpe med-
lemmene av quorumet ditt å forstå hvordan de kan velsigne vår himmelske Faders 
barn gjennom sin verdige utøvelse av prestedømmet.

For å gjøre Plikt overfor Gud til en del av søndagens quorumsmøte, kan du vurdere å 
undervise i Plikt overfor Gud- oversikten nedenfor i løpet av denne enheten.

Oversikter å velge mellom denne måneden:

Hvordan påvirker verdighet vår prestedømskraft? (Plikt overfor Gud)
Hva er prestedømmet?
Hva er prestedømmets nøkler?
Hva er mine plikter som bærer av Det aronske prestedømme?
Hvorfor skal jeg reise på misjon?
Hva vil det si å oppholde Kirkens ledere?

GUF

Tenk over hvordan du kan planlegge aktiviteter som 
har sammenheng med det ungdommene lærer. Et 
nettsted for ungdomsaktiviteter er tilgjengelig for 
å hjelpe deg. Mange av læringsaktivitetene i disse 
oversiktene kan også være effektive GUF- aktiviteter. 
Samarbeid med quorumspresidentskapene om å velge 
og planlegge egnede aktiviteter for å forsterke det de 
unge mennene lærer på søndag.

Plikt overfor Gud

Følgende deler fra Plikt overfor Gud- heftet er aktuelle 
for leksjonene i denne enheten:

“Lev verdig”, side 16- 17, 40- 41, 64- 65

“Forstå læren,” side 18- 20, 42- 44, 66- 68

“Prestedømsplikter,” side 22- 29, 46- 53, 70- 77

Juni: Prestedømmet og 
prestedømsnøkler
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JUNI: PRESTEDØMMET OG PRESTEDØMSNØKLER

Se tillegget for andre 
forslag til undervisning 
og læring.

Plikt overfor Gud

Hvordan påvirker verdighet 
prestedømskraft?
Prestedømsmyndighet kommer ved ordinasjon, men prestedømskraft krever 
personlig rettferdighet, trofasthet, lydighet og flid. Selv om vi mottar preste-
dømsmyndighet ved håndspåleggelse, vil vi ikke ha noen prestedømskraft 
hvis vi er ulydige, uverdige eller uvillige til å tjene.

Forbered deg åndelig

Når du forbereder deg, skulle du ydmykt studere disse skriftstedene og ressursene. Hva 
føler du deg inspirert til å dele med de unge mennene?

L&p 38:42 (Prestedømsbærere er 
befalt å være rene)

L&p 121:34- 46 (Prestedømskraft er 
avhengig av ens rettskaffenhet)

Russell M. Nelson, “Prisen for preste-
dømskraft,” Ensign eller Liahona, mai 
2016, 66–69

Neil L. Andersen, “Kraft i prestedøm-
met,” Ensign eller Liahona, nov. 2013

David A. Bednar, “Himmelens kref-
ter,” Ensign eller Liahona, mai 2012, 
48- 51

“Lev verdig,” Jeg oppfyller min plikt 
overfor Gud (2010), 16- 17 (diakoner), 
40- 41 (lærere), 64- 65 (prester)

Videoer: “Hellige dere”; “Prestedøms-
kraft og prestedømsmyndighet”

La de unge mennene lede

Et medlem av quorumspresidentskapet leder quorumsmøtet. Han leder de unge men-
nene i å rådføre seg med hverandre om quorumssaker, lærer dem deres prestedømsplik-
ter (fra Skriftene og Plikt overfor Gud- boken) og inviterer en veileder eller et annet 
quorumsmedlem til å holde en evangelieleksjon. Han kan forberede seg ved å fylle ut 
et møteprogram for et quorumsmøte under et presidentskapsmøte.

Hva er forskjellen mellom 
prestedømsmyndighet og 
prestedømskraft? Hvorfor 
er verdighet en forutsetning 
for å få prestedømskraft?

Hvordan kan du hjelpe 
bærerne av Det aronske 
prestedømme å forstå for-
holdet mellom verdighet 
og prestedømskraft? Hva 
er noen fristelser unge 
menn møter, som kan 
få dem til å miste kraft i 
prestedømmet?
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Begynn læringsprosessen

Velg mellom disse forslagene, eller finn på dine egne for å repetere forrige ukes leksjon 
og introdusere denne ukens leksjon:

• I løpet av uken kan du be noen 
unge menn om å komme til quo-
rumsmøtet forberedt på å fortelle om 
erfaringer de har hatt som er relatert 
til forrige ukes leksjon.

• Be en ung mann slå av lyset i klas-
serommet. Hvor nyttig er en lyspære 
uten strøm? Hvordan kan dette sam-
menlignes med en prestedømsbærer? 
Les sammen Lære og pakter 121:36- 
37, og be de unge mennene diskutere 
hvordan rettskaffenhet påvirker 
prestedømskraft.

Lær sammen

Formålet med denne leksjonen er å hjelpe hver av de unge mennene å forstå hvordan 
deres verdighet påvirker deres prestedømskraft. Som en del av denne leksjonen skulle 
quorumsmedlemmene legge planer i sine Plikt overfor Gud- hefter for å studere og 
etterleve normene i Til styrke for ungdom. Før quorumsmøtet oppfordrer du de unge 
mennene til å ta med seg sine Plikt overfor Gud- hefter til kirken. På fremtidige quo-
rumsmøter kan du be dem fortelle om erfaringer de har med å gjennomføre sine planer.

• For å hjelpe de unge mennene å 
lære om prisen for prestedømskraft, 
kan du ta med deg forskjellige gjen-
stander og be de unge mennene gjette 
hvor mye hver gjenstand er verdt. 
Hvorfor er noen av gjenstandene 
verdt mer enn andre? Hva er mest 
verdt i vårt liv, og hvilken pris må vi 
“betale” for det? Deretter kan du be 
de unge mennene granske president 
Russell M. Nelsons tale “Prisen for 
prestedømskraft”, og se etter prisen 
han sa vi må betale for å utøve pres-
tedømmet. Hva frykter han med hen-
syn til prestedømsbærere? Hva er det 
han spør om vi er villige til å gjøre? 

• Be de unge mennene lese Lære og 
pakter 38:42; 121:34- 46 og besvare 
følgende spørsmål: Hvordan påvir-
ker synd prestedømskraft? Hva er 

prinsippene som styrer bruken av 
prestedømmet? Be de unge mennene 
snakke om prestedømsbærere de 
kjenner som er gode eksempler på 
prinsippene som styrer prestedøms-
kraft. (Se Plikt overfor Gud.) Be dem 
slå opp “Handling”- delen i sine Plikt 
overfor Gud- hefter (side 17, 41, eller 
65) og legge planer for hvordan de vil 
leve mer verdig til prestedømmet ved 
å studere og følge normene i Til styrke 
for ungdom.

• Be et quorumsmedlem om å fortelle 
historien om Josef som motstår Poti-
fars hustru (se 1 Mosebok 39, 41), og 
be et annet quorumsmedlem om å for-
telle historien om David som gir etter 
for fristelsen (se 2 Samuelsbok 11- 12). 
Diskuter som quorum hva disse his-
toriene lærer oss om sammenhengen 

Undervisningstips

“Når du underviser fra 
Skriften, er det ofte nyttig 
å la elevene se etter eller 
lytte etter noe bestemt” 
(Undervisning, intet større 
kall [1999], 55).
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mellom prestedømskraft og personlig 
verdighet. Hvordan ble Josef velsignet 
for sin trofasthet? Hva kunne David 
ha gjort for å unngå sin tragedie? 
(Se Plikt overfor Gud, 64.) Be de unge 
mennene slå opp “Handling”- delen i 
sine Plikt overfor Gud- hefter (side 17, 
41 eller 65) og legge planer for å leve 
mer verdig til prestedømmet.

• Skriv på tavlen: “Hvordan påvirker 
verdighet prestedømskraft?” og be 
quorumsmedlemmene fortelle hva de 
har svart på dette spørsmålet. Be dem 
tenke på dette spørsmålet mens de 
leser de syv avsnittene fra eldste Neil 
L. Andersens tale “Kraft i prestedøm-
met”, fra og med setningen “Vi vet 

at det hellige prestedømmes kraft”. 
Hvilke andre tanker har de unge men-
nene om virkningen av personlig ver-
dighet på prestedømmets kraft? Hva 
er noe av det som kan begrense vår 
prestedømskraft? Hva kan vi gjøre for 
å få tilgang til større prestedømskraft?

• Be de unge mennene granske eldste 
David A. Bednars tale “Himmelens 
krefter,” eller se videoen “Preste-
dømskraft og prestedømsmyndighet” 
og se etter uttalelser som lærer dem 
om verdighet og prestedømskraft. Be 
dem så fortelle quorumet hva de har 
funnet ut.

Be de unge mennene fortelle hva de har lært i dag. Forstår de hvordan verdighet påvir-
ker prestedømskraft? Hvilke følelser eller tilskyndelser får de? Har de andre spørsmål? 
Ville det være verdt å bruke mer tid på denne læresetningen?

Oppfordre til å handle

Den unge mannen som leder, avslutter møtet. Han kan:

• Dele med quorumet de planer han 
har lagt for å studere og anvende 
normer i Til styrke for ungdom. 

• Han kan også forklare at de neste 
ukene vil quorumsmedlemmene bli 
bedt om å fortelle hvordan de har 
fått hjelp til å leve verdig til å utøve 
sitt prestedømme ved å gjennomføre 
planene sine.

Undervisning på 
Frelserens måte

Frelseren underviser ved 
ord og eksempel og opp-
fordrer oss til å følge ham. 
Når du prøver å følge 
Jesu Kristi eksempel og 
leve verdig til det preste-
dømme du bærer, vil du 
være i stand til å undervise 
med kraft og myndighet.



145

Utvalgte ressurser

Utdrag fra David A. Bednar, “Himmelens krefter,” 
Ensign eller Liahona, mai 2012, 48-51

Prestedømmet er Guds myndighet delegert til men-
neskene på jorden for å handle i alle ting som angår 
menneskehetens frelse (se Spencer W. Kimball, 
“The Example of Abraham,” Ensign, juni 1975, 3). 
Prestedømmet er det middel hvorved Herren virker 
gjennom mennesker for å frelse sjeler. Et av de defi-
nerende trekk ved Jesu Kristi Kirke, både i oldtiden 
og i dag, er hans myndighet. Det kan ikke finnes en 
sann kirke uten guddommelig myndighet.

Vanlige menn mottar prestedømmets myndighet. 
Verdighet og villighet – ikke erfaring, kompetanse 
eller utdanning – er kvalifikasjonene for ordinasjon 
til prestedømmet.

Mønsteret for å motta prestedømsmyndighet er 
beskrevet i den femte trosartikkel: “Vi tror at en mann 
må kalles av Gud, ved profeti og ved håndspåleggelse 
av dem som har myndighet for å kunne forkynne 
evangeliet og forrette dets ordinanser.” Dermed får en 
gutt eller en mann prestedømmets myndighet og blir 
ordinert til et bestemt embede av en som allerede har 
prestedømmet, og har blitt bemyndiget av en leder 
med de nødvendige prestedømsnøkler.

En prestedømsbærer forventes å utøve denne hel-
lige myndighet i samsvar med Guds hellige sinn, 
vilje og hensikter. Ingenting ved prestedømmet er 
selvsentrert. Prestedømmet brukes alltid til å tjene, 
velsigne og styrke andre mennesker…

Når vi gjør vårt beste for å ivareta vårt prestedøms-
ansvar, kan vi bli velsignet med prestedømmets 
kraft. Prestedømmets kraft er Guds kraft som virker 
gjennom menn og gutter som oss, og fordrer per-
sonlig rettskaffenhet, trofasthet, lydighet og flid. En 
gutt eller en mann kan få prestedømsmyndighet ved 
håndspåleggelse, men vil ikke ha prestedømmets 
kraft om han er ulydig, uverdig eller uvillig til å tjene.

“Prestedømmets rettigheter er uadskillelig tilknyt-
tet himmelens krefter, og… himmelens krefter kan 
[hverken] kontrolleres eller nyttes uten at det skjer 
ifølge rettferdighetens prinsipper.

At de kan meddeles oss, er sant, men når vi for-
søker å skjule våre synder eller å tilfredsstille vår 
stolthet, vår forfengelige ærgjerrighet, eller å utøve 
herredømme, kontroll eller tvang over menneskenes 
barns sjeler i noen som helst grad av urettferdighet, 
se, da trekker himlene seg tilbake, Herrens Ånd 
bedrøves, og når den borttas – Amen til den manns 
prestedømme og myndighet” (L&p 121:3637; uthe-
velse tilføyd).

Brødre, at en gutt eller en mann mottar prestedøm-
mets myndighet, men unnlater å gjøre det som er 
nødvendig for å kvalifisere seg til prestedømmets 
kraft, er uakseptabelt for Herren. Både unge og 
gamle prestedømsbærere trenger både myndighet 
og kraft – den nødvendige tillatelse og den åndelige 
kapasitet til å representere Gud i arbeidet med å 
frelse sjeler.

Utdrag fra Neil L. Andersen, “Kraft i prestedømmet,” 
Ensign eller Liahona, nov. 2013

Vi vet at det hellige prestedømmes kraft ikke 
fungerer uavhengig av tro, Den hellige ånd og 
åndelige gaver. Skriftene advarer: “[Fornekt ikke] 
Guds gaver, for de er mange …og disse gaver gis på 
forskjellige måter, men det er den samme Gud som 
gir alt dette til alle” [Moroni 10:8].

Verdighet

Vi vet at verdighet alltid vil være avgjørende for 
å utføre og motta prestedømsordinanser. Søster 
Linda K. Burton, Hjelpeforeningens president, har 
sagt: “Rettskaffenhet er det som kvalifiserer… til å 
innby prestedømskraft i vårt liv” [Linda K. Burton, 
“Priesthood: ‘A Sacred Trust to Be Used for the Bene-
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fit of Men, Women, and Children’” (Kvinnekonfe-
ranse ved Brigham Young University, 3. mai 2013)].

Ta for eksempel pornografiens pest som feier over 
hele verden. Herrens verdighetsnorm tillater ingen 
bruk av pornografi blant dem som forretter i preste-
dømmets ordinanser. Frelseren sa:

“Omvend dere fra deres… hemmelige avskyelighe-
ter” [3 Nephi 30:2].

“Øyet er legemets lys …Om ditt øye er ondt, da blir 
hele ditt legeme fullt av mørke” [Matteus 6:22-23].

“[For] hver den som ser på en kvinne for å begjære 
henne, har allerede drevet hor med henne i sitt 
hjerte” [Matteus 5:28; se også Alma 39:9].

Hvis man uverdig forretter eller deler ut nadverden, 
velsigner syke eller deltar i andre prestedømsordi-
nanser, er det som eldste David A. Bednar har sagt, 
å misbruke Guds navn [se David A. Bednar, Act in 
Doctrine (2012), 53]. Hvis man er uverdig, bør man 
trekke seg fra å forrette i prestedømsordinanser og 
ydmykt snakke med biskopen som et første trinn til 
å omvende seg og vende tilbake til å holde budene.
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JUNI: PRESTEDØMMET OG PRESTEDØMSNØKLER

Se tillegget for andre 
forslag til undervisning 
og læring.

Hva er prestedømmet?
Prestedømmet er vår himmelske Faders evige makt og myndighet. Ved pres-
tedømmet skapte og styrer Gud himlene og jorden. Gjennom denne makten 
forløser og opphøyer han sine barn. Han gir verdige prestedømsbærere myn-
dighet til å forrette frelsende ordinanser. Alle vår himmelske Faders barn kan 
kvalifisere seg til å motta disse ordinansene og få tilgang til prestedømmets 
kraft og velsignelser.

Forbered deg åndelig

Når du forbereder deg, skulle du ydmykt studere disse skriftstedene og ressursene. Hva 
føler du deg tilskyndet til å dele med quorumet?

Matteus 3:1- 6; 28:19; Johannes 15:16 
(Prestedømsbærere forkynner evan-
geliet)

Apostlenes gjerninger 3:1- 8; Jakobs 
brev 5:14- 15 (Prestedømsbærere gir 
velsignelser for å helbrede de syke 
og lidende)

Hebreerne 5:4 (Prestedømsbærere er 
kalt av Gud)

3 Nephi 11:12; 18:1- 5; L&p 107:20 (Pres-
tedømsbærere forretter ordinanser)

L&p 20:38- 67 (Prestedømsbæreres 
plikter)

L&p 65:2; 124:123 (Prestedømsbærere 
hjelper til med å lede Kirken)

L&p 121:34- 46 (Prestedømmets kraft 
og myndighet kan bare utøves ifølge 
rettferdighetens prinsipper)

Thomas S. Monson, “Prestedømmet – 
en hellig gave,” Ensign eller Liahona, 
mai 2015, 88–90

Dieter F. Uchtdorf, “Gleden ved pres-
tedømmet,” Ensign eller Liahona, nov. 
2012, 57- 60

M. Russell Ballard, “Dette er min gjer-
ning og min herlighet,” Ensign eller 
Liahona, mai 2013, 18- 21

“Prestedømmet,”Tro mot pakten (2004), 
126- 130

Videoer: “Prestedømmets velsignel-
ser er tilgjengelige for alle,”“Guds 
kraft,”“Prestedømmets velsignelser”

På hvilke måter har pres-
tedømmet vært til velsig-
nelse for deg? Hva er noen 
meningsfylte opplevelser 
du har hatt med preste-
dømmet som du kan dele 
med de unge mennene?

Hva kan du gjøre før 
quorumsmøtet for å finne 
ut hva hver ung mann vet 
om prestedømmet? Hvilke 
erfaringer har de hatt med 
å bruke prestedømmet? 
Hvordan kan dette påvirke 
hva du bestemmer deg for 
å undervise i?
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La de unge mennene lede

Et medlem av quorumspresidentskapet leder quorumsmøtet. Han leder de unge men-
nene i å rådføre seg med hverandre om quorumssaker, lærer dem deres prestedømsplik-
ter (fra Skriftene og Plikt overfor Gud- boken) og inviterer en veileder eller et annet 
quorumsmedlem til å holde en leksjon i evangeliet. Han kan forberede seg ved å fylle ut 
en møteprogram for et quorumsmøte under et presidentskapsmøte.

Begynn læringsprosessen

Velg mellom disse forslagene, eller finn på dine egne for å repetere forrige ukes leksjon 
og introdusere denne ukens leksjon:

• Be en ung mann komme til quo-
rumsmøtet forberedt på å fortelle 
hva han lærte av forrige ukes leksjon. 
Oppmuntre ham til å uttrykke sine 
følelser og bære vitnesbyrd.

• Be de unge mennene rollespille en 
diskusjon der en venn av en annen tro 
spør: “Hva er prestedømmet?” Hvor-
dan ville de beskrive prestedømmet? 
Hvilke erfaringer kunne de fortalt 
om? Del med de unge mennene defi-
nisjonen av prestedømmet som er gitt 
i begynnelsen av denne oversikten.

Lær sammen

Hver av aktivitetene nedenfor vil hjelpe quorumsmedlemmene å forstå prestedømmet. 
Følg Åndens inspirasjon, og velg en eller flere som vil fungere best for ditt quorum:

• Del quorumet i grupper, og be hver 
gruppe om å lese en av historiene i 
president Thomas S. Monsons tale 
“Prestedømmet – en hellig gave.” Be 
hver gruppe sammenfatte historien 
for quorumet og fortelle hva president 
Monsons erfaringer lærte ham om 
prestedømmet. Hvilke erfaringer har 
de unge mennene hatt som har styrket 
deres vitnesbyrd om prestedømmet?

• Be et quorumsmedlem holde en del 
av denne leksjonen. Han kan gjøre 
dette som en del av sin Plikt overfor 
Gud- plan for å lære og undervise om 

prestedømmet og prestedømsnøkler 
(se “Forstå læren,” side 18, 42 eller 66).

• Del quorumet i små grupper. Gi hver 
gruppe ett eller flere av skriftstedene 
som er foreslått i denne oversikten, og 
be dem om å lete etter prestedøms-
bæreres plikter i disse skriftstedene. 
Be dem bla gjennom Kunst inspirert av 
evangeliet for å finne bilder av perso-
ner som utfører prestedømsplikter, 
og be dem forklare hvordan andre 
blir velsignet gjennom denne tjenes-
ten. Be de unge mennene fortelle om 
sine erfaringer med å oppfylle sine 

Undervisningstips

“Bær alltid vitnesbyrd 
når Ånden tilskynder deg 
til å gjøre det, ikke bare 
ved avslutningen av hver 
leksjon. Gi klassemed-
lemmene anledninger til 
å bære sitt vitnesbyrd” 
(Undervisning, intet større 
kall [1999], 45).
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prestedømsplikter og beskrive hvordan 
deres tjeneste påvirker andre.

• Skriv på tavlen: “Hvilke velsignelser 
har du mottatt på grunn av prestedøm-
met?” Be de unge mennene grunne 
på dette spørsmålet og fortelle hva 
de har svart. Vis en av videoene som 
er oppført i denne oversikten, eller 
les sammen de ni første avsnittene av 
eldste M. Russell Ballards tale “Dette er 
min gjerning og min herlighet.” Be de 
unge mennene lete etter svar på spørs-
mål som “Hva er prestedømmet?” og 
“Hvordan velsigner prestedømmet 
oss?” Be de unge mennene skrive ned 
historier om hvordan prestedømmet 
har velsignet deres familie i sitt Min 

familie- hefte. De kan be foreldre eller 
familiemedlemmer om hjelp.

• Be de unge mennene finne eksemp-
ler i Skriftene på mennesker som ble 
velsignet av prestedømmet (de kan 
få noen ideer ved å lese skriftstedene 
som er foreslått i denne oversikten). 
Be dem presentere eksemplene de 
finner og sine egne erfaringer hvor 
de har vært vitne til prestedømmets 
kraft. Les som quorum de fire første 
avsnittene av den siste delen av pre-
sident Dieter F. Uchtdorfs tale “Gle-
den ved prestedømmet.” Hva føler 
president Uchtdorf med hensyn til 
prestedømmet? Be de unge mennene 
uttrykke sine egne følelser om hva det 
betyr å ha prestedømmet.

Be de unge mennene fortelle hva de har lært i dag. Forstår de prestedømmet bedre? 
Hvilke følelser eller tilskyndelser får de? Har de andre spørsmål? Ville det være verdt å 
bruke mer tid på denne læresetningen?

Oppfordre til å handle

Det medlem av quorumspresidentskapet som leder, avslutter møtet. Han kan:

• Uttrykke sine følelser med hensyn 
til prestedømmet og hva det betyr i 
livet hans.

• Utfordre quorumsmedlemmene til 
å fortelle et familiemedlem eller en 
venn hva de har lært og følt med hen-
syn til prestedømmet i dagens leksjon.

Undervisning på 
Frelserens måte

Frelseren stolte på sine 
disipler, forberedte dem 
og ga dem viktige ansvars-
oppgaver for å undervise, 
velsigne og tjene andre. 
Hvordan kan du hjelpe 
de unge mennene å bli 
omvendt til læren om 
prestedømmet slik at det 
å tjene andre blir en del av 
deres liv?
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Utvalgte ressurser

Utdrag fra “Prestedømmet,” Tro mot pakten (2004), 
126-130

Prestedømsquorumer

Et prestedømsquorum er en organisert gruppe 
brødre som har det samme prestedømsembedet. 
De primære formålene med quorumer er å stå til 
tjeneste for andre, bygge opp enhet og broderskap 
og undervise hverandre i læresetninger, prinsipper 
og plikter.

Det finnes quorumer på alle nivåer i Kirkens organi-
sasjon. Kirkens president og hans rådgivere danner 
Det første presidentskaps quorum. De tolv apostler 
danner også et quorum. Syttier, både generalau-
toriteter og områdeautoritet-syttier, er organisert i 
quorumer. Hver stavspresident presiderer over et 
quorum av høyprester, som dannes av alle høypres-
tene i staven. Hver menighet eller gren har vanligvis 
quorumer av eldster, prester, lærere og diakoner. 
Høyprester er også organisert innenfor menigheter, 
hvor de virker i høyprestenes grupper.
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JUNI: PRESTEDØMMET OG PRESTEDØMSNØKLER

Se tillegget for andre 
forslag til undervisning 
og læring.

Hva er prestedømmets nøkler?
Prestedømsnøkler er den myndighet vår himmelske Fader har gitt prestedømsle-
dere til å lede bruken av hans prestedømme på jorden. Jesus Kristus innehar alle 
prestedømsnøkler. “Nøklene til denne evangelieutdeling”, som er nødvendige for 
å lede Kirken, ble overdratt til profeten Joseph Smith (se L&p 110:16). I dag har 
alle medlemmene av Det første presidentskap og De tolv apostlers quorum disse 
nøklene. Prestedømsnøkler er også gitt til De syttis presidentskap; presidenter for 
templer, misjoner, staver og distrikter; biskoper, grenspresidenter og quorumspre-
sidenter – herunder quorumspresidenter i Det aronske prestedømme.

Forbered deg åndelig

Studer disse skriftstedene og ressursene ydmykt. Hva vil hjelpe de unge mennene å 
forstå prestedømsnøkler?

Matteus 16:18- 19 (Peter blir lovet nøk-
lene til Guds rike)

Mosiah 25:19 (Mosiah gir Alma myn-
dighet til å opprette Kirken)

L&p 65:2 (Prestedømsnøkler er nød-
vendig for at evangeliet skal kunne 
spres)

L&p 124:123, 142- 43 (Presidenter har 
prestedømsnøkler til å lede Kirkens 
arbeid)

L&p 132:7 (Kirkens president er den 
eneste person på jorden som har 

myndighet til å utøve alle preste-
dømmets nøkler)

Dallin H. Oaks, “Prestedømmets 
nøkler og myndighet,” Ensign eller 
Liahona, mai 2014

“Prestedømsnøkler,” Tro mot pakten 
(2004) 128- 130

Videoer: “Lær din plikt”; “Gjen-
givelsen av prestedømmets 
nøkler”;“Prestedømmet, en anledning 
til å tjene”

La de unge mennene lede

Et medlem av quorumspresidentskapet leder quorumsmøtet. Han leder de unge men-
nene i å rådføre seg med hverandre om quorumssaker, lærer dem deres prestedømsplik-
ter (fra Skriftene og Plikt overfor Gud- boken) og inviterer en veileder eller et annet 
quorumsmedlem til å holde en evangelieleksjon. Han kan forberede seg ved å fylle ut et 
møteprogram foret quorumsmøte under et presidentskapsmøte.

Tenk på prestedømsle-
derne i ditt liv. Hvorfor 
er det viktig for deg å 
oppholde dem som har 
prestedømsnøkler? Hvilke 
erfaringer har du hatt med 
å oppholde Kirkens ledere 
som du kan dele med de 
unge mennene?

Hva kan du gjøre for å 
hjelpe de unge mennene 
å forstå betydningen 
av prestedømsnøkler i 
Kirken? Hvordan kan du 
hjelpe quorumspresiden-
ten å bruke sine preste-
dømsnøkler til velsignelse 
for quorumsmedlemmene?
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Begynn læringsprosessen

Velg mellom disse forslagene, eller finn på dine egne for å repetere forrige ukes leksjon 
og introdusere denne ukens leksjon:

• Be to unge menn fortelle om noe 
de husker fra forrige ukes leksjon og 
hvordan det har påvirket deres hand-
linger i løpet av uken.

• Be de unge mennene grunne og 
svare på spørsmål som de følgende: 
Hvis du var på ferie på et sted hvor 
Kirken ikke fantes, kunne du forrette 
nadverden for din familie? Be dem 
lete etter svar i “Prestedømsnøkler”, 
Tro mot pakten, 128- 130.

Lær sammen

Hver av aktivitetene nedenfor vil hjelpe quorumsmedlemmene å forstå prestedømmets 
nøkler. Følg Åndens inspirasjon, og velg en eller flere som vil fungere best for ditt quorum:

• Som forberedelse til quorumsmø-
tet ber du quorumspresidenten se 
videoen “Prestedømmet, en anled-
ning til å tjene”. Be ham fortelle på 
quorumsmøtet hva han har lært om 
hva det betyr å ha prestedømsnøkler. 
Han kan gjøre dette som en del av 
sin Plikt overfor Gud- plan for å lære 
og undervise om prestedømmet og 
prestedømsnøkler (se “Forstå læren,” 
side 18, 42 eller 66).

• Skriv følgende skriftstedhenvis-
ninger på tavlen: Matteus 16:18- 19; 
L&p 124:123, 142- 43; L&p 132:7. Be 
quorumsmedlemmene lese hvert av 
skriftstedene, og skrive en setning 
som sammenfatter hva de lærer om 
prestedømsnøkler av disse versene. 
Be hver ung mann om å lese et av 
sine sammendrag høyt, og be de 
andre unge mennene finne ut hvilke 

skriftsteder han sammenfatter. Spør 
quorumsmedlemmene hvorfor det 
er viktig for dem at prestedømmets 
nøkler er på jorden i dag.

• Vis videoen “Lær din plikt”. Hva 
oppfordrer bror Gibson quorumspre-
sidentskaper til å gjøre? Hva opp-
fordrer han quorumsmedlemmer og 
veiledere til å gjøre? Hva vil vi gjøre 
for å følge oppfordringene hans? 
Vurder å be quorumspresidenten lede 
denne diskusjonen.

• Oppfordre hvert quorumsmedlem 
til å lese del III av eldste Dallin H. 
Oaks tale “Prestedømmets nøkler og 
myndighet” og skrive noen linjer som 
sammenfatter, med egne ord, hva han 
lærer om prestedømsnøkler. Gi de 
unge mennene tid til å fortelle om hva 
de skriver og stille eventuelle spørsmål 
de måtte ha om prestedømsnøkler.

Be de unge mennene fortelle hva de har lært i dag. Forstår de prestedømmets nøkler 
bedre? Hvilke følelser eller tilskyndelser får de? Har de andre spørsmål? Ville det være 
verdt å bruke mer tid på denne læresetningen?

Undervisningstips

“Still spørsmål som krever 
at elevene må finne svaret 
i Skriftene og i læresetnin-
gene til profeter i de siste 
dager” (Undervisning, intet 
større kall [1999], 62).
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Undervisning på 
Frelserens måte

Frelseren kalte og beskik-
ket ledere til å lede sin 
kirke (se Matteus 10:1- 5). 
Hvordan kan du hjelpe 
quorumsmedlemmene 
å føle takknemlighet for 
dem som er kalt til å tjene 
og hjelpe dem?

Oppfordre til å handle

Den unge mannen som leder, avslutter møtet. Han kan:

• Uttrykke sine følelser om ansvaret 
ved å ha prestedømsnøkler.

• Oppfordre quorumsmedlemmene 
til å dele med sin familie det de har 
lært i dag.
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Utvalgte ressurser

Utdrag fra Dallin H. Oaks, “Prestedømmets nøkler og 
myndighet,” Ensign eller Liahona, mai 2014, 49–50

I en tale på en kvinnekonferanse sa Hjelpeforenin-
gens president Linda K. Burton: “Vi håper å innpode 
i hver av oss et større ønske om å forstå prestedøm-
met bedre” [Linda K. Burton, “Priesthood: ‘A Sacred 
Trust to Be Used for the Benefit of Men, Women, and 
Children’” (tale ved en konferanse for kvinner ved 
Brigham Young University, 3. mai 2013), 1; ce.byu.
edu/cw/womensconference/transcripts. php]. Dette 
behovet gjelder oss alle, og jeg vil følge det opp ved 
å tale om prestedømmets nøkler og myndighet … 

Den forståelse vi søker, begynner med å forstå preste-
dømmets nøkler. “Prestedømsnøkler er den myn-
dighet Gud har gitt prestedøms[bærere] til å lede, 
kontrollere og styre bruken av hans prestedømme 
på jorden” [Håndbok 2: Kirkens administrasjon (2010), 
2.1.1]. Hver handling eller ordinans i Kirken gjøres 
etter direkte eller indirekte godkjennelse av en som 
har nøklene til den funksjonen. Eldste M. Russell Bal-
lard har forklart: “De som har prestedømsnøkler… 
gjør det bokstavelig talt mulig for alle som arbeider 
trofast under deres ledelse, å utøve prestedømsmyn-
dighet og ha tilgang til prestedømmets kraft” [“Menn 
og kvinner i Herrens arbeid,” New Era, april 2014, 4; 
Liahona, april 2014, 48; se også Døtre i mitt rike: Hjelpe-
foreningens historie og arbeid (2011), 138.]

Ved å kontrollere utøvelsen av prestedømsmyndig-
het, virker prestedømsnøkler både forstørrende og 
begrensende. De forstørrer ved å gjøre prestedøms-
myndighet og velsignelser tilgjengelig for alle Guds 
barn. De begrenser ved å styre hvem som mottar 
prestedømmets myndighet, hvem som skal inneha 
dets embeder og hvordan dets rettigheter og myn-
dighet skal overdras. En person som har prestedøm-
met, kan for eksempel ikke overdra sitt embede eller 
sin myndighet til en annen, uten godkjennelse fra 
en som har nøklene. Uten denne godkjennelsen ville 
ordinasjonen være ugyldig. Dette forklarer hvorfor 

en prestedømsbærer – uavhengig av embede – ikke 
kan ordinere et medlem av sin familie eller forrette 
nadverden i sitt eget hjem uten tillatelse fra den som 
innehar de aktuelle nøklene.

Med unntak av det hellige arbeidet som søstre gjør 
i templet under tempelpresidentens nøkler, som jeg 
skal beskrive senere, kan bare en som har et pres-
tedømsembede, forrette i en prestedømsordinans. 
Alle godkjente prestedømsordinanser blir registrert 
i Kirkens opptegnelser.

Til syvende og sist innehas alle prestedømmets nøk-
ler av vår Herre Jesus Kristus, hvis prestedømme 
det er. Han er den som bestemmer hvilke nøkler 
som skal delegeres til jordiske mennesker, og hvor-
dan disse nøklene skal brukes. Vi er vant til å tenke 
at alle prestedømmets nøkler ble overdratt til Joseph 
Smith i Kirtland tempel, men ifølge skriftstedet var 
alt som ble overdratt der, “nøklene til denne evan-
gelieutdeling” (L&p 110:16). På generalkonferansen 
for mange år siden minnet president Spencer W. 
Kimball oss på at det finnes andre prestedømsnøk-
ler som ikke har blitt gitt til menneskene på jorden, 
herunder nøklene til skapelse og oppstandelse.

De guddommelige begrensningene som er satt på 
utøvelse av prestedømsnøkler, forklarer en viktig 
forskjell mellom avgjørelser innen Kirkens admini-
strasjon og beslutninger som påvirker prestedømmet. 
Det første presidentskap og Det første president-
skaps og De tolvs quorums råd, som presiderer over 
Kirken, har myndighet til å ta mange avgjørelser som 
påvirker Kirkens retningslinjer og fremgangsmåter 
– saker som for eksempel hvor Kirkens bygninger 
skal stå, og alderskrav til misjonærtjeneste. Men selv 
om disse presiderende autoriteter innehar og utøver 
alle nøkler som er delegert til menneskene i denne 
evangelieutdeling, står de ikke fritt til å endre det 
guddommelig forordnede mønster at bare menn kan 
inneha embeder i prestedømmet.
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JUNI: PRESTEDØMMET OG PRESTEDØMSNØKLER

Se tillegget for andre 
forslag til undervisning 
og læring.

Hva er mine plikter som bærer 
av Det aronske prestedømme?
Herren har sagt at enhver som har blitt ordinert til prestedømmet, skulle “lære 
sin plikt” og “med all flid virke” (L&p 107:99). Som bærere av Det aronske 
prestedømme utfører vi prestedømsordinanser, tjener andre og innbyr alle til å 
komme til Kristus.

Forbered deg åndelig

Studer ydmykt følgende skriftsteder og ressurser. Hva kan du dele med de unge men-
nene for å hjelpe dem å forstå sine plikter?

L&p 20:46- 59; 84:111 (Bærere av Det 
aronske prestedømme forretter ordi-
nanser og innbyr alle til å komme til 
Kristus)

L&p 84:33- 34; 107:99 (Bærere av Det 
aronske prestedømme skulle lære sine 
plikter og være trofaste med hensyn 
til å oppfylle dem)

L&p 107:68 (Bærere av Det aronske 
prestedømme tjener andre når de 
bistår biskopen med forvaltning av 
timelige ting)

Henry B. Eyring, “Dere er ikke alene 
om arbeidet,” Ensign eller  
Liahona, nov. 2015, 80–83

Henry B. Eyring, “Prestedømsman-
nen,” Ensign eller Liahona, mai 2014

Jeg oppfyller min plikt overfor Gud 
(2010), 23, 46- 47, 70- 71

Videoer: “Oppfyll din plikt overfor 
Gud,”“Tro i prestedømmet”

La de unge mennene lede

Et medlem av quorumspresidentskapet leder quorumsmøtet. Han leder de unge men-
nene i å rådføre seg med hverandre om quorumssaker, lærer dem deres prestedømsplik-
ter (fra Skriftene og Plikt overfor Gud- boken) og inviterer en veileder eller et annet 
quorumsmedlem til å holde en evangelieleksjon. Han kan forberede seg ved å fylle ut 
et møteprogram for et quorumsmøte under et presidentskapsmøte.

Tenk på hvordan du følte 
deg da du mottok Det 
aronske prestedømme. 
Hva betydde det for deg 
å ha denne myndigheten? 
Hvordan ble dine tanker 
og handlinger påvirket av 
å ha prestedømmet?

De fleste bærere av Det 
aronske prestedømme 
er klar over sine plikter 
med hensyn til å forrette 
nadverden, men er kanskje 
ikke klar over sine plikter 
med hensyn til å tjene 
andre og innby andre til 
å komme til Kristus. Hva 
kan du gjøre for å hjelpe 
de unge mennene å bli klar 
over og oppfylle alle sine 
prestedømsplikter?
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Begynn læringsprosessen

Velg mellom disse forslagene, eller finn på dine egne for å repetere forrige ukes leksjon 
og introdusere denne ukens leksjon:

• Be de unge mennene fortelle om 
noe de husker fra forrige ukes lek-
sjon. Hvilke spørsmål har de fortsatt? 
Hvordan har de etterlevd det de lærte 
i forrige uke?

• Skriv på tavlen de tre kategoriene 
av prestedømsplikter som er foreslått 
i Plikt overfor Gud: “Forrette preste-
dømsordinanser”, “Tjene andre” og 
“Innby alle til å komme til Kristus”. Be 
de unge mennene skrive på tavlen så 
mange av sine prestedømsplikter som 
de kan i hver kategori. Se tilbake på 
denne listen gjennom hele leksjonen, 
og legg til mer etter hvert som de unge 
mennene oppdager andre plikter.

Lær sammen

Hver av aktivitetene nedenfor vil hjelpe quorumsmedlemmene å forstå sine plikter som 
bærere av Det aronske prestedømme. Følg Åndens inspirasjon, og velg en eller flere som 
vil fungere best for ditt quorum:

• Be hver av de unge mennene om 
å skrive ned på et ark en erfaring 
der de mottok vår himmelske Faders 
hjelp. Legg arkene i en beholder og 
be de unge mennene velge et ark 
og lese det for klassen. Du kan også 
legge historier fra president Henry 
B. Eyrings tale “Dere er ikke alene 
om arbeidet” i beholderen. Hva lærer 
disse eksemplene de unge mennene 
om hvordan Herren vil hjelpe dem i 
sin prestedømstjeneste? 

• Noen quorumsmedlemmer kan 
jobbe med “Prestedømsplikter” i 
sine Plikt overfor Gud- planer (se 
Plikt overfor Gud, side 23- 29, 46- 53, 
70- 77). Be en eller flere om å fortelle 
om sine erfaringer.

• Be de unge mennene lese om sine 
prestedømsplikter i L&p 20:46- 59 og 
Plikt overfor Gud (side 23, 46- 47 eller 
70- 71). Be dem om å finne frem til 
prestedømsplikter og skrive dem på 
tavlen. Spør de unge mennene hvilke 
plikter de lærte om som de ikke visste 
at de hadde. Hva kan de gjøre for å 
oppfylle disse pliktene?

• Be de unge mennene granske 
Skriftene og finne eksempler på 
personer som oppfylte sine preste-
dømsplikter (for eksempel Matteus 
3:1- 6, 13- 17; Jakobs bok 1:18- 19; Alma 
15:16- 18; 3 Nephi 18:1- 5). Be dem om 
å presentere sine eksempler og finne 
ut hvilken kategori fra Plikt overfor 
Gud hvert eksempel tilhører (“For-
rette prestedømsordinanser”, “Tjene 
andre” eller “Innby alle til å komme 

Undervisningstips

“Når du med bønnens 
hjelp forbereder deg til 
å undervise, [kan du] bli 
ledet til å legge vekt på 
visse prinsipper. Du kan få 
forståelse av hvordan du 
best skal fremlegge visse 
punkter. Du kan oppdage 
eksempler, konkretise-
ringsideer og inspirerende 
historier i livets enkle 
gjøremål. Du kan føle en 
tilskyndelse om å be en 
bestemt person hjelpe til 
med leksjonen. Du kan bli 
minnet om en personlig 
erfaring som du kan gi 
klassemedlemmene del i” 
(Undervisning, intet større 
kall [1999], 48).
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til Kristus”). Hvordan ble personene i 
disse skriftstedene velsignet på grunn 
av prestedømstjeneste?

• Be de unge mennene lese deler av 
president Henry B. Eyrings tale “Pres-
tedømsmannen” (eller se video en “Tro 
i prestedømmet”) og fortelle hva som 

inspirerer dem til å oppfylle sine pres-
tedømsplikter. Be de unge mennene 
skrive om en opplevelse de hadde 
da de utøvde sitt prestedømme eller 
lærte av en annen prestedømsbærers 
eksempel. Hvordan har det vært til 
velsignelse for de unge mennene og 
deres familier å ha prestedømmet?

Be de unge mennene fortelle hva de har lært i dag. Forstår de sine prestedømsplikter 
bedre? Hvilke følelser eller tilskyndelser får de? Har de andre spørsmål? Ville det være 
verdt å bruke mer tid på dette emnet?

Oppfordre til å handle

Det medlem av quorumspresidentskapet som leder, avslutter møtet. Han kan:

• Oppfordre de unge mennene til å 
legge planer i en av “Prestedømsplik-
ter”- delene i sine Plikt overfor Gud- 
bøker og fortelle hverandre hva de 
har tenkt å gjøre.

• Utfordre quorumsmedlemmene til 
å dele med et familiemedlem noe de 
har lært om sine prestedømsplikter.

Undervisning på 
Frelserens måte

I enhver sammenheng var 
Frelseren et eksempel og 
en mentor for sine disipler. 
Han lærte dem å be ved å 
be sammen med dem. Han 
lærte dem å vise kjærlighet 
og yte tjeneste ved måten 
han elsket og betjente dem 
på. Han lærte dem hvordan 
de skulle undervise i hans 
evangelium ved måten 
han underviste i det på. 
Hjelp de unge mennene å 
oppfylle sine plikter ved å 
undervise i evangeliet slik 
Frelseren underviste.
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Se tillegget for andre 
forslag til undervisning 
og læring.

Hvorfor skulle jeg 
reise på misjon?
President Thomas S. Monson har sagt: “Enhver verdig og skikket ung mann 
skulle forberede seg til å utføre en misjon. Misjonærtjeneste er en prestedøms-
plikt – en forpliktelse Herren forventer av oss som er gitt så mye. Unge menn, 
jeg oppfordrer dere til å forberede dere til misjonærtjeneste” (“Så møtes vi 
igjen,” Ensign eller Liahona, nov. 2010, 5- 6).

Forbered deg åndelig

Studer ydmykt følgende skriftsteder og ressurser. Hva føler du vil inspirere de unge 
mennene til å forberede seg til misjonærtjeneste?

Matteus 28:19- 20; L&p 50:13- 14; 
88:81 (Vi har plikt til å dele evange-
liet med andre)

L&p 4 (Egenskaper som gjør oss kva-
lifisert til å tjene Herren)

L&p 18:9- 16 (Sjeler er av stor verdi i 
Guds øyne)

Neil L. Andersen, “Verden må forbe-
redes for det annet komme,” Ensign 
eller Liahona, mai 2011, 49- 52; se også 
videoen “Din tur til å reise på misjon”

W. Christopher Waddell, “En unik 
mulighet” Ensign eller Liahona, nov. 
2011, 50- 52

Video: “Misjonærarbeid: En preste-
dømsplikt”

La de unge mennene lede

Et medlem av quorumspresidentskapet leder quorumsmøtet. Han leder de unge men-
nene i å rådføre seg med hverandre om quorumssaker, lærer dem deres prestedømsplik-
ter (fra Skriftene og Plikt overfor Gud- boken) og inviterer en veileder eller et annet 
quorumsmedlem til å holde en evangelieleksjon. Han kan forberede seg ved å fylle ut 
et møteprogram for et quorumsmøte under et presidentskapsmøte.

Tenk på den gleden du 
eller noen du kjenner 
opplevde på heltidsmi-
sjon. Hvilke velsignelser 
har du mottatt på grunn 
av misjonærarbeid?

Hvilke erfaringer har de 
unge mennene hatt med 
å dele evangeliet med 
andre? Hva kan du gjøre 
for å hjelpe bærerne av Det 
aronske prestedømme å 
styrke sitt ønske om å reise 
på misjon?
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Begynn læringsprosessen

Velg mellom disse forslagene, eller finn på dine egne for å repetere forrige ukes leksjon 
og introdusere denne ukens leksjon:

• Be hver ung mann bruke et minutt 
på å skrive ned så mye som mulig av 
det han husker fra forrige ukes lek-
sjon. Oppfordre de unge mennene til 
å dele listene sine med hverandre.

• Del de unge mennene i grupper, 
og be dem diskutere mulige svar på 
spørsmålet “Hvorfor skulle jeg reise 
på heltidsmisjon?” Be en av de unge 
mennene fra hver gruppe om å skrive 
noen av svarene på tavlen.

Lær sammen

Hver av aktivitetene nedenfor vil hjelpe quorumsmedlemmene å forstå hvorfor de skulle 
reise på misjon. Følg Åndens inspirasjon, og velg en eller flere som vil fungere best for 
ditt quorum:

• Be de unge mennene lese Lære og 
pakter 18:9- 16 hver for seg og lete 
etter svar på spørsmålet “Hvorfor har 
Herren gitt prestedømsbærere plikt 
til å forkynne evangeliet?” Be noen av 
dem om å dele sine svar med quo-
rumet. Hvorfor er verdien av en sjel 
stor i Guds øyne? Hvilke erfaringer 
har de unge mennene hatt med å dele 
evangeliet med andre som de kan 
fortelle quorumet om?

• Vis videoen “Misjonærarbeid: 
En prestedømsplikt.” Be noen unge 
menn uttrykke sine følelser angå-
ende president Monsons ord. Be de 
unge mennene skrive ned hvorfor 
de ønsker å reise på heltidsmisjon, 
og oppfordre dem til å ha det de har 
skrevet på et sted hvor det vil minne 
dem om deres ønske om å tjene.

• Les sammen ett eller flere av 
skriftstedene som er foreslått i denne 
oversikten, og spør deretter de unge 
mennene hvordan de tror verden ville 
ha vært annerledes hvis alle kjente 

til og etterlevde evangeliet. Hvilke 
problemer eller utfordringer i verden 
i dag blir løst når vi etterlever evange-
liet? Hvordan er livet ditt annerledes 
på grunn av evangeliet? 

• Vis videoen “Din tur til å reise på 
misjon” (eller les som quorum om Sid 
Goings erfaring i eldste Neil L. Ander-
sens tale “Verden må forberedes for 
det annet komme”). Be quorumsmed-
lemmene nevne noe av det som kan 
hindre unge menn i å reise på misjon. 
Hjelp dem å sammenligne denne 
listen med de store velsignelsene som 
kommer av misjonærtjeneste.

• Skriv spørsmålet fra tittelen på 
denne oversikten på tavlen. Be quo-
rumsmedlemmene lete etter svar på 
dette spørsmålet mens de leser Lære 
og pakter 2:2- 4 eller følgende uttalelse 
av eldste Russell M. Nelson: “Beslut-
ningen om å reise på misjon vil forme 
den åndelige fremtid for misjonæ-
ren, hans eller hennes ektefelle og 
deres etterkommere i kommende 

Undervisningstips

“En dyktig lærer tenker 
ikke: ‘Hva skal jeg gjøre i 
klassen i dag?’ Men han 
spør: ‘Hva skal elevene 
mine gjøre i klassen i dag?’, 
ikke ‘hva skal jeg under-
vise i i dag?’ men ‘Hvor-
dan kan jeg hjelpe mine 
elever å oppdage det de 
trenger å vite?’” (Virginia 
H. Pearce, i Undervisning, 
intet større kall [1999], 61).
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generasjoner. Et ønske om å tjene er et 
naturlig resultat av ens omvendelse, 
verdighet og forberedelse” (“Spør 
misjonærene! De kan hjelpe deg!” 
Ensign eller Liahona, nov. 2012). Med 

tillatelse fra biskopen kan du invitere 
en hjemvendt misjonær til å fortelle 
quorumet hvordan hans misjon har 
vært til velsignelse for ham.

Be de unge mennene fortelle hva de har lært i dag. Forstår de hvorfor de skulle reise på 
heltidsmisjon? Hvilke følelser eller tilskyndelser får de? Har de andre spørsmål? Ville 
det være verdt å bruke mer tid på denne læresetningen?

Oppfordre til å handle

Den unge mannen som leder, avslutter møtet. Han kan:

• Fortelle hva han gjør nå for å forbe-
rede seg til en heltidsmisjon.

• Oppfordre quorumet til å sette seg 
som mål å lære Lære og pakter kapittel 
4 utenat i løpet av de neste månedene.

• Be quorumsmedlemmene gjennom-
føre en av aktivitetene for å forberede 
seg til en heltidsmisjon i Plikt overfor 
Gud- boken (side 87- 88).

Undervisning på 
Frelserens måte

Frelseren oppfordret sine 
disipler til å handle i tro 
og etterleve de sannheter 
han forkynte. Han fant 
muligheter for dem til å 
lære gjennom erfaringer 
(se Lukas 5:1- 11). Hva 
kan de unge mennene 
gjøre nå som vil vekke et 
ønske i dem om å reise på 
heltidsmisjon?
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Utvalgte ressurser

Utdrag fra Neil L. Andersen, “Verden må forberedes for 
det annet komme,” Ensign eller Liahona, mai 2011, 
49-52.

De som følger med på rugby, vet at New Zealand 
All Blacks, et navn de har fått på grunn av fargen 
på drakten, er tidenes mest berømte rugbylag. [Se 
stats.allblacks.com.] Å bli utvalgt til All Blacks på 
New Zealand kan sammenlignes med å spille for et 
amerikansk fotball-lag i Super Bowl eller delta på et 
lag i fotball-VM.

I 1961 var Sidney Going, en 18 år gammel bærer 
av Det aronske prestedømme, i ferd med å bli 
rugbystjerne på New Zealand. På grunn av hans 
imponerende ferdigheter trodde mange at han ville 
få plass på landslaget All Blacks det kommende året.

I en alder av 19 år, på dette avgjørende stadiet av 
sin lovende rugbykarriere, erklærte imidlertid Sid 
at han ville ta pause fra rugby for å reise på misjon. 
Noen sa han var gal. Andre kalte ham tåpelig. [Se 
Bob Howitt, Super Sid: The Story of a Great All Black 
(1978), 27.] De hevdet at han kanskje aldri ville få 
denne muligheten i rugby igjen.

Sid tenkte imidlertid ikke på det han forlot, men 
på mulighetene og ansvaret som lå foran ham. Det 
var hans prestedømsplikt å ofre to år av sitt liv for å 
forkynne budskapet om vår Herre Jesus Kristus og 
hans gjengitte evangelium. Ingenting – ikke engang 
muligheten til å spille på landslaget med den aner-
kjennelse det ville gi – kunne avlede ham fra denne 
plikten. [Telefonsamtale med president Maxwell 
Horsford, Kaikohe New Zealand stav, mars 2011.]

Han ble kalt av en Guds profet til å virke i Vest-Ca-
nada misjon. For 48 år siden denne måneden forlot 

19 år gamle eldste Sidney Going New Zealand for å 
arbeide som misjonær for Jesu Kristi Kirke av Siste 
Dagers Hellige.

Sid fortalte meg om noe han opplevde på sin misjon. 
Det var kveld, og han og hans ledsager skulle hjem 
til sin leilighet. Men de bestemte seg for å besøke 
én familie til. Faren slapp dem inn. Eldste Going 
og ledsageren hans vitnet om Frelseren. Familien 
tok imot en Mormons bok. Faren leste hele natten. I 
løpet av en og en halv uke leste han hele Mormons 
bok, Lære og pakter og Den kostelige perle. Noen få 
uker senere ble familien døpt. [Telefonsamtale med 
eldste Sidney Going, mars 2011.]

En misjon istedenfor en plass på New Zealands All 
Blacks-lag? Sid svarte: “Velsignelsen av å [bringe 
andre] til evangeliet mer enn oppveier hva som 
helst [man] kan måtte ofre.” [E-post fra eldste Sid-
ney Going, mars 2011.]

Dere lurer sikkert på hva som skjedde med Sid Going 
etter hans misjon. Viktigst av alt: Et evig ekteskap 
med sin kjæreste Colleen, fem flotte barn og en gene-
rasjon med barnebarn. Hele livet har han satt sin lit til 
sin Fader i himmelen, holdt budene og tjent andre.

Og rugby? Etter sin misjon ble Sid Going en av 
de største halfback-spillere i All Blacks historie. 
Han spilte i 11 sesonger, mange av disse som 
lagets kaptein. [Se stats.allblacks.com/asp/profile.
asp?ABID=324.]

Hvor god var Sid Going? Han var så god at tre-
nings- og kampkalenderne ble endret fordi han 
ikke ville spille på søndag. [Telefonsamtale med 
president Maxwell Horsford, Kaikohe New Zealand 
stav, mars 2011.] Sid var så god at dronningen av 
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Utvalgte ressurser

England takket ham for hans bidrag til rugby. [Sid 
Going mottok en MBE (Member of the Order of the 
British Empire) i 1978 for sitt bidrag til rugbysporten 
(se Howitt, Super Sid, 265).] Han var så god at det 
ble skrevet en bok om ham med tittelen Super Sid.

Hva om disse utmerkelsene ikke hadde kommet 
etter Sids misjon? Et av de store miraklene ved 

misjonærtjeneste i denne kirken er at Sid Going og 
tusener med ham ikke har spurt: “Hva vil misjonen 
gi meg?” men isteden: “Hva kan jeg gi?”

Deres misjon vil være en hellig anledning til å 
bringe andre til Kristus og forberede Frelserens 
annet komme.
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Se tillegget for andre 
forslag til undervisning 
og læring.

Hva vil det si å oppholde 
Kirkens ledere?
Som medlemmer av Kirken har vi muligheten til å oppholde dem Herren har 
kalt til å tjene. Vi løfter hånden for å vise at vi oppholder Kirkens generalauto-
riteter og funksjonær og hver av lederne i våre menigheter og staver – herun-
der quorumspresidentskaper i Det aronske prestedømme. Å oppholde ledere 
innebærer mer enn bare en løftet hånd – det betyr at vi står bak dem, ber for 
dem, tar imot oppgaver og kall fra dem, lytter til deres råd og avstår fra å kriti-
sere dem.

Forbered deg åndelig

Studer disse skriftstedene og ressursene ydmykt. Hva vil inspirere quorumsmedlem-
mene til å oppholde sine ledere i Kirken?

2 Mosebok 17:8- 12 (Aron og Hur hol-
der opp Moses hender)

L&p 21:1- 6; 124:45- 46 (De som lytter til 
Herrens tjeneres røst, vil bli velsignet)

1 Nephi 18:9- 14; L&p 84:23–25 
(Eksempler på personer som forkastet 
sine ledere)

1 Kongebok 17:8- 16; 2 Kongebok 
5:8- 14 (Eksempler på personer som 
oppholdt sine ledere)

Henry B. Eyring, “Kalt av Gud og 
oppholdt av folket,” Ensign eller 
Liahona, juni 2012, 4–5

James E. Faust, “Kalt og utvalgt,” 
Ensign eller Liahona, nov. 2005, 53- 55

Russell M. Nelson, “Opphold profe-
tene,” Ensign eller Liahona, nov. 2014, 
74- 77

La de unge mennene lede

Et medlem av quorumspresidentskapet (eller en assistent til biskopen i prestenes quo-
rum) leder quorumsmøtet. Han leder de unge mennene i å rådføre seg med hverandre 
om quorumssaker, lærer dem deres prestedømsplikter (fra Skriftene og Plikt overfor 
Gud- heftet), oppfordrer dem til å fortelle om erfaringer med å oppfylle sin plikt overfor 
Gud, og inviterer en veileder eller et annet quorumsmedlem til å holde en leksjon i 
evangeliet. Han kan forberede seg ved å fylle ut en agenda for et quorumsmøte under et 
presidentskapsmøte.

Hva gjør du for å opp-
holde Kirkens ledere? 
Hvordan har du blitt vel-
signet ved å gjøre det?

Når har du sett bærerne av 
Det aronske prestedømme 
oppholde Kirkens ledere 
– herunder biskopen eller 
medlemmene av sitt eget 
quorumspresidentskap? 
Hvilke erfaringer kan de 
dele med hverandre?
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Begynn læringsprosessen

Velg mellom disse forslagene, eller finn på dine egne for å repetere forrige ukes leksjon 
og introdusere denne ukens leksjon:

• Spør de unge mennene hva de 
har gjort for å anvende det de lærte 
i forrige uke. Har de spørsmål eller 
ytterligere innsikt om det de lærte?

• Skriv tittelen på denne leksjonen på 
tavlen, og be quorumsmedlemmene 
tenke på andre ord som betyr det 
samme som oppholde. Be dem så skrive 
navnene på lederne i menigheten på 
tavlen, herunder sitt eget quorumspre-
sidentskap. Hva gjør de unge men-
nene for å oppholde disse personene?

Lær sammen

Hver av aktivitetene nedenfor vil hjelpe quorumsmedlemmene å forstå hva det vil si å 
oppholde Kirkens ledere. Følg Åndens inspirasjon, og velg en eller flere som vil fungere 
best for ditt quorum:

• Før quorumsmøtet kan du be de 
unge mennene lese president Russell 
M. Nelsons tale “Opphold profetene”, 
og komme forberedt på å dele noe fra 
talen som inspirerer dem til å opp-
holde president Thomas S. Monson.

• Del quorumet i grupper, og be hver 
gruppe lese en del av president James 
E. Fausts tale “Kalt og utvalgt” eller 
Lære og pakter 124:45–46. Be dem se 
etter velsignelser som loves dem som 
oppholder sine ledere, og advarsler 
til dem som ikke gjør det. Oppfordre 
dem til å fortelle hva de finner ut, og 
fortelle historier fra talen som illustre-
rer disse velsignelsene og advarslene.

• Be de unge mennene lese 2 Mose-
bok 17:8–12 hver for seg, og be en av 
dem sammenfatte historien med egne 
ord. Hvordan angår denne historien 
oss når vi oppholder våre ledere i 
Kirken? Hvordan er vi som Aron og 

Hur når vi oppholder vår quorums-
president og andre ledere?

• Be noen av de unge mennene 
finne et eksempel på personer i 
Skriftene som forkastet sine ledere, 
for eksempel Laman og Lemuel (se 1 
Nephi 18:9–14) eller Israels barn (se 
L&p 84:23–25). Be resten av de unge 
mennene finne eksempler på personer 
som fulgte sine ledere, for eksem-
pel enken i Sarepta (se 1 Kongebok 
17:8–16) og Naaman (2 Kongebok 
5:8–14). Be dem fremlegge historiene 
sine og forklare hva de lærer oss om 
konsekvensene av å forkaste eller 
respektere Kirkens ledere.

• Be de unge mennene lese president 
Henry B. Eyrings artikkel “Kalt av 
Gud og oppholdt av folket”, og se 
etter eksempler på hvordan vi opp-
holder våre ledere i Kirken. Ta med 
noen av Kirkens tidsskrifter, og be de 
unge mennene finne og presentere 

Undervisningstips

“For å hjelpe elevene å 
forberede svar på spørs-
mål kan du før du leser 
eller presenterer noe, 
fortelle dem at du vil be 
om svar fra dem. Du kan 
for eksempel si: ‘Lytt mens 
jeg leser dette avsnittet så 
dere kan fortelle meg hva 
som interesserer dere mest 
i det’, eller: ‘Mens vi leser 
dette skriftstedet, kan dere 
se om dere kan forstå hva 
Herren forteller oss om 
tro’” (Undervisning, intet 
større kall [1999], 69).
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bilder i bladene som forestiller 
måter å oppholde Kirkens ledere 
på. Hva gjør de unge mennene for å 
oppholde sine ledere, herunder sitt 

quorumspresidentskap? Hva kan de 
si hvis de hører noen kritisere en av 
deres ledere?

Be de unge mennene fortelle hva de har lært i dag. Forstår de hva det innebærer å opp-
holde Kirkens ledere? Hvilke følelser eller tilskyndelser får de? Har de andre spørsmål? 
Ville det være nyttig å bruke mer tid på denne læresetningen?

Oppfordre til å handle

Den unge mannen som leder, avslutter møtet. Han kan:

• Uttrykke sine følelser med hensyn 
til de ledere som har blitt kalt til å pre-
sidere akkurat nå.

• Lede en kort diskusjon om hva 
quorumsmedlemmene kan gjøre for 
mer helhjertet å oppholde sine ledere 
i Kirken.

Undervisning på 
Frelserens måte

Frelseren stolte på sine 
disipler, forberedte 
dem og ga dem viktige 
ansvarsoppgaver med å 
undervise og tjene andre. 
På denne måten hjalp han 
dem å bli dypere omvendt 
til hans evangelium. 
Hvordan kan du følge 
Frelserens eksempel som 
veileder for bærere av Det 
aronske prestedømme?
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Utdrag fra Henry B. Eyring, “Kalt av Gud og oppholdt 
av folket,” Ensign eller Liahona, juni 2012, 4–5

For mange år siden viste en 18 år gammel student 
meg hva det betyr å oppholde Herrens tjenere. Jeg 
føler meg fremdeles velsignet på grunn av hans 
ydmyke eksempel.

Han hadde nettopp begynt sitt første studieår på 
college. Han ble døpt mindre enn et år før han reiste 
hjemmefra for å studere ved et stort universitet. Der 
var jeg hans biskop. …

Han ba om å få snakke med meg på kontoret. Jeg ble 
forbauset da han sa: «Kan vi be sammen, og kan jeg 
holde bønnen?» …

Han begynte bønnen med et vitnesbyrd om at han 
visste biskopen var kalt av Gud. Han ba Gud fortelle 
meg hva han skulle gjøre i en sak av stor åndelig 
betydning. Den unge mannen fortalte Gud at han 
var sikker på at biskopen allerede visste om hans 
behov, og ville bli gitt den rettledningen han trengte.

Mens han ba, så jeg for meg de spesielle farene han 
ville stå overfor. Rettledningen var enkel, men ble gitt 
veldig klart: Be alltid, adlyd budene og frykt ikke.

Denne unge mannen, som hadde vært medlem av 
Kirken i ett år, forklarte ved sitt eksempel hva Gud 
kan gjøre med en leder når han blir oppholdt av 
dem han er kalt til å lede, ved deres tro og bønner. 
Denne unge mannen demonstrerte for meg kraften 
i loven om felles samtykke i kirken (se L&p 26:2). 
Selv om Herren kaller sine tjenere ved åpenbaring, 
kan de først fungere etter at de er blitt oppholdt av 
dem de er kalt til å tjene.

Når vi ved håndsopprekning viser at vi vil opp-
holde dem, avgir vi hellige løfter. Vi lover å be for 

Herrens tjenere og be ham lede og styrke dem (se 
L&p 93:51). Vi lover at vi vil se etter og forvente å 
føle inspirasjon fra Gud i deres rettledning og når de 
utfører sitt kall (se L&p 1:38).

Dette løftet trenger å bli fornyet ofte i vårt indre. 
Din lærer i Søndagsskolen forsøker å undervise ved 
Ånden, men akkurat som deg kan også din lærer begå 
feil foran klassen. Men du kan beslutte å lytte etter og 
være oppmerksom på stundene da du kan føle inspi-
rasjon. Med tiden vil du legge merke til færre feil og 
oftere tegn på at Gud oppholder denne læreren.

Når vi rekker opp hånden for å oppholde en person, 
lover vi å arbeide for et hvilket som helst av Herrens 
formål som denne personen er kalt til å utrette. Da 
våre barn var små, ble min hustru kalt til å under-
vise de små barna i menigheten. Jeg rakte ikke bare 
opp hånden for å oppholde henne, men jeg ba også 
for henne og ba deretter om lov til å hjelpe henne. 
Det jeg lærte om å verdsette det kvinnene gjør og 
om Herrens kjærlighet til barn, er fremdeles en vel-
signelse for min familie og i mitt liv.

Jeg snakket nylig med den unge mannen som for 
mange år siden oppholdt sin biskop. Jeg fikk vite 
at Herren og folket hadde oppholdt ham i hans kall 
som misjonær, som stavspresident og som far. Han 
avsluttet vår samtale med: «Jeg ber fremdeles for 
deg hver dag.»

Vi kan bestemme oss for å be hver dag for noen som 
Gud har kalt til å tjene oss. Vi kan takke noen som 
har velsignet oss ved sin tjeneste. Vi kan beslutte at 
vi vil melde oss til tjeneste når en som vi har opp-
holdt, ber om frivillige.

De som støtter Herrens tjenere i hans rike, vil bli 
styrket ved hans makeløse kraft. Vi trenger alle 
den velsignelsen.
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Gå inn på lds.org/youth/learn for å se denne enheten på Internett.

OVERSIKT OVER ENHETER

“I… ordinanser blir guddommelighetens kraft tilkjennegitt” (L&p 84:20).

Oversiktene i denne enheten vil hjelpe de unge mennene å forstå prestedømmets ordi-
nanser og pakter. Erfaringer de har i denne enheten, kan hjelpe dem å verdsette og 
overholde de pakter de har inngått, og se frem til ordinanser de vil motta i fremtiden, 
blant annet ordinasjon til Det melkisedekske prestedømme, og tempelordinansene. I 
tillegg har bærere av Det aronske prestedømme et unikt behov for å forstå evangeliets 
ordinanser, siden de er kalt til å forrette ordinansene nadverden, dåp og ordinasjon av 
andre til embeder i Det aronske prestedømme.

Oversikter å velge mellom denne måneden:

Hvordan kan jeg hjelpe andre å ha en meningsfylt opplevelse av nadverden? (Plikt overfor Gud)
Hvorfor er ordinanser viktige i mitt liv?
Hvorfor er pakter viktige i mitt liv?
Hvilke pakter inngikk jeg ved dåpen?
Hvordan mottar jeg Den hellige ånds gave?
Hvorfor er tempelordinanser viktige?
Hva er prestedømmets ed og pakt?
Hva vil det si at jeg påtar meg Jesu Kristi navn?

Juli: Ordinanser og pakter
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GUF

Tenk over hvordan du kan planlegge aktiviteter som 
har sammenheng med det ungdommene lærer. Et 
nettsted for ungdomsaktiviteter er tilgjengelig for 
å hjelpe deg. Mange av læringsaktivitetene i disse 
oversiktene kan også være effektive GUF- aktiviteter. 
Samarbeid med quorumspresidentskapene om å velge 
og planlegge egnede aktiviteter for å forsterke det de 
unge mennene lærer på søndag.

 
Plikt overfor Gud

Følgende deler fra Plikt overfor Gud- heftet er aktuelle 
for leksjonene i denne enheten:

“Forrette prestedømsordinanser,” side 24- 25, 48- 49, 
72- 73

“Forstå læren,” side 18- 20, 42- 44, 66- 68
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JULI: ORDINANSER OG PAKTER

Plikt overfor Gud

Hvordan kan jeg hjelpe 
andre å ha en meningsfylt 
opplevelse av nadverden?
Frelseren innstiftet nadverden som en måte for hans tilhengere å minnes ham 
på og fornye sine hellige pakter ukentlig. Nadverden symboliserer ofringen 
av Jesu Kristi kjøtt og blod gjennom hans forsoning på våre vegne. Av disse 
grunnene er nadverdsmøtet ytterst hellig, og skulle være en tid med ærbødig 
ettertanke og mektig åndelig fornyelse. Som bærere av Det aronske preste-
dømme har vi anledning til å hjelpe menighetens medlemmer å ha en menings-
fylt åndelig opplevelse av nadverden. Vår verdighet, vårt eksempel og vårt 
vitnesbyrd kan påvirke deres opplevelse.

Forbered deg åndelig

Noen dager før quorumsmøtet ber du quorumsmedlemmene forberede et kort 
utkast de kan bruke til å undervise andre om nadverden, og oppfordrer dem til 
å ta med seg utkastene til quorumsmøtet. (Quorumsmedlemmene kan inklu-
dere dette i sin Plikt overfor Gud- plan for å lære og undervise om pakter og 
ordinanser, se Jeg oppfyller min plikt overfor Gud, side 18,42 eller 66.)

Mens quorumsmedlemmene forbereder utkastene sine, kan de se videoen “All-
tid minnes ham.” Be dem lese Matteus 26:26- 28, sammen med Joseph Smiths 
tilhørende oversettelse i fotnotene og i Veiledning til Skriftene, og 3 Nephi 18:1- 
12, og se etter hensikten Frelseren oppga da han innstiftet nadverden.

De kan overveie følgende spørsmål mens de utarbeider utkastene sine:

• Hva er hensikten med nadverden? 
Hva symboliserer den?

• Hvordan kan vi alltid minnes 
Frelseren?

• Hvorfor tror du det er viktig å ta 
del i nadverden hver uke?

• Hvordan kan vi forberede oss 
bedre til å ta del i nadverden?

• Hvordan kan bærere av Det aron-
ske prestedømme representere Frelse-
ren under forrettelsen av nadverden?

Oppfordre quorumsmed-
lemmene til å forberede 
seg åndelig til denne 
leksjonen ved å lære om 
nadverden, grunne på hva 
nadverden betyr for dem 
og planlegge hvordan 
de kan undervise andre 
om det de lærer. Dette vil 
være mest effektivt hvis 
du gir oppfordringen om å 
forberede seg minst en uke 
på forhånd, og deretter 
kontakter quorumsmed-
lemmene i løpet av uken 
for å minne dem på det.

Søndagsskole- oversikten 
“Hvordan kan jeg gjøre 
nadverden mer menings-
fylt for meg?” gir en god 
forberedelse til denne lek-
sjonen. Det kan være lurt å 
koordinere med quorums-
medlemmenes søndags-
skolelærer, og planlegge å 
ha diskusjonen om nadver-
den etter at de har lært om 
den i Søndagsskolen.
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Lede quorumsmøtet

Et medlem av quorumspresidentskapet (eller en assistent til biskopen i preste-
nes quorum) leder quorumsmøtet. Å fylle ut en møteagenda for et quorums-
møte på forhånd, kan hjelpe.

Begynn læringsprosessen

Velg mellom disse forslagene, eller finn på dine egne for å introdusere denne 
ukens leksjon:

• Be quorumsmedlemmene brukte 
noen minutter i begynnelsen av møtet 
på å lese nadverdsbønnene stille (se 
L&p 20:77, 79) og tenke på ordene i en 
nadverdssalme de liker.

• Gjennomgå kort som quorum 
prinsippene for Kristus- lignende 
undervisning ved å lese skriftsteder 
som Lære og pakter 11:21;12:8;42:14. 
Be quorumsmedlemmene ha disse 
prinsippene i tankene når de uttryk-
ker sine følelser om nadverden i dag.

Lær sammen

Be quorumsmedlemmene undervise hverandre om nadverden (i små grupper 
eller som et helt quorum) med utgangspunkt i utkastene de har forberedt. Når 
de har gjort dette, kan du be dem snakke om hva de opplevde mens de bar 
vitnesbyrd. Hvorfor er det viktig å dele det vi lærer, med andre?

Hvis noen av de unge mennene ikke har forberedt utkast, gir du dem tid til å 
gjøre det i løpet av quorumsmøtet, idet de følger instruksjonene under “Forbe-
red deg åndelig” ovenfor. Gi om mulig noen av dem tid til å dele det de lærer, 
med hverandre.

Oppfordre til å handle

For å oppmuntre quorumsmedlemmene til å fortelle hva de har lært, kan du 
overveie følgende forslag:

• Be quorumsmedlemmene velge ut 
personer som de kan dele sin forstå-
else og sitt vitnesbyrd om læren om 
nadverden med. De kan for eksempel 
undervise sin familie, et mindre aktivt 

quorumsmedlem, en klasse i Unge 
kvinner eller Primær, eller familiene 
de besøker som hjemmelærere. Be 
quorumsmedlemmene fortelle quoru-
met hvem de har valgt. Du kan gjerne 
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foreslå at i tillegg til å dele det de har 
på hjertet ansikt til ansikt, kan quo-
rumsmedlemmene også dele gjennom 
sosiale medier.

• Avtal en tid da quorumsmedlem-
mene kan besøke noen familier i 
menigheten og undervise dem om 
nadverden. (Et medlem av biskops-
rådet eller menighetens misjonsleder 
kan hjelpe deg å velge familier som 
vil ha nytte av et slikt besøk, for 
eksempel nye konvertitter, familier 
der ikke alle er medlem, eller familier 

som ikke kommer regelmessig på 
nadverdsmøtet.) Med hjelp av quo-
rumspresidenten kan du organisere 
quorumsmedlemmene i ledsagerpar 
og gi hvert par i oppdrag å besøke 
en av disse familiene. (Planlegg om 
mulig disse besøkene slik at de faller 
sammen med en quorumsaktivitet i 
løpet av uken, se “Dele det vi lærer” 
på nettstedet for ungdomsaktiviteter). 
Dersom reise er en begrensning, kan 
quorumsmedlemmene få i oppdrag å 
undervise sin egen familie.

På et fremtidig quorumsmøte kan du be quorumsmedlemmene fortelle om 
sine erfaringer.

Undervisning på 
Frelserens måte

Frelseren stolte på disi-
plene sine og ga dem 
anledninger til å tjene og 
undervise andre. Hvordan 
vil de unge mennene i 
quorumet bli velsignet når 
de underviser andre i det 
de lærer om nadverden?
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Se tillegget for andre 
forslag til undervisning 
og læring.

Hvorfor er ordinanser 
viktige i mitt liv?
En ordinans er en hellig, formell handling som har åndelig betydning. Ordi-
nanser blir utført i kraft av prestedømmet og under ledelse av dem som 
innehar prestedømmets nøkler. Ordinanser hjelper oss å huske hvem vi er og 
minner oss om vår plikt overfor Gud. De hjelper oss å komme til Kristus og 
motta evig liv.

Forbered deg åndelig

Studer disse skriftstedene og ressursene ydmykt. Hva føler du deg inspirert til å dele 
med de unge mennene for å hjelpe dem å forstå viktigheten av ordinanser?

Matteus 3:13- 17 (Jesu Kristi dåp)

Apostlenes gjerninger 19:1- 6 (Paulus 
døper på nytt personer som ikke var 
riktig døpt)

3 Nephi 11:21- 26 (Jesus Kristus gir 
myndighet til å døpe og underviser 
om riktig fremgangsmåte)

Moroni 8:10- 12 (Mormon underviser 
om dåp)

L&p 84:19- 21 (Guddommelighetens 
kraft blir tilkjennegitt i prestedøm-
mets ordinanser)

3.- 5. trosartikkel (Ordinanser er avgjø-
rende for frelse)

David A. Bednar, “Alltid bevare 
en forlatelse for deres syn-

der,” Ensign eller Liahona, mai 2016, 
59- 62

Gary E. Stevenson, “Deres fire minut-
ter,” Ensign eller Liahona, mai 2014, 
84- 86

Robert D. Hales, “Vi må komme til 
oss selv: Nadverden, templet og offer 
i tjenestegjerning,” Ensign eller 
 Liahona, mai 2012, 34- 36

Dennis B. Neuenschwander, “Ordinan-
ser og pakter,” Liahona, nov. 2001, 16

“Prestedømmets ordinanser og velsig-
nelser,” Håndbok 2: Kirkens administra-
sjon (2010), 20.1

“Ordinanser,” Tro mot pakten (2004), 
116- 17

Video: “Tro på prestedømmets kraft”

Hvilke ordinanser i 
evangeliet har du mottatt? 
Hvordan har disse ordi-
nansene vært til velsig-
nelse for deg? Hvorfor er 
de viktige for deg?

Hvilke ordinanser har de 
unge mennene mottatt? 
Hvilke ordinanser forbe-
reder de seg til å motta? 
Hvorfor trenger de å for-
stå viktigheten av evange-
liets ordinanser?
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La de unge mennene lede

Et medlem av quorumspresidentskapet (eller en assistent til biskopen i prestenes quorum) 
leder quorumsmøtet. Han leder de unge mennene i å rådføre seg med hverandre om quo-
rumssaker, lærer dem deres prestedømsplikter (fra Skriftene og Plikt overfor Gud- boken), 
oppfordrer dem til å fortelle om erfaringer med å oppfylle sin plikt overfor Gud, og ber en 
veileder eller et annet quorumsmedlem om å holde en leksjon i evangeliet. Han kan forbe-
rede seg ved å fylle ut et møteprogram for et quorumsmøte under et presidentskapsmøte.

Begynn læringsprosessen

Velg mellom disse forslagene, eller finn på dine egne for å repetere forrige ukes leksjon 
og introdusere denne ukens leksjon:

• Vis ungdommene et bilde eller 
en gjenstand knyttet til forrige ukes 
leksjon, og be de unge mennene om 
å forklare hvordan det/den angår 
denne leksjonen. Hvordan anvendte 
de det de lærte?

• Be de unge mennene nevne så 
mange ordinanser i evangeliet de 
kan komme på. Hjelp dem deretter å 
identifisere hvilke ordinanser som er 
obligatoriske for å oppnå opphøyelse. 

Hvorfor ga vår himmelske Fader oss 
disse ordinansene? Hvordan ville 
de unge mennene svare en som sier 
at ordinanser ikke er nødvendige? 
(Dersom de unge mennene trenger 
ideer, så kan de henvise til “Ordinan-
ser” i Tro mot Pakten eller delen med 
undertittelen “Den hellige ånd og 
prestedømsordinanser” i eldste David 
A. Bednars tale “Alltid bevare en for-
latelse for deres synder.”)

Lær sammen

Hver av aktivitetene nedenfor vil hjelpe quorumsmedlemmene å forstå hvorfor ordinan-
ser er viktige. Følg Åndens inspirasjon, og velg en eller flere som vil fungere best for 
ditt quorum:

• I eldste David A. Bednars tale 
“Alltid bevare en forlatelse for deres 
synder,” beskriver delen med tittelen 
“Vi kan oppnå og bevare en forlat-
else for synder gjennom ordinanser” 
velsignelsene ved ordinansene dåp, 
håndspåleggelse for Den hellige ånds 
gave, og nadverden. For å hjelpe de 
unge mennene å lære om hvordan 

disse ordinansene kan hjelpe oss, be 
hver ung man velge en ordinans og 
lage en liste over alt han lærer om den 
fra denne delen av talen. Be deretter 
de unge mennene undervise resten av 
quorumet på en kreativ måte om hva 
de lærte. Kanskje ved å bruke bilder 
eller spille et spill.

Undervisningstips

“Når du forbereder 
undervisningen, skulle du 
passe på å bruke forskjel-
lige teknikker fra leksjon 
til leksjon. Det kan være å 
bruke noe så enkelt som 
en fargerik plakat eller 
veggplansje i én leksjon og 
en liste med spørsmål på 
tavlen i den neste” (Under-
visning, intet større kall 
[1999], 89).
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• Inviter en gjestetaler eller en ung 
mann som har oppnådd noe bety-
delig om å dele hva dette krevde av 
dem og hvordan de oppfylte disse 
kravene (kanskje han oppnådde en 
grad i speideren, fikk en akademisk 
utmerkelse, eller fikk en viktig rolle i 
et teaterstykke). Be deretter de unge 
mennene lese avsnittet som starter 
med “På samme måte” i eldste Gary 
E. Stevensons tale “Deres fire minut-
ter.” Hvordan ligner ordinanser på 
kravene som gjestetaleren eller den 
unge mannen fortalte om? Du kan 
også lese resten av eldste Stevensons 
tale og se etter hva mer han undervi-
ser om ordinanser.

• Be de unge mennene lese det 
som står under “Begavet med gud-
dommelig kraft” i eldste Dennis B. 
Neuenschwanders tale “Ordinanser 
og pakter”, eller se videoen “Tro på 
prestedømmets kraft”.” Be dem skrive 
på tavlen de ordinansene som nevnes 
og velsignelsene vi mottar ved å delta 
i hver ordinans. Be ungdommene for-
telle om erfaringer hvor de har mottatt 
eller vært vitne til en av disse ordinan-
sene (eller andre ordinanser, som en 
fars velsignelse eller en velsignelse for 
helbredelse). Hvordan har disse erfa-
ringene velsignet og styrket dem?

• Gjennomgå som quorum listen 
over fire krav til å utføre ordinanser 
som finnes i paragraf 20.1 i Håndbok 
2. Be de unge mennene lese 3 Nephi 
11:21- 26 og finne ut hvordan disse 
kravene er oppfylt i Frelserens beskri-
velse av dåpen. Hvordan oppfyller 

deres forrettelse av nadverden disse 
fire kravene? Hva skjer hvis en ordi-
nans utføres uten å oppfylle disse kra-
vene? Spør de unge mennene hvorfor 
det er viktig å vite om disse kravene 
når de forbereder seg til å undervise 
andre om ordinanser.

• Be de unge mennene forestille 
seg at de underviser en person av 
en annen tro om dåp, og at han eller 
hun sier: “Jeg er allerede døpt i min 
kirke.” Hvordan ville de unge men-
nene hjelpe vedkommende å forstå, 
på en følsom måte, hvorfor han eller 
hun trenger å bli døpt om igjen? 
Hvilke skriftsteder eller erfaringer 
ville de dele? Du kan be dem slå opp 
listen over krav i paragraf 20.1 i Hånd-
bok 2; Matteus 3:13- 17; Apostlenes 
gjerninger 19:1- 6; 3 Nephi 11:21- 26; 
Moroni 8:10- 12. Om mulig kan du be 
heltidsmisjonærene fortelle quorumet 
hvordan de forklarer sine undersø-
kere betydningen av ordinanser (få 
tillatelse av biskopen først).

• Presenter for quorumet følgende 
uttalelse av president Spencer W. 
Kimball: “Ordinanser fungerer som 
påminnelser. Det er den virkelige 
hensikten med nadverden, å hindre 
oss i å glemme, å hjelpe oss å huske” 
(Teachings of Spencer W. Kimball, red. 
Edward L. Kimball [1982], 112). Be 
de unge mennene nevne ordinanser i 
evangeliet (for eksempel dem som er 
nevnt på side 116- 17 i Tro mot pakten) 
og drøfte hva hver av disse ordinan-
sene hjelper oss å huske.
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Be de unge mennene fortelle hva de har lært i dag. Forstår de viktigheten av ordinan-
ser? Hvilke følelser eller tilskyndelser får de? Har de andre spørsmål? Ville det være 
verdt å bruke mer tid på denne læresetningen?

Oppfordre til å handle

Den unge mannen som leder, avslutter møtet. Han kan:

• Uttrykke sine følelser med hensyn 
til evangeliets ordinanser.

• Lede en kort diskusjon om hvordan 
de skulle forberede seg åndelig til å 
forrette i hellige ordinanser.

Undervisning i evangeliet 
på Frelserens måte

Frelseren elsket og ba for 
dem han underviste (se 
Johannes 17). Hvordan 
kan du vise at du elsker 
og støtter de unge men-
nene i quorumet?
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Utvalgte ressurser

Utdrag fra “Generelle instruksjoner,” Håndbok 2: 
 Kirkens administrasjon (2010), 20.1

20.1 Generelle instruksjoner

En ordinans er en hellig handling, som f.eks. dåpen, 
som utføres ved prestedømmets myndighet. Ordi-
nansene dåp, bekreftelse, ordinasjon i Det melkise-
dekske prestedømme (for menn), tempelbegavelsen 
og tempelbesegling er nødvendige for opphøyelse 
for alle ansvarlige personer. Dette kalles de frel-
sende ordinanser. Som en del av hver frelsende 
ordinans inngår mottageren pakter med Gud.

Utførelse av frelsende ordinanser krever godkjen-
nelse fra en prestedømsleder som har de nødven-
dige nøkler eller som virker under ledelse av en 
person som har disse nøklene. Denne godkjennelsen 
kreves også for navngivning og velsignelse av barn, 
innvielse av graver, patriarkalske velsignelser og 
klargjøring, velsignelse og utdeling av nadverden. 
Bærere av Det melkisedekske prestedømme kan inn-
vie olje, salve syke, gi en fars velsignelse og gi andre 
velsignelser til trøst og råd uten først å be en preste-
dømsleder om godkjennelse.

Brødre som utfører ordinanser og velsignelser, 
skulle forberede seg ved å leve verdig og strebe etter 
å bli veiledet av Den hellige ånd. De skulle utføre 
enhver ordinans og velsignelse på en verdig måte 
og forvisse seg om at de oppfyller følgende krav:

1. Den utføres i Jesu Kristi navn.

2. Den utføres i kraft av prestedømmet.

3. Den utføres i samsvar med nødvendige frem-
gangsmåter, som konkret ordlyd eller med bruk av 
innviet olje.

4. Den skulle være bemyndiget av den preside-
rende autoritet som innehar de aktuelle nøkler 
(vanligvis biskopen eller stavspresidenten), om 
nødvendig i henhold til de instruksjoner som er 
gitt i dette kapitlet.

En prestedømsleder som fører tilsyn med en ordi-
nans eller velsignelse, forvisser seg om at ved-
kommende som utfører den, har den nødvendige 
prestedømsmyndighet, er verdig og kjenner og 
følger riktige fremgangsmåter. Ledere søker også å 
gjøre ordinansen eller velsignelsen til en ærbødig og 
åndelig opplevelse.
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JULI: ORDINANSER OG PAKTER

Se tillegget for andre 
forslag til undervisning 
og læring.

Hvorfor er pakter 
viktige i mitt liv?
Vi inngår pakter når vi mottar ordinanser som dåp, ordinasjon til prestedømmet 
og tempelordinanser. En pakt er en hellig avtale mellom Gud og hans barn. Gud 
setter bestemte betingelser, og han lover å velsigne oss når vi retter oss etter 
disse. Å inngå og holde pakter kvalifiserer oss til å motta de velsignelser Gud 
har lovet. Når vi velger å ikke holde pakter, kan vi ikke motta velsignelsene. 
Våre pakter veileder de valgene vi gjør og hjelper oss å motstå fristelser.

Forbered deg åndelig

Studer disse skriftstedene og ressursene ydmykt. Hvordan kan du hjelpe de unge men-
nene å ønske å inngå og holde pakter?

2 Mosebok 19:5; L&p 35:24; 90:24 (Vel-
signelser kommer når vi holder pakter)

Mosiah 5; Alma 46:10- 37 (Eksempler 
i Mormons bok på personer som inn-
går og holder pakter)

L&p 82:10 (Herren er forpliktet når 
vi adlyder)

Russell M. Nelson, “Pakter,” Ensign 
eller Liahona, nov. 2011, 86- 89

Jeffrey R. Holland, “Å holde pakter: Et 
budskap til dem som skal på misjon,” 
New Era, jan. 2012, 2- 5; eller Liahona, 
jan. 2012, 48- 51

D. Todd Christofferson, “Kraften i 
pakter,” Ensign eller Liahona, mai 
2009, 19- 23

“Pakt,” Tro mot pakten (2004), 120- 21

Video: “Strev Fremover”

La de unge mennene lede

Et medlem av quorumspresidentskapet (eller en assistent til biskopen i prestenes quo-
rum) leder quorumsmøtet. Han leder de unge mennene i å rådføre seg med hverandre 
om quorumssaker, lærer dem deres prestedømsplikter (fra Skriftene og Plikt overfor 
Gud- boken), oppfordrer dem til å fortelle om erfaringer med å oppfylle sin plikt overfor 
Gud og ber en veileder eller et annet quorumsmedlem om å holde en leksjon i evange-
liet. Han kan forberede seg ved å fylle ut en møteagenda for et quorumsmøte under et 
presidentskapsmøte.

Hvordan har du blitt 
velsignet ved å inngå og 
holde pakter? Kan du 
komme på en opplevelse 
hvor dine pakter veiledet 
en beslutning du tok?

Hvordan kan du hjelpe 
de unge mennene bedre å 
forstå de paktene de har 
inngått og vil inngå i frem-
tiden? Hvordan vil det å 
forstå pakters beskaffenhet 
og betydning påvirke de 
unge mennene til å leve 
mer rettferdig?
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Begynn læringsprosessen

Velg mellom disse forslagene, eller finn på dine egne for å repetere forrige ukes leksjon 
og introdusere denne ukens leksjon:

• Be de unge mennene tenke på 
forrige leksjon og bytte på å si en 
enkel setning som oppsummerer hva 
de lærte av den leksjonen. Hvordan 
anvendte de det de lærte?

• Be en ung mann komme frem i rom-
met. Vis hva en pakt er ved å gi ham et 
enkelt løfte i bytte for en enkel hand-
ling fra hans side (du kan for eksem-
pel love å gi ham en liten belønning 

hvis han vil fremsi en trosartikkel). 
La den unge mannen utføre handlin-
gen hvis han ønsker det, og oppfyll 
så løftet ditt. Hjelp de unge mennene 
å definere pakt (se tredje avsnitt av 
President Russell M. Nelsons tale 
“Pakter”), og be dem forklare hvordan 
dette eksemplet ligner og er forskjellig 
fra pakter vi inngår med Gud.

Lær sammen

Hver av aktivitetene nedenfor vil hjelpe quorumsmedlemmene å forstå hvorfor vi inn-
går pakter. Følg Åndens inspirasjon, og velg en eller flere som vil fungere best for ditt 
quorum:

• Be et quorumsmedlem holde en del 
av denne leksjonen. Han kan gjøre 
dette som en del av sin Plikt overfor 
Gud- plan for å lære og undervise 
om pakter og ordinanser (se “Forstå 
læren,” side 18, 42 eller 66).

• Be de unge mennene forestille seg at 
de prøver å hjelpe en venn av en annen 
tro å forstå pakter. Be dem studere 
“Pakt” i Tro mot pakten eller skriftste-
dene som er nevnt i denne oversikten, 
og forberede seg på å forklare pakter 
for sin venn. Be dem rollespille under-
visning av hverandre. Be dem om å 
inkludere i forklaringen sin grunnene 
til at pakter er viktige for dem.

• Be de unge mennene hver for seg 
granske Mosiah 5 og markere ord 
eller uttrykk de legger merke til om å 
inngå og holde pakter. Be dem skrive 

det de finner på tavlen. Skriv på 
tavlen: “Det er viktig for meg å holde 
mine pakter fordi ________.” Be hver 
ung mann om å fullføre setningen.

• Vis et bilde av kaptein Moroni som 
heiser frihetens fane (se Kunst inspirert 
av evangeliet,79). Be de unge mennene 
identifisere noen av detaljene i bildet 
og kort fortelle historien det viser (se 
Alma 46:10- 37). Hvilke pakter inngikk 
nephittene (se vers 20- 22)? Hvorfor 
valgte folket å inngå disse paktene til 
tross for faren de sto overfor? Hvor-
dan påvirket deres pakter utfallet av 
slaget? Be de unge mennene nevne 
de paktene de har inngått. Hvordan 
hjelper disse paktene oss å overvinne 
utfordringer og fristelser?

• Les, se på eller lytt som quorum til 
historien på begynnelsen av eldste D. 

Undervisningstips

“Du kan vise at du lytter 
ved å ha et interessert 
uttrykk. Du kan se på den 
som snakker, istedenfor å 
se i leksjonsboken eller på 
andre ting i rommet. Du 
kan oppmuntre den som 
snakker til å fullføre tanke-
rekken, uten å avbryte ham 
eller henne. Du kan la være 
å bryte for tidlig inn i sam-
taler med råd eller bedøm-
melser” (Undervisning, intet 
større kall [1999], 66).



179

Todd Christoffersons tale “Kraften i 
pakter.” Hvordan hjalp Pamelas pak-
ter henne å takle tragedien hun opp-
levde? Be hver ung mann om å lese en 
av de gjenværende delene av talen for 
å finne svar på spørsmålet “Hvordan 
kan mine pakter styrke og beskytte 
meg?” Be de unge mennene fortelle 
hva de finner ut. Be dem snakke om 
konkrete situasjoner de kan komme 
ut for i løpet av den kommende uken, 
der de kan finne styrke eller beskyt-
telse i sine pakter.

• Skriv på tavlen ordene “Pakter” og 
“Misjonærarbeid”. Be hver av de unge 
mennene om å lese en del av eldste 
Jeffrey R. Hollands artikkel “Å holde 
pakter: Et budskap til dem som skal på 
misjon.” Be dem om å se etter forhol-
det mellom pakter og misjonærarbeid. 
Be de unge mennene snakke med 
hverandre om det de lærer av eldste 
Hollands budskap. Hvordan påvirker 
hans råd hva de vil gjøre når de forbe-
reder seg til å reise på heltidsmisjon?

Be de unge mennene fortelle hva de har lært i dag. Forstår de pakter bedre? Hvilke 
følelser eller tilskyndelser får de? Har de andre spørsmål? Ville det være nyttig å bruke 
mer tid på denne læresetningen?

Oppfordre til å handle

Den unge mannen som leder, avslutter møtet. Han kan:

• Fortelle hva det betyr for ham å 
inngå en pakt.

• Oppmuntre andre quorumsmed-
lemmer til å dele sine inntrykk om hva 
de har lært med et familiemedlem.

Undervisning på 
Frelserens måte

Frelseren oppfordret sine 
tilhengere til å utøve tro 
og handle etter de sann-
heter han forkynte (se 
Lukas 18:18- 25). Hvordan 
kan du hjelpe de unge 
mennene å få et ønske om 
å delta i ordinanser og 
pakter og overholde sine 
pakter gjennom rettfer-
dige handlinger?
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Utvalgte ressurser

Utdrag fra D. Todd Christofferson, “Kraften i pakter,” 
Ensign eller Liahona, mai 2009, 19-23

Den 15. august 2007 var det et stort jordskjelv i 
Peru som nesten fullstendig ødela kystbyene Pisco 
og Chincha. I likhet med mange andre av Kirkens 
ledere og medlemmer satte Winceslao Conde, presi-
dent for Kirkens gren i Chincha, straks i gang med å 
hjelpe andre som hadde fått sine hjem ødelagt.

Fire dager etter jordskjelvet var eldste Marcus B. 
Nash i De sytti i Chincha for å koordinere Kirkens 
hjelp der, og han møtte president Conde. Mens de 
snakket om ødeleggelsen som hadde funnet sted, og 
hva som ble gjort for å hjelpe ofrene, kom president 
Condes hustru, Pamela, bærende på et av sine små 
barn. Eldste Nash spurte henne hvordan det sto til 
med barna. Med et smil svarte hun at på grunn av 
Guds godhet var de alle friske og i sikkerhet. Han 
spurte hvordan det hadde gått med Condes hjem.

“Det er borte,” sa hun ganske enkelt.

“Hva med deres eiendeler?” spurte han.

“Alt ble begravet i restene av vårt hjem,” svarte 
søster Conde.

“Likevel,” bemerket eldste Nash, “smiler du mens 
vi snakker sammen.”

“Ja,” sa hun, “jeg har bedt, og jeg føler fred. Vi har 
alt vi trenger. Vi har hverandre, vi har våre barn, vi 
er beseglet i templet, vi har denne fantastiske kir-
ken, og vi har Herren. Vi kan bygge opp igjen med 
Herrens hjelp.”

 “Pakt,” Tro mot pakten (2004), 120-21

En pakt er en hellig avtale mellom Gud og en per-
son eller gruppe mennesker. Gud setter bestemte 
betingelser, og han lover å velsigne oss når vi retter 
oss etter disse. Når vi velger å ikke holde paktene, 
kan vi ikke motta velsignelsene, og i noen tilfeller 
blir vi straffet som følge av vår ulydighet.

Alle prestedømmets frelsende ordinanser ledsages 
av pakter. Du inngikk for eksempel en pakt da du 
ble døpt, og du fornyer denne pakten hver gang du 
tar del i nadverden (se Mosiah 18:8-10; L&p 20:37, 
77, 79). Hvis du har mottatt Det melkisedekske pres-
tedømme, har du inngått i prestedømmets ed og 
pakt (se L&p 84:33-44). Tempelbegavelsen og beseg-
lingsordinansen innbefatter også hellige pakter.

Husk alltid, og overhold de pakter du inngår med 
Herren. Da vil du ikke behøve å bli befalt i alt du 
gjør (se L&p 58:26-28). Du vil bli inspirert av Den 
hellige ånd, og Kristus-lignende adferd vil falle 
naturlig for deg. Slik Herren har lovet, vil du “motta 
åpenbaring på åpenbaring, kunnskap på kunnskap, 
så du kan kjenne mysteriene og det som gir fred, det 
som bringer glede, det som bringer evig liv” (L&p 
42:61). Ditt største håp skulle være å kunne glede 
deg over den helliggjørelse som følger slik guddom-
melig veiledning. Din største frykt skulle være å 
forspille disse velsignelsene.

Ytterligere henvisninger: Jeremia 31:31-34; Mosiah 5; 
Moroni 10:33; L&p 82:10; 97:8; 98:13-15
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JULI: ORDINANSER OG PAKTER

Se tillegget for andre 
forslag til undervisning 
og læring.

Hvilke pakter inngikk 
jeg ved dåpen?
Da vi ble døpt, inngikk vi en pakt med Gud. Vi lovet å påta oss Jesu Kristi 
navn, holde hans bud og tjene ham til enden. Vår himmelske Fader lovet oss 
tilgivelse for synder, og ved bekreftelsens ordinans, Den hellige ånd. Vi fornyer 
denne pakten hver gang vi tar del i nadverden.

Forbered deg åndelig

Hvilke skriftsteder og andre ressurser vil hjelpe de unge mennene å huske og holde 
sine dåpspakter?

Johannes 3:5; 2 Nephi 31:4- 13, 17 
(Dåpen er nødvendig for evig frelse)

Mosiah 18:8- 10; L&p 20:37 (Hva vi 
lover når vi blir døpt)

Hugo Montoya, “Prøvet og fristet -  
men hjulpet,” Ensign eller  
Liahona, nov. 2015, 53- 55

Robert D. Hales, “Dåpens pakt – Å 
være i riket og av riket” Liahona, jan. 
2001, 6

Carole M. Stephens, “Vi har grunn 
til å glede oss,” Ensign eller Liahona, 
nov. 2013

“Din dåpspakt,” “Dåpens lovede vel-
signelser,” Tro mot pakten (2004), 25- 27

Video: “Samme trøye”

La de unge mennene lede

Et medlem av quorumspresidentskapet (eller en assistent til biskopen i prestenes quo-
rum) leder quorumsmøtet. Han leder de unge mennene i å rådføre seg med hverandre 
om quorumssaker, lærer dem deres prestedømsplikter (fra Skriftene og Plikt overfor 
Gud- boken), oppfordrer dem til å fortelle om erfaringer med å oppfylle sin plikt overfor 
Gud, og ber en veileder eller et annet quorumsmedlem om å holde en leksjon i evange-
liet. Han kan forberede seg ved å fylle ut en møteagenda for et quorumsmøte under et 
presidentskapsmøte.

Hva husker du i forbin-
delse med din dåp? Hvor-
dan har dine dåpspakter 
påvirket ditt liv?

Hvordan kan du hjelpe de 
unge mennene å forstå sine 
dåpspakter bedre? Hvor-
dan kan du hjelpe dem å 
styrke sin beslutning om å 
holde disse paktene?
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Begynn læringsprosessen

Velg mellom disse forslagene, eller finn på dine egne for å repetere forrige ukes leksjon 
og introdusere denne ukens leksjon:

• Be hvert quorumsmedlem fullføre 
følgende setning: Det jeg lærte i for-
rige leksjon, var viktig for meg fordi 
________. Hvordan anvendte de det 
de lærte?

• Vis et bilde av en dåp (for eksempel 
Kunst inspirert av evangeliet, 103- 4). 
Fortell om noen minner fra den dagen 

du ble døpt, heriblant hva du følte. 
Be de unge mennene fortelle om 
erfaringer de har hatt med å delta i 
eller være vitne til en dåp. Be dem om 
å skrive på tavlen hvilke pakter de 
inngikk da de ble døpt. Be dem om å 
legge til mer på listen gjennom hele 
leksjonen etter hvert som de lærer 
mer om sine dåpspakter.

Lær sammen

Hver av aktivitetene nedenfor vil hjelpe quorumsmedlemmene å forstå paktene de 
inngikk ved dåpen. Følg Åndens inspirasjon, og velg en eller flere som vil fungere best 
for ditt quorum:

• Be de unge mennene lese Mosiah 
18:8–10. Hva lærer de om hvordan 
vi lover å bahandle andre når vi blir 
døpt? For å hjelpe de unge mennene 
å lære hvordan vi kan bære hveran-
dres byrder, kan du dele dem inn i 
grupper og gi hver gruppe en del av 
eldste Hugo Montoyas tale “Prøvet 
og fristet -  men hjulpet” å studere. Be 
ungdommene presentere for klassen 
det de har skrevet. Hver gruppe kan 
lage en plakat av det de har lært, dele 
passende personlige opplevelser, eller 
historier fra Skriftene som underviser 
om det samme prinsippet.

• Be et quorumsmedlem undervise 
en del av denne leksjonen. Han kan 
gjøre dette som en del av sin Plikt 
overfor Gud- plan for å lære og under-
vise om pakter og ordinanser (se 
“Forstå læren,” side 18, 42 eller 66).

• Be de unge mennene granske 
skriftstedene som er foreslått i denne 
oversikten. Be dem om å markere løf-
ter vi gir ved dåpen, og skrive det de 
kommer frem til, på tavlen. Hvordan 
holder vi disse løftene? Be de unge 
mennene nevne noen som er eksemp-
ler på løftene som er skrevet på 
tavlen (heriblant personer i Skriftene). 
Hvordan har de unge mennene blitt 
velsignet ved å holde disse løftene?

• Be de unge mennene lese “Din 
dåpspakt” i Tro mot pakten og finne 
løfter vi ga da vi ble døpt. Be de unge 
mennene se videoen “Samme trøye” 
eller lese historien i begynnelsen 
av Carole M. Stephens tale “Vi har 
grunn til å glede oss.” Be dem se etter 
eksempler på personer som overhol-
der sin dåpspakt. Gi quorumsmed-
lemmene tid til å snakke om det de 
lærer. Be quorumspresidenten lede en 

Undervisningstips

“Fremragende lærere tar 
ikke æren for elevenes 
læring og vekst. I likhet 
med gartnere som plan-
ter og steller fruktene 
av sitt arbeid, går de inn 
for å skape best mulige 
betingelser for læring. Så 
takker de Gud når de ser 
at elevene gjør fremskritt” 
(Undervisning, intet større 
kall [1999], 62).
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diskusjon om hvordan de mer full-
komment kan holde sin dåpspakt til 
alle tider og på alle steder.

• Vis et bilde av Frelserens dåp (se 
Kunst inspirert av evangeliet,35), og be et 
quorumsmedlem lese 2 Nephi 31:4- 10. 
Be de unge mennene nevne eksempler 
i Skriftene som viser hvordan Jesus 
Kristus holdt sin pakt med Faderen 
(de kan se på bilder i Kunst inspirert av 
evangeliet, 36- 48 for å få ideer). Be dem 
fortelle om opplevelser der de forsøkte 
å følge Frelserens eksempel.

• Be de unge mennene lese tre 
avsnitt av eldste Robert D. Hales’ tale 
“Dåpens pakt – Å være i riket og av 
riket,” fra og med “I dåpen inngår vi 
en pakt med vår himmelske Fader”. 
Be dem se etter pakter vi inngår når vi 
blir døpt, og be dem skrive på tavlen 
det de kommer frem til. På hvilke 
måter skulle det å bli døpt forandre 
vårt liv? Hvordan har det forandret 
de unge mennenes liv?

Be de unge mennene fortelle hva de har lært i dag. Forstår de sin dåpspakt bedre? 
Hvilke følelser eller tilskyndelser får de? Har de andre spørsmål? Ville det være verdt å 
bruke mer tid på denne læresetningen?

Oppfordre til å handle

Den unge mannen som leder, avslutter møtet. Han kan:

• Uttrykke sine følelser med hensyn til 
hvordan det at han holder sin dåpspakt 
hjelper ham å foredle prestedømmet.

• Be quorumsmedlemmene granske 
sitt liv for å finne ut om det er noe 
de må slutte å gjøre eller begynne 
å gjøre for å være mer trofaste mot 
sine dåpspakter.

Undervisning på 
Frelserens måte

Frelseren forberedte seg til 
å undervise ved å tilbringe 
tid alene i bønn og faste. 
I stille stunder søkte han 
Faderens veiledning (se 3 
Nephi 19:19- 23). Hvordan 
vil du følge Frelserens 
eksempel når du forbere-
der deg til å undervise de 
unge mennene?
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Utvalgte ressurser

“Dåp,” Tro mot pakten (2004), 23-24

Da du ble døpt, inngikk du en pakt med Gud. Du 
lovet å påta deg Jesu Kristi navn, holde hans bud og 
tjene ham til enden (se Mosiah 18:8-10; L&p 20:37). 
Du fornyer denne pakten hver gang du tar del i 
nadverden (se L&p 20:77, 79).

Påta deg Jesu Kristi navn. Når du påtar deg Jesu Kristi 
navn, betrakter du deg selv som hans. Du setter 
ham og hans verk først i ditt liv. Du trakter etter 
det han ønsker fremfor det du selv ønsker eller det 
verden lærer deg å trakte etter.

I Mormons bok forklarer kong Benjamin hvorfor det 
er viktig å påta seg Frelserens navn:

“Intet annet navn er gitt hvorved frelse kommer, 
derfor vil jeg dere skal påta dere Kristi navn, alle 
dere som har inngått den pakt med Gud at dere skal 
være lydige til deres liv er slutt.

Og det skal skje at hver den som gjør dette, skal finnes 
ved Guds høyre hånd, for han skal kjenne det navn 
han kalles ved, for han skal kalles ved Kristi navn.

Og det skal skje at hver den som ikke påtar seg Kristi 
navn, må kalles ved et annet navn. Derfor vil han 
befinne seg ved Guds venstre hånd” (Mosiah 5:8-10).

Hold budene. Din dåpspakt innebærerer at du for-
plikter deg til å komme inn i Guds rike, skille deg 
ut fra verden og stå som et vitne om Gud “til alle 
tider og i alle ting og på alle steder” (Mosiah 18:9). 
Din innsats for å stå som Guds vitne omfatter alt du 
gjør og sier. Anstreng deg alltid for å huske og holde 
Herrens bud. Hold dine tanker, ditt språk og dine 
handlinger rene. Når du søker underholdning som 
filmer, TV, Internett, musikk, bøker, blader og aviser, 
må du være omhyggelig med bare å se på, høre på 

og lese det som er oppbyggende. Kle deg anstendig. 
Velg venner som oppmuntrer deg til å strekke deg 
mot dine evige mål. Hold deg unna umoral, porno-
grafi, pengespill, tobakk, alkohol og narkotika. Hold 
deg verdig til å komme inn i templet.

Tjen Herren. Befalingen om å skille deg ut fra det 
som hører verden til, betyr ikke at du skal isolere 
deg fra andre. En del av dåpspakten er å tjene 
Herren, og du tjener ham best når du tjener dine 
medmennesker. Da profeten Alma underviste om 
dåpspakten, sa han at vi skulle være “villige til å 
bære hverandres byrder, så de kan være lette” og 
“villige til å sørge med dem som sørger … og trøste 
dem som trenger trøst” (Mosiah 18:8-9). Vær venn-
lig mot alle og vis dem respekt, idet du følger Jesu 
Kristi eksempel i måten du behandler andre på.

Utdrag fra Carole M. Stephens, “Vi har grunn til å glede 
oss,” Ensign eller Liahona, nov. 2013

Da min svigerfar gikk bort, samlet familien seg for å 
ta imot andre som kom for å vise sin respekt. I løpet 
av kvelden da jeg snakket med familie og venner, 
la jeg ofte merke til vårt 10-år gamle barnebarn 
Porter, som sto i nærheten av min svigermor – hans 
oldemor. Noen ganger sto han bak henne og passet 
på henne. En gang så jeg at de sto arm i arm. Jeg så 
ham stryke hendene hennes, gi henne små klemmer 
og stå ved siden av henne.

I flere dager etter denne opplevelsen fikk jeg ikke 
dette bildet ut av hodet. Jeg ble tilskyndet til å sende 
Porter en melding for å fortelle ham hva jeg hadde 
sett. Jeg sendte e-post til ham og fortalte ham hva 
jeg hadde sett og følt. Jeg minnet Porter på den pakt 
han hadde inngått da han ble døpt, og siterte Almas 
ord i Mosiah kapittel 18:
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Utvalgte ressurser

“Og nå, ettersom dere ønsker å komme inn i Guds 
hjord og kalles hans folk, og er villige til å bære 
hverandres byrder, så de kan være lette,

ja, og er villige til å sørge med dem som sørger, ja, og 
trøste dem som trenger trøst, og stå som Guds vitner 
til alle tider og i alle ting og på alle steder dere måtte 
være, like til døden… så dere kan få evig liv…

Hvis dette er deres hjertes ønske, hva har dere så 
imot å bli døpt i Herrens navn for å bekrefte for ham 
at dere har inngått en pakt med ham om at dere 
er villige til å tjene ham og holde hans bud, så han 
kan utøse sin Ånd over dere i enda rikere grad?” 
[Mosiah 18:8-10].

Jeg forklarte for Porter at Alma forkynte at de som 
ønsker å bli døpt, må være villige til å tjene Herren 
ved å tjene andre – hele livet! Jeg sa: “Jeg vet ikke 
om du visste det, men måten du viste kjærlighet 
og omsorg for oldemor på, var å holde din pakt. Vi 
holder våre pakter hver dag når vi er vennlige, viser 

kjærlighet og tar vare på hverandre. Jeg vil bare du 
skal vite at jeg er stolt av deg fordi du holder din 
pakt! Når du holder pakten du inngikk da du ble 
døpt, vil du være beredt til å bli ordinert til prest. 
Denne ytterligere pakten vil gi deg flere muligheter 
til å velsigne og tjene andre, og hjelpe deg å forbe-
rede deg for de pakter du vil inngå i templet. Takk 
for at du er et så godt eksempel for meg! Takk for at 
du viser meg hva det vil si å holde mine pakter!”

Porter svarte: “Bestemor, takk for meldingen. Hver 
gang jeg klemte oldemor, visste jeg ikke at det var å 
holde pakten min, men jeg følte meg varm i hjer-
tet, og det føltes veldig godt. Jeg vet at det var Den 
hellige ånd i mitt hjerte.”

Jeg ble også varm i hjertet da jeg skjønte at Porter 
hadde forbundet det å holde sine pakter, med løftet 
om at “hans Ånd alltid kan være hos [oss]” [Lære og 
pakter 20:77] – et løfte som muliggjøres ved å motta 
Den hellige ånds gave.
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JULI: ORDINANSER OG PAKTER

Se tillegget for andre 
forslag til undervisning 
og læring.

Hvordan mottar jeg Den 
hellige ånds gave?
Når vi er døpt, mottar vi bekreftelsens ordinans. Som en del av denne ordinan-
sen, blir vi bedt om å “motta Den hellige ånd”. Dette betyr at Den hellige ånd 
kan være vår konstante ledsager, hvis vi ønsker og innbyr hans nærvær i vårt 
liv, og trofast holder budene.

Forbered deg åndelig

Hvilke skriftsteder og taler vil hjelpe de unge mennene å forstå hvordan Den hellige 
ånds gave vil hjelpe dem og velsigne dem gjennom hele livet?

Apostlenes gjerninger 8:14- 17; L&p 
33:15; 4. trosartikkel (Den hellige ånds 
gave skjenkes ved håndspåleggelse)

1 Nephi 2:9- 20 (Nephis eksempel på å 
være mottakelig for Den hellige ånd)

1 Nephi 15:1- 11 (Overtredelse av 
budene hindrer oss i å motta Den 
hellige ånd)

1 Nephi 16:14- 29; 18:8- 22; Alma 37:38- 
46 (Eksemplet med Liahona)

L&p 20:77 (Ved å ta del i nadverden, 
fornyer vi våre pakter og kan alltid ha 
Ånden hos oss)

L&p 121:45- 46 (Hvis vi er dydige og 
nestekjærlige, vil Den hellige ånd 
være vår konstante ledsager)

Henry B. Eyring, “Den hellige ånd 
som din ledsager,” Ensign eller  
Liahona, nov. 2015, 104–7

David A. Bednar, “Motta Den hellige 
ånd,” Ensign eller Liahona, nov. 2010, 
94- 97

“Den hellige ånds gave,” Tro mot pak-
ten (2004), 13- 14

La de unge mennene lede

Et medlem av quorumspresidentskapet (eller en assistent til biskopen i prestenes quorum) 
leder quorumsmøtet. Han leder de unge mennene i å rådføre seg med hverandre om quo-
rumssaker, lærer dem deres prestedømsplikter (fra Skriftene og Plikt overfor Gud- boken), 
oppfordrer dem til å fortelle om erfaringer med å oppfylle sin plikt overfor Gud og ber en 
veileder eller et annet quorumsmedlem om å holde en leksjon i evangeliet. Han kan forbe-
rede seg ved å fylle ut en møteagenda for et quorumsmøte under et presidentskapsmøte.

Hvordan har Den hellige 
ånds gave trøstet eller 
hjulpet deg personlig? 
Når har du følt nærhet til 
Ånden? Hvilke erfaringer 
kan du dele med de unge 
mennene?

Har de unge mennene 
hatt erfaringer med Den 
hellige ånds gave? Forstår 
de hva de må gjøre for å 
være verdige til Den hel-
lige ånds veiledning?
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Begynn læringsprosessen

Velg mellom disse forslagene, eller finn på dine egne for å repetere forrige ukes leksjon 
og introdusere denne ukens leksjon:

• Be de unge mennene fortelle om 
erfaringer fra den siste uken som har 
sammenheng med forrige ukes leksjon.

• Be de unge mennene tenke på 
forrige gang de så noen bli bekreftet 
som medlem av Kirken. Hvilke ord 
ble uttalt som en del av denne ordi-
nansen? Hva vil det si å “motta Den 
hellige ånd”? Be de unge mennene 
fortsette å tenke på dette spørsmålet 
gjennom hele denne leksjonen.

Lær sammen

Hver av aktivitetene nedenfor vil hjelpe quorumsmedlemmene å forstå hvordan de kan 
motta Den hellige ånd. Følg Åndens inspirasjon, og velg en eller flere som vil fungere 
best for ditt quorum:

• Be de unge mennene studere presi-
dent Henry B. Eyrings tale “Den hel-
lige ånd som din ledsager”, og se etter 
uttalelser som hjelper dem å forstå 
hvordan de kan ha Den hellige ånd 
som sin ledsager oftere. Oppfordre 
dem til å tenke på hvorfor vi trenger 
Den hellige ånd som vår ledsager og 
hvordan vi skulle reagere når vi føler 
hans tilskyndelser. Hvordan vil det 
de unge mennene ser, tenker og gjør 
hver dag ha innflytelse på deres evne 
til å føle Ånden? Be dem om å grunne 
på eventuelle endringer de trenger å 
gjøre i sitt liv. Be dem uttrykke noen 
av sine tanker hvis de føler seg kom-
fortable med å gjøre det.

• Be de unge mennene lese 1 Nephi 
2:9- 19 og 1 Nephi 15:1- 11 hver for seg. 
Be halve quorumet se etter og samtale 
om hva Nephi gjorde for å motta Den 
hellige ånd. Be den andre halvpar-
ten om å se etter og samtale om hva 

Laman og Lemuel gjorde som hindret 
dem i å motta Den hellige ånd. Be 
dem om å skrive på tavlen hva de fant 
ut. Hva lærer de unge mennene av 
disse eksemplene som vil hjelpe dem 
å motta Den hellige ånd i sitt liv?

• Sørg for at hver ung mann har et 
eksemplar av Til styrke for ungdom. Be 
hver ung mann velge en av delene i 
Til styrke for ungdom, lese den og mar-
kere ting de må gjøre og ikke gjøre 
for å motta Den hellige ånd. Be dem 
fortelle hva de lærer om Den hellige 
ånd av det de leser. Hvordan vil dette 
hjelpe dem å motta Den hellige ånd i 
sitt liv?

• Les som quorum de tre siste avsnit-
tene av det som står under “Den 
hellige ånds gave” i eldste David A. 
Bednars tale “Motta Den hellige ånd.” 
Be et quorumsmedlem sammenfatte 
eldste Bednars hovedpoeng. Be hver 
ung mann lese en av de neste tre 

Undervisningstips

“Den hellige ånd kan 
tilskynde en eller flere av 
dine elever til å bidra med 
innsikt som andre tren-
ger å høre. Vær åpen for 
tilskyndelser du selv får til 
å kalle på spesielle perso-
ner. Du kan til og med føle 
deg tilskyndet til å spørre 
en som ikke har meldt seg 
frivillig, om å gi uttrykk 
for sitt syn” (Undervisning, 
intet større kall [1999], 63).
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delene av talen, på jakt etter svar på 
spørsmål som disse: Hvordan kvali-
fiserer vi oss til Den hellige ånds vei-
ledning? Hva kan hindre oss i å motta 
Den hellige ånd? Be dem fortelle hva 
de finner ut og hva de har tenkt å 
gjøre for å følge eldste Bednars råd.

• Vis et bilde av Lehi og Liahona (se 
Kunst inspirert av evangeliet, 68), og 
be de unge mennene fortelle hva de 
vet om Liahona. Be halve quorumet 

lese 1 Nephi 16:14- 29, og be resten 
av quorumet lese 1 Nephi 18:8- 22. Be 
dem prøve å finne svar på følgende 
spørsmål: “Hvordan ligner Liahona 
på Den hellige ånd?” Be dem uttrykke 
sine tanker. Hva lærer de unge men-
nene av det Lehis familie opplevde, 
som kan hjelpe dem å motta Den 
hellige ånd? Som en del av denne 
diskusjonen, kan dere lese sammen 
Alma 37:38- 46.

Be de unge mennene fortelle hva de har lært i dag. Forstår de hva det vil si å motta Den 
hellige ånd? Hvilke følelser eller tilskyndelser får de? Har de andre spørsmål? Ville det 
være verdt å bruke mer tid på denne læresetningen?

Oppfordre til å handle

Den unge mannen som leder, avslutter møtet. Han kan:

• Be quorumsmedlemmene lese Lære 
og pakter 121:45- 46 i sitt personlige 
studium og fortelle på et fremtidig 
quorumsmøte hva de lærer av disse 
versene om å motta Den hellige ånd.

• Utfordre quorumsmedlemmene til 
å tenke på én ting de vil gjøre denne 
uken for å være mer verdige til å bli 
ledsaget av Den hellige ånd.

Undervisning på 
Frelserens måte

Frelseren lovet sine for-
dums apostler: “Jeg skal 
ikke etterlate dere farløse” 
(Johannes 14:18). Den 
hellige ånd kan undervise, 
veilede og trøste deg i ditt 
kall. Hva kan du gjøre for 
å søke hans innflytelse i 
ditt liv?
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Utvalgte ressurser

Utdrag fra David A. Bednar, “Motta Den hellige ånd,” 
Ensign eller Liahona, nov. 2010, 95

Ordinansen å bekrefte et nytt medlem av Kirken 
og tildele Den hellige ånds gave er både enkel og 
uutgrunnelig. Verdige bærere av Det melkisedekske 
prestedømme legger sine hender på hodet til kan-
didaten og kaller ham eller henne ved navn. Så, ved 
det hellige prestedømmes myndighet og i Frelserens 
navn, blir vedkommende bekreftet som medlem av 
Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, og disse 
viktige ordene uttales: «Motta Den hellige ånd.»

Ordinansens enkelhet kan få oss til å overse dens 
betydning. Disse fire ordene – “Motta Den hellige 
ånd” – er ikke en passiv uttalelse, men innebærer en 
prestedømsformaning – en autoritativ formaning 
om å handle og ikke bare bli påvirket (se 2 Nephi 

2:26). Den hellige ånd blir ikke virksom i vårt liv 
bare fordi hender blir lagt på vårt hode og disse fire 
viktige ordene blir uttalt. Når vi mottar denne ordi-
nansen, påtar vi oss et hellig og vedvarende ansvar 
for å ønske, søke, arbeide og leve slik at vi faktisk 
“mottar Den hellige ånd” og dens medfølgende 
åndelige gaver. “For hva gavner det et menneske 
om det blir gitt ham en gave, og han ikke mottar 
gaven? Se, han fryder seg ikke over det som blir gitt 
ham, heller ikke fryder han seg over ham som er 
gavens giver” (L&p 88:33).

Hva skulle vi gjøre for at denne bemyndigede for-
maning om å søke veiledning fra det tredje medlem 
av Guddommen blir en kontinuerlig realitet? Jeg vil 
foreslå at vi må (1) oppriktig ønske å motta Den hel-
lige ånd, (2) på passende vis innby Den hellige ånd i 
vårt liv og (3) trofast adlyde Guds bud.
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JULI: ORDINANSER OG PAKTER

Se tillegget for andre 
forslag til undervisning 
og læring.

Hvorfor er tempelordinanser 
viktige?
Tempelordinanser fører til de største velsignelser som er tilgjengelige for vår 
himmelske Faders barn. Disse ordinansene forbereder oss til å leve evig sam-
men med vår himmelske Fader og våre familier etter dette livet. De velsigner 
oss med åndelig kraft og veiledning i jordelivet. I templet kan vi også motta 
nødvendige ordinanser på vegne av forfedre som døde uten å ha mulighet til å 
motta disse ordinansene for seg selv.

Forbered deg åndelig

Når du forbereder deg, skulle du ydmykt studere disse skriftstedene og ressursene. Hva 
vil inspirere de unge mennene til å kvalifisere seg for og delta i tempelordinanser?

L&p 84:19- 22 (Guddommelighetens 
kraft finnes i prestedømmets ordi-
nanser)

L&p 131:1- 4 (Den nye og evige ekte-
skapspakt)

Quentin L. Cook, “Røtter og grener,” 
Ensign eller Liahona, mai 2014

Kent F. Richards, “Guddommelighe-
tens kraft,” Ensign eller Liahona, mai 
2016, 118- 20

Thomas S. Monson, “Det hellige 
tempel – et fyrtårn for verden,” 
Ensign eller Liahona, mai 2011, 90- 94; 
se også videoen

“Templer,” Tro mot pakten (2004), 151- 55

Video: “Templer er et fyrtårn”

La de unge mennene lede

Et medlem av quorumspresidentskapet (eller en assistent til biskopen i prestenes quorum) 
leder quorumsmøtet. Han leder de unge mennene i å rådføre seg med hverandre om quo-
rumssaker, lærer dem deres prestedømsplikter (fra Skriftene og Plikt overfor Gud- boken), 
oppfordrer dem til å fortelle om erfaringer med å oppfylle sin plikt overfor Gud og ber en 
veileder eller et annet quorumsmedlem om å holde en leksjon i evangeliet. Han kan forbe-
rede seg ved å fylle ut et møteprogram for et quorumsmøte under et presidentskapsmøte.

Hvordan har tempelordi-
nanser veiledet og vel-
signet deg? Hvordan har 
deltagelse i disse ordinan-
sene bragt deg nærmere 
vår himmelske Fader?

Hvilke erfaringer har 
quorumsmedlemmene 
hatt med tempelordi-
nanser? Hvordan kan de 
hjelpe hverandre å lære 
om og få et vitnesbyrd om 
tempelordinanser?
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Begynn læringsprosessen

Velg mellom disse forslagene, eller finn på dine egne for å repetere forrige ukes leksjon 
og introdusere denne ukens leksjon:

• Ta med en gjenstand eller et bilde 
til klassen, og spør hvilken sammen-
heng det har med forrige ukes lek-
sjon. Repeter sammen læresetningen 
dere gjennomgikk forrige uke.

• Be en ung mann om å holde opp et 
bilde av templet og forklare hvorfor 
tempelordinanser er viktige for ham.

Lær sammen

Hver av aktivitetene nedenfor vil hjelpe quorumsmedlemmene å forstå hvorfor tempel-
ordinanser er viktige. Følg Åndens inspirasjon, og velg en eller flere som vil fungere 
best for ditt quorum:

• Be de unge mennene fullføre 
denne setningen og dele sitt svar 
med klassen: “Når jeg går i templet 
__________.” Hvilke andre svar finner 
de i listen i eldste Kent F. Richards’ 
tale” Guddommelighetens kraft”? 
De kan også lete i talen etter svar på 
spørsmålet “Hvorfor er tempelordi-
nanser viktige?” Be de unge mennene 
fortelle om noe de har opplevd i for-
bindelse med tempelbesøk i det siste. 
Hvilke velsignelser har de fått ved å 
gjøre tempelarbeid?

• Be de unge mennene se etter velsig-
nelsene som kommer ved tempeltje-
neste i president Thomas S. Monsons 
tale “Templets velsignelser.” Hvilke 
velsignelser har de mottatt ved å 
besøke tempelet og delta i tempelor-
dinanser? Du kan også dele erfaringer 
fra ditt eget liv som viser hvordan 
tempelordinanser har velsignet ditt liv.

• Vis et bilde av et ektepar foran et 
tempel (se Kunst inspirert av evange-
liet, 120). Be quorumet lese Lære og 
pakter 131:1- 4 sammen, og se etter 

velsignelser som loves dem som 
inngår den nye og evige ekteskaps-
pakt. Hvilke velsignelser vil bli holdt 
tilbake fra dem som ikke inngår 
denne pakten? Hvordan er Herrens 
syn på ekteskap forskjellig fra ver-
dens syn? Bær vitnesbyrd for de unge 
mennene om de velsignelser som er 
tilgjengelige for dem og deres fremti-
dige familier hvis de deltar i templets 
ordinanser.

• Vis videoen “Templer er et fyrtårn” 
(eller fortell historien om familien 
Mou Tham fra president Thomas S. 
Monsons tale “Det hellige tempel – et 
fyrtårn for verden”), og spør de unge 
mennene hvorfor de tror familien 
Mou Tham var villig til å gjøre slike 
store ofre for å reise til templet. 
Hvilke ofre har de gjort eller sett 
andre gjøre for å komme til templet 
og motta dets velsignelser?

• Del quorumet i to, og be halvpar-
ten forestille seg at de er de avdøde 
forfedrene til den andre halvparten. 
Be dem forestille seg at de døde uten 

Undervisningstips

“Når vi kommer sammen 
for å lære evangeliets 
læresetninger, skulle det 
skje i en ærbødig ånd… 
Uærbødighet tjener Satans 
formål ved å svekke åpen-
baringens fine kanaler som 
leder inn til både sinn og 
ånd” (“Undervisning, intet 
større kall,” Boyd K. Packer 
i jan. [1999], 82).
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å bli døpt, men har tatt imot evange-
liet i åndeverdenen. Be hver av dem 
skrive en melding til sine levende 
etterkommere og gi den til en av de 
unge mennene i den andre halvdelen 
av quorumet. Be quorumsmedlem-
mene om å lese meldingen høyt. Skriv 

tittelen på denne leksjonen på tavlen, 
og be de unge mennene tenke på 
dette spørsmålet mens de leser tredje 
og fjerde avsnitt i delen med tittelen 
“Slektshistorieteknologi” i eldste 
Quentin L. Cooks tale “Røtter og gre-
ner.” Be dem uttrykke sine tanker.

Be de unge mennene fortelle hva de har lært i dag. Forstår de viktigheten av tempelor-
dinanser? Hvilke følelser eller tilskyndelser får de? Har de andre spørsmål? Ville det 
være verdt å bruke mer tid på denne læresetningen?

Oppfordre til å handle

Den unge mannen som leder, avslutter møtet. Han kan:

• Lede quorumet i planleggingen av 
en tur til templet for å utføre dåp for 
de døde hvor de tar med sine egne 
slektsnavn, om mulig. Han kan også 
oppfordre quorumsmedlemmene til å 
bruke det de har lært i dag til å opp-
muntre andre quorumsmedlemmer til 
å forberede seg slik at de kan bli med 
dem til templet.

• Spørre quorumsmedlemmene hva 
de føler de bør gjøre på grunn av det 
de har lært i dag.

Undervisning på 
Frelserens måte

Frelseren underviste ofte i 
templet. Han har også lært 
oss gjennom sine profeter i 
vår tid, at tempelordinan-
ser leder oss til de største 
velsignelser som er tilgjen-
gelige gjennom forsonin-
gen. Etter hvert som du 
lærer å forstå viktigheten av 
tempelordinanser, kan du 
mer effektivt oppmuntre de 
unge mennene til å forbe-
rede seg til å motta tempel-
ordinanser for seg selv.
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Utvalgte ressurser

Utdrag fra Quentin L. Cook, “Røtter og grener,” Ensign 
eller Liahona, mai 2014, 46

Tempelarbeid og slektshistorie handler ikke bare om 
oss. Tenk på dem som er på den andre siden av slø-
ret og venter på de frelsende ordinanser som vil fri-
gjøre dem fra fangenskap i åndenes fengsel. Fengsel 
defineres som “en tilstand av frihetsberøvelse eller 
fangenskap” [Merriam- Webster’s Collegiate Dictionary, 
11. utg. (2003), “prison”]. De som er i fangenskap, 
stiller kanskje [dette] spørsmål: “Hva nå?”

En trofast søster fortalte om en spesielt åndelig 
opplevelse i Salt Lake tempel. Mens hun var i 

bekreftelsesrommet, etter at en stedfortredende 
bekreftelsesordinans var uttalt, hørte hun: “Og 
fangen skal settes fri!” Hun følte sterkt at det hastet 
for dem som ventet på sitt dåps-  og bekreftelses-
arbeid. Da hun kom hjem, gransket hun Skriftene 
for å finne ordene hun hadde hørt. Hun fant Joseph 
Smiths erklæring i kapittel 128 i Lære og pakter: “La 
deres hjerter fryde seg, og vær overmåte glade. La 
jorden bryte ut i sang. La de døde fremføre fry-
desanger om evig lovprisning til kong Immanuel 
som før verden ble til fastsatte det som ville gjøre 
det mulig for oss å fri dem ut av deres fengsel, for 
fangene skal settes fri” [L&p 128:22].
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JULI: ORDINANSER OG PAKTER

Se tillegget for andre 
forslag til undervisning 
og læring.

Hva er prestedømmets 
ed og pakt?
Vi mottar det hellige prestedømme med en “ed og pakt”. Dette betyr at vår 
himmelske Fader gir oss sin ed på at vi kan motta prestedømmets kraft og 
velsignelser hvis vi inngår pakt med ham om å foredle våre kall, være trofaste i 
å holde budene og leve ved hvert ord som går ut av Guds munn.

Forbered deg åndelig

Når du studerer skriftstedene og andre ressurser om prestedømmets pakter, skulle 
du se etter ting som vil hjelpe de unge mennene å foredle sitt kall og ansvar som 
prestedømsbærere.

L&p 84:33- 44 (Menn oppnår evig liv 
gjennom prestedømmets ed og pakt)

L&p 121:34- 40 (Hvorfor mange er kalt 
og få er utvalgt)

L&p 121:41- 46 (Prestedømmet skulle 
bare brukes i rettferdighet)

Henry B. Eyring, “Tro og prestedøm-
mets ed og pakt,” Ensign eller Liahona, 
mai 2008, 61- 64

Anthony D. Perkins, “Ta dere i vare,” 
Ensign eller Liahona, nov. 2012, 54- 56

“Forberedelse til å motta Det melki-
sedekske prestedømme,” Jeg oppfyller 
min plikt overfor Gud (2010), 84- 87

Video: “Hellige dere”

La de unge mennene lede

Et medlem av quorumspresidentskapet (eller en assistent til biskopen i prestenes 
quorum) leder quorumsmøtet. Han leder de unge mennene i å rådføre seg med hver-
andre om quorumssaker, lærer dem deres prestedømsplikter (fra Skriftene og Plikt 
overfor Gud- boken), oppfordrer dem til å fortelle om erfaringer med å oppfylle sin 
plikt overfor Gud og ber en veileder eller et annet quorumsmedlem om å holde en 
leksjon i evangeliet. Han kan forberede seg ved å fylle ut en møteagenda for et quo-
rumsmøte under et presidentskapsmøte.

Tenk på tilfeller da du 
har foredlet ditt kall som 
prestedømsbærer. Hvilke 
velsignelser fikk du da du 
gjorde det? Hva inspirerer 
deg til å foredle ditt kall?

Hva kan hindre de unge 
mennene i å holde pakten 
de inngikk da de mottok 
prestedømmet? Når har 
du sett de unge mennene 
foredle eller bruke sitt 
prestedømme?
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Begynn læringsprosessen

Velg mellom disse forslagene, eller finn på dine egne for å repetere forrige ukes leksjon 
og introdusere denne ukens leksjon:

• Be hver ung mann å tegne noe som 
er knyttet til noe han lærte av forrige 
ukes leksjon, og så dele tegningen 
med quorumet. Hvordan anvendte de 
det de lærte?

• Ha med en ordbok til quorumsmø-
tet, og be de unge mennene slå opp 
definisjonene av ed og pakt. Be en av 
dem om å gi et kort sammendrag av 
definisjonene på tavlen. Hvorfor tror 
de unge mennene at disse ordene er 
forbundet med å motta prestedøm-
met? (se L&p 84:40- 41).

Lær sammen

Hver av aktivitetene nedenfor vil hjelpe quorumsmedlemmene å forstå prestedømmets 
ed og pakt. Følg Åndens inspirasjon, og velg en eller flere som vil fungere best for 
ditt quorum:

• Noen av dine quorumsmedlem-
mer kan ha gjennomført aktiviteten 
om forberedelsene til Det melkise-
dekske prestedømme i Plikt overfor 
Gud (se side 84- 86). I så fall kan du 
vurdere å be dem undervise de andre 
quorumsmedlemmene i det de lærte 
om prestedømmet.

• Skriv “Prestedømmets ed og pakt” 
på tavlen. Under skriver du “Mannen 
lover” og “Gud lover”. Forklar at det 
er en pakt som en mann inngår med 
Gud når han mottar prestedømmet. 
Be quorumsmedlemmene granske 
Lære og pakter 84:33- 44 og markere 
hva de som mottar prestedømmet, 
lover -  og hva Gud lover til gjengjeld. 
Be dem skrive det de finner på tavlen 
under riktig overskrift. Fortell om 
personlige erfaringer du har hatt som 
vil hjelpe quorumsmedlemmene å for-
stå hvilke velsignelser som kommer 
når vi foredler vårt prestedømme.

• Vis videoen “Hellige dere”, og 
be de unge mennene fortelle hva de 
lærer om viktigheten av trofasthet 
med hensyn til å foredle prestedøm-
met. Med tillatelse fra biskopen, kan 
du invitere noen søstre (for eksempel 
mødrene til de unge mennene) til 
quorumsmøtet for å snakke med de 
unge mennene om hvordan trofaste 
prestedømsbærere har påvirket deres 
liv og familier.

• Gi hver ung mann et eksemplar av 
president Henry B. Eyrings tale “Tro 
og prestedømmets ed og pakt”, og be 
quorumet finne ut hvilke velsignelser 
president Eyring sier prestedømsbæ-
rere mottar når de foredler sine kall i 
tro. Be quorumsmedlemmene fortelle 
hva de finner ut. Hvilken velsignelse 
som president Eyring nevner, ønsker 
de sterkest å motta, og hvorfor?

Undervisningstips

“Motta gale svar med 
respekt og høflighet. 
Forviss deg om at ved-
kommende fortsatt føler 
seg fortrolig med å delta. 
Du kan velge å ta ansvaret 
selv ved å si noe sånt som: 
‘Unnskyld. Jeg ordla meg 
visst ikke tydelig nok. La 
meg prøve en gang til’ ” 
(Undervisning, intet større 
kall [1999], 69).
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• Del med de unge mennene det 
som står under “Prestedømmets ed 
og pakt” i eldste Anthony D. Perkins’ 
tale “Ta dere i vare.” Be en av de unge 
mennene tegne på tavlen den “him-
melske veien” eldste Perkins beskriver. 

Be så hver ung mann om å legge til et 
varselskilt på veien om en åndelig fare 
som prestedømsbærere bør unngå. 
Hva kan vi som prestedømsbærere 
gjøre for å unngå disse farene?

Be de unge mennene fortelle hva de har lært i dag. Forstår de prestedømmets ed og pakt 
bedre? Hvilke følelser eller tilskyndelser får de? Har de andre spørsmål? Ville det være 
verdt å bruke mer tid på denne læresetningen?

Oppfordre til å handle

Den unge mannen som leder, avslutter møtet. Han kan:

• Fortelle quorumet hva han plan-
legger å gjøre for å foredle sitt kall og 
ansvar i prestedømmet og oppfordre 
quorumsmedlemmene til å legge 
egne planer.

• Utfordre quorumsmedlemmene til 
å legge merke til hvordan vår him-
melske Fader velsigner dem når de 
oppfyller sine prestedømsplikter.

Undervisning på 
Frelserens måte

Under sitt jordiske virke 
oppfordret Frelseren sine 
disipler til å handle i tro og 
etterleve de sannheter han 
forkynte. I all sin under-
visning fokuserte han på 
å hjelpe sine tilhengere å 
etterleve evangeliet av hele 
sitt hjerte. Prøv å finne ut 
hvordan du kan hjelpe de 
unge mennene å forstå og 
etterleve prestedømmets ed 
og pakt av hele sitt hjerte.
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Utvalgte ressurser

Utdrag fra Henry B. Eyring, “Tro og prestedømmets ed 
og pakt,” Ensign eller Liahona, mai 2008, 61-64

La meg beskrive noen av velsignelsene dere vil 
motta når dere går fremad i tro.

For det første, det at dere i det hele tatt har blitt 
tilbudt eden og pakten viser at Gud har utvalgt dere 
fordi han kjenner deres styrke og kapasitet. Han har 
kjent dere siden dere var sammen med ham i ånde-
verden. Med hans forutkunnskap om deres styrke 
har han latt dere finne Jesu Kristi sanne Kirke og bli 
tilbudt prestedømmet. Dere kan føle selvtillit fordi 
dere har bevis på hans tillit til dere.

For det annet, når dere prøver å holde deres pakter, 
har Frelseren lovet sin personlige hjelp. Han har 
sagt at når dere går fremad og hedrer prestedøm-
met: “Der vil jeg også være, for jeg vil gå foran dere. 
Jeg vil være ved deres høyre og ved deres venstre 
hånd, og min Ånd skal være i deres hjerter og mine 
engler rundt om dere og støtte dere.” [L&p 84:88.] 

Dere vil trenge forsikring til tider, slik også jeg gjør, 
om at dere vil ha styrke til å innfri deres forplik-
telser i dette hellige prestedømme. Herren forutså 
deres behov for forsikring. Han sa: “For alle som er 
trofaste og mottar disse to prestedømmer som jeg 
har omtalt, og foredler sine kall, er helliggjort av 
Ånden til fornyelse av sine legemer.” [L&p 84:33.]

Dere har også blitt lovet at dere vil få kraft til å bære 
vitnesbyrd og at dere i prosessen vil bli renset og 
gjort egnet for det evige liv som dere har blitt lovet … 

Det finnes en annen storartet velsignelse som vil 
oppmuntre dere når dere holder deres prestedøms-
pakter. Prestedømstjeneste vil forberede dere til å bo 
i evige familier. Den vil forandre deres følelser mht. 
hva det betyr å være en ektemann, en far, en sønn 
eller en bror. Denne forandring i hjertet vil komme 
etter hvert som dere føler stadig større tro og løftet 
om evig liv gjennom Det melkisedekske preste-
dømme blir reelt for dere …

Jeg er et personlig vitne om at prestedømstjeneste 
utført i tro har en slik virkning og kan forandre vårt 
hjerte og våre følelser. En ung mann som hører mine 
ord i dag, kan føle seg trygg på at han ved å hedre 
sitt prestedømme vil bli beskyttet mot fristelsen til 
seksuell synd, som er så fremherskende i verden i 
dag. Det vil være mulig for bæreren av Det aronske 
prestedømme som hører meg i kveld, idet han får 
større tro på den sikre belønning i form av evig liv 
gjennom det evige prestedømme, å ha evnen til å 
se i Guds døtre deres sanne verdi, og i løftet om et 
avkom, en grunn til å være ren og holde seg ren. 
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JULI: ORDINANSER OG PAKTER

Se tillegget for andre 
forslag til undervisning 
og læring.

Hva vil det si å påta meg 
Jesu Kristi navn?
Når vi blir døpt, inngår vi pakt om å påta oss Jesu Kristi navn. Vi fornyer 
denne pakten når vi tar del i nadverden (se L&p 20:77). Vi overholder denne 
pakten ved å sette Herren først i vårt liv, ved å gjøre vårt beste for å tenke og 
handle slik han ville ha gjort og ved å stå “som Guds vitner til alle tider og i 
alle ting og på alle steder” (Mosiah 18:9).

Forbered deg åndelig

Hvilke skriftsteder og ressurser vil hjelpe de unge mennene å forstå pakten de har inn-
gått om å påta seg Kristi navn?

Mosiah 5 (Hvorfor er det viktig å påta 
oss Kristi navn?)

3 Nephi 27:27 (Vi skulle strebe etter å 
bli som Jesus Kristus)

L&p 20:37, 77 (Å påta oss Kristi navn 
er en del av vår dåpspakt og nadver-
dens ordinans)

Robert D. Hales, “Vær en mer kristen 
kristen,” Ensign eller Liahona, nov. 
2012, 90- 92

Mervyn B. Arnold, “Hva har du gjort 
med mitt navn?” Ensign eller Liahona, 
nov. 2010, 105- 7

Video: “Våg å stå alene”

La de unge mennene lede

Et medlem av quorumspresidentskapet (eller en assistent til biskopen i prestenes quo-
rum) leder quorumsmøtet. Han leder de unge mennene i å rådføre seg med hverandre 
om quorumssaker, lærer dem deres prestedømsplikter (fra Skriftene og Plikt overfor 
Gud- boken), oppfordrer dem til å fortelle om erfaringer med å oppfylle sin plikt overfor 
Gud og ber en veileder eller et annet quorumsmedlem om å holde en leksjon i evange-
liet. Han kan forberede seg ved å fylle ut en møteagenda for et quorumsmøte under et 
presidentskapsmøte.

Hva tror du det vil si å 
påta deg Kristi navn? Hva 
gjør du for å holde denne 
pakten?

Hvilke utfordringer og 
velsignelser kommer når 
unge menn påtar seg Kristi 
navn? Hvordan kan du 
hjelpe de unge mennene å 
sette Gud først i sitt liv?
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Begynn læringsprosessen

Velg mellom disse forslagene, eller finn på dine egne for å repetere forrige ukes leksjon 
og introdusere denne ukens leksjon:

• Be de unge mennene fortelle om 
ting de har opplevd i det siste som 
minnet dem på eller forsterket noe de 
har lært om på quorumsmøter eller i 
andre klasser i Kirken.

• Be et av quorumsmedlemmene om 
å fremsi bønnen for nadverdsbrødet 
(eller lese den i L&p 20:77). Hva mener 
de det vil si å påta seg Jesu Kristi navn?

Lær sammen

Hver av aktivitetene nedenfor vil hjelpe quorumsmedlemmene å forstå hva det vil si å 
påta seg Jesu Kristi navn. Følg Åndens inspirasjon, og velg en eller flere som vil fun-
gere best for ditt quorum:

• Vis videoen “Våg å stå alene.” Hva 
føler de unge mennene er president 
Monsons hovedbudskap i denne 
videoen? Hvordan viste ungdom-
mene i videoen at de har påtatt seg 
Frelserens navn? Be de unge mennene 
snakke om egne lignende erfaringer.

• Presenter følgende uttalelse av 
president Henry B. Eyring: “Vi lover 
å påta oss hans navn. Det betyr at vi 
må betrakte oss som hans. Vi vil sette 
ham først i livet. Vi vil ønske det han 
ønsker, istedenfor det vi ønsker eller 
det verden lærer oss å ønske” (“Så vi 
kan bli ett,” Lys over Norge, juli 1998, 
67). Del quorumet i tre grupper, og 
be hver gruppe drøfte et av følgende 
spørsmål: Hva vil det si å se på oss 
selv som Kristi barn? Hvordan setter 
vi Frelseren først i vårt liv? Hva betyr 
det å ønske det Frelseren ønsker? Be 
én representant fra hver gruppe for-
telle resten av quorumet hva gruppen 
snakket om.

• Be de unge mennene lese Mosiah 
5, på jakt etter svar på spørsmål 
som “Hva betyr det å påta oss Kristi 
navn?” og “Hvorfor er det viktig å 
påta oss Kristi navn?” Be dem fortelle 
hva de finner ut og nevne konkrete 
ting de kan gjøre for å vise at de har 
tatt på seg Frelserens navn.

• Spør de unge mennene om de vet 
hvorfor foreldrene valgte navnet 
deres. Hvordan påvirker navnet deres 
hvem de er og hvordan de prøver å 
leve? Be noen av de unge mennene 
lese Helaman 5:6- 8, og be de andre 
om å lese de tre første avsnittene av 
eldste Mervyn B. Arnolds tale “Hva 
har du gjort med mitt navn?” Be dem 
sammenfatte det de leser for hver-
andre. Hvordan inspirerte navnene 
Nephi, Lehi og George Albert Smith 
disse mennene til å leve rettferdig? 
Hvordan blir vi inspirert av vår pakt 
om å påta oss Jesu Kristi navn? Les 
som quorum de to siste avsnittene av 
talen, og be de unge mennene snakke 
om hvordan de vil anvende eldste 
Arnolds utfordring.

Undervisningstips

“Be elevene å gjenta prin-
sippet med sine egne ord. 
Da vil du tidlig i leksjonen 
vite om de forstår visse 
ord eller tanker. Hvis 
de ikke forstår, kan du 
forklare dem så resten 
av leksjonen kan bli mer 
meningsfylt for dem” 
(Undervisning, intet større 
kall [1999], 73).
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• Presenter følgende uttalelse av 
eldste Robert D. Hales: “Ordet kristen 
indikerer at vi påtar oss Kristi navn.” 
Fordel eldste Hales’ tale “Vær en mer 
kristen kristen” på de unge men-
nene. Be hver av de unge mennene 

om å lese sin del, på jakt etter svar 
på spørsmålet “Hva betyr det å være 
en kristen?” Be ham fortelle hva han 
finner ut og gi eksempler på personer 
han kjenner som han anser for å være 
sanne kristne.

Be de unge mennene fortelle hva de har lært i dag. Forstår de hva det vil si å påta seg 
Jesu Kristi navn? Hvilke følelser eller tilskyndelser får de? Har de andre spørsmål? 
Ville det være verdt å bruke mer tid på denne læresetningen?

Oppfordre til å handle

Den unge mannen som leder, avslutter møtet. Han kan:

• Uttrykke sine følelser med hensyn 
til hva det betyr å ha tatt på seg Frel-
serens navn.

• Be de andre quorumsmedlemmene 
overveie om det er noen endringer de 
trenger å gjøre i livet som følge av det 
de har lært i dag.

Undervisning på 
Frelserens måte

Frelseren kjente dem han 
underviste, og han visste 
hvem de kunne bli. Når de 
slet, ga han dem ikke opp, 
men fortsatte å elske og 
tjene dem. Hvordan kan 
du vise din kjærlighet og 
støtte til de unge mennene 
du underviser?
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Utvalgte ressurser

Utdrag fra Robert D. Hales, “Vær en mer kristen kris-
ten,” Ensign eller Liahona, nov. 2012, 90-92

Jeg vitner om at gjennom hans uendelige kjærlighet 
og nåde, kan vi bli mer kristne kristne. Overvei føl-
gende Kristus-lignende egenskaper. Hvordan ligger 
vi an med å styrke dem i oss selv?

Kristen kjærlighet. Frelseren verdsatte alle. Han var 
vennlig og medfølende med alle, og forlot de nittini 
for å finne den ene, [se Matteus 18:12-14] for “til og 
med hvert hår [vi] har på hodet, … er talt” [Lukas 
12:7] for ham.

Kristen tro. Til tross for fristelser, prøvelser og forføl-
gelser, stolte Frelseren på vår himmelske Fader og 
valgte å være trofast og lydig mot hans bud.

Kristent offer. Gjennom hele sitt liv ga Frelseren av 
sin tid, sin energi og til slutt, gjennom forsoningen, 
ga han seg selv slik at alle Guds barn kunne oppstå 
og ha mulighet til å arve evig liv.

Kristen omsorg. I likhet med den barmhjertige 
samari tan, strakte Frelseren seg stadig ut for å 
redde, elske og pleie mennesker rundt seg, uavhen-
gig av deres kultur, tro eller omstendigheter.

Kristen tjeneste. Enten han trakk vann fra en brønn, 
laget et måltid av fisk eller vasket støvete føtter, 
brukte Frelseren sine dager til å tjene andre – løfte 
opp den trette og styrke den svake.

Kristen tålmodighet. I sin egen sorg og lidelse ventet 
Frelseren på sin Fader. Med tålmodighet venter 
han på at vi skal komme til oss selv og komme 
hjem til ham.

Kristen fred. Gjennom hele sitt virke oppfordret han 
til forståelse og fremmet fred. Spesielt blant disip-
lene lærte han at kristne ikke kan strides med andre 
kristne, til tross for deres meningsforskjeller.

Kristen tilgivelse. Han lærte oss å velsigne dem som 
forbanner oss. Han viste oss veien ved å be om at de 
som korsfestet ham, måtte bli tilgitt.

Kristen omvendelse. I likhet med Peter og Andreas, 
er det mange som gjenkjenner evangeliets sannhet 
så snart de hører det. De blir omvendt umiddelbart. 
For andre kan det ta litt lenger tid. I en åpenbaring 
gitt gjennom Joseph Smith, sa Frelseren: “Det som 
er av Gud, er lys, og den som mottar lys og blir i 
Gud, mottar mer lys, og dette lys blir klarere og 
klarere inntil som ved høylys dag,” [Lære og pakter 
50:24] vår omvendelses høylyse dag. Jesus Kristus 
er “verdens lys og Forløser, Sannhetens Ånd”. [Lære 
og pakter 93:9.]

Kristen utholdenhet til enden. I alle sine dager ga Frel-
seren aldri opp å gjøre sin Faders vilje, men fortsatte 
i rettferdighet, godhet, barmhjertighet og sannhet til 
slutten av sitt jordiske liv.
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Gå inn på lds.org/youth/learn for å se denne enheten på Internett.

OVERSIKT OVER ENHETER

“Ekteskap mellom mann og kvinne er innstiftet av Gud, og… familien står sentralt i Skape-
rens plan for hans barns evige fremtid” (“ “Familien – En erklæring til verden,” Ensign eller 
Liahona, nov. 2010, 129).

Oversiktene i denne enheten vil hjelpe bærere av Det aronske prestedømme å forstå 
viktigheten av familien i sitt eget liv og i vår himmelske Faders plan for sine barn. 
Sannhetene de oppdager i denne enheten, vil hjelpe dem å forsvare ekteskapet og 
familien mot Satans angrep og bedrag. Disse sannheter vil også hjelpe dem å oppfylle 
sin prestedømsplikt til å styrke sin familie nå og forberede seg til å lede rettskafne 
familier som verdige ektemenn og fedre i Sion.

For å gjøre Plikt overfor Gud til en del av søndagens quorumsmøte, kan du vurdere å 
undervise i Plikt overfor Gud- oversikten nedenfor i løpet av denne enheten.

Oversikter å velge mellom denne måneden:

Hvordan kan jeg styrke familien min? (Plikt overfor Gud)
Hvorfor er kyskhet viktig?
Hvorfor er tempelekteskap viktig?
Hvorfor er familien viktig?
Hvorfor er det viktig å følge Kirkens normer og regler angående stevnemøter?
Hvordan kan jeg forberede meg nå til å bli en rettskaffen ektemann og far?
Hvordan kan rollene til menn og kvinner best utfylle hverandre i familien?

August: Ekteskap og familie
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GUF

Tenk over hvordan du kan planlegge aktiviteter som 
har sammenheng med det ungdommene lærer. Et 
nettsted for ungdomsaktiviteter er tilgjengelig for 
å hjelpe deg. Mange av læringsaktivitetene i disse 
oversiktene kan også være effektive GUF- aktiviteter. 
Samarbeid med quorumspresidentskapene om å velge 
og planlegge egnede aktiviteter for å forsterke det de 
unge mennene lærer på søndag.

 
Plikt overfor Gud

Følgende deler fra Plikt overfor Gud- boken er aktuelle 
for leksjonene i denne enheten:

“Tjene andre,” side 26- 27, 50- 51, 74- 75

“Forstå læren,” side 18- 20, 42- 44, 66- 68

“Familie og venner,” side 79- 83
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AUGUST: EKTESKAP OG FAMILIE

Se tillegget for andre 
forslag til undervisning 
og læring.

Plikt overfor Gud

Hvordan kan jeg styrke 
familien min?
“Lykke i familien oppnås med størst sannsynlighet når den er grunnlagt på vår 
Herre Jesu Kristi læresetninger. Gode … familier opprettes og opprettholdes 
når de bygger på prinsippene tro, bønn, omvendelse, tilgivelse, respekt, kjær-
lighet, medfølelse, arbeid og sunne aktiviteter” (“Familien – En erklæring til 
verden,” Ensign eller Liahona, nov. 2010, 129). Når vi bistår våre foreldre med å 
nå disse målene, kan vi hjelpe familien å oppnå den lykke som vår himmelske 
Fader ønsker for oss.

Forbered deg åndelig

Studer disse skriftstedene og ressursene ydmykt. Hva føler du vil hjelpe de unge men-
nene å styrke sin familie?

1 Nephi 8:12 (Lehi ønsket at hans 
familie skulle spise av frukten fra 
livets tre)

1 Nephi 16:14- 32 (Nephi styrker sin 
familie)

2 Nephi 25:26 (Vi underviser våre 
barn om Kristus)

Jeg oppfyller min plikt overfor Gud 
(2010), 27, 51, 75, 82

“Familien – En erklæring til verden,” 
Ensign eller Liahona, nov. 2010, 129

Dieter F. Uchtdorf, “Ros til dem som 
bevarer,” Ensign eller Liahona, mai 
2016, 77–80

Bonnie L. Oscarson, “Familieerklærin-
gens forsvarere,” Ensign eller Liahona, 
mai 2015, 14–17

M. Russell Ballard, “Fedre og sønner: 
Et bemerkelsesverdig forhold,” Ensign 
eller Liahona, nov. 2009, 47- 50; se også 
videoen “Fedre og sønner”

Videoer: “To brødre fra 
hverandre,”“Ved hjelp av små ting”

La de unge mennene lede

Et medlem av quorumspresidentskapet (eller en assistent til biskopen i prestenes quorum) 
leder quorumsmøtet. Han leder de unge mennene i å rådføre seg med hverandre om quo-
rumssaker, lærer dem deres prestedømsplikter (fra Skriftene og Plikt overfor Gud- boken), 
oppfordrer dem til å fortelle om erfaringer med å oppfylle sin plikt overfor Gud og ber en 
veileder eller et annet quorumsmedlem om å holde en evangelieleksjon. Han kan forberede 
seg ved å fylle ut et møteprogram for et quorumsmøte under et presidentskapsmøte.

Hvilke erfaringer har du 
hatt med din familie som 
har gitt deg lykke? Hvilke 
velsignelser har du sett i 
familien når dere har fulgt 
Frelserens læresetninger?

Hva vet du om familieli-
vet til de unge mennene 
du underviser? Hvordan 
kan du hjelpe de unge 
mennene å forstå at fami-
lier er lykkeligere når de 
gjør sitt beste for å følge 
Frelserens læresetninger?



206

Begynn læringsprosessen

Velg mellom disse forslagene, eller finn på dine egne for å repetere forrige ukes leksjon 
og introdusere denne ukens leksjon:

• Før leksjonen kan du be et medlem 
av quorumspresidentskapet om å velge 
en salme som har sammenheng med 
forrige ukes leksjon. Be ham lese vers 
fra salmen og fortelle quorumsmed-
lemmene hvilken sammenheng denne 
salmen har med forrige ukes leksjon.

• Be et quorumsmedlem vise et bilde 
av en familie fra Skriftene og fortelle 
hvordan handlingene til ulike fami-
liemedlemmer bragte familien lykke 
eller elendighet (dere kan for eksem-
pel snakke om Lehis, Jakobs, Adams 
eller andres familier). 

Lær sammen

Formålet med denne leksjonen er å oppmuntre hver ung mann til å utføre sin prestedøms-
plikt med å styrke sin familie. Som en del av denne leksjonen skulle quorumsmedlemmene 
legge planer i sine Plikt overfor Gud- bøker for å hjelpe familiemedlemmer eller begynne 
å jobbe med sitt “Familie og venner”- prosjekt. Før quorumsmøtet oppfordrer du de unge 
mennene til å ta med seg sine Plikt overfor Gud- bøker til kirken. På fremtidige quorums-
møter kan du be dem fortelle om erfaringer de har med å gjennomføre planene.

• I sin tale “Ros til dem som beva-
rer,” underviste president Dieter F. 
Uchtdorf angående familier: “Vi har 
kanskje de samme genene, men vi 
er ikke like. Hver av oss er en unik 
ånd. … Vi kan velge å glede oss over 
disse forskjellene og sette pris på 
dem.” Hvilke unike karaktertrekk 
eller sterke sider har hver av de unge 
mennene? Hvordan kan hver ung 
mann bruke sine unike sterke sider 
til å velsigne sin familie? Quorums-
medlemmer kan også lete gjennom 
deler av talen i små grupper for å 
finne og dele med andre ting som de 
la merke til. Du kan også be quorums-
medlemmene se en av videoene som 
er foreslått i denne oversikten, og se 
etter hva familiemedlemmene gjorde 

for å forbedre forholdet seg imellom. 
Hvordan kan de unge mennene glede 
seg over og verdsette forskjellene i sin 
familie? Hvilke ideer kan de dele med 
hverandre om hvordan de kan styrke 
sitt familieforhold?

• I talen “Familieerklæringens 
forsvarere,” underviste Bonnie L. 
Oscarson at “alle sammen – kvinner, 
menn, ungdom og barn, enslige eller 
gifte – kan jobbe med å være huslige. 
Vi skulle gjøre vårt hjem til et ryddig, 
trygt og hellig tilfluktssted” (Ensign 
eller Liahona, mai 2015, 17). Hvor-
dan foreslår ellers søster Oscarson at 
Kirkens medlemmer kan forsvare og 
styrke sin familie? Hva kan de unge 
mennene gjøre nå for å bidra til å 
gjøre sitt hjem ryddig, hellig og trygt?

Plikt overfor Gud- planer

Sett av tid på slutten av 
quorumsmøtet til at de 
unge mennene kan legge 
planer i sine Plikt overfor 
Gud- bøker. Disse planene 
er personlige, men quo-
rumsmedlemmene kan 
hjelpe hverandre med 
ideer til planene sine.
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• Vurder å be noen quorumsmedlem-
mer undervise en del av denne leksjo-
nen. De kan for eksempel fortelle hva 
deres familie gjør for å være lykkelige, 
eller de kan bruke en av aktivitetene 
nedenfor. Noen prester har kanskje 
gjort “Familie”- aktiviteten i Plikt over-
for Gud (side 80- 82), og kan fortelle 
som sine erfaringer.

• Be de unge mennene skrive ned 
ting som kan hindre noen familier i 
å bli lykkeligere. Gi hver av de unge 
mennene en kopi av “Familien – En 
erklæring til verden” (se Plikt overfor 
Gud, 107). Gi quorumsmedlemmene 
noen minutter til å lese avsnitt syv og 
understreke prinsippene som fører til 

lykke i familien. Be hver ung mann lese 
1 Nephi 16:14- 32 og fortelle hvordan 
Lehis familie anvendte disse prinsip-
pene. Be dem fortelle om erfaringer de 
har hatt som har lært dem hvor viktige 
disse prinsippene er for familielivet.

• Be de unge mennene lese “Familie” 
i Til styrke for ungdom og finne ut og 
fortelle hva de kan gjøre for å styrke 
sin familie. Be hver av de unge men-
nene om å slå opp i sin Plikt overfor 
Gud- bok på “Tjene andre” (diakon, 26; 
lærer, 50; prest, 74), og skrive hva de 
kan gjøre for å styrke sin familie ved 
å tjene dem (se “Min personlige plan 
for tjeneste”). Be noen unge menn 
presentere sine planer for quorumet.

Be de unge mennene fortelle hva de har lært i dag. Forstår de hvordan de, som preste-
dømsbærere, kan styrke sin familie? Hvilke følelser eller tilskyndelser får de? Har de 
flere spørsmål? Ville det være verdt å bruke mer tid på dette emnet?

Oppfordre til å handle

Den unge mannen som leder, avslutter møtet. Han kan:

• Be de unge mennene skrive i sine 
Plikt overfor Gud- bøker hva de kan 
gjøre for å styrke sitt forhold til fami-
liemedlemmer (hvis de ikke allerede 
har gjort det, se side 82).

• Be quorumsmedlemmene fortelle 
hvordan de har hjulpet sin familie å 
bli lykkeligere.

• Bære vitnesbyrd om det viktige 
ansvaret hver ung mann har for å 
hjelpe sin familie å bli lykkeligere.

Undervisning på 
Frelserens måte

Frelseren elsket sine 
disipler, ba for dem og 
tjente dem ustanselig. Han 
fant muligheter til å være 
sammen med dem og til 
å uttrykke sin kjærlighet. 
Han kjente deres interesser, 
håp og ønsker og visste 
hva som foregikk i deres 
liv. Oppfordre de unge 
mennene til å finne måter å 
uttrykke sin kjærlighet og 
tjene andre medlemmer av 
sin familie på.
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Utvalgte ressurser

Utdrag fra Bonnie L. Oscarson, “Familieerklæringens 
forsvarere,” Ensign eller Liahona, mai 2015, 17

Vi må ta et begrep som noen ganger latterliggjøres, 
og løfte det. Det er begrepet huslig. Alle sammen – 
kvinner, menn, ungdom og barn, enslige eller gifte 
– kan jobbe med å være huslige. Vi skulle gjøre vårt 

hjem til et ryddig, trygt og hellig tilfluktssted. Vårt 
hjem skulle være et sted hvor Herrens ånd føles i rikt 
monn, og hvor Skriftene og evangeliet blir studert, 
undervist og etterlevd. For en forskjell det ville gjøre 
i verden hvis alle mennesker ville se på seg selv som 
skapere av gode hjem. La oss forsvare hjemmet som 
et sted som står nest etter templet i hellighet.



209

AUGUST: EKTESKAP OG FAMILIE

Se tillegget for andre 
forslag til undervisning 
og læring.

Hvorfor er kyskhet viktig?
Kyskhet er seksuell renhet og innebærer å være moralsk ren i tanker, ord og 
handlinger. Seksuell intimitet er forordnet av Gud for å bringe barn til verden 
og for å være et uttrykk for kjærlighet mellom mann og hustru. Gud har befalt 
at seksuell intimitet skal forbeholdes ekteskapet. Når vi er seksuelt rene, er vi 
kvalifisert til å ha Den hellige ånd med oss, vi er beskyttet mot følelsesmessig 
og åndelig skade som kan komme av seksuell synd og er verdige til å bære 
Guds prestedømme.

Forbered deg åndelig

Studer ydmykt disse ressursene. Hvordan kan du hjelpe de unge mennene å forstå og 
føle viktigheten av kyskhet?

1 Mosebok 39:7- 21 (Josef flyktet fra 
seksuell synd)

1 Nephi 10:21 (Vi må være rene for å 
bo hos Gud)

Alma 39:1- 13 (Seksuell synd er en 
avskyelighet)

Moroni 9:9 (Kyskhet er kjært og 
dyrebart)

L&p 46:33 (Utøv dyd og hellighet for 
Herren)

Linda S. Reeves, “Verdig til våre 
lovede velsignelser,” Ensign eller Lia-
hona, nov. 2015, 9–11

Boyd K. Packer, “Planen for lykke,” 
Ensign eller Liahona, mai 2015, 26- 28

David A. Bednar, “Vi tror at vi må 
være kyske,” Ensign eller Liahona, mai 
2013, 41–44

Jeffrey R. Holland, “Hjelp for perso-
ner som tiltrekkes av samme kjønn,” 
Ensign eller Liahona, okt. 2007, 42–45

“Påkledning og fremtreden,” “Sek-
suell renhet,” Til styrke for ungdom 
(2011), 6- 8, 35- 37

“Kyskhet,” Tro mot pakten (2004), 90- 94

Videoer: “Jeg velger å være ren,”“Ekte 
selvtillit,”“Kyskhet: Hva er grensene?”

La de unge mennene lede

Et medlem av quorumspresidentskapet (eller en assistent til biskopen i prestenes quorum) 
leder quorumsmøtet. Han leder de unge mennene i å rådføre seg med hverandre om quo-
rumssaker, lærer dem deres prestedømsplikter (fra Skriftene og Plikt overfor Gud- boken), 
oppfordrer dem til å fortelle om erfaringer med å oppfylle sin plikt overfor Gud og ber en 
veileder eller et annet quorumsmedlem om å holde en evangelieleksjon. Han kan forberede 
seg ved å fylle ut et møteprogram for et quorumsmøte under et presidentskapsmøte.

Hvordan har etterlevelse 
av kyskhetsloven velsig-
net deg?

Hvilke læresetninger vil 
best hjelpe de unge men-
nene å føle viktigheten 
av kyskhet? Hvilke falske 
læresetninger er de utsatt 
for som reduserer viktig-
heten av kyskhet?
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Begynn læringsprosessen

Velg mellom disse forslagene, eller finn på dine egne for å repetere forrige ukes leksjon 
og introdusere denne ukens leksjon:

• En gang før leksjonen kan du be et 
quorumsmedlem forberede et to- 
minutters sammendrag av det han 
lærte på forrige quorumsmøte. La den 
unge mannen fremlegge det i begyn-
nelsen av leksjonen.

• Be en ung mann holde opp et bilde 
av Josef som motstår Potifars hustru 
(se Kunst inspirert av evangeliet, 11), 
og sammenfatte historien med egne 
ord. Hva skjedde til slutt som følge av 
Josefs trofasthet? Hva kunne ha skjedd 
hvis han hadde brutt kyskhetsloven? 
Hvorfor er det viktig å holde seg kysk?

Lær sammen

Hver av aktivitetene nedenfor kan hjelpe quorumsmedlemmene å forstå kyskhetsloven. 
Følg Åndens inspirasjon, og velg en eller flere som vil fungere best for ditt quorum:

• Be et quorumsmedlem undervise 
en del av denne leksjonen. Han kan 
gjøre dette som en del av sin Plikt 
overfor Gud- plan for å lære og under-
vise om kyskhetsloven (se “Forstå 
læren,” side 18, 42 eller 66).

• Be noen av de unge mennene lese 
skriftsteder om kyskhet (for eksempel 
de som er foreslått i denne oversik-
ten), be andre om å lese “Seksuell 
renhet” i Til styrke for ungdom, og be 
resten lese “Kyskhet” i Tro mot pakten. 
Be dem lete etter svar på spørsmå-
let “Hvorfor er kyskhet viktig for 
Herren?” og fortelle hva de finner 
ut. Hvordan er prinsippene i disse 
skriftstedene og ressursene forskjel-
lige fra det verden lærer om kyskhet? 
Hva lærer de unge mennene av disse 
ressursene som kan hjelpe dem å 
gjenkjenne løgnen i verdens syn?

• Vis videoen “Kyskhet: Hva er 
grensene?” Etter videoen kan du be 

de unge mennene forklare hva analo-
giene (for eksempel fossen, flyet eller 
alligatoren) lærer dem om kyskhets-
loven. Hva annet lærer de av denne 
videoen? Oppfordre dem til å tenke ut 
og fortelle andre analogier som lærer 
oss om viktigheten av kyskhet.

• Del quorumsmedlemmene i grup-
per. Gi hver gruppe en del av presi-
dent Boyd K. Packers tale “Planen 
for lykke,” eldste David A. Bednars 
tale“Vi tror at vi må være kyske,” eller 
søster Linda S. Reeves’s tale “Verdig 
til våre lovede velsignelser.” Be hver 
gruppe studere sin del og svare på 
spørsmålet “Hvorfor er det viktig å 
være seksuelt ren?” Be dem presen-
tere uttalelser eller sannheter som de 
syntes var meningsfylte eller viktige. 
Hvordan kan de bruke det de lærer til 
å hjelpe sine venner å forstå hvorfor 
kyskhet er viktig for dem? 

Undervisningstips

“Å skrive spørsmål på 
tavlen før klasseperioden 
vil få elevene til å begynne 
å tenke på et emne selv før 
undervisningen begynner” 
(Undervisning, intet større 
kall [1999], 93).
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Undervisning på 
Frelserens måte

I enhver sammenheng 
var Frelseren et eksempel 
og en mentor. Han lærte 
sine disipler å be ved å be 
sammen med dem. Han 
lærte dem å vise kjærlighet 
og yte tjeneste ved måten 
han elsket og betjente dem 
på. Han lærte dem hvor-
dan de skulle undervise 
i hans evangelium ved 
måten han selv underviste 
på. Hvordan vil du være 
et eksempel på kyskhet og 
dyd for dine unge menn?

• Be de unge mennene bruke 
“Påkledning og fremtreden” i Til 
styrke for ungdom til å svare på spørs-
mål som “Hva er Herrens normer for 
sømmelighet?” “Hvorfor er det viktig 
for deg å følge disse normene?” og 
“Hvordan kan sømmelighet gjen-
speile eller påvirke vår holdning til 
kyskhetsloven?” Be dem dele sine 
svar med hverandre og tenke over 
hva de kan gjøre for å etterleve disse 
normene i større grad.

• Spør de unge mennene hvordan de 
ville hjelpe en venn som strever med 
tiltrekning til samme kjønn. Be dem se 
etter ideer i eldste Jeffrey R. Hollands 
artikkel “Hjelp for personer som 
tiltrekkes av samme kjønn”. Oppfor-
dre dem til å skrive et brev som kan 
hjelpe denne vennen. Hva annet lærer 
de av eldste Hollands artikkel?

Be de unge mennene fortelle hva de har lært i dag. Forstår de kyskhetsloven bedre? 
Hvilke følelser eller tilskyndelser får de? Har de andre spørsmål? Ville det være verdt å 
bruke mer tid på denne læresetningen?

Oppfordre til å handle

Den unge mannen som leder, avslutter møtet. Han kan:

• Uttrykke sine følelser med hensyn 
til viktigheten av kyskhet og hva han 
vil gjøre for å holde seg moralsk ren.

• Utfordre andre quorumsmedlem-
mer til å være kyske i tanker, kommu-
nikasjon og handlinger.
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Utvalgte ressurser

Utdrag fra David A. Bednar, “Vi tror at vi må være 
kyske,” Ensign eller Liahona, mai 2013, 41- 42

Mitt budskap tar opp et grunnleggende spørsmål av 
stor åndelig betydning: Hvorfor er kyskhetsloven 
så viktig? Jeg ber om at Den hellige ånd vil bekrefte 
sannheten av de prinsippene jeg understreker.

Faderens plan for lykke 

Kyskhetens evige betydning kan bare forstås innen-
for den overordnede rammen av vår himmelske 
Faders plan for sine barns lykke. “Alle mennesker 
– menn og kvinner – er skapt i Guds bilde. Hver 
især er en elsket ånd, sønn eller datter av himmel-
ske foreldre, og har … en guddommelig natur og et 
guddommelig potensial” (“Familien – en erklæring 
til verden,” Ensign eller Liahona, nov. 2010, 129). 
Alle menn og kvinner levde sammen med Gud som 
hans åndebarn før de kom til jorden som mennes-
ker. Faderens plan gjør hans åndesønner og - døtre i 
stand til å få et fysisk legeme, å skaffe seg erfaring i 
jordelivet, og utvikle seg mot opphøyelse.

Viktigheten av et fysisk legeme

Vårt fysiske legeme muliggjør en rekke forskjellige, 
dyptgående og intense erfaringer som vi ikke kunne 
ha fått i vår førjordiske tilværelse. Derfor blir vårt 
forhold til andre mennesker, vår evne til å oppfatte 
og handle i overensstemmelse med sannhet, og til 
å adlyde prinsippene og ordinansene i Jesu Kristi 
evangelium, forsterket gjennom vårt fysiske legeme. 
I jordelivets skole opplever vi ømhet, kjærlighet, 
vennlighet, lykke, sorg, skuffelse, smerte og også 
utfordringer i forbindelse med fysiske begrensnin-
ger på måter som forbereder oss til evigheten. Kort 
sagt: Det er en del vi må lære og erfaringer vi må ha, 
slik det står i Skriftene, “på grunn av kjødets svak-
het” (1 Nephi 19:6; Alma 7:12–13).

Forplantningsevnen

Etter at jorden var dannet, ble Adam satt i Edens 
hage. Det viktige er imidlertid at Gud sa det ikke 
var godt for mennesket å være alene (Moses 3:18; se 
også 1 Mosebok 2:18), og Eva ble Adams hustru og 
medhjelp. Den unike kombinasjonen av åndelige, 
fysiske, mentale og følelsesmessige egenskaper 
hos både menn og kvinner trengtes for å iverksette 
planen for lykke. “I Herren er verken kvinnen noe 
uten mannen eller mannen noe uten kvinnen” (1 
Korinterbrev 11:11). Mannen og kvinnen er ment å 
lære av, styrke, velsigne og utfylle hverandre.

Midlene hvorved jordisk liv skapes er guddommelig 
forordnet. “Den første befaling Gud ga til Adam og 
Eva, gjaldt deres mulighet, som mann og hustru til 
å bli foreldre.” (Ensign eller Liahona, nov. 2010, 129). 
Budet om å bli mange og fylle jorden gjelder fort-
satt. Ekteskap mellom mann og kvinne er derfor den 
godkjente kanalen for å bringe førjordiske ånder 
inn i jordelivet. Fullstendig seksuell avholdenhet 
før ekteskapet og full troskap innenfor ekteskapet 
beskytter denne hellige kanalen.

Forplantningsevnen er åndelig betydningsfull. 
Misbruk av denne evnen undergraver formålet 
med Faderens plan og vår jordiske tilværelse. Vår 
himmelske Fader og hans elskede Sønn er skapere 
og har betrodd hver enkelt av oss med en del av sin 
skaperevne. Detaljerte retningslinjer for riktig bruk 
av evnen til å skape liv er viktige elementer i Fade-
rens plan. Hva vi føler for og hvordan vi benytter 
denne guddommelige evnen vil i stor grad avgjøre 
vår lykke i jordelivet og vår evige fremtid.
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AUGUST: EKTESKAP OG FAMILIE

Se tillegget for andre 
forslag til undervisning 
og læring.

Hvorfor er tempelekteskap 
viktig?
I vår himmelske Faders plan for lykke kan en mann og en kvinne bli beseglet 
til hverandre for tid og all evighet. De som blir beseglet i templet, har forsikrin-
gen om at deres ekteskap vil fortsette for evig hvis de er tro mot sine pakter. De 
vet at ingenting, selv ikke døden, kan skille dem for godt.

Forbered deg åndelig

Når du studerer disse skriftstedene og andre ressurser om tempelekteskap, kan du se etter 
ting som vil hjelpe de unge mennene å føle hvor viktig det er å gifte seg i Herrens tempel.

L&p 49:16- 17 (Ekteskap bidrar til å 
oppfylle hensikten med skapelsen)

L&p 131:1- 4; 132:15- 21 (Celestialt ekte-
skap er nødvendig for opphøyelse)

“Familien – En erklæring til verden,” 
Ensign eller Liahona, nov. 2010, 129

L. Tom Perry, “Hvorfor ekteskap og 
familie betyr noe – over hele verden,” 
Ensign eller Liahona, mai 2015, 39–42

David A. Bednar, “Ekteskap er avgjø-
rende for Hans evige plan,” Ensign 
eller Liahona, juni 2006, 82–87

Richard G. Scott, “Ekteskapets evige 
velsignelser,” Ensign eller Liahona, mai 
2011, 94- 97

“Ekteskap,” Tro mot pakten (2004), 
27- 31

La de unge mennene lede

Et medlem av quorumspresidentskapet (eller en assistent til biskopen i prestenes quorum) 
leder quorumsmøtet. Han leder de unge mennene i å rådføre seg med hverandre om quo-
rumssaker, lærer dem deres prestedømsplikter (fra Skriftene og Plikt overfor Gud- boken), 
oppfordrer dem til å fortelle om erfaringer med å oppfylle sin plikt overfor Gud, og ber en 
veileder eller et annet quorumsmedlem om å holde en evangelieleksjon. Han kan forberede 
seg ved å fylle ut et møteprogram for et quorumsmøte under et presidentskapsmøte.

Hvorfor er tempelekteskap 
viktig for deg? Hvilke vel-
signelser gir denne ordi-
nansen deg og din familie?

Hvilke gode eksempler 
på tempelekteskap har de 
unge mennene? Hvordan 
kan du hjelpe dem å få et 
større ønske om å gifte 
seg i templet?



214

Begynn læringsprosessen

Velg mellom disse forslagene, eller finn på dine egne for å repetere forrige ukes leksjon 
og introdusere denne ukens leksjon:

• Be hver av de unge mennene tenke 
på et spørsmål som forrige ukes 
leksjon besvarte, og be så hver av de 
unge mennene stille spørsmålet sitt 
til de andre medlemmene av quoru-
met. Bruk noen minutter til å svare 
på spørsmålene.

• Be de unge mennene lage en liste 
over livets viktige avgjørelser. Be dem 
identifisere de beslutningene de tror 
vil ha størst innvirkning på deres 
evige fremtid og begrunne valgene 
sine. Om mulig kan du vise et bilde av 
deg og din hustru den dagen dere ble 
beseglet i templet. Uttrykk dine følel-
ser for din hustru og den evige betyd-
ningen av deres tempelbesegling.

Lær sammen

Hver av aktivitetene nedenfor kan hjelpe quorumsmedlemmene å forstå viktigheten av 
tempelekteskap. Følg Åndens inspirasjon, og velg en eller flere som vil fungere best for 
ditt quorum:

• Ta med deg to eller tre gjenstan-
der (eller bilder av gjenstander) som 
viser forskjellig grad av holdbarhet 
(for eksempel en plastskje og en 
metallskje). Be de unge mennene 
snakke om hvorfor den mer holdbare 
gjenstanden er bedre enn den mindre 
holdbare gjenstanden. Hvordan angår 
dette ekteskap? Be de unge mennene 
lese, se eller lytte til deler av eldste L. 
Tom Perrys tale “Hvorfor ekteskap og 
familie betyr noe – over hele verden”. 
Spør de unge mennene hvorfor de 
ønsker et tempelekteskap.

• Be et quorumsmedlem undervise 
en del av denne leksjonen. Han kan 
gjøre dette som en del av sin Plikt 
overfor Gud- plan for å lære og under-
vise om evige familier (se “Forstå 
læren,” side 18, 42 eller 66).

• Eldste David A. Bednars tale “Ekte-
skap er avgjørende for Hans evige 
plan” beskriver to grunner til at ekte-
skap er viktig og tre styrende prin-
sipper for læren om evig ekteskap. 
Be hvert quorumsmedlem lese en av 
grunnene eller et av prinsippene og 
undervise en annen i quorumet om 
det han lærte om ekteskap av det han 
leste. Hvilke erfaringer kan de fortelle 
om som illustrerer viktigheten av det 
eldste Bednar sier?

• Les som quorum L&p 131:1- 4 og 
“Den nye og evige ekteskapspakt” i 
Tro mot pakten (side 28- 29), på jakt etter 
svar på spørsmålet “Hvorfor er tempel-
ekteskap viktig?” Hjelp om nødvendig 
de unge mennene å definere eventuelle 
ukjente ord eller uttrykk. Be quorums-
medlemmene lage en liste over ting 
som kan hindre unge menn i å gifte 

Undervisningstips

“Historier kan vekke 
tilhørernes interesse. Vi 
kan ofte undervise mer 
effektivt i et prinsipp når 
vi først forteller en historie 
for å illustrere det. Det 
hjelper tilhørerne til å for-
stå prinsippet på grunnlag 
av dagligdagse erfaringer” 
(Undervisning, intet større 
kall [1999], 93).
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seg i templet. Hva kan de gjøre nå for å 
sørge for at de gifter seg i templet?

• Gi hver ung mann et eksemplar av 
eldste Richard G. Scotts tale “Ekte-
skapets evige velsignelser.” Hva følte 

eldste Scott for sin evige ledsager? Hva 
gjør inntrykk på de unge mennene ved 
hans forhold til sin hustru? Be dem 
tenke over hva som skal til for å få et 
forhold som eldste og søster Scotts.

Be de unge mennene fortelle hva de har lært i dag. Forstår de viktigheten av tempelek-
teskap? Hvilke følelser eller tilskyndelser får de? Har de andre spørsmål? Ville det være 
verdt å bruke mer tid på denne læresetningen?

Oppfordre til å handle

Den unge mannen som leder, avslutter møtet. Han kan:

• Bære vitnesbyrd om viktigheten 
av tempelekteskap og sitt ønske om å 
gifte seg i templet.

• Utfordre quorumsmedlemmene til 
å bestemme seg for å gifte seg i temp-
let en dag.

Undervisning på 
Frelserens måte

Under sitt jordiske virke 
stilte Frelseren spørsmål 
som fikk hans disipler til 
å tenke og føle dypt. Han 
var oppriktig interessert i 
deres svar, og gledet seg 
over deres uttrykk for tro. 
Prøv å komme på noen 
spørsmål som vil få de 
unge mennene til å tenke 
og føle dypt angående 
templets ordinanser, og 
spesielt tempelekteskap. 
Lytt omhyggelig til sva-
rene deres, og svar med 
vennlighet slik Ånden 
tilskynder.
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Utvalgte ressurser

Utdrag fra Richard G. Scott, “Ekteskapets evige velsig-
nelser,” Ensign eller Liahona, mai 2011, 94-97

16. juli 1953 knelte min kjære Jeanene og jeg som 
ungt par ved et alter i Manti Utah tempel. President 
Lewis R. Anderson utøvde beseglingsmyndigheten 
og erklærte oss mann og hustru, viet for tid og all 
evighet. Jeg er ikke i stand til å beskrive den fred og 
uforstyrrelighet som kommer av vissheten om at 
hvis jeg fortsetter å leve verdig, vil jeg få være sam-
men med min kjære Jeanene og våre barn for alltid 
på grunn av denne hellige ordinans som ble utført 
med den rette prestedømsmyndighet i Herrens hus.

Våre syv barn er beseglet til oss ved templets hellige 
ordinanser. Min kjære hustru Jeanene og to av våre 
barn er på den andre siden av sløret. De utgjør en 
sterk motivasjon for alle gjenværende medlemmer 
av vår familie til å leve slik at vi sammen vil motta 
alle de evige velsignelser som loves oss i templet.

To av grunnpilarene for vår himmelske Faders plan 
for lykke er ekteskap og familie. Deres store betyd-
ning bekreftes av Satans uopphørlige anstrengelser 
for å splitte familier og undergrave betydningen av 

tempelordinanser som knytter familien sammen for 
all evighet. Beseglingen i templet får større betyd-
ning jo lenger man lever. Den hjelper oss å komme 
stadig nærmere hverandre og finne større glede og 
tilfredsstillelse i jordelivet …

Dere må ha meg unnskyldt for at jeg snakker om 
min kjære hustru Jeanene, men vi er en evig fami-
lie. Hun var alltid så sprudlende glad, og mye av 
det kom av at hun tjente andre. Selv da hun var 
veldig syk, ba hun i morgenbønnen sin om at vår 
himmelske Fader måtte lede henne til noen hun 
kunne hjelpe. Denne oppriktige bønnen ble besvart 
gang på gang. Manges byrder ble lettet, og de fikk 
et lysere syn på livet. Hun ble kontinuerlig velsignet 
fordi hun var et redskap i Herrens hender.

Jeg vet hva det vil si å elske en av vår himmelske 
Faders døtre som med ynde og hengivenhet har 
utvist en rettferdig kvinnes fulle feminine prakt. Jeg 
er helt sikker på at når vi møtes igjen på den andre 
siden av sløret, vil vi oppdage at vi har blitt enda mer 
glad i hverandre. Vi vil sette enda større pris på hver-
andre etter å ha vært adskilt av sløret denne tiden.
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AUGUST: EKTESKAP OG FAMILIE

Se tillegget for andre 
forslag til undervisning 
og læring.

Hvorfor er familien viktig?
Familien er forordnet av Gud og står sentralt i hans plan for hans barns evige 
fremtid. Denne guddommelige planen gjør det mulig for enkeltmennesker å 
vende tilbake til hans nærhet og for familier å bli evig forenet.

Forbered deg åndelig

Studer ydmykt følgende skriftsteder og ressurser, og velg ut dem som vil hjelpe de unge 
mennene å forstå hvorfor familien er viktig.

Romerne 8:16- 17; Hebreerne 12:9 (Vi 
er barn av vår himmelske Fader)

1 Mosebok 2:18- 24; L&p 131:1- 4; 138:48 
(Evangeliets sannheter om familien)

Mosiah 4:14–15; L&p 68:25, 27–29; 
93:40, 43, 48–50 (Barn lærer evangeliet 
av sine foreldre)

“Familien – En erklæring til verden,” 
Ensign eller Liahona, nov. 2010, 129 (se 
også Tro mot pakten [2004], 41)

Carole M. Stephens, “Familien er fra 
Gud,” Ensign eller Liahona, mai 2015, 
11–13

D. Todd Christofferson, “Hvorfor 
ekteskap, hvorfor familie,” Ensign 
eller Liahona, mai 2015, 50–53

L. Tom Perry, “Bli gode foreldre,” 
Ensign eller Liahona, nov. 2012, 26- 28

Videoer: “Familier kan være sammen 
for evig”; “Hjemmet er en guddom-
melig institusjon”

Musikk for ungdomstemaet: “Nothing 
Can Separate Us”

La de unge mennene lede

Et medlem av quorumspresidentskapet (eller en assistent til biskopen i prestenes quorum) 
leder quorumsmøtet. Han leder de unge mennene i å rådføre seg med hverandre om quo-
rumssaker, lærer dem deres prestedømsplikter (fra Skriftene og Plikt overfor Gud- boken), 
oppfordrer dem til å fortelle om erfaringer med å oppfylle sin plikt overfor Gud og ber en 
veileder eller et annet quorumsmedlem om å holde en evangelieleksjon. Han kan forberede 
seg ved å fylle ut et møteprogram for et quorumsmøte under et presidentskapsmøte.

Hvorfor tror du familier 
står sentralt i vår himmel-
ske Faders frelsesplan? 
Hvordan har du lært å for-
stå familiens betydning?

Hvilke budskap mottar de 
unge mennene fra verden 
som er i strid med det pro-
fetene har sagt om famili-
ens betydning? Hvordan 
kan du hjelpe de unge 
mennene å forstå familiens 
evige betydning?
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Begynn læringsprosessen

Velg mellom disse forslagene, eller finn på dine egne for å repetere forrige ukes leksjon 
og introdusere denne ukens leksjon:

• Be de unge mennene gå sammen 
to og to og snakke om hva de har lært 
av forrige ukes leksjon og hvordan de 
kan anvende det i sitt eget liv.

• Før quorumsmøtet kan du be de 
unge mennene ta med seg en gjen-
stand som representerer et av deres 
beste minner med sin familie (for 
eksempel familietradisjoner, ferier 
eller andre aktiviteter). Be hver av de 
unge mennene om å vise gjenstanden 
sin og fortelle hvorfor familien er 
viktig for dem.

Lær sammen

Hver av aktivitetene nedenfor kan hjelpe quorumsmedlemmene å forstå familiens betyd-
ning. Følg Åndens veiledning, og velg en eller flere som vil fungere best for ditt quorum:

• Be de unge mennene lese eldste D. 
Todd Christoffersons tale “Hvorfor 
ekteskap, hvorfor familie” eller de 
siste åtte avsnittene av eldste L. Tom 
Perrys tale “Bli gode foreldre,” på jakt 
etter svar på spørsmålet “Hvorfor er 
familier viktige?” Be quorumsmed-
lemmene fortelle hva de finner ut. 
Hva kan de gjøre for å vise at de for-
står hvor viktige familier er? Hvordan 
vil deres forståelse av viktigheten av 
familier påvirke hvordan de behand-
ler sine familiemedlemmer?

• Del quorumet i fire grupper. Be 
hver gruppe studere en del av Carole 
M. Stephens tale “Familien er fra 
Gud” (hver del begynner med en 
sannhet om familien i fet skrift). Be 
hver gruppe forberede seg til å under-
vise de andre gruppene i det de lærer 
av sin del. Hvordan kan de undervise 
og være eksempler på disse sannhet-
ene i sine familier og lokalsamfunn?

• Vis en av videoene som er foreslått 
i denne oversikten, og be de unge 
mennene lytte etter grunner til at vår 
himmelske Fader har gitt oss familier. 
Spør de unge mennene hvordan de 
ville svart en som sa noe sånt som: 
“Jeg forstår ikke hvorfor jeg skal gifte 
meg” eller “Jeg tror ikke jeg vil ha 
barn når jeg blir eldre”. Hva ville de si 
til en venn hvis familiesituasjon ikke 
er ideell akkurat nå? (Se “Familie,” Til 
styrke for ungdom, 14- 15.)

• Gi hver ung mann ett av skriftste-
dene i denne oversikten. Be quorums-
medlemmene granske “Familien – En 
erklæring til verden” og se etter et 
sitat som har sammenheng med skrift-
stedet deres. Be hver ung mann om å 
presentere sitt skriftsted og den delen 
av erklæringen det har sammenheng 
med. Be de unge mennene fortelle om 
eventuelle erfaringer de har hatt som 
illustrerer viktigheten av familier.

Undervisningstips

“Hvis flere har kommen-
tarer til et emne, kan du 
f.eks. si: ‘Vi tar din kom-
mentar først, og deretter 
din.’ Da vil elevene bevare 
ro og orden fordi de vet de 
vil få anledning til å svare” 
(Undervisning, intet større 
kall [1999], 69).
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Be de unge mennene fortelle hva de har lært i dag. Forstår de hvorfor familier er vik-
tige? Hvilke følelser eller tilskyndelser får de? Har de andre spørsmål? Ville det være 
verdt å bruke mer tid på denne læresetningen?

Oppfordre til å handle

Den unge mannen som leder, avslutter møtet. Han kan:

• Bære vitnesbyrd om familiens 
betydning i Guds plan.

• Be quorumsmedlemmene om å 
dele “Familien – En erklæring til 
verden” med et familiemedlem eller 
en venn.

Undervisning på 
Frelserens måte

Han oppfordret sine 
disipler til å vitne, og når 
de gjorde det, rørte Ånden 
ved deres hjerter. Når du 
underviser de unge men-
nene om hvorfor familien 
er viktig, kan du be dem 
bære sitt vitnesbyrd om 
familiens betydning i 
Guds frelsesplan.
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Utvalgte ressurser

Utdrag fra L. Tom Perry, “Bli gode foreldre”, Ensign 
eller Liahona, nov. 2012, 26-28

Vår styrkede familiekultur vil være en beskyttelse 
for våre barn mot “djevelens brennende piler” 
(1 Nephi 15:24), som er integrert i deres jevnaldren-
des kultur, underholdning og kjendiskulturer, kre-
ditt- og kravkulturer og Internett- og mediekulturer 
som de stadig blir utsatt for. Sterk familiekultur vil 
hjelpe våre barn å “leve i verden”, men ikke bli “av 
verden” (Johannes 15:19).

President Joseph Fielding Smith sa: “Foreldre har 
plikt til å lære sine barn de frelsende prinsipper 
i Jesu Kristi evangelium slik at de vet hvorfor de 
skal døpe seg, og de kan få et ønske i sitt hjerte om 
å fortsette å holde Guds bud etter dåpen, slik at de 
kan komme tilbake til hans nærhet. Ønsker dere, 
mine gode brødre og søstre, deres familier, deres 
barn? Ønsker dere å bli beseglet til deres fedre og 
mødre før dere … ? I så fall må dere begynne å 
undervise ved vuggen. Dere må undervise både ved 
eksempel og ved forskrift.” [Joseph Fielding Smith, i 
Conference Report, okt. 1948, 153.] 

Erklæringen om familien lyder:

“Mann og hustru har et høytidelig ansvar for å elske 
og ha omsorg for hverandre og for sine barn. ‘Barn 
er en gave fra Herren’ (Salmene 127:3). Foreldre har 
en hellig plikt til å oppdra sine barn i kjærlighet og 
rettferdighet, til å dekke deres fysiske og åndelige 
behov, til å lære dem å elske og tjene hverandre, til 

å overholde Guds bud og å være lovlydige borgere 
hvor de enn bor …

… Etter guddommelig forordning skal fedre presi-
dere over sin familie i kjærlighet og rettferdighet, 
og de er ansvarlige for å sørge for livets nødvendig-
heter og beskyttelse for sin familie. En mor er først 
og fremst ansvarlig for å ha omsorg for sine barn. 
I disse hellige ansvarsoppgaver er fedre og mødre 
forpliktet til å hjelpe hverandre som likeverdige 
partnere.” [“Familien – En erklæring til verden”, 
Liahona og Ensign, nov. 2010, 129.]

Jeg tror det er etter guddommelig forordning at 
morsrollen vektlegger omsorg for og undervisning 
av neste generasjon. Men det er flott å se ektemenn 
og hustruer som har virkelige partnerskap der de 
forener sin innflytelse og kommuniserer effektivt 
både om sine barn og med sine barn.

Ondskapens fremstøt mot våre barn er mer under-
fundig og mer skamløs enn noensinne tidligere. 
Å bygge en sterkere familiekultur danner enda et 
beskyttende lag for våre barn, som isolerer dem mot 
verdslig innflytelse.

Gud velsigne dere gode mødre og fedre i Sion. Han 
har betrodd dere sine evige barn. Som foreldre er vi 
Guds partnere når det gjelder å tilveiebringe hans 
gjerning og herlighet blant hans barn. Det er vår 
hellige plikt å gjøre vårt aller beste. Dette er mitt 
vitnesbyrd i Jesu Kristi navn. Amen.
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AUGUST: EKTESKAP OG FAMILIE

Se tillegget for andre 
forslag til undervisning 
og læring.

Hvorfor er det viktig å følge 
Kirkens normer og regler 
angående stevnemøter?
Profeter i de siste dager har gitt oss normer for stevnemøter for å beskytte oss 
mot åndelig fare og hjelpe oss å forberede oss til en dag å finne en verdig evig 
ledsager. Disse normene innbefatter at man ikke skulle gå på stevnemøter før 
man er 16 år, å unngå hyppige stevnemøter med samme person og bare å gå på 
stevnemøter med personer som har høye moralnormer.

Forbered deg åndelig

Studer ydmykt følgende skriftsteder og ressurser. Hva føler du passer best for de unge 
mennene når de begynner å omgås med unge kvinner?

5 Mosebok 7:3- 4 (Gift deg ikke uten-
for pakten)

Lære og pakter 46:33 (Utøv dyd og 
hellighet for Herren)

“Stevnemøter,” Til styrke for ungdom 
(2011), 4- 5

Gordon B. Hinckley, “Lev verdig til 
den piken du en dag skal gifte deg 
med,” Lys over Norge, juli 1998, 50

Video: “A Brand New Year 2010: 
Dating”

La de unge mennene lede

Et medlem av quorumspresidentskapet (eller en assistent til biskopen i prestenes quorum) 
leder quorumsmøtet. Han leder de unge mennene i å rådføre seg med hverandre om quo-
rumssaker, lærer dem deres prestedømsplikter (fra Skriftene og Plikt overfor Gud- boken), 
oppfordrer dem til å fortelle om erfaringer med å oppfylle sin plikt overfor Gud og ber en 
veileder eller et annet quorumsmedlem om å holde en evangelieleksjon. Han kan forberede 
seg ved å fylle ut et møteprogram for et quorumsmøte under et presidentskapsmøte.

Hvilke eksempler har du 
sett som har lært deg betyd-
ningen av å adlyde Herrens 
normer for stevnemøter?

Hvilke erfaringer og 
oppfatninger er med på å 
forme de unge mennenes 
syn på stevnemøter? Hvil-
ket press føler de? Hva 
trenger de å vite for å være 
tro mot Herrens normer?
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Begynn læringsprosessen

Velg mellom disse forslagene, eller finn på dine egne for å repetere forrige ukes leksjon 
og introdusere denne ukens leksjon:

• Be hver ung mann om å si ett ord 
som beskriver forrige ukes leksjon. 
Spør de unge mennene om de vil 
fortelle om en erfaring de har hatt 
den siste uken som har sammenheng 
med leksjonen.

• Be de unge mennene skrive på 
tavlen hva de vet om Herrens normer 
for stevnemøter. Legg til mer på listen 
etter hvert som de lærer mer om disse 
normene i løpet av leksjonen.

Lær sammen

Hver av aktivitetene nedenfor kan hjelpe de unge mennene å forstå Kirkens normer for 
stevnemøter. Følg Åndens inspirasjon, og velg en eller flere som vil fungere best for ditt:

• Be hver ung mann om å skrive ned 
en personlig liste med kvalitetene han 
ønsker at hans fremtidige hustru skal 
ha. Be de unge mennene dele sine 
lister, om det er passende, med klas-
sen. Be en av de unge mennene å lese 
følgende uttalelse av eldste Robert D. 
Hales: “Hvis dere ønsker å gifte dere 
med en som er sunn, tiltrekkende, 
ærlig, lykkelig, hardtarbeidende og 
åndelig, må dere være en slik person” 
(“Hvordan møte utfordringene i dag-
ens samfunn,” Ensign eller Liahona, 
nov. 2015, 46). Mens de unge men-
nene ser gjennom listen de har laget, 
kan du spørre dem hvordan de ville 
føle seg hvis deres fremtidige hustru 
hadde en lignende liste om dem. Hva 
gjør de nå for å bli den slags person 
som deres fremtidige hustru ville 
ønske å gifte seg med? Be de unge 
mennene diskutere hvordan de indi-
viduelt kan utvikle disse kvalitetene 
nå, og hvordan disse kvalitetene ville 
påvirke hva slags jenter de ville gå på 
stevnemøter med.

• Be de unge mennene lytte etter og 
snakke om sine favorittråd mens de 
leser eller lytter til president Gordon 
B. Hinckleys tale “Lev verdig til den 
piken du en dag skal gifte deg med”. 
Hva lærer president Hinckley oss om 
valgene unge menn gjør når de går 
på stevnemøter? Be dem skrive ned 
noen egenskaper de ønsker seg i sin 
fremtidige hustru, og velge minst én 
egenskap fra listen som de kan for-
bedre for å bli den slags ledsager som 
de håper på. Hvordan kan deres erfa-
ringer med stevnemøter nå påvirke 
hva slags person de til slutt vil gifte 
seg med?

• Vis deler av “A Brand New Year 
2010: Dating,” og sett filmen på pause 
for å la de unge mennene identifisere 
normer for stevnemøter som nevnes 
i filmen. Be de unge mennene gjen-
nomgå “Stevnemøter” i Til styrke 
for ungdom og se etter andre normer 
som ikke ble omtalt i filmen. Be dem 
svare på spørsmål lik disse: “Hva er 
Kirkens normer for stevnemøter?” 

Undervisningstips

“Spør elevene hva de ville 
si hvis noen vil vite hva 
de har lært av leksjonen” 
(Undervisning, intet større 
kall [1999], 94).
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“Hvorfor er det viktig for deg å følge 
disse normene?” og “Hva er hensik-
ten med stevnemøter?” Be de unge 
mennene snakke om hvordan de kan 
reagere når de føler seg presset til å 
gjøre noe som er i strid med Herrens 
normer for stevnemøter. Vurder å gi 
eksempler på hvordan du har blitt 
velsignet ved å holde Kirkens nor-
mer for stevnemøter, og be så andre 
fortelle om lignende erfaringer. Be de 
unge mennene dele hva de vil gjøre 
for å holde disse normene. 

• Be de unge mennene gjennomgå 
“Stevnemøter” i Til styrke for ungdom 
og skrive ned eventuelle spørsmål de 
måtte ha om stevnemøter. Be et panel 
av eldre unge menn og unge kvinner 
svare på deres spørsmål og snakke 
om normene for stevnemøter. Oppfor-
dre paneldeltakerne til å gi eksempler 
på hvordan de har etterlevd normene 
når de har gått på stevnemøter, som 
å kle seg sømmelig, velge passende 
aktiviteter og gå ut med personer med 
høye normer.

Be de unge mennene fortelle hva de har lært i dag. Forstår de Kirkens normer for stev-
nemøter? Hvilke følelser eller tilskyndelser får de? Har de andre spørsmål? Ville det 
være verdt å bruke mer tid på denne læresetningen?

Oppfordre til å handle

Den unge mannen som leder, avslutter møtet. Han kan:

• Oppfordre quorumsmedlemmene 
til å sette seg som mål å adlyde Her-
rens normer for stevnemøter.

• Bære vitnesbyrd om de velsignelser 
som kommer av å adlyde Herrens 
normer for stevnemøter. 

Undervisning på 
Frelserens måte

Frelseren kjente dem 
han underviste og visste 
hvem de kunne bli. Han 
fant unike måter å hjelpe 
dem å lære og vokse på – 
måter som var ment bare 
for dem. Når de slet, ga 
han dem ikke opp, men 
fortsatte å elske dem og 
tjene dem. Be om hjelp til 
å bli kjent med og være 
glad i de unge mennene 
du underviser, slik at du 
kan vite hva de trenger når 
du underviser dem om å 
forberede seg til og finne 
en evig ledsager.
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AUGUST: EKTESKAP OG FAMILIE

Se tillegget for andre 
forslag til undervisning 
og læring.

Hvordan kan jeg forberede 
meg nå til å bli en rettskaffen 
ektemann og far?
“Etter guddommelig forordning skal fedre presidere over sin familie i kjærlig-
het og rettferdighet, og de er ansvarlige for å sørge for livets nødvendigheter 
og beskyttelse for sin familie” (“Familien – En erklæring til verden,” Ensign 
eller Liahona, nov. 2010, 129). Vi kan forberede oss til disse ansvarsoppgavene 
ved å trofast utføre våre prestedømsplikter, lære å motta personlig åpenbaring, 
elske og tjene vår familie nå, skaffe oss utdannelse og lære å arbeide.

Forbered deg åndelig

Studer disse skriftstedene og ressursene ydmykt. Hva føler du vil være relevant for de 
unge mennene du underviser?

Abraham 1:1- 4, 18- 19 (Abraham ser 
de velsignelser som han og hans 
etterkommere kan få ved å ha preste-
dømmet i sitt liv)

1 Nephi 2:1- 3 (Lehi mottar åpenbaring 
fra Herren for sin families sikkerhet)

1 Nephi 16:14- 32 (Nephi hjelper og 
viser respekt for sin familie når de 
sulter i villmarken)

L&p 42:22 (En mann skulle være tro-
fast mot sin hustru)

L&p 58:26- 28; 107:99- 100 (Skriftsteder 
som beskriver viktigheten av arbeid)

D. Todd Christofferson, 
“Fedre,” Ensign eller Liahona, mai 
2016, 93–97

L. Whitney Clayton, “Ekteskap: Se og 
lær,” Ensign eller Liahona, mai 2013, 
83–85

Larry M. Gibson, “Farskap – vår evige 
fremtid,” Ensign eller Liahona, mai 
2015, 77–80

“Familien – En erklæring til verden,” 
Ensign eller Liahona, nov. 2010, 129

Video: “Fedre kan bruke prestedøm-
met til å velsigne sin familie”; “Jor-
disk far, himmelsk Fader”

Hvordan forberedte din 
prestedømstjeneste som 
ung mann deg til å bli en 
rettskaffen ektemann og 
far? Hva annet har du 
gjort for å forberede deg? 
Hva mer skulle du ønske 
du hadde gjort?

Hvilke erfaringer kan de 
unge mennene få nå som 
vil hjelpe dem å forberede 
seg til å bli rettskafne 
ektemenn og fedre? 
Hvordan vil deres forbe-
redelser velsigne deres 
fremtidige familie?
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La de unge mennene lede

Et medlem av quorumspresidentskapet (eller en assistent til biskopen i prestenes quorum) 
leder quorumsmøtet. Han leder de unge mennene i å rådføre seg med hverandre om quo-
rumssaker, lærer dem deres prestedømsplikter (fra Skriftene og Plikt overfor Gud- boken), 
oppfordrer dem til å fortelle om erfaringer med å oppfylle sin plikt overfor Gud og ber en 
veileder eller et annet quorumsmedlem om å holde en evangelieleksjon. Han kan forberede 
seg ved å fylle ut et møteprogram for et quorumsmøte under et presidentskapsmøte.

Begynn læringsprosessen

Velg mellom disse forslagene, eller finn på dine egne for å repetere forrige ukes leksjon 
og introdusere denne ukens leksjon:

• Be quorumsmedlemmene gå sam-
men to og to og fortelle om noe de 
husker fra forrige ukes leksjon.

• Be quorumsmedlemmene lese 
Abraham 1:1- 2 og skrive sin egen ver-
sjon av disse versene ved å beskrive 
hva slags ektemenn og fedre de 
ønsker å bli. Be dem fortelle hva de 
skrev hvis de ønsker det. Oppfordre 
dem til å legge til mer i sine beskrivel-
ser i løpet av leksjonen.

Lær sammen

Hver av aktivitetene nedenfor kan hjelpe quorumsmedlemmene å forstå hvordan de kan 
bli rettskafne ektemenn og fedre. Følg Åndens veiledning, og velg en eller flere som vil 
fungere best for ditt quorum:

• Be de unge mennene lete etter 
karaktertrekk som rettferdige fedre 
har i eldste D. Todd Christoffersons 
tale “Fedre”. Be hver ung mann tenke 
på en gang da hans far eller farsfigu-
ren i livet hans viste et av karakter-
trekkene som eldste Christofferson 
forteller om. Du kan hjelpe de unge 
mennene til å dele disse erfaringene 
ved å be dem tegne bilder av erfa-
ringene de tenkte på, og dele bildene 
med klassen. Du kan også skrive flere 
setninger fra eldste Christoffersons 
tale på tavlen, men la det være tomme 

felter i stedet for flere viktige ord. 
Be de unge mennene gjette hvilke 
ord som passer i de tomme feltene. 
Hvordan kan de unge mennene følge 
rådene som eldste Christofferson 
gir dem? (For ideer, se “Arbeid og 
selvhjulpenhet” og “Utdannelse” i Til 
styrke for ungdom.)

• Be de unge mennene lese talen 
“Farskap – vår evige fremtid,” fra og 
med avsnittet som begynner med: 
“Unge menn” (Ensign eller Liahona, 
mai 2015, 79). Be de unge mennene 

Undervisningstips

“Still spørsmål som krever 
at elevene må finne svaret 
i Skriftene og i læresetnin-
gene til profeter i de siste 
dager” (Undervisning, intet 
større kall [1999], 62).
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velge en av prestedømspliktene bror 
Gibson nevner, og be dem rollespille 
hvordan de kan utføre denne plik-
ten i sitt hjem. Hvordan vil det at 
de utfører sine plikter i Det aronske 
prestedømme hjelpe dem å forberede 
seg til å bli fedre? Oppfordre de unge 
mennene til å sette seg ett eller to 
konkrete mål for å utføre sine preste-
dømsplikter i hjemmet.

• Be de unge mennene lese det 
syvende avsnittet av “Familien – En 
erklæring til verden” (eller se video en 
“Fedre kan bruke prestedømmet til 
å velsigne sin familie”) og se etter 
hva deres ansvar vil bli når de blir 
ektemenn og fedre. Del quorumet i 
små grupper, og be hver gruppe om 
å tenke over hvordan de kan forbe-
rede seg nå til en av disse oppgavene. 
Be ett medlem fra hver gruppe om å 
fortelle quorumet hva hans gruppe 
snakket om.

• Les som quorum 1 Nephi 2:1- 3, 
hvor Lehi får åpenbaring om å flykte 
fra ugudeligheten i Jerusalem. Hva 
lærer de unge mennene av Lehis 
eksempel om å være en rettskaffen 
far? Hva kan de gjøre nå for å utvikle 
de egenskapene Lehi hadde? Be de 
unge mennene lese 1 Nephi 16:14- 32 
og se etter hvordan Nephi behandlet 
sin familie. Hvordan kan dette ha 
bidratt til å forberede Nephi for hans 
roller som ektemann og far? Spør 
de unge mennene hva de gjør i sin 
familie nå for å forberede seg til å bli 
ektemenn og fedre.

• Be hvert av quorumsmedlemmene 
lese om ett av de fem prinsippene for 
sterke ekteskap som eldste L. Whitney 
Clayton beskriver i sin tale “Ekteskap: 
Se og lær.” Hvilke eksempler på disse 
prinsippene har de unge mennene sett? 
Hva annet har de sett hos sterke ekte-
par som de ønsker å etterligne? Hva 
føler de unge mennene at de kan gjøre 
for å etterleve disse prinsippene nå?

Be de unge mennene fortelle hva de har lært i dag. Forstår de hvordan de kan forberede 
seg til sine fremtidige roller som ektemenn og fedre? Hvilke følelser eller tilskyndelser får 
de? Har de flere spørsmål? Ville det være verdt å bruke mer tid på denne læresetningen?

Oppfordre til å handle

Den unge mannen som leder, avslutter møtet. Han kan:

• Oppfordre quorumsmedlemmene 
til å gjøre noe for å styrke sin familie.

• Presentere målene han har satt seg 
for å forberede seg til å bli en rettskaf-
fen ektemann og far.

Undervisning på 
Frelserens måte

Frelseren viste kjærlighet, 
ba for og betjente ustan-
selig sine disipler. Han 
kjente deres interesser, håp 
og ønsker, og visste hva 
som foregikk i deres liv. 
Hva vet du om de unge 
mennene du tjener? Hva 
kan du gjøre for å hjelpe 
dem å bli rettskafne ekte-
menn og fedre i fremtiden?
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Utvalgte ressurser

Utdrag fra Larry M. Gibson, “Farskap – vår evige frem-
tid,” Ensign eller Liahona, mai 2015, 79

Unge menn, som jeg er så inderlig glad i, dere vet at 
dere forbereder dere til å motta Det melkisedekske 
prestedømme, motta templets hellige ordinanser, 
utføre deres oppgave og forpliktelse til å reise på hel-
tidsmisjon, og så, uten å vente for lenge, gifte dere i 
templet med en Guds datter og stifte familie. Dere 
skal så lede deres familie i åndelige ting, slik dere 
blir veiledet av Den hellige ånd (se L&p 20:44; 46:2; 
107:12).

Jeg har spurt mange unge menn over hele verden: 
“Hvorfor er du her?”

Så langt har ingen svart: “For å lære å bli far, slik at 
jeg kan være beredt og kvalifisert til å motta alt som 
vår himmelske Fader har.”

La oss granske deres plikter i Det aronske preste-
dømme slik de beskrives i kapittel 20 i Lære og pak-
ter. Vær oppmerksomme på hva dere føler når jeg 
anvender disse pliktene på deres tjeneste i familien.

“Innby alle [i deres familie] til å komme til Kristus” 
(vers 59).

“Alltid å våke over [dem], være til hjelp for [dem] 
og styrke dem” (vers 53).

“Forkynne, undervise, forklare, formane og døpe” 
familiens medlemmer (vers 46).

“Formane dem til å be høyt og i lønndom, og ivareta 
alle plikter overfor familien” (vers 47).

“Se til at det ikke er noen ugudelighet i [familien], 
ei heller hårdhet mot hverandre, ei heller løgn og 
baktalelse eller ond tale” (vers 54).

“Se til at [familien] kommer ofte sammen” (vers 55).

Hjelpe deres far i hans plikter som patriark. Støtte 
deres mor med prestedømmets styrke når det ikke 
finnes en far (se vers 52, 56).

Når dere blir spurt, “ordinere andre prester, lærere 
og diakoner” i familien (vers 48).
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AUGUST: EKTESKAP OG FAMILIE

Se tillegget for andre 
forslag til undervisning 
og læring.

Hvordan utfyller menn 
og kvinners roller 
hverandre i familier?
Etter guddommelig forordning ga vår himmelske Fader menn og kvinner 
forskjellige ansvarsoppgaver for å hjelpe dem å oppfylle utfyllende roller som 
mann og hustru. “Fedre [skal] presidere over sin familie i kjærlighet og rettfer-
dighet, og de er ansvarlige for å sørge for livets nødvendigheter og beskyttelse 
for sin familie. En mor er først og fremst ansvarlig for å ha omsorg for sine 
barn. I disse hellige ansvarsoppgaver er fedre og mødre forpliktet til å hjelpe 
hverandre som likeverdige partnere” (“Familien – en erklæring til verden,” 
Ensign eller Liahona, nov. 2010, 129).

Forbered deg åndelig

Studer ydmykt disse skriftstedene og andre ressurser. Hva føler du deg inspirert til å 
dele med de unge mennene?

L&p 121:41- 43 (Prinsipper for rettfer-
dig utøvelse av prestedømmet)

Moses 3:21- 24; 5:1- 4 (Adam og Eva 
arbeidet sammen som likeverdige 
partnere)

Linda K. Burton, “Vi vil stige opp 
sammen,” Ensign eller Liahona, mai 
2015, 29–32

L. Tom Perry, “Finn varig fred og 
bygg evige familier,” Ensign eller 
Liahona, nov. 2014, 43–45

D. Todd Christofferson, “Kvinners 
moralske styrke,” Ensign eller Liahona, 
nov. 2013, 29–32

“Familien – En erklæring til verden,” 
Ensign eller Liahona, nov. 2010, 129

Videoer: “La oss være 
menn,”“Kvinnene i vårt liv”

La de unge mennene lede

Et medlem av quorumspresidentskapet (eller en assistent til biskopen i prestenes quorum) 
leder quorumsmøtet. Han leder de unge mennene i å rådføre seg med hverandre om quo-
rumssaker, lærer dem deres prestedømsplikter (fra Skriftene og Plikt overfor Gud- boken), 
oppfordrer dem til å fortelle om erfaringer med å oppfylle sin plikt overfor Gud og ber en 
veileder eller et annet quorumsmedlem om å holde en evangelieleksjon. Han kan forberede 
seg ved å fylle ut et møteprogram for et quorumsmøte under et presidentskapsmøte.

Hvilke eksempler har du 
sett på mødre og fedre 
som har utfylt hverandre 
i sine oppgaver? Hvordan 
har kunnskap om disse 
evige oppgavene påvirket 
din familie?

Hvordan kan du hjelpe de 
unge mennene å forstå sin 
guddommelige oppgave 
som fremtidige fedre? 
Hva kan de gjøre nå for 
å forberede seg til denne 
oppgaven?
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Begynn læringsprosessen

Velg mellom disse forslagene, eller finn på dine egne for å repetere forrige ukes leksjon 
og introdusere denne ukens leksjon:

• Vis quorumsmedlemmene en 
gjenstand eller et bilde, og be dem 
forklare hvilken sammenheng det har 
med forrige ukes leksjon.

• Ha med deg to gjenstander som 
brukes sammen for å oppnå en fel-
les hensikt (som blyant og papir 
eller hammer og spiker). Be de unge 

mennene forklare forskjellene mellom 
gjenstandene og hvordan de brukes 
sammen. Forklar at menn og kvinner 
får ulike ansvarsområder som utfyl-
ler (eller “supplerer”) hverandre for 
å tilveiebringe Guds hensikter. Be de 
unge mennene gi noen eksempler på 
hvordan menn og kvinner utfyller 
hverandre.

Lær sammen

Hver av aktivitetene nedenfor kan hjelpe de unge mennene å forstå menn og kvinners 
utfyllende oppgaver i familier. Følg Åndens inspirasjon, og velg en eller flere som vil 
fungere best for ditt quorum:

• Skriv følgende overskrifter på 
tavlen: Fars ansvar og Mors ansvar. Be 
de unge mennene lage en liste over 
ansvarsoppgaver som Herren forven-
ter at fedre og mødre utfører. For å 
hjelpe dem å lage denne listen, kan du 
be dem granske syvende avsnitt av 
“Familien – En erklæring til verden” 
(se Plikt overfor Gud, 107) og relevante 
deler av eldste L. Tom Perrys tale 
“Finn varig fred og bygg evige fami-
lier” og eldste D. Todd Christoffer-
sons tale “Kvinners moralske styrke.” 
Hva kan de lære av disse kildene om 
fedre og mødres guddommelige opp-
gaver. Hvordan utfyller disse opp-
gavene hverandre? Hvordan er disse 
læresetningene forskjellige fra det 
verden lærer? Be de unge mennene gi 
eksempler de har sett på at foreldre 
utfører sine utfyllende oppgaver.

• Be de unge mennene granske 
Moses 5:1- 12 og lage en liste på tavlen 
over alt det Adam og Eva gjorde 
sammen som ektepar (du finner en 
illustrasjon i Kunst inspirert av evan-
geliet, 5). Be de unge mennene legge 
til flere punkter på listen om hvordan 
mann og hustru skulle samarbeide 
som likeverdige partnere.

• Vis videoen “Kvinnene i vårt liv” 
eller “La oss være menn.” Hva lærer 
de unge mennene av videoen om 
hvordan ektemenn velsigner sin 
hustru? Be de unge mennene tenke på 
hva slags ektemann de ønsker å være 
en dag. Hva kan de gjøre nå for å bli 
en slik person?

Undervisningstips

“Den hellige ånd kan 
tilskynde en eller flere av 
dine elever til å bidra med 
innsikt som andre tren-
ger å høre. Vær åpen for 
tilskyndelser du selv får til 
å kalle på spesielle perso-
ner. Du kan til og med føle 
deg tilskyndet til å spørre 
en som ikke har meldt seg 
frivillig, til å gi uttrykk for 
sitt syn” (Undervisning, 
intet større kall [1999], 63).
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• Med tillatelse fra biskopen, kan du 
be et ektepar besøke quorumsmøtet. 
Les sammen det som står under “Å 
løfte og hjelpe i våre utfyllende roller” 
i Linda K. Burtons tale “Vi vil stige opp 
sammen”. Hva lærer de unge mennene 
om hvordan menn og kvinner støtter 
hverandre i familier? Be det besøkende 
ekteparet snakke om hvordan de har 
hjulpet hverandre å utføre sine oppga-
ver. Vurder å fortelle hvordan ekteska-
pet har hjulpet deg eller medlemmer 
av din familie å bli bedre.

• Be de unge mennene lage en liste 
over egenskaper som hjelper kvinner 
å være gode mødre eller oppdra-
gere. Hvordan prøver Satan å svekke 
kvinners innflytelse? Hva kan de unge 
mennene gjøre for å støtte og fremme 
rettferdige kvinners innflytelse på 
verden? Hvordan kan rettferdige kvin-
ners innflytelse veilede unge menn 
mens de forbereder seg til å bli ekte-
menn og fedre? Som en del av denne 
diskusjonen kan de unge mennene 
lese utvalgte deler av eldste D. Todd 
Christoffersons tale “Kvinners moral-
ske styrke. Se for eksempel de to første 
avsnittene og de tre trendene som 
svekker kvinners moralske styrke.

Be de unge mennene fortelle hva de har lært i dag. Forstår de menn og kvinners 
utfyllende oppgaver i familier? Hvilke følelser eller tilskyndelser får de? Har de andre 
spørsmål? Ville det være verdt å bruke mer tid på dette emnet?

Oppfordre til å handle

Den unge mannen som leder, avslutter møtet. Han kan:

• Be quorumsmedlemmene takke sine 
mødre og fedre for konkrete velsig-
nelser de har mottatt fordi foreldrene 
oppfylte sine guddommelige roller.

• Oppfordre de unge mennene til 
å finne ut hvordan de kan bidra til 
å oppfylle sine fremtidige roller i å 
presidere over, forsørge og beskytte 
sin familie.

Undervisning på 
Frelserens måte

Frelseren viste kjærlighet, 
ba for og betjente ustanse-
lig sine disipler. Han kjente 
deres interesser, håp og 
ønsker, og visste hva som 
foregikk i deres liv. Hva vet 
du om de unge mennene 
du tjener? Hva kan du 
gjøre i dag for å hjelpe dem 
å bli klar til å presidere 
over, forsørge og beskytte 
sin fremtidige familie?
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Utvalgte ressurser

Utdrag fra D. Todd Christofferson, “Kvinners moralske 
styrke,” Ensign eller Liahona, nov. 2013

Siden uminnelige tider har samfunn vært avhengige 
av kvinners moralske styrke. Selv om det absolutt 
ikke er den eneste positive innflytelsen som råder 
i samfunnet, har det moralske fundamentet som 
kvinner står for, vist seg å ha unike fordeler for fel-
lesskapet. Kanskje fordi det er gjennomgripende, er 
dette bidraget fra kvinner ofte undervurdert. Jeg vil 
uttrykke takknemlighet for gode kvinners innfly-
telse, utpeke noen av de filosofier og trender som 

truer kvinners styrke og anseelse, og uttrykke en 
bønn om at kvinner må dyrke sin medfødte moral-
ske styrke.

Kvinner tar med seg inn i verden en viss kraft, en 
guddommelig gave som gjør dem flinke til å inn-
pode egenskaper som tro, mot, medfølelse og raffi-
nement i relasjoner og i kulturer. Da han berømmet 
den “oppriktige tro” han fant i Timoteus, bemerket 
Paulus at denne troen “bodde først i din mormor 
Lois og i din mor Eunike” [2 Timoteus 1:5].
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Gå inn på lds.org/youth/learn for å se denne enheten på Internett.

OVERSIKT OVER ENHETER

“[Tenk] på hvor velsignet og lykkelige de er som holder Guds befalinger” (Mosiah 2:41).

Oversiktene i denne enheten vil hjelpe hver ung mann å lære om velsignelsene som 
kommer ved å adlyde vår himmelske Faders bud. Hvis de unge mennene holder 
budene og stadig omvender seg, vil de tilkjennegi sin kjærlighet til Herren og holde 
seg fri fra verdslige innflytelser.

Oversikter å velge mellom denne måneden:

Hvordan kan jeg være i verden, men ikke av verden? (Plikt overfor Gud)
Hvordan påvirker det jeg sier, meg selv og folk rundt meg?
Hvordan kan jeg motstå pornografi?
Hvorfor faster vi?
Hvorfor er vi befalt å helligholde sabbatsdagen?
Hvorfor betaler vi tiende?
Hvorfor er det viktig å være ærlig?

GUF

Tenk over hvordan du kan planlegge aktiviteter som 
har sammenheng med det ungdommene lærer. Et 
nettsted for ungdomsaktiviteter er tilgjengelig for 
å hjelpe deg. Mange av læringsaktivitetene i disse 
oversiktene kan også være effektive GUF- aktiviteter. 
Samarbeid med quorumspresidentskapene om å velge 
og planlegge egnede aktiviteter for å forsterke det de 
unge mennene lærer på søndag.

Plikt overfor Gud

Følgende deler fra Plikt overfor Gud- heftet er aktuelle 
for leksjonene i denne enheten:

“Lev verdig”, side 16- 17, 40- 41, 64- 65

“Forstå læren,” side 18- 20, 42- 44, 66- 68

September: Bud
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SEPTEMBER: BUD

Se tillegget for andre 
forslag til undervisning 
og læring.

Plikt overfor Gud

Hvordan kan jeg være i 
verden, men ikke av verden?
“Der Kirkens og samfunnets normer før stort sett var forenlige, er det nå en 
bred kløft mellom oss, og den blir stadig bredere” (Thomas S. Monson, “Pres-
tedømmets kraft,” Ensign eller Liahona, mai 2011, 66). Herren ønsker at vi skal 
holde fast på våre normer og ikke ta del i verdens onder. Samtidig forventer 
han at vi skal øve god innflytelse på menneskene rundt oss.

Forbered deg åndelig

Studer disse skriftstedene og ressursene ydmykt. Hva føler du vil være til størst hjelp 
for de unge mennene du underviser?

“Lev verdig,”Jeg oppfyller minplikt 
overfor Gud (2010), diakoner, 16- 17; 
lærere, 40- 41; prester, 64- 65

1 Mosebok 39:1- 20 (Josef i Egypt mot-
står tilnærmelser fra Potifars hustru)

2 Kongebok 6:14- 17 (Elisas tjener inn-
ser at han ikke er alene)

Matteus 26:41; L&p 10:5 (Våk og be 
om at du ikke må komme i fristelse)

Johannes 15:19; 1 Nephi 8:24- 28 (De 
som følger Kristus, blir ofte hånet og 
hatet av verden)

1 Korinterbrev 10:13 (Vi vil ikke bli 
fristet mer enn vi kan tåle)

L&p 3:6- 8 (Hvis vi stoler mer på Gud 
enn mennesker, vil han støtte oss 
mot djevelen)

L&p 62:1 (Herren kjenner vår svakhet 
og vet hvordan han kan hjelpe oss 
under fristelsen)

L&p 87:8 (Stå på hellige steder)

Dieter F. Uchtdorf, “Frykt ikke, bare 
tro,” Ensign eller Liahona, nov. 2015, 
76–79; se også videoen “God Gave 
Them Knowledge”

M. Russell Ballard, “Gud står ved 
roret,” Ensign eller Liahona, nov. 2015, 
24–27

Ulisses Soares, “Ja, vi kan og vil vinne!” 
Ensign eller Liahona, mai 2015, 70–77

Thomas S. Monson, “Våg å stå alene,” 
Ensign eller Liahona, nov. 2011, 60- 67

Video: “Blomstre der du er plantet”; 
“Våg å stå alene”

Hva er noen av verdens 
normer som ikke er 
forene lige med Kirkens 
normer? Hvilke velsig-
nelser har du fått av å 
etterleve Herrens nor-
mer? Hvordan kan du 
påvirke andre rundt deg 
ved å holde fast ved dine 
normer?

Hvordan forsøker verden 
å påvirke de unge men-
nenes syn på Herrens 
normer? Hvordan kan de 
unge mennene fortsette 
å holde fast ved Herrens 
normer når samfunnets 
normer fortsetter å svek-
kes? Hvordan kan de unge 
mennene øve god innfly-
telse på folk rundt seg?
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La de unge mennene lede

Et medlem av quorumspresidentskapet (eller en assistent til biskopen i prestenes quorum) 
leder quorumsmøtet. Han leder de unge mennene i å rådføre seg med hverandre om quo-
rumssaker, lærer dem deres prestedømsplikter (fra Skriftene og Plikt overfor Gud- boken), 
oppfordrer dem til å fortelle om erfaringer med å oppfylle sin plikt overfor Gud og ber en 
veileder eller et annet quorumsmedlem om å holde en leksjon i evangeliet. Han kan forbe-
rede seg ved å fylle ut et møteprogram for et quorumsmøte under et presidentskapsmøte.

Begynn læringsprosessen

Velg mellom disse forslagene, eller finn på dine egne for å repetere forrige ukes leksjon 
og introdusere denne ukens leksjon:

• Be hver av de unge mennene om å 
skrive på et ark én setning som sam-
menfatter hva de lærte av forrige ukes 
leksjon. Be noen unge menn lese sine 
sammendrag høyt.

• Vis quorumsmedlemmene en 
appelsin (eller en annen sitrusfrukt). 
Be dem nevne noen av normene i Til 
styrke for ungdom. Når de nevner dem, 

skriver du dem på appelsinen. Legg 
appelsinen i en beholder med vann 
(den vil flyte). Ta appelsinen opp av 
vannet og skrell den. Legg den tilbake 
i vannet, og den vil synke. Be de unge 
mennene fortelle hva dette lærer dem 
om å holde Herrens normer. Gi et 
konkret eksempel på hvordan det å 
holde en norm har velsignet deg.

Lær sammen

Formålet med denne leksjonen er å hjelpe hver ung mann å forstå hvordan han kan 
være i verden, men ikke av verden, og hvordan dette hjelper ham å leve verdig til å 
utøve prestedømmet. Som en del av denne leksjonen skulle quorumsmedlemmene 
legge planer i sine Plikt overfor Gud- bøker for å studere og etterleve normene i 
Til styrke for ungdom. Før quorumsmøtet kan du be de unge mennene ta med seg 
Plikt overfor Gud- boken til kirken, sammen med et eksemplar av Til styrke for 
ungdom. På fremtidige quorumsmøter kan du be dem fortelle om erfaringer de har 
med å gjennomføre sine planer.

• Be de unge mennene lese Daniel 
1- 2 eller se videoen“God Gave Them 
Knowledge”i løpet av uken, og 
komme forberedt til å fortelle hvor-
dan Gud velsignet Daniel fordi han 
forble trofast i et ugudelig samfunn. 
Gi dem tid i klasseperioden til å dele 

det de har lært. Les sammen som 
quorum delen “Er vi som Daniel?” 
fra President Dieter F. Uchtdorfs tale 
“Frykt ikke, bare tro.” Del quorumet i 
grupper, og be hver gruppe rollespille 
en situasjon de kan komme opp i der 
de må forbli trofaste som Daniel.

Planer med hensyn til 
Plikt overfor Gud

Sett av tid på slutten av 
quorumsmøtet til at de 
unge mennene kan legge 
planer i sin Plikt overfor 
Gud- bok. Disse planene er 
personlige, men quorums-
medlemmene kan hjelpe 
hverandre med ideer til 
planene sine.
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• Be de unge mennene lese skriftste-
dene som er nevnt i denne oversikten 
(hver for seg eller som quorum), og 
snakke om det de lærer om å over-
vinne fristelser. Hvordan følger de 
Herrens normer når verden frister 
dem til å gjøre noe annet, eller gjør 
narr av dem for å ha høye normer? 
Hvordan har de følt seg når de har 
etterlevd Herrens normer og motstått 
fristelser? Hvilke erfaringer kan de 
fortelle om?

• Talen “Ja, vi kan og vil vinne!” 
av eldste Ulisses Soares gir en rekke 
positive og negative eksempler på 
personer som reagerer på negative 
innflytelser i verden. Be hver ung 
mann granske talene, finne et eksem-
pel som gjør inntrykk på ham, og 
sammenfatte historien for quorumet. 
Be hver unge mann fortelle hva hans 
historie lærer oss om å leve i verden 
og samtidig overvinne fristelsen til å 
være av verden. 

• Be de unge mennene se i innholds-
fortegnelsen i Til styrke for ungdom 
og velge en eller flere normer som 
de ønsker å snakke om. Be hver av 

de unge mennene om å bruke noen 
minutter på å studere normen de 
valgte, og forberede seg til å presen-
tere det de har lært. Be hver av dem 
å slå opp i Plikt overfor Gud- boken og 
skrive i “Handling”- delen sin plan for 
å etterleve denne normen (side 17, 41 
eller 65). Oppmuntre de unge men-
nene til å dele planene med hverandre 
hvis det er aktuelt. Oppfordre de 
unge mennene til å komme forberedt 
de neste ukene til å snakke om hvor-
dan det å følge planen har hjulpet 
dem å være “i verden, men ikke av 
verden” (se Johannes 15:19).

• Les som quorum Lære og pakter 
87:8, og spør de unge mennene hva de 
tror det betyr å stå på hellige steder.
Be dem tenke over dette spørsmå-
let mens de leser deler av eldste M. 
Russel Ballards tale “Gud står ved 
roret” eller se en av videoene som 
er foreslått i dette utkastet. Hvilken 
ytterligere innsikt får de om å stå på 
hellige steder? Spør de unge mennene 
hvordan de føler de kan gjøre sin 
familie, sin skole eller sitt samfunn til 
et mer hellig sted. 

Be de unge mennene fortelle hva de har lært i dag. Forstår de hvorfor de, som prestedøms-
bærere, må være i verden, men ikke av verden? Hvilke følelser eller tilskyndelser får de? 
Har de andre spørsmål? Ville det være verdt å bruke mer tid på denne læresetningen?

Oppfordre til å handle

Den unge mannen som leder, avslutter møtet. Han kan:

• Bære sitt vitnesbyrd om viktigheten 
av å etterleve Herrens normer.

• Be de unge mennene forplikte seg 
til å følge planene de har utarbeidet i 
“Lev verdig”- delen i sine Plikt overfor 
Gud- bøker.

Undervisning på 
Frelserens måte

Frelseren forberedte seg til 
å undervise ved å tilbringe 
tid alene i bønn og faste. I 
stille stunder søkte han sin 
himmelske Faders veiled-
ning. Når du forbereder 
deg til å undervise de 
unge mennene, skulle du 
tilbringe tid i bønn og søke 
vår himmelske Faders vei-
ledning for å finne ut hvor-
dan du kan hjelpe dem å 
forstå de velsignelser som 
kommer ved å etterleve 
Herrens normer.
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Utvalgte ressurser

Utdrag fra Ulisses Soares, “Ja, vi kan og vil vinne!” 
Ensign eller Liahona, mai 2015, 70, 75

Skriftene inneholder utallige eksempler på dem som 
har vunnet sine kriger, selv midt i svært vanske-
lige situasjoner. Et av disse eksemplene er kaptein 
Moroni i Mormons bok. Denne bemerkelsesverdige 
unge mannen hadde mot til å forsvare sannheten 
på en tid da det var mye splid og strid som satte 
hele den nephittiske nasjons overlevelse i fare. Selv 
om han utførte sine ansvarsoppgaver på mester-
lig vis, holdt Moroni seg ydmyk. Denne og andre 
egenskaper gjorde ham til et enestående redskap i 
Guds hender på den tiden. Almas bok forklarer at 
hvis alle mennesker hadde vært som Moroni, “ville 
helvetes krefter ha blitt rystet for evig, [og] djevelen 
ville aldri ha makt over menneskenes barns hjerter” 
[Alma 48:17]. Alle Moronis egenskaper stammet fra 
hans store tro på Gud og vår Herre Jesus Kristus, 
og hans faste beslutning om å følge Guds og hans 
profeters røst.

I billedlig forstand trenger vi alle å forvandle oss til 
vår tids kaptein Moronier for å vinne krigene mot 
det onde. Jeg kjenner en svært trofast ung diakon 
som forvandlet seg til en kaptein Moroni i vår tid. 

Ettersom han har forsøkt å følge rådene fra sine 
foreldre og ledere i Kirken, har hans tro og beslutt-
somhet blitt satt på prøve hver dag, selv i hans unge 
alder. Han fortalte meg at han en dag ble overrasket 
av en svært vanskelig og ubehagelige situasjon – 
vennene hans så på pornografiske bilder på mobilte-
lefonene sine. Der og da måtte denne unge mannen 
avgjøre hva som var aller viktigst – hans popularitet 
eller hans rettskaffenhet. I de få sekundene som 
fulgte, ble han fylt med mot og fortalte vennene 
sine at det de gjorde, ikke var riktig. Han fortalte 
dem videre at de burde slutte med det de gjorde, for 
ellers ville de bli slaver av det. De fleste av klasse-
kameratene gjorde narr av rådene hans og sa at det 
var en del av livet, og at det ikke var noe galt i det. 
Det var imidlertid én blant dem som lyttet til denne 
unge mannens råd, og bestemte seg for å slutte med 
det han gjorde.

Denne diakonens eksempel hadde positiv innfly-
telse på minst én av hans klassekamerater. Han og 
vennen hans opplevde utvilsomt hån og forfølgelse 
på grunn av denne avgjørelsen. På den annen side 
hadde de fulgt Almas formaning til sitt folk da han 
sa: “Kom ut fra de ugudelige og skill dere ut fra 
dem og rør ikke deres urene ting” [Alma 5:57].
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SEPTEMBER: BUD

Se tillegget for andre 
forslag til undervisning 
og læring.

Hvordan påvirker det jeg sier, 
menneskene rundt meg?
Vår kommunikasjon gjenspeiler vår forståelse av hvem vi er som Guds barn. 
Vårt språk kan enten bygge opp og oppmuntre andre, eller det kan skade og 
fornærme dem. Når vi bruker oppbyggende språk, innbyr vi Den hellige ånd 
til å være med oss.

Forbered deg åndelig

Hvilke skriftsteder og taler vil hjelpe de unge mennene å føle betydningen av ordene de 
bruker til å kommunisere med andre?

Ordspråkene 15:1- 4; 16:24; 1 Timoteus 
4:12; Jakobs brev 3:2- 10; Alma 31:5; 
L&p 108:7 (Våre ord kan ha sterk inn-
virkning på andre)

Matteus 12:36; 15:11; Efeserne 4:29- 32; 
Mosiah 4:30 (Vi skulle være nøye med 
hvilke ord vi bruker)

Jeffrey R. Holland, “Med englers 
tunge”, Ensign eller Liahona, mai 
2007, 16- 18

W. Craig Zwick, “Hva tenker du på?” 
Ensign eller Liahona, mai 2014

“Språk,” Til styrke for ungdom (2011), 
20- 21

“Bespottelse,” Tro mot pakten (2004), 
6- 7

Videoer: “Bannløs klubb”; “Mobbing 
– slutt med det”

La de unge mennene lede

Et medlem av quorumspresidentskapet (eller en assistent til biskopen i prestenes quo-
rum) leder quorumsmøtet. Han leder de unge mennene i å rådføre seg med hverandre om 
quorumssaker, lærer dem deres prestedømsplikter (fra Skriftene og Plikt overfor Gud- 
boken), oppfordrer dem til å fortelle om erfaringer med å oppfylle sin plikt overfor Gud og 
ber en veileder eller et annet quorumsmedlem om å holde en leksjon i evangeliet. Han kan 
forberede seg ved å fylle ut en agenda for et quorumsmøte under et presidentskapsmøte.

Hvordan gjenspeiler 
det språket du bruker, 
din forståelse av hvem 
du er? Hvordan har du 
brukt ord til å inspirere, 
undervise, trøste og 
kommunisere? Hvordan 
har verdens normer for 
passende språk endret 
seg i løpet av ditt liv?

Er språket de unge men-
nene bruker, med på å 
oppbygge og oppmun-
tre, eller er det sårende 
og krenkende for andre? 
Hvordan kan de unge 
mennene oppmuntre 
andre rundt seg til å bruke 
språk som innbyr Ånden?
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Begynn læringsprosessen

Velg mellom disse forslagene, eller finn på dine egne for å repetere forrige ukes leksjon 
og introdusere denne ukens leksjon:

• Be noen unge menn fortelle hva 
som gjorde inntrykk på dem ved lek-
sjonen i forrige uke.

• Skriv følgende på tavlen: Ord vi 
leser. Ord vi hører. Ord vi skriver. Ord 
vi sier. Be de unge mennene lese 
Efeserne 4:29- 32 og forklare hvilken 

sammenheng dette skriftstedet har 
med de fire setningene på tavlen. Be 
de unge overveie nøye disse spørs-
målene: Hva synes du om språket du 
leser, hører og bruker? Hvordan kan 
ord innby eller motvirke veiledning 
fra Den hellige ånd? 

Lær sammen

Hver av aktivitetene nedenfor vil hjelpe de unge mennene å forstå viktigheten av å 
bruke godt språk. Følg Åndens inspirasjon, og velg en eller flere som vil fungere best 
for ditt quorum:

• Skriv på tavlen: “Hvis en mann 
kan styre sin tunge, kan han styre 
________.” Be de unge mennene gran-
ske Jakobs brev 3:2- 10 og sette inn 
det som mangler. Be hver ung mann 
om å lese en av analogiene Jakob 
brukte (hestebissel, vers 2- 3; skip, 
vers 4; skogbrann, vers 5- 6; gift, vers 
7- 8; en ren kilde, vers 10- 11). Be de 
unge mennene om å forberede seg til 
å undervise resten av quorumet hva 
deres analogi lærer oss om å styre vår 
tale. Be dem fortelle hva de kan gjøre 
for å styre sin tale.

• Et par dager i forveien kan du 
be de unge mennene ha med seg 
til quorumsmøtet det inspirerende 
sitatet de liker best. Be hver ung mann 
om å presentere sitt sitat og forklare 
hvilken innflytelse det har hatt på 
ham. Be quorumet finne eksempler 

i Skriftene som illustrerer den sterke 
positive innflytelsen våre ord kan 
ha på andre (for eksempel kaptein 
Moroni og frihetens fane [se Alma 
46:11- 22], Frelseren og kvinnen som 
ble grepet i hor [se Johannes 8:1- 11] 
eller Abinadi og Alma [se Alma 5:9- 
12]). Hva lærer disse eksemplene de 
unge mennene om hvilken innflytelse 
deres ord kan ha på andre?

• Gi hver av de unge mennene et 
annet skriftsted fra det første settet 
med skriftsteder i denne oversikten. Be 
dem tegne et enkelt bilde eller diagram 
som representerer budskapet i skrift-
stedet. Be dem vise bildet, og be resten 
av quorumet gjette hva det lærer oss 
om kommunikasjon med andre. Be de 
unge mennene fortelle om erfaringer 
knyttet til budskapet i skriftstedene.

Undervisningstips

“Når du med bønnens 
hjelp forbereder deg til 
å undervise, [kan du] bli 
ledet til å legge vekt på 
visse prinsipper. Du kan få 
forståelse av hvordan du 
best skal fremlegge visse 
punkter. Du kan oppdage 
eksempler, konkretise-
ringsideer og inspirerende 
historier i livets enkle 
gjøremål. Du kan føle en 
tilskyndelse om å be en 
bestemt person hjelpe til 
med leksjonen. Du kan bli 
minnet om en personlig 
erfaring som du kan gi 
klassemedlemmene del i” 
(Undervisning, intet større 
kall [1999], 48).
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• Gi hver av de unge mennene en 
del av eldste Jeffrey R. Hollands tale 
“Med englers tunge,” og be dem 
markere hovedbudskapet i den delen 
(ikke gi de unge mennene talens 
tittel). Be hver av de unge mennene 
skrive på tavlen det de markerte, og 
forklare hvorfor. Be quorumsmed-
lemmene foreslå mulige titler for 
talen basert på hovedbudskapene 
de identifiserte. Be noen unge menn 
fortelle om en gang da de sa noe som 
oppbygget en annen, eller da noen 
oppbygget dem.

• Vis en av videoene i denne oversik-
ten, og be de unge mennene snakke 
om hva de lærer av videoen. Be dem 
tenke over hva de kan gjøre for å 
påvirke andre til å kommunisere 
på måter som innbyr Herrens ånd. 

Hvordan kan de for eksempel hjelpe 
en venn som har for vane å bruke 
stygt språk? Eller hvordan kan de 
bruke elektronisk kommunikasjon 
til å oppbygge og oppmuntre andre? 
Be dem lete etter svar mens de leser 
“Språk” i Til styrke for ungdom. Be dem 
uttrykke sine tanker.

• Be de unge mennene lese 1 Nephi 
5:1- 7 og fortelle hva de lærer av Sari-
ahs og Lehis eksempel på hvordan 
våre ord påvirker oss selv og andre. 
Be dem lese eldste W. Craig Zwicks 
kommentarer om denne beretningen i 
sin tale “Hva tenker du på?” Hvilken 
innsikt får de unge mennene av presi-
dent Monsons tale? Oppfordre dem til 
å fortelle hvordan de kan følge Lehis 
eksempel når de omgås med familie-
medlemmer og andre.

Be de unge mennene fortelle hva de har lært i dag. Forstår de viktigheten av å bruke 
rent, oppbyggende språk? Hvilke følelser eller tilskyndelser får de? Har de andre spørs-
mål? Ville det være verdt å bruke mer tid på denne læresetningen?

Oppfordre til å handle

Den unge mannen som leder, avslutter møtet. Han kan:

• Bære sitt vitnesbyrd om hvordan 
bruk av passende språk kan opp-
bygge og oppmuntre andre og innby 
Den hellige ånds veiledning.

• Be de unge mennene love å bruke 
språk som gjenspeiler deres hellige 
kall som bærere av Det aronske 
prestedømme.

Undervisning på 
Frelserens måte

I enhver sammenheng var 
Frelseren vårt eksempel 
og mentor. Han lærte sine 
tilhengere å be ved å be 
sammen med dem. Han 
lærte dem å vise kjærlighet 
og yte tjeneste ved måten 
han elsket og betjente dem 
på. Han lærte dem hvordan 
de skulle undervise i hans 
evangelium ved måten han 
underviste på. Når du for-
bereder deg til å undervise, 
skulle du tenke på hvordan 
Herren kommuniserte og 
hvordan vi kan kommu-
nisere på en måte som 
oppbygger og oppmuntrer 
andre og innbyr Den hel-
lige ånds veiledning.
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Utvalgte ressurser

“Språk,” Til styrke for ungdom, (2011), 20-21

Hvordan du kommuniserer med andre, skulle gjen-
speile hvem du er som en Guds sønn eller datter. 
Et rent og intelligent språk vitner om et oppvakt og 
sunt sinn. Pent språk som oppløfter, oppmuntrer og 
viser respekt for andre, innbyr Ånden til å være med 
deg. Våre ord, i likhet med våre handlinger, skulle 
være fylt av tro, håp og nestekjærlighet.

Velg venner som fører et pent språk. Hjelp andre å 
forbedre sitt språk ved ditt eksempel. Vær villig til å 
forlate andre på en høflig måte eller skifte samtale-
emne når de fører et upassende språk.

Snakk vennlig og positivt om andre. Velg å ikke for-
nærme eller ydmyke andre, ikke engang for spøk. 
Unngå all slags sladder, og unngå å snakke i sinne. 
Når du fristes til å si noe grovt eller sårende, skal du 
la det være usagt.

Bruk alltid Guds og Jesu Kristi navn med ærbødig-
het og respekt. Å misbruke Guddommens navn er 
en synd. Når du ber, skal du henvende deg til din 
Fader i himmelen med et ærbødig språk som viser 
respekt. Frelseren brukte et slikt respektfullt språk i 
Herrens bønn (se Matteus 6:9-12).

Bruk ikke banneord, vulgære eller grove ord eller 
fakter, og fortell ikke vitser eller historier om umo-
ralske handlinger. Disse ting krenker Gud og andre.

Husk at disse normene for språket du bruker, 
gjelder alle former for kommunikasjon, inkludert 
tekstmeldinger på mobiltelefon eller kommunika-
sjon på Internett.

Hvis du har blitt vant til å bruke et språk som ikke 
er i harmoni med disse normene – som å banne, 
latterliggjøre, baksnakke eller snakke i sinne til 
andre – kan du forandre deg. Be Herren om hjelp. 
Be familie og venner støtte deg i ditt ønske om å 
bruke pent språk.
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SEPTEMBER: BUD

Se tillegget for andre 
forslag til undervisning 
og læring.

Hvordan kan jeg 
motstå pornografi?
“Pornografi og dets tarvelige smuss feier over jorden som en fryktelig tide-
vannsbølge. Det er gift. Ikke se på det, ikke les det. Det vil ødelegge dere hvis 
dere gjør det. Det vil ta fra dere selvrespekten. Det vil frarøve dere sansen for 
det som er vakkert i livet. Det vil bryte dere ned og trekke dere inn i en sump 
av onde tanker, og kanskje også onde handlinger. Hold dere unna det. Sky 
det som dere ville sky en farlig sykdom, for det er like dødelig” (Gordon B. 
Hinckley, “Noen tanker om templer, det å holde på konvertitter og om misjo-
nærtjeneste,” Lys over Norge, jan. 1998, 50). Når vi tar på “Guds fulle rustning” 
(se Efeserne 6:11- 17) og stoler på Herrens styrke, kan vi beskytte oss mot Satans 
angrep på dyd og holde våre tanker og handlinger rene.

Forbered deg åndelig

Studer disse skriftstedene og ressursene ydmykt. Hvordan kan du oppmuntre de unge 
mennene til å motstå pornografi?

1 Mosebok 39:7- 21; Romerne 12:21; 
2 Timoteus 2:22; Alma 39:9; Moroni 
10:30; L&p 27:15- 18; 121:45- 46 (Vi må 
umiddelbart vende oss bort fra fris-
telsen til begjær og i stedet fylle vårt 
sinn med rene tanker)

Jesaja 1:18; Helaman 12:23; L&p 58:42- 
43 (Vi kan få tilgivelse hvis vi omven-
der oss)

Matteus 5:27- 28; Romerne 6:12; 
Alma 39:9; L&p 42:23 (Begjær etter 
en kvinne er en synd med alvorlige 
konsekvenser)

1 Nephi 17:3; Mosiah 24:14; Alma 
26:12 (Gud vil styrke oss i våre 
anstrengelser for å holde budene)

Jeffrey R. Holland, “Ingen plass for 
min sjels fiende,” Ensign eller Liahona, 
mai 2010, 44- 46; se også videoen “Se 
deg for”

Quentin L. Cook, “Har dere denne 
følelsen nå?” Ensign eller Liahona, nov. 
2012, 6- 9

Linda S. Reeves, “Beskyttelse mot 
pornografi – et Kristus- rettet hjem,” 
Ensign eller Liahona, mai 2014

La dine tanker være prydet med dyd (2006)

“Pornografi,” Tro mot pakten (2004), 
131- 32

“Underholdning og media,” Til styrke 
for ungdom (2011), 11–13

Video: “Å se på”

Hvilke gode og oppbyg-
gende ting har du fylt livet 
ditt med som hjelp til å 
motstå pornografi? Hvor-
dan har du blitt velsignet 
som prestedømsbærer ved 
å motstå pornografi? Som 
ektemann? Som far?

På hvilke måter blir de 
unge mennene utsatt for 
pornografi? Hvordan kan 
det påvirke deres preste-
dømskraft? Hvilke gode og 
oppbyggende innflytelser 
kan du foreslå for å hjelpe 
dem å motstå pornografi?
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La de unge mennene lede

Et medlem av quorumspresidentskapet (eller en assistent til biskopen i prestenes quorum) 
leder quorumsmøtet. Han leder de unge mennene i å rådføre seg med hverandre om quo-
rumssaker, lærer dem deres prestedømsplikter (fra Skriftene og Plikt overfor Gud- boken), 
oppfordrer dem til å fortelle om erfaringer med å oppfylle sin plikt overfor Gud og ber en 
veileder eller et annet quorumsmedlem om å holde en leksjon i evangeliet. Han kan forbe-
rede seg ved å fylle ut en agenda for et quorumsmøte under et presidentskapsmøte.

Begynn læringsprosessen

Velg mellom disse forslagene, eller finn på dine egne for å repetere forrige ukes leksjon 
og introdusere denne ukens leksjon:

• Skriv en setning fra forrige ukes 
leksjon på tavlen, og be en ung mann 
forklare hva den betyr for ham.

• Vis noe hvitt tøy (for eksempel et 
lommetørkle eller en hanske) og en 
liten beholder med søle. Snakk med de 

unge mennene om hva som ville skje 
hvis de dyppet det hvite tøyet i sølen. 
Hva ville bli påvirket, sølen eller det 
hvite tøyet? Hvilken virkning har 
pornografi på vårt sinn og vår ånd? 
Snakk om president Hinckleys sitat i 
begynnelsen av denne leksjonen.

Lær sammen

Hver av aktivitetene nedenfor vil hjelpe de unge mennene å lære hvordan de kan motstå 
pornografi. Følg Åndens inspirasjon, og velg en eller flere aktiviteter som vil fungere 
best for ditt quorum:

• Vis videoen “Å se på”, og si at 
de unge mennene skal be deg sette 
videoen på pause hver gang David 
kunne ha gjort et annet valg. Hva 
skjedde med kong David etter denne 
opplevelsen (se 2 Samuelsbok 11- 12)? 
Hvordan påvirket det hans familie? 
Hvorfor er det så farlig å se på por-
nografi? Be de unge mennene lese 1 
Mosebok 39:7- 21 og se etter hvordan 
Josef reagerte i en lignende situa-
sjon. Sammenlign kort resultatene av 
kong Davids og Josefs handlinger. 

Hvorfor er det å se pornografi en 
synd mot Gud? Hvilke sikringstiltak 
har de unge mennene brukt eller 
hørt at andre har brukt for å unngå 
pornografi? Hvilke gode aktiviteter 
eller tanker kan de bruke til å erstatte 
upassende tanker?

• Spør de unge mennene hvorfor 
de tror pornografi er skadelig for 
sjelen. Les som quorum det som står 
om pornografi i Tro mot pakten. På 
slutten av hvert avsnitt tar du deg 

Undervisningstips

“Din viktigste oppgave 
skulle være å hjelpe andre 
å lære evangeliet, ikke å 
gi en imponerende pre-
sentasjon. Dette omfatter 
å gi elevene anledninger 
til å undervise hverandre” 
(Undervisning, intet større 
kall [1999], 64).
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tid til å snakke om viktigheten av det 
som har blitt lest. (Du kan for eksem-
pel snakke med de unge mennene om 
forskjellige steder eller situasjoner der 
de kan støte på pornografi. Hva kan 
de gjøre for å beskytte seg mot porno-
grafi? Oppfordre dem til å planlegge 
hva de vil gjøre hvis de finner det 
ved et uhell.) Etter tredje avsnitt kan 
dere snakke om forsoningens kraft 
og hvordan biskopen eller grenspre-
sidenten deltar i omvendelsesproses-
sen. Oppfordre de unge mennene til 
å snakke med biskopen hvis de har 
befattet seg med pornografi.

• Be de unge mennene forestille seg 
at de snakker med sin fremtidige 12 
år gamle sønn om hvorfor pornografi 
er så ødeleggende, og hvordan vi kan 
unngå det. Be halvparten av quoru-
met granske eldste Jeffrey R. Hollands 
tale “Ingen plass for min sjels fiende”, 
og resten av quorumet om å granske 
søster Linda S. Reeves tale “Beskyttelse 
mot pornografi – et Kristus- rettet hjem” 
for å finne informasjon eller uttalelser 
som kan hjelpe dem med denne disku-
sjonen. (De kan også se en av videoene 
i denne oversikten.) Be dem fortelle 
om det de finner ut. Hvordan påvirker 
det de velger å gjøre nå med hensyn til 

pornografi, deres fremtidige lykke når 
de blir ektemenn og fedre?

• Be de unge mennene tenke seg at 
de får anledning til å fortelle et med-
lem av De tolv apostlers quorum om 
utfordringene ungdom i dag opplever 
med pornografi. Hva kunne de ha 
sagt til ham? Gi hver ung mann en 
kopi av de seks punktene fra eldste 
Quentin L. Cooks tale “Har dere 
denne følelsen nå? Be halve quorumet 
se etter og presentere det eldste Cook 
lærte av en 15 år gammel ung mann, 
og be den andre halvparten se etter 
og presentere råd eldste Cook gir. 
Hva kan de unge mennene gjøre for å 
bidra til å gjøre sitt hjem til “tilflukts-
steder” fra pornografi?

• Be de unge mennene forestille seg 
at de har en venn som strever med 
pornografi. Hva ville de si for å hjelpe 
ham? Be hver ung mann lese “Under-
holdning og media” i Til styrke for ung-
dom eller deler av avsnittet som heter 
“Du kan finne styrke til å unngå å 
synde” i heftet La dine tanker være pry-
det med dyd. Hva ville de unge men-
nene formidlet til sin venn fra denne 
delen? Hvilke andre skriftsteder kan 
hjelpe noen som strever med porno-
grafi? (se for eksempel skriftstedene 
som er foreslått i denne oversikten.)

Be de unge mennene fortelle hva de har lært i dag. Forstår de hvordan de kan motstå 
pornografi? Hvilke følelser eller tilskyndelser får de? Har de andre spørsmål? Ville det 
være verdt å bruke mer tid på dette emnet?
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Undervisning på 
Frelserens måte

Frelseren oppfordret sine 
tilhengere til å handle i tro 
og etterleve de sannhe-
ter han forkynte. I all sin 
undervisning fokuserte 
han på å hjelpe sine tilhen-
gere å etterleve evangeliet 
av hele sitt hjerte. Hvor-
dan kan du hjelpe de unge 
mennene å forstå sine 
pakter og etterleve dem av 
hele sitt hjerte?

TIL VEILEDEREN: Mange 
unge menn blir påvir-
ket av pornografi enten 
personlig eller gjennom 
et familiemedlem eller en 
venn. Ikke ta opp opple-
velser med eller bekjennel-
ser knyttet til pornografi 
på quorumsmøtet. Du kan 
vurdere å varsle foreldrene 
om at du skal holde denne 
leksjonen og oppfordre 
dem til å fortsette samta-
len hjemme. Hvis en ung 
mann trenger hjelp, bør du 
oppfordre ham til å snakke 
med foreldrene eller bisko-
pen eller grenspresidenten.

Oppfordre til å handle

Den unge mannen som leder, avslutter møtet. Han kan:

• Fortelle hva han gjør for å unngå å 
se på upassende ting.

• Oppfordre de andre quorums-
medlemmene til å utarbeide en 
personlig plan for å unngå og flykte 
fra pornografi.

• Oppfordre quorumsmedlemmene 
til å snakke med biskopen eller 
grenspresidenten hvis de strever 
med pornografi.
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Utvalgte ressurser

Utdrag fra Quentin L. Cook, “Har dere denne følelsen 
nå?” Ensign eller Liahona, nov. 2012, 6-9

Seksuell umoral og urene tanker bryter den norm 
som ble fastsatt av Frelseren. [Se Alma 39.] Vi ble 
advart i begynnelsen av denne evangelieutdeling 
mot at seksuell umoral ville være kanskje den stør-
ste utfordringen. [Se Ezra Taft Benson, “Rens karet 
innvendig,” Lys over Norge, nr. 6 1986, 5).] Den slags 
adferd vil, uten omvendelse, føre til en åndelig tørke 
og tap av engasjement. Filmer, TV og Internett for-
midler ofte nedverdigende budskap og bilder. Presi-
dent Dieter F. Uchtdorf og jeg var nylig i en landsby 
Amazonas-jungelen, og så parabolantenner til og 
med på noen av de små, enkle hyttene. Vi frydet oss 
over den fantastiske informasjonen som er tilgjenge-
lig i dette avsidesliggende området. Vi innså også at 
det nesten ikke finnes noe sted på jorden som ikke 
kan påvirkes av slibrige, umoralske og pirrende 
bilder. Dette er en av grunnene til at pornografi har 
blitt slik en pest i vår tid.

Jeg hadde nylig en innsiktsfull samtale med en 15 år 
gammel bærer av Det aronske prestedømme. Han 
hjalp meg å forstå hvor enkelt det er i denne Inter-
nett-alderen for unge mennesker, nærmest utilsiktet, 
å bli utsatt for urene og til og med pornografiske 
bilder. Han pekte på at for de fleste prinsipper 
Kirken lærer oss, er det i det minste en viss aner-
kjennelse i samfunnet for øvrig av at brudd på disse 
prinsippene kan ha katastrofale følger for helse og 
trivsel. Han nevnte sigarettrøyking, narkotikabruk 
og alkoholbruk blant unge mennesker. Men han 
bemerket at det ikke er noe tilsvarende ramaskrik, 
eller engang en betydelig advarsel, fra samfunnet 
for øvrig mot pornografi eller umoral.

Mine kjære brødre og søstre, denne unge mannens 
analyse er riktig. Hva er svaret? I mange år har pro-
feter og apostler forkynt viktigheten av religionsutø-
velse i hjemmet.

Foreldre, den tid er for lengst forbi da vanlig aktiv 
deltagelse på Kirkens møter og programmer, selv 
om de er essensielle, kan oppfylle deres hellige 
ansvar for å lære deres barn å leve et moralsk og 
godt liv og vandre rettskaffent for Herren. Etter pre-
sident Monsons bekjentgjørelse i formiddag, er det 
avgjørende at dette blir trofast utført i hjem som er 
tilfluktssteder for det som er godt, hvor vennlighet, 
tilgivelse, sannhet og rettferdighet råder. Foreldre 
må ha mot til å filtrere eller overvåke Internett-til-
gang, TV, filmer og musikk. Foreldre må ha mot til å 
si nei, forsvare sannheten og bære sterke vitnesbyrd. 
Deres barn trenger å vite at dere har tro på Frelse-
ren, elsker deres himmelske Fader og oppholder 
Kirkens ledere. Åndelig modenhet må blomstre i 
våre hjem. Mitt håp er at ingen vil forlate denne 
konferansen uten å forstå at de moralske spørsmål 
i vår tid må tas opp i familien. Biskoper og ledere i 
prestedømmet og hjelpeorganisasjonene må støtte 
familier og sørge for at åndelige prinsipper blir 
undervist. Hjemmelærere og besøkende lærerinner 
kan hjelpe, spesielt med barna til enslige forsørgere.

Den unge mannen jeg nevnte, spurte oppriktig om 
apostlene visste hvor tidlig i livet undervisning og 
beskyttelse mot pornografi og urene tanker burde 
starte. Han sa uttrykkelig at i enkelte områder er det 
ikke engang for tidlig å gjøre det før ungdom blir 
oppflyttet fra Primær.

Ungdom som har vært utsatt for umoralske bilder i 
svært ung alder, er livredde for at de kanskje allerede 
har diskvalifisert seg til misjonærtjeneste og hellige 
pakter. Som følge av dette kan deres tro bli alvorlig 
svekket. Jeg ønsker å forsikre dere unge om at dere 
ved omvendelse, som Alma sa, kan kvalifisere dere 
for alle himmelens velsignelser. [Se Alma 13:27-30; 
41:11-15.] Det er dette Frelserens forsoning dreier 
seg om. Vennligst snakk med deres foreldre eller en 
betrodd veileder, og rådfør dere med biskopen.
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SEPTEMBER: BUD

Se tillegget for andre 
forslag til undervisning 
og læring.

Hvorfor faster vi?
Å faste er å frivillig avstå fra mat og drikke en viss tid. Faste kombinert med 
oppriktig bønn kan være en hjelp til å forberede deg selv og andre til å motta 
Guds velsignelser. Å faste innbefatter også å gi et generøst fasteoffer for å 
hjelpe de trengende. Bærere av Det aronske prestedømme kan bli bedt om å 
bistå biskopen med innsamling av fasteoffer.

Forbered deg åndelig

Hvilke skriftsteder og andre ressurser vil hjelpe de unge mennene å forstå faste og 
velsignelsene den bringer?

Ester 4:10- 17; Matteus 4:1- 11; L&p 
59:12- 14 (Faste er en kilde til åndelig 
styrke)

Jesaja 58:3- 12; Matteus 6:16- 18 (Herren 
beskriver en riktig faste, som innbe-
fatter fasteoffer)

Matteus 17:14- 21 (Jesus forteller sine 
disipler at faste og bønn gir mer kraft 
til å helbrede)

Mosiah 27:18- 24; Alma 6:6 (Faste kan 
bidra til å velsigne andre)

Alma 5:45- 46; 17:1- 3, 9; Helaman 3:35 
(Faste bidrar til å styrke vitnesbyrd)

Henry B. Eyring, “ ‘Er ikke 
dette den faste jeg finner behag 
i?’” Ensign eller Liahona, mai 2015, 
22–25

L. Tom Perry, “Hva søker dere?” 
Ensign eller Liahona, mai 2005, 84- 87

Dean M. Davies, “Fasteloven: Et per-
sonlig ansvar for å hjelpe de fattige og 
trengende,” Ensign eller Liahona, nov. 
2014, 53–55

“Faste og fasteoffer,” Tro mot pakten 
(2004), 45- 47

La de unge mennene lede

Et medlem av quorumspresidentskapet (eller en assistent til biskopen i prestenes quorum) 
leder quorumsmøtet. Han leder de unge mennene i å rådføre seg med hverandre om quo-
rumssaker, lærer dem deres prestedømsplikter (fra Skriftene og Plikt overfor Gud- boken), 
oppfordrer dem til å fortelle om erfaringer med å oppfylle sin plikt overfor Gud og ber en 
veileder eller et annet quorumsmedlem om å holde en leksjon i evangeliet. Han kan forbe-
rede seg ved å fylle ut et møteprogram for et quorumsmøte under et presidentskapsmøte.

Hva er noen grunner til 
at du har fastet, og hva 
var resultatene av fasten? 
Hva gjør du for å gjøre 
faste meningsfylt?

Hvorfor er det viktig for 
de unge mennene å forstå 
prinsippet faste? Hva er 
den største hindringen for 
at de unge mennene kan 
nyte fastens velsignelser 
fullt ut?



248

Begynn læringsprosessen

Velg mellom disse forslagene, eller finn på dine egne for å repetere forrige ukes leksjon 
og introdusere denne ukens leksjon:

• Be de unge mennene presentere et 
skriftsted de husker fra forrige ukes 
quorumsmøte.

• Be de unge mennene forestille seg 
at en venn av en annen tro ønsker å 
vite hva det betyr å faste og hvorfor 
de gjør det. Hvordan ville de forklare 
prinsippet om faste for sin venn? 
Drøft forskjellen mellom faste og bare 
å gå sulten.

Lær sammen

Hver av aktivitetene nedenfor vil hjelpe de unge mennene å forstå hva det innebærer å 
faste. Følg Åndens inspirasjon, og velg en eller flere som vil fungere best for ditt quorum:

• Be de unge mennene lese eller se 
president Henry B. Eyrings tale “ ‘Er 
ikke dette den faste jeg finner behag 
i?’ som gruppe. Vurder å dele talen i 
mindre deler. Mens de leser eller ser 
hver del, kan du be dem prøve å finne 
svar på spørsmål som: “Hva betyr 
det å faste?” “Hva er hensikten med 
faste?” og “Hva er velsignelsene ved 
å faste?” Be de unge mennene fortelle 
om hvordan faste har velsignet dem 
og hva de vil gjøre for å bli flinkere til 
å faste.

• Lag en liste som quorum over 
vanlige utfordringer som unge menn 
kan stå overfor. Be de unge men-
nene lese skriftsteder som beskriver 
velsignelsene ved faste, for eksempel 
de som er nevnt i denne oversikten. 
Be dem skrive på tavlen velsignelsene 
ved riktig faste. Hvordan kan disse 
velsignelsene hjelpe de unge men-
nene å overvinne livets utfordringer? 
Hvordan kan de hjelpe dem i deres 
roller som prestedømsbærere? Bær 

vitnesbyrd om velsignelsene ved 
faste, og oppfordre de unge mennene 
til å gjøre det samme.

• Be de unge mennene lage en 
oversikt med tre kolonner på et ark 
og merke kolonnene: “Hva skulle 
vi gjøre?” “Hva skulle vi unngå å 
gjøre?” og “Hvilke velsignelser lover 
Gud?” Be dem skrive svar de finner 
om faste i Jesaja 58:3- 12. (Forklar om 
nødvendig at fasteoffer er en måte å 
ta “fram til den sultne”, og at unge 
menn gjerne må betale fasteoffer.) 
Be dem fortelle hva de har svart og 
hvilke velsignelser de har mottatt for 
å faste på Herrens måte.

• Hvis de unge mennene i menig-
heten bistår biskopen med å samle 
inn fasteoffer (se Plikt overfor Gud, 
23), bør du la quorumspresidenten 
lede en diskusjon om hvordan de 
kan utføre denne plikten på en måte 
som er til behag for Herren. Quo-
rumspresidenten kan for eksempel 
drøfte hva fasteoffer brukes til, hva 

Undervisningstips

“Det kan… forekomme 
at du ikke vet svaret på et 
spørsmål. Hvis det skjer, 
sier du bare at du ikke vet 
det. Du kan gjerne si at du 
vil forsøke å finne svaret, 
eller du kan oppfordre ele-
vene til å finne svaret og 
gi dem tid under en annen 
leksjon til å rapportere det 
de finner” (Undervisning, 
intet større kall [1999], 64).
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Undervisning på 
Frelserens måte

Frelseren forberedte seg til 
å undervise ved å tilbringe 
tid alene i bønn og faste. 
Hva kan du gjøre for å for-
berede deg til å undervise 
de unge mennene om faste?

TIL LÆREREN: Noen unge 
menn kan ha en medisinsk 
tilstand som hindrer dem 
i å faste. Forklar at det kan 
være andre måter å motta 
velsignelsene ved å faste 
på (for eksempel kan de 
fortsatt bidra med et rund-
håndet fasteoffer).

quorumsmedlemmenes holdninger 
skulle være mens de utfører denne 
plikten, og hvordan de vil bli velsig-
net ved å tjene andre. Som en del av 
denne drøftingen kan du vurdere 
å repetere rådene biskop Dean M. 
Davies ga til bærere av Det aronske 
prestedømme i sin tale “Fasteloven: Et 
personlig ansvar for å hjelpe de fattige 

og trengende” (se Ensign eller Liahona, 
nov. 2014, 55). Inviter et medlem av 
biskopsrådet til å forklare for quoru-
met hvordan fasteoffer brukes til å 
hjelpe de fattige og trengende. Vurder 
å arrangere at quorumsmedlemmene 
underviser en Primær- klasse om 
sin prestedømsplikt til å samle inn 
fasteoffer.

Be de unge mennene fortelle hva de har lært i dag. Forstår de hva det betyr å faste? 
Hvilke følelser eller tilskyndelser får de? Har de andre spørsmål? Ville det være verdt å 
bruke mer tid på denne læresetningen?

Oppfordre til å handle

Den unge mannen som leder, avslutter møtet. Han kan:

• Fortelle om erfaringer han har hatt 
med å faste.

• Oppfordre quorumsmedlemmene 
til å anvende det de har lært i dag, 
neste gang de faster.

• Oppfordre de unge mennene til å 
betale fasteoffer.
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SEPTEMBER: BUD

Se tillegget for andre 
forslag til undervisning 
og læring.

Hvorfor er vi befalt å 
helligholde sabbatsdagen?
Herren har gitt oss sabbaten til vårt eget beste og har befalt oss å holde den hel-
lig. Ved å helligholde sabbatsdagen kommer vi nærmere Herren og vår familie. 
Det vil gi oss et evig perspektiv og åndelig styrke. Sabbaten lar oss også hvile 
fra vårt fysiske arbeid og tilbe Herren.

Forbered deg åndelig

Studer ydmykt følgende skriftsteder og ressurser, og velg ut de som passer best til å 
undervise de unge mennene om sabbaten.

1 Mosebok 2:2 (Sabbatsdagens opp-
rinnelse)

2 Mosebok 20:8- 11 (Hold sabbatsda-
gen hellig)

Markus 2:27 (Sabbaten er til for men-
neskets skyld)

L&p 59:9- 13 (Overholdelse av sabba-
ten hjelper oss å holde oss ubesmittet 
av verden)

Russell M. Nelson, “Sabbaten er en 
lyst,” Ensign eller Liahona, mai 2015, 
129–32

Thomas S. Monson, “Valgets tre kom-
ponenter,” Ensign eller Liahona, nov. 
2010, 67- 70

Kevin S. Hamilton, “Hold alltid fast,” 
Ensign eller Liahona, nov. 2013

“Sabbaten,” Tro mot pakten (2004), 
134- 35

“Helligholdelse av sabbatsdagen,” Til 
styrke for ungdom (2011), 30- 31

Video: “Han lærte medfølelse i sin 
ungdom”

La de unge mennene lede

Et medlem av quorumspresidentskapet (eller en assistent til biskopen i prestenes quo-
rum) leder quorumsmøtet. Han leder de unge mennene i å rådføre seg med hverandre om 
quorumssaker, lærer dem deres prestedømsplikter (fra Skriftene og Plikt overfor Gud- 
boken), oppfordrer dem til å fortelle om erfaringer med å oppfylle sin plikt overfor Gud, og 
ber en veileder eller et annet quorumsmedlem om å holde en leksjon i evangeliet. Han kan 
forberede seg ved å fylle ut en agenda for et quorumsmøte under et presidentskapsmøte.

Hvilke velsignelser nyter 
du fordi du holder sabbaten 
hellig? Hvordan vet du hva 
som er og hva som ikke er 
passende på sabbaten?

Hvorfor er det viktig at 
de unge mennene forstår 
hvorfor vi har en sabbats-
dag? Hvordan kan du 
hjelpe dem å få et ønske 
om å holde sabbaten hellig? 
Hvordan kan du hjelpe de 
unge mennene å avgjøre 
hvilke aktiviteter som er 
passende for sabbatsdagen?
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Begynn læringsprosessen

Velg mellom disse forslagene, eller finn på dine egne for å repetere forrige ukes leksjon 
og introdusere denne ukens leksjon:

• Vis de unge mennene et bilde eller 
en gjenstand fra forrige ukes leksjon, 
og be dem forklare sammenhengen 
med det de lærte i forrige uke.

• Spør de unge mennene om en venn 
noensinne har oppfordret dem til å 
gjøre noe på søndag som ikke passet 

på sabbaten. Hvordan forklarte de for 
sin venn hvorfor vi holder sabbaten 
hellig? Presenter for quorumet avsnit-
tet i begynnelsen av denne oversikten 
for å få andre forslag om hvordan de 
kan forklare betydningen av sabbaten 
for andre.

Lær sammen

Hver av aktivitetene nedenfor vil hjelpe de unge mennene å forstå hensikten med sab-
batsdagen. Følg Åndens inspirasjon, og velg en eller flere som vil fungere best for ditt 
quorum:

• Del talen “Sabbaten er en lyst” i tre 
eller fire små deler. Be de unge men-
nene lese delene, enten i små grupper 
eller hver for seg. Hvilken innsikt fin-
ner de om hvordan de kan gjøre sab-
baten til en lyst? Hvordan vil de unge 
mennene sørge for at deres adferd på 
sabbaten fører til fryd og glede?

• La de unge mennene gå sammen to 
og to. Be én ung mann fra hvert par 
om å lese L&p 59:9- 15 og lage en liste 
over hva vi blir bedt om å gjøre på 
sabbaten. Be den andre unge mannen 
granske vers 16- 19 for å finne de vel-
signelser som loves oss hvis vi holder 
sabbaten hellig. Be dem om å dele 
sine funn med hverandre og snakke 
om hvorfor det er viktig å holde 
sabbaten hellig. Be quorumet snakke 
om hvorfor Herren ga oss sabbaten. 
Be hver ung mann om å tenke på noe 
han kan gjøre for å sikre at Herrens 
hensikter med sabbaten blir oppnådd 
i hans eget liv.

• Spør de unge mennene hvordan 
de avgjør om en aktivitet passer for 
sabbaten. Be dem se i Lære og pakter 
59:9- 13 og Til styrke for ungdom (side 
30- 31) etter prinsipper som kan hjelpe 
dem, og be dem om å skrive det de 
finner på tavlen. Be hver ung mann 
om å tenke på sine egne søndagsak-
tiviteter og finne ut om de er i over-
ensstemmelse med disse prinsippene. 
Oppfordre de unge mennene til å 
sette seg et konkret mål om å foreta 
noen nødvendige forandringer med 
hensyn til hva de gjør på sabbaten.

• Vis eller fortell historien om eldste 
Kevin S. Hamiltons far i de to første 
avsnittene av hans tale “Hold alltid 
fast.” Hva lærer de unge mennene av 
denne historien om viktigheten av å 
overholde sabbatsdagen? Gi de unge 
mennene kopier av avsnittet fra eldste 
Hamiltons tale som begynner med 
setningen “Vi har alle mange valg å 
ta”. Be dem lese avsnittet og arbeide 

Undervisningstips

“Når du underviser fra 
Skriften, er det ofte nyttig 
å la elevene se etter eller 
lytte etter noe bestemt” 
(Undervisning, intet større 
kall [1999], 55).
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sammen i par for å lage en liste over 
“gode”, “bedre” og “de beste” akti-
viteter på sabbaten. Be dem dele sine 
lister med klassen.

• Mens du leser “Sabbaten” i Tro mot 
pakten, kan du be de unge mennene 
lytte etter eksempler på passende søn-
dagsaktiviteter. Hvordan er verdens 

oppfatning av søndagsaktiviteter for-
skjellig fra det Herren ønsker at vi skal 
gjøre? Be dem tenke på hvordan noen 
aktiviteter kan bidra til eller redusere 
sabbatens ånd. Hvordan vet de om det 
de gjør, er å holde sabbaten hellig eller 
ikke? Når har de følt at det de gjorde, 
var i harmoni med sabbaten?

Be de unge mennene fortelle hva de har lært i dag. Forstår de hensiktene med sabbats-
dagen? Hvilke følelser eller tilskyndelser får de? Har de andre spørsmål? Ville det være 
verdt å bruke mer tid på denne læresetningen?

Oppfordre til å handle

Den unge mannen som leder, avslutter møtet. Han kan:

• Bære sitt vitnesbyrd om viktig-
heten av å holde sabbaten hellig og 
forklare hvordan hans liv blir bedre 
når han gjør det.

• Oppfordre quorumsmedlemmene 
til å styrke sin familie og menneskene 
rundt seg ved å være et godt eksem-
pel på å holde sabbaten hellig.

Undervisning på 
Frelserens måte

Frelseren oppfordret sine 
tilhengere til å handle i 
tro og etterleve de sann-
heter han forkynte. Han 
fokuserte på å hjelpe sine 
tilhengere å etterleve 
evangeliet av hele sitt 
hjerte. Bær vitnesbyrd 
om velsignelsene ved å 
holde sabbatsdagen hellig, 
og oppfordre de unge 
mennene til å lære selv 
ved å utøve tro til å holde 
sabbatsdagen hellig.
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Utvalgte ressurser

Utdrag fra Thomas S. Monson, “Valgets tre komponen-
ter,” Ensign eller Liahona, nov. 2010, 67-70

Jeg skal gi dere et eksempel på en som satte seg 
mål tidlig i livet. Jeg snakker om bror Clayton M. 
Christensen, et medlem av Kirken som er professor i 
bedriftsledelse ved Harvard University.

Da han var 16 år gammel, bestemte bror Christensen 
seg, blant annet, for at han ikke skulle drive med 
idrett på søndager. Mange år senere, da han gikk på 
Oxford University i England, spilte han på basket-
ballaget. Det året var de ubeseiret og kvalifiserte 
seg til det britiske motstykket til det som i USA ville 
vært NCAA-turneringen i basketball.

De vant kampene sine relativt enkelt, og kom til 
semifinalen. Det var da bror Christensen så på 
kampoversikten og til sin forskrekkelse oppdaget 
at finalen skulle spilles på en søndag. Han og laget 
hadde jobbet så hardt for å komme dit de var, og 
han var en av de sentrale spillerne. Han gikk til tre-
neren og forklarte dilemmaet. Treneren viste ingen 
forståelse og fortalte bror Christensen at han forven-
tet at han spilte kampen.

Først skulle imidlertid semifinalen spilles. Bror 
Christensens reserve slo skulderen ut av ledd, og 
dermed ble presset på ham om å spille i finalen 
enda større. Han gikk inn på hotellrommet sitt. Han 
knelte ned. Han spurte sin himmelske Fader om det 
var i orden, bare denne ene gangen, om han spilte 
den kampen på søndag. Han sa at han fikk svaret 
før han hadde avsluttet bønnen: “Clayton, hvorfor 
spør du meg? Du vet svaret.”

Han gikk til treneren og sa hvor lei seg han var for 
at han ikke kunne spille i finalen. Så gikk han på 

søndagsmøtene i den lokale menigheten mens laget 
spilte uten ham. Han ba inderlig om at det måtte gå 
bra. De vant.

Denne skjebnesvangre, vanskelige avgjørelsen ble 
tatt for over 30 år siden. Bror Christensen har sagt 
at han, etter så lang tid, ser på den som en av de 
viktigste avgjørelsene han noensinne har tatt. Det 
ville vært veldig enkelt å si: “Generelt er det riktig 
å holde sabbatsdagen hellig, men i mine spesielt 
formildende omstendigheter er det greit, bare denne 
ene gangen, om jeg ikke gjør det.” Han sier imidler-
tid at hele livet hans har vært en uendelig rekke av 
formildende omstendigheter, og hadde han krysset 
grensen bare én gang, ville det ha vært mye lettere 
å krysse den igjen neste gang noe dukket opp som 
var så krevende og avgjørende. Han lærte at det er 
lettere å holde budene hele tiden enn det er å holde 
dem 98 prosent av tiden. [Se Clayton M. Chris-
tensen, “Decisions for Which I’ve Been Grateful” 
(andakt ved Brigham Young University – Idaho, 8. 
juni 2004), www.byui.edu/presentations.]

Utdrag fra Kevin S. Hamilton, “Hold alltid fast,” Ensign 
eller Liahona, nov. 2013

Min far kunne huske dagen, til og med timen, da 
hans familie – far, mor og fire barn – forlot Kirken, 
mange for aldri å komme tilbake igjen i dette liv. Han 
var 13 år gammel, diakon, og den gangen deltok 
familiene på Søndagsskolen om morgenen og deret-
ter nadverdsmøtet om ettermiddagen. På en vakker 
vårdag, etter å ha kommet hjem fra Kirkens møter og 
under familiens måltid sammen, vendte hans mor 
seg til hans far og spurte rett og slett: “Vel, kjære, syns 
du vi skal gå på nadverdsmøtet i ettermiddag, eller 
skal vi ta en kjøretur ut på landet som familie?”
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Utvalgte ressurser

Tanken på at det var et alternativ til nadverdsmøtet 
hadde aldri streifet min far, men han og hans tre 
tenåringssøsken rettet seg alle opp og fulgte med. 
Den kjøreturen ut på landet den søndags ettermid-
dagen var nok en hyggelig familieaktivitet, men 
denne lille beslutningen ble starten på en ny retning 
som til slutt førte familien hans bort fra Kirken og 
dens trygghet, sikkerhet og velsignelser, og inn på 
en annen vei…

Vi har alle mange valg å ta med hensyn til hvordan 
vi helligholder sabbaten. Det vil alltid være en eller 
annen “god” aktivitet som kan og bør bli ofret for 
det bedre valget å delta på Kirkens møter. Dette er 
faktisk en av måtene motstanderen “bedrar [våre] 
sjeler og leder [oss] forsiktig” bort på [2 Nephi 
28:21]. Han bruker “gode” aktiviteter som erstatning 
for “bedre” eller til og med de “beste” aktivitetene 
[se Dallin H. Oaks, “Bra, bedre, best,” Ensign eller 
Liahona, nov. 2007, 104-8].
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SEPTEMBER: BUD

Se tillegget for andre 
forslag til undervisning 
og læring.

Hvorfor betaler vi tiende?
Å betale tiende er et hellig privilegium. Når vi betaler tiende, viser vi takknem-
lighet for alt som Gud har gitt oss og gir ham tilbake en del av det vi har mot-
tatt. Tienden brukes til å bygge templer og møtehus, oversette og utgi hellig 
skrift, utføre misjonærarbeid og slektshistorisk arbeid og på andre måter bygge 
opp Guds rike på jorden.

Forbered deg åndelig

Hvilke skriftsteder og andre ressurser vil hjelpe de unge mennene å forstå hvorfor vi 
betaler tiende?

Malaki 3:8- 10; 3 Nephi 24:8- 10; L&p 
64:23 (Lovede velsignelser ved å 
betale tiende)

L&p 119 (Tiendeloven åpenbart)

David A. Bednar, “Himmelens luker,” 
Ensign eller Liahona, nov. 2013

Henry B. Eyring, “Tiendens velsignel-
ser,” Liahona, juni 2011, 4- 5

Carl B. Pratt, “Herrens største velsig-
nelser,” Ensign og Liahona, mai 2011, 
101- 3

“Tiende,” Tro mot pakten (2004), 155- 56

“Tiende og offergaver,” Til styrke for 
ungdom (2011), 38- 39

La de unge mennene lede

Et medlem av quorumspresidentskapet (eller en assistent til biskopen i prestenes quo-
rum) leder quorumsmøtet. Han leder de unge mennene i å rådføre seg med hverandre om 
quorumssaker, lærer dem deres prestedømsplikter (fra Skriftene og Plikt overfor Gud- 
boken), oppfordrer dem til å fortelle om erfaringer med å oppfylle sin plikt overfor Gud og 
ber en veileder eller et annet quorumsmedlem om å holde en leksjon i evangeliet. Han kan 
forberede seg ved å fylle ut en agenda for et quorumsmøte under et presidentskapsmøte.

Tenk på de åndelige og 
timelige velsignelsene du 
har mottatt ved å betale 
tiende. Hvilke erfaringer 
har du hatt som du kan 
dele med de unge men-
nene?

Hvorfor er det viktig 
for unge menn å betale 
tiende? Hvordan kan du 
lære dem viktigheten av å 
etterleve tiendeloven?
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Begynn læringsprosessen

Velg mellom disse forslagene, eller finn på dine egne for å repetere forrige ukes leksjon 
og introdusere denne ukens leksjon:

• Skriv spørsmålet fra forrige ukes 
leksjonstittel på tavlen, og spør om 
en av de unge mennene kan svare på 
spørsmålet ved hjelp av det han lærte 
i forrige uke.

• Skriv på tavlen: “Hvorfor betaler 
du tiende?” Be de unge mennene 

forestille seg at en venn av en annen 
tro stiller dem dette spørsmålet. Hvor-
dan ville de ha svart? Oppfordre dem 
til å fortelle om opplevelser de eller 
deres familie har hatt i forbindelse 
med tiende.

Lær sammen

Hver av aktivitetene nedenfor vil hjelpe de unge mennene å forstå tiendeloven. Følg 
Åndens inspirasjon, og velg en eller flere som vil fungere best for ditt quorum:

• Be de unge mennene granske 
Malaki 3:8- 10 og L&p 64:23 og snakke 
som løftene som er gitt til tiendebe-
talere. Be de unge mennene finne ut 
hva Herren forventer at vi skal betale 
i tiende ved å lese L&p 119. Del ut 
tiendekvitteringer, og la de unge men-
nene forklare for hverandre hvordan 
man bruker dem. Fortell hvordan du 
har blitt velsignet for å betale tiende.

• Lag tre kolonner på tavlen med føl-
gende overskrifter: Velsignelser, Hvor-
dan midlene brukes og holdning. Del 
quorumet i små grupper, og gi hver 
gruppe et av temaene til granskning i 
Til styrke for ungdom: “Tiende og offer-
gaver”. Be de unge mennene skrive 
det de finner, i den aktuelle kolonnen 
på tavlen. Be noen av dem om å bære 
sitt vitnesbyrd om tiendeloven.

• Les, vis eller fortell historien om 
eldste Pratts bestefar fra “Herrens 
største velsignelser”. Del ut kopier 

av talen til de unge mennene, og be 
dem om å finne en av lærdommene 
eldste Pratt fikk av sin bestefar, og 
dele den med quorumet. Be de unge 
mennene fortelle om en gang de eller 
deres familie har blitt velsignet ved å 
betale tiende (eller fortell om noe du 
selv har opplevd).

• Del quorumet i to grupper. Be én 
gruppe om å lese president Henry B. 
Eyrings artikkel “Tiendens velsignel-
ser,” og be den andre gruppen lese 
avsnitt 2- 13 av eldste David A. Bed-
nars tale “Himmelens luker.” Be hver 
gruppe lage en liste over de velsig-
nelser vi mottar når vi betaler tiende, 
og deretter skrive disse velsignelsene 
på tavlen. Be de unge mennene 
fortelle om velsignelser som de eller 
deres familie har mottatt ved å betale 
tiende. Spør dem hvordan etterlevelse 
av tiendeloven vil hjelpe deres fremti-
dige ekteskap og familier.

Undervisningstips

“Motta gale svar med 
respekt og høflighet. 
Forviss deg om at ved-
kommende fortsatt føler 
seg fortrolig med å delta” 
(Undervisning, intet større 
kall [1999], 69).
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Undervisning på 
Frelserens måte

Frelseren stolte på sine 
disipler, forberedte dem 
og ga dem viktige ansvars-
oppgaver med å undervise, 
velsigne og tjene andre. 
Hvordan kan du vise din 
tillit til de unge mennene 
og gi dem anledninger til å 
undervise andre?

Be de unge mennene fortelle hva de har lært i dag. Forstår de hvorfor vi betaler tiende? 
Hvilke følelser eller tilskyndelser får de? Har de andre spørsmål? Ville det være verdt å 
bruke mer tid på denne læresetningen?

Oppfordre til å handle

Den unge mannen som leder, avslutter møtet. Han kan:

• Fortelle hvorfor det å betale tiende 
er en viktig del av livet hans.

• Utfordre quorumsmedlemmene til 
å alltid betale tiende.
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Utvalgte ressurser

Utdrag fra David A. Bednar, “Himmelens luker,” Ensign 
eller Liahona, nov. 2013

Søster Bednars mor er en trofast kvinne og en inspi-
rert husmor. Helt siden starten av sitt ekteskap har 
hun ført omhyggelige opptegnelser over husstan-
dens økonomi. I flere tiår har hun samvittighetsfullt 
redegjort for familiens inntekter og utgifter ved hjelp 
av svært enkle regnskapsbøker. Den informasjon hun 
har samlet i årenes løp, er omfattende og informativ.

Da søster Bednar var ung kvinne, brukte moren 
dataene i regnskapsbøkene til å understreke grunn-
leggende prinsipper for fremtidsrettet livsførsel og 
forsvarlig forvaltning av hjemmet. En dag da de 
sammen gjennomgikk forskjellige utgiftskatego-
rier, bemerket hennes mor et interessant mønster. 
Familiens kostnader til legebesøk og medisiner var 
langt lavere enn man kunne forvente. Hun forbandt 
så denne oppdagelsen med Jesu Kristi evangelium 
og forklarte datteren en mektig sannhet: Når vi 
etterlever tiendeloven, får vi ofte betydelige, men 
udefinerbare velsignelser som ikke alltid er det 
vi forventer, og lett kan overses. Familien hadde 
ikke fått noen plutselige eller åpenbare tilskudd til 
husstandens inntekter. I stedet hadde en kjærlig 
himmelsk Fader skjenket enkle velsignelser på tilsy-
nelatende ordinære måter. Søster Bednar har alltid 
husket denne viktige lærdommen fra sin mor om 
den hjelp som kommer til oss gjennom himmelens 
luker, som lovet av Malaki i Det gamle testamente 
(se Malaki 3:10).

Når vi underviser og vitner om tiendeloven, legger 
vi ofte vekt på de umiddelbare, dramatiske og lett 
gjenkjennelige timelige velsignelsene vi mottar. Og 
slike velsignelser forekommer virkelig. Men noen av 
de forskjellige velsignelsene vi mottar når vi er lydige 
mot dette budet, er betydelige, men udefinerbare. 
Slike velsignelser kan bare skjelnes hvis vi er åndelig 
oppmerksomme og årvåkne (se 1 Korinterbrev 2:14).

Billedspråket med himmelens “luker” (eller vin-
duer) som brukes av Malaki, er ytterst lærerikt. Vin-
duer slipper naturlig lys inn i en bygning. På samme 
måte strømmer åndelig opplysning og perspektiv 
gjennom himmelens luker og inn i vårt liv når vi 
etterlever tiendeloven.

En udefinerbar, men betydelig velsignelse vi mottar, 
er for eksempel den åndelige gaven takknemlighet, 
som gjør at vi verdsetter det vi har, og begrenser 
hva vi ønsker oss. En takknemlig person er rik på 
tilfredshet. En utakknemlig person lider i den fattig-
dom som endeløs misnøye skaper (se Lukas 12:15).

Vi trenger og ber om hjelp til å finne passende 
arbeid. Troens øyne og ører (se Ether 12:19) trengs 
imidlertid for å gjenkjenne den åndelige gave som 
forbedret dømmekraft er, som kan gi oss evnen til 
å oppdage jobbmuligheter som mange andre kan 
overse – eller velsignelsen ved større viljestyrke til å 
lete mer intenst og lengre etter en stilling enn andre 
kanskje er i stand eller villig til å gjøre. Vi ønsker og 
forventer kanskje et jobbtilbud, men den velsignelse 
vi mottar gjennom himmelens luker, kan være større 
evne til å handle og endre våre egne omstendighe-
ter, istedenfor å forvente at våre omstendigheter 
endres av noen eller noe.

Vi kan med rette ønske og arbeide for å få en lønns-
økning i vårt arbeid for bedre å kunne sørge for 
livets nødvendigheter. Troens øyne og ører trengs 
imidlertid for å legge merke til en økt åndelig og 
timelig evne (se Lukas 2:52) til å gjøre mer med 
mindre, en sterkere evne til å prioritere og forenkle, 
og en forbedret evne til å ta godt vare på de materi-
elle eiendeler vi allerede har anskaffet. Vi ønsker og 
forventer kanskje høyere lønn, men den velsignelse 
vi mottar gjennom himmelens luker, kan være større 
evne til å handle og endre våre egne omstendighe-
ter, istedenfor å forvente at våre omstendigheter 
endres av noen eller noe.
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SEPTEMBER: BUD

Se tillegget for andre 
forslag til undervisning 
og læring.

Hvorfor er det viktig 
å være ærlig?
Å være ærlig betyr å velge å ikke lyve, stjele, jukse eller bedra på noen måte. 
Når vi er ærlige, bygger vi opp en karakterstyrke som vil gjøre oss skikket til 
verdifull tjeneste for Gud og andre. Vi blir velsignet med fred i sinnet og selvre-
spekt og vil få tillit av Herren og andre.

Forbered deg åndelig

Studer ydmykt følgende skriftsteder og andre ressurser, og velg ut de som passer best 
for de unge mennene for å undervise dem om ærlighet.

Salmene 101:7; Ordspråkene 12:22; 2 
Korinterbrev 4:2; Efeserne 4:29; Alma 
27:27; 13. trosartikkel (Vær ærlig og 
rettskaffen i alle ting)

Apostlenes gjerninger 5:1- 10 (Vi kan 
ikke lyve for Herren)

2 Nephi 9:34; Alma 12:1- 5 (Uærlighet er 
en synd med alvorlige konsekvenser)

Joseph Smith – Historie 1:21- 25 
(Josephs opplevelse av å være ærlig i 
møte med forfølgelse)

Thomas S. Monson, “Forberedelse gir 
velsignelser,” Ensign eller Liahona, mai 
2010, 64- 67

Robert C. Gay, “Hva kan vel et 
menneske gi til vederlag for sin sjel?” 
Ensign eller Liahona, nov. 2012, 34- 36

Richard C. Edgley, “Tre håndklær og 
en avis til 25 cent,” Ensign eller  
Liahona, nov. 2006, 72- 74

“Ærlighet og integritet,” Til styrke for 
ungdom (2011), 19

“Ærlighet,” Tro mot pakten (2004), 
174- 75.

Video: “Ærlighet: Ja, det kan du tro!”

La de unge mennene lede

Et medlem av quorumspresidentskapet (eller en assistent til biskopen i prestenes quo-
rum) leder quorumsmøtet. Han leder de unge mennene i å rådføre seg med hverandre om 
quorumssaker, lærer dem deres prestedømsplikter (fra Skriftene og Plikt overfor Gud- 
boken), oppfordrer dem til å fortelle om erfaringer med å oppfylle sin plikt overfor Gud og 
ber en veileder eller et annet quorumsmedlem om å holde en leksjon i evangeliet. Han kan 
forberede seg ved å fylle ut en agenda for et quorumsmøte under et presidentskapsmøte.

Hva tror du det vil si å 
være ærlig i alle ting? 
Hvorfor føler du at det er 
viktig å være ærlig? Hvor-
dan har du eller noen du 
kjenner, blitt påvirket av 
andres ærlige eller uær-
lige beslutninger?

Hvilke prøver på ærlighet 
opplever de unge men-
nene i sitt liv? Hvordan 
kan du hjelpe dem å forstå 
at velsignelser kommer av 
å være ærlig i alle situa-
sjoner? Hvordan kan du 
hjelpe dem å ha mot til å 
gjøre ærlige valg?
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Begynn læringsprosessen

Velg mellom disse forslagene, eller finn på dine egne for å repetere forrige ukes leksjon 
og introdusere denne ukens leksjon:

• Be de unge mennene fortelle om en 
opplevelse de har hatt, som har sam-
menheng med forrige ukes leksjon.

• Be de unge mennene skrive på et 
ark (anonymt) noen situasjoner der 
de kan bli fristet til å være uærlige (de 

kan få ideer ved å se på normene i Til 
styrke for ungdom). Samle inn arkene, 
og presenter noen av situasjonene for 
quorumet. Hva ville de gjort i disse 
situasjonene? Hva ville konsekvensene 
blitt ved å være ærlig eller uærlig?

Lær sammen

Hver av aktivitetene nedenfor vil hjelpe quorumsmedlemmene å forstå hvorfor det er 
viktig å være ærlig. Følg Åndens inspirasjon, og velg en eller flere som vil fungere best 
for ditt quorum:

• Be de unge mennene se “Ærlighet: 
Ja, det kan du tro!” eller lese historien 
om å kjøpe kinobilletter i eldste Robert 
C. Gays tale “Hva kan vel et menne-
ske gi til vederlag for sin sjel? Be dem 
skrive ned hvordan de kan forberede 
seg nå til å overvinne fristelsen til å 
være uærlig, før situasjonen faktisk 
oppstår. Be dem utveksle tanker med 
resten av quorumet.

• Les som quorum “Ærlighet og inte-
gritet” i Til styrke for ungdom. Be de 
unge mennene nevne velsignelsene 
av ærlighet og skrive dem på tavlen. 
Hvordan påvirker ærlighet deres evne 
til å gjøre godt for andre og Herren? 
Hvorfor er ærlighet viktig for dem 
som prestedømsbærer, sønn, bror, 
venn, leder eller ansatt?

• Les Joseph Smith – Historie 1:21- 25 
som quorum, og spør de unge men-
nene hva denne historien lærer dem 
om ærlighet. Hvordan blir de velsig-
net fordi Joseph var tro mot det han 

opplevde og det vår himmelske Fader 
og Jesus Kristus ba ham om? Når 
har det vært nødvendig for de unge 
mennene å være modige for å være 
ærlige? Hvordan ble de velsignet for å 
være ærlige?

• Tegn en strek nedover midt på 
tavlen. På den ene siden skriver du: 
“Hvis jeg er ærlig …” og på den andre 
siden skriver du: “Hvis jeg uærlig …” 
Be de unge mennene se etter måter å 
fullføre disse setningene på mens de 
leser om “Ærlighet” i Tro mot pakten 
og historien om den uærlige ele-
ven i president Thomas S. Monsons 
tale “Forberedelse gir velsignelser.” 
Hvilke andre tanker kan de tilføye? 
Be de unge mennene fortelle hvordan 
de har sett disse tingene i sitt eget 
liv. Be quorumet snakke om hvordan 
mennesker noen ganger vil forsøke 
å rettferdiggjøre uærlighet. Hvordan 
forklarer de sine grunner for å være 
ærlige for andre?

Undervisningstips

“Du kan gi elevene større 
tillit til sin egen evne til å 
delta i en diskusjon hvis 
du reagerer positivt på alle 
oppriktige kommentarer. 
Du kan for eksempel si: 
‘Takk for svaret. Det var 
tankevekkende’ … eller 
‘Det er et godt eksempel’ 
eller ‘Jeg har satt pris på 
alt dere har sagt i dag’” 
(Undervisning, intet større 
kall [1999], 64).
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• Gi hver av de unge mennene et av 
skriftstedene fra denne leksjonen. Be 
hver av de unge mennene skrive ned 
ett til fire ord som representerer hva 

skriftstedet lærer dem om ærlighet. Be 
de unge mennene fortelle hva de har 
skrevet og snakke om sine følelser og 
erfaringer med å være ærlige.

Be de unge mennene fortelle hva de har lært i dag. Forstår de viktigheten av å være 
ærlige? Hvilke følelser eller tilskyndelser får de? Har de andre spørsmål? Ville det være 
verdt å bruke mer tid på denne læresetningen?

Oppfordre til å handle

Den unge mannen som leder, avslutter møtet. Han kan:

• Bære sitt vitnesbyrd om hva han 
lærte av leksjonen i dag.

• Utfordre hver av de unge mennene 
til å være ærlige i alle ting.

Undervisning på 
Frelserens måte

Frelseren underviste ved 
eksempel. Han lærte andre 
å be ved å be sammen 
med dem. Han lærte dem 
å elske og tjene andre ved 
måten han elsket og tjente 
dem på. Han lærte dem 
hvordan de skulle under-
vise i hans evangelium 
ved måten han underviste 
i det på. De unge mennene 
vil bli styrket når de ser 
deg leve et liv i ærlighet, 
i samsvar med det du 
underviser i, og slik som 
du lever.
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Utvalgte ressurser

Utdrag fra Robert C. Gay, “Hva kan vel et menneske gi 
til vederlag for sin sjel?” Ensign eller Liahona, nov. 
2012, 34-36

Frelseren stilte en gang sine disipler følgende spørs-
mål: “Hva kan vel et menneske gi til vederlag for sin 
sjel?” [Matteus 16:26.]

Dette er et spørsmål min far lærte meg å tenke nøye 
gjennom for mange år siden. Da jeg vokste opp, ga 
mor og far meg oppgaver i huset og betalte meg 
ukelønn for dette arbeidet. Jeg brukte ofte disse pen-
gene, litt over 50 cent i uken, til å gå på kino. Den 
gangen kostet en kinobillett 25 cent for en 11-åring. 
Dermed hadde jeg 25 cent igjen å bruke på sjoko-
lade, som kostet 5 cent per stykk. En film og fem 
sjokolader! Det kunne ikke bli stort bedre enn det.

Alt var vel til jeg fylte 12. Da jeg sto i kø en ettermid-
dag, innså jeg at billettprisen for en 12-åring var 35 
cent, og det betydde to sjokolader mindre. Ikke helt 
forberedt på å gjøre dette offeret, rasjonaliserte jeg: 
“Du ser ut akkurat som du gjorde for en uke siden.” 
Så gikk jeg og ba om billetten til 25 cent. Kassamed-
arbeideren blunket ikke engang, og jeg kjøpte mine 
vanlige fem sjokolader istedenfor tre.

Opprømt over mitt kunststykke, løp jeg senere hjem 
for å fortelle min far om mitt store varp. Mens jeg 
buste ut med detaljene, sa han ingenting. Da jeg var 
ferdig, bare så han på meg og sa: “Gutten min, vil 
du selge sjelen for en nikkel?” Hans ord gjennom-
boret mitt 12 år gamle hjerte. Det er en lærdom jeg 
aldri har glemt.
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Gå inn på lds.org/youth/learn for å se denne enheten på Internett.

OVERSIKT OVER ENHETER

“Jesus sier til ham: Jeg er veien og sannheten og livet” (Johannes 14:6).

Oversiktene i denne enheten vil hjelpe de unge mennene å lære om og utvikle 
Kristus- lignende egenskaper. Jesus Kristus har befalt oss alle: “Måtte dere være full-
komne som jeg er, eller likesom deres Fader i himmelen er fullkommen” (se 3 Nephi 
12:48). Å utvikle Kristi egenskaper vil hjelpe de unge mennene å utføre sine plikter 
som bærere av hans hellige prestedømme. De vil trenge disse egenskapene når de står 
overfor utfordringene ved å leve i vanskelige tider, og mens de forbereder seg til å 
reise på heltidsmisjon og oppdra rettferdige barn i fremtiden.

Oversikter å velge mellom denne måneden:

Hvordan kan jeg tjene andre? (Plikt overfor Gud)
Hvordan kan jeg bli mer lik Kristus?
Hvordan kan jeg utvikle Kristus- lignende kjærlighet?
Hvordan kan jeg lære å være mer tålmodig?
Hvorfor er det viktig å være takknemlig?

GUF

Tenk over hvordan du kan planlegge aktiviteter som 
har sammenheng med det ungdommene lærer. Et 
nettsted for ungdomsaktiviteter er tilgjengelig for 
å hjelpe deg. Mange av læringsaktivitetene i disse 
oversiktene kan også være effektive GUF- aktiviteter. 
Samarbeid med quorumspresidentskapene om å velge 
og planlegge egnede aktiviteter for å forsterke det de 
unge mennene lærer på søndag.

Plikt overfor Gud

Følgende deler fra Plikt overfor Gud- heftet er aktuelle 
for leksjonene i denne enheten:

“Lev verdig”, side 16- 17, 40- 41, 64- 65

“Forstå læren,” side 18- 20, 42- 44, 66- 68

Oktober: Bli mer lik Kristus
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OKTOBER: BLI MER LIK KRISTUS

Se tillegget for andre 
forslag til undervisning 
og læring.

Hvordan kan jeg tjene andre?
Jesus var det fullkomne eksempel på hvordan vi skulle elske og tjene andre. 
Som prestedømsbærere er vi forpliktet til å tjene andre. Vi kan tjene andre slik 
Frelseren gjorde på mange måter, herunder ved å forrette prestedømsordinan-
ser, dele evangeliet med andre og utføre enkle, gode gjerninger i hverdagen.

Forbered deg åndelig

Når du studerer skriftstedene og andre ressurser for å lære om tjeneste, skulle du se 
etter ting som vil inspirere de unge mennene til å yte Kristus- lignende tjeneste.

Matteus 25:31- 46; Mosiah 2:17 (Når vi 
tjener andre, tjener vi Gud)

Johannes 13:34- 35 (Vi skulle elske 
andre slik Frelseren elsker oss)

Jakobs brev 1:27 (Ren religion er å se 
til farløse og enker)

1 Nephi 2:16- 18; 3:1- 7, 28- 31; 4:1- 2; 
17:7- 19, 50- 51; 18:1- 4 (Laman og Lemu-
els holdninger når de fikk oppgaver)

Mosiah 18:8- 10 (Vi skulle være villige 
til å trøste dem som trenger trøst)

Jeg oppfyller min plikt overfor Gud 
(2010), 26, 50, 74

Henry B. Eyring, “Forbind sårene 
deres,” Ensign eller Liahona, nov. 2013

“Tjeneste,” Til styrke for ungdom 
(2011), 32- 33

Video: “Redd mennesker i 
nød,”“Daytons ben,”“Hvis vi glem-
mer oss selv”

La de unge mennene lede

Et medlem av quorumspresidentskapet (eller en assistent til biskopen i prestenes quo-
rum) leder quorumsmøtet. Han leder de unge mennene i å rådføre seg med hverandre om 
quorumssaker, lærer dem deres prestedømsplikter (fra Skriftene og Plikt overfor Gud- 
boken), oppfordrer dem til å fortelle om erfaringer med å oppfylle sin plikt overfor Gud, og 
ber en veileder eller et annet quorumsmedlem om å holde en leksjon i evangeliet. Han kan 
forberede seg ved å fylle ut en agenda for et quorumsmøte under et presidentskapsmøte.

Tenk på erfaringer du har 
hatt med å tjene andre. Hva 
ble følgene av din tjeneste? 
Hvilke erfaringer kan du 
fortelle om som kan hjelpe 
de unge mennene å føle 
viktigheten av tjeneste?

Når har du sett de unge 
mennene tjene andre? Hvilke 
erfaringer kan de unge men-
nene dele med hverandre? 
Hvorfor er det viktig å lære å 
yte Kristus- lignende tjeneste?
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Begynn læringsprosessen

Velg mellom disse forslagene, eller finn på dine egne for å repetere forrige ukes leksjon 
og introdusere denne ukens leksjon:

• Skriv tittelen på forrige ukes lek-
sjon på tavlen, og be hver ung mann 
raskt skrive noe han lærte eller har 
anvendt fra leksjonen.

• Be de unge mennene fortelle om 
erfaringer de nylig har hatt med å 
tjene andre (be dem om mulig for-
telle om et tjenesteprosjekt de har 
utført i quorumet eller hver for seg, 
som en del av sine Plikt overfor 

Gud- planer). Hvordan ble de påvir-
ket av denne tjenesten? Hvordan ble 
andre påvirket?Be de unge mennene 
fortelle om erfaringer de kjenner til 
hvor noen har blitt fysisk reddet i en 
vanskelig situasjon. Hva pleier folk å 
føle for noen som har hjulpet dem? Se 
video en “Redd mennesker i nød,” og 
be de unge mennene snakke om det 
de lærer av president Monson om å 
tjene andre slik Frelseren gjorde.

Lær sammen

Formålet med denne leksjonen er å hjelpe hver ung mann å forstå hvordan han kan 
utføre sin prestedømsplikt til å tjene andre. Som en del av denne leksjonen, skulle 
quorumsmedlemmene legge planer i sine Plikt overfor Gud- bøker om å utføre denne 
plikten. Før quorumsmøtet oppfordrer du de unge mennene til å ta med seg sine Plikt 
overfor Gud- bøker til kirken. På fremtidige quorumsmøter kan du be dem fortelle om 
erfaringer de har med å gjennomføre sine planer.

• Fordel følgende skriftsteder på 
de unge mennene: Matteus 25:31- 
46; Johannes 13:34- 35; Mosiah 2:17; 
Jakobs brev 1:27 og Mosiah 18:8- 10. 
Be dem se etter og skrive ned det 
de lærer om å tjene andre, av disse 
versene (se Plikt overfor Gud, 26). Når 
de har fortalt hva de fant i versene, 
kan du be dem fortelle om personlige 
erfaringer med hvordan de har blitt 
velsignet ved å tjene andre.

• Be quorumsmedlemmene lese 
følgende skriftsteder og sammen-
ligne Nephis holdning med Laman 
og Lemuels når de fikk oppgaver: 1 
Nephi 2:16- 18; 3:1- 7, 28- 31; 4:1- 2; 17:7- 
19, 50- 51; 18:1- 4 (vurder å be dem 

skrive svarene på tavlen). Be dem 
om å tenke på hva deres holdning 
var forrige gang de fikk anledning til 
å tjene andre. Be de unge mennene 
skrive i det åpne feltet på side 50 i 
Plikt overfor Gud- boken, noen ord eller 
uttrykk fra sitt studium som repre-
senterer den holdning vi skulle ha 
når vi utfører prestedømsoppgaver.

• Vis en av eller begge videoene som 
er foreslått i denne oversikten, og be 
de unge mennene se etter velsignel-
ser som kommer ved å tjene andre, 
herunder medlemmer av deres quo-
rum. Be quorumsmedlemmene lete i 
sine Plikt overfor Gud- bøker, og finne 
ut hvordan de kan tjene andre som 

Planer med hensyn til 
Plikt overfor Gud

Sett av tid på slutten av 
quorumsmøtet til at de 
unge mennene kan legge 
planer i sine Plikt overfor 
Gud- bøker eller i Internett- 
versjonen av Plikt overfor 
Gud. Disse planene er 
personlige, men quorums-
medlemmene kan hjelpe 
hverandre med ideer til 
planene sine.
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bærere av Det aronske prestedømme 
(se side 23 [diakoner], 47 [lærere] eller 
71 [prester]). Be de unge mennene 
grunne på hvordan de kan styrke sitt 
quorum ved tjeneste.

• Vis et bilde av Henry B. Eyring som 
ung mann. Les om president Eyrings 
erfaringer med å besøke medlemmer 
sammen med sin biskop da han var 
prest. Hva lærer de unge mennene 
av president Eyrings erfaringer om å 
tjene andre? Hvilke erfaringer kan de 
fortelle om fra sitt eget liv?

Når de unge mennene har gjort en eller flere av aktivitetene ovenfor, gjør du følgende:

• Be quorumsmedlemmene slå 
opp “Tjene andre” i sin Plikt overfor 
Gud- bok (side 26- 27 [diakoner], 50- 51 
[lærere], eller 74- 75 [prester]). Be hvert 
quorumsmedlem skrive en personlig 
plan for å yte tjeneste. Planen kan for 
eksempel gå ut på å følge eldste M. 
Russell Ballards råd om å be hver dag 

om anledninger til å tjene andre (se 
“Arbeid ivrig,” Ensign eller Liahona, 
nov. 2012, 29- 31). Be så quorumspre-
sidenten lede en diskusjon om hva 
quorumet kan gjøre for å tjene andre, 
og be de unge mennene skrive denne 
planen i bøkene sine. 

Oppfordre til å handle

Den unge mannen som leder, avslutter møtet. Han kan:

• Presentere sin plan for å tjene noen, 
og oppfordre de unge mennene til å 
gjennomføre sine planer.

• Forklare at quorumsmedlemmene 
vil bli bedt om å fortelle om erfarin-
ger de har med å tjene andre i ukene 
som kommer.

Undervisning på 
Frelserens måte

Under sitt jordiske virke 
brukte Jesus Kristus sin tid 
til å tjene og hjelpe mennes-
kene rundt seg. Kristi sanne 
disipler gjør det samme. 
Frelseren sa: “Av dette 
skal alle kjenne at dere er 
mine disipler, om dere har 
kjærlighet til hverandre” 
(Johannes 13:35). Når du 
underviser de unge men-
nene, kan du se etter mulig-
heter til å be dem fortelle 
hvordan de har tjent andre 
og hva som inspirerte dem 
til å yte tjeneste.
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OKTOBER: BLI MER LIK KRISTUS

Se tillegget for andre 
forslag til undervisning 
og læring.

Hvordan kan jeg bli 
mer lik Kristus?
Jesus Kristus var et fullkomment eksempel for oss, og han har befalt oss å bli 
som han er. Han var et forbilde på egenskaper som tro, håp, kjærlighet, tålmo-
dighet, ydmykhet, renhet, flid og lydighet. Etter hvert som vi lærer om ham 
og søker å utvikle hans egenskaper, vil vi bli den prestedømsbærer han og vår 
himmelske Fader ønsker at vi skal være.

Forbered deg åndelig

Studer ydmykt følgende skriftsteder og ressurser. Hva føler du deg inspirert til å dele 
med de unge mennene?

Matteus 26:36- 45; Lukas 7:11- 15; 
23:33- 34; Johannes 13:4- 10 (Frelserens 
egenskaper belyst ved hans liv)

Mosiah 3:19 (På grunn av Jesu Kristi 
forsoning kan vi bli hellige)

3 Nephi 27:27 (Vi er befalt å være slik 
Kristus er)

Stephen W. Owen, “De beste 
ledere er de som er best til å 
følge,” Ensign eller Liahona, mai 2016, 
70–76

Richard J. Maynes, “Gleden 
ved å leve et Kristus- sentrert 

liv,” Ensign eller Liahona, nov. 2015, 
27–30

M. Russell Ballard, “Den beste gene-
rasjon unge voksne,” Ensign eller 
Liahona, mai 2015, 67- 70

Thomas S. Monson, “Gi akt på den sti 
din fot skal gå,” Ensign eller Liahona, 
nov. 2014, 86–88

“Hvordan utvikler jeg Kristus- 
lignende egenskaper?” Forkynn mitt 
evangelium (2005), 115- 26

Videoer: “Daglig brød: 
Forandring,”“Kristus- lignende egen-
skaper”

La de unge mennene lede

Et medlem av quorumspresidentskapet (eller en assistent til biskopen i prestenes quo-
rum) leder quorumsmøtet. Han leder de unge mennene i å rådføre seg med hverandre 
om quorumssaker, lærer dem deres prestedømsplikter (fra Skriftene og Plikt overfor 
Gud- boken) og inviterer en veileder eller et annet quorumsmedlem til å holde en evan-
gelieleksjon. Han kan forberede seg ved å fylle ut et Møteprogram for et quorumsmøte 
under et presidentskapsmøte.

Kan du nevne noen av 
Jesu Kristi egenskaper? 
Hvilken av disse egenska-
pene har du størst behov 
for å utvikle? Hvem har 
du sett eller kjent i ditt 
liv som er et eksempel på 
disse egenskapene?

Hvilke Kristus- lignende 
egenskaper ser du i hver 
av de unge mennene du 
underviser? Hvilke egen-
skaper trenger de å utvikle 
nå for å bli mer trofaste 
prestedømsbærere?
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Begynn læringsprosessen

Velg mellom disse forslagene, eller finn på dine egne for å repetere forrige ukes leksjon 
og introdusere denne ukens leksjon:

• Be hvert quorumsmedlem finne et 
skriftsted om læresetningen han lærte 
i forrige ukes leksjon og dele det med 
et annet quorumsmedlem.

• Gi hver ung mann en kopi av 
aktiviteten om egenskaper på side 
126 i Forkynn mitt evangelium, og be 

ham om å bruke noen minutter på 
selvransakelsen. Be hver ung mann 
fortelle hva han lærte av aktiviteten. 
Be noen unge menn fortelle om en 
Kristus- lignende egenskap de beund-
rer hos et annet quorumsmedlem 
eller hos et familiemedlem.

Lær sammen

Hver av aktivitetene nedenfor vil hjelpe quorumsmedlemmene å lære om Jesu Kristi egen-
skaper. Følg Åndens inspirasjon, og velg en eller flere som vil fungere best for ditt quorum:

• For å hjelpe de unge mennene å 
forstå hvorfor vi skulle sentrere vårt 
liv om Jesus Kristus, kan du be dem 
spille et spill som inneholder sentre-
rende gjenstander (for eksempel ring-
kasting eller å balansere klosser i en 
høy stabel). Vis de første fire minut-
tene av Elder Richard J. Mayness tale 
“Gleden ved å leve et Kristus- sentrert 
liv.” Hva lærer de fra aktiviteten og 
talen om at det er viktig å sentrere sitt 
liv om Frelseren? Be quorumsmed-
lemmene om å arbeide sammen i par 
for å finne en historie i talen som viser 
velsignelsene vi får når vi sentrerer 
vår liv om Kristus. Hva vil de gjøre 
for å sentrere sitt liv mer om Kristus 
og hans læresetninger? 

• Gi de unge mennene kopier av de 
ni spørsmålene eldste Russell M. Bal-
lard stiller de unge mennene i sin tale 
“Den beste generasjon unge voksne” 
(eller vurder å vise den delen av talen 
der eldste Ballard stiller spørsmålene). 
Be dem grunne på hvordan de ville 

besvare disse spørsmålene, og be dem 
tenke på noen områder i livet hvor 
de kan forbedre seg. Hvilke Kristus- 
lignende egenskaper kan disse spørs-
målene hjelpe dem å utvikle?

• Sørg for at alle unge menn har en 
kopi av kapittel 6 i Forkynn mitt evan-
gelium. Be de unge mennene velge en 
av de Kristus- lignende egenskapene 
som beskrives i dette kapitlet, som 
de ønsker å forbedre. Be dem fortelle 
hvorfor denne egenskapen er viktig 
for dem. Gi dem tid på quorums-
møtet til å lære om egenskapen de 
valgte, ved å følge forslagene under 
overskriften “Hvordan utvikler jeg 
Kristus- lignende egenskaper?” på 
side 115- 16 i Forkynn mitt evangelium.

• Be hver av de unge mennene om å 
velge en av veiene som president Tho-
mas S. Monson nevner i sin tale “Gi 
akt på den sti din fot skal gå”. Be dem 
om å gi et sammendrag av hva presi-
dent Monson sier om denne veien, og 

Undervisningstips

“Vitnesbyrd har ofte 
størst kraft når de er 
korte, konsise og direkte” 
(Undervisning, intet større 
kall [1999], 43).
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lage en disposisjon til en kort tale om 
hvordan Frelseren er et eksempel for 
oss på denne veien. I disposisjonen 
kan de ta med et skriftsted, en per-
sonlig opplevelse og sitt vitnesbyrd. 
Hjelp de unge mennene å planlegge 
og holde sine taler under åpningen av 
GUF, på nadverdsmøtet, på quorums-
møtet eller hjemme.

• Be de unge mennene finne frem til 
sine prestedømsplikter i Plikt overfor 
Gud- heftet (se side 23 [diakon], 46- 47 
[lærere], 70- 71 [prester]), og snakke 
om forskjellige situasjoner de kan 
være i mens de oppfyller disse plik-
tene (for eksempel som hjemmelærere 
for en familie som ikke er mottakelig 
for evangeliet, eller ved å forsvare 
Herrens normer). Hvordan vil Kristi 
egenskaper hjelpe de unge mennene 
i disse situasjonene? Når har de sett 
et annet quorumsmedlem vise en av 
disse egenskapene? De unge mennene 

kunne gå gjennom Stephen W. Owens 
tale, “De beste ledere er de som er 
best til å følge” og samtale om eksem-
pler på prestedømslederskap som de 
har sett i sitt liv. Hvordan er Kristus 
det beste eksempelet på lederskap? 
Hvordan kan vi være Kristuslig-
nende ledere mens vi oppfyller våre 
prestedømsplikter?

• Be quorumsmedlemmene hver for 
seg lese et av skriftstedene som er 
foreslått i denne oversikten, og mar-
kere ord og setninger som viser noen 
av Frelserens egenskaper. Oppfordre 
dem til å se etter disse egenskapene og 
andre mens de ser på videoen “Kristus- 
lignende egenskaper”. Gi dem tid til å 
uttrykke sine følelser for Frelseren og 
egenskapene han viste. Hvordan kan 
de selv utvikle disse egenskapene? De 
kan også gi eksempler på folk de kjen-
ner, som de føler viser noen av disse 
Kristus- lignende egenskapene.

Be de unge mennene fortelle hva de har lært i dag. Forstår de hvordan de kan bli mer 
lik Kristus? Hvilke følelser eller tilskyndelser får de? Har de andre spørsmål? Ville det 
være verdt å bruke mer tid på denne læresetningen?

Oppfordre til å handle

Den unge mannen som leder, avslutter møtet. Han kan:

• Bære sitt vitnesbyrd om viktigheten 
av å utvikle Kristus- lignende egenska-
per for å hjelpe ham utføre sine preste-
dømsplikter, både nå og i fremtiden.

• Oppfordre de unge mennene til å 
sette seg mål og legge planer om å 
utvikle en Kristus- lignende egenskap. 
Han kan oppfordre dem til å be vår 
himmelske Fader om hjelp. 

Undervisning på 
Frelserens måte

I enhver sammenheng var 
Frelseren vårt eksempel 
og vår mentor. Å gjøre ditt 
beste for å bli mer lik ham 
og utvikle hans egenskaper, 
vil hjelpe deg å bli en bedre 
lærer. Når du forbereder 
deg til å undervise, kan 
du tenke på de Kristus- 
lignende egenskapene du 
trenger for å undervise de 
unge mennene.
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Utvalgte ressurser

Utdrag fra Richard J. Maynes, “Gleden ved å leve et 
Kristus- sentrert liv” Ensign eller Liahona, nov. 2015, 
27–28

Eldste Taiichi Aoba i De sytti, som bor i en liten 
fjellandsby i Shikoku i Japan, ble bedt om å under-
vise en klasse på en ungdomskonferanse. “Stå på 
hellige steder” var valgt som tema for konferan-
sen. Etter å ha overveiet temaet og hva han skulle 
undervise, bestemte eldste Aoba seg for å bruke 
sitt yrke som undervisningshjelpemiddel. Han er 
keramikkarbeider.

Eldste Aoba forteller at ungdommene virkelig 
våknet til liv da de så hvordan han nesten på 
magisk vis forvandlet formen på leiren i hendene 
sine til tallerkener, boller og kopper. Etter demon-
strasjonen spurte han om noen av dem ønsket å 
prøve. Alle rakte opp hånden.

Eldste Aoba lot flere ungdommer komme frem for 
å prøve ut sin nye interesse. Etter å ha sett på ham, 
antok de at dette ville være ganske enkelt. Ingen av 
dem klarte imidlertid å lage så mye som en enkel 
bolle. De erklærte: “Jeg klarer ikke dette!” “Hvorfor 
er det så vanskelig?” “Dette er håpløst.” Disse kom-
mentarene kom mens leiren fløy over hele rommet.

Han spurte ungdommene hvorfor det var så van-
skelig å lage keramikk. De ga forskjellige svar: “Jeg 
har ingen erfaring,” “Jeg har aldri fått opplæring” 
eller “Jeg har ikke noe talent.” Basert på resultatet, 
stemte det de sa. Men den viktigste grunnen til at de 
mislyktes, var at leiren ikke var sentrert på skiven. 
Ungdommene trodde de hadde lagt leiren i midten, 
men en fagmann visste at den ikke var helt sentrert. 
Så sa han: “La oss prøve dette én gang til.”

Denne gangen la eldste Aoba leiren nøyaktig midt 
på skiven, og begynte så å dreie den og lage et hull 
midt i leiren. Flere ungdommer prøvde igjen. Denne 
gangen begynte alle å klappe idet de sa: “Oi, den 
rister ikke,” “Jeg får det jo til,” eller “Jeg klarte det!” 
Formene var naturligvis ikke perfekte, men resul-
tatet var helt annerledes enn det første forsøket. 
Grunnen til at de lyktes var at leiren lå nøyaktig 
midt på skiven.

Verden vi lever i, er som keramikerens snurrende 
skive, og hastigheten på skiven øker. I likhet med 
leiren på keramikerens skive, må også vi være 
sentrert. Vår kjerne, midtpunktet i vårt liv, må være 
Jesus Kristus og hans evangelium. Å leve et Kristus- 
sentrert liv betyr at vi lærer om Jesus Kristus og 
hans evangelium, og så følger vi hans eksempel og 
holder hans bud med nøyaktighet.
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OKTOBER: BLI MER LIK KRISTUS

Se tillegget for andre 
forslag til undervisning 
og læring.

Hvordan kan jeg utvikle 
Kristus- lignende kjærlighet?
Kristi rene kjærlighet, kjent som nestekjærlighet, er den høyeste, edleste og 
sterkeste form for kjærlighet og det som gir sjelen størst glede (se 1 Nephi 
11:23). Jesus Kristus er det fullkomne eksempel på kjærlighet. I sitt jordiske 
virke gikk han “omkring og gjorde vel”, idet han forkynte evangeliet og viste 
medlidenhet med de fattige, plagede og nødlidende (se Matteus 4:23; Apostle-
nes gjerninger 10:38). For å få Kristus- lignende kjærlighet, må vi søke den, be 
om den og følge Frelserens eksempel i våre tanker, ord og gjerninger.

Forbered deg åndelig

Studer ydmykt følgende skriftsteder og ressurser, og velg ut dem som passer best for de 
unge mennene.

1 Samuelsbok 16:7 (Herren ser på 
hjertet)

Lukas 10:30- 37 (Lignelsen om den 
barmhjertige samaritan); se også 
bibelvideoen “Lignelsen om den 
barmhjertige samaritan”

Lukas 23:33- 34 (Jesus tilga de romer-
ske soldatene som korsfestet ham)

Johannes 15:9- 13 (Kristus viste sin 
kjærlighet til oss ved å gi sitt liv)

1 Johannes 4:7- 11, 18- 21 (Gud er 
kjærlighet)

Moroni 7:45- 48 (Vi kan be om å bli fylt 
med kjærlighet, Kristi rene kjærlighet)

Thomas S. Monson, “Kjærlighet – 
selve kjernen i evangeliet,” Ensign 
eller Liahona, mai 2014, 91- 94

Dieter F. Uchtdorf, “De barmhjertige 
skal finne barmhjertighet,” Ensign 
eller Liahona, mai 2012, 70- 77

Dallin H. Oaks, “Ha kjærlighet for 
andre, og lev med meningsforskjel-
ler,” Ensign eller Liahona, nov. 2014, 
25–28

“Nestekjærlighet,” Tro mot pakten 
(2004), 105- 6

Videoer: “Spre Kristi lys,”“La 
oss være menn,”“Daytons 
ben,”“Mobbing – slutt med det”

Når har andre vist deg 
Kristus- lignende kjær-
lighet? Hvilken virkning 
hadde dette på deg? 
Når har du følt Kristus- 
lignende kjærlighet? 
Hvordan kan du utvikle 
Kristus- lignende kjærlig-
het til andre?

Hvilke muligheter har de 
unge mennene til å vise 
Kristus- lignende kjærlig-
het? Hvorfor er det viktig 
at de lærer å elske andre 
slik Kristus gjorde?
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La de unge mennene lede

Et medlem av quorumspresidentskapet (eller en assistent til biskopen i prestenes quorum) 
leder quorumsmøtet. Han leder de unge mennene i å rådføre seg med hverandre om quo-
rumssaker, lærer dem deres prestedømsplikter (fra Skriftene og Plikt overfor Gud- boken), 
oppfordrer dem til å fortelle om erfaringer med å oppfylle sin plikt overfor Gud og ber en 
veileder eller et annet quorumsmedlem om å holde en leksjon i evangeliet. Han kan forbe-
rede seg ved å fylle ut et Møteprogram for et quorumsmøte under et presidentskapsmøte.

Begynn læringsprosessen

Velg mellom disse forslagene, eller finn på dine egne for å repetere forrige ukes leksjon 
og introdusere denne ukens leksjon:

• Be de unge mennene tenke på 
noe de har anvendt fra forrige ukes 
leksjon, og fortelle om det i quorumet 
eller i små grupper.

• Skriv på noen papirlapper setnin-
gen “Jeg har følt størst kjærlighet 
fra noen når ___________.” Gi disse 
papirlappene til hver av de unge men-
nene før quorumsmøtet begynner, og 
be hver ung mann tenke på hvordan 
han vil fylle ut det som mangler. Be de 
unge mennene uttrykke sine tanker 
for å innlede leksjonen.

Lær sammen

Hver av aktivitetene nedenfor vil hjelpe quorumsmedlemmene å lære hvordan de kan 
utvikle Kristus- lignende kjærlighet. Følg Åndens inspirasjon, og velg en eller flere som 
vil fungere best for ditt quorum:

• Be et medlem av quorumet lese 
Moroni 7:45 høyt for klassen. Be 
de andre unge mennene følge med 
i Skriftene sine, og finne en av de 
nevnte egenskapene som de ønsker å 
utvikle. Be hver av dem om å fortelle 
hvilken egenskap han valgte og hvor-
for han valgte den. Les så vers 47- 48 
sammen, og be de unge mennene 
lytte etter hva Moroni forteller oss at 
vi må gjøre for å begynne å utvikle 
disse egenskapene. Hvordan vil disse 

egenskapene hjelpe dem å bli mer 
effektive prestedømstjenere?

• Be de unge mennene lese et av 
følgende skriftsteder: Johannes 15:9- 
13; 1 Johannes 4:7- 11; 1 Johannes 
4:18- 21. Hva lærer de av disse versene 
om Kristus- lignende kjærlighet? Be 
de unge mennene finne historier i 
Skriftene som illustrerer Frelserens 
kjærlighet, og be dem om å dele disse 
historiene med hverandre. De kan 
også lese og snakke om historier i 

Undervisningstips

“Å lytte er et uttrykk for 
kjærlighet. Det krever ofte 
et ofrer. Hvis vi virkelig 
lytter til andre, gir vi ofte 
avkall på det vi selv ønsker 
å si, slik at de kan få 
uttrykt seg” (Undervisning, 
intet større kall [1999], 66).
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president Thomas S. Monsons tale 
“Kjærlighet – selve kjernen i evange-
liet.” Be dem gi eksempler på tilfeller 
da de eller noen de kjenner, har blitt 
velsignet ved handlinger av Kristus- 
lignende kjærlighet.

• Be de unge mennene granske 
Lukas 10:25- 29 og finne spørsmå-
lene den lovkyndige stilte Frelseren. 
Forklar at som svar på disse spørsmå-
lene fortalte Frelseren lignelsen om 
den barmhjertige samaritan. Be noen 
unge menn om å representere noen 
av personene i lignelsen, og be dem 
om å dramatisere historien mens dere 
leser den sammen (vers 30- 35). Stopp 
opp innimellom for å spørre dem 
som representerer levitten, presten og 
samaritanen, hvorfor de handlet slik 
de gjorde, og drøft svarene deres som 
quorum. Les Frelserens befaling til 
den lovkyndige i vers 36- 37, og be de 
unge mennene fortelle om situasjoner 
de kan oppleve, som ligner på situa-
sjonen i lignelsen.

• Les, se eller lytt som quorum til 
deler av president Dieter F. Uchtdorfs 

tale “De barmhjertige skal finne 
barmhjertighet”, eller eldste Dallin H. 
Oaks tale “Ha kjærlighet for andre, 
og lev med meningsforskjeller.” Be de 
unge mennene merke seg råd som vil 
hjelpe dem å ha kjærlighet til andre 
i vanskelige situasjoner. Be de unge 
mennene i stillhet om å tenke på noen 
i deres liv som de kanskje har vonde 
følelser overfor, og tenke over hvor-
dan de kan vise vedkommende mer 
Kristus- lignende kjærlighet.

• Se en eller flere av videoene som 
er foreslått i denne oversikten. Hva 
lærer de unge mennene om Kristus- 
lignende kjærlighet av disse video-
ene? Hvordan avviker budskapene i 
videoene fra det verden lærer oss om 
hva det innebærer å være et menne-
ske? Be de unge mennene fortelle om 
en opplevelse der noen hjalp dem å 
føle Frelserens kjærlighet. Hva lærte 
denne opplevelsen dem om Jesus 
Kristus? Be de unge mennene tenke 
på noen de kjenner som kanskje tren-
ger å føle Herrens kjærlighet. Hva kan 
de gjøre for å hjelpe vedkommende?

Be de unge mennene fortelle hva de har lært i dag. Forstår de hvordan de kan utvikle 
Kristus- lignende kjærlighet? Hvilke følelser eller tilskyndelser får de? Har de andre 
spørsmål? Ville det være verdt å bruke mer tid på denne læresetningen?

Oppfordre til å handle

Den unge mannen som leder, avslutter møtet. Han kan:

• Uttrykke sine følelser med hensyn 
til hvordan Kristus- lignende kjær-
lighet henger sammen med å utføre 
prestedømstjeneste.

• Oppfordre de unge mennene til 
å følge tilskyndelsene de har fått i 
løpet av quorumsmøtet, til å utvikle 
Kristus- lignende kjærlighet og for-
bedre sine forhold til andre.

Undervisning på 
Frelserens måte

Frelseren underviste ved 
eksempel. Han lærte sine 
disipler å be ved å be 
sammen med dem. Han 
lærte dem hvordan de 
skulle undervise i hans 
evangelium ved måten 
han underviste i det på. 
Han lærte dem å vise 
kjærlighet og yte tjeneste 
ved måten han viste sin 
kjærlighet og betjente 
dem på. Du vil være mer 
effektiv som lærer hvis de 
unge mennene føler din 
Kristus- lignende kjærlig-
het til dem.
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Utvalgte ressurser

Utdrag fra Dieter F. Uchtdorf, “De barmhjertige skal 
finne barmhjertighet,” Ensign eller Liahona, mai 
2012, 70-77

Poenget

Dette emnet, å dømme andre, kan faktisk forkynnes 
i en preken på tre ord. Når det gjelder å hate, sladre, 
ignorere, latterliggjøre, bære nag eller ønske å skade, 
vennligst anvend følgende:

Slutt med det!

Så enkelt er det. Vi er simpelthen nødt til å slutte å 
dømme andre og erstatte fordømmende tanker og 
følelser med et hjerte fullt av kjærlighet til Gud og 
hans barn. Gud er vår Fader. Vi er hans barn. Vi er 
alle brødre og søstre. Jeg vet ikke nøyaktig hvordan 
jeg skal formulere dette poenget – å ikke dømme andre 
– med tilstrekkelig veltalenhet, lidenskap og overta-
lelse til at dere kan huske det. Jeg kan sitere Skrif-
tene, jeg kan prøve å forklare læren, og jeg vil til og 
med sitere et klistremerke jeg så nylig. Det var festet 
på baksiden av en bil hvis sjåfør virket å være litt 
uslepen, men ordene på klistremerket fremsatte en 
innsiktsfull lærdom. Det sto: “Ikke døm meg fordi 
jeg synder annerledes enn deg.”

Vi må erkjenne at vi alle er ufullkomne – at vi er 
tiggere for Gud. Har vi ikke alle, på et eller annet 
tidspunkt, saktmodig kommet til nådestolen og 
tryglet om nåde? Har vi ikke av all vår sjels kraft 
ønsket barmhjertighet – å bli tilgitt for de feil vi har 
gjort og de synder vi har begått?

Ettersom vi alle er avhengig av Guds barmhjertig-
het, hvordan kan vi nekte andre noe mål av den 
nåde vi så desperat ønsker for oss selv? Mine kjære 
brødre og søstre, skulle vi ikke tilgi slik vi ønsker å 
bli tilgitt?

Guds kjærlighet

Er dette vanskelig å gjøre?

Ja, naturligvis.

Å tilgi oss selv og andre er ikke lett. Faktisk krever 
det for de fleste av oss en stor endring i vår holdning 
og måte å tenke på – en forandring i hjertet. Men 
vi har også godt nytt. Denne “mektige forandring” 
[Mosiah 5:2] i hjertet er nøyaktig det Jesu Kristi evan-
gelium har til hensikt å frembringe i vårt liv.

Hvordan går det til? Ved Guds kjærlighet.

Når vårt hjerte er fylt med Guds kjærlighet, skjer 
noe godt og rent med oss. Vi “holder hans bud. Og 
hans bud er ikke tunge. For alt det som er født av 
Gud, seirer over verden.” [1 Johannes 5:3-4.]

Jo mer vi lar Guds kjærlighet styre vårt sinn og våre 
følelser – jo mer vi lar vår kjærlighet til vår him-
melske Fader svulme i vårt bryst – jo lettere er det å 
elske andre med Kristi rene kjærlighet. Når vi åpner 
vårt hjerte for Guds kjærlighets strålende morgen, 
vil fiendskapets og misunnelsens mørke og kulde 
etter hvert svinne.

Som alltid er Kristus vårt forbilde. I hans læresetnin-
ger som i hans liv, viste han oss veien. Han tilga de 
ugudelige, de vulgære og de som forsøkte å såre og 
skade ham…

Kristi rene kjærlighet kan fjerne flakene av harme og 
vrede fra våre øyne, slik at vi kan se andre slik vår 
himmelske Fader ser oss – som mangelfulle og ufull-
komne dødelige som har potensial og verdi langt 
utover vår evne til å forestille oss. Fordi Gud elsker 
oss så høyt, må vi også elske og tilgi hverandre.



275

OKTOBER: BLI MER LIK KRISTUS

Se tillegget for andre 
forslag til undervisning 
og læring.

Hvordan kan jeg lære å 
være mer tålmodig?
Tålmodighet er evnen til å tåle forsinkelse, vanskeligheter, motgang eller 
lidelse uten å være sint, frustrert eller engstelig. Vi kan utvikle tålmodighet ved 
å søke å gjøre Guds vilje og akseptere hans tidsplan, i tillit til at han vil opp-
fylle alle sine løfter til oss. Etter hvert som vi lærer å være tålmodig i små ting, 
forbereder vi oss til å møte større prøvelser med tålmodighet.

Forbered deg åndelig

Studer disse skriftstedene og ressursene ydmykt. Hva føler du deg inspirert til å dele 
med de unge mennene?

Job 1; 19:25- 26 (Jobs eksempel)

Salmene 37:7- 9; Lukas 21:19; Hebre-
erne 10:35- 36; Mosiah 23:21- 22; Alma 
26:27; L&p 24:8 (Velsignelser kommer 
til den som er tålmodig)

Romerne 5:3; Jakobs brev 1:3 (Prøvel-
ser styrker tålmodighet)

Dieter F. Uchtdorf, “Fortsett i tål-
modighet,” Ensign eller Liahona, mai 
2010, 56- 59; se også videoen “Fortsett 
i tålmodighet”

Robert C. Oaks, “Tålmodighets-
styrke,” Ensign eller Liahona, nov. 
2006, 15- 17

La de unge mennene lede

Et medlem av quorumspresidentskapet (eller en assistent til biskopen i prestenes quo-
rum) leder quorumsmøtet. Han leder de unge mennene i å rådføre seg med hverandre om 
quorumssaker, lærer dem deres prestedømsplikter (fra Skriftene og Plikt overfor Gud- 
boken), oppfordrer dem til å fortelle om erfaringer med å oppfylle sin plikt overfor Gud, og 
ber en veileder eller et annet quorumsmedlem om å holde en leksjon i evangeliet. Han kan 
forberede seg ved å fylle ut en agenda for et quorumsmøte under et presidentskapsmøte.

Hvilke erfaringer har 
lært deg om tålmodighet 
(herunder både store prø-
velser og mindre drama-
tiske opplevelser)? Hva 
har hjulpet deg å utvikle 
tålmodighet? Hvordan 
har tålmodighet vært til 
velsignelse for deg?

Hvilke påvirkninger møter 
de unge mennene i dagens 
samfunn som kan få dem 
til å bli utålmodige? Hva 
trenger de unge mennene å 
forstå om egenskapen tål-
modighet? Hvordan vil den 
hjelpe dem i fremtiden?
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Begynn læringsprosessen

Velg mellom disse forslagene, eller finn på dine egne for å repetere forrige ukes leksjon 
og introdusere denne ukens leksjon:

• Be hver av de unge mennene skrive 
på tavlen én setning som sammenfat-
ter hva han lærte i forrige ukes leksjon.

• Skriv tittelen på denne leksjonen 
på tavlen, og les avsnittet i begynnel-
sen av denne oversikten. Be de unge 
mennene fortelle om mulige situasjo-
ner i livet der de kommer til å trenge 

tålmodighet (for eksempel utdan-
nelse, ekteskap eller arbeid). Vis noen 
gjenstander som representerer tider i 
livet ditt da du måtte være tålmodig 
(for eksempel et vitnemål, en gifte-
ring eller et misjonærnavneskilt). Be 
dem gjette hva gjenstandene har med 
tålmodighet å gjøre, og fortell så om 
dine erfaringer.

Lær sammen

Hver av aktivitetene nedenfor vil hjelpe quorumsmedlemmene å forstå viktigheten av 
tålmodighet. Følg Åndens inspirasjon, og velg en eller flere som vil fungere best for 
ditt quorum:

• Skriv på tavlen overskriftene 
“tålmodighet” og “utålmodighet”. Gi 
hver ung mann ett av skriftstedene 
om tålmodighet som er foreslått i 
denne oversikten. Be de unge men-
nene bytte på å lese skriftstedene sine 
høyt, snakke om hva de lærer oss 
og skrive på tavlen velsignelser ved 
tålmodighet eller konsekvenser av 
utålmodighet. Hvilke andre velsig-
nelser og konsekvenser kan de legge 
til i listene sine? Be hver av de unge 
mennene om å skrive på et ark en 
situasjon som ville kreve tålmodighet 
(oppmuntre dem til å ta med ikke 
bare store traumer, men også hver-
dagslige irritasjonsmomenter eller 
ulemper). Be dem bytte ark med en 
annen ung mann, skrive et svar som 
viser tålmodighet, og deretter fortelle 
quorumet hva de har skrevet.

• Fortell historien om en fars tålmo-
dighet fra eldste Robert C. Oaks tale 
“Tålmodighetsstyrke”, og be de unge 
mennene fortelle noen historier de har 
om tålmodighet. Gi hver ung mann 
en liten del av denne talen som du 
tror kan være nyttig. Be ham lese og 
sammenfatte den for quorumet. Hva 
lærer de av denne talen som inspire-
rer dem til å stole på Herren og hans 
tidsplan? Hva er noen grunner til at 
vi er utålmodige? Hvordan kan vi få 
bukt med denne tendensen?

• Vis de unge mennene noen av 
Kirkens reklameplakater fra nyere 
utgaver av New Era eller Liahona. 
Del quorumet i små grupper, og be 
dem lage sin egen reklameplakat om 
temaet tålmodighet. De kan begynne 
med å finne et skriftsted om tål-
modighet (for eksempel de som er 
nevnt i denne oversikten) og finne en 

Undervisningstips

“Du kan vise at du lytter 
ved å ha et interessert 
uttrykk. Du kan se på den 
som snakker, istedenfor å 
se i leksjonsboken eller på 
andre ting i rommet. Du 
kan oppmuntre den som 
snakker til å fullføre tanke-
rekken, uten å avbryte ham 
eller henne. Du kan la være 
å bryte for tidlig inn i sam-
taler med råd eller bedøm-
melser” (Undervisning, intet 
større kall [1999], 66).
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Undervisning på 
Frelserens måte

Frelseren stilte spørsmål 
som fikk andre til å tenke 
og føle dypt. Han var 
oppriktig interessert i 
deres svar, og gledet seg 
over deres uttrykk for tro. 
Han ga dem muligheter 
til å stille sine egne spørs-
mål, og han lyttet til deres 
erfaringer. Hvilke spørs-
mål kan du stille som vil 
hjelpe de unge mennene å 
få dype følelser? Hvordan 
kan du vise at du er inte-
ressert i deres svar i løpet 
av leksjonen?

kreativ måte å presentere det på en 
plakat. Be dem om å vise plakatene 
sine til quorumet og forklare hva tål-
modighet betyr for dem. (Som en del 
av denne diskusjonen, kan det være 
lurt å gi quorumet definisjonen av 
tålmodighet i begynnelsen av denne 
oversikten.)

• Vis videoen “Fortsett i tålmodig-
het”, og be de unge mennene snakke 
om det de lærer av eksperimentet 
med marshmallow. Kan du nevne 
noen situasjoner der de unge men-
nene blir utålmodige? Be hver ung 
mann lese en del av president Dieter 
F. Uchtdorfs tale “Fortsett i tålmodig-
het”, og be ham om å sammenfatte for 
resten av quorumet hva han lærte av 
den delen han leste. Hvordan kan pre-
sident Uchtdorfs råd hjelpe de unge 
mennene å bli mer tålmodige?

• Be et quorumsmedlem fortelle 
historien om Job (se Job 1). Hvorfor 

tror de unge mennene Job var i stand 
til å møte sine prøvelser så tålmodig? 
Hvordan ble han hjulpet av sin tro 
på Frelseren (se Job 19:25- 26)? Be 
quorumet foreslå konkrete ting de 
kan gjøre for å overvinne utålmodig-
het – både under stor motgang, slik 
som den Job opplevde, og i mindre, 
daglige prøvelser.

• Les som quorum avsnitt 9 til og 
med 17 av eldste Robert D. Hales 
tale “Å vente på Herren: Din vilje 
skje”, for å finne svar på spørsmålet 
“Hva betyr det å vente på Herren?” 
For ytterligere innsikt kan du be de 
unge mennene slå opp skriftstedene 
som eldste Hales siterer, og snakke 
om andre ting disse skriftstedene 
lærer dem om tålmodighet. Hvordan 
kan de unge mennene bruke eldste 
Hales ord eller disse skriftstedene til å 
hjelpe noen som kanskje er i ferd med 
å miste håpet?

Be de unge mennene fortelle hva de har lært i dag. Forstår de viktigheten av tålmodig-
het? Hvilke følelser eller tilskyndelser får de? Har de andre spørsmål? Ville det være 
verdt å bruke mer tid på denne læresetningen?

Oppfordre til å handle

Den unge mannen som leder, avslutter møtet. Han kan:

• Uttrykke sine følelser med hensyn 
til tålmodighet og oppfordre quo-
rumsmedlemmene til å være mer 
tålmodige med sin familie i den kom-
mende uken.

• Be andre quorumsmedlemmer 
vise et skriftsted eller en uttalelse om 
tålmodighet (eller reklameplakaten for 
Kirken som de laget) på et sted hvor 
det vil minne dem på å være tålmodig.
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Utvalgte ressurser

Utdrag fra Robert D. Hales, “Å vente på Herren: Din 
vilje skje,” Ensign eller Liahona, nov. 2011, 71-74

Hva vil det da si å vente på Herren? I Skriftene 
betyr ordet vente å håpe, å regne med og å stole på. 
Å håpe og stole på Herren krever tro, tålmodighet, 
ydmykhet, saktmodighet, langmodighet, at vi hol-
der budene og at vi holder ut til enden.

Å vente på Herren innebærer å så troens frø og gi 
det næring “med stor flid og tålmodighet”. [Alma 
32:41.]

Det innebærer å be slik Frelseren gjorde, til Gud, vår 
himmelske Fader og si: “Komme ditt rike. Skje din 
vilje.” [Matteus 6:10; Lukas 11:2. Det er en bønn vi 
holder av hele vår sjel, i vår Frelser Jesu Kristi navn.

Å vente på Herren innebærer å grunne i vårt hjerte 
og “motta Den hellige ånd”, så vi kan vite “alt [vi] 
skal gjøre”. [2 Nephi 32:5.]

Når vi følger Åndens tilskyndelser, oppdager vi at 
“trengselen virker tålmodighet” [Romerne 5:3], og 
vi lærer å “fortsett[e] i tålmodighet inntil [vi] blir 
fullkommengjort”. [Lære og pakter 67:13.]

Å vente på Herren innebærer å “stå fast” [Alma 
45:17] og “[streve] fremover” i tro, “og ha et full-
komment, klart håp”. [2 Nephi 31:20.]

Det betyr å “stole på det Kristus [har] gjort” [Moroni 
6:4] og “med hans nåde og hjelp, [si]: Din vilje skje, 
O Herre, og ikke vår.” [Lære og pakter 109:44.]

Når vi venter på Herren, er vi “urokkelige i å holde 
Guds bud” [Alma 1:25], i visshet om at vi “en dag 
skal hvile fra alle [våre] lidelser”. [Alma 34:41.]

Og vi kaster “derfor ikke bort [vår] frimodighet” 
[Hebreerne 10:35], for “alle ting som [vi] har vært 
plaget med, skal være til [vårt] gode”. [Lære og 
pakter 98:3.]
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OKTOBER: BLI MER LIK KRISTUS

Se tillegget for andre 
forslag til undervisning 
og læring.

Hvorfor er det viktig å 
være takknemlig?
Herren ønsker at vi skal ha en takknemlig ånd i alt vi gjør og sier. Når vi er 
takknemlige, vil vi ha større lykke og tilfredshet i vårt liv. Vi vil gjenkjenne 
Herrens innflytelse og velsignelser.

Forbered deg åndelig

Studer disse skriftstedene og ressursene ydmykt. Hva føler du vil hjelpe de unge men-
nene å utvikle en takknemlig holdning?

Lukas 17:11- 19 (Jesus Kristus hel-
breder ti spedalske, og én kommer 
tilbake for å takke ham)

Mosiah 2:20- 24 (Kong Benjamin lærer 
oss hvorfor vi trenger å prise og 
takke Herren)

L&p 59:7, 15- 21 (Vi skulle takke for 
alle ting)

Thomas S. Monson, “Den guddom-
melige gave takknemlighet,” Ensign 
eller Liahona, nov. 2010, 87- 90

Dieter F. Uchtdorf, “Takknemlig i alle 
omstendigheter,” Ensign eller Liahona, 
mai 2014, 70- 77

Russell M. Nelson, “Gud være lovet,” 
Ensign eller Liahona, mai 2012, 77- 79; 
se også videoen “Husk å takke”

“Takknemlighet,” Til styrke for ungdom 
(2011), 18

“O store Gud,” Salmer, nr. 64; “Kastes 
du på bølgen om i livet her,” Salmer, 
nr. 136

La de unge mennene lede

Et medlem av quorumspresidentskapet (eller en assistent til biskopen i prestenes quorum) 
leder quorumsmøtet. Han leder de unge mennene i å rådføre seg med hverandre om quo-
rumssaker, lærer dem deres prestedømsplikter (fra Skriftene og Plikt overfor Gud- boken), 
oppfordrer dem til å fortelle om erfaringer med å oppfylle sin plikt overfor Gud og ber en 
veileder eller et annet quorumsmedlem om å holde en leksjon i evangeliet. Han kan forbe-
rede seg ved å fylle ut et Møteprogram for et quorumsmøte under et presidentskapsmøte.

Hva er noe av det du er 
mest takknemlig for? 
Hvordan har det å være 
takknemlig gjort deg mer 
lykkelig?

Hva kan de unge men-
nene gjøre for å utvikle 
en takknemlig holdning? 
Hvordan ville det å ha en 
takknemlig holdning være 
til velsignelse for dem nå 
og i fremtiden?
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Begynn læringsprosessen

Velg mellom disse forslagene, eller finn på dine egne for å repetere forrige ukes leksjon 
og introdusere denne ukens leksjon:

• Be en ung mann tegne på tavlen et 
bilde som minner ham om noe han 
lærte forrige uke.

• Gi hver ung mann en bokstav i 
alfabetet, og gi ham ett minutt til 
å nevne alle velsignelser han kan 
komme på som begynner med denne 

bokstaven. Hvorfor overser vi noen 
ganger de tilsynelatende små vel-
signelser Herren har gitt oss? Be et 
quorumsmedlem lese Lære og pakter 
46:32 eller 59:21. Hvordan kan vi vise 
mer takknemlighet for “enhver velsig-
nelse [vi] er velsignet med”? 

Lær sammen

Hver av aktivitetene nedenfor vil hjelpe quorumsmedlemmene å forstå viktigheten av 
takknemlighet. Følg Åndens inspirasjon, og velg en eller flere som vil fungere best for 
ditt quorum:

• Be de unge mennene lese Lukas 
17:11- 19 og fortelle hvorfor de tror ni 
av de ti spedalske ikke takket Frelse-
ren. Hva kan hindre oss i å uttrykke 
takknemlighet? Be de unge mennene 
tenke på en velsignelse de har mottatt, 
som de kanskje ikke har uttrykt behø-
rig takknemlighet for. Hvorfor er det 
viktig å uttrykke takknemlighet? Hva 
vil de gjøre for å vise takknemlighet?

• Fortell eller les historien om fisken 
fra eldste Russell M. Nelsons tale “Gud 
være lovet”. Spør de unge mennene 
om de noen gang har hjulpet andre 
(som vokteren i denne historien) uten 
å bli takket. Del resten av talen ved 
deloverskriftene, og be hver ung mann 
om å lese en del. Be de unge mennene 
skrive ned noe de lærer om takknem-
lighet og et skriftsted relatert til hva 
de har lært (foreslå at de kan bruke 
Veiledning til Skriftene). La de unge 
mennene presentere hva de har skrevet 

og fortelle om en gang de har følt takk-
nemlighet for en av Guds gaver.

• Les eller fortell historien om 
Gordon Greens familie i president 
Thomas S. Monsons tale “Den gud-
dommelige gave takknemlighet”. Be 
de unge mennene lytte etter ting som 
fikk familien til å føle seg takknemlig. 
Hvorfor endret familiens holdning 
seg i løpet av historien? Be de unge 
mennene grunne på spørsmål som de 
følgende: “Har jeg noen gang vært 
skyldig i å ha en utakknemlig hold-
ning?” “Er det noen velsignelser jeg 
har, som jeg ikke legger merke til?” 
“Hvorfor ville det å ha en takknem-
lig holdning være til velsignelse for 
meg?” Be noen av dem dele noen av 
sine tanker med de andre.

Undervisningstips

“En dyktig lærer tenker 
ikke: ‘Hva skal jeg gjøre i 
klassen i dag?’ Men han 
spør: ‘Hva skal elevene 
mine gjøre i klassen i 
dag?’, ikke ‘hva skal jeg 
undervise i i dag?’, men: 
‘Hvordan skal jeg hjelpe 
elevene å oppdage det de 
trenger å vite?’” (Virginia 
H. Pearce, i Undervisning, 
intet større kall [1999], 61).
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Undervisning på 
Frelserens måte

Frelseren oppfordret 
andre til å handle i tro og 
etterleve de sannheter han 
forkynte. Han fant mulig-
heter for dem til å lære 
gjennom sterke opplevel-
ser. Hva kan du gjøre for å 
hjelpe de unge mennene å 
se takknemlighetens kraft 
i sitt liv?

• Be hvert quorumsmedlem studere 
en del av president Dieter F. Uchtdorfs 
tale “Takknemlig i alle omstendighe-
ter,” uten å gi dem titlene på delene. Be 
dem skrive sine egne titler – ord eller 
setninger som de føler sammenfatter 
det de har studert. Be dem dele sine 
titler og hva som helst de lærer av 
president Uchtdorfs råd om takknem-
lighet. Hva kan de gjøre for å utvikle 
den takknemlige holdningen president 
Uchtdorf beskriver?

• Som quorum kan dere lese skrift-
steder og synge salmer som uttrykker 
lovprisning og takknemlighet, for 
eksempel de som er nevnt i denne 
oversikten. Be de unge mennene se 
etter ord eller uttrykk om ting som de 
også føler takknemlighet for. Be dem 
presentere ordene eller uttrykkene de 
valgte, forklare hvorfor de valgte dem, 
og gi uttrykk for sin takknemlighet.

Be de unge mennene fortelle hva de har lært i dag. Forstår de viktigheten av takknem-
lighet? Hvilke følelser eller tilskyndelser får de? Har de andre spørsmål? Ville det være 
verdt å bruke mer tid på denne læresetningen?

Oppfordre til å handle

Den unge mannen som leder, avslutter møtet. Han kan:

• Fortelle hva han er takknemlig for, 
og oppfordre de unge mennene til å 
takke vår himmelske Fader for noe de 
ikke har takket ham for tidligere.

• Oppfordre de unge mennene til å 
skrive ned noe de er takknemlige for 
hver dag.
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Utvalgte ressurser

Utdrag fra Thomas S. Monson, “Den guddommelige gave 
takknemlighet,” Ensign eller Liahona, nov. 2010, 87-90

Gordon forteller at han vokste opp på en gård i 
Canada, hvor han og søsknene måtte skynde seg 
hjem fra skolen mens de andre barna spilte ballspill 
og gikk og badet. Deres far hadde imidlertid evnen til 
å hjelpe dem å forstå at arbeidet deres betydde noe. 
Dette gjaldt ikke minst etter innhøstingen, når fami-
lien feiret thanksgiving, for på denne dagen ga faren 
dem en stor gave. Han gikk gjennom alt de hadde.

Om morgenen på thanksgiving tok han dem med 
ned i kjelleren med alle epletønnene, bingene med 
rødbeter, gulrøtter pakket i sand og stabler av 
poteter i sekker, så vel som erter, mais, snittebønner, 
gelé, jordbær og annen hermetikk som fylte hyllene. 
Han fikk barna til å telle alt sammen omhyggelig. 
Så gikk de ut i låven og beregnet hvor mange tonn 
høy de hadde og hvor mange skjepper korn det var 
i kornkammeret. De telte kyrne, grisene, hønene, 
kalkunene og gjessene. Deres far ville at de skulle 
se hvordan det sto til med dem, men de visste at 
han på denne festdagen egentlig ønsket at de skulle 
forstå hvor rikt Gud hadde velsignet dem for alle 
deres arbeidstimer. Til slutt, da de satte seg ned til 
festmåltidet moren hadde tilberedt, var velsignel-
sene noe de følte.

Gordon skrev imidlertid at den thanksgiving-høy-
tiden han husket med størst takknemlighet, var det 
året de ikke lot til å ha noe å være takknemlige for.

Året begynte godt. De hadde høy til overs, rikelig 
med frø, fire kull med griser …

… Akkurat da avlingene begynte å skyte opp av 
jorden, begynte det å regne. Da vannet endelig trakk 
seg tilbake, var det ikke en eneste plante igjen. Igjen 
plantet de, men mer regn slo avlingen ned i jorden 

igjen. Potetene råtnet i gjørmen. De solgte et par kyr, 
alle grisene og andre dyr de hadde tenkt å beholde, 
og fikk svært lave priser for dem fordi alle andre 
måtte gjøre det samme. Alt de høstet det året, var 
en flekk med neper som på et eller annet vis hadde 
overlevd uværet

Så ble det thanksgiving igjen. Moren sa: “Kanskje 
vi bare skal glemme det i år. Vi har ikke engang en 
gås igjen.”

Om morgenen på thanksgiving kom imidlertid 
Gordons far med en hare og ba sin hustru om å til-
berede den. Motvillig satte hun i gang, idet hun til-
kjennega at det ville ta lang tid å tilberede det seige 
gamle dyret. Da det endelig kom på bordet sammen 
med noen av nepene som hadde overlevd, nektet 
barna å spise. Gordons mor gråt, men så gjorde far 
noe merkverdig. Han gikk opp på loftet, hentet en 
oljelampe, satte den på bordet og tente den. Han ba 
barna slukke de elektriske lysene. Da det bare var 
denne lampen igjen, kunne de knapt tro at de hadde 
hatt det så mørkt før. De forundret seg over hvordan 
de hadde klart å se noe uten de sterke lysene som 
elektrisiteten muliggjorde.

Maten ble velsignet, og alle spiste. Da middagen var 
over, satt alle stille. Gordon skrev:

“I den gamle lampens beskjedne dunkelhet, begynte 
vi igjen å se klart …

Det var et herlig måltid. Haren smakte som kalkun, 
og nepene var de mildeste vi kunne huske å ha 
smakt …

“… Vårt hjem, … på tross av sine mangler, var svært 
godt for oss.” [Tilpasset fra H. Gordon Green, “The 
Thanksgiving I Don’t Forget,” Reader’s Digest, nov. 
1956, 69-71.]
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Gå inn på lds.org/youth/learn for å se denne enheten på Internett.

OVERSIKT OVER ENHETER

“For de har kraften i seg til å handle som de vil” (L&p 58:28).

Oversiktene i denne enheten vil hjelpe bærerne av Det aronske prestedømme å forstå 
viktigheten av å bli åndelig og timelig selvhjulpen. Selv om de er i sin ungdom, har 
disse unge mennene blitt velsignet med handlefrihetens gave, og de er i ferd med å 
lære hvordan de skal stake ut sin egen kurs og finne svar på sine egne problemer i 
Jesu Kristi evangelium. Jo mer selvhjulpne de blir, desto mer frihet vil de få. De vil bli 
bedre forberedt til å foredle sine kall i prestedømmet, styrke sin familie og oppfylle 
sine fremtidige roller som ektemann og far.

Oversikter å velge mellom denne måneden:

Hvorfor er det viktig å skaffe seg utdannelse og tilegne seg ferdigheter? (Plikt overfor Gud)
Hva vil det si å være selvhjulpen?
Hvordan kan jeg vite om jeg er i ferd med å bli omvendt?
Hvorfor er arbeid et viktig prinsipp i evangeliet?
Hvorfor ønsker Herren at jeg skal leve sunt?
Hvordan sørger Herren for de fattige og trengende?
Hvordan kan jeg finne løsninger på mine utfordringer og problemer?

GUF

Tenk over hvordan du kan planlegge aktiviteter som 
har sammenheng med det ungdommene lærer. Et 
nettsted for ungdomsaktiviteter er tilgjengelig for 
å hjelpe deg. Mange av læringsaktivitetene i disse 
oversiktene kan også være effektive GUF- aktiviteter. 
Samarbeid med quorumspresidentskapene om å velge 
og planlegge egnede aktiviteter for å forsterke det de 
unge mennene lærer på søndag.

Plikt overfor Gud

Følgende deler fra Plikt overfor Gud- heftet er aktuelle 
for leksjonene i denne enheten:

“Forstå læren,” side 18- 20, 42- 44, 66- 68

“Utdannelse,” side 55- 59

November: Åndelig og 
timelig selvhjulpenhet
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NOVEMBER: ÅNDELIG OG TIMELIG SELVHJULPENHET

Se tillegget for andre 
forslag til undervisning 
og læring.

Plikt overfor Gud

Hvorfor er det viktig å 
skaffe seg utdannelse og 
tilegne seg ferdigheter?
Utdannelse er en viktig del av vår himmelske Faders plan for å hjelpe oss å 
bli mer lik ham. Utdannelse gir forståelse og ferdigheter som vil hjelpe oss å 
utvikle selvtillit, forsørge våre fremtidige familier og være til større nytte for 
Kirken og verden.

Forbered deg åndelig

Studer disse skriftstedene og ressursene ydmykt. Hva vil hjelpe de unge mennene å 
forstå viktigheten av utdannelse?

2 Nephi 9:29 (Det er godt å være lærd 
hvis vi lytter til Guds råd)

L&p 88:76- 80 (Vi skulle lære og under-
vise om åndelige og timelige ting)

L&p 88:118 (Lær ved studium og 
ved tro)

L&p 90:15 (Vi skulle gjøre oss kjent 
med gode bøker, språk, tungemål og 
folk)

L&p 130:18- 19 (Enhver intelligens vi 
oppnår i dette liv, vil være med oss i 
oppstandelsen)

D. Todd Christofferson, “Brødre, vi 
har arbeid å gjøre,” Ensign eller  
Liahona, nov. 2012, 47- 50

“Utdannelse,” Jeg oppfyller min plikt 
overfor Gud (2010), 55- 59

“Utdannelse,” Til styrke for ungdom 
(2011), 9- 10

La de unge mennene lede

Et medlem av quorumspresidentskapet (eller en assistent til biskopen i prestenes quo-
rum) leder quorumsmøtet. Han leder de unge mennene i å rådføre seg med hverandre om 
quorumssaker, lærer dem deres prestedømsplikter (fra Skriftene og Plikt overfor Gud- 
boken), oppfordrer dem til å fortelle om erfaringer med å oppfylle sin plikt overfor Gud, og 
ber en veileder eller et annet quorumsmedlem om å holde en leksjon i evangeliet. Han kan 
forberede seg ved å fylle ut en agenda for et quorumsmøte under et presidentskapsmøte.

Hvordan har din utdan-
nelse bidratt til å forberede 
deg til livets erfaringer? 
Hvilken kunnskap, utdan-
nelse og kompetanse har 
vært mest gunstig for deg 
og din familie? Hva ønsker 
du fortsatt å lære?

Hva er de unge mennenes 
holdninger til utdannelse 
og lærdom? Hvordan vil 
en utdannelse velsigne 
dem nå og i deres fremti-
dige ansvarsoppgaver?
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Begynn læringsprosessen

Velg mellom disse forslagene, eller finn på dine egne for å repetere forrige ukes leksjon 
og introdusere denne ukens leksjon:

• Be de unge mennene fortelle om 
erfaringer de har hatt med å anvende 
det de har lært i tidligere leksjoner (de 
kan for eksempel fortelle hva de gjør 
for å gjennomføre en plan de har utar-
beidet i sine Plikt overfor Gud- bøker).

• Be de unge mennene forestille seg 
at en venn forteller dem at han har 
tenkt å slutte skolen. Hvordan vil de 

unge mennene oppmuntre ham til 
å fortsette med utdannelsen sin? Be 
dem skrive ned hva de ville sagt, på 
et papirark. Samle inn arkene, og les 
og drøft svarene i klassen. Mot slutten 
av klasseperioden gir du de unge 
mennene anledning til å komme med 
tilføyelser basert på det de har lært i 
løpet av leksjonen.

Lær sammen

Formålet med denne leksjonen er å hjelpe de unge mennene å utarbeide planer for å 
skaffe seg utdannelse eller utvikle ferdigheter for å forberede seg til å forsørge sin frem-
tidige familie. Som en del av denne leksjonen, skulle quorumsmedlemmene begynne å 
planlegge et prosjekt under “Utdannelse” i sine Plikt overfor Gud- bøker. Før quo-
rumsmøtet oppfordrer du de unge mennene til å ta med seg sine Plikt overfor Gud- 
bøker til kirken. På fremtidige quorumsmøter kan du be dem fortelle om erfaringer de 
har med å arbeide på prosjektene sine.

• Be de unge mennene granske Lære 
og pakter 88:77- 80, 118, og “Utdan-
nelse” i Tilstyrke for ungdom. Be dem 
finne ut (a) hva Herren ønsker at de 
skal lære, (b) hvorfor han ønsker at de 
skal lære og (c) hvordan han ønsker at 
de skal forholde seg til læring (se Plikt 
overfor Gud, 55). Be de unge mennene 
slå opp på side 56- 58 i Plikt overfor Gud 
og lage et prosjekt som vil hjelpe dem 
å bruke det de har lært om å skaffe 
seg utdannelse. Som quorum skulle 
dere planlegge GUF- aktiviteter som 
kan hjelpe de unge mennene å forstå 
viktigheten av å skaffe seg utdannelse.

• Be hvert quorumsmedlem lese et 
av skriftstedene i denne oversikten og 
se etter hva Skriftene lærer oss om å 

skaffe oss kunnskap og utdannelse. Be 
hver av de unge mennene fortelle et 
annet quorumsmedlem hva de lærte. 
Be så hver ung mann om å skrive på 
tavlen mulige yrker de kan tenke seg. 
Hva lærte de av disse skriftstedene 
som kan hjelpe dem å forberede seg 
til disse yrkene?

• Les som quorum “Familien – En 
erklæring til verden,” på jakt etter ord 
og uttrykk som beskriver rollene til 
menn og fedre (du finner erklæringen 
på side 107 i Plikt overfor Gud). Be dem 
skrive svar på følgende spørsmål på 
tavlen: (a) Hva er forholdet mellom 
å skaffe deg utdannelse og være i 
stand til å oppfylle dine roller som 
ektemann og far? (b) Hvordan hjelper 

Planer med hensyn til 
Plikt overfor Gud

Sett av tid på slutten av 
quorumsmøtet til at de 
unge mennene kan legge 
planer i sine Plikt overfor 
Gud- bøker eller i Internett- 
versjonen av Plikt overfor 
Gud. Disse planene er 
personlige, men quorums-
medlemmene kan hjelpe 
hverandre med ideer til 
planene sine.
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innsikt i disse rollene deg å planlegge 
et yrke? (c) Hva kan du gjøre nå for å 
forberede deg til et yrke? Be de unge 
mennene slå opp i Plikt overfor Gud, 
side 56- 58, og lage et prosjekt som 
kan hjelpe dem å begynne å utforske 
fremtidige yrkesalternativer. Som 
quorum kan dere planlegge GUF- 
aktiviteter som kan hjelpe de unge 
mennene å utforske yrkesalternativer.

• Med tillatelse fra biskopen, kan 
du invitere noen av quorumsmed-
lemmenes fedre til å fortelle om sin 
utdannelse eller hvordan de lærte 
en ferdighet som har hjulpet dem å 

ta vare på familien sin. Hvilke ofre 
måtte de gjøre? Hva gjorde de for å 
lykkes? Hva skulle de ønske at de 
hadde gjort annerledes?

• Be hver av de unge mennene om 
å lese en del som interesserer dem i 
president Gordon B. Hinckleys artik-
kel “Søk lærdom”, eller avsnitt 6- 8 av 
eldste D. Todd Christoffersons tale 
“Brødre, vi har arbeid å gjøre.” Be de 
unge mennene fortelle quorumet hva 
de lærer om viktigheten av utdan-
nelse. Hvordan vil de beslutningene 
de tar om utdannelse nå, påvirke 
deres fremtidige muligheter?

Be de unge mennene fortelle hva de har lært i dag. Hvilke følelser eller tilskyndelser 
får de? Forstår de hvorfor utdannelse er viktig? Har de andre spørsmål? Ville det være 
verdt å bruke mer tid på dette emnet?

Oppfordre til å handle

Den unge mannen som leder, avslutter møtet. Han kan:

• Be de unge mennene lage en liste 
over ting de kan gjøre for å gjøre det 
bedre på skolen, og begynne å gjøre 
disse tingene i løpet av uken.

• Utfordre de unge mennene til å 
begynne å spare penger til sin misjon 
og fremtidige utdannelse.

• Be quorumsmedlemmene studere 
skriftstedene om utdannelse som 
er oppført i denne oversikten, i sitt 
personlige skriftstudium og fortelle 
om det de lærer på et fremtidig 
quorumsmøte.

Undervisning på 
Frelserens måte

Frelseren kjente dem han 
underviste. Han brukte 
unike måter å hjelpe dem 
å lære og vokse på. Hvilke 
unike måter kan du finne 
for å hjelpe hver ung 
mann å forstå viktigheten 
av utdannelse?
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Se tillegget for andre 
forslag til undervisning 
og læring.

Hva vil det si å være 
selvhjulpen?
Når man er selvhjulpen, bruker man de velsignelsene og evnene Gud har gitt 
en til å ta vare på seg selv og sin familie og finne løsninger på egne proble-
mer. Etter hvert som vi blir selvhjulpne, vil vi også være bedre i stand til å 
tjene og ha omsorg for andre. Herren ønsker at vi skal bli både åndelig og 
timelig selvhjulpne.

Forbered deg åndelig

Når du studerer disse skriftstedene og andre ressurser, skulle du søke Åndens veiledning 
for å vite hvordan du kan undervise de unge mennene om viktigheten av å bli selvhjulpen.

Matteus 25:1- 13 (Lignelsen om de ti 
jomfruer)

Lukas 2:52 (Jesus gikk frem i visdom 
og alder og i velvilje hos Gud og 
mennesker)

1 Timoteus 5:8 (Menneskene skulle 
sørge for sine egne)

L&p 83:2, 4 (Kvinner har krav på 
underhold av sine ektemenn, barn har 
krav på underhold av sine foreldre)

Henry B. Eyring, “Åndelig forbere-
delse: Begynn tidlig, og vær standhaf-
tig,” Ensign eller Liahona, nov. 2005, 
37- 40

Robert D. Hales: “Fremtidsrettede 
forsørgere, timelig og åndelig,” 
Ensign eller Liahona, mai 2009, 7- 10. 
Se også videoen “Bli fremtidsrettede 
forsørgere”.

“Familien – En erklæring til verden,” 
Ensign eller Liahona, nov. 2010, 129

“Bli selvhjulpen,” Tro mot pakten 
(2004), 168- 69

“Selvhjulpenhet,” Håndbok 2: Kirkens 
administrasjon (2010), 6.1.1

Robert D. Hales, “Hvordan møte 
utfordringene i dagens sam-
funn,” Ensign eller Liahona, nov. 2015, 
44–47

La de unge mennene lede

Et medlem av quorumspresidentskapet (eller en assistent til biskopen i prestenes quorum) 
leder quorumsmøtet. Han leder de unge mennene i å rådføre seg med hverandre om quo-
rumssaker, lærer dem deres prestedømsplikter (fra Skriftene og Plikt overfor Gud- boken), 
oppfordrer dem til å fortelle om erfaringer med å oppfylle sin plikt overfor Gud, og ber en 
veileder eller et annet quorumsmedlem om å holde en leksjon i evangeliet. Han kan forbe-
rede seg ved å fylle ut en agenda for et quorumsmøte under et presidentskapsmøte.

Hva betyr selvhjulpenhet 
for deg? Hvordan har selv-
hjulpenhet velsignet deg 
og din familie?

Hvorfor trenger de unge 
mennene å lære selvhjul-
penhet? Hvilke innflytel-
ser kan hindre dem i å bli 
mer selvhjulpne? Hvordan 
vil selvhjulpenhet hjelpe 
dem å klare seg i vanske-
lige tider? Hvordan vil 
den være til velsignelse for 
deres fremtidige familie?
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Begynn læringsprosessen

Velg mellom disse forslagene, eller finn på dine egne for å repetere forrige ukes leksjon 
og introdusere denne ukens leksjon:

• Oppfordre de unge mennene til å 
fortelle, undervise og vitne om erfa-
ringene de har hatt med å anvende 
det de lærte i forrige ukes leksjon.

• Skriv “selvhjulpenhet” på tavlen, 
og spør de unge mennene hva de 
tror det betyr å være selvhjulpen. Gi 
dem tid til å tenke og svare. Les som 

quorum “Bli selvhjulpen” på side 
168- 69 i Tro mot pakten. Hva ønsker 
de å tilføye sin definisjon av selvhjul-
penhet, basert på det de leste? Spør 
de unge mennene hva de kan gjøre nå 
for å forberede seg til å bli selvhjulpne 
når de bor for seg selv, og når de blir 
ektemenn og fedre.

Lær sammen

Hver av aktivitetene nedenfor vil hjelpe quorumsmedlemmene å lære om selvhjulpen-
het. Følg Åndens inspirasjon, og velg en eller flere som vil fungere best for ditt quorum:

• Del de unge mennene i grupper, 
og gi hver gruppe et av de følgende 
emnene innen selvhjulpenhet: Utdan-
nelse, økonomi, mellommenneskelige 
forhold og åndelig styrke. Be hver 
gruppe studere de delene av eldste 
Robert D. Hales tale “Hvordan møte 
utfordringene i dagens samfunn” som 
omhandler disse emnene. Be de unge 
mennene fortelle hva de har lært og 
hva de vil gjøre for å bli mer selv-
hjulpne på et av disse områdene.

• Skriv følgende emner knyttet til 
selvhjulpenhet på separate lapper: 
Helse, Utdannelse, Arbeid, Hjemmelager, 
Økonomi og Åndelig styrke. La hver 
ung mann velge et emne som han er 
interessert i, og be ham lese om emnet 
i en kopi av paragraf 6.1.1 av Håndbok 
2 (side 34- 35). Be hver ung mann kort 
undervise klassen i det han har lært 
om sitt emne, hvordan det angår selv-
hjulpenhet og hva han kan gjøre nå 
for å forberede seg til å bli selvhjulpen 

på disse områdene. Hvordan kan de 
unge mennenes innsats i deres ung-
dom velsigne deres familier når de 
blir ektemenn og fedre?

• Før quorumsmøtet kan du be ett 
eller flere quorumsmedlemmer forbe-
rede seg til å undervise om hvordan 
kaptein Moroni forberedte sin hær 
til å møte lamanittene i krig (se Alma 
46- 49). Det kan være fysiske forbere-
delser (se Alma 43:18- 21, 37- 39; 48:8- 9) 
og åndelige forberedelser (se Alma 
46:11- 21, 48:7, 11- 13). Hvilken forskjell 
gjorde disse forberedelsene da nephit-
tene forsvarte sitt liv, sin frihet og sine 
familier? Hva lærer dette eksemplet 
de unge mennene om selvhjulpenhet? 
Hva kan de unge mennene gjøre nå 
for å være forberedt på de utfordrin-
ger som kan komme?

• Skriv ordet “avhengig” på venstre 
side av tavlen og ordet “selvhjulpen” 
på høyre side. Be de unge mennene 

Undervisningstips

“Fremragende lærere tar 
ikke æren for elevenes 
læring og vekst. I likhet 
med gartnere som plan-
ter og steller fruktene 
av sitt arbeid, går de inn 
for å skape best mulige 
betingelser for læring. Så 
takker de Gud når de ser 
at elevene gjør fremskritt” 
(Undervisning, intet større 
kall [1999], 62).
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definere begge ordene (hvis de 
trenger hjelp, henviser du dem til 
side 168- 69 i Tro mot pakten). Be dem 
skrive hvordan de er avhengige av 
andre og hvordan de er selvhjulpne. 
Hvorfor ønsker Herren at vi skal bli 
selvhjulpne? Vis videoen “Bli frem-
tidsrettede forsørgere” (eller be de 
unge mennene lese om denne his-
torien i eldste Robert D. Hales tale 
“Fremtidsrettede forsørgere, timelig 
og åndelig”). Be de unge mennene 
finne ut hva eldste Hales lærer oss 
om hvordan vi kan bli selvhjulpne, og 
skriv svarene på tavlen. Spør de unge 
mennene hvilke vaner og mønstre 
de må etablere nå for å forsørge sine 
fremtidige familier. Hvilken adferd 
må de unngå? Du kan be dem lese 
tredje avsnitt av eldste Hales tale som 
en del av denne diskusjonen.

• La de unge mennene gå sammen to 
og to eller i mindre grupper. Gi hver 
gruppe et skriftsted om selvhjulpen-
het, for eksempel de som er foreslått i 

denne oversikten. Be de unge mennene 
lese sine skriftsteder og deretter lage en 
reklameplakat for Kirken om selvhjul-
penhet. Du kan gjerne vise et eksempel 
på en reklameplakat for Kirken fra New 
Era eller Liahona. Gi de unge mennene 
anledning til å presentere sine reklame-
plakater for quorumet.

• Spør de unge mennene hva de og 
deres familie gjør for å forberede seg 
på naturkatastrofer (for eksempel et 
jordskjelv eller en orkan). Les sam-
men som klasse det første avsnittet 
i president Henry B. Eyrings tale 
“Åndelig beredskap: Begynn tidlig, og 
vær standhaftig.” Hva er noen “ånde-
lige katastrofer” eller prøvelser vi 
kanskje vil møte? Hva kan vi gjøre for 
å forberede oss åndelig for disse prø-
velsene? Gi hver av de unge mennene 
litt av det som gjenstår av president 
Eyrings tale, og be dem se etter svar 
på disse spørsmålene. Be dem fortelle 
om det de finner ut.

Be de unge mennene fortelle hva de har lært i dag. Hvilke følelser eller tilskyndelser får 
de? Forstår de selvhjulpenhet godt nok til å forklare det for en annen? Har de andre 
spørsmål? Ville det være verdt å bruke mer tid på dette emnet?

Oppfordre til å handle

Den unge mannen som leder, avslutter møtet. Han kan:

• Bære vitnesbyrd om viktigheten 
av å bli selvhjulpen og hva han har 
blitt tilskyndet til å gjøre som følge av 
denne leksjonen.

• Utfordre de unge mennene i quo-
rumet til å følge de tilskyndelser de 
har følt under quorumsmøtet for å bli 
mer selvhjulpne.

Undervisning på 
Frelserens måte

Frelseren stolte på sine 
disipler, forberedte dem 
og ga dem viktige ansvars-
oppgaver med å under-
vise, velsigne og tjene 
andre. Hans hensikt var å 
hjelpe dem å bli omvendt 
og vokse gjennom deres 
tjeneste for andre. Hjelp de 
unge mennene å forstå at 
deres lydighet og tjeneste 
vil hjelpe dem å forberede 
seg til å bli selvhjulpne.
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Utvalgte ressurser

“Velferd,” Tro mot pakten (2004), 167-69

Ansvaret for din sosiale, følelsesmessige, åndelige, 
fysiske og økonomiske velferd hviler først og fremst 
på deg selv, dernest på din familie og for det tredje 
på Kirken. Under inspirasjon fra Herren og ved dine 
egne anstrengelser skulle du skaffe deg selv og din 
familie livets åndelige og timelige nødvendigheter.

Du er bedre i stand til å ta vare på deg selv og din 
familie når du er selvhjulpen. Du er beredt til tider 
med motgang uten å bli avhengig av andre.

Du kan bli selvhjulpen ved å (1) benytte deg av dine 
muligheter til å få utdannelse; (2) praktisere sunne 
prinsipper for kosthold og hygiene; (3) forberede 
deg til og skaffe deg et passende arbeide; (4) lagre 

mat og klær i den grad landets lover tillater det; (5) 
forvalte dine ressurser klokt ved blant annet å betale 
tiende og offergaver og unngå gjeld; (6) utvikle deg 
åndelig, følelsesmessig og sosialt.

Hvis du skal bli selvhjulpen, må du være villig til å 
arbeide. Herren har befalt oss å arbeide (se 1 Mose-
bok 3:19; L&p 42:42). Hederlig arbeide er en grunn-
leggende kilde til lykke, egenverd og fremgang.

Hvis du midlertidig skulle bli ute av stand til å 
dekke dine behov ved egen innsats eller familie-
medlemmers hjelp, vil kanskje Kirken kunne hjelpe 
deg. I slike situasjoner sørger ofte Kirken for midler 
til livsopphold for å hjelpe deg og din familie å bli 
selvhjulpne igjen.
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Se tillegget for andre 
forslag til undervisning 
og læring.

Hvordan kan jeg vite om jeg 
er i ferd med å bli omvendt?
Omvendelse til evangeliet er en livslang prosess for å bli mer lik Kristus ved 
hjelp av Jesu Kristi forsoning. Det innbefatter en endring, ikke bare i vår 
adferd, men i våre ønsker, våre holdninger og vår natur. Det er en så vesentlig 
endring at Herren refererer til den som en gjenfødelse og en mektig forand-
ring i hjertet (se Mosiah 27:25; Alma 5:14). Vi kan vite at vi er i ferd med å bli 
omvendt til Herren når vi mister vårt ønske om å synde, blir fylt med kjærlig-
het og ønsker å dele evangeliet med andre.

Forbered deg åndelig

Hvilke skriftsteder og andre ressurser vil hjelpe quorumsmedlemmene å legge merke til 
sin egen omvendelse til Herren?

Enos 1:1–19, 26–27; Mosiah 5:1–5; 
27:23–37; Alma 23:6–7; Helaman 
3:35; 4 Nephi 1:1–4, 15 (Eksempler på 
omvendelse til evangeliet)

David A. Bednar, “Omvendt til Her-
ren,” Ensign eller Liahona, nov. 2012, 
106–9

Donald L. Hallstrom, “Hva slags 
menn?” Ensign eller Liahona, mai 2014, 
53- 55

Bonnie L. Oscarson, “Omvend dere,” 
Ensign eller Liahona, nov. 2013, 76–78

“Omvendelse til Kristus,” Tro mot 
pakten (2004), 113–116

Videoer: “Å vente på veien til Damas-
kus”, “En mektig forandring: Omven-
delse til evangeliet”

La de unge mennene lede

Et medlem av quorumspresidentskapet (eller en assistent til biskopen i prestenes quorum) 
leder quorumsmøtet. Han leder de unge mennene i å rådføre seg med hverandre om quo-
rumssaker, lærer dem deres prestedømsplikter (fra Skriftene og Plikt overfor Gud- heftet), 
oppfordrer dem til å fortelle om erfaringer med å oppfylle sin plikt overfor Gud, og ber en 
veileder eller et annet quorumsmedlem om å holde en leksjon i evangeliet. Han kan forbe-
rede seg ved å fylle ut en møteprogram for et quorumsmøte under et presidentskapsmøte.

Hvilke erfaringer har 
styrket din omvendelse 
til evangeliet? Hvilke 
endringer har du lagt 
merke til i ditt liv når du 
har arbeidet flittig med å 
etterleve evangeliet?

Hvilke tegn ser du på 
at de unge mennene er i 
ferd med å bli omvendt til 
evangeliet? Hva trenger 
de å forstå om omvendelse 
til evangeliet?
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Begynn læringsprosessen

Velg mellom disse forslagene, eller finn på dine egne for å repetere forrige ukes leksjon 
og introdusere denne ukens leksjon:

• Be de unge mennene fortelle om 
noe de husker fra forrige ukes lek-
sjon. Hvorfor var dette minneverdig 
for dem?

• Be de unge mennene lage en liste 
over ting som gjennomgår en for-
vandling over tid (for eksempel et frø 
som forvandles til et tre, eller et rum-
petroll som forvandles til en frosk). 
Hvordan kan de bruke disse tingene 
til å undervise andre om omvendelse 
til evangeliet?

Lær sammen

Hver av aktivitetene nedenfor vil hjelpe quorumsmedlemmene å lære om omvendelse og 
se tegnene på omvendelse hos seg selv. Følg Åndens inspirasjon, og velg en eller flere 
som vil fungere best for ditt quorum:

• Skriv ordet omvendelse på tavlen, 
og be de unge mennene lete etter ord 
og setninger i Mosiah 27:25- 26 som 
hjelper dem å forstå hva omvendelse 
er. Oppfordre dem til å drøfte det 
disse ordene og setningene lærer dem 
om omvendelse.

• Be de unge mennene velge en av 
talene som er oppført i denne over-
sikten, lese et avsnitt av talen og 
bruke informasjon fra talen til å lage 
plakater som vil besvare spørsmålet 
“Hvordan kan jeg vite om jeg er i 
ferd med å bli omvendt?” Be de unge 
mennene bruke plakatene sine og 
talene de har studert, til å undervise 
hverandre om omvendelse.

• Be de unge mennene studere 
“Omvendelse til Kristus” i Tro mot 
pakten eller skriftstedene i denne 
oversikten, og skrive en liste over 
spørsmål de kan stille seg selv for å 
vurdere sin fremgang med omvend-
else til evangeliet. Gi quorumsmed-
lemmene tid til å fortelle hva de vil ta 
med i listen sin, og hvorfor. Be dem 
tenke over hvordan de ville svare på 
disse spørsmålene.

• Vis en av videoene i denne oversik-
ten, og be de unge mennene snakke 
om hva videoen lærer dem om 
omvendelse. Fortell quorumsmedlem-
mene om erfaringer som har hjulpet 
deg å bli mer omvendt til evangeliet, 
og oppfordre dem til å fortelle om 
sine egne erfaringer.

Undervisningstips

“Å lytte er et uttrykk for 
kjærlighet og krever ofte at 
man ofrer. Hvis vi virke-
lig lytter til andre, gir vi 
ofte avkall på det vi selv 
ønsker å si, slik at de kan få 
uttrykt seg” (Undervisning, 
intet større kall [1999], 66).
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Be quorumet fortelle hva de har lært i dag. Hvilke følelser eller tilskyndelser får de? 
Forstår de hvordan de kan gjenkjenne omvendelse i sitt liv? Har de andre spørsmål? 
Ville det være nyttig å bruke mer tid på dette emnet?

Oppfordre til å handle

Den unge mannen som leder, avslutter møtet. Han kan:

• Uttrykke sine følelser om viktighe-
ten av å bli mer omvendt.

• Be quorumsmedlemmene velge 
noe spesielt de vil gjøre for å få gjort 
sin omvendelse dypere.

Undervisning på 
Frelserens måte

Frelseren betrodde sine 
disipler det viktige ansva-
ret å undervise, tjene og 
velsigne andre. Hans hen-
sikt var å hjelpe dem å bli 
omvendt gjennom deres 
tjeneste for andre. Hvilke 
anledninger til tjeneste og 
vekst kan du gi bærerne av 
Det aronske prestedømme 
som du underviser?
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Utvalgte ressurser

Utdrag fra “Omvendelse til Kristus,” Tro mot pakten 
(2004), 113–116

Karaktertrekk ved mennesker som er omvendt 

Mormons bok beskriver mennesker som er omvendt 
til Herren:

De ønsker å gjøre godt. Kong Benjamins folk 
erklærte: “Den Allmektige Herres Ånd… har bevir-
ket en stor forandring i oss – eller i våre hjerter – så 
vi ikke har lyst til å gjøre ondt mer, men til stadig 
å gjøre godt” (Mosiah 5:2). Alma talte om mennes-
ker som ikke kunne “se på synd uten med avsky” 
(Alma 13:12).

De gjør ikke opprør mot Herren. Mormon fortalte 
om en gruppe lamanitter som hadde vært ugudelige 
og blodtørstige, men som var “omvendt til Herren” 
(Alma 23:6). Disse menneskene forandret sitt navn 
til anti-nephi-lehitter og “ble et rettferdig folk, de 
la ned sine opprørsvåpen og kjempet ikke mer mot 
Gud, heller ikke mot noen av sine medbrødre” 
(Alma 23:7).

De forkynner evangeliet. Enos, Alma den eldre, 
Alma den yngre, Mosiahs sønner, Amulek og Zeez-
rom viet sitt liv til å forkynne evangeliet etter at de 
ble omvendt til Herren (se Enos 1:26; Mosiah 18:1; 
Mosiah 27:32-37; Alma 10:1-12; 15:12).

De er fylt med kjærlighet. Etter at den oppstandne 
Frelseren besøkte folket på Det amerikanske konti-
nent, ble “alt folket i hele landet omvendt til Herren, 
både nephitter og lamanitter, og det var ingen strid 
og uoverensstemmelser blant dem, og alle behandlet 
hverandre rettferdig …

Og det skjedde at det ikke var noen stridigheter i 
landet på grunn av Guds kjærlighet som bodde i 
menneskenes hjerter.

Og det var ingen misunnelse eller strid eller opp-
tøyer eller hor eller løgn eller mord eller noen slags 
løsaktighet, og det kunne sikkert ikke være noe 
lykkeligere folk blant alle mennesker skapt ved 
Guds hånd.

Det var ingen røvere eller mordere, heller ikke var 
det lamanitter eller andre slags -itter, men de var 
alle ett, Kristi barn og arvinger til Guds rike” (4 
Nephi 1:2, 15-17).

Streb etter større omvendelse

Du har det primære ansvar for din egen omvend-
else. Ingen kan omvende seg for deg, og ingen kan 
tvinge deg til å omvende deg. Andre kan imidlertid 
hjelpe deg i omvendelsesprosessen. Lær av rettfer-
dige eksempler blant familiemedlemmer, Kirkens 
ledere og lærere samt menn og kvinner i Skriftene.

Din evne til å oppleve en mektig forandring i hjertet 
vil øke etter hvert som du gjør ditt beste for å følge 
Frelserens fullkomne eksempel. Studer Skriftene, be 
i tro, hold budene og søk Den hellige ånds konstante 
veiledning. Etter hvert som omvendelsesprosessen 
går fremover, vil du føle “overmåte stor glede”, slik 
kong Benjamins folk gjorde da Ånden “bevirket en 
stor forandring i… [deres] hjerter” (se Mosiah 5:2, 
4). Du vil bli i stand til å følge kong Benjamins råd 
om å “være [standhaftig] og [urokkelig], alltid [rik] 
på gode gjerninger så Kristus, Gud Herren Den All-
mektige, kan besegle [deg] til seg så [du] kan føres 
til himmelen og kan få evigvarende frelse og evig 
liv” (Mosiah 5:15).
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NOVEMBER: ÅNDELIG OG TIMELIG SELVHJULPENHET

Se tillegget for andre 
forslag til undervisning 
og læring.

Hvorfor er arbeid et viktig 
prinsipp i evangeliet?
Herren har befalt at vi ikke skal sløse med tiden. Ved å utvikle ønsket om og 
evnen til å arbeide, vil vi bidra til den verden vi lever i. Dette vil gjøre at vi 
føler større egenverd. Det vil være en velsignelse for oss og familien vår, både 
nå og i fremtiden.

Forbered deg åndelig

Studer ydmykt disse skriftstedene og andre ressurser. Hva inspirerer deg til å arbeide?

1 Mosebok 3:19 (Vi skulle arbeide for 
å forsørge oss selv)

Matteus 25:14- 30 (Lignelsen om 
talentene)

Galaterne 6:3- 5; 1 Tessalonikerbrev 4:11; 
Mosiah 10:4- 5 (Vi er befalt å arbeide)

Alma 38:12; L&p 58:27; 60:13; 75:29; 
107:99- 100 (Vær ikke doven)

Dieter F. Uchtdorf, “To prinsipper 
for enhver økonomi,” Ensign eller 
Liahona, nov. 2009, 55- 58

H. David Burton, “Arbeidets velsig-
nelse,” Liahona, des. 2009, 36- 40

“Arbeid og selvhjulpenhet,” Til styrke 
for ungdom (2011), 40- 41

Video: “Et arbeid under utvikling”

La de unge mennene lede

Et medlem av quorumspresidentskapet (eller en assistent til biskopen i prestenes quo-
rum) leder quorumsmøtet. Han leder de unge mennene i å rådføre seg med hverandre om 
quorumssaker, lærer dem deres prestedømsplikter (fra Skriftene og Plikt overfor Gud- 
boken), oppfordrer dem til å fortelle om erfaringer med å oppfylle sin plikt overfor Gud, og 
ber en veileder eller et annet quorumsmedlem om å holde en leksjon i evangeliet. Han kan 
forberede seg ved å fylle ut en agenda for et quorumsmøte under et presidentskapsmøte.

Hva er noe du har arbeidet 
for å oppnå? Hvordan har 
arbeid vært til velsignelse 
for deg og din familie, 
både timelig og åndelig?

Når har de unge mennene 
følt tilfredsstillelse av å 
arbeide hardt? Hvordan 
kan du hjelpe dem å se 
de mange velsignelsene 
som kommer ved arbeid, 
og utvikle et ønske om å 
arbeide?
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Begynn læringsprosessen

Velg mellom disse forslagene, eller finn på dine egne for å repetere forrige ukes leksjon 
og introdusere denne ukens leksjon:

• Skriv to spørsmål fra forrige leksjon 
på tavlen, og be de unge mennene 
foreslå svar.

• Be en ung mann snakke om noe 
han har arbeidet hardt for å fortjene 
eller oppnå. Hvilke ofre måtte han 
gjøre? Hvordan følte han seg da han 
oppnådde sitt mål? Hva lærte han av 
sin erfaring?

Lær sammen

Hver av aktivitetene nedenfor vil hjelpe quorumsmedlemmene å forstå arbeidets verdi. 
Følg Åndens inspirasjon, og velg en eller flere som vil fungere best for ditt quorum:

• Skriv spørsmålene “Hva har jeg 
lært?” “Hvorfor er det viktig?” og 
“Hva kan jeg gjøre?” på tavlen. Del ut 
et eksemplar av Til styrke for ungdom 
til hver ung mann, og be hver av dem 
lese et av avsnittene under “Arbeid og 
selvhjulpenhet”. Be ham studere sitt 
avsnitt og være forberedt på å gi svar 
på de tre spørsmålene på tavlen. Fortell 
om en opplevelse fra ditt eget liv som 
lærte deg viktigheten av å arbeide.

• Be hver av de unge mennene lese 
et av skriftstedene som er foreslått 
i denne oversikten. Be dem komme 
frem i rommet og fortelle (a) hva de 
lærer av skriftstedet sitt, (b) hvorfor 
det er viktig og (c) eksempler de har 
sett som illustrere det skriftstedet 
lærer oss.

• Les Matteus 25:14- 30 som quorum. 
Foreslå at de unge mennene under-
streker ord eller uttrykk knyttet til 
arbeid og resultatene av arbeid, og 
setter ring rundt ord eller uttrykk 
knyttet til lediggang og resultatene av 
å ikke arbeide. Be de unge mennene 
presentere det de har kommet frem til, 
og fortelle om erfaringer de har hatt 
med å arbeide hardt med noe. Hva ble 
følgene av deres anstrengelser?

• Les “Første prinsipp: Arbeid” fra 
Dieter F. Uchtdorfs tale “To prinsip-
per for enhver økonomi.” Be de unge 
mennene velge en setning i talen som 
ville være bra å huske eller lese hver 
dag for å inspirere dem i deres innsats 
for å arbeide. Vis videoen “Et arbeid 
under utvikling”, og be de unge men-
nene finne eksempler på det president 
Uchtdorf underviste. Hva kan de lære 
om arbeid av Tylers eksempel? Hvor-
dan kan de anvende det han gjorde 
for å oppnå sine egne mål?

Undervisningstips

“Still spørsmål som krever 
at elevene må finne svaret 
i Skriftene og i læresetnin-
gene til profeter i de siste 
dager” (Undervisning, intet 
større kall [1999], 62).
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Be de unge mennene fortelle hva de har lært i dag. Hvilke følelser eller tilskyndelser får 
de? Forstår de hvorfor arbeid er viktig? Har de andre spørsmål? Ville det være verdt å 
bruke mer tid på dette emnet?

Oppfordre til å handle

Den unge mannen som leder, avslutter møtet. Han kan:

• Fortelle hva han har følt seg inspi-
rert til å gjøre basert på det han har 
lært i dag.

• Fortelle quorumet om noen behov 
i menigheten som biskopen har kart-
lagt, og utarbeide planer for en quo-
rumsaktivitet for å bidra til å dekke 
disse behovene.

Undervisning på 
Frelserens måte

Frelseren delte enkle for-
tellinger, lignelser og vir-
kelige eksempler som ga 
mening for hans disipler. 
Han hjalp dem å oppdage 
evangeliets lærdommer i 
sine egne erfaringer. Kan 
du gi noen eksempler fra 
virkeligheten knyttet til 
arbeid? Hva har de unge 
mennene lært om arbeid?
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Utvalgte ressurser

“Arbeid og selvhjulpenhet,” Til styrke for ungdom 
(2011), 40-41

Arbeid er prisverdig. Ved å utvikle evnen til å arbeide 
vil du bidra til den verden du lever i. Dette vil gjøre 
at du føler større egenverd. Det vil være en velsig-
nelse for deg og familien din, både nå og i fremtiden.

Å lære å arbeide begynner i hjemmet. Hjelp familien 
din ved å delta villig i arbeidet som er nødvendig i 
et hjem. Lær tidlig å forvalte pengene dine klokt og 
leve innenfor rammen av dine midler. Følg profete-
nes læresetninger ved å betale tiende, unngå gjeld 
og spare for fremtiden.

Sett deg høye mål, og vær villig til å arbeide hardt 
for å nå dem. Utvikle selvdisiplin, og vær pålitelig. 
Gjør ditt beste i kall i Kirken, i skolearbeid, i jobb-
sammenheng og andre gode gjøremål. Unge menn 
skulle være villige til å gjøre det som er nødvendig 
for å være forberedt til å reise på heltidsmisjon. Vår 
himmelske Fader har gitt deg gaver og talenter, og 
vet hva du er i stand til å oppnå. Søk hans hjelp og 
veiledning når du arbeider for å nå dine mål.

Herren har befalt at vi ikke skal sløse med tiden. 
Lediggang kan føre til upassende adferd, dårlige 

forhold til andre og til synd. En form for lediggang 
er å bruke altfor mye tid på aktiviteter som hindrer 
deg i produktivt arbeid, som bruk av Internett, 
video spill og TV-titting.

Sløs ikke bort tid og penger på hasardspill eller lot-
teri. Det er galt å delta i hasardspill eller lotteri, og 
det skulle ikke brukes som en form for underhold-
ning. Det skaper avhengighet og kan føre til tapte 
muligheter, ruinerte liv og oppløste familier. Det er 
galt å tro at man kan få noe for ingenting.

En av velsignelsene ved arbeid er at man utvikler 
selvhjulpenhet. Når man er selvhjulpen, bruker man 
de velsignelsene og evnene Gud har gitt en til å ta 
vare på seg selv og sin familie, og finne løsninger 
på egne problemer. Selvhjulpenhet betyr ikke at du 
må være i stand til å gjøre alt på egenhånd. For å 
være virkelig selvhjulpen må du lære å samarbeide 
med andre og vende deg til Herren for å få hjelp og 
styrke fra ham.

Husk at Gud har et stort arbeid som du skal 
utrette. Han vil velsigne deg i din innsats for å 
utføre dette arbeidet.
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NOVEMBER: ÅNDELIG OG TIMELIG SELVHJULPENHET

Se tillegget for andre 
forslag til undervisning 
og læring.

Hvorfor ønsker Herren 
at jeg skal leve sunt?
God helse inngår som en viktig del av det å være selvhjulpen. Når vi verner 
om vår helse, gir det oss muligheten til å oppfylle vårt guddommelige poten-
sial og tjene andre mer effektivt. Måten vi behandler kroppen vår på, påvirker 
vår åndelige helse og vår evne til å motta veiledning fra Den hellige ånd. For 
å ta vare på vår helse skulle vi etterleve Visdomsordet, spise næringsrik mat, 
mosjonere regelmessig og få nok søvn.

Forbered deg åndelig

Når du studerer skriftstedene og andre ressurser om Visdomsordet, kan du se etter ting 
som kan hjelpe de unge mennene å føle viktigheten av å ta godt vare på sitt sinn og sin 
kropp, og hvorfor Herren vil at de skal gjøre det.

Daniel 1:3- 20 (Daniel og hans ven-
ner blir velsignet ved å adlyde de 
hebraiske lover med hensyn til visse 
matvarer)

L&p 88:124 (Herren gir oss råd om 
arbeids-  og søvnvaner)

L&p 89 (Herren åpenbarer Visdoms-
ordet og velsignelser ved å adlyde det)

Boyd K. Packer, “Visdomsordet – 
Prinsippet og løftene,” Lys over Norge, 
juli 1996, 17

M. Russell Ballard, “Hvor listig er 
ikke den ondes plan,” Ensign eller 
Liahona, nov. 2010, 108- 10; se også 
videoen “Du vil bli frigjort”

“Fysisk og følelsesmessig sunnhet,” 
Til styrke for ungdom (2011), 25- 27

“Visdomsordet,” Tro mot pakten (2004), 
169- 71

Video: “Gud ga dem kunnskap”; se 
også Ressurs- DVD- er til Det gamle 
testamente

La de unge mennene lede

Et medlem av quorumspresidentskapet (eller en assistent til biskopen i prestenes quo-
rum) leder quorumsmøtet. Han leder de unge mennene i å rådføre seg med hverandre om 
quorumssaker, lærer dem deres prestedømsplikter (fra Skriftene og Plikt overfor Gud- 
boken), oppfordrer dem til å fortelle om erfaringer med å oppfylle sin plikt overfor Gud, og 
ber en veileder eller et annet quorumsmedlem om å holde en leksjon i evangeliet. Han kan 
forberede seg ved å fylle ut en agenda for et quorumsmøte under et presidentskapsmøte.

Hva er forholdet mellom 
din fysiske og emosjonelle 
helse og din åndelige 
helse? Hvordan har det at 
du har ivaretatt din helse, 
gjort deg i stand til å tjene 
Herren mer effektivt? 
Hvilke andre velsignelser 
har du mottatt når du har 
anstrengt deg for å leve et 
sunt liv?

Hvilke fristelser møter de 
unge mennene som kan 
skade deres fysiske og følel-
sesmessige helse? Hvordan 
kan du hjelpe dem å se 
velsignelsene ved å etter-
leve Herrens helselover? 
Hvordan vil etterlevelse av 
disse lovene påvirke deres 
prestedømstjeneste?
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Begynn læringsprosessen

Velg mellom disse forslagene, eller finn på dine egne for å repetere forrige ukes leksjon 
og introdusere denne ukens leksjon:

• Skriv tittelen på forrige ukes lek-
sjon på tavlen, og be de unge men-
nene fortelle noe de husker.

• Skriv på tavlen: “Hvorfor ønsker 
Herren at vi skal være sunne?” Be de 
unge mennene komme med mulige 
svar og se etter flere svar i løpet av 
leksjonen. 

Lær sammen

Hver av aktivitetene nedenfor vil hjelpe quorumsmedlemmene å forstå Herrens helse-
lov. Følg Åndens inspirasjon, og velg en eller flere som vil fungere best for ditt quorum:

• Be de unge mennene slå opp på 
side 31- 32 i sine Plikt overfor Gud- bøker 
og gjøre trinn 1 og 2 som quorum. 
Oppfordre quorumet til å planlegge 
et quorumsprosjekt, i tillegg til deres 
individuelle prosjekter, som vil hjelpe 
dem å opprettholde sin fysiske helse. 
Be noen av de unge mennene som 
allerede har fullført sine prosjekter, 
om å fortelle hvordan det å gjennom-
føre planene har påvirket dem. Fortell 
de unge mennene at i de kommende 
ukene kommer du til å be dem fortelle 
om erfaringer de har med å gjennom-
føre planene de har utarbeidet.

• Ta om mulig med deg en fiskesluk 
eller - flue til quorumsmøtet, vis et 
bilde av en eller vis videoen “Du vil 
bli frigjort”. Be de unge mennene 
forklare hvordan fiskesluker og - fluer 
fungerer for å lure fisk. Kan du nevne 
noen måter Satan bedrar eller lurer 
unge menn til å bryte Visdomsordet 
på? Del quorumet i to grupper. Be én 
gruppe lese Lære og pakter 89:5- 15 
og finne det Herren har forbudt eller 
ønsker at vi skal bruke sparsomt. Be 

den andre gruppen lese vers 10- 20 og 
finne ut hva Herren har forordnet for 
menneskets bruk. Definer eller forklar 
eventuelle ukjente ord eller uttrykk 
(se “Visdomsordet” i Tro mot pakten, 
169- 71). Be de unge mennene fortelle 
hva de kan gjøre for å unngå situasjo-
ner der de kan bli bedratt eller fristet.

• Skriv to overskrifter på tavlen: 
“Åndelige velsignelser” og “Fysiske 
velsignelser”. Be de unge mennene 
lese L&p 89:18- 21 for å finne velsig-
nelser og så skrive dem under riktig 
overskrift på tavlen. Hva forstår de 
unge mennene om disse velsignelsene 
i sitt eget liv? Hvilke av de velsig-
nelser som er oppført, har de unge 
mennene allerede opplevd? (Hvis de 
trenger hjelp til å forstå disse løftene, 
foreslår du at de leser president Boyd 
K. Packers forklaring i talen: “Vis-
domsordet: Prinsippet og løftene”).

• Vis videoen “Gud ga dem kunn-
skap”, og be de unge mennene se etter 
hvordan Daniel og hans venner ble 
velsignet for å adlyde sin helselov. (Du 
kan velge å pause videoen og snakke 

Undervisningstips

“Du skulle passe på at du 
ikke snakker mer enn nød-
vendig eller gir uttrykk 
for egne meninger for ofte. 
Det kan føre til at elevene 
mister interessen. Tenk på 
deg selv som guide på en 
lærdomsreise som skyter 
inn aktuelle kommentarer 
for å holde elevene på rik-
tig vei” (Undervisning, intet 
større kall [1999], 64).
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om disse tingene etter hvert som de 
unge mennene oppdager dem.) Still 
spørsmål som de følgende: Hvordan 
har du blitt velsignet ved å adlyde 
Visdomsordet? Hvordan vil det å 
adlyde Visdomsordet hjelpe deg å 
oppfylle dine plikter i prestedømmet? 
Hva er noen av utfordringene ung-
dom står overfor i dag når de gjør sitt 
ytterste for å etterleve Visdomsordet? 
Hva kan de gjøre for å overvinne disse 
utfordringene? Bær vitnesbyrd om 

viktigheten av å adlyde Visdomsordet 
for å opprettholde din åndelige styrke.

• Be de unge mennene lese “Fysisk 
og følelsesmessig sunnhet” i Til styrke 
for ungdom. Be noen unge menn om å 
skrive på tavlen råd de finner, og be 
andre om å skrive lovede velsignelser 
til dem som følger dette rådet. Be dem 
om å drøfte hvordan måten de behand-
ler kroppen sin på, påvirker ånden. 
Hvordan kan de bruke listen på tavlen 
til å forklare sine normer for venner 
som tilhører andre kirkesamfunn?

Be de unge mennene fortelle hva de har lært i dag. Hvilke følelser eller tilskyndelser 
får de? Forstår de hvorfor Herren ønsker at de skal leve sunt? Har de andre spørsmål? 
Ville det være verdt å bruke mer tid på dette emnet?

Oppfordre til å handle

Den unge mannen som leder, avslutter møtet. Han kan:

• Oppfordre de unge mennene til å 
lage en liste over noen av de velsig-
nelser de legger merke til denne uken 
når de etterlever Visdomsordet.

• Utfordre de unge mennene til å 
gjøre et prosjekt i sine Plikt overfor 
Gud- bøker for å hjelpe dem å være 
sunne (se side 31- 34), og fortelle om 
sine erfaringer med prosjektet.

Undervisning på 
Frelserens måte

Under sitt jordiske virke 
oppfordret Jesus Kristus 
sine disipler til å handle i 
tro og etterleve de sannhe-
ter han forkynte. I all sin 
undervisning fokuserte 
han på å hjelpe sine tilhen-
gere å etterleve evangeliet 
av hele sitt hjerte. For å 
oppnå dette, ga han dem 
muligheter til å lære gjen-
nom sterke opplevelser. 
Når du underviser de unge 
mennene, kan du oppfor-
dre dem til å fortelle om 
erfaringer de har hatt med 
å etterleve Visdomsordet.
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Utvalgte ressurser

Utdrag fra Boyd K. Packer, “Visdomsordet – Prinsippet 
og løftene,” Lys over Norge, juli 1996, 17

Overhold prinsippet Visdomsordet, og du vil motta 
de lovede velsignelser. “Alle hellige,” lover åpenbar-
ingen, “som husker å holde og etterleve det som her 
er sagt,” er lovet at de “skal få helse i sin navle og 
marg i sine ben,” og “skal løpe og ikke bli trette, og 
skal gå og ikke bli matte” (L&p 89:18, 20).

Visdomsordet lover deg ikke at du alltid skal være 
frisk, men det lærer hvordan du skal holde den krop-
pen du ble født med, i best mulig kondisjon, og ditt 
sinn mottagelig for klare åndelige tilskyndelser…

Men vi er også lovet en større velsignelse i Visdoms-
ordet. De som adlyder det, er lovet at de “skal finne 
visdom og kunnskapens store skatter, til og med 
skjulte skatter” (L&p 89:19). Dette er den personlige 
åpenbaring som kan hjelpe deg å oppdage usynlige 
krokodiller eller skjulte miner eller andre farer…

Det er et siste løfte i åpenbaringen. Idet han igjen 
omtalte dem som holder og gjør og adlyder disse 
budene, sa Herren: “Jeg… gir dem et løfte at ødeleg-
gelsens engel skal gå dem forbi, likesom med Israels 
barns og ikke slå dem ihjel” (L&p 89:21). Det er et 
bemerkelsesverdig løfte.

For å forstå det, må vi tilbake til Mose tid. Israel-
ittene hadde vært slaver i 400 år. Moses kom som 
deres befrier. Han fremkalte plager over Egypt. 
Farao gikk hver gang med på å frigi israelittene, men 
hver gang brøt han løftet sitt. Til slutt “sa Herren til 

Moses: Enda en plage vil jeg føre over Farao og over 
Egypt, så skal han la dere dra herfra… Alle første-
fødte i landet Egypt skal dø” (2 Mosebok 11:1, 5).

Moses ba israelittene “ta… et lam uten lyte, av 
hannkjønn, årsgammelt… Dere skal ikke bryte noe 
ben på det” (2 Mosebok 12:3, 5, 46; se også Johannes 
19:33).

De skulle tilberede lammet som et festmåltid og 
“ta av blodet og stryke på begge dørstolpene… For 
samme natt vil jeg gå gjennom hele landet Egypt og 
slå i hjel alt førstefødt i landet… Når jeg ser blodet, 
vil jeg gå dere forbi. Intet dødelig slag skal ramme 
dere… Denne dagen skal være en minnedag for 
dere” (2 Mosebok 12:7, 12-14). “Når deres barn sier 
til dere: Hva er meningen med denne skikken? – da 
skal dere si: Det er påskeoffer til Herren” (2 Mose-
bok 12:26-27).

Unge mennesker, dere ser sikkert den profetiske 
symbolikken i påsken. Kristus var “Guds Lam” 
(Johannes 1:29, 36), den førstefødte Sønn, uten lyte. 
Han ble drept uten å bryte hans ben, selv om solda-
tene ble sendt for å gjøre det.

Det er imidlertid ikke den fysiske død vi vil bli spart 
for i en slik påske dersom vi vandrer i lydighet mot 
disse bud, for hver av oss vil dø når tiden er inne. 
Men det er en åndelig død som dere ikke behøver 
å lide. Hvis dere er lydige, vil den åndelige død gå 
dere forbi, for “vårt påskelam er slaktet, Kristus”, 
lærer åpenbaringen oss (1 Kor 5:7).
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Se tillegget for andre 
forslag til undervisning 
og læring.

Hvordan sørger Herren for 
de fattige og trengende?
Da Jesus Kristus kom til jorden, brukte han mye av sin tjenestegjerning på å 
ta seg av de fattige og trengende. Gjennom sin kirke har Herren sørget for en 
måte å ta vare på de fattige og trengende på. Han har bedt oss gi rundhåndet i 
forhold til det vi har mottatt av ham. “Herrens måte å ta hånd om de trengende 
på er annerledes enn verdens måte. Herren har sagt: “Det er nødvendig at [det 
å ta vare på de fattige] skjer på min måte.” [Lære og pakter 104:16; se også vers 
15.] Han er ikke bare interessert i våre umiddelbare behov, han er også opptatt 
av vår evige fremgang. Av denne grunn har Herrens måte alltid innbefattet 
selvhjulpenhet og tjeneste for vår neste i tillegg til omsorg for de fattige” (Die-
ter F. Uchtdorf, “Hjelp på Herrens måte,” Ensign eller Liahona, nov. 2011, 54).

Forbered deg åndelig

Hvilke skriftsteder og andre ressurser vil hjelpe de unge mennene å forstå hvordan Her-
ren tar seg av de fattige og de trengende?

Jesaja 58:6- 11; Malaki 3:8- 10; Matteus 
25:35- 40; L&p 82:18- 19 (Måter å iva-
reta de fattige på)

Jakobs brev 1:27; Mosiah 18:27- 28; 
L&p 42:29- 30 (Viktigheten av å ta vare 
på de fattige og trengende)

Alma 34:27- 28; Mormon 8:35- 37: L&p 
56:16- 18; 70:14 (Herrens advarsel til 
dem som ikke tar vare på de fattige)

L&p 104:15- 18 (Ta vare på de fattige 
på Herrens måte)

Patrick Kearon, “Tilflukt fra stor-
men,” Ensign eller Liahona, mai 2016, 
111–14

Linda K. Burton, “”Jeg var en frem-
med”,” Ensign eller Liahona, mai 2016, 
13–15

Jeffrey R. Holland, “Er vi ikke alle 
tiggere?” Ensign eller Liahona, nov. 
2014, 40- 42

“Medlemmenes innsats for å ta vare 
på de fattige og trengende og yte 
tjeneste,” Håndbok 2: Kirkens admini-
strasjon (2010), 6.2.1

“Tjeneste,” Til styrke for ungdom (2011), 
32–33

Videoer: “Spre Kristi lys,”, “I Was a 
Stranger: Love One Another,” “When 
We Were Strangers,”

Hvordan har du prøvd å 
følge Frelserens eksempel 
når det gjelder å ta seg av 
andre? Hvilke erfaringer 
kan du dele med de unge 
mennene?

Hvilke prinsipper for å 
hjelpe på Herrens måte 
trenger de unge mennene 
å forstå? Hvordan vil det 
å forstå disse prinsippene 
påvirke den tjeneste de 
utfører som prestedøms-
bærere?
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La de unge mennene lede

Et medlem av quorumspresidentskapet (eller en assistent til biskopen i prestenes quorum) 
leder quorumsmøtet. Han leder de unge mennene i å rådføre seg med hverandre om quo-
rumssaker, lærer dem deres prestedømsplikter (fra Skriftene og Plikt overfor Gud- boken), 
oppfordrer dem til å fortelle om erfaringer med å oppfylle sin plikt overfor Gud, og ber en 
veileder eller et annet quorumsmedlem om å holde en leksjon i evangeliet. Han kan forbe-
rede seg ved å fylle ut et møteprogram for et quorumsmøte under et presidentskapsmøte.

Begynn læringsprosessen

Velg mellom disse forslagene, eller finn på dine egne for å repetere forrige ukes leksjon 
og introdusere denne ukens leksjon:

• Be de unge mennene fortelle om 
erfaringer de har hatt nylig som 
minnet dem på noe de lærte i forrige 
ukes leksjon.

• Inviter biskopen til quorumsmøtet 
for å forklare for de unge mennene 
hvordan Kirkens hellige midler 

brukes, herunder fasteoffermidler, 
humanitære bidrag og bidrag til Det 
vedvarende utdannelsesfond (se 
Håndbok 1: Stavspresidenter og biskoper 
[2010], 14.4). Be ham beskrive hvor-
dan han hjelper de trengende å bli 
mer selvhjulpne.

Lær sammen

Hver av aktivitetene nedenfor kan hjelpe de unge mennene å forstå hvordan Herren 
sørger for de fattige og trengende. Ifølge Åndens inspirasjon velger du en eller flere som 
vil fungere best for din klasse:

• I sin tale “Tilflukt fra stormen,” sa 
eldste Patrick Kearon, “Det er finnes 
omtrent 60 millioner flyktninger i 
verden i dag. … Det er sjokkerende å 
tenke på antallet dette gjelder og hva 
dette vil si for hvert individuelle liv.” 
For å hjelpe de unge mennene å bli 
klar over flyktningkrisen og hvor-
dan de kan hjelpe, vis dem en eller 
flere av videoene i denne oversikten. 
Hva føler de for de prøvelsene som 
flyktningene møter? Du kan be små 

grupper av quorumsmedlemmer gå 
gjennom eldste Kearons tale eller 
søster Linda K. Burtons tale “Jeg var 
en fremmed,” og se etter hva de kan 
gjøre for å hjelpe flyktninger. Hjelp de 
unge mennene å planlegge å gjøre noe 
med disse forslagene.

• Be quorumsmedlemmene å sam-
men lese delen om “Tjeneste” i Til 
styrke for ungdom og drøfte hvorfor 
Herren ønsker at vi skal tjene. Du kan 
også be et quorumsmedlem å studere 

Undervisningstips

“Når én stiller et spørsmål, 
kan du vurdere å innby 
andre til å svare istedenfor 
å svare på det selv. Du 
kan for eksempel si: ‘Det 
er et interessant spørsmål. 
Hva mener dere andre?’ 
eller ‘Kan noen hjelpe meg 
med dette spørsmålet?’” 
(Undervisning, intet større 
kall [1999], 64).
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“Tjene andre” delen i Plikt overfor 
Gud - boken (sidene 26–27, 50–51, 
eller 74–75) og komme forberedt til 
å lede en diskusjon med grunnlag i 
læringsaktivitetene i denne delen. Gi 
de unge mennene tid under quorums-
møtet til å utarbeide en personlig plan 
og en quorumsplan for å yte tjeneste 
for noen i nød. Under et fremtidig 
quorumsmøte kan du be dem fortelle 
om erfaringer de har med å gjennom-
føre sine planer.

• La de unge mennene gå sammen 
to og to. Be den ene i hvert par om å 
lese skriftsteder om viktigheten av å 
ta vare på de fattige og trengende, og 
be den andre om å lese skriftsteder 
som advarer dem som ikke tar vare 
på de fattige og trengende (for å finne 
ideer ser du på skriftstedforslagene 
i denne leksjonsoversikten). Be de 
unge mennene studere skriftstedene 
og deretter fortelle partneren sin hva 
de har lært. Spør dem hvorfor det å 
ta vare på de fattige og trengende er 
så viktig for vår himmelske Fader. 
Be de unge mennene drøfte hvor-
dan de kan hjelpe dem som er tren-
gende i sin familie, i menigheten og i 
lokalsamfunnet.

• Gi quorumsmedlemmene kopier av 
eldste Jeffrey R. Hollands tale “Er vi 
ikke alle tiggere?” Be hver ung mann 
om å velge ett av skriftstedene eldste 
Holland siterer om å hjelpe de fattige 

og trengende. Be hver ung mann om 
å dele skriftstedet han har utvalgt, og 
fortelle hva det betyr for ham. Gjen-
nomgå som quorum eldste Hollands 
råd: “Jeg vet ikke nøyaktig hvordan 
hver enkelt av dere bør oppfylle sin 
plikt overfor dem som ikke gjør det 
eller ikke alltid kan hjelpe seg selv. 
Men jeg vet at Gud vet det, og han vil 
hjelpe og veilede dere i barmhjertige 
tjenestegjerninger.” Gi quorums-
medlemmene litt tid til å tenke over 
hvordan de tror Gud ønsker at de skal 
ta vare på de fattige og trengende. Be 
dem uttrykke følelsene sine for resten 
av quorumet.

• Vis videoen “Spre Kristi lys”, og be 
de unge mennene fortelle hva som gjør 
inntrykk på dem ved disse eksem-
plene. Be dem fortelle om erfaringer de 
har hatt med å hjelpe andre, og ting de 
kan gjøre for å hjelpe de trengende.

• Be quorumsmedlemmene sette 
opp en liste over timelige og åndelige 
behov en person kan ha. Skriv på 
tavlen: “Hvordan sørger Herren for 
de fattige og trengende?” Les uttalel-
sen av president Dieter F. Uchtdorf i 
begynnelsen av denne oversikten, og 
be de unge mennene om å lytte etter 
svar på spørsmålet. Be dem fortelle 
om det de finner ut. Hvordan kan vi 
hjelpe de fattige og trengende til å bli 
mer selvhjulpne?

Be de unge mennene fortelle hva de har lært i dag. Hvilke følelser eller tilskyndelser får 
de? Forstår de hva det betyr å ta vare på de trengende på Herrens måte? Har de andre 
spørsmål? Ville det være verdt å bruke mer tid på denne læresetningen?
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Oppfordre til å handle

Den unge mannen som leder, avslutter møtet. Han kan:

• Bære vitnesbyrd om sin preste-
dømsforpliktelse til å tjene og bygge 
opp Guds barn.

• Oppfordre quorumsmedlemmene 
til å følge denne oppfordringen fra 
president Thomas S. Monson: “Måtte 
vi be om inspirasjon til å kjenne 
behovene til menneskene rundt oss, 
og måtte vi så gå ut og hjelpe” (“Gud 
vær med deg til vi ses igjen,” Ensign 
eller Liahona, nov. 2012, 110).

Undervisning på 
Frelserens måte

Frelseren var et eksempel 
og en mentor. Han lærte 
sine disipler å be ved å be 
sammen med dem. Han 
lærte dem å vise kjærlighet 
og yte tjeneste ved måten 
han elsket og betjente dem 
på. Han lærte dem hvor-
dan de skulle undervise 
i hans evangelium ved 
måten han selv underviste 
på. Hvordan kan du følge 
hans eksempel?
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Utvalgte ressurser

Utdrag fra Jeffrey R. Holland, “Er vi ikke alle tiggere?” 
Ensign eller Liahona, nov. 2014, 40- 41

Gitt den monumentale utfordringen med urettfer-
dighet i verden, hva kan én mann eller kvinne gjøre? 
Mesteren selv ga et svar. Da Maria salvet hodet til 
Jesus med en kostbar begravelsessalve før han ble 
forrådt og korsfestet, protesterte Judas Iskariot mot 
denne ekstravagansen og “skjente på henne” [se 
Markus 14:3–5; se også Matteus 26:6–9; Johannes 
12:3–5].

Jesus sa:

“Hvorfor plager dere henne? Hun har gjort en god 
gjerning …

Hun gjorde det hun kunne.”

“Hun gjorde det hun kunne”! Hvilken kortfattet 
oppskrift! En journalist spurte en gang mor Teresa i 
Calcutta om hennes håpløse oppgave med å redde 
de nødlidende i denne byen. Han sa at statistisk sett 
oppnådde hun absolutt ingenting. Denne bemer-
kelsesverdige lille kvinnen svarte at hennes arbeid 
handlet om kjærlighet, ikke statistikk. Til tross for 
det overveldende antallet utenfor hennes rekke-
vidde, sa hun at hun kunne holde budet om å elske 
Gud og sin neste ved å tjene dem som var innenfor 
hennes rekkevidde med de ressurser hun hadde. 
“Det vi gjør er bare en dråpe i havet,” sa hun ved en 
annen anledning. “Men om vi ikke gjorde det, ville 
havet hatt en dråpe mindre [enn] det har” [Mother 
Teresa of Calcutta, My Life for the Poor, red. José Luis 
González- Balado og Janet N. Playfoot (1985), 20]. 
Nøkternt konkluderte journalisten med at kristen-
dommen åpenbart ikke dreier seg om statistikk. Han 
resonnerte med at hvis det ville være større glede i 
himmelen over én synder som omvender seg, enn 
over de nittini som ikke trenger til omvendelse, er 
Gud tydeligvis ikke altfor opptatt av prosentandeler 

[se Malcolm Muggeridge, Something Beautiful for God 
(1986), 28–29, 118–19; se også Lukas 15:7].

Hvordan kan vi “gjøre det vi kan”?

For det første kan vi, slik kong Benjamin forkynte, 
slutte å holde tilbake våre midler fordi vi mener 
fattige selv er skyld i sin elendighet. Kanskje noen 
har skapt sine egne vanskeligheter, men gjør ikke 
vi andre nøyaktig det samme? Er ikke det grunnen 
til at denne barmhjertige mannen spør: “Er vi ikke 
alle tiggere?” [Mosiah 4:19]. Roper vi ikke alle om 
hjelp og håp og svar på bønn? Ber vi ikke alle om 
tilgivelse for feil vi har gjort og vanskeligheter vi 
har forårsaket? Trygler vi ikke alle om at nåden må 
kompensere for våre svakheter, at barmhjertighe-
ten vil seire over rettferdigheten i det minste i vårt 
tilfelle? Ikke rart at kong Benjamin sier at vi får for-
latelse for våre synder ved å be til Gud, som svarer 
medfølende, men vi bevarer en forlatelse for våre 
synder ved medfølende å hjelpe de fattige som ber 
oss om hjelp [se Mosiah 4:11–12, 20, 26].

I tillegg til barmhjertig handling på deres vegne, 
skulle vi også be for de trengende. En gruppe 
zoramitter, som ble betraktet av andre som “urene” 
og som “berme” – dette er ord fra Skriftene – ble 
utstøtt fra sine gudshus “på grunn av sine grove 
klær”. Mormon sier at de var “fattige på denne 
verdens gods, og de var også fattige av hjertet” 
[Alma 32:2–3] – to tilstander som nesten alltid følger 
hverandre. Misjonærledsagerne Alma og Amulek 
imøtegår denne forkastelige avvisningen av de 
dårlig kledde ved å fortelle dem at uansett hvilke 
privilegier andre måtte nekte dem, kan de alltid be 
– på sine marker og i sine hus, i sine familier og i sitt 
hjerte [se Alma 34:17–27].
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Se tillegget for andre 
forslag til undervisning 
og læring.

Hvordan kan jeg finne 
løsninger på mineutfordringer 
og problemer?
Selvhjulpenhet innbefatter evnen til å finne løsninger på egne problemer og 
utfordringer. Mange av disse løsningene finnes i Jesu Kristi gjengitte evange-
lium. Vår himmelske Fader er oppmerksom på de utfordringer vi møter. Han 
elsker oss og ønsker å hjelpe oss. Vi skulle be om veiledning når vi søker etter 
svar på våre utfordringer i Skriftene og profetenes og apostlenes ord.

Forbered deg åndelig

Hvilke skriftsteder og andre ressurser vil hjelpe de unge mennene å forstå hvordan 
evangeliet kan hjelpe dem med livets utfordringer?

Ordspråkene 3:5- 6; Matteus 11:28- 30; 
Markus 4:36- 39; Alma 7:11- 13; Alma 
37:35- 37; 38:5 (Søk Herrens hjelp med 
utfordringer og problemer)

Richard G. Scott, “Gjør utøvelse av 
tro til din førsteprioritet,” Ensign eller 
Liahona, nov. 2014, 92- 95

Jeffrey R. Holland, “Som et knust 
kar,” Ensign eller Liahona, nov. 2013, 
40- 42

“Fysisk og følelsesmessig sunnhet,” 
Til styrke for ungdom (2012), 25- 27

La de unge mennene lede

Et medlem av quorumspresidentskapet (eller en assistent til biskopen i prestenes quorum) 
leder quorumsmøtet. Han leder de unge mennene i å rådføre seg med hverandre om quo-
rumssaker, lærer dem deres prestedømsplikter (fra Skriftene og Plikt overfor Gud- boken), 
oppfordrer dem til å fortelle om erfaringer med å oppfylle sin plikt overfor Gud, og ber en 
veileder eller et annet quorumsmedlem om å holde en leksjon i evangeliet. Han kan forbe-
rede seg ved å fylle ut en møteprogram for et quorumsmøte under et presidentskapsmøte.

Hvordan har evangeliet 
gitt løsninger og trøst i 
vanskelige tider?

Hvilke problemer og 
utford ringer har de unge 
mennene? Hvilke utfor-
dringer kan de møte i 
fremtiden? Hvilke prinsip-
per i evangeliet vil hjelpe 
dem å lykkes med å hånd-
tere disse utfordringene?
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Begynn læringsprosessen

Velg mellom disse forslagene, eller finn på dine egne for å repetere forrige ukes leksjon 
og introdusere denne ukens leksjon:

• Be de unge mennene fortelle om 
erfaringer de har hatt i løpet av uken 
når de har forsøkt å etterleve det de 
har lært om selvhjulpenhet denne 
måneden.

• Be de unge mennene nevne noen 
utfordringer eller problemer som ung-
dom på deres alder står overfor, og 
skriv svarene deres på tavlen. Kan du 
nevne noen usunne eller uproduktive 
ting unge menn noen ganger gjør for 
å takle disse problemene? I løpet av 
leksjonen ber du de unge mennene se 
etter måter evangeliets sannheter kan 
være til hjelp på.

Lær sammen

Hver av aktivitetene nedenfor kan hjelpe quorumsmedlemmene å lære hvordan man 
finner løsninger på egne utfordringer. Følg Åndens veiledning, og velg en eller flere 
som vil fungere best for ditt quorum:

• Be de unge mennene tenke på en 
utfordring eller et problem som unge 
mennesker står overfor i dag. Be 
dem se på emneregisteret i det siste 
konferansenummeret av Ensign eller 
Liahona, og søke etter emner som kan 
bidra til å håndtere dette problemet. 
Be dem granske en av talene som 
omhandler disse emnene, og presen-
tere en uttalelse for quorumet som 
kan hjelpe noen å overvinne sine 
utfordringer. Oppmuntre de unge 
mennene til å bruke emneregisteret 
for å finne hjelp til egne utfordringer.

• Be de unge mennene lese de to siste 
avsnittene av “Fysisk og følelsesmes-
sig sunnhet” i Til styrke for ungdom og 
se etter råd som kan hjelpe dem eller 
noen de kjenner. Gi eksempler på 
“gode løsninger” vi burde se etter når 
vi har problemer. Hvilke løsninger 

tilbyr Jesu Kristi evangelium? Fortell 
om en gang evangeliet ga deg svar på 
eller hjelp til et bestemt problem eller 
en bestemt utfordring. Be de unge 
mennene fortelle om lignende eksem-
pler fra sitt eget liv.

• Les eller gjenfortell følgende uttal-
else av president Thomas S. Monson: 
“Hvor velsignet vi er, mine brødre og 
søstre, som har Jesu Kristi gjengitte 
evangelium i vårt liv og i vårt hjerte. 
Det gir svar på livets største spørs-
mål. Det gir vårt liv mål og mening 
og håp. Vi lever i urolige tider. Jeg 
forsikrer dere om at vår himmelske 
Fader er oppmerksom på de utford-
ringer vi møter. Han elsker hver av 
oss og ønsker å velsigne oss og hjelpe 
oss” (“Ved avslutningen av konferan-
sen,” Ensign eller Liahona, mai 2012, 
115). Be hver ung mann lese et av 

Undervisningstips

“Pass på at du ikke avslut-
ter en god diskusjon for 
snart for å få fremlagt alt 
det materialet du har forbe-
redt. Selv om det er viktig 
å dekke leksjonsmaterialet, 
er det viktigere å hjelpe 
elevene å føle Åndens inn-
flytelse, finne løsninger på 
deres spørsmål, øke deres 
kunnskap om evangeliet 
og forsterke deres beslut-
ning om å holde budene” 
(Undervisning, intet større 
kall [1999], 64).
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skriftstedene fra denne oversikten, og 
fortelle hvordan det kan hjelpe noen 
som står overfor en utfordring eller et 
problem som er vanlig blant ungdom 
i dag. Hva betyr det å stole på Herren 
eller komme til Kristus når vi trenger 
hjelp? Fins det andre skriftsteder de 
unge mennene kommer på, som kan 
anvendes på konkrete utfordringer 
eller problemer?

• Be de unge mennene tenke på noen 
de kjenner som sliter med psykiske 
eller følelsesmessige utfordringer. 
Gi hver ung mann et eksemplar av 
eldste Jeffrey R. Hollands tale “Som 
et knust kar.” Be dem prøve å finne 
svar på hans spørsmål: “Hvordan 
reagerer dere best når psykiske eller 

følelsesmessige utfordringer møter 
dere eller dem dere er glad i?” Opp-
fordre de unge mennene til å fortelle 
hva de lærer, og drøfte hvordan 
disse læresetningene kan hjelpe ved-
kommende de tenker på.

• Be quorumsmedlemmene tenke på 
personlige utfordringer eller proble-
mer de står overfor. Skriv på tavlen de 
fire verktøyene eldste Richard G. Scott 
nevner i sin tale “Gjør utøvelse av tro 
til din førsteprioritet,” og be quo-
rumsmedlemmene sette seg nærmere 
inn i ett av verktøyene som de mener 
kan hjelpe dem med deres utfordrin-
ger. Be dem fortelle hva de lærer av 
eldste Scotts råd.

Be de unge mennene fortelle hva de har lært i dag. Forstår de hvordan de skal finne løsnin-
ger på livets utfordringer i Jesu Kristi evangelium? Hvilke følelser eller tilskyndelser får 
de? Har de andre spørsmål? Ville det være nyttig å bruke mer tid på denne læresetningen?

Oppfordre til å handle

Den unge mannen som leder, avslutter møtet. Han kan:

• Fortelle hvordan det å forstå og 
etterleve evangeliet har hjulpet ham å 
overvinne prøvelser.

• Oppfordre quorumsmedlemmene 
til å bruke det de har lært i dag, til å 
hjelpe eller oppmuntre noen som sli-
ter med følelsesmessige utfordringer.

Undervisning på 
Frelserens måte

Frelseren lærte folk å tenke 
over Skriftene selv og bruke 
dem til å finne svar på egne 
spørsmål. Hvordan kan du 
hjelpe de unge mennene å 
få et ønske om å vende seg 
til Skriftene og profetenes 
ord når de søker løsninger 
på sine utfordringer?
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Gå inn på lds.org/youth/learn for å se denne enheten på Internett.

OVERSIKT OVER ENHETER

“Måtte Guds rike rulle frem så himmelens rike kan komme” (L&p 65:6).

Bærere av Det aronske prestedømme i ditt quorum ble sendt til jorden nettopp i 
denne tiden for å bidra til å forberede verden til Frelserens annet komme. De har 
spesielle gaver og talenter som Herren vil at de skal bruke til å bygge opp hans rike 
og spre hans evangelium. Leksjonene i denne enheten vil hjelpe dem å utvikle disse 
gavene under forberedelsen til å bli ledere og lærere i Kirken og Guds rike.

For å gjøre Plikt overfor Gud til en del av søndagens quorumsmøte, kan du vurdere å 
undervise i Plikt overfor Gud- oversikten nedenfor i løpet av denne enheten.

Oversikter å velge mellom denne måneden:

Hvordan kan jeg være misjonær nå? (Plikt overfor Gud)
Hvordan kan jeg bli en bedre hjemmelærer?
Hvordan vil vår himmelske Fader at jeg skal bruke mine åndelige gaver?
Hvordan kan jeg forberede meg til å skape et Kristus- sentrert hjem?
Hva kan jeg gjøre for å hjelpe nye medlemmer av Kirken?
Hvordan kan jeg hjelpe mine mindre aktive venner å komme tilbake til Kirken?
Hva er Sion?
Hvordan kan jeg delta i å fremskynde Herrens verk?

Desember: Bygg opp Guds 
rike i de siste dager
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GUF

Tenk over hvordan du kan planlegge aktiviteter som 
har sammenheng med det ungdommene lærer. Et 
nettsted for ungdomsaktiviteter er tilgjengelig for 
å hjelpe deg. Mange av læringsaktivitetene i disse 
oversiktene kan også være effektive GUF- aktiviteter. 
Samarbeid med quorumspresidentskapene om å velge 
og planlegge egnede aktiviteter for å forsterke det de 
unge mennene lærer på søndag.

 
Plikt overfor Gud

Følgende deler fra Plikt overfor Gud- heftet er aktuelle 
for leksjonene i denne enheten:

“Forstå læren,” side 18- 20, 42- 44, 66- 68

Innby alle til å komme til Kristus, side 28- 29, 52- 53, 
76- 77
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Se tillegget for andre 
forslag til undervisning 
og læring.

Plikt overfor Gud

Hvordan kan jeg være 
misjonær nå?
Herren har gitt hver bærer av Det aronske prestedømme plikten å innby alle 
til å komme til Kristus (se L&p 20:59). Herrens profeter har også oppfordret 
enhver verdig, habil ung mann i Kirken til å tjene på heltidsmisjon. Når vi 
oppfyller vår plikt i Det aronske prestedømme med å innby alle til å komme til 
Kristus, forbereder vi oss til fremtidig tjeneste som heltidsmisjonærer. På denne 
måten bidrar vi til å bygge opp Guds rike.

Forbered deg åndelig

Studer ydmykt følgende skriftsteder og 
ressurser. Hva føler du deg inspirert til å 
dele med de unge mennene?

Jeg oppfyller min plikt overfor Gud 
(2010), 28- 29, 52- 53, 76- 77

Alma 17:2- 3 (Mosiahs sønner forbe-
redte seg til sin misjon ved å faste, be 
og søke flittig i Skriftene)

Apostlenes gjerninger 2, 16; Mosiah 
18 (Peter, Paulus og Alma innbyr 
andre til å komme til Kristus)

M. Russell Ballard, “Sett din lit til 
Herren,” Ensign eller Liahona, nov. 
2013, 43- 45

David A. Bednar: “Bli misjonær”, 
Ensign eller Liahona, nov. 2005, 44- 47.

David A. Bednar, “Kom og se,” Ensign 
eller Liahona, nov. 2014, 107–10

Video: “Oppfyll din plikt 
overfor Gud,”“Tenk som en 
misjonær,”“Prestedømsplikt: Å for-
kynne evangeliet”

La de unge mennene lede

Et medlem av quorumspresidentskapet (eller en assistent til biskopen i prestenes quo-
rum) leder quorumsmøtet. Han leder de unge mennene i å rådføre seg med hverandre 
om quorumssaker, lærer dem deres prestedømsplikter (fra Skriftene og Plikt overfor 
Gud- boken), oppfordrer dem til å fortelle om erfaringer med å oppfylle sin plikt overfor 
Gud, og inviterer en veileder eller et annet quorumsmedlem til å holde en leksjon i 
evangeliet. Han kan forberede seg ved å fylle ut et møteprogram for et quorumsmøte 
under et presidentskapsmøte.

Hvilke erfaringer har du 
med å dele evangeliet 
med andre? Hvordan har 
andre delt evangeliet med 
deg? Hvis du har vært på 
heltidsmisjon, hvordan 
forberedte du deg til den? 
Når du ser tilbake nå, hva 
mer ville du gjort for å 
forberede deg?

Hvilken virkning vil det å 
dele evangeliet med andre 
ha på de unge mennene? 
Hvordan kan du hjelpe 
dem å forberede seg til 
misjonærarbeid nå og i 
fremtiden?
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Begynn læringsprosessen

Velg mellom disse forslagene, eller finn på dine egne for å repetere forrige ukes leksjon 
og introdusere denne ukens leksjon:

• Be de unge mennene fortelle, 
undervise og bære vitnesbyrd 
om erfaringene de har hatt med å 
anvende det de har lært i tidligere 
leksjoner.

• Be de unge mennene overveie, 
med bønnene hjelp, venner, fami-
liemedlemmer eller mindre aktive 

quorumsmedlemmer som de kan 
innby til å komme til Kristus. Be 
dem skrive disse navnene i sine Plikt 
overfor Gud- bøker (se side 28- 29, 
52- 53, 76- 77). Be de unge mennene 
være oppmerksomme på tilskyndel-
ser de kan få under leksjonen om hva 
de kan gjøre for å dele evangeliet med 
disse personene.

Lær sammen

Hensikten med denne leksjonen er å hjelpe hver ung mann å forberede seg til livslang 
tjeneste som misjonær. Gi de unge mennene tid under quorumsmøtet til å skrive planer 
i sine Plikt overfor Gud- bøker. Oppmuntre dem til å fortelle hverandre om planene sine, 
og på fremtidige quorumsmøter gir du dem anledning til å fortelle om erfaringer de har 
hatt med forberedelse til misjonærtjeneste og å innby andre til å komme til Kristus.

• Vis de unge mennene en koffert, 
og be dem snakke om hva de tren-
ger å ta med seg på misjon (som for 
eksempel hvite skjorter, dresser, sko 
og så videre). Be dem skrive ned ting 
de vil trenge å ta med seg på misjon 
som de ikke kan legge i en koffert. Be 
dem legge til svar de finner i Alma 
17:2- 3 og Lære og pakter 4. Spør de 
unge mennene hva de kan gjøre for 
å utvikle disse egenskapene når de 
forbereder seg til misjonærtjeneste.

• Før quorumsmøtet kan du be de 
unge mennene ta med en gjenstand 
eller et bilde som representerer en 
måte evangeliet har vært til velsig-
nelse for dem på. I løpet av quorums-
møtet kan dere lese sammen historien 
om eldste David A. Bednars sønner 
i hans tale “Kom og se”. Hvorfor 

var den yngste broren så ivrig etter 
å bandasjere sine venners armer? Be 
de unge mennene vise gjenstandene 
eller bildene de har tatt med seg, og 
beskrive velsignelsene disse gjenstan-
dene representerer. Oppfordre dem til 
å tenke på personer de kjenner som 
ikke har mottatt disse velsignelsene, 
og be dem legge en plan for å dele 
evangeliet med dem.

• Be de unge mennene lese som 
quorum oppfordringen fra eldste M. 
Russell Ballard i hans tale “Sett din 
lit til Herren” (i de to avsnittene som 
begynner med “Nøkkelen er at dere 
blir inspirert av Gud”). Fortell om en 
opplevelse du har hatt med å følge 
denne oppfordringen, og be de unge 
mennene fortelle om sine erfaringer. 
Gi dem tid til å tenke på noen de kan 

Undervisningstips

“Pass på at du ikke avslut-
ter en god diskusjon for 
snart for å få lagt frem alt 
det materialet du har forbe-
redt. Selv om det er viktig 
å dekke leksjonsmaterialet, 
er det viktigere å hjelpe 
elevene å føle Åndens inn-
flytelse, finne løsninger på 
deres spørsmål, øke deres 
kunnskap om evangeliet 
og forsterke deres beslut-
ning om å holde budene” 
(Undervisning, intet større 
kall [1999], 64).
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strekke seg ut til og innby til å komme 
til Kristus.

• Skriv på tavlen: “Hva kan jeg gjøre 
for å forberede meg så effektivt som 
mulig til å tjene som heltidsmisjo-
nær?” Be de unge mennene foreslå 
svar. Be dem finne ut hvordan eldste 
David A. Bednar besvarte spørsmå-
let i sin tale “Bli misjonær”. Be dem 
søke i talen etter måter de kan være 
misjonærer på før de reiser på misjon. 
Vis en av videoene som er foreslått 
i denne oversikten, og be quorums-
medlemmene fortelle hvordan slike 
erfaringer kan hjelpe dem å forberede 
seg til misjonærtjeneste.

• Før quorumsmøtet ber du de unge 
mennene forberede seg til å fortelle 
om et eksempel på misjonærarbeid 
fra Skriftene (for eksempel noen av 
dem som er foreslått i denne oversik-
ten). Når de forteller historiene sine, 
spør du dem hva de lærer om å dele 
evangeliet med andre. Hva gjorde 
menneskene i disse historiene for å 
dele evangeliet med andre? Hvordan 
ble andre påvirket av deres undervis-
ning? Hva føler de unge mennene seg 
inspirert til å gjøre for å følge disse 
misjonærenes eksempel?

Be de unge mennene fortelle hva de har lært i dag. Forstår de hva de kan gjøre for å 
forberede seg nå til fremtidig misjonærarbeid? Hvilke andre følelser eller tilskyndelser 
får de? Ville det være verdt å bruke mer tid på denne læresetningen?

Oppfordre til å handle

Den unge mannen som leder, avslutter møtet. Han kan:

• Be hver ung mann skrive i sin Plikt 
overfor Gud- bok noe han vil gjøre for 
å innby noen å komme til Kristus (se 
side 28- 29, 52- 53, 76- 77), og be så noen 
få quorumsmedlemmer fortelle hva 
de har skrevet.

• Fortelle hva han planlegger å 
gjøre for å forberede seg til fremtidig 
misjonærtjeneste.

Undervisning på 
Frelserens måte

Frelseren oppfordret andre 
til å vitne om sannheter de 
lærte, slik at Ånden kunne 
påvirke dem. “Hvem sier 
dere at jeg er?” spurte 
han. Peters vitnesbyrd ble 
styrket da han sa: “Du 
er Messias, den levende 
Guds Sønn” (Matteus 
16:15- 16). Hvordan kan 
det å dele evangeliet med 
andre styrke vitnesbyrdet 
til de unge mennene i 
quorumet?
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Hvordan kan jeg bli en 
bedre hjemmelærer?
Som prestedømsbærere blir vi befalt å “lære (vår) plikt” og “virke … med all 
flid” (L&p 107:99). En av de viktigste plikter bærere av Det aronske preste-
dømme har, er å innby alle til å komme til Kristus (se L&p 20:59). Prester og 
lærere er ytterligere forpliktet til “å besøke hvert enkelt medlems hjem” og 
“alltid å våke over kirken, være til hjelp for medlemmene og styrke dem” (L&p 
20:47, 53). En måte å oppfylle disse pliktene på, er å tjene som hjemmelærere. 
Vi er mest effektive som hjemmelærere når vi elsker, våker over og styrker dem 
vi er satt til å undervise.

Forbered deg åndelig

Studer ydmykt følgende skriftsteder og ressurser. Hva vil inspirere de unge mennene til 
å bli bedre hjemmelærere?

Jeg oppfyller min plikt overfor Gud 
(2010), 28- 29, 52- 53, 76- 77

Alma 18:12- 40; 22:4- 18 (Eksemplene 
med Ammon og Aaron)

L&p 20:46- 59 (Bærere av Det aronske 
prestedømme har plikt til å innby alle 
til å komme til Kristus)

Thomas S. Monson, “Sanne hyrder,” 
Ensign eller Liahona, nov. 2013

“Hjemmelæreres ansvar,” Håndbok 2: 
Kirkens administrasjon (2010), 6.1.1.

“Undervisningsdelen av hjemme-
undervisningen,” Undervisning, intet 
større kall (1999), 145- 46

Video: “Hjemmeundervisning: 
Oppmuntre bærere av Det aronske 
prestedømme”

La de unge mennene lede

Et medlem av quorumspresidentskapet (eller en assistent til biskopen i prestenes quorum) 
leder quorumsmøtet. Han leder de unge mennene i å rådføre seg med hverandre om quo-
rumssaker, lærer dem deres prestedømsplikter (fra Skriftene og Plikt overfor Gud- boken), 
oppfordrer dem til å fortelle om erfaringer med å oppfylle sin plikt overfor Gud, og invite-
rer en veileder eller et annet quorumsmedlem til å holde en leksjon i evangeliet. Han kan 
forberede seg ved å fylle ut en agenda for et quorumsmøte under et presidentskapsmøte.

Hva har du gjort for å bli en 
bedre hjemmelærer? Hvor-
dan har hjemmeundervis-
ning vært til velsignelse 
for deg og andre? Hvilke 
erfaringer kan du dele med 
de unge mennene?

Hva syns de unge mennene 
om hjemmelærerarbeidet? 
Hvilke erfaringer kan de 
dele med hverandre?

Merk: Som forberedelse til 
denne leksjonen kan du 
vurdere å be de quorums-
medlemmene som tjener 
som hjemmelærere, be sin 
hjemmelærer- ledsager om 
å overvære dette quorums-
møtet og delta når dere 
drøfter hvordan dere kan 
bli bedre hjemmelærere.
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Begynn læringsprosessen

Velg mellom disse forslagene, eller finn på dine egne for å repetere forrige ukes leksjon 
og introdusere denne ukens leksjon:

• Be de unge mennene rapportere 
om hva de gjorde for å utføre even-
tuelle oppdrag de fikk under forrige 
ukes leksjon.

• Be de unge mennene fortelle om 
sine erfaringer som hjemmelærere eller 
om besøk fra hjemmelærere. Hvorfor 
ber Herren prestedømsbærere om å 
besøke familier som hjemmelærere?

Lær sammen

Formålet med denne leksjonen er å hjelpe hver ung mann å legge en plan for hvordan 
han kan bli en bedre hjemmelærer. Gi de unge mennene tid under quorumsmøtet til å 
skrive planer i sine Plikt overfor Gud- bøker. Oppfordre dem til å dele sine planer med 
hverandre. I fremtidige quorumsmøter ber du dem fortelle om erfaringer de har hatt 
med å tjene som hjemmelærer.

• Les sammen Lære og pakter 20:53, 
og be de unge mennene sette opp en 
liste (eller tegne et bilde) over måter 
hjemmelærere kan “våke over kirken, 
være til hjelp for medlemmene og 
styrke dem” på. Hvordan kan de unge 
mennene bli bedre hjemmelærere? 
Vurder å be biskopen, høyprestenes 
gruppeleder eller eldstenes quorums-
president snakke med quorumet om 
hvordan man blir en god hjemmelæ-
rer. (Se Plikt overfor Gud,52, 76.) Vurder 
å be de unge mennene på forhånd å 
tenke ut spørsmål de kan stille disse 
lederne om hjemmelærerarbeidet. 
Be de unge mennene slå opp “Hand-
ling”- delen i sine Plikt overfor Gud- 
bøker (side 25, 55 eller 77) og legge 
planer for å bli bedre hjemmelærere.

• Be hver ung mann lese en av 
historiene fra president Thomas S. 
Monsons tale “Sanne hyrder.” Be hver 
enkelt komme frem og gjenfortelle 
historien med egne ord, og fortelle 

hva den lærer oss om hvordan vi kan 
bli en bedre hjemmelærer.

• Del quorumet i to grupper, og be 
hver gruppe lage en liste over ting 
som kan gjøre dem til bedre hjem-
melærere. Etter noen minutter ber du 
en gruppe legge til mer på listen ved å 
lese “Undervisningsdelen av hjemme-
undervisningen” i Undervisning, intet 
større kall, 145- 46. Be den andre grup-
pen legge til mer på listen ved å lese 
paragraf 7.4.1 i Håndbok 2. Be gruppen 
legge frem det som står på listen, og 
oppmuntre hver ung mann til å velge 
en ting fra listen som han vil jobbe 
med før sitt neste hjemmelærerbesøk. 
Be quorumsmedlemmene rollespille 
et effektivt hjemmelærerbesøk.

• Vis videoen “Hjemmeundervis-
ning: Oppmuntre bærere av Det aron-
ske prestedømme,” og be de unge 
mennene lete etter måter bærere av 
Det aronske prestedømme kan delta 
i hjemmelærerarbeidet på. Hvilke 

Undervisningstips

“Du kan gi elevene større 
tillit til sin egen evne til å 
delta i en diskusjon hvis 
du reagerer positivt på alle 
oppriktige kommentarer. 
Du kan for eksempel si: 
‘Takk for svaret. Det var 
tankevekkende’ … eller 
‘Det er et godt eksempel’ 
eller ‘Jeg har verdsatt 
alt dere har sagt i dag’” 
(Undervisning, intet større 
kall [1999], 64).
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erfaringer kan de unge mennene 
fortelle om som ligner dem de ser i 
videoen? Hva lærer de unge mennene 
av denne videoen som kan hjelpe 
dem å bli bedre hjemmelærere?

• Be halve quorumet lese om 
Ammon i Alma 18:12- 40, og be den 
andre halvparten lese om Aaron i 
Alma 22:4- 18. Be dem lete etter og 
fortelle om ting de lærer av Ammon 
og Aaron som kan hjelpe dem å blir 

bedre hjemmelærere – for eksempel 
måten de underviste ved Ånden på, 
måten de underviste ved kjærlighet 
på, måten de tilpasset læresetningene 
for å imøtekomme behov på, måten 
de bar sitt vitnesbyrd på, måten de 
brukte Skriftene på, måten de stilte 
spørsmål på og så videre. (Denne 
aktiviteten er tilpasset fra en personlig 
studieaktivitet på side 193 i Forkynn 
mitt evangelium).

Be de unge mennene fortelle hva de har lært i dag. Forstår de hvordan de kan bli bedre 
hjemmelærere? Hvilke følelser eller tilskyndelser får de? Har de andre spørsmål? Ville 
det være verdt å bruke mer tid på denne læresetningen?

Oppfordre til å handle

Den unge mannen som leder, avslutter møtet. Han kan:

• Hjelpe quorumet å forberede en 
kort presentasjon om hjemmeunder-
visning basert på det de har lært i dag. 
De kan legge den frem for eldstenes 
quorum på et fremtidig quorumsmøte.

• Forklare at i ukene som kommer, 
vil de bli oppmuntret til å fortelle om 
erfaringene de har gjort seg.

Undervisning på 
Frelserens måte

I enhver situasjon var 
Frelseren det fullkomne 
eksempel og den full-
komne mentor overfor 
dem han underviste. Hvor-
dan kan de unge mennene 
lære av ditt eksempel – og 
eksemplet til andre bærere 
av Det melkisedekske pres-
tedømme – når de anstren-
ger seg for å utføre sine 
plikter som hjemmelærere?
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Se tillegget for andre 
forslag til undervisning 
og læring.

Hvordan vil vår himmelske 
Fader at jeg skal bruke 
mine åndelige gaver?
Åndelige gaver er velsignelser eller evner som gis ved Den hellige ånds kraft. 
Som barn av vår himmelske Fader har vi alle åndelige gaver. Gud gir oss disse 
gavene så vi kan tjene andre og bidra til å bygge opp hans rike. Han har befalt 
oss å flittig lete etter og utvikle våre åndelige gaver.

Forbered deg åndelig

Når du studerer disse skriftstedene og andre ressurser om åndelige gaver, bør du tenke 
over hvordan du kan hjelpe de unge mennene å identifisere noen av sine gaver og bruke 
dem til å hjelpe andre.

1 Korinterbrev 12:3- 27; Moroni 10:8- 
18; L&p 46:8- 29 (Åndens gaver)

David A. Bednar: “Et årvåkent blikk,” 
Ensign, des. 2006, 31- 36; eller Liahona, 
des. 2006, 14- 20

“Åndelige gaver,” Tro mot pakten 
(2004), 165- 67

“Åndens gaver,” Evangeliets prinsipper 
(2009), 109- 32

Video: “En eiendommelig gave”

La de unge mennene lede

Et medlem av quorumspresidentskapet (eller en assistent til biskopen i prestenes quorum) 
leder quorumsmøtet. Han leder de unge mennene i å rådføre seg med hverandre om quo-
rumssaker, lærer dem deres prestedømsplikter (fra Skriftene og Plikt overfor Gud- boken), 
oppfordrer dem til å fortelle om erfaringer med å oppfylle sin plikt overfor Gud og inviterer 
en veileder eller et annet quorumsmedlem til å holde en leksjon i evangeliet. Han kan for-
berede seg ved å fylle ut et Møteprogram for et quorumsmøte under et presidentskapsmøte.

Hvilke åndelige gaver 
har du? Hvordan har de 
vært til velsignelse for deg 
og andre, spesielt i din 
prestedømstjeneste? Hvor-
dan har andres åndelige 
gaver vært til velsignelse 
for deg? Hvordan har du 
identifisert dine gaver?

Hvorfor er det viktig for de 
unge mennene å vite om 
sine åndelige gaver? Hvor-
dan kan de bruke dem når 
de oppfyller sine preste-
dømsplikter? Hvordan vil 
dette hjelpe dem å forbe-
rede seg til sine fremtidige 
roller, sitt fremtidige hjem 
og sin fremtidige familie?



320

Begynn læringsprosessen

Velg mellom disse forslagene, eller finn på dine egne for å repetere forrige ukes leksjon 
og introdusere denne ukens leksjon:

• Be hver ung mann skrive en setning 
som oppsummerer forrige ukes lek-
sjon og presentere den for quorumet.

• Ta med deg til klassen en pent 
innpakket eske med “Lære og pakter 
46:8- 9” skrevet på en papirlapp inni. 

Be de unge mennene forestille seg hva 
som kan være inne i esken. Be en av 
dem åpne esken og lese skriftstedet. 
Hva er “de beste gaver”? Hva må vi 
gjøre for å motta dem? Oppmuntre 
de unge mennene til å tenke på disse 
spørsmålene under leksjonen.

Lær sammen

Alle aktivitetene nedenfor vil hjelpe quorumsmedlemmer å lære om Åndens gaver. Følg 
Åndens inspirasjon, og velg en eller flere som vil fungere best for ditt quorum:

• Del quorumet inn i grupper, og 
gi hver gruppe et av skriftstedene 
som står i denne oversikten. Be hver 
gruppe sette opp en liste over de 
åndelige gavene som blir nevnt i 
deres skriftsted, og peke på hvorfor 
Gud gir oss åndelige gaver. Be en ung 
mann fra hver gruppe fortelle hva 
hans gruppe fant. Hvilke av disse 
gavene har de unge mennene? (Hvis 
noen av de unge mennene har mottatt 
sin patriarkalske velsignelse, foreslår 
du at de leser velsignelsen sin senere 
for å finne ut hvilke åndelige gaver 
de er blitt gitt.) Hvilke gaver skulle 
de gjerne hatt? Hvordan kan disse 
gavene hjelpe dem å bli mer effektive 
i å oppfylle sine prestedømsplikter?

• Be de unge mennene lese listen 
med åndelige gaver i 1 Korinterbrev 
12:8- 10; Moroni 10:9- 16; eller Lære og 
pakter 46:13- 25 og finne en gave de 
gjerne vil lære mer om. Gi dem tid 
til å studere den gaven de valgte ved 
hjelp av ressurser som for eksempel 

“Åndens gaver” i Evangeliets prinsip-
per (side 125- 30), “Åndelige gaver” i 
Tro mot pakten (side 176- 77) eller Vei-
ledning til Skriftene. Be dem fortelle 
hva de finner ut. Hvordan kan disse 
gavene brukes for å bidra til å bygge 
opp Guds rike?

• Be de unge mennene lage en liste 
over de forskjellige posisjonene på et 
sportslag (for eksempel et fotballag 
eller et baseballag). Hvordan bidrar 
hver spiller til at laget vinner? Be 
dem lese 1 Korinterbrev 12:12- 21, der 
Paulus sammenligner Kirken med et 
legeme. Hva lærer disse analogiene 
de unge mennene om hvordan vi bru-
ker våre åndelige gaver til å bidra til 
å bygge opp Guds rike? Nevn eksem-
pler på åndelige gaver du har lagt 
merke til hos quorumsmedlemmene 
(se for eksempel vers 8- 10 eller listen i 
begynnelsen av eldste David A. Bed-
nars tale “Et årvåkent blikk”). Spør 
quorumspresidenten om han vil lede 
en samtale om hvordan quorumet kan 

Undervisningstips

“Latterliggjør eller kriti-
ser aldri et spørsmål eller 
en kommentar, men vis 
høflighet og kjærlighet når 
du gjør ditt beste for å gi 
respons. Når folk føler at 
deres kommentarer blir 
verdsatt, vil de være mer 
innstilt på å fortelle om 
egne erfaringer og følel-
ser og bære vitnesbyrd” 
(Undervisning, intet større 
kall [1999], 64).
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arbeide sammen og bruke sine gaver 
til å tjene andre og bidra til å bygge 
opp Guds rike.

• Be hver ung mann se på listen med 
over åndelige gaver på side 165- 66 i 
Tro mot pakten og velge en eller flere 
som han gjerne vil utvikle. Be ham 
forklare hvorfor han valgte nettopp 
de gavene. Hvordan utvikler vi 
åndelige gaver? Be de unge mennene 
se i Lære og pakter 46:7- 12 og “Vi 
kan utvikle våre gaver” i Evangeliets 
prinsipper, side 114- 31. Be dem fortelle 
hva de finner ut. Hva forteller Lære 
og pakter 46:9 de unge mennene om 
hvem som kan være kvalifisert til 
åndelige gaver?

• Vis en av videoene i denne over-
sikten, og be de unge mennene tenke 
på og nevne et talent eller en gave 
de ser i hvert medlem av quorumet 
(pass på at de gode egenskapene i 
hver ung mann blir nevnt). Be de 
unge mennene lese Matteus 25:14- 30, 
eller be et quorumsmedlem gjenfor-
telle lignelsen om talentene. Hvordan 
angår denne lignelsen de gaver Gud 
har gitt oss? Hvordan kan vi som 
prestedømsbærere bruke våre talenter 
til å tjene andre og utføre våre pres-
tedømsplikter? Be de unge mennene 
skrive ned sine tanker, og be noen av 
dem fortelle resten av quorumet hva 
de skrev.

Be de unge mennene fortelle hva de har lært i dag. Forstår de åndelige gaver bedre? 
Hvilke følelser eller tilskyndelser får de? Har de andre spørsmål? Ville det være verdt å 
bruke mer tid på denne læresetningen?

Oppfordre til å handle

Den unge mannen som leder, avslutter møtet. Han kan:

• Oppmuntre de unge mennene til å 
bruke en av sine åndelige gaver denne 
uken til å gjøre noe for noen de kjenner.

• Fortelle hva han planlegger å gjøre 
for å utvikle åndelige gaver, og be 
quorumsmedlemmene om å lage sine 
egne planer.

Undervisning på 
Frelserens måte

Frelseren kjente sine disi-
pler. Han fant unike måter 
å hjelpe dem å lære og 
vokse på. Når de strevde, 
ga han dem ikke opp, 
men fortsatte å elske dem 
og betjene dem (se Mar-
kus 9:24). Hjelp de unge 
mennene å forstå hvem de 
er og hvilke gaver de har. 
Oppmuntre dem til å se 
etter måter de kan bruke 
disse gavene til å tjene 
andre på.
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Utvalgte ressurser

Utdrag fra David A. Bednar, “Et årvåkent blikk,” Lia-
hona, des. 2006, 17

På generalkonferansen i oktober 1987 talte eldste 
Marvin J. Ashton, medlem av De tolv apostlers 
quorum, om åndelige gaver. Jeg minnes med glede 
hvilken virkning hans budskap hadde på meg den 
gangen, og det han forklarte da, øver fremdeles inn-
flytelse på meg i dag. I sitt budskap beskrev eldste 
Ashton detaljert flere mindre iøynefallende ånde-
lige gaver – egenskaper og evner som mange av 

oss kanskje ikke har betraktet som åndelige gaver. 
Eldste Ashton belyste for eksempel gavene å spørre, 
å lytte, å høre og benytte en stille, lav røst, å være i 
stand til å gråte, å unngå strid, å være omgjengelig, 
å unngå unødvendige gjentakelser, å søke det som 
er rettferdig, å se hen til Gud for veiledning, å være 
disippel, å vise omsorg for andre, å være i stand til 
å grunne, å bære et kraftig vitnesbyrd og å motta 
Den hellige ånd (se “Der er mange gaver”, Lys over 
Norge, jan. 1988, 17).
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DESEMBER: BYGG OPP GUDS RIKE I DE SISTE DAGER

Se tillegget for andre 
forslag til undervisning 
og læring.

Hvordan kan jeg forberede 
meg til å skape et 
Kristus- sentrert hjem?
Å bygge opp Guds rike begynner med å bygge opp et rettferdig hjem og en 
rettferdig familie. Familien er den viktigste enheten i Kirken. Som medlemmer 
av Kirken skulle vi skape et hjem der Ånden er til stede. Et Kristus- sentrert 
hjem gir oss et forsvarssted mot synd, et tilfluktssted fra verden og forplik-
tende, ekte kjærlighet. Enten vårt hjem er stort eller lite, kan det være et “bøn-
nens hus, et fastens hus, et troens hus, et lærdommens hus, et herlighetens hus, 
et ordens hus, et Guds hus” (L&p 88:119).

Forbered deg åndelig

Hvilke skriftsteder og taler vil hjelpe de unge mennene å forberede seg til å skape et 
Kristus- sentrert hjem?

1 Nephi 1:1; Enos 1:1- 3; Mosiah 27:14 
(Rettferdige fedres innflytelse)

Salmene 127:3; Mosiah 4:14- 15; L&p 
68:25- 28; 88:119; 93:40 (Foreldre blir 
befalt å undervise og oppfostre sine 
barn)

“Familien – En erklæring til verden,” 
Ensign eller Liahona, nov. 2010, 129

Henry B. Eyring, “Til mine barne-
barn,” Ensign eller Liahona, nov. 2013

Richard G. Scott, “For fred i hjem-
met,” Ensign eller Liahona, mai 2013, 
29- 31

David A. Bednar, “Himmelens kref-
ter,” Ensign eller Liahona, mai 2012, 
48- 51

“Familie,” Til styrke for ungdom (2011), 
14- 15

Video: “I sannhet en far”

La de unge mennene lede

Et medlem av quorumspresidentskapet (eller en assistent til biskopen i prestenes quorum) 
leder quorumsmøtet. Han leder de unge mennene i å rådføre seg med hverandre om quo-
rumssaker, lærer dem deres prestedømsplikter (fra Skriftene og Plikt overfor Gud- boken), 
oppfordrer dem til å fortelle om erfaringer med å oppfylle sin plikt overfor Gud, og invite-
rer en veileder eller et annet quorumsmedlem til å holde en leksjon i evangeliet. Han kan 
forberede seg ved å fylle ut en agenda for et quorumsmøte under et presidentskapsmøte.

Hva gjør du for å gjøre 
ditt hjem til et forsvar 
mot synd og en tilflukt fra 
verden? Hva gjør du for å 
undervise dine barn og din 
familie i evangeliet?

Tenk på hjemmene der de 
unge mennene bor. Hvilke 
erfaringer får de nå som vil 
hjelpe dem å oppdra sin 
egen rettferdige familie?
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Begynn læringsprosessen

Velg mellom disse forslagene, eller finn på dine egne for å repetere forrige ukes leksjon 
og introdusere denne ukens leksjon:

• På tavlen skriver du spørsmålet 
fra tittelen på forrige ukes leksjon, og 
spør de unge mennene hvordan de 
ville besvare dette spørsmålet.

• Be de unge mennene beskrive 
hvordan et hjem ville vært om det 
var designet av en som elsker musikk 
(eller filmer eller sport). Hva ville de 

unge mennene finne der? Hva ville de 
føle der? Spør dem så hvordan de tror 
et Kristus- sentrert hjem er. På hvil-
ken måte ville det vært unikt? Hva 
ville de se der? Hva ville de føle der? 
Be dem foreslå svar på spørsmålet 
“Hvordan kan jeg forberede meg til å 
skape et Kristus- sentrert hjem?”

Lær sammen

Alle aktivitetene nedenfor kan hjelpe quorumsmedlemmene å forstå hvordan de kan 
skape et Kristus- sentrert hjem. Følg Åndens inspirasjon, og velg en eller flere som vil 
fungere best for ditt quorum:

• Les sammen som et quorum 
Mosiah 4:14- 15 og skriv på tavlen 
hvilke prinsipper i disse versene som 
vil hjelpe de unge mennene å skape 
et Kristus- sentrert hjem. Vis en eller 
begge videoene som er foreslått i 
denne oversikten. Be de unge men-
nene tenke på seg selv som fedre 
mens de ser på. Etter hver video 
ber du de unge mennene drøfte hva 
hovedbudskapet er, og hvilke andre 
prinsipper de lærte som vil hjelpe 
dem å skape et Kristus- sentrert hjem. 
Vurder å legge til disse prinsippene 
på tavlen. Be dem gi eksempler på 
disse prinsippene fra deres egen fami-
lie eller andre familier.

• Be en ung mann lese høyt Lære 
og pakter 88:119 og skrive på tavlen 
hvilke prinsipper som gjelder for et 
rettskaffent hjem. Be de unge men-
nene velge et av disse prinsippene 
og fortelle hvordan de tror dette 

prinsippet kan anvendes i et rett-
skaffent hjem. Oppmuntre dem til 
å fortelle om eksempler de har sett. 
Hva kan de unge mennene gjøre for å 
innføre disse prinsippene i sitt nåvæ-
rende og sitt fremtidige hjem? Som en 
del av denne samtalen ber du de unge 
mennene lese avsnittet med tittelen 
“Vær så snill å hjelpe min mann å for-
stå” fra eldste David A. Bednars tale 
“Himmelens krefter.” Spør de unge 
mennene hva de tror det betyr å være 
en prestedømsleder i hjemmet.

• Be de unge mennene nevne eksem-
pler på innflytelsesrike fedre i Mor-
mons bok (du finner noen eksempler 
i skriftstedene som er foreslått i denne 
oversikten). Be de unge mennene 
nevne andre egenskaper hos sine 
fedre eller andre fedre som de kjenner 
som de kunne tenke seg å etterligne? 
Hva er fedrenes rolle i oppbyggin-
gen av Guds rike? Hva gjorde disse 

Undervisningstips

“Diskusjon i smågrupper 
kan på et øyeblikk enga-
sjere dem som synes å tape 
interesse eller konsentra-
sjon” (Undervisning, intet 
større kall [1999], 72).



325

fedrene som hadde positiv innflytelse 
på deres barn? Hva kan de unge men-
nene gjøre for å følge deres eksempel?

• Be de unge mennene skrive på 
tavlen sine beste råd til et par som 
skal gifte seg. Del president Henry B. 
Eyrings tale “Til mine barnebarn” i 
deler, og gi de unge mennene deler av 
talen å lese. Be dem legge til punkter i 
listen på tavlen som de finner i presi-
dent Eyrings tale og drøfte hva de kan 
gjøre nå for å forberede seg til å skape 
et Kristus- sentrert hjem.

• Del quorumet inn i grupper, og for-
del eldste Richard G. Scotts tale “For 
fred i hjemmet” mellom gruppene. Be 
gruppene studere sin del av talen og 
lete etter beskrivelser eller kjennetegn 
på et Kristus- sentrert hjem. Be dem 
fortelle hva de har funnet ved å tegne 
bilder av hvordan et Kristus- sentrert 
hjem ser ut. Hva kan de unge men-
nene gjøre for å bidra til at deres hjem 
er mer Kristus- sentrert nå? Hvordan 
kan de forberede seg til å skape et 
Kristus- sentrert hjem i fremtiden?

Be de unge mennene fortelle hva de har lært i dag. Forstår de hvordan de kan skape et 
Kristus- sentrert hjem? Hvilke følelser eller tilskyndelser får de? Har de andre spørs-
mål? Ville det være verdt å bruke mer tid på denne læresetningen?

Oppfordre til å handle

Den unge mannen som leder, avslutter møtet. Han kan:

• Fortelle hva han gjør for å forberede 
seg til å skape et Kristus- sentrert hjem.

• Be quorumsmedlemmene om å 
gjøre noe som styrker deres hjem.

Undervisning på 
Frelserens måte

Frelseren stilte sine føl-
gesvenner spørsmål som 
fikk dem til å tenke og føle 
dypt. Han stolte på dem og 
forberedte dem. Tenk over 
hvordan du kan hjelpe de 
unge mennene å forstå 
hvor viktig det er å oppdra 
en rettferdig etterslekt og 
forberede seg til å skape 
Kristus- sentrerte hjem.
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Utvalgte ressurser

Utdrag fra Henry B. Eyring, “Til mine barnebarn,” 
Ensign eller Liahona, nov. 2013

Vår himmelske Fader har skapt hver av oss unik. 
Ikke to av oss har nøyaktig de samme erfaringene. 
Ingen familier er like. Derfor er det ikke over-
raskende at råd om hvordan man velger lykke i 
familien er vanskelig å gi. Likevel har en kjærlig 
himmelsk Fader beredt den samme veien til lykke 
for alle sine barn. Uansett hvordan våre personlige 
egenskaper er eller hva våre erfaringer vil være, er 
det bare én plan for lykke. Den planen er å følge alle 
Guds bud.

For oss alle, også mine barnebarn som vurderer 
ekteskap, er det ett overordnet bud som vil hjelpe 
oss å møte utfordringene og lede oss til kjernen av et 
lykkelig familieliv. Det angår alle relasjoner uansett 
omstendigheter. Det er gjentatt overalt i Skriftene og 
i profetenes læresetninger i vår tid. Her er Bibelens 
ordlyd av Herrens råd til alle som ønsker å leve 
sammen for alltid i kjærlig lykke:

“Og en av dem, en lovlærd, fristet ham og sa:

Mester! Hvilket bud er det største i loven?

Jesus sa til ham: Du skal elske Herren din Gud av hele 
ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand.

Dette er det største og første bud.

Men et annet er like stort: Du skal elske din neste 
som deg selv.

På disse to bud hviler hele loven og profetene” 
[Matteus 22:35-40].

Ut fra dette enkle utsagnet er det ikke vanskelig å 
oppsummere alt jeg har lært om hvilke valg som 
fører til lykke i familier. Jeg begynner med spørsmå-
let: “Hvilke valg har ledet meg til å elske Herren av 
hele mitt hjerte, hele min sjel og av all min forstand?” 
For meg har det vært å velge å være der jeg følte 
glede over tilgivelse gjennom Herrens forsoning.
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Se tillegget for andre 
forslag til undervisning 
og læring.

Hva kan jeg gjøre for å hjelpe 
nye medlemmer av Kirken?
For mange mennesker kan det å bli medlem av Kirken være utfordrende. Det 
kan innbefatte å forsake gamle vennskap og tilpasse seg en ny livsstil. Hvert 
nytt medlem i Kirken trenger vennskap, en ansvarsoppgave og oppfostring i 
“Guds gode ord” (Moroni 6:4). Vi kan hjelpe nye medlemmer ved å bli venner 
med dem, tjene sammen med dem og dele vårt vitnesbyrd med dem.

Forbered deg åndelig.

Studer ydmykt følgende skriftsteder og ressurser. Hva føler du deg inspirert til å dele 
med de unge mennene?

Lukas 22:32; Romerbrevet 15:1- 2; 
Moroni 6:4- 5; L&p 81:5; 108:7 (Styrk 
andre hellige)

Neill F. Marriott, “Hva skal vi 
gjøre?” Ensign eller Liahona, mai 
2016, 10–12

Neil L. Andersen, “Den som mottar 
dem, mottar meg,” Ensign eller  
Liahona, mai 2016, 49–52

“Venner,” Til styrke for ungdom (2011), 
16- 17

Video: “Misjonærarbeid og innsats 
for å holde på medlemmene: Geor-
gia Elias,” “Hjelp nye medlemmer å 
bringe et navn til templet”

La de unge mennene lede

Et medlem av quorumspresidentskapet (eller en assistent til biskopen i prestenes quo-
rum) leder quorumsmøtet. Han leder de unge mennene i å rådføre seg med hverandre om 
quorumssaker, lærer dem deres prestedømsplikter (fra Skriftene og Plikt overfor Gud- 
boken), oppfordrer dem til å fortelle om erfaringer med å oppfylle sin plikt overfor Gud, og 
ber en veileder eller et annet quorumsmedlem om å holde en leksjon i evangeliet. Han kan 
forberede seg ved å fylle ut en agenda for et quorumsmøte under et presidentskapsmøte.

Hva har du gjort for å 
bidra til å styrke nye med-
lemmer? Hva gjorde andre 
for å hjelpe deg etter at du 
ble døpt?

Er det noen unge menn i 
ditt quorum som er nye 
medlemmer av Kirken? 
Hvordan har de tilpasset 
seg medlemskapet i Kir-
ken? Hvordan har andre 
unge menn hjulpet dem?
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Begynn læringsprosessen

Velg mellom disse forslagene, eller finn på dine egne for å repetere forrige ukes leksjon 
og introdusere denne ukens leksjon:

• Sett de unge mennene i par, og gi 
dem et par minutter til å fortelle hva 
de husker fra forrige ukes leksjon. Be 
et par om å fortelle quorumet hva de 
husker.

• Be de unge mennene beskrive noen 
følelser som følger med nye erfarin-
ger, for eksempel første dag i en ny 

klasse, å begynne i en klubb eller på 
et lag eller å starte i ny jobb. Be dem 
snakke sammen om hvordan disse 
følelsene kan ligne de følelsene nye 
medlemmer av Kirken opplever. Be 
dem fortelle om lignende erfaringer 
de har gjort seg, enten som nye med-
lemmer selv eller sammen med andre 
nye medlemmer.

Lær sammen

Alle aktivitetene nedenfor kan hjelpe quorumsmedlemmene med å lære hvordan de kan 
styrke nye medlemmer. Følg Åndens inspirasjon, og velg en eller flere som vil fungere 
best for ditt quorum:

• Be de unge mennene se for seg et 
medlem av Kirken som strekker seg 
ut til nye medlemmer som kanskje 
har en annen bakgrunn enn medlem-
met selv. De unge mennene kunne 
lage en liste på tavlen over ting som 
dette medlem av Kirken kan gjøre 
eller ikke gjøre for at de nye medlem-
mene skal føle seg velkommen. Eldste 
Neil L. Andersen fortalte i “Den som 
mottar dem, mottar meg” om flere 
personer som strakk seg ut til nye 
medlemmer, og søster Sister Neill F. 
Marriott i talen “Hva skal vi gjøre?” 
fortalte om den velkomst hun fikk 
som nytt medlem fra sin ektemanns 
ste- bestemor. Hva kan de unge men-
nene lære fra disse historiene og som 
de kan føye til på listen? 

• På tavlen skriver du skriftsteds-
henvisninger (som for eksempel 
dem som står i denne oversikten) om 

vårt ansvar for å styrke våre søsken 
i troen. Be hver ung mann om å lese 
en av skriftstedshenvisningene og 
tenke på hvordan det gjelder nye 
medlemmer av Kirken. Be ham skrive 
en kort oppsummering av avsnittet 
på tavlen og komme med et eksempel 
på det prinsippet det omtaler. Spør de 
unge mennene hvorfor det er viktig å 
styrke nye medlemmer av Kirken.

• Be de unge mennene se på video en 
“Misjonærarbeid og innsats for å 
holde på medlemmene: Georgia 
Elias” og lete etter ting Georgias nye 
menighet gjorde for å hjelpe henne 
å holde seg sterk i evangeliet etter 
hun ble døpt. Hva annet lærer de 
fra Georgias erfaring som kan hjelpe 
dem å styrke nye medlemmer? Be de 
unge mennene tenke på de nye med-
lemmene i menigheten sin. Hvilke 
spørsmål kan de ha? Hvordan kan 

Undervisningstips

“Før leksjonen begynner, 
ber du to personer lytte 
nøye og være forberedt til 
å oppsummere et hoved-
poeng i leksjonen eller hele 
leksjonen» (Undervisning, 
intet større kall [1999], 94).
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quorumsmedlemmene hjelpe dem? 
Som en del av denne samtalen ønsker 
du kanskje å vise og drøfte videoen 
“Hjelp nye medlemmer å bringe et 
navn til templet.”

• Be de unge mennene lese “Venner” 
i Til styrke for ungdom og se etter svar 
på spørsmålet “Hva betyr det å være 
en sann venn?” Be dem fortelle hva 
de finner, og fortell om en erfaring der 
noen var en sann venn for dem. Hvor-
for er det spesielt viktig for oss å være 

gode venner for nye medlemmer av 
Kirken? Be de unge mennene lage en 
liste over nye medlemmer de kjenner, 
og drøfte hvordan de kan anvende 
rådet i Til styrke for ungdom om å bli 
venner med dem.

• Be quorumet fullføre en av føl-
gende studieaktivitetene fra Forkynn 
mitt evangelium,side 222: den andre 
aktiviteten “Personlig studium” eller 
den tredje aktiviteten “Studium med 
ledsageren”.

Be de unge mennene fortelle hva de har lært i dag. Forstår de hvordan de kan bidra til å 
styrke nye medlemmer? Hvilke følelser eller tilskyndelser får de? Har de flere spørs-
mål? Ville det være verdt å bruke mer tid på denne læresetningen?

Oppfordre til å handle

Den unge mannen som leder, avslutter møtet. Han kan:

• Bære vitnesbyrd om viktigheten av 
å bli venner med nye medlemmer.

• Be de unge mennene om å sette 
seg et personlig mål i sine Plikt overfor 
Gud- bøker om å bli venner med 
nye medlemmer (se “Innby alle til å 
komme til Kristus”, side 28- 29, 52- 53, 
or 76- 77).

Undervisning på 
Frelserens måte

Frelseren gav sine føl-
gesvenner anledninger 
til å lære gjennom mek-
tige erfaringer. Da han 
viste seg for nephittene, 
inviterte han dem til å 
komme til ham en etter en, 
så de selv kunne se, føle 
og kjenne ham. Når du 
underviser de unge men-
nene, ber du dem tenke 
over hvordan de kan bli 
venner med, tjene og dele 
sitt vitnesbyrd med nye 
medlemmer av Kirken.
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Utvalgte ressurser

Utdrag fra Neill F. Marriott, “Hva skal vi gjøre?” 
Ensign eller Liahona, mai 2016, 10

Da jeg ble født, plantet mine foreldre et magnoliatre 
i bakgården slik at det kunne være magnoliablom-
ster i mitt bryllup, som skulle holdes i mine forfed-
res protestantiske kirke. Men den dagen jeg skulle 
gifte meg, var det ingen foreldre ved min side, og 
ingen magnoliablomster, for som ettårig konvertitt 
til Kirken, hadde jeg reist til Salt Lake City, Utah, 
for å motta min tempelbegavelse og bli beseglet til 
David, min forlovede.

Da jeg dro fra Louisiana og nærmet meg Utah, kom 
en følelse av hjemløshet over meg. Før vielsen skulle 
jeg bo hos Davids ste- bestemor, som var kjent som 
kjære tante Carol.

Her skulle jeg, en fremmed i Utah, bo i en fremmeds 
hus før jeg skulle bli beseglet – for evigheten – til 
en familie jeg knapt kjente. (Heldigvis elsket jeg og 
stolte på min kommende ektemann og Herren!)

Da jeg sto ved inngangsdøren til tante Carols hus, 
ønsket jeg bare å trekke meg bort. Døren gikk opp – 
jeg sto der som en forskremt hare – og tante Carol, 
uten å si et ord, strakte ut armene og omfavnet meg. 
Hun, som ikke hadde egne barn, visste – hennes 
omsorgsfulle hjerte visste – at jeg trengte et sted jeg 
kunne føle tilhørighet. For et trøstende og vakkert 
øyeblikk det var! Min frykt forsvant, og jeg fikk en 
følelse av å bli forankret på et åndelig trygt sted.

Å vise kjærlighet betyr å gi plass til andre i ditt liv, 
slik tante Carol gjorde for meg.
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Se tillegget for andre 
forslag til undervisning 
og læring.

Hvordan kan jeg hjelpe 
mine mindre aktive venner å 
komme tilbake til Kirken?
Noe av vår plikt som prestedømsbærere er å være oppmerksomme overfor 
quorumsmedlemmer og venner som ikke kommer til kirken. President Monson 
har ofte anmodet oss om å “komme til unnsetning” (“Til unnsetning,” Ensign 
eller Liahona, mai 2001, 48). Vi kan hjelpe våre mindre aktive venner ved å 
forsikre oss om at de føler vår oppriktige kjærlighet og omtanke, bære vitnes-
byrd ved ord og handling og inkludere dem i våre aktiviteter.

Forbered deg åndelig

Studer ydmykt disse skriftstedene og andre ressurser. Hva føler du deg inspirert til å 
dele med de unge mennene?

Lukas 15 (Lignelsen om det tapte får, 
den tapte sølvpengen og den for-
tapte sønn)

Alma 31:34- 35; L&p 18:10, 14- 16 (Sje-
lers verdi er stor)

L&p 20:46- 47, 53- 55 (Det aronske pres-
tedømmes plikter)

Mervyn B. Arnold, “Til unnsetning: 
Vi kan klare det,” Ensign eller Liahona, 
mai 2016, 53–55

Thomas S. Monson: “Se andre slik 
de kan bli,” Ensign eller Liahona, nov. 
2012, 68- 71

Dieter F. Uchtdorf, “Kom og bli med 
oss,” Ensign eller Liahona, nov. 2013, 
21- 24

Videoer: “Vi er brødre”, “Hjelp andre 
å komme tilbake til Kirken”

La de unge mennene lede

Et medlem av quorumspresidentskapet (eller en assistent til biskopen i prestenes quorum) 
leder quorumsmøtet. Han leder de unge mennene i å rådføre seg med hverandre om quo-
rumssaker, lærer dem deres prestedømsplikter (fra Skriftene og Plikt overfor Gud- boken), 
oppfordrer dem til å fortelle om erfaringer med å oppfylle sin plikt overfor Gud og invite-
rer en veileder eller et annet quorumsmedlem til å holde en leksjon i evangeliet. Han kan 
forberede seg ved å fylle ut en agenda for et quorumsmøte under et presidentskapsmøte.

Hvilke erfaringer har du 
med å hjelpe dem som er 
mindre aktive? Hva har 
du lært av disse erfarin-
gene som kan hjelpe de 
unge mennene når de prø-
ver å nå ut til sine mindre 
aktive venner?

Hvilke medlemmer av 
quorumet er ikke tilstede 
regelmessig? Hva vet 
quorumsmedlemmene 
om dem? Hvordan kan du 
inspirere quorumsmed-
lemmene til å strekke seg 
ut til dem?
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Begynn læringsprosessen

Velg mellom disse forslagene, eller finn på dine egne for å repetere forrige ukes leksjon 
og introdusere denne ukens leksjon:

• Be de unge mennene rapportere om 
hva de gjorde for å fullføre de oppdra-
gene de mottok i forrige ukes leksjon.

• Vis en av videoene som er fore-
slått i denne oversikten, eller fortell 
om en opplevelse du har hatt med å 

hjelpe en mindre aktiv venn eller et 
familiemedlem tilbake til Kirken. Be 
de unge mennene lese Alma 31:34- 35 
og L&p 18:10, 14- 16. Hva lærer vi av 
disse skriftstedene og opplevelsene 
om hva vår himmelske Fader føler for 
sine barn?

Lær sammen

Alle aktivitetene nedenfor kan hjelpe quorumsmedlemmene å lære hvordan de kan bidra 
til å styrke sine mindre aktive venner. Følg Åndens inspirasjon, og velg en eller flere 
som vil fungere best for ditt quorum:

• Be de unge mennene tenke på en 
gang da de mistet noe svært verdifullt. 
Hva gjorde de for å prøve å finne det? 
Be hvert quorumsmedlem lese en av 
lignelsene i Lukas 15. Be dem gjenfor-
telle lignelsen med egne ord og finne 
et utsagn fra lignelsen som oppsum-
merer det Frelseren underviste. Hva 
lærer de unge mennene av handling-
ene til hyrden, kvinnen og faren i disse 
lignelsene? Hvordan kan de unge 
mennene følge deres eksempel i forsø-
ket på å hjelpe dem som er “tapt” fra 
deres quorum? Be de unge mennene 
fortelle om erfaringer de har hatt med 
venner eller familiemedlemmer som 
har kommet tilbake til Kirken etter å 
ha vært mindre aktive.

• Be de unge mennene lese Lære og 
pakter 18:10- 13, og be dem fortelle 
hvordan de vil fullføre denne setnin-
gen: “Sjeler er av stor verdi fordi …” Be 
de unge mennene lete i Lære og pakter 
20:46- 47, 53- 55, og be dem skrive på 
tavlen ord eller setninger som beskriver 

deres prestedømsplikter. Hvilke av 
disse ordene beskriver hvordan vi kan 
hjelpe quorumsmedlemmer som er 
mindre aktive? Be quorumspresidenten 
lede en samtale om ting de unge men-
nene kan gjøre for å nå ut til et mindre 
aktivt quorumsmedlem.

• Be et medlem av quorumet om å 
lese eldste Mervyn B. Arnolds tale på 
forhånd “Til unnsetning: Vi kan klare 
det.” Be ham komme forberedt til å 
dele en eller to historier fra talene som 
gjorde inntrykk på ham. Be de unge 
mennene drøfte hvordan histori-
ene kan gjelde dem som et quorum. 
Hvem kjenner de som ikke har vært 
til stede i Kirken? Hvordan kan de 
samarbeide som quorum for å hjelpe 
vedkommende å komme nærmere 
Frelseren? Du kan også innby de unge 
mennene til å se etter de fire hoved-
prinsippene i eldste Arnolds tale. 
Kjenner de personer som er eksempler 
på disse prinsippene? Hva kan de 
gjøre for å bli som disse personene?

Undervisningstips

“Å lytte er et uttrykk for 
kjærlighet. Det krever ofte 
et offer. Hvis vi virkelig 
lytter til andre, gir vi ofte 
avkall på det vi selv ønsker 
å si, så de kan uttrykke 
seg” (Undervisning, intet 
større kall [1999], 66).
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• Skriv på tavlen noen grunner folk 
gir for ikke å komme i kirken, som 
for eksempel: “Jeg er i tvil om Kir-
kens lære,” “Jeg passer ikke sammen 
med folk i Kirken,” “Jeg tror ikke jeg 
kan leve opp til Kirkens normer,” 
“Jeg kjenner et medlem av Kirken 
som er en hykler,” osv. Be de unge 
mennene se etter president Dieter F. 
Uchtdorfs svar på disse betenkelig-
hetene i hans tale “Kom og bli med 
oss.” Gi de unge mennene anledning 

til å rollespille hvordan de ville ha 
svart dersom en venn uttrykte en av 
disse betenkelighetene.

• Be de unge mennene lese en av 
historiene i president Thomas S. Mon-
sons tale “Se andre slik de kan bli”, og 
fortelle hva historien lærer dem om 
hvordan vi kan hjelpe våre mindre 
aktive venner å komme tilbake til Kir-
ken. Be quorumet drøfte hvordan de 
kan anvende president Monsons råd.

Be de unge mennene fortelle hva de har lært i dag. Forstår de hvordan de skal bidra til 
å styrke sine mindre aktive venner? Hvilke følelser eller tilskyndelser får de? Har de 
andre spørsmål? Ville det være verdt å bruke mer tid på denne læresetningen?

Oppfordre til å handle

Den unge mannen som leder, avslutter møtet. Han kan:

• Rådføre seg med quorumet om 
hvordan de helt konkret kan invitere 
mindre aktive medlemmer til kirken 
og GUF.

• Utfordre de unge mennene til å ta 
kontakt med et mindre aktivt medlem 
og rapportere tilbake neste uke.

Undervisning på 
Frelserens måte

Frelseren elsket sine føl-
gesvenner, ba for dem og 
betjente dem ustanselig. 
Hvem i ditt quorum trenger 
mer oppmerksomhet, kjær-
lighet og bønner? Hva kan 
du gjøre for å hjelpe dem?
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Utvalgte ressurser

Utdrag fra Thomas S. Monson: “Se andre slik de kan bli,” 
Ensign eller Liahona, nov. 2012, 68- 69

Det finnes utallige personer som har lite eller intet 
vitnesbyrd akkurat nå, de som kunne og ville få et 
slikt vitnesbyrd om vi ville være villige til å gjøre en 
innsats for å bære vårt og hjelpe dem å forandre seg. 
I noen tilfeller kan vi anspore til endring. Jeg nevner 
først de som er medlemmer, men som ikke i dag er 
fullt ut engasjert i evangeliet.

For mange år siden, på en områdekonferanse som 
ble avholdt i Helsinki i Finland, hørte jeg et sterkt, 
minneverdig og motiverende budskap under et 
møte for mødre og døtre. Jeg har ikke glemt dette 
budskapet, selv om nesten 40 år har gått siden jeg 
hørte det. Blant mange sannheter taleren drøftet, sa 
hun at en kvinne trenger å bli fortalt at hun er vak-
ker. Hun trenger å bli fortalt at hun er verdsatt. Hun 
trenger å bli fortalt at hun er verdifull.

Brødre, jeg vet at menn er omtrent som kvinner i så 
måte. Vi trenger å bli fortalt at vi betyr noe, at vi er 
flinke og verdifulle. Vi trenger å bli gitt en sjanse til 
å tjene. For de medlemmer som har glidd bort fra 
aktivitet eller som holder igjen og ikke engasjerer 
seg, kan vi ydmykt søke en måte å nå dem på. Å be 
dem om å tjene i en eller annen funksjon kan være 
den stimulering de trenger for å komme tilbake til 
full aktivitet. Men ledere som kunne ha hjulpet i 
denne forbindelse, er noen ganger motvillige til å 
gjøre det. Vi må huske at folk kan forandre seg. De 
kan legge bak seg dårlige vaner. De kan omvende 
seg fra overtredelser. De kan bære prestedømmet 
verdig. Og de kan tjene Herren flittig. La meg gi 
dere noen illustrasjoner.

Kort tid etter at jeg ble medlem av De tolv apostlers 
quorum, fikk jeg anledning til å ledsage president 
N. Eldon Tanner, en rådgiver til president David O. 
McKay, til en stavskonferanse i Alberta i Canada. 
Under møtet leste stavspresidenten navnene på fire 
brødre som hadde kvalifisert seg til å bli ordinert til 
eldste. Dette var menn som president Tanner kjente, 
for han hadde en gang bodd i dette området. Presi-
dent Tanner kjente og husket dem imidlertid slik de 
en gang var, og visste ikke at de hadde forandret sitt 
liv og var fullt kvalifisert til å bli eldste.

Stavspresidenten leste navnet på den første man-
nen og ba ham reise seg. President Tanner hvisket 
til meg: “Se på ham. Jeg trodde aldri han ville klare 
det.” Stavspresidenten leste navnet på den andre 
mannen, og han reiste seg. President Tanner dyttet 
igjen til meg og tilkjennega sin forbauselse. Og slik 
var det med alle de fire brødrene.

Etter møtet fikk president Tanner og jeg anledning 
til å gratulere disse fire brødrene. De hadde vist at 
menn kan forandre seg.

På 1940-  og 50- tallet var en amerikansk fengselsdirek-
tør, Clinton Duffy, kjent for sin innsats for å rehabi-
litere mennene i fengselet sitt. En kritiker sa: “Du 
burde vite at leoparder ikke forandrer flekkene sine!”

Duffy svarte: “Du burde vite at jeg ikke arbeider 
med leoparder. Jeg arbeider med menn, og menn 
forandrer seg hver eneste dag” [i Bill Sands, The 
Seventh Step (1967), 9].
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Se tillegget for andre 
forslag til undervisning 
og læring.

Hva er Sion?
Herren befaler oss å “søk(e) å fremme og grunnfeste Sions sak” (L&p 6:6). 
Sion henviser til Herrens folk som er av ett hjerte og ett sinn og bor sammen i 
rettferdighet. Vi kan grunnfeste Sion ved å bygge opp enhet og åndelig styrke i 
vårt hjem, våre menigheter eller våre grener og våre lokalsamfunn.

Forbered deg åndelig

Studer disse skriftstedene og ressursene ydmykt. Hva vil inspirere de unge mennene til 
å bygge opp Sion?

Mosiah 18:21; L&p 38:27 (Vi skulle 
søke etter enhet)

4 Nephi 1:1- 18 (Nephittene og lama-
nittene lever sammen i en Sion- 
lignende tilstand)

L&p 6:6; 11:6; 12:6; 14:6 (Søk å opp-
rette Sions sak)

L&p 97:21; Moses 7:18 (Hva er Sion?)

Henry B. Eyring, “Våre hjerter knyttet 
sammen i enighet”, Ensign og Liahona, 
nov. 2008, 68–71.

D. Todd Christofferson, “Kom til 
Sion”, Ensign og Liahona, nov. 2008, 
37- 40.

“Sion,” Tro mot pakten (2004), 137

Videoer: “Daytons ben,”“Spre Kristi 
lys”

La de unge mennene lede

Et medlem av quorumspresidentskapet (eller en assistent til biskopen i prestenes quo-
rum) leder quorumsmøtet. Han leder de unge mennene i å rådføre seg med hverandre 
om quorumssaker, lærer dem deres prestedømsplikter (fra Skriftene og Plikt overfor 
Gud- boken) og inviterer en veileder eller et annet quorumsmedlem til å holde en 
leksjon i evangeliet. Han kan forberede seg ved å fylle ut en agenda for et quorumsmøte 
under et presidentskapsmøte.

Hvordan prøver du å følge 
Sions prinsipper i ditt eget 
liv og i familien? Når har 
du følt en ånd av enhet i en 
menighet eller i din familie?

Er de unge mennene i ditt 
quorum forent? Hva kan 
de gjøre for å grunnfeste 
Sion? Hvilke hindringer 
kan de støte på?
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Begynn læringsprosessen

Velg mellom disse forslagene, eller finn på dine egne for å repetere forrige ukes leksjon 
og introdusere denne ukens leksjon:

• Be hvert quorumsmedlem fullføre 
denne setningen: “Det vi lærte forrige 
uke, var viktig for meg fordi…”

• Skriv Sion på tavlen, og be de unge 
mennene skrive ned ord som faller 
dem inn når de tenker på Sion. Be 
dem lese side 137 i Tro mot pakten og 
føy dem til på listen. Hva er vår rolle 
som prestedømsbærere i oppbyggin-
gen av Sion?

Lær sammen

Alle aktivitetene nedenfor kan hjelpe quorumsmedlemmene å lære om Sion. Følg 
Åndens inspirasjon, og velg en eller flere som vil fungere best for ditt quorum:

• Les sammen Moses 7:18- 19 og se 
etter andre navn på Sion. Be de unge 
mennene forestille seg hvordan en 
“hellighetens by” ville være? Hvor-
dan vil den være annerledes enn den 
verden vi lever i nå? Be dem skrive 
på tavlen ting som ikke ville finnes i 
en hellighetens by og ting som ville 
finnes i en hellighetens by. Oppmun-
tre dem til å lese 4 Nephi 1:1- 18, på 
jakt etter ting de kan føye til på listen 
sin. Hva må forandres i oss som 
enkeltmennesker hvis vi skal bygge 
opp Sion? Hva kan de unge mennene 
gjøre for å bygge opp Sion i sin fami-
lie? i sitt quorum?

• Be de unge mennene lese Lære og 
pakter 6:6; 11:6; 12:6 og 14:6 og finne 
et uttrykk som er felles for dem. Hva 
tror de unge mennene det betyr å 
grunnfeste Sions sak? Vis en av video-
ene som foreslås i denne oversikten, 
og be quorumsmedlemmene finne ut 
hvordan de unge mennene i video-
ene prøver å grunnfeste Sions sak. 

Hva er det med disse unge mennenes 
holdninger og ønsker som imponerer 
dem? Hvordan kan de følge de unge 
mennenes eksempel for å bidra til å 
grunnfeste Sion?

• Les sammen som quorum de 
første fem avsnittene i eldste D. Todd 
Christoffersons tale “Kom til Sion,” og 
se etter svar på spørsmålet “Hva betyr 
det å flykte fra Babylon og komme 
til Sion?” Del quorumet i tre grup-
per, og be gruppene lese avsnittene 
“Enhet”, “Hellighet” eller “Omsorg 
for de fattige” i talen. Be dem drøfte 
i sin gruppe hvilke ting de kan gjøre 
for å anvende disse prinsippene for å 
bygge opp Sion i sitt quorum og sin 
familie. Be dem fortelle hva de snak-
ket om til resten av quorumet.

• Del quorumet i to grupper. Be en 
gruppe lese og drøfte Mosiah 18:21 
og Lære og pakter 38:27, og be den 
andre gruppen lese og drøfte Lære 
og pakter 97:21 og Moses 7:18. Be 
gruppene planlegge en konkretisering 

Undervisningstips

“Vi skulle ikke tillegge 
Kirkens ledere uttalelser 
uten å få kilden til uttalel-
sen bekreftet. Når vi siterer 
Skriftene, skulle vi passe 
på at vi bruker sitatene i 
sin sammenheng” (Under-
visning, intet større kall 
[1999], 53).
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de kan bruke til å undervise resten 
av klassen hva de lærte fra Skriftene 
(hvis de trenger hjelp, henviser du til 
“Sammenligninger og konkretisering” 
på side 175 i Undervisning, intet større 
kall). Be dem dele forslagene sine med 
hverandre. Hvilke velsignelser kom-
mer av å være forent som familie, som 
quorum og som menighet eller gren?

• Les sammen som quorum L&p 
38:27. • Hvorfor ønsker Herren at 
vi skal være ett? Fordel avsnitt fra 
president Henry B. Eyrings tale “Våre 
hjerter knyttet sammen i enhet” blant 

de unge mennene, og be dem finne 
prinsipper som president Eyring 
trekker frem, som kan hjelpe oss å 
oppnå større enhet i våre familier og 
quorum. Be de unge mennene skrive 
prinsippene de finner, på tavlen. Hva 
er noen hindringer som gjør det van-
skelig for unge menn å skape enhet? 
Hvordan kan de overvinne disse 
hindringene? Oppmuntre de unge 
mennene til å sette seg personlige mål 
om å anvende et av disse prinsippene 
for å øke enheten i sin familie. Arbeid 
sammen for å sette et lignende mål for 
å bli mer forent som et quorum.

Be de unge mennene fortelle hva de har lært i dag. Forstår de hva Sion er? Hvilke følel-
ser eller tilskyndelser får de? Har de flere spørsmål? Ville det være verdt å bruke mer 
tid på denne læresetningen?

Oppfordre til å handle

Den unge mannen som leder, avslutter møtet. Han kan:

• Be quorumet strekke ut en hånd til 
noen som ikke føler seg inkludert i 
sitt quorum eller sin vennekrets.

• Si litt om hans følelser for Sion og 
viktigheten av enhet i quorumet.

Undervisning på 
Frelserens måte

Frelseren forberedte seg til 
å undervise ved å tilbringe 
tid alene i bønn og faste for 
å motta veiledning fra vår 
himmelske Fader. Hvor-
dan vil du følge Frelserens 
eksempel når du forbe-
reder deg til å undervise 
de unge mennene om å 
grunnfeste Sion i sitt hjem, 
quorum og lokalsamfunn?
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Se tillegget for andre 
forslag til undervisning 
og læring.

Hvordan kan jeg delta i å 
fremskynde Herrens verk?
Vi lever i de siste dager, da Herren oppfyller sitt løfte: “Se, jeg vil fremskynde 
mitt verk i dets tid” (L&p 88:73). Bærere av Det aronske prestedømme har en 
viktig oppgave i dette arbeidet. Vi kan delta ved å innby alle til å komme til 
Kristus ved å dele evangeliet med andre, yte Kristus- lignende tjeneste, verdig 
utføre prestedømsordinanser, styrke nye medlemmer, hente de mindre aktive 
tilbake og sørge for frelsende ordinanser for de døde.

Forbered deg åndelig

Hvilke skriftsteder og andre ressurser vil inspirere de unge mennene til å delta i å frem-
skynde Herrens verk?

Jesaja 11:9; 1 Nephi 13:37; 14:14 (Profe-
tier om Herrens verk)

Mosiah 28:1–3 (Mosiahs sønner 
ønsker å forkynne evangeliet)

Moses 1:39 (Gud beskriver sitt verk)

L&p 20:46- 60 (Plikter for bærere av 
Det aronske prestedømme)

L&p 138:56 (Guds trofaste barn ble 
forberedt i det førjordiske liv til å 
arbeide i Herrens vingård)

Thomas S. Monson, “Villig og verdig 
til å tjene,” Ensign eller Liahona, mai 
2012, 66- 69

Dieter F. Uchtdorf, “Sover du gjen-
nom gjenopprettelsen?” Ensign eller 
Liahona, mai 2014, 58- 62

S. Gifford Nielsen, “Vi må frem-
skynde Herrens slagplan!” Ensign 
eller Liahona, nov. 2013, 33–35

La oss fremskynde arbeidet med å 
frelse sjeler

La de unge mennene lede

Et medlem av quorumspresidentskapet (eller en assistent til biskopen i prestenes quo-
rum) leder quorumsmøtet. Han leder de unge mennene i å rådføre seg med hverandre 
om quorumssaker, lærer dem deres prestedømsplikter (fra Skriftene og Plikt overfor 
Gud- heftet), oppfordrer dem til å fortelle om erfaringer med å oppfylle sin plikt overfor 
Gud, og inviterer en veileder eller et annet quorumsmedlem til å holde en leksjon i 
evangeliet. Han kan forberede seg ved å fylle ut et møteprogram for et quorumsmøte 
under et presidentskapsmøte.

Hvilke tegn har du sett på 
at Herren fremskynder sitt 
verk i vår tid? Hvilke erfa-
ringer kan du fortelle om 
som kan inspirere de unge 
mennene til å være aktive 
deltagere i dette arbeidet?

Hvilke talenter og evner 
legger du merke til i de 
unge mennene som kan 
gjøre dem spesielt effek-
tive til å fremme Herrens 
verk? Hva gjør de allerede 
for å delta i arbeidet?



339

Begynn læringsprosessen

Velg mellom disse forslagene, eller finn dine egne for å repetere forrige ukes leksjon og 
introdusere denne ukens leksjon: 

• Be de unge mennene fortelle, 
undervise og bære vitnesbyrd om 
erfaringene de har hatt med å anvende 
det de har lært i tidligere leksjoner.

• Skriv på tavlen: Hva er Herrens 
verk? Be quorumsmedlemmene 
komme frem til tavlen og skrive 
mulige svar på dette spørsmålet. Be 
dem legge til mer på denne listen 
etter hvert som de lærer mer i løpet av 
denne leksjonen.

Lær sammen

Hver av aktivitetene nedenfor vil hjelpe de unge mennene å oppdage hvordan de kan 
delta når Herren fremskynder sitt arbeid. Ifølge Åndens inspirasjon velger du en eller 
flere som vil fungere best for din klasse:

• Skriv ordet fremskynde på tavlen, 
og be noen om å lese Lære og pakter 
88:73. Be quorumet snakke om hva 
det innebærer å fremskynde noe (de 
kan om nødvendig slå opp ordet i en 
ordbok). Spør de unge mennene hvor-
for de tror Herrens verk må fremskyn-
des i vår tid. Be dem lete etter svar på 
dette spørsmålet i skriftstedene som 
er foreslått i denne oversikten, eller 
andre skriftsteder de kan komme på.

• Noen dager i forveien ber du 
de unge mennene om å gå inn på 
det som står under Vi fremskynder 
arbeidet med å frelse sjeler på LDS.
org, og gjennomgå noen av ressursene 
der. Be dem komme til quorumsmøtet 
forberedt på å dele noe fra nettstedet 
som har inspirert dem til å delta mer 
helhjertet i Herrens verk.

• Be de unge mennene gjennomgå en 
av konferansetalene i denne oversik-
ten, og se etter uttalelser som inspi-
rerer dem til å delta mer helhjertet i 
Herrens arbeid. Be dem fremlegge 
disse uttalelsene og forklare hvorfor 
de finner dem inspirerende.

• Les som quorum eldste S. Gifford 
Nielsens beskrivelse av slagplaner 
i talen “Vi må fremskynde Herrens 
slagplan!” Be quorumspresidenten 
lede en diskusjon om en “slagplan” 
for at quorumet kan delta mer helhjer-
tet i et eller annet aspekt av Herrens 
arbeid, for eksempel å dele evangeliet 
med andre, bringe tilbake et quo-
rumsmedlem eller utføre tempelar-
beid og slektshistorie.

Undervisningstips

“Du kan vise at du lytter 
ved å ha et interessert 
ansiktsuttrykk. Du kan 
se på den som snakker, 
istedenfor å se i leksjons-
boken eller på andre ting i 
rommet. Du kan oppmun-
tre den som snakker, til å 
fullføre tankerekken, uten 
å avbryte ham eller henne. 
Du kan la være å bryte for 
tidlig inn i samtaler med 
råd eller bedømmelser” 
(Undervisning, intet større 
kall [1999], 66).
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Be de unge mennene fortelle hva de har lært i dag. Hvilke følelser eller tilskyndelser får 
de? Forstår de hvordan de kan delta i å fremskynde Herrens verk? Har de andre spørs-
mål? Ville det være nyttig å bruke mer tid på dette emnet?

Oppfordre til å handle

Den unge mannen som leder, avslutter møtet. Han kan:

• Fortelle quorumet hvordan det 
å gjøre Herrens arbeid har styrket 
hans vitnesbyrd og hva han har blitt 
tilskyndet til å gjøre som følge av 
denne leksjonen.

• Be quorumsmedlemmene velge noe 
spesielt de vil gjøre – som et quorum 
og hver for seg – for å fremskynde 
Herrens verk.

Undervisning på 
Frelserens måte

Frelseren stilte spørsmål 
som fikk hans tilhengere 
til å tenke og føle dypt. De 
visste at han elsket dem, 
og de følte seg trygge på 
å uttrykke sine tanker og 
personlige følelser. Når du 
oppriktig lytter og viser 
interesse for quorumsmed-
lemmenes svar og innsikt, 
vil du hjelpe dem å føle 
Frelserens kjærlighet.
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Utvalgte ressurser

Utdrag fra S. Gifford Nielsen, “Vi må fremskynde Her-
rens slagplan!,” Ensign eller Liahona, nov. 2013

Da jeg spilte fotball, tenkte jeg på slagplaner. Det 
var ingen tvil om at hvis laget vårt var forberedt 
med riktige strategier, ville vi lykkes. Jeg snakket 
imidlertid nylig med den legendariske BYU-trene-
ren Lavell Edwards om slagplanene våre, og han sa: 
“Jeg blåste i hvilken strategi du beordret, så lenge vi 
scoret touchdown!” Som en av quarterbackene hans, 
trodde jeg det var mye mer komplisert enn som så, 
men kanskje hans enkle filosofi er grunnen til at han 
har et stadion oppkalt etter seg.

Siden vi alle er på Herrens lag, har vi alle vår egen 
slagplan for å vinne? Er vi klare til å spille? Hvis vi 
som medlemmer virkelig var glad i vår familie, våre 
venner og kolleger, burde vi ikke da ønske å bære 
vitnesbyrd for dem om det gjengitte evangelium? …

La meg dele med dere en slagplan jeg har følt meg 
tilskyndet til å gjennomføre etter å ha bedt og lest 
kapittel 13 i Forkynn mitt evangelium, og grunnet på 
tidligere erfaringer. Jeg vil be dere overveie disse tre 
punktene når dere tenker på deres plan.

For det første: Be uttrykkelig om å kunne bringe 
noen nærmere Frelseren og hans evangelium hver 
dag. Dere kan gjøre dette ved å se alle mennesker 
som sønner og døtre av Gud, som hjelper hverandre 
på reisen hjem. Tenk på de nye vennene dere vil få.

For det annet: Be for misjonærene i deres område og 
deres undersøkere ved navn hver dag. Den eneste 
måten å gjøre dette på er å hilse på dem, se på skiltet 
deres, kalle dem ved navn og spørre dem hvem de 
underviser. Eldste Russell M. Nelson sa forstandig: 
“Inntil du kjenner en persons navn og ansikt, kan ikke 
Herren hjelpe deg å kjenne hans eller hennes hjerte.”

Jeg var tilstede ved dåpen til en fantastisk søster 
som bar sitt vitnesbyrd. Jeg vil alltid huske da hun 
sa: “Jeg har aldri hatt så mange som ber for meg, og 
følt så mye kjærlighet! Jeg vet at dette verk er sant!”

For det tredje: Inviter en venn på en aktivitet i eller 
utenfor deres hjem. Uansett hvor dere går eller hva 
dere gjør, tenk på hvem som ville hatt glede av det, 
og lytt så til Åndens veiledning.
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Gå inn på lds.org/youth/learn for å se disse forslagene på Internett.

TILLEGG

Lærings-  og undervisningsforslag 

Frelseren brukte Skriftene til å undervise og vitne om sin misjon. Han lærte folk å 
grunne på Skriftene og bruke dem til å finne svar på spørsmål. Han hjalp dem å opp-
dage evangeliets lærdommer i sine egne erfaringer og i verden rundt seg ved å bruke 
eksempler som de kunne kjenne seg igjen i. Han oppfordret dem til å bli vitner om 
hans læresetninger ved å undervise og vitne for andre og på denne måten utdype sin 
forståelse av læren.

En del av ditt ansvar som lærer for ungdom, er å forberede læringsaktiviteter som 
følger prinsippene som Frelseren viste ved eksempel. Bruk forslagene i dette tilleg-
get eller andre undervisningsstrategier du kommer på, for å hjelpe ungdommene å 
granske profetenes ord, se eksempler på prinsippene de lærer, og dele evangeliet med 
andre. Du kan tilpasse disse forslagene til ethvert leksjonsemne.

Når du planlegger aktiviteter, skulle du huske at et av dine viktigste mål i din under-
visning av ungdom er å oppmuntre dem til å dele det de lærer, med andre. Når ung-
dom uttrykker evangeliets sannheter, blir disse sannhetene bekreftet i deres hjerte og 
sinn ved Den hellige ånds kraft. Å dele evangeliet med andre gjør også ungdommene 
i stand til å styrke hverandre – for det å høre en sannhet i evangeliet fra en jevnald-
rende, gjør noen ganger større inntrykk enn å høre det fra en leder eller lærer.
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Aktiviteter for å introdusere læresetningen 

Følgende aktiviteter kan:
• Hjelpe ungdommene å repetere læresetningen de lærte i en tidligere leksjon og sikre at de har forstått 
den riktig.

• Introdusere læresetningen ungdommene skal lære om i klassen eller quorumsmøtet.
Ungdommene kan delta i disse aktivitetene hver for seg, i små grupper eller som klasse eller quorum. Husk 
at de beste ideene kommer til deg når du overveier behovene til ungdommene du underviser.

Hjelp ungdommene å repetere læresetningen og sikre at de har forstått den riktig

Fortell det du husker
Be ungdommene fortelle noe de husker eller lærte 
fra forrige ukes leksjon.

Skriv et utsagn på tavlen
Be ungdommene skrive et sammenfattende utsagn 
på tavlen av det de lærte.

Tegn det du lærte
Be ungdommene tegne et bilde av det de har lært.

Hva gjorde inntrykk på deg?
Be noen ungdommer fortelle hva som gjorde inn-
trykk på dem ved leksjonen.

Sammenfatt med ett ord eller én setning
Be ungdommene sammenfatte det de lærte, med ett 
ord eller én setning.

Sammenlign med en gjenstand eller et bilde
Vis ungdommene en gjenstand eller et bilde, og 
spør hvordan den eller det kan forbindes med 
forrige leksjon.

Snakk om anvendelsesmåter
Fortell hva du gjorde for å anvende det som ble 
undervist i forrige ukes leksjon. Be ungdommene 
fortelle hva de gjorde.

Still spørsmål
Be ungdommene svare på spørsmål som ble tatt 
opp i forrige ukes leksjon.

Presenter skriftsteder
Be ungdommene presentere et skriftsted som de 
husker fra forrige ukes leksjon.

Undervis i det du vet
Be ungdommene undervise et annet medlem av 
klassen eller quorumet i det de husker om læreset-
ningen dere gjennomgikk forrige uke.

Forklar ord eller uttrykk
Skriv et ord eller uttrykk fra forrige ukes leksjon på 
tavlen, og be ungdommene forklare det.

Introduser læresetningen ungdommene skal lære om i klassen eller quorumsmøtet

Finn læresetningen i Skriftene
Be ungdommene se i Skriften etter et vers som 
lærer oss leksjonens læresetning.

Still et spørsmål
Be ungdommene svare på et spørsmål om lære-
setningen.

Syng en salme
Be ungdommene synge en salme knyttet til lære-
setningen.

Svar på spørsmålet i leksjonstittelen
Skriv spørsmålet i leksjonstittelen på tavlen, og 
be ungdommene grunne på hvordan de ville ha 
besvart det.
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Rollespill
Be ungdommene rollespille en situasjon der noen 
stiller dem et spørsmål om læresetningen. Hvordan 
ville de ha svart?

Forklar det du vet
Be klassens medlemmer forklare det de vet om 
læresetningen.

Del læresetningen i deler
Del læresetningen i deler, og gi forskjellige ung-
dommer i oppgave å forklare hva hver del betyr.

Forklar et bilde eller en gjenstand
Vis ungdommene et bilde eller en gjenstand knyttet 
til denne ukens leksjon, og be dem om å forklare 
hva det er.

Lag en tegning
Be ungdommene lage en tegning som forestiller det 
de forstår om læresetningen dere skal gjennomgå.

Finn og presenter skriftsteder
Be ungdommene finne et skriftsted som kan gi svar 
på spørsmålet i leksjonstittelen.

Sammenfatt det du vet
Be ungdommene sammenfatte med noen få ord 
eller setninger det de vet eller har opplevd om 
læresetningen.

Anonym spørreundersøkelse
Gi ungdommene en kort, anonym spørreundersø-
kelse om deres følelser eller erfaringer knyttet til 
læresetningen.

Prøve
Gi ungdommene en kort prøve for å finne ut hva 
de allerede vet om læresetningen.

Lag en liste over ord
Be ungdommene tenke på ord som er knyttet til 
læresetningen de skal gjennomgå. Hvilke ord eller 
uttrykk har de spørsmål om?

Aktiviteter for å lære sammen 

Følgende aktiviteter kan hjelpe ungdom:
• Å granske Skriftene og profetenes ord og overveie deres betydning.
• Å se eksempler på læresetningen dere gjennomgår.
• Å uttrykke sine tanker og følelser om læresetningen til andre.
Ungdommene kan delta i disse aktivitetene hver for seg, i små grupper eller som klasse eller quorum. Husk 
at de beste ideene kommer til deg når du overveier behovene til ungdommene du underviser.

Å granske Skriftene og profetenes ord og overveie deres betydning

Se etter svar på spørsmål
Be ungdommene lete etter svar på dine spørsmål 
eller spørsmål de selv har om læresetningen, og 
snakke om det de finner.

Se etter ord og uttrykk
Be ungdommene finne ord, uttrykk og eksempler 
som hjelper dem å forstå læresetningen.

Sammenfatt med noen få ord
Be ungdommene sammenfatte et skriftsted eller et 
budskap fra en profet med noen få ord.

Lag en liste
Be ungdommene lage en liste over viktige punkter 
de lærer om læresetningen fra Skriftene eller profe-
tenes ord. Be dem fortelle om det de finner ut.

Sett vers i sammenheng
Gi ungdommene noen skriftstedhenvisninger og 
korte utsagn som sammenfatter hva hvert skrift-
sted lærer oss. Be dem lese skriftstedene og sette 
hvert av dem i sammenheng med dets sammenfat-
tende utsagn.
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Sett et bilde i sammenheng
Be ungdommene sette bilder i sammenheng med 
skriftsteder. Oppfordre dem til å dele med andre 
den innsikt de får av skriftsteder og bilder.

Sett inn det som mangler
Skriv et utsagn med manglende ord på tavlen. Be 
ungdommene se etter ord eller uttrykk fra Skriftene 
som kan fullføre utsagnet.

Sammenlign eksempler
Be ungdommene lese to eller flere historier eller 
sitater fra Skriftene og sammenligne hva de lærer 
oss om læresetningen.

Lag en tegning
Be ungdommene lage en tegning av det de leser i 
Skriftene og profetenes ord.

Finn et skriftsted
Be ungdommene finne et skriftsted om læresetnin-
gen og fortelle hva det betyr.

Sette beslektede skriftsteder i sammenheng
Hjelp ungdommene å lage en liste over skriftsteder 
knyttet til læresetningen, lese dem og skrive hen-
visningene i margen i Skriftene.

Finn og syng salmer
Be ungdommene finne salmer om læresetningen og 
synge dem sammen.

Se eksempler på læresetninger og prinsipper du underviser i

Intervju andre
Be ungdommene intervjue andre om deres erfarin-
ger med læresetningen.

Se eksempler i Skriftene
Be ungdommene lese eller høre om enkeltpersoner 
i Skriftene som etterlevde læresetningen.

Se eksempler blant andre siste- dagers- hellige
Be ungdommene lese eller høre om andre siste- 
dagers- hellige som etterlever læresetningen.

Gi eksempler
Gi eksempler på noen som etterlever læresetningen, 
og be ungdommene gi sine eksempler.

Diskuter en historie
Be ungdommene beskrive hvordan en historie (fra 
Skriftene eller profetenes ord) er et eksempel på 
læresetningen.

Visualiser
Be ungdommene se for seg noen som etterlever 
læresetningen.

Rollespill
Be ungdommene rollespille eller forestille seg en 
situasjon som illustrerer læresetningen.

Se filmer
La ungdommene se filmer produsert av Kirken (for 
eksempel DVD- er eller videoklipp fra LDS.org).

Overvær en paneldiskusjon
Inviter godkjente gjester til å svare på spørsmål 
eller diskutere et emne med ungdommene.

Lytt til en gjestetaler
Inviter en godkjent gjestetaler til å utrede læreset-
ningen.

Del tanker og følelser om læresetningene med andre

Forbered en tale
Be ungdommene forberede seg til å holde tale om 
læresetningen.

Undervis
Be et medlem av klassen eller quorumet om å 
undervise i en del av leksjonen.

Undervis en annen klasse
Be ungdommene forberede en kort leksjon om 
læresetningen og undervise den til en annen klasse 
(godkjent av biskopen).

Undervis en annen
Hjelp ungdommene å komme på ideer om hvordan 
de kan undervise en annen i læresetningen.
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Bær vitnesbyrd om læresetningen
Be klassens eller quorumets medlemmer om å bære 
vitnesbyrd om læresetningen.

Skriv om læresetningen
Be klassens medlemmer skrive hva de har lært eller 
sine tanker og følelser om læresetningen.

Forklar hva den betyr
Spør ungdommene hva læresetningen betyr for dem.

Diskuter spørsmål
Be ungdommene diskutere spørsmål om læreset-
ningens betydning og viktighet.

Still spørsmål
Be ungdommene tenke på læresetningen og stille 
spørsmål om den. Besvar dem sammen.

Forklar et bilde eller en gjenstand
Be ungdommene forklare hvordan et bilde eller en 
gjenstand illustrerer læresetningen.

Lag en tegning
Be ungdommene lage en tegning, oversikt eller 
plakat som illustrerer læresetningen.

Presenter en erfaring fra Personlig fremgang eller 
Plikt overfor Gud
Be ungdommene fortelle om eller undervise i noe 
de har gjort i Plikt overfor Gud og Personlig frem-
gang som er knyttet til læresetningen.

Aktiviteter for å oppmuntre ungdommene til å handle 

Følgende aktiviteter kan hjelpe ungdom å forstå hvordan evangeliet angår deres liv. Generelt skulle ung-
dommene oppfordres til å lage sine egne planer for å praktisere det de lærer. Disse aktivitetene kan bidra til 
å gi dem ideer.

Ungdommene kan delta i disse aktivitetene individuelt, i små grupper eller som klasse. Husk at de beste 
ideene kommer til deg når du overveier behovene til ungdommene du underviser.

Legg planer for å etterleve læren

Grunn på hva du kan gjøre
Be ungdommene grunne på hva de kan gjøre for å 
anvende læren.

Skriv hva du vil gjøre
Be ungdommene skrive ned hva de vil gjøre for å 
anvende læren.

Snakk med andre i klassen eller quorumet
Oppfordre ungdommene til å snakke med andre 
i klassen eller quorumet om hvordan de kan 
anvende læren.

Uttrykk følelser og vitnesbyrd
Oppfordre ungdommene til å uttrykke sine følelser 
og vitnesbyrd om læresetningen og forklare hvor-
for den er viktig for dem.

Lag et leksjonsutkast
Be ungdommene lage et utkast for å undervise 
andre i læresetningen.

Snakk om viktigheten av læresetningen
Be ungdommene snakke om hvor viktig læresetnin-
gen er i deres liv.

Skriv ned vitnesbyrd
Be ungdommene skrive ned sitt vitnesbyrd om 
læresetningen.

Intervju andre
Be ungdommene intervjue andre for å finne ut om 
deres erfaringer og tanker om læresetningen.

Lag en liste
Be ungdommene lage en liste over velsignelser de 
har mottatt ved å anvende læresetningen.



Overvinn en utfordring eller et problem
Be ungdommene fortelle om en utfordring eller 
spørsmål de har, og fortelle hvordan en læresetning 
eller et skriftsted hjelper dem.

Anvendelse
Be ungdommene anvende noe fra Skriftene eller 
levende profeters ord på seg selv.

Gjør aktiviteter i Plikt overfor Gud eller Personlig 
fremgang
Be ungdommene gjøre en aktivitet fra Plikt overfor 
Gud-  eller Personlig fremgang- bøkene.
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