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Innledning til Den evige
familie, lærerveiledning
(Religion 200)
Hva forventes av en religionslærer?
Når du forbereder deg til å undervise, er det viktig å forstå formålet med Seminar
og Institutt:

“Vårt formål er å hjelpe ungdom og unge voksne å forstå og sette sin lit til læresetningene om
Jesu Kristi forsoning, kvalifisere seg til templets velsignelser og forberede seg, sin familie og
andre til evig liv sammen med sin Fader i himmelen” (Undervisning i evangeliet: En håndbok for
lærere og ledere i Seminar og Institutt [2012], x).

Du kan oppfylle dette formålet ved flittig å etterleve evangeliet, effektivt undervise
elevene i evangeliet og administrere klassen eller programmet på riktig måte. Når
du forbereder deg og underviser i evangeliet på disse måtene, vil du være berettiget
til Den hellige ånds innflytelse (se L&p 42:14).

Du har anledning til å hjelpe elevene å lære ved Ånden så de kan styrke sin tro og
forankre sin omvendelse. Du kan hjelpe elevene å oppnå dette ved å lære dem å
oppfatte, forstå, føle sannheten og viktigheten av, og anvende viktige læresetninger
og prinsipper i Jesu Kristi evangelium.

Håndboken Læring og undervisning i evangeliet er en viktig ressurs for å forstå
undervisningsprosessen og å lære hvordan du kan lykkes i klasserommet.

Hva er målene for dette kurset?
Dette kurset, Den evige familie (Religion 200) er et studium av familiens sentrale
plass i frelsesplanen som undervist i Skriftene og ordene til vår tids profeter.
Kursets lære, temaer og prinsipper er særlig hentet fra “Familien – en erklæring til
verden” (Ensign eller Liahona, nov. 2010, 129). I kurset vil spørsmål og
problemstillinger knyttet til ekteskap og familie bli studert, drøftet og vurdert i
sammenheng med Jesu Kristi evangelium.

Dette studiekurset vil gi elevene bedre forståelse av sammenhengen mellom
inngåelse og overholdelse av pakter, og velsignelsene vi mottar i dette liv og i den
kommende verden. Læresetningene og prinsippene knyttet til ekteskap og familie
vil bli identifisert og analysert slik at elevene forstår hvordan de er relevante for vår
tids omstendigheter. Elevene vil bedre forstå hvorfor de kan stole på og følge
læresetningene fra profeter i vår tid.

Hva forventes av elevene?
For å få studiepoeng for fullførelse av Institutt, må elevene lese de skriftsteder,
generalkonferansetaler og annet materiell som er oppført under Elevenes
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leseoppdrag i hver leksjon. Elevene må også oppfylle kravene til tilstedeværelse og
vise kompetanse med hensyn til kursmaterialet ved å gjennomføre en vurdering.

Hvordan er leksjonene i denne håndboken bygget opp?
Dette kurset er utformet for én termin, med 28 leksjoner som er skrevet for
50-minutters klasseperioder. Hvis klassen møtes to ganger i uken, underviser du én
leksjon hver klasseperiode. Hvis klassen møtes bare én gang i uken i 90 til 100
minutter, kombinerer og underviser du to leksjoner i hver klasseperiode. Hvert
leksjonsutkast består av fire deler:

• Innledning

• Bakgrunnsstoff

• Undervisningsforslag

• Elevenes leseoppdrag

Innledning
Denne delen gir en kort innledning til leksjonens emner og mål.

Bakgrunnsstoff
Denne delen anbefaler ressurser, for eksempel budskap fra vår tids profeter og
andre ledere i Kirken, som kan hjelpe deg å forstå de læresetninger, prinsipper og
sannheter som er dekket i leksjonsoversikten.

Undervisningsforslag
Denne delen inneholder materiale som skal hjelpe deg å vite både hva du skal
undervise og hvordan du skal undervise det (se avsnitt 4.3.3 og 4.3.4 i håndboken
Læring og undervisning i evangeliet). Foreslåtte læringsaktiviteter har til hensikt å
hjelpe elevene å finne, forstå og anvende hellige sannheter. Du kan velge å bruke
noen eller alle forslagene, og tilpasse dem så de passer din egen undervisningsstil
og for å dekke elevenes behov og omstendigheter. Når du overveier hvordan du
kan tilpasse leksjonsmateriell, skulle du følge dette rådet fra eldste Dallin H. Oaks i
De tolv apostlers quorum:

“President Packer har ofte lært oss at vi først følger, for så å tilpasse. Hvis vi er
godt forankret i den aktuelle leksjonen vi skal holde, da kan vi følge Ånden for å
tilpasse den. Vi kan imidlertid bli fristet, når vi snakker om denne fleksibiliteten,
til å begynne med å tilpasse istedenfor å følge. Det er en balansegang. Det er en
stadig utfordring. Men tilnærmingen å følge først og deretter tilpasse er en god
måte å holde seg på trygg grunn på” (“En paneldiskusjon med eldste Dallin H.

Oaks” [satellittsending for Seminar og Institutt, 7. aug. 2012]; si.lds.org).

Dette kurset inneholder uttalelser av Kirkens ledere som trolig vil være tilgjengelig
på flere språk. Når du forbereder deg til å undervise, kan du tilpasse leksjonene ved
hjelp av andre tilgjengelige uttalelser fra Kirkens ledere som er aktuelle for emnet.
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Undervisningsforslag-delen i hver leksjon inneholder minst én erklæring om en
læresetning eller et prinsipp, som står i fet skrift. Når elevene oppdager disse
sannhetene og forteller hva de har lært, kan de bruke andre ord enn de som står i
håndboken. Når dette skjer, må du være forsiktig så du ikke antyder at svarene er
feil. Hvis en uttalelse kunne vært mer presis, bidrar du imidlertid varsomt til å
klargjøre betydningen.

Dette undervisningsmateriellet viser et eksempel på hvordan man innlemmer
grunnprinsippene for læring og undervisning i evangeliet i et tematisk kurs (se
Undervisning og læring i evangeliet, 10, 23–31, 38–41). I månedene som kommer, vil
Seminar og Institutt utgi et dokument som heter “Tematisk undervisning i
Institutt”, som vil gi ytterligere forklaring på hvordan man innlemmer
grunnprinsippene for læring og undervisning i evangeliet i et tematisk kurs.

Eldste David A. Bednar i De tolv apostlers quorum beskrev noen av fordelene som
kommer av å studere evangeliet tematisk:

“Mens det å lese en bok med hellig skrift fra begynnelse til slutt gir en
grunnleggende allmennkunnskap, vil det å studere etter emne øke dybden i vår
kunnskap. Å granske åpenbaringene på utkikk etter sammenhenger, mønstre og
temaer bygger på og styrker vår åndelige kunnskap… Det gir oss et bredere
perspektiv og større forståelse av frelsesplanen.

Etter mitt syn er det å flittig søke å finne sammenhenger, mønstre og temaer noe
av det som menes med å ‘nyte’ Kristi ord. Denne fremgangsmåten kan åpne slusene til det
åndelige reservoaret, opplyse vår forståelse gjennom Hans ånd, og gi oss en dybde av
takknemlighet for Skriftene og en grad av åndelig engasjement som ikke kan oppnås på noen
annen måte. En slik gransking gjør oss i stand til å bygge på vår Forløsers klippe og motstå
ondskapens vinder i disse siste dager” (“Et reservoar av levende vann” [temakveld ved Brigham
Young University, 4. feb. 2007], 3, speeches.byu.edu).

Elevenes leseoppdrag
Denne delen viser en liste over skriftsteder, taler av Kirkens ledere og annet
materiale som vil berike elevenes forståelse av emnene som er vektlagt i
leksjonene. Gi elevene i oppdrag, og oppfordre dem til å lese dette materiellet før
de kommer til hver leksjon. Når de studerer dette inspirerte materiellet, vil de ikke
bare være bedre forberedt til å delta i klassediskusjoner, men de vil også få en
bredere og dypere forståelse av kursets emner. Gi elevene en liste over alle Elevenes
leseoppdrag i begynnelsen av terminen.

Hvordan kan jeg forberede meg til å undervise?
Herren vil hjelpe deg når du forbereder deg til å undervise. Når du forbereder deg,
kan du finne det nyttig å stille deg selv følgende spørsmål:

• Prøver jeg å etterleve evangeliet slik at jeg kan være mottagelig for Ånden i min
forberedelse og undervisning?

• Har jeg bedt om å motta veiledning fra Den hellige ånd?

• Har jeg studert de tildelte skriftstedene og bakgrunnsstoffet?

INNLEDNING
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• Har jeg lest undervisningsmateriellet og funnet ut om det er noe jeg trenger å
tilpasse eller justere for å dekke elevenes behov?

• Hvordan kan jeg følge opp elevene for å sikre at de får mest mulig ut av de
tildelte leseoppdragene?

• Hvordan kan jeg hjelpe hver av elevene å delta fullt ut i leksjonen?

Følgende forslag kan også være nyttige:

• Oppfordre elevene til å lese tildelte skriftsteder og artikler før hver leksjon.

• Forvent at elevene fyller sin rolle som elev.

• Gi ofte elevene anledning til å forklare læresetninger og prinsipper med egne
ord, fortelle om relevante erfaringer og vitne om det de vet og føler.

• Varier læringsaktiviteter og fremgangsmåter i løpet av hver leksjon og fra
leksjon til leksjon.

• Skap et læringsmiljø som innbyr Ånden og gir elevene det privilegium og
ansvar å undervise og lære av hverandre (se L&p 88:78, 122).

• Gjennom hele kurset finner du henvisninger til bestemte skriftstudieferdigheter.
Dra nytte av disse mulighetene til å hjelpe elevene å bli mer selvhjulpne i sitt
studium av Skriftene og mer engasjert i livslang læring ved hjelp av Skriftene.

Eldste Richard G. Scott i De tolv apostlers quorum:

“Sørg for rikelig med deltakelse, for når en elev bruker sin handlefrihet på denne
måten, blir Den hellige ånd i stand til å veilede… Når elevene setter ord på disse
sannhetene, blir de bekreftet i deres sjel, og deres personlige vitnesbyrd blir
styrket” (“Å forstå og etterleve sannhet” [en aften med eldste Richard G. Scott,
4. feb. 2005], 3; si.lds.org).

Hvordan kan jeg tilpasse leksjonene til
funksjonshemmede?
Når du forbereder deg til å undervise, må du være oppmerksom på elever som har
spesielle behov. Juster aktiviteter og forventninger for å hjelpe dem å lykkes. Prøv å
finne måter å hjelpe dem å føle seg elsket, akseptert og inkludert. Skap et
tillitsforhold.

Du finner flere forslag og ressurser på siden for funksjonshemmede på
disabilities.lds.org og i Seminar og Institutts retningslinjer under “Adapted Classes
and Programs for Students with Disabilities”.
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LEKSJON 1

“Familien – en erklæring til
verden” blir til

Innledning
I 1995 utstedte Det første presidentskap og De tolv apostlers
quorum en erklæring til Kirken og verden med tittelen
“Familien – en erklæring til verden” (Ensign eller Liahona,
nov. 2010, 129). Denne profetiske erklæringen lærer oss om

familiens guddommelige plass i Guds evige plan. Denne
leksjonen vil hjelpe elevene å forstå hvorfor profeter, seere og
åpenbarere i vår tid utstedte dette inspirerte dokumentet.

Bakgrunnsstoff
• “Familien – en erklæring til verden,” Ensign eller Liahona, nov. 2010, 129.

• M. Russell Ballard, “Det viktigste er det som varer lengst,” Ensign eller Liahona,
nov. 2005, 41–44.

Undervisningsforslag
Mosiah 8:15–17; Moses 6:26–27, 31–36; 7:16–21
“Familien – en erklæring til verden” ble skrevet av seere
Be en elev lese Moses 6:26-27 høyt, og be klassen følge med og se etter hva Herren
sa om folkets hjerter, ører og øyne.

• Hvordan beskrev Herren folkets ugudelighet?

• Hva betyr det når menneskers “hjerter er blitt hårde og deres ører er døve, og
deres øyne kan ikke se langt”?

Be en elev lese Moses 6:31–34 høyt.

• Hvis du var Enok, hva ville du finne betryggende i Herrens ord?

• Hva lærer disse versene oss om hvordan Herren styrker sine profeter?

Gi elevene tid til å lese Moses 6:35-36.

• Hva var Enok i stand til å se da han vasket leiren bort fra øynene?

• Hva kan leiren symbolisere? (Leiren kan være et symbol på verdslighet. Be
elevene overveie hva de kanskje kunne se dersom verdslige ting ble vasket bort
fra øynene deres.)

• Hvordan bidrar vers 36 til å definere hva en seer er? (Svarene bør inneholde
følgende sannhet: En seer er i stand til å se ting som ikke er synlige for
naturlige øyne. Vurder å be elevene krysshenvise vers 36 med Mosiah 8:15-17.)

For en ytterligere definisjon av en seer, kan du vise følgende uttalelse av eldste John
A. Widtsoe (1872-1952) i De tolv apostlers quorum, og be en elev lese den høyt:
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“En seer er en som ser med åndelige øyne. Han oppfatter betydningen av det
som synes uklart for andre. Derfor er han en som fortolker og klargjør evige
sannheter. Han er en som ser, som vandrer i Herrens lys med åpne øyne [se
Mosiah 8:15–17]” (Evidences and Reconciliations, arr. G. Homer Durham
[1960], 258).

Foreslå at elevene skriver noe av denne definisjonen i Skriftene ved siden av Moses
6:35-36. Forklar at seere også er profeter.

Sammenfatt Moses 7:16-21 for å hjelpe elevene å forstå hva som skjedde med dem
som godtok Enok som seer og fulgte hans ord.

• Hvordan illustrerer disse versene betydningen av å gi akt på vår tids profeter og
seere? (Sørg for at elevene forstår følgende læresetning: Profeter hjelper oss å
se ting fra Guds perspektiv, og vi blir velsignet når vi stoler på deres ord.)

Les følgende uttalelse av eldste M. Russell Ballard i De tolv apostlers quorum:

“Brødre og søstre, i år markerer vi at det er 10 år siden erklæringen til verden om
familien ble utstedt av Det første presidentskap og De tolv apostlers quorum i
1995 [se ‘Familien – en erklæring til verden,’ Ensign eller Liahona, nov. 2010,
129]. Den var da og den er nå et opprop for å beskytte og styrke familier …

Erklæringen er et profetisk dokument, ikke bare fordi den ble utstedt av profeter,
men fordi den var forut for sin tid. Den advarer mot mye av det som har truet og

underminert familien det siste tiåret, og ber om den prioritering og vektlegging familien har
behov for, hvis den skal overleve i et samfunn som i stadig større grad synes mer avvisende
overfor tradisjonelt ekteskap og foreldre-barn-forhold.

Erklæringens klare og enkle språk står i skarp kontrast til de forvirrede og innviklede begrepene i
et samfunn som ikke engang kan enes om en definisjon av familie” (“Det viktigste er det som
varer lengst,” Ensign eller Liahona, nov. 2005, 41).

• Hva tror du eldste Ballard mente da han sa at erklæringen om familien var
“forut for sin tid”?

• Hvordan bekrefter familieerklæringen din tro på at Det første presidentskap og
De tolv apostler er profeter, seere og åpenbarere?

Bær vitnesbyrd om at fordi vår himmelske Fader elsker oss og ønsker at vi skal bli
som ham, sender han oss profeter og seere.

“Familien – En erklæring til verden”
Fremkomsten av erklæringen om familien
Sørg for at hver elev har tilgang til en kopi av “Familien – en erklæring til verden”
(lds.org/topics/family-proclamation). (Du må kanskje gi en utskrift til elever som
trenger det.) Oppfordre elevene til å ha med seg en trykt eller digital kopi av
erklæringen om familien til hver klasseperiode gjennom hele kurset. Forklar at
“Familien – en erklæring til verden” første gang ble presentert for Kirken av
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president Gordon B. Hinckley (1910-2008) 23. september 1995, på et
Hjelpeforeningens fellesmøte.

• Hva sier tittelen oss om den tiltenkte målgruppen for denne erklæringen?

• Hvorfor tror du denne erklæringen ble utstedt til hele verden og ikke bare til
Kirkens medlemmer? (Mens elevene svarer, skriver du følgende sannhet på
tavlen: Gud kaller profeter til å forkynne sine sannheter for alle hans
barn.)

Forklar at siden Kirken ble organisert, har Kirkens ledere bare utstedt fem
erklæringer. Én ble utstedt av Det første presidentskap, en av De tolvs quorum og
de andre av Det første presidentskap og De tolvs quorum sammen. Erklæringer er
forbeholdt uttalelser av stor betydning. (Hvis elevene spør om disse fem
erklæringene, kan du henvise dem til Encyclopedia of Mormonism, 5 bind [1992],
“Proclamations of the First Presidency and the Quorum of the Twelve Apostles,”
3:1151, eom.byu.edu.)

Fortell elevene at før han leste erklæringen om familien, uttrykte president
Hinckley noen grunner til at Kirkens ledere følte seg tilskyndet til å publisere dette
viktige dokumentet. Vis følgende uttalelse av president Hinckley, og be en elev
lese den:

“Jeg trenger ikke minne om at vi befinner oss i en verden i opprør, med skiftende
verdier. Skingrende røster roper på dette eller hint som innebærer å svikte
adferdsnormer som har bestått sin prøve opp gjennom tiden. Vårt samfunns
moralforankring har blitt alvorlig svekket” (“Stå sterke mot verdens falskhet,” Lys
over Norge, jan. 1996, 98).

• Hva tror du president Hinckley mente da han sa at “vårt samfunns
moralforankring har blitt alvorlig svekket”? (Du kan gjerne forklare at en
forankring er tau eller kjettinger som holder gjenstander på plass.)

• Hvordan vil du beskrive det som har skjedd med samfunnets “moralforankring”
siden 1995, da president Hinckley talte om alvorlig moralsk forfall?

Vis følgende avsnitt fra president Hinckleys tale. Gi elevene tid til å lese det og
merke seg ord og uttrykk som videre forklarer problemene som Kirkens ledere så i
verden, og årsakene til at de utstedte denne erklæringen.

“Med så mye sofisteri som foregir å være sannhet, med så mye bedrag angående
normer og verdier, med så mye som frister og lokker til sakte, men sikkert å ta inn
over oss verdens besmittelse, har vi følt trang til å si fra og på forhånd advare.
Derfor fremsetter vi i Det første presidentskap og De tolv apostlers råd nå en
erklæring til Kirken og til verden som en offisiell uttalelse og fornyet stadfestelse
av normer, lære og praksis som gjelder familieenheten, og som profeter, seere og

åpenbarere i denne kirken har stadfestet mange ganger gjennom hele dens historie” (“Stå sterke
mot verdens falskhet,” 98).
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Etter hvert som elevene forteller hva de har funnet ut, kan du skrive svarene på
tavlen. Tavlen kan se slik ut:

Hvilke problemer så Kirkens ledere i verden?

Sofisteri som foregir å være sannhet

Bedrag angående normer og verdier

Fristelser til å være som verden

Hva er noen grunner til at Kirkens ledere utstedte denne erklæringen?

For å si fra og på forhånd advare

For å erklære og bekrefte normer, læresetninger og fremgangsmåter som undervises
av nåværende og tidligere ledere i Kirken

• Hva er “sofisteri”? (Sofisteri er et falskt resonnement som fremstilles som
sannhet.) Hvordan har du sett falske forestillinger fremstilt som sannhet i
forbindelse med familien? (Du kan henvise til L&p 89:4 som et eksempel på
sofisteri.)

• Hva kan president Hinckleys uttalelse lære oss om profeter og apostlers ansvar?
(Elevenes svar skulle omfatte følgende sannhet: Profeter har et hellig ansvar
for å erklære Herrens “normer, lære og praksis som gjelder
familieenheten”.)

Be elevene bruke noen minutter på å gjennomgå familieerklæringen og finne noen
av svarene den gir på vår tids spørsmål om familien. Når elevene har fått
tilstrekkelig tid, ber du dem fortelle hva de har funnet. Fordi andre leksjoner dekker
erklæringen i detalj, bør dere ikke bruke mye tid på denne aktiviteten.

Bær vitnesbyrd om følgende sannheter: Familieerklæringen er full av inspirerte svar
på samfunnets problemer. Erklæringen er et sikkert anker for enkeltpersoner og
familier i en verden med skiftende verdier.

Forklar at etter at president Hinckley leste erklæringen om familien, sa han:

“Vi anbefaler at alle leser denne erklæringen nøye, med ettertanke og bønn.
Enhver nasjons styrke er rotfestet innenfor veggene i dens hjem. Vi ber
inntrengende vårt folk overalt om å styrke sine familier i overensstemmelse med
disse velprøvde verdinormene” (“Stå sterke mot verdens falskhet,” Lys over
Norge, jan. 1996, 101).

• Hva betyr det for deg å lese erklæringen om familien med en bønn i hjertet?

• På hvilke måter har prinsippene som finnes i familieerklæringen, påvirket dine
følelser med hensyn til ekteskap og familie?
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Hjelp elevene å overveie og fortelle hvordan de kan anvende president Hinckleys
oppfordring til å lære og anvende evangeliets læresetninger og prinsipper som
finnes i erklæringen om familien (for eksempel ved å lære deler av erklæringen
utenat). Skriv elevenes svar på tavlen, og oppfordre dem til å be og overveie
hvordan de kan styrke seg selv og sin familie ved å bruke “disse velprøvde
verdinormene”.

Elevenes leseoppdrag
• Efeserne 4:11–14; Mosiah 8:15–17; Moses 6:26–39; 7:16–21.

• “Familien – en erklæring til verden,” Ensign eller Liahona, nov. 2010, 129,
lds.org/topics/family-proclamation.

• M. Russell Ballard, “Det viktigste er det som varer lengst,” Ensign eller Liahona,
nov. 2005, 41–44.
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LEKSJON 2

Profeter og apostler
erklærer høytidelig

Innledning
“Familien – en erklæring til verden” begynner med disse
ordene: “Vi, Det første presidentskap og De tolv apostlers råd
i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, erklærer
høytidelig…” (Ensign eller Liahona, nov. 2010, 129). Profeter

i alle evangelieutdelinger har et ansvar for å erklære Herrens
vilje og for å advare mot konsekvensene av synd. Denne
leksjonen vil hjelpe elevene å forstå profeters oppgave som
vektere som advarer oss mot forutsette ulykker.

Bakgrunnsstoff
• M. Russell Ballard, “Hold deg i båten, og hold fast!” Ensign eller Liahona, nov.

2014, 89-92.

• Henry B. Eyring, “Finn sikkerhet i råd,” Lys over Norge, juli 1997, 25.

• Carol F. McConkie, “Etterlev profetenes ord,” Ensign eller Liahona, nov.
2014, 77–79.

Undervisningsforslag
Esekiel 33:1–7; Lære og pakter 1:4–5, 11, 14
Vektere i tårnet

Vis elevene bildet av et
vakttårn, og spør dem om de

vet hvilket byggverk som er avbildet.
Forklar at byggverket er en kopi av et
gammelt vakttårn. (Hvis den er
tilgjengelig på ditt språk, kan du istedet
vise det første minuttet av videoen
“Watchman on the Tower,” lds.org/
media-library.) Spør elevene hva
vektere kan se etter, og hvorfor det er
viktig at de utfører sine oppgaver.

Be elevene lese Esekiel 33:1-3 og finne ut hvilket ansvar en vekter har.

• Hva er vekterens ansvar? (Å advare folk mot kommende farer.)

Be en elev lese Esekiel 33:4-7 høyt.

• Hvilken plikt ga Herren Esekiel?

• Hvordan er profeter som vektere i et tårn? (Det kan være nyttig for elevene å
lese Lære og pakter 1:4-5, 11, 14 for å forstå at profeter i vår tid fungerer som
vektere. Du kan gjerne foreslå at elevene krysshenviser disse versene med
Esekiel 33:4-7. Vurder å nevne at eldste M. Russell Ballard i De tolv apostlers
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quorum erklærte: “Som Jesu Kristi apostler er det vår plikt å være vektere i
tårnet” [“Vokt dere for falske profeter,” Liahona, jan. 2000, 73].)

Bær vitnesbyrd om følgende læresetning: Vår himmelske Fader har kalt profeter
til å advare oss mot kommende farer.

For å underbygge denne læren, kan du vise følgende uttalelse av president Henry
B. Eyring i Det første presidentskap, og be en elev lese den høyt:

“Det synes ikke å være noen ende på Frelserens ønske om å lede oss i sikkerhet.
Og han er konsekvent i måten å vise oss veien på. Han kaller på mer enn én måte
så det skal nå frem til dem som er villige til å ta imot. Og disse metodene
inkluderer alltid at han sender budskapet ved sine profeters munn, når som helst
folket er verdig til å ha Guds profeter iblant seg. Disse bemyndigede tjenere er
alltid pålagt å advare folket, ved å la dem vite hvordan de skal finne veien til

sikkerhet” (“Finn sikkerhet i råd,” Lys over Norge, juli 1997, 25).

• Når har du følt deg beskyttet ved å følge profetenes råd?

• Hvilke råd har du hørt fra vår tids apostler og profeter som kan gi familier
åndelig beskyttelse?

• På hvilke måter er familieerklæringen en advarselsrøst fra vår Fader i
himmelen?

Amos 3:6–7
Profeter og apostler hjelper oss å forstå Herrens perspektiv på familien.
Les følgende uttalelse av eldste M. Russell Ballard i De tolv apostlers quorum: Be
elevene merke seg hvordan profeter blir oppmerksom på farene i dagens samfunn.

“Jeg har hørt at noen tror at Kirkens ledere lever i en ‘boble’. Det de glemmer, er
at vi er menn og kvinner med erfaring, og at vi har levd vårt liv på mange
forskjellige steder og arbeidet sammen med mange mennesker med forskjellig
bakgrunn. Våre nåværende oppgaver bringer oss bokstavelig talt over hele
verden, der vi møter verdens ledere innen politikk, religion, næringsliv og
humanitærhjelp. Selv om vi har besøkt ledere i Det hvite hus i Washington, D.C.,

og ledere for nasjoner og religioner over hele verden, har vi også besøkt de mest ydmyke familier
og folk i verden …

Hvis dere ettertenksomt overveier vårt liv og vår tjeneste, vil dere mest sannsynlig være enige i at
vi ser og opplever verden på måter få andre gjør. Dere vil innse at vi lever mindre i en ‘boble’ enn
de aller fleste gjør …

Det er imidlertid noe ved Kirkens lederes individuelle og samlede visdom som bør være ganske
betryggende. Vi har opplevd alt, herunder konsekvensene av forskjellige offentlige lover og
retningslinjer, skuffelser, tragedier og dødsfall i vår egen familie. Vi er ikke virkelighetsfjerne”
(“Hold deg i båten, og hold fast!” Ensign eller Liahona, nov. 2014, 90).

• Hvordan kan Kirkens lederes omfattende erfaring hjelpe dem i deres oppgave
som vektere?
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Forklar at profeter har tilgang til noe langt viktigere enn livserfaring for å hjelpe
dem å fullføre sine guddommelig gitte oppgaver. Be en elev lese Amos 3:6-7 høyt.
Forklar for elevene at Joseph Smiths oversettelse forandrer ordet “gjort” til “visst” i
vers 6, og ordet “uten” til “før” i vers 7 (se fotnotene til disse to versene). Denne
drøftingen kan være en utmerket anledning for deg til å oppmuntre elevene til å
bruke fotnotene under sitt personlige skriftstudium.

• Hva underviser Amos 3:6-7 om profeter?

Del følgende definisjon med elevene: En profet er “en person som er kalt av Gud
og taler for ham. Som en Guds budbringer, mottar en profet befalinger, profetier og
åpenbaringer fra Gud. En profet fordømmer synd og forutsier konsekvensene av
den” (Veiledning til Skriftene, “Profet,” scriptures.lds.org).

Kopier følgende oversikt på tavlen:

Gi elevene noen minutter til å tenke over og kommentere oversikten. Du kan
gjerne forklare at oversikten viser at Guds perspektiv på familien omfatter det
førjordiske, det jordiske og det etterjordiske liv. Ved åpenbaring får profeter et
bredere perspektiv, og dernest hjelper de oss å øke vårt perspektiv og vår forståelse.

• Hvordan illustrerer denne oversikten grunnen til at vi gjør klokt i å studere
erklæringen om familien? (Skriv følgende på tavlen: Ved å studere
erklæringen om familien kan vi lære vår himmelske Faders perspektiv på
familien.)

Be elevene finne frem sitt eksemplar av “Familien – en erklæring til verden”. Legg
vekt på den første setningen: “Vi, Det første presidentskap og De tolv apostlers råd
i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, erklærer høytidelig…” Gi elevene noen
minutter til å granske erklæringen om familien og se etter tegn på at Guds
perspektiv på ekteskap og familie er forskjellig fra verdens. Be elevene fortelle hva
de fant ut, og skriv elevenes svar på tavlen.
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Lære og pakter 90:1-5
Hvis vi følger profetenes råd i familieerklæringen, vil vi være trygge
Be elevene granske Lære og pakter 90:1-3 for å finne ut hva Herren hadde gitt til
profeten Joseph Smith.

• Hva hadde Herren gitt Joseph Smith? (Rikets nøkler, som symboliserer retten til
å presidere, eller myndigheten til å lede Guds rike på jorden.)

• Hvem har de samme nøklene i dag? (Hvert medlem av Det første presidentskap
og De tolv apostlers quorum.)

Be en elev lese Lære og pakter 90:4-5 høyt. Be klassen se etter hva Herren lovet
skulle komme til Kirken gjennom profeten. (Herren sa at Kirken ville motta
“orakler”. Fortell elevene at “orakler” betyr “åpenbaringer”.)

• Hvilken advarsel ga Herren de hellige i vers 5?

• Hvilket prinsipp kan vi lære av denne advarselen? (Svarene bør vise forståelse
av følgende prinsipp: Hvis vi tar lett på åpenbaringene Gud gir oss
gjennom sine profeter, vil vi snuble og falle. Vurder å skrive dette prinsippet
på tavlen.)

Vis følgende uttalelser av søster Carol F. McConkie i Unge kvinners
generalpresidentskap og eldste M. Russell Ballard i De tolv apostlers quorum:

“Vi kan velge å ignorere, ringeakte, trampe på eller gjøre opprør mot Kristi ord
uttalt av hans ordinerte tjenere. Men Frelseren sa at de som gjør det, vil bli
avskåret fra hans paktsfolk [se 3 Nephi 20:23]” (Carol F. McConkie, “Etterlev
profetenes ord,” Ensign eller Liahona, nov. 2014, 79).

“Jeg har oppdaget i mitt virke at de som kommer på avveie og blir forvirret,
vanligvis er de som oftest har… glemt at når Det første presidentskap og De
tolvs quorum taler med én røst, er det Herrens røst i denne tid. Herren sier ‘Enten
ved min egen røst eller ved mine tjeneres røst, det være det samme’ [L&p 1:38]”
(M. Russell Ballard, “Hold deg i båten, og hold fast!” 90).

• Hva kan være noen indikasjoner på at noen tar lett på de råd som finnes i
familieerklæringen?

• Hvilke velsignelser har du eller andre mottatt ved å følge rådene i
familieerklæringen?

• Hvilke tanker og følelser har du angående profeter i disse siste dager som du
kan dele med klassen?

Bær vitnesbyrd om at familieerklæringen er en inspirert erklæring fra den samlede
røst til femten profeter, seere og åpenbarere. Oppfordre elevene til å benytte
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anledningen gjennom hele dette kurset til å be om å få et dypere vitnesbyrd om
sannhetene som finnes i familieerklæringen.

Elevenes leseoppdrag
• Esekiel 33:1–7; Amos 3:6–7; Lære og pakter 1:4–5, 11, 14, 37–38; 90:1–5;

124:125–126.

• Henry B. Eyring, “Finn sikkerhet i råd,” Lys over Norge, juli 1997, 25.
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LEKSJON 3

Våre guddommelige
muligheter

Innledning
Vår himmelske Fader har gitt oss en plan som gjør det mulig
for oss å vende tilbake til hans nærhet og bli som ham.
President Dieter F. Uchtdorf har sagt: “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 brødre og søstre og selve livet” (“Fire titler,”
Ensign eller Liahona, mai 2013, 58). Etter hvert som elevene
lærer å forstå sine guddommelige muligheter, er det mer
sannsynlig at de vil takle utfordringene de står overfor i
jordelivet på en god måte.

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

• Gospel Topics, “Becoming Like God,” lds.org/topics.

Undervisningsforslag
1 Mosebok 1:27; Jesaja 55:8–9; Apostlenes gjerninger 17:29; Hebreerne
12:9; 1 Johannes 3:1; 4:8–9; 1 Nephi 9:6; 2 Nephi 9:20; Moroni 8:18; Lære og
pakter 76:4; 88:41; 130:22
Vi er Guds barn
Be elevene forestille seg at en venn som ikke er medlem, har spurt dem hvordan
vår kirke tror at vår himmelske Fader er. Be elevene kort fortelle hva de ville
ha svart.

Skriv følgende sett med skriftsteder på tavlen, eller del dem ut på et utdelingsark:

1 Mosebok 1:27; Lære og pakter 130:22

1 Nephi 9:6; 2 Nephi 9:20

Jesaja 55:8-9; Lære og pakter 88:41

1 Johannes 3:1; 4:8–9

Moroni 8:18; Lære og pakter 76:4

Apostlenes gjerninger 17:29; Hebreerne 12:9

Be elevene studere flere av disse settene med skriftsteder og finne ut hva de lærer
oss om vår Fader i himmelen. Sørg for at hvert sett med skriftsteder blir tildelt. Når
elevene har fått tilstrekkelig tid, kan du spørre dem hvordan de kan bruke ett eller
flere av disse skriftstedene til å forklare det de vet eller tror om vår
himmelske Fader.
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• Hvordan kan kunnskap om disse egenskapene som vår himmelske Fader har,
hjelpe deg å tilbe ham?

• Hvordan påvirker kunnskapen om at vår himmelske Fader er en virkelig person
som har et herliggjort og oppstandent legeme av kjøtt og ben og er din ånds far,
ditt forhold til ham?

• Hvorfor er det nyttig når vi tilber Gud, å huske at han er vår ånds far? (Som en
del av samtalen kan du understreke at fordi Gud er våre ånders far, innebærer
våre guddommelige muligheter at vi kan bli som ham. Det kan også være nyttig
å dele følgende uttalelse utstedt av Det første presidentskap i 1909, under
ledelse av president Joseph F. Smith [1838-1918]: “Alle menn og kvinner er i
den evige Fader og Moders bilde, og er i bokstavelig forstand guddommens
sønner og døtre” [“Gospel Classics: The Origin of Man,” Ensign, feb. 2002, 29].)

Del ut kopier av følgende uttalelse av profeten Joseph Smith. Be elevene lese den
hver for seg og merke seg ord eller uttrykk som viser hvor viktig det er å forstå
hvem Gud er.

“Hvis noen ikke forstår Guds karakter, forstår de ikke seg selv …

Gud selv var en gang som vi er nå, og er et opphøyet menneske som sitter på sin
trone i hine himler! … Dersom sløret revnet i dag, og den store Gud, som holder
denne verden i dens bane og som opprettholder alle verdener og alle ting ved sin
makt, skulle gjøre seg selv synlig – ja, jeg sier, at om dere skulle få se ham i dag,
ville dere se ham i et menneskes skikkelse – slik dere selv er i et menneskes

person, bilde og skikkelse; for Adam ble skapt i Guds form, i hans bilde og etter hans lignelse og
mottok belæring fra og vandret, talte og samtalte med ham som et menneske taler og meddeler
seg til et annet” (Læresetninger fra Kirkens presidenter – Joseph Smith [2007], 40).

• Hvordan hjelper det å forstå hvem vår himmelske Fader er, oss å forstå oss selv?
(Mens elevene svarer, skriver du følgende på tavlen: Når vi forstår vår
himmelske Fader, kan vi bedre forstå våre muligheter til å bli som våre
himmelske foreldre.)

Vis følgende uttalelse av eldste Dallin H. Oaks i De tolv apostlers quorum, og be en
elev lese den høyt.

“Tenk på den mektige læresetning vi får i vår kjære sang ‘Jeg er Guds kjære
barn’ [Salmer, nr. 187]… Her er svaret på et av livets store spørsmål: ‘Hvem er
jeg?’ Jeg er Guds barn med åndelig slektslinje til himmelske foreldre. Det disse
foreldre er, gir en pekepinn om våre evige muligheter. Denne mektige
læresetningen burde gjøre oss alt annet enn nedtrykt. Den kan gi hver og en av
oss styrke til å gjøre rettferdige valg og søke etter det beste i vårt indre”

(“Mektige læresetninger,” Lys over Norge, jan. 1996, 26).

Skriv følgende på tavlen:
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Min kunnskap om at jeg er et Guds barn kan hjelpe meg når
____________________.

Min kunnskap om at jeg er et Guds barn har hjulpet meg når
____________________.

Be noen elever fortelle hvordan de ville fullføre en av disse setningene.

Romerne 8:16–17; 1 Johannes 3:2; 3 Nephi 12:48
Våre guddommelige muligheter
Fortell klassen at vi noen ganger hører at noen har “stort potensial”.

• Hva tror du dette uttrykket betyr?

Skriv følgende skriftstedhenvisninger på tavlen, og be elevene studere dem for å
lære om våre guddommelige muligheter: Romerne 8:16–17; 1 Johannes 3:2;
3 Nephi 12:48. Du kan gjerne foreslå at elevene krysshenviser disse skriftstedene
ved å skrive de to andre henvisningene i margen ved siden av hvert skriftsted.

• I lys av skriftstedene vi studerte om Guds karakter, hva betyr ordene “vi skal bli
som ham” for deg?

• Hva tror du det betyr å være en “medarving” med Jesus Kristus? (Som Faderens
enbårne Sønn i kjødet har Jesus Kristus rett til å arve alt som Faderen har. De
som er lydige og mottar de fulle velsignelsene ved Frelserens forsoning, vil også
arve alt som Faderen har [se Romerne 8:14–18; Galaterne 3:26–29; L&p 84:38].
Understrek følgende prinsipp: Vår himmelske Faders plan gjør det mulig for
oss å bli som våre himmelske foreldre. Forklar at selv om noen kan kritisere
vår tro på at vi kan bli som Gud, er denne troen grunnlagt på Bibelens lære.)

Skriv følgende spørsmål på tavlen:

Hva sa eldste Dallin H. Oaks om hensikten med jordelivet?

Les følgende uttalelse av eldste Dallin H. Oaks, og be elevene lete etter svar på
spørsmålet på tavlen:

“I den gjenopprettede Jesu Kristi kirkes teologi er formålet med jordelivet å
forberede oss til å realisere vår fremtid som sønner og døtre av Gud – å bli ham
lik… Bibelen beskriver jordiske mennesker som ‘Guds barn’ og som ‘Guds
arvinger og Kristi medarvinger’ (Romerne 8:16–17). Den erklærer også at ‘vi lider
med ham, for at vi også skal herliggjøres med ham’ (Romerne 8:17) og at ‘når
han åpenbares, da skal vi bli ham like’ (1 Johannes 3:2). Vi tar disse

læresetningene i Bibelen bokstavelig. Vi tror at hensikten med jordelivet er å få et fysisk legeme,
og ved hjelp av Jesu Kristi forsoning, og ved å adlyde evangeliets lover og ordinanser, å
kvalifisere oss til den herliggjorte, oppstandne celestiale tilstand som kalles opphøyelse eller evig
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liv … (Dette fremtidige evige liv, eller Guds liv, skulle være kjent for alle som har studert den
gamle kristne lære om og tro på guddommeliggjøring eller apoteose) …

Vår teologi begynner med himmelske foreldre. Vårt høyeste ønske er å bli som dem. I Faderens
barmhjertige plan er alt dette mulig på grunn av forsoningen som ble utført av Faderens enbårne,
vår Herre og Frelser Jesus Kristus” (“Frafall og gjenopprettelse,” Lys over Norge, juli 1995, 85).

(Merk: Du må kanskje forklare at guddommeliggjøring og apoteose innebærer at en
person kan bli en gud eller heves til guddommelig status.)

Snakk om elevenes svar på spørsmålene på tavlen. Spør deretter:

• Hvilke tanker får du når du innser at vår himmelske Faders plan gir deg
muligheten til å bli som ham?

• Hvorfor er Kristi forsoning nødvendig for at vi skal kunne bli som Gud?

For å underbygge denne samtalen kan du gjennomgå følgende uttalelse sammen
med elevene:

“Siste-dagers-hellige forstår Kristi forsonings storhet når det gjelder de enorme mulighetene den
åpner for menneskene. Kristi forsoning gir ikke bare tilgivelse for synd og seier over døden. Den
forløser også ufullkomne relasjoner, helbreder de åndelige sår som kveler vekst, og styrker og
gjør den enkelte i stand til å utvikle Kristi egenskaper [se Alma 7:11–12]. Siste-dagers-hellige tror
at det bare er ved hjelp av Jesu Kristi forsoning at vi kan ha et sikkert håp om evig herlighet, og
at vi bare fullt ut kan få tilgang til kraften i hans forsoning ved vår tro på Jesus Kristus,
omvendelse, dåp, og ved å motta Den hellige ånds gave og holde ut til enden ved å følge Kristi
undervisning og eksempel [se 2 Nephi 31:20; 4. trosartikkel]. Derfor kan de som blir som Gud og
trer inn i fylden av hans herlighet, beskrives som de som har blitt ‘fullkommengjort gjennom
Jesus, den nye pakts mellommann, som utførte denne fullkomne forsoning ved å utgyte sitt eget
blod’ [L&p 76:69]” [Gospel Topics, “Becoming Like God,” lds.org/topics).

Del ut kopier av følgende uttalelse av president Dieter F. Uchtdorf i Det første
presidentskap. Be elevene lese uttalelsen og markere prinsipper som gir dem håp
om at de kan nå sine guddommelige muligheter. Forklar at president Uchtdorf
holdt denne talen under et prestedømsmøte på generalkonferansen, men at
prinsippene gjelder for alle:

“En tittel som definerer oss alle, på det mest grunnleggende vis, er sønn [eller
datter] 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 brødre og søstre
og selve livet …

Det kan til tider være nedslående å vite hva det betyr å være et Guds [barn] og likevel komme til
kort. Motstanderen liker å utnytte disse følelsene. Satan vil heller at dere definerer dere selv ved
deres synder enn ved deres guddommelige muligheter. Brødre, ikke hør på ham.
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Vi har alle sett en liten pjokk lære å gå. Han tar et lite skritt og vakler. Han faller. Refser vi et slikt
forsøk? Naturligvis ikke. Hvilken far ville straffe en liten pjokk for å snuble? Vi oppmuntrer, vi
applauderer og vi roser fordi for hvert lite skritt blir barnet mer likt sine foreldre.

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
brødre, 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” (“Fire titler,” Ensign eller Liahona, mai 2013, 58).

• Hvordan kan det å huske på disse evige sannhetene hjelpe deg å oppnå dine
guddommelige muligheter?

• Hvordan kan det å huske på disse sannhetene påvirke din behandling av dine
familiemedlemmer?

• Hvordan kan din kunnskap om disse sannhetene påvirke ditt ønske om å finne
informasjon om dine avdøde familiemedlemmer og utføre tempelordinanser
for dem?

Be elevene fortelle et familiemedlem eller en venn om hva de har lært og følt i løpet
av denne leksjonen i uken som kommer. De kan også tenke over hva de kan gjøre
hver dag for bevisst å huske at de er barn av vår himmelske Fader, og planlegge å
skrive i en dagbok om hvordan det å huske denne hellige sannheten påvirker deres
handlinger.

Elevenes leseoppdrag
• 1 Mosebok 1:27; Jesaja 55:8–9; Apostlenes gjerninger 17:29; Romerne 8:16–17;

Hebreerne 12:9; 1 Johannes 3:1–2; 4:8–9; 1 Nephi 9:6; 2 Nephi 9:20; 3 Nephi
12:48; Moroni 8:18; Lære og pakter 76:4; 88:41; 130:22.

• Gospel Topics, “Becoming Like God,” lds.org/topics.
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LEKSJON 4

Familien og den store plan
for lykke

Innledning
Da Adam og Eva ble skapt, ble den menneskelige familie
etablert på jorden. Adam og Evas fall gjorde det mulig for
barn å komme til verden, og forsoningen gjør i sin tur oss i

stand til å overvinne de negative virkningene av fallet. Denne
leksjonen vil hjelpe elevene å forstå hvordan skapelsen, fallet
og forsoningen virker sammen for å frelse familier.

Bakgrunnsstoff
• M. Russell Ballard, “Forsoningen og en sjels verdi,” Ensign eller Liahona, mai

2004, 84–87.

• Julie B. Beck, “Hvordan undervise i læren om familien,” Liahona, mars 2011, 32.

Undervisningsforslag
Moses 1:27–39; Lære og pakter 49:15–17
Moses lærte hensikten med jordens skapelse
Ta en liten beholder med sand og et glass vann med deg til klassen. Be en elev
dyppe en finger i vannet og deretter i sanden. Be så eleven å anslå hvor mange
sandkorn som henger fast på fingeren.

• Hvor mange sandkorn tror du at det er i beholderen med sand? På havets
bredder?

Be elevene slå opp Moses 1, som inneholder en rekke syner som Moses så. Be en
elev lese Moses 1:27-29 høyt, og be elevene merke seg hva Herren viste Moses.

• Hva sier disse versene om hva Moses så i et syn?

• Hvilke tanker ville du ha gjort deg om du hadde opplevd dette synet?

Be elevene lese Moses 1:30 og markere de to spørsmålene Moses stilte Herren
(hvorfor og hvordan jorden og dens innbyggere ble skapt). Hjelp elevene å utvikle
sine personlige skriftstudieferdigheter ved å oppmuntre dem til å se etter spørsmål
og svar i Skriftene når de studerer.

Be elevene lese Moses 1:31-33 og se etter hvordan Herren besvarte Moses’ to
spørsmål.

• Hva sier vers 31 om hvorfor Gud skapte verden?

• Hvilken læresetning underviser vers 32-33 om hvordan vår himmelske Fader
skapte verdener? (Elevene bør nevne følgende læresetning: Under ledelse av
Faderen skapte Jesus Kristus jorden og verdener uten tall.)

Be elevene lese Moses 1:36-39 og finne Moses’ andre ønske og Herrens svar.
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• Hva var vår himmelske Faders hensikt med å skape jorden og dens innbyggere?
(Elevene bør nevne følgende læresetning: Jorden ble skapt for å tilveiebringe
menneskene udødelighet og evig liv. Legg merke til at udødelighet er å leve
evig i en oppstanden tilstand, mens evig liv er å leve slik Gud lever, noe som
innebærer å leve evig som medlem av en evig familie.)

• Hvordan bidrar jordens skapelse til å oppfylle vår himmelske Faders gjerning og
herlighet? (Bruk Lære og pakter 49:15-17 til å vise at jorden ble skapt som
oppholdssted for familier i jordelivet.)

Bær vitnesbyrd om at jorden ble skapt for å tilveiebringe Guds barn udødelighet og
evig liv. Familieenheten har til hensikt å hjelpe oss å oppnå evig liv, noe som betyr
at vi lever evig som medlem av en evig familie – det livet Gud lever.

2 Nephi 2:19–25; Moses 3:16–17; 5:9–11
Adam og Evas fall var en viktig del av Guds plan
Forklar at Gud ga Adam og Eva konkrete instruksjoner i Edens hage. Be elevene
lese Moses 3:16-17, og spør deretter:

• Hva sa Herren ville skje med Adam og Eva hvis de spiste den forbudte frukt?

Forklar at da Adam og Eva spiste av den forbudte frukt, påførte de menneskene to
former for død.

Skriv følgende på tavlen:

Åndelig død = adskillelse fra Gud

Fysisk død = adskillelse av ånden og den fysiske kropp

Be elevene studere 2 Nephi 2:19-25 og lage en liste over andre konsekvenser
av fallet.

• Hvordan gjorde det at Adam og Eva spiste av den forbudte frukt, hele
menneskeheten mer lik vår himmelske Fader?

Vis følgende uttalelse av eldste Jeffrey R. Holland i De tolv apostlers quorum:

“Fallet var en viktig del av vår himmelske Faders guddommelige plan. Uten dette
ville ikke Adam og Eva ha fått noen barn på jorden, og det ville ikke ha vært noen
menneskelig familie til å erfare motsetninger og vekst, moralsk handlefrihet og
gleden ved oppstandelsen, forløsningen og det evige liv” (“Jesu Kristi forsoning,”
Liahona, mars 2008, 32).

Les Moses 5:9-11 sammen med elevene. Hjelp dem å uttrykke sannhetene som er
nedtegnet i disse versene, ved å spørre:
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• Hvilke sannheter lærte Adam og Eva etter at de ble kastet ut av Edens hage?
(Elevene skulle forstå følgende sannheter: På grunn av fallet kunne Adam og
Eva få barn, og deres etterkommere kunne utvikle seg mot evig liv.)

Be en elev lese høyt følgende uttalelse av eldste Richard G. Scott i De tolv apostlers
quorum. Be elevene se etter grunner til at vi gledet oss til å komme til jorden:

“En av de beste stunder i ditt liv – da du var fylt med forventning, begeistring og
takknemlighet – er du ikke i stand til å huske. Dette fant sted i det førjordiske liv
da du fikk vite at det endelig var blitt din tur til å forlate åndeverdenen for å bo
på jorden med et dødelig legeme. Du visste at du ved personlig erfaring kunne
lære det som ville bringe lykke på jorden – lærdommer som til slutt ville føre deg
til opphøyelse og evig liv som en herliggjort, celestial person i din hellige Faders

og hans elskede Sønns nærhet” (“Gjør det viktigste først,” Liahona, juli 2001, 6).

• Hvordan påvirker din forståelse av fallets hensikter de valgene du gjør i
dette liv?

2 Nephi 9:6-12
Forsoningen overvinner fallets virkninger
Les høyt følgende uttalelse av eldste M. Russell Ballard i De tolv apostlers quorum:

“I januar led vår familie et tragisk tap da vårt barnebarn Nathan omkom i en
flyulykke. Nathan hadde vært på misjon i den russisktalende baltiske misjon. Han
elsket folket der, og visste at det var et privilegium å tjene Herren. Tre måneder
etter at jeg forrettet da han for evig ble viet til sin kjæreste, Jennifer, tok denne
ulykken hans liv” (“Forsoningen og en sjels verdi,” Ensign eller Liahona, mai
2004, 84).

Forklar at på grunn av Adam og Evas fall er vi alle utsatt for uheldige og tragiske
opplevelser som den som fant sted i eldste Ballards familie. Heldigvis har vår
himmelske Fader sørget for at fallets virkninger kan overvinnes.

Be elevene studere 2 Nephi 9:6-12, og se etter hvordan Jesu Kristi forsoning kan
hjelpe hver enkelt av oss å overvinne fysisk og åndelig død. Du kan gjerne
oppfordre elevene til å markere viktige ord og uttrykk i Skriftene mens de leser. Be
så elevene dele det de har funnet, med de andre.

• Hvilke læresetninger gir disse versene oss om forholdet mellom Adams fall og
Jesu Kristi forsoning? (Sørg for at elevene forstår følgende: Jesu Kristi
forsoning gjør det mulig for alle vår himmelske Faders barn å overvinne
både fysisk og åndelig død. Du kan gjerne oppfordre elevene til å merke seg
hvor ofte Skriftene setter fallet og forsoningen i sammenheng med hverandre,
når de studerer Skriftene. Vurder å dele dette sitatet: “En sammenheng er et
forhold eller en kobling mellom ideer, mennesker, ting eller hendelser… Når
man ved hjelp av bønn finner frem til, lærer om og grunner på slike
sammenhenger… er det en vesentlig kilde til levende vann som kan gi inspirert
innsikt og skjulte kunnskapsskatter” [David A. Bednar, “Et reservoar av levende
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vann” (Kirkens skoleverks temakveld for unge voksne, 4. feb. 2007), 4, lds.org/
media-library].)

Be en elev lese høyt det følgende, som er en fortsettelse av eldste M. Russell
Ballards uttalelse:

“Det at Nathan så brått ble tatt bort fra vår jordiske tilværelse, har gjort at vi alle
har vendt vårt hjerte og sinn til vår Herre Jesu Kristi forsoning …

Frelserens dyrebare fødsel, liv, forsoning i Getsemane, lidelse på korset,
begravelse i Josefs grav og hans strålende oppstandelse ble alt sammen en
fornyet realitet for oss. Frelserens oppstandelse forsikrer oss alle om at også vi en
dag vil følge ham og oppleve vår egen oppstandelse. Hvilken fred, hvilken trøst

denne store gave er som kommer til oss på grunn av Jesu Kristi kjærlighet og nåde, han som er
hele menneskehetens Frelser og Forløser. På grunn av ham vet vi at vi kan være sammen med
Nathan igjen” (“Forsoningen og en sjels verdi,” 84).

• Hvordan illustrerer reaksjonen eldste Ballards familie hadde på sitt
familiemedlems dødsfall, hvordan Jesu Kristi forsoning kan hjelpe familier å
takle fallets universelle virkninger?

• Hva gjør forsoningen mulig for Nathans familie og for hver av våre familier i
evigheten?

Gi elevene tid til å grunne på følgende spørsmål før du ber dem om å svare:

• På hvilke måter har Kristi forsoning hjulpet din familie å overvinne noen av
fallets virkninger? (Som en del av samtalen kan du forklare at bare de som har
blitt fullkommengjort ved Jesu Kristi forsonings kraft, vil være i stand til å leve
evig sammen i ekteskap og familier.)

Avslutt med å vise og be en elev lese denne uttalelsen av søster Julie B. Beck,
tidligere Hjelpeforeningens generalpresident:

“I Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige har vi en teologi om familien som er
basert på skapelsen, fallet og forsoningen. Jordens skapelse sørget for et sted der
familier kunne bo. Gud skapte en mann og en kvinne som var de to nødvendige
halvdelene av en familie. Det var en del av vår himmelske Faders plan at Adam
og Eva skulle bli beseglet og stifte en evig familie.

Fallet gjorde det mulig for familien å vokse. Adam og Eva var familieledere som
valgte å få jordisk erfaring. Fallet gjorde det mulig for dem å få sønner og døtre.

Forsoningen gjør det mulig for familien å bli beseglet for all evighet. Den lar familien oppleve
evig vekst og fullkommenhet. Planen for lykke, også kalt frelsesplanen, er en plan som er til for
familier” (“Hvordan undervise i læren om familien,” Liahona, mars 2011, 32).

Oppfordre elevene til å tenke over sitt vitnesbyrd om skapelsen, fallet og
forsoningen og hva de kan gjøre for å gi forsoningens kraft større innflytelse i sitt
eget og i sin families liv.
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Elevenes leseoppdrag
• Moses 1:27–39; 3:16–17; 5:6–12; 2 Nephi 2:19–25; 9:6–12; Lære og pakter

49:15–17.

• Julie B. Beck, “Hvordan undervise i læren om familien,” Liahona, mars 2011, 32.
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LEKSJON 5

Tilstanden i jordelivet
Innledning
I den førjordiske verden “aksepterte [vi vår himmelske
Faders] plan hvorved hans barn kunne få et fysisk legeme og
høste jordisk erfaring for å utvikle seg mot fullkommenhet”
(“Familien – en erklæring til verden,” Ensign eller Liahona,

nov. 2010, 129). Vårt jordiske legeme er en stor velsignelse,
men det er underlagt mange av Satans fristelser. På grunn av
Jesu Kristi forsoning kan vi overvinne disse fristelsene og
vende tilbake til vår himmelske Fader.

Bakgrunnsstoff
• David A. Bednar, “Tingene som de virkelig er,” Liahona, juni 2010, 22–31.

• David A. Bednar, “Forsoningen og reisen gjennom jordelivet,” Liahona, april
2012, 12-19.

Undervisningsforslag
2 Nephi 2:27–29; Abraham 3:25
Vår erfaring i jordelivet er nødvendig for evig liv
Vis følgende uttalelse av eldste David A. Bednar i De tolv apostlers quorum, og be
en elev lese den høyt:

“Har vi noensinne virkelig tenkt over hvorfor det er så viktig å ha en fysisk
kropp? … Forstår vi virkelig hvorfor en kropp står så sentralt i Faderens plan for
lykke? Gjentar vi kanskje dette svaret så ofte og rutinemessig at vi ikke klarer å
forstå dets sanne betydning? Jeg ønsker at vi skal grave litt dypere inn i dette
evig viktige spørsmålet om hvorfor en kropp er så viktig. Til syvende og sist
påvirker svaret alt vi gjør” (“Ye Are the Temple of God,” Ensign, sep. 2001, 14).

• Hva sier eldste Bednar om hvorfor vi bør prøve å forstå hvorfor vår fysiske
kropp er så viktig?

Be elevene skrive et svar på følgende spørsmål. Etter hvert som leksjonen utvikler
seg, kan du oppfordre dem til å skrive flere tanker og ideer.

• Hvorfor er vår fysiske kropp så viktig i vår himmelske Faders plan for lykke?

Be elevene lese det tredje avsnittet av “Familien – en erklæring til verden” hver for
seg, og se etter utsagnet som forklarer hvorfor en fysisk kropp er nødvendig for vår
evige fremgang.

Be en elev lese følgende uttalelse av eldste David A. Bednar høyt. Be klassen lytte
etter hvorfor kroppen vår er så avgjørende i vår himmelske Faders plan. Vurder å gi
hver elev en kopi av denne uttalelsen før den leses.
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“Vårt fysiske legeme muliggjør en rekke forskjellige, dyptgående og intense
erfaringer som vi ikke kunne ha fått i vår førjordiske tilstand. President Boyd K.
Packer i De tolv apostlers quorum har sagt: ‘Vår ånd og vårt legeme er satt
sammen slik at vårt legeme blir et redskap for vårt sinn og fundamentet for vår
karakter’ [“The Instrument of Your Mind and the Foundation of Your Character”
(tale under en andakt ved Brigham Young University, 2. feb. 2003),

speeches.byu.edu]. Derfor blir vårt forhold til andre mennesker, vår evne til å oppfatte og handle i
overensstemmelse med sannhet og vår evne til å adlyde prinsippene og ordinansene i Jesu Kristi
evangelium, forsterket gjennom vår fysiske kropp. I jordelivet opplever vi ømhet, kjærlighet,
vennlighet, lykke, sorg, skuffelse, smerte og også utfordringer i forbindelse med fysiske
begrensninger 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 svakhet’ (1 Nephi 19:6; Alma
7:12–13)” (“Tingene som de virkelig er,” Liahona, juni 2010, 22).

• Hva underviste eldste Bednar om hvorfor en fysisk kropp er nødvendig for vår
evige fremgang? (Selv om svarene kan variere, bør du understreke denne
sannheten: Med en fysisk kropp opplever vi forhold i jordelivet som kan
forberede oss til evigheten.)

• På hvilke måter er kroppen “et redskap for vårt sinn og fundamentet for vår
karakter”?

• Hvordan blir “vår evne til å adlyde prinsippene og ordinansene i Jesu Kristi
evangelium, forsterket gjennom vår fysiske kropp”? (Her er noen mulige svar:
En kropp gjør oss i stand til å adlyde befalingen om å bli mange og fylle jorden.
En kropp gir oss anledning til å oppleve gleden ved å leve i en familie, der vi
lærer og utøver evangeliets prinsipper i hjemmet – vi lærer for eksempel å styre
vårt temperament i familien.)

Be noen elever etter tur lese høyt fra Abraham 3:25 og 2 Nephi 2:27-29, mens
klassen ser etter hvordan disse skriftstedene virker sammen for å hjelpe oss å forstå
hensikten med å ha en kropp.

• Selv om det er en stor velsignelse å ha en kropp, hvorfor er det å ha en kropp en
del av vår prøve på jorden? (Mange av Satans fristelser blir forsterket fordi vi
har en kropp.)

• Hvordan gir det å velge “kjødets vilje” djevelen “makt til å ta til fange”?

Mosiah 3:19; Moses 6:49, 53–55
“Det naturlige menneske er en fiende av Gud”
Be en elev lese Moses 6:53-54 høyt, og be klassen se etter og deretter forklare hva
disse versene lærer oss om vår tilstand når vi blir født. Legg merke til at ordet
“rene” i denne sammenheng betyr fri fra virkningene av Adams overtredelse.

Be så eleven lese Moses 6:49, 55, og spør klassen:

• Hva lærer disse versene oss om hvordan Adam og Evas fall påvirker oss
gjennom hele vårt liv på jorden? (Når vi gir etter for Satans fristelser, smaker vi
de bitre konsekvensene av våre valg om å være kjødelige, sanselige og
djevelske. Du kan gjerne henvise til Ether 3:2, som forklarer at “på grunn av
fallet er vår natur stadig ond”.)
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Be en elev lese høyt de første linjene av Mosiah 3:19. Skriv følgende spørsmål
på tavlen:

Hva er det naturlige menneske?

Hvorfor er det naturlige menneske en fiende av Gud?

Gi elevene noen minutter til å lete etter svar på disse spørsmålene og å utvide sin
forståelse av begrepet “det naturlige menneske” ved å studere fotnotene til vers 19
(særlig fotnote a samt andre skriftsteder som er nevnt i fotnotene). Når elevene har
fått tilstrekkelig tid, kan dere snakke om det de har funnet ut. Forklar at dette
begrepet beskriver en tilstand som gjelder likt for både menn og kvinner.

• Hvis en person har egenskapene til et naturlig menneske, hvilken virkning kan
dette ha på et ekteskap eller en familie?

Be samme elev lese ferdig Mosiah 3:19, og be klassen se etter et prinsipp om
hvordan vi kan overvinne det naturlige menneske. (Mens elevene svarer, skriver du
dette prinsippet på tavlen: Ved å ta imot Jesu Kristi forsoning og føye oss etter
Den hellige ånds tilskyndelser, kan vi avlegge det naturlige menneske og bli
en hellig.)

Forklar at i denne sammenheng betyr føye seg å underordne seg eller hengi seg til
Den hellige ånds tilskyndelser.

• Hvordan kan vi skjelne hva Den hellige ånd tilskynder oss til å gjøre?

• Kan du dele en opplevelse som ikke er for personlig, da Den hellige ånd
tilskyndet deg til å avlegge det naturlige menneske?

Bær vitnesbyrd om at når vi føyer oss etter Den hellige ånds tilskyndelser, får vi
tilgang til forsoningens kraft.

Mosiah 3:19; 16:3–6
Anvend Kristi forsoning
Be en elev lese Mosiah 16:3-6 høyt mens klassen følger med, for å finne ut hva som
vil hjelpe oss å overvinne fallets virkninger i vårt liv.

• Hvilken forholdsregel i vår himmelske Faders plan gjør at vi kan overvinne vår
falne natur? (Skriv følgende læresetning på tavlen: På grunn av Jesu Kristi
forsoning kan vi bli forløst fra vår fortapte og falne tilstand.)

Vis følgende uttalelse av eldste David A. Bednar, og be en elev lese den høyt:

“Alle det naturlige menneskes lyster, ønsker, tilbøyeligheter og impulser kan
overvinnes ved og gjennom Jesu Kristi forsoning. Vi er her på jorden for å utvikle
Gud-lignende egenskaper og tøyle alle kjødets lidenskaper” (“Vi tror at vi må
være kyske,” Ensign eller Liahona, mai 2013, 43).

LEKSJON 5

23



Forklar for elevene at når vi har tro på forsoningen, mottar vi Jesu Kristi nåde, som
ble muliggjort ved hans sonoffer. Hovedbetydningen av ordet nåde er “en
guddommelig hjelp eller styrke, gitt gjennom Jesu Kristi store nåde og kjærlighet”.
Dette er en “styrkende kraft” som hjelper oss å omvende oss og utvikle egenskaper
som vi ikke kan utvikle på egen hånd (se Bible Dictionary, “Grace”). For å hjelpe
elevene å bli oppmerksom på Kristus-lignende egenskaper vi bør utvikle, kan du be
dem om å gå gjennom listen over egenskaper som gjør oss til hellige, som finnes i
Mosiah 3:19.

• Hvordan har Frelseren hjulpet deg å utvikle en av de egenskapene som er
oppført i Mosiah 3:19?

• Hvordan har du sett personer som har en eller flere av disse egenskapene, være
til velsignelse for sin familie?

• Hvordan kan det å utvikle en eller flere av disse egenskapene ved hjelp av den
styrkende kraft som kommer av Frelserens nåde, hjelpe deg å bli en bedre
ektemann eller hustru, far eller mor?

Forklar for elevene at hver av oss sitter igjen med et viktig spørsmål å besvare som
følge av dagens leksjon. Vis følgende uttalelse av eldste David A. Bednar, og be
elevene lese den hver for seg:

“Selve jordelivets prøve kan derfor oppsummeres med følgende spørsmål: Vil jeg
følge det naturlige menneskes tilbøyeligheter, eller vil jeg føye meg etter Den
hellige ånds tilskyndelser og avlegge det naturlige menneske og bli en hellig
gjennom den Herre Kristi forsoning (se Mosiah 3:19)? Det er prøven” (“Vi tror at
vi må være kyske,” 43).

Gi elevene noen minutter til å skrive et svar på eldste Bednars spørsmål. Be dem
tenke på de Kristus-lignende egenskapene som er nevnt i Mosiah 3:19, og legge en
plan for å begynne å utvikle en av disse disse egenskapene i større grad.

Elevenes leseoppdrag
• 2 Nephi 2:27–29; Mosiah 3:19; 16:3–6; Moses 6:49, 53–55; Abraham 3:25.

• David A. Bednar, “Forsoningen og reisen gjennom jordelivet,” Liahona, april
2012, 12-19.
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LEKSJON 6

Familien står sentralt i vår
himmelske Faders plan

Innledning
Vår tids profeter og apostler har erklært at “familien står
sentralt i Skaperens plan for hans barns evige fremtid”
(“Familien – en erklæring til verden,” Ensign eller Liahona,

nov. 2010, 129). Denne leksjonen vil hjelpe elevene å forstå
at de ved å være “mer flittige og samvittighetsfulle hjemme”
(L&p 93:50), kan gi familien en mer sentral plass i livet.

Bakgrunnsstoff
• Robert D. Hales, “Den evige familie,” Lys over Norge, jan. 1997, 61.

• David A. Bednar, “Mer flittige og samvittighetsfulle hjemme,” Ensign eller
Liahona, nov. 2009, 17–20.

• Håndbok 2: Kirkens administrasjon [2010], 1.1.1, 1.1.4 og 1.4.1 (hvis tilgjengelig).

Undervisningsforslag
Familien står sentralt i vår himmelske Faders plan
Nevn for klassen at av alle temaer som er tatt opp på den senere tids
generalkonferanser, er familien et av de mest omtalte.

• Hvorfor tror du Kirkens ledere taler så ofte om familien?

Skriv følgende sannhet fra familieerklæringen på tavlen, og be elevene fortelle hva
den betyr for dem:

“Familien står sentralt i Skaperens plan for hans barns evige fremtid.”

For å hjelpe elevene å forstå hvorfor familien står sentralt for vår evige
fremtid, kan du dele ut kopier av utdelingsarket på slutten av denne

leksjonen. Del klassen i små grupper. Be hver gruppe lese en av de tre delene av
utdelingsarket og snakke om de tilhørende spørsmålene. Sørg for at alle delene blir
tildelt.

Når elevene har fått tilstrekkelig tid, ber du minst én person som er tildelt hver av
delene på utdelingsarket, om å gi klassen en oversikt over gruppens diskusjon. Bær
vitnesbyrd om følgende sannhet: Familien er en sentral del av Guds plan for
vårt førjordiske, jordiske og evige liv.

• Hvilke erfaringer har hjulpet deg å føle familiens sentrale betydning i vår
himmelske Faders plan?
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Lære og pakter 93:39-50
Gjør familien til en prioritet
Forbered elevene til å lære av Lære og pakter 93 ved å forklare at dette kapitlet
blant annet inneholder Herrens instruksjoner om hvor viktig det er å oppdra barn i
“lys og sannhet” og gjøre familien til en prioritet. Skriv følgende henvisninger
på tavlen:

Lære og pakter 93:39-43

Lære og pakter 93:44

Lære og pakter 93:45-48

Lære og pakter 93:50

Be elevene lese minst én av henvisningene (sørg for at hver henvisning blir lest av
minst én elev). Be elevene se etter hvem Herren henvendte seg til og hvilke
instruksjoner han ga. Når elevene har fått tilstrekkelig tid, ber du dem fortelle hva
de har lært. Sørg for at elevene er klar over at de fire mennene Herren henvendte
seg til, var Det første presidentskap og biskopen i Ohio. Dermed minner disse
skriftstedene alle medlemmer av Kirken, også dem som er ledere, om å gjøre
familien til en prioritet. Du kan gjerne foreslå for elevene at de markerer
repetisjonen eller mønsteret i disse versene – Kirkens medlemmer skulle sette sin
familie “i orden” (se vers 43, 44 og 50).

• Hva sier vers 42, 48 og 50 om hva vi kan gjøre for å bidra til sette vår familie i
orden? (Elevene skulle nevne følgende: Undervise barn i lys og sannhet,
omvende oss, forsake urettferdige ting, være mer flittige og samvittighetsfulle
hjemme, og be alltid.)

Skriv følgende prinsipp på tavlen: Vi bidrar til å oppfylle Herrens befaling om å
sette vår familie i orden når vi er mer flittige og samvittighetsfulle hjemme.

• Hva kan en ung voksen gjøre for å bli mer flittig og samvittighetsfull hjemme?

Vis følgende uttalelse fra et brev skrevet av Det første presidentskap i 1999, og be
en elev lese den høyt:

“Hjemmet er grunnleggende for en rettferdig livsførsel, og intet annet kan erstatte det eller
ivareta dets helt nødvendige funksjon når det gjelder å utføre denne gudgitte ansvarsoppgaven.

Vi råder foreldre og barn til å gi høyeste prioritet til familiebønn, familiens hjemmeaften, studium
av og opplæring i evangeliet og sunne familieaktiviteter. Uansett hvor verdige og formålstjenlige
andre behov eller aktiviteter måtte være, må man ikke tillate at disse skyver til side de
guddommelig pålagte plikter som bare foreldre og familie fullt ut kan oppfylle” (Brev fra Det
første presidentskap, 11. feb. 1999, sitert i Håndbok 2: Kirkens administrasjon [2010], 1.4.1).

• Hva mener du er noen “nødvendige funksjoner” og “gudgitte
ansvarsoppgaver” som best ivaretas i familien?

LEKSJON 6
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Vis følgende uttalelse, og oppfordre elevene til å tenke over velsignelsene som
kommer når hvert familiemedlem gjør sitt beste for å oppfylle guddommelig
pålagte plikter overfor familien:

“Uansett hvor Kirkens medlemmer bor, skulle de skape et hjem hvor Ånden er tilstede …

Et hjem med kjærlige og lojale foreldre danner det miljø hvor barnas åndelige og fysiske behov
dekkes mest effektivt. Et Kristus-sentrert hjem gir både voksne og barn et forsvar mot synd, en
tilflukt fra verden, lindring av følelsesmessig eller annen smerte, og hengiven, ekte kjærlighet”
(Håndbok 2: Kirkens administrasjon, 1.4.1).

• Hvordan kan du bidra til å skape et Kristus-sentrert hjem for familien din?

• Hva betyr det for familien din?

Vis følgende uttalelse av eldste M. Russell Ballard i De tolv apostlers quorum, og be
en elev lese den høyt:

“La alt dere gjør utenfor hjemmet, være underordnet og til støtte for det som
skjer i hjemmet. Husk president Harold B. Lees råd om at ‘det aller viktigste…
arbeid du noensinne kommer til å utføre, vil du utføre innenfor veggene i ditt
eget hjem’… og president David O. McKays tidløse ‘Ingen annen suksess kan
oppveie at man svikter i hjemmet’” (“Så de bortkomne kan finnes,” Ensign eller
Liahona, mai 2012, 99).

Gi elevene tid til å skrive ned noe de kan gjøre for å bli mer flittige og
samvittighetsfulle hjemme, og for å gjøre familien til et mer sentralt fokus i livet.
Oppfordre elevene til å sette seg som mål å gjennomføre én idé de har skrevet ned.
Bær vitnesbyrd om at når elevene handler for å nå målet sitt, vil Herren styrke dem
åndelig og hjelpe dem å forstå hvordan deres handlinger også styrker deres familie.

Elevenes leseoppdrag
• Lære og pakter 93:39-50.

• Robert D. Hales, “Den evige familie,” Lys over Norge, jan. 1997, 61.
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DEN EVIGE FAMIL IE  –  LEKSJON 6

Vår førjordiske, jordiske og evige familie
Vår førjordiske familie

“Familien er forordnet av Gud. Det er den viktigste enhet i tid og evighet. Selv før vi ble født på jorden, tilhørte vi en familie. 
Vi er alle ‘en elsket ånd, sønn eller datter av himmelske foreldre’, og har ‘en guddommelig natur og fremtid’ [‘Familien – en 
erklæring til verden,’ Ensign eller Liahona, nov. 2010, 129]. Gud er vår himmelske Fader, og vi levde i hans nærhet som en del 
av hans familie i det førjordiske liv. Der fikk vi våre første lærdommer og ble forberedt til jordelivet (se L&p 138:56)” (Håndbok 
2: Kirkens administrasjon [2010], 1.1.1).

“Vi tilber den store Gud som skapte universet. Han er vår Fader i himmelen. Vi ble til på grunn av ham. Vi er 
hans åndebarn. Vi levde sammen med ham i et førjordiske liv i et familieforhold. Vi kjente ham like nært og 
godt som vi kjenner våre jordiske fedre i denne tilværelsen ” (Bruce R. McConkie, How to Worship, Brigham 
Young University Speeches of the Year [20. juli 1971], 2).

Diskusjonsspørsmål:

• Hvordan var familien en sentral del av vårt førjordiske liv?

• Hvorfor er det nyttig å vite at Gud er din far, og at du var et elsket medlem av hans familie i den førjordiske verden?

• Hvordan forestiller du deg at ditt samvær med dine himmelske foreldre var?

Vår jordiske familie

“Som en del av vår himmelske Faders plan ble vi født inn i familier. Han opprettet familier for å gjøre oss lykkelige, for å hjelpe 
oss å lære riktige prinsipper i en kjærlig atmosfære, og for å forberede oss til evig liv.

Foreldre har det viktige ansvar å hjelpe sine barn å forberede seg til å vende tilbake til vår himmelske Fader. Foreldre ivaretar 
dette ansvaret ved å lære sine barn å følge Jesus Kristus og etterleve hans evangelium” (Håndbok 2: Kirkens administra-
sjon, 1.1.4).

“Gud er familiens opphavsmann. Hans hensikt var at den største lykke, de mest tilfredsstillende sider ved livet, 
den mest dypfølte glede skulle prege vårt forhold og vår omtanke for hverandre som far, mor og barn” 
(Gordon B. Hinckley, “Det Gud har sammenføyet,” Lys over Norge, juli 1991, 68).

Diskusjonsspørsmål:

• På hvilke måter er familien en sentral del av vårt liv på jorden?

• Hvordan ville livet på jorden ha vært annerledes hvis vi hadde blitt sendt til jorden som enkeltpersoner uten familieforhold – 
ingen far, mor, søsken, forfedre eller etterkommere?

• Hvilke erfaringer har hjulpet deg å forstå hvilken plass og betydning den jordiske familien har?

Vår evige familie

“Den guddommelige plan for lykke muliggjør en fortsettelse av familieforholdet på den andre siden av graven” (“Familien – en 
erklæring til verden,” Ensign eller Liahona, nov. 2010, 129).

“Selv om vår individuelle frelse er basert på vår individuelle lydighet, er det like viktig at vi forstår at hver og en 
av oss er en betydningsfull og nødvendig del av en familie, og at de høyeste velsignelser bare kan mottas 
innenfor en evig familie. Når familier fungerer slik Gud har forordnet, er forbindelsene som knyttes i dem, av 
høyeste verdi i jordelivet. Faderens plan er at kjærligheten og samhørigheten i familien skal fortsette inn i 
evigheten. Det å være et familiemedlem medfører et stort ansvar for å ta seg av, elske, oppløfte og styrke hvert 
medlem av familien slik at alle rettskaffent kan holde ut til enden i jordelivet og leve sammen gjennom all 

evighet. Det er ikke nok å frelse oss selv. Det er like viktig at foreldre, brødre og søstre frelses i vår familie. Hvis vi kommer hjem 
alene til vår himmelske Fader, vil vi bli spurt: ‘Hvor er resten av familien?’ Dette er grunnen til at vi lærer at familier er evige. Et 
enkeltmenneskes evige natur blir familiens evige natur” (Robert D. Hales, “Den evige familie,” Lys over Norge, jan. 1997, 61).
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Diskusjonsspørsmål:

• På hvilke måter er familien en sentral del av vår evige fremtid?

• Hva er noen rettferdige handlinger familiemedlemmer kan gjøre for å bidra til å tilveiebringe hverandres frelse?

• Når har et familiemedlem oppmuntret eller styrket deg på en måte som inspirerte deg til å holde ut til enden?



LEKSJON 7

Ekteskap mellom en mann
og en kvinne er innstiftet
av Gud

Innledning
Vår himmelske Fader opprettet det guddommelige mønsteret
for ekteskap med Adam og Eva i Edens hage. I våre dager har
Det første presidentskap og De tolv apostlers quorum
bekreftet dette mønsteret ved å si: “Ekteskap mellom mann

og kvinne er innstiftet av Gud” (“Familien – en erklæring til
verden,” Ensign eller Liahona, nov. 2010, 129). Selv om
menneskenes lover kan forsøke å endre denne definisjonen,
er Guds lover de samme for alltid.

Bakgrunnsstoff
• D. Todd Christofferson, “Hvorfor ekteskap, hvorfor familie,” Ensign eller

Liahona, mai 2015, 50–53.

• Dallin H. Oaks, “Ingen andre guder,” Ensign eller Liahona, nov. 2013, 72–75.

• Sheri L. Dew, “Det er ikke godt for mennesket å være alene,” Liahona, jan.
2002, 13.

• “The Divine Institution of Marriage,” mormonnewsroom.org/article/
the-divine-institution-of-marriage.

• Gospel Topics, lds.org/topics.

Undervisningsforslag
Lære og pakter 49:15–17; Moses 3:21–24
Ekteskap mellom en mann og en kvinne er innstiftet av Gud
Skriv følgende læresetning på tavlen: “Ekteskap mellom en mann og en kvinne
er innstiftet av Gud.” Spør elevene hva ordet innstifte betyr i denne setningen.
(Mulige svar kan være: Å pålegge, påby eller bestemme i kraft av overordnet
myndighet.) Spør elevene hvordan denne definisjonen hjelper dem å forstå
betydningen av læresetningen på tavlen. Be elevene lese Lære og pakter 49:15-17
hver for seg for å finne en gjentagelse av denne læren.

Be en elev lese Moses 3:21-24 høyt. Be klassen se etter hvilket viktig trinn i
frelsesplanen som er beskrevet i disse versene. (Når elevene svarer, kan du forklare
at omtalen av Adams ribben er symbolsk – Gud fjernet egentlig ikke et ribben fra
Adam. Du kan også gjerne foreslå at elevene skriver følgende definisjon av ordene
holde seg til i margen i Skriftene: “Å skape en nær, urokkelig og varig forening.”)

• Hva tror du Gud ønsket å lære oss ved å beskrive den fysiske skapelsen av Eva
på denne måten? (Eldste Russell M. Nelson i De tolv apostlers quorum sa:
“Ettersom ribbenet kommer fra siden, synes det å betegne partnerskap.
Ribbenet betegner hverken herredømme eller underdanighet, men et sidestilt
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forhold som partnere, for å arbeide og leve side om side” [“Lærdom fra Eva,”
Lys over Norge, jan. 1988, 80].)

• Hva kan vi lære av Moses 3:24? (Eldste D. Todd Christofferson i De tolv
apostlers quorum har sagt at Gud “forenet [Adam og Eva] som ektemann og
hustru… Hverken vi eller noe annet menneske kan forandre denne
guddommelige ekteskapsorden. Den er ikke skapt av mennesker” [“Hvorfor
ekteskap, hvorfor familie,” Ensign eller Liahona, mai 2015, 52].)

Vis følgende uttalelse av eldste David A. Bednar i De tolv apostlers quorum, og be
en elev lese den høyt. Be klassen se etter innsikt i hvorfor Gud har forordnet at
ekteskap bare skal finne sted mellom en mann og en kvinne.

“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 (se 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 gjennomføre planen for lykke. ‘I Herren er
hverken 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” (“Vi tror at vi må være kyske,” Ensign eller Liahona, mai 2013, 41–42).

• Basert på din forståelse av vår himmelske Faders plan for lykke, hvorfor er
ekteskap mellom en mann og en kvinne forordnet av ham?

Moses 3:18; 5:1–5, 12, 16
Ektemann og hustru er likeverdige partnere
• Hvilken verdi har det å følge et mønster når du lager noe sånt som et klesplagg?

• Hvilken verdi ville det ha å studere ekteskapets ideelle mønster?

Forklar at ekteskapet mellom Adam og Eva viser Herrens mønster for hva et
ekteskap skal være. Be en elev lese Moses 3:18 høyt.

• Hva er din forståelse av begrepet “medhjelp”? (“Hjelp” er oversatt fra en
kombinasjon av to hebraiske røtter, hvorav den ene betyr å redde eller frelse, og
den andre betyr å være sterk. “Med” er oversatt fra et hebraisk ord som antyder
egnet og likeverdig. Derfor er en “medhjelp” en egnet og likeverdig ledsager
med evne til å frelse. Foreslå at elevene skriver denne definisjonen i Skriftene
ved siden av Moses 3:18. Se også Howard W. Hunter, “Vær en rettferdig
ektemann og far,” Lys over Norge, jan. 1995, 49.)

• Hva slags forhold antyder dette begrepet for en mann og en hustru?
(Sammenfatt elevenes svar ved å skrive følgende læresetning på tavlen: Vår
himmelske Fader har forordnet at en mann og en hustru skal være
likeverdige partnere.)

• Hva tror du det betyr at en mann og en hustru er likeverdige partnere?

Del klassen i små grupper, med kanskje tre eller fire elever i hver gruppe. Be
elevene skumlese Moses 5:1-5, 12 og 16, og se etter hvordan Adam og Eva
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samarbeidet som likeverdige partnere, og la dem deretter drøfte svarene i
gruppene sine.

Vis følgende uttalelser av president Ezra Taft Benson (1899-1994) og søster Sheri L.
Dew, tidligere rådgiver i Hjelpeforeningens generalpresidentskap. Be en elev lese
dem høyt:

“Av denne inspirerte opptegnelsen [Moses 5:1–2, 4, 12, 16] ser vi at Adam og
Eva ga oss et ideelt eksempel på et paktsekteskap. De arbeidet sammen, de fikk
barn sammen, de ba sammen, og de underviste sine barn i evangeliet – sammen.
Dette er mønsteret Gud ønsker at alle rettskafne menn og kvinner skal følge”
(Læresetninger fra Kirkens presidenter – Ezra Taft Benson [2014], 183).

“Tenk på Skriftenes beretninger om Adam og Eva, og se hva Herren vil lære deg
som vil styrke ditt ekteskap [og] din familie… Vår Faders mønstre hjelper oss å
unngå å bli bedratt. Gå til Herren og ikke til verden for å finne tanker og
oppfatninger om menn og kvinner” (Sheri L. Dew, “Det er ikke godt for
mennesket å være alene,” Liahona, jan. 2002, 13).

• Når har du sett en mann og en hustru samarbeide som likeverdige partnere?

• Hvordan tror du det kan påvirke din fremtid å forstå det guddommelige
mønsteret for ekteskap?

Gi elevene noen minutter til å lage to lister: (1) Holdninger de nå har, som vil
hjelpe dem å oppnå et ekteskap som er forordnet av Gud, og (2) holdninger de
kanskje må endre for å komme nærmere dette målet. Uttrykk tillit til at Herren vil
velsigne dem i deres innsats.

Mormon 9:9
Herrens læresetninger om likekjønnet ekteskap
(Merk: Vær fintfølende overfor elever som uttrykker andre meninger om dette.
Fokuser klassediskusjonen om uttalelser fra Kirkens generalautoriteter.)

• Hvordan blir Guds forordnede mønster for ekteskapet påvirket når
myndigheter vedtar lover som legaliserer adferd som er i strid med dette
mønsteret? (Når elevene svarer, kan du bruke Mormon 9:9 til å vise at Gud og
hans lover er uforanderlige. Guds uforanderlige karakter hjelper oss å ha tillit til
og tro på ham.)

Gi hver elev en kopi av følgende uttalelse fra Det første presidentskap og De tolv
apostlers quorum, og be elevene se etter grunner til at Kirkens ledere har uttalt seg
om likekjønnede ekteskap:

“Rettsprosesser og lovvedtak i en rekke land har gitt offisiell anerkjennelse til likekjønnede
ekteskap, og spørsmålet om likekjønnede ekteskap er stadig gjenstand for omfattende debatt.
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Når vi står overfor denne og andre problemstillinger, oppfordrer vi alle til å huske på vår
himmelske Faders hensikter med å skape jorden og sørge for vår jordiske fødsel og erfaringer her
som hans barn [se 1 Mosebok 1:27–28; 2:24]… Ekteskap mellom en mann og en kvinne ble
innstiftet av Gud, og står sentralt i hans plan for sine barn og for samfunnets velbefinnende.
Sterke familier, ledet av en kjærlig mor og far, er den grunnleggende institusjon for oppfostring
av barn, utvikling av tro og overføring til fremtidige generasjoner den moralske styrken og de
verdier som er viktige for sivilisasjonen, og som er avgjørende for evig frelse.

Endringer i sivilrett må ikke og kan i virkeligheten ikke endre den morallov som Gud har fastslått.
Gud forventer at vi skal støtte og holde hans bud uavhengig av avvikende meninger eller trender
i samfunnet. Hans kyskhetslov er tydelig: Seksuell omgang er bare riktig mellom en mann og en
kvinne som er lovlig viet i ekteskap som mann og hustru” (sitert i Gospel Topics, “Same-Sex
Marriage,” lds.org/topics).

• Hvordan hjelper det å forstå Guds plan og læresetninger oss å forstå hvor viktig
ekteskap mellom en mann og en kvinne er?

Gi også hver elev en kopi av følgende uttalelse, som kommer fra et dokument som
er publisert av Kirken, med tittelen “The Divine Institution of Marriage”. Be
elevene se etter grunner til at definisjonen av ekteskap mellom en mann og en
kvinne bør beskyttes i lover og retningslinjer:

“Ekteskapet er noe langt mer enn en kontrakt mellom enkeltpersoner for å stadfeste deres
følelser og sørge for gjensidige forpliktelser. Ekteskap og familie er snarere en viktig institusjon
for å oppdra barn og lære dem å bli ansvarlige voksne. Gjennom alle tidsaldre har myndigheter
av alle slag anerkjent ekteskap som avgjørende for å bevare samfunnets stabilitet og videreføre
livet. Uavhengig av om vielsen ble utført som et religiøst ritual eller en borgerlig seremoni, har
ekteskapet i nesten enhver kultur blitt beskyttet og støttet av myndighetene først og fremst for å
bevare og fremme den institusjon som står mest sentralt for å oppdra barn og lære dem de
moralnormer som ligger til grunn for sivilisasjonen …

I lys av de tette båndene som lenge har eksistert mellom ekteskap, forplantning, kjønn og
barneoppdragelse, kan ikke likekjønnet ekteskap anses bare som tildeling av en ny ‘rettighet’.
Det er en vidtrekkende omdefinering av selve ekteskapets beskaffenhet. Det er en fundamental
endring i ekteskapets institusjon på måter som er i strid med Guds hensikter for sine barn og
skadelig for samfunnets langsiktige interesser” (“The Divine Institution of Marriage,”
mormonnewsroom.org/article/the-divine-institution-of-marriage).

• Hva er noen grunner til at samfunnet tradisjonelt har støttet og beskyttet
ekteskap mellom en mann og en kvinne?

• Hvordan kan man forstå Kirkens standpunkt til denne viktige saken er sant?

Be elevene overveie hvordan deres oppfatninger er sammenlignet med Guds
læresetninger om ekteskapet slik Kirkens ledere har fremsatt dem. Bær vitnesbyrd
om at det å tro på og støtte Guds mønster for ekteskap vil gi evige velsignelser.

Elevenes leseoppdrag
• Mormon 9:9; Lære og pakter 49:15–17; Moses 3:18–25; 5:1–16.
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• “The Divine Institution of Marriage,” mormonnewsroom.org/article/
the-divine-institution-of-marriage.
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LEKSJON 8

Kjønn og evig identitet
Innledning
Vårt kjønn ble fastsatt før vi ble født inn i jordelivet, og er en
grunnleggende del av vår evige identitet. Kirkens ledere
skiller mellom tiltrekning til samme kjønn, som ikke er
syndig, og homoseksuell adferd, som regnes som syndig fordi
det strider mot vår himmelske Faders plan for vår opphøyelse.

Denne leksjonen vil hjelpe elevene å forstå det profetiske
grunnlaget for dette skillet, og samtidig erkjenne at alle Guds
barn er like høyt elsket og fortjener å bli behandlet med
kjærlighet og høflighet.

Bakgrunnsstoff
• Robert D. Hales, “Frelsesplanen: En hellig skatt i form av kunnskap til å veilede

oss,” Liahona, okt. 2015.

• Jeffrey R. Holland, “Hjelp for personer som tiltrekkes av samme kjønn,”
Liahona, okt. 2007, 40.

• Dallin H. Oaks, “Tiltrukket av samme kjønn,” Lys over Norge, mars 1996, 14.

• Gospel Topics, “Same-Sex Attraction,” lds.org/topics.

• “Elsk hverandre: En samtale om tiltrekning til samme kjønn,”
mormonsandgays.org. Hvis elevene stiller spørsmål om Kirkens retningslinjer
angående homoseksualitet, kan du henvise dem til dette offisielle nettstedet.

Undervisningsforslag
Lære og pakter 76:24; Moses 2:27; “Familien – en erklæring til verden”
Kjønn er en viktig del av vår evige identitet
Be tre elever lese høyt Lære og pakter 76:24; Moses 2:27 og andre avsnitt av
“Familien – en erklæring til verden” (Ensign eller Liahona, nov. 2010, 129). Be
klassen tenke over hva disse kildene underviser eller antyder om kjønn.

• Hvordan vil du sammenfatte hva disse kildene underviser om vår evige
identitet? (Elevene bør nevne følgende: Vårt kjønn er en grunnleggende del
av vår evige identitet og hensikt.)

• Hvorfor er det nyttig for oss å forstå at vårt kjønn eksisterte lenge før vi kom til
jorden? (Når elevene svarer, kan du dele følgende uttalelse av president Joseph
Fielding Smith [1876–1972]: “I 1 Mosebok leser vi: ‘Og Gud skapte mennesket i
sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem.’ [1
Mosebok 1:27; uthevelse tilføyd.] Er det ikke mulig å tro at kvinnelige ånder ble
skapt i ‘en himmelsk mors’ bilde?” [Answers to Gospel Questions, red. Joseph
Fielding Smith jr., 5 bind (1957–66), 3:144].)

• Hvordan kan det å forstå vårt kjønns evige natur hjelpe oss å leve i harmoni
med vår himmelske Faders plan for lykke, selv om samfunnet ofte går god for
helt andre adferdsnormer?
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For å bidra til å besvare spørsmålet ovenfor, kan du presentere følgende uttalelse av
eldste Dallin H. Oaks i De tolv apostlers quorum. Vurder å lese hvert avsnitt hver
for seg og snakke om hva det lærer oss om hvorfor homoseksuell adferd er i strid
med vår himmelske Faders plan for sine barns opphøyelse.

“Hensikten med livet på jorden og oppgaven til Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers
Hellige er å forberede Guds sønner og døtre til deres fremtid – å bli lik våre
himmelske foreldre.

Vår evige fremtid – opphøyelse i det celestiale rike – er bare mulig gjennom Jesu
Kristi forsoning (ved hvilket vi ble og kan forbli “uskyldige fremfor Gud” [L&p
93:38]), og den er bare tilgjengelig for en mann og en kvinne som har inngått og

vært trofaste mot de pakter som henhører til evig ekteskap i et Guds tempel (se L&p 131:1-4;
132) …

Fordi Satan ønsker ‘å gjøre alle mennesker ulykkelige likesom han selv er’ (2 Nephi 2:27), setter
han sine sterkeste fremstøt inn på å oppmuntre til valg og handlinger som vil kullkaste Guds plan
for sine barn. Han prøver å underminere prinsippet om personlig ansvar, å overtale oss til å
misbruke vår hellige formeringskraft, å hindre at verdige menn og kvinner inngår ekteskap og
setter barn til verden, og å skape forvirring angående hva det betyr å være mann eller kvinne”
(“Tiltrukket av samme kjønn,” Lys over Norge, mars 1996, 14).

Lære og pakter 59:6
Kirken skiller mellom tiltrekning til samme kjønn, og homoseksuell adferd.
Gi hver elev en kopi av følgende uttalelse av eldste Jeffrey R. Holland i De tolv
apostlers quorum. Be elevene studere uttalelsen, og se etter prinsipper som eldste
Holland underviser om dem som er tiltrukket av samme kjønn, og hvordan vi kan
behandle disse med kjærlighet.

“En vennlig ung mann tidlig i 20-årene satt overfor meg. Han hadde et vinnende
smil, men smilte ikke ofte under samtalen vår. Det som fanget min
oppmerksomhet, var smerten i øynene hans.

‘Jeg vet ikke om jeg fortsatt bør være medlem av Kirken,’ sa han. ‘Jeg tror ikke
jeg er verdig.’

‘Hvorfor skulle du ikke være verdig?’ spurte jeg.

‘Jeg er homofil.’

Jeg antar han trodde jeg ville bli forskrekket. Det ble jeg ikke. ‘Og…?’ spurte jeg.

Et glimt av lettelse gikk over ansiktet hans da han merket at jeg fortsatt hadde medfølelse. ‘Jeg
tiltrekkes ikke av kvinner. Jeg tiltrekkes av menn. Jeg har prøvd å ignorere disse følelsene eller
endre dem, men…’

Han sukket. ‘Hvorfor er jeg slik? Følelsene er helt reelle.’

Jeg tenkte meg om litt og sa så: ‘Jeg trenger litt mer informasjon før jeg rettleder deg. Du forstår,
å være tiltrukket av samme kjønn er ikke synd, men å handle ifølge slike følelser er det – slik det
ville være med heteroseksuelle følelser. Bryter du kyskhetsloven?’

Han ristet på hodet. ‘Nei, det gjør jeg ikke.’
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Denne gangen var jeg lettet. ‘Takk for at du ønsker å gjøre noe med dette,’ sa jeg. ‘Det krever
mot å snakke om det, og jeg respekterer deg for at du holder deg ren.

‘Hvorfor du føler slik du gjør, kan jeg ikke gi noe svar på. Flere faktorer kan spille inn, og de kan
være like forskjellige som folk er forskjellige. Enkelte ting, også årsaken til dine følelser, får vi
kanskje aldri greie på i dette liv. Men å vite hvorfor du føler slik du gjør, er ikke så viktig som å
vite at du ikke har begått synd. Hvis ditt liv er i harmoni med budene, er du verdig til å tjene i
Kirken, ha fullt fellesskap med medlemmene, delta i templet og motta alle velsignelsene knyttet
til Frelserens forsoning.’

Han rettet seg litt opp. Jeg fortsatte: ‘Du behandler deg selv dårlig når du identifiserer deg selv
hovedsakelig på grunnlag av seksuelle følelser. Dette er ikke ditt eneste kjennetegn, så ikke gi det
uforholdsmessig mye oppmerksomhet. Du er først og fremst en Guds sønn, og han elsker deg’”
(“Hjelp for personer som tiltrekkes av samme kjønn,” Liahona, okt. 2007, 40).

• Hvilke prinsipper fant du i eldste Hollands råd?

Skriv følgende prinsipper på tavlen etter hvert som elevene nevner dem, og snakk
om dem med følsomhet:

• Vi kan føle Guds kjærlighet når vi fokuserer på vår identitet som hans
sønner og døtre.

• Å være tiltrukket av personer av samme kjønn er ikke et brudd på
kyskhetsloven, men å leve ut denne tiltrekningen er det. Vurder å dele
Lære og pakter 59:6 med elevene : “Du skal ikke… drive hor… eller gjøre noe
lignende,” og forklar at “noe lignende” betyr enhver seksuell intimitet utenfor
ekteskapets bånd. Homoseksuell adferd er en synd, akkurat som heterofile
forhold utenfor ekteskapet er syndige. Alle som deltar i noen form for seksuell
synd, kan bli tilgitt ved hjelp av omvendelse.

• Uavhengig av årsakene til at noen mennesker er tiltrukket av samme
kjønn, kan alle mennesker velge å leve i harmoni med Guds bud.
Understrek følgende uttalelse av eldste Dallin H. Oaks i De tolv apostlers
quorum: “Det er så mye vi ikke forstår om dette emnet, at vi gjør klokt i å holde
oss nær til det vi vet ut fra Guds åpenbarte ord. Det vi vet, er at Kirkens lære om
at seksuell aktivitet bare bør finne sted mellom en mann og en kvinne som er
gift, ikke har endret seg og ikke kommer til å endre seg” (“What Needs to
Change,” mormonsandgays.org).

• Når vi lever i harmoni med Guds bud, kan vi nyte alle privilegiene ved
medlemskap i Kirken og velsignelsene ved Frelserens forsoning. Selv om
man kanskje ikke velger å bli tiltrukket av personer av samme kjønn, kan man
velge hvordan man vil reagere på denne tiltrekningen.

Etter å ha notert disse prinsippene på tavlen, kan du spørre:

• På hvilke måter kan disse prinsippene gi håp til dem som opplever tiltrekning
til samme kjønn?

• Hvilke andre prinsipper kan vi lære av eldste Hollands uttalelser?
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Matteus 7:12; Johannes 8:1–11; 15:12
Vi skulle behandle andre med kjærlighet og respekt
(Merk: Når du underviser denne delen av leksjonen, må du sørge for å understreke
at de som er tiltrukket av personer av samme kjønn uten å leve ut denne
tiltrekningen, ikke er syndige slik som kvinnen som ble grepet i hor. Kristi
handlinger overfor kvinnen er imidlertid et eksempel på hvordan vi skulle behandle
alle mennesker – enten de deltar i umoralsk adferd eller ikke.)

Fortell elevene at apostelen Johannes skrev om en gang da Frelseren sto overfor en
svært følsom situasjon. Gi elevene litt tid til å studere Johannes 8:1-11, og se etter
hvordan Frelseren behandlet kvinnen som var grepet i hor. Hjelp elevene å
anvende denne beretningen på sine egne holdninger og handlinger overfor dem
som deltar i homoseksuell og annen umoralsk adferd ved å stille følgende
spørsmål:

• Hva lærer Frelserens handlinger oss om hvordan vi skal behandle andre? (Selv
om han ikke gikk god for kvinnens synd, behandlet han henne med vennlighet
og respekt.)

• Hvordan kan vi anvende Frelserens eksempel på våre egne holdninger og
handlinger overfor våre homofile og lesbiske brødre og søstre, uavhengig av om
de har deltatt i umoralsk adferd eller ikke? Når elevene svarer, skriver du
følgende prinsipp på tavlen: Vi følger Frelserens eksempel når vi har empati
for alle Guds barn, og behandler dem med følsomhet og vennlighet. (Se
også Matteus 7:12; Johannes 15:12.)

Vurder å vise følgende uttalelse av eldste Dallin H. Oaks i De tolv apostlers
quorum, og be en elev lese den høyt:

“Herren rettferdiggjorde helt klart ikke kvinnens synd. Han sa ganske enkelt at
han ikke fordømte henne – det vil si at han ikke ville avsi noen endelig dom over
henne på det daværende tidspunkt. Denne tolkningen ble bekreftet av det han
deretter sa til fariseerne: ‘Dere dømmer etter kjødet. Jeg dømmer ingen’
(Johannes 8:15). Kvinnen som var grepet i hor, fikk tid til å omvende seg, tid som
ville ha blitt nektet av dem som ønsket å steine henne” (“‘Judge Not’ and

Judging,” Ensign, aug. 1999, 8).

Elevene kan ha nytte av å lære at ifølge Joseph Smiths oversettelse av Johannes
8:11, var kvinnens reaksjon etter sitt møte med Frelseren at hun “forherliget Gud
fra den stund av og trodde på hans navn” (i Johannes 8:11, fotnote c).

Vis følgende uttalelse av eldste Quentin L. Cook i De tolv apostlers quorum, og be
en elev lese den høyt:
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“Som en kirke skulle ingen være mer kjærlig og medfølende. La oss være i
forkant når det gjelder å uttrykke kjærlighet, medfølelse og hjelp. La oss ikke
oppleve at familier utestenger eller er respektløse overfor dem som velger en
annen livsstil som følge av sine følelser overfor sitt eget kjønn” (“Love One
Another: A Discussion on Same-Sex Attraction,” mormonsandgays.org).

Be elevene vurdere sine egne holdninger og handlinger overfor personer som er
tiltrukket av samme kjønn. Er disse holdningene og handlingene i harmoni med
Herrens læresetninger og eksempel?

• Hva ville du gjøre hvis du var i en gruppe hvor det ble slengt nedsettende
kommentarer om personer som opplever tiltrekning til samme kjønn?

Bær vitnesbyrd om at hvis vi vil vise større kjærlighet og omtanke for våre homofile
og lesbiske brødre og søstre, kan liv bli forandret, familier kan bli helbredet, og
personer som føler seg fremmedgjort fra Kirken, kan føle seg mer velkommen blant
Kirkens medlemmer. Minn elevene på at velsignelsene ved Jesu Kristi forsoning er
tilgjengelig for alle som prøver å holde budene og er trofaste mot
evangeliets pakter.

Be elevene tenke på personer de kjenner som er tiltrukket av samme kjønn, og
tenke over hva de vil gjøre for å være mer omtenksomme overfor dem, samtidig
som de er trofaste mot Herrens kyskhetslov.

Elevenes leseoppdrag
• Matteus 7:12; Johannes 8:1–11; 15:12; Lære og pakter 76:24; Moses 2:27 og

andre avsnitt av “Familien – en erklæring til verden,” Ensign eller Liahona, nov.
2010, 129.

• Jeffrey R. Holland, “Hjelp for personer som tiltrekkes av samme kjønn,”
Liahona, okt. 2007, 40.

LEKSJON 8

38



LEKSJON 9

Menns guddommelige
oppgaver og ansvar

Innledning
Som en viktig del av hans plan for lykke har vår himmelske
Fader bestemt at menn skal være ektemenn og fedre. Denne
leksjonen fokuserer på deres ansvar: “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 familie” (“Familien –
en erklæring til verden,” Ensign eller Liahona, nov.
2010, 129).

Bakgrunnsstoff
• Richard G. Scott, “Ekteskapets evige velsignelser,” Ensign eller Liahona, mai

2011, 94–97.

• D. Todd Christofferson, “La oss være menn,” Ensign eller Liahona, nov.
2006, 46–48.

• Linda K. Burton, “Vi vil stige opp sammen,” Ensign eller Liahona, mai
2015, 29–32.

• Howard W. Hunter, “Vær en rettferdig ektemann og far,” Lys over Norge, jan.
1995, 49.

• “Fedre og mødres hellige kall,” kapittel 15 i Læresetninger fra Kirkens presidenter
– Ezra Taft Benson (2014), 191–96.

Undervisningsforslag
Efeserne 5:25
Menn skulle gifte seg og elske sin hustru
Innled leksjonen med å spørre:

• Hvilke menn har vært innflytelsesrike i ditt liv? Hvorfor hadde de så stor
innflytelse på deg?

Forklar at denne leksjonen skal handle om menns guddommelig forordnede
oppgaver. Det finnes ikke viktigere oppgaver for en mann enn oppgavene som
ektemann og far. Når menn gjør sitt beste for å ivareta disse oppgavene, blir de mer
lik sin Fader i himmelen.

Be en elev lese Efeserne 5:25 høyt.

• Hvilket prinsipp lærer du av dette skriftstedet om hvordan menn bør oppføre
seg? (Selv om de kan bruke forskjellige ord, skulle elevene nevne følgende
prinsipp: Ektemenn skal elske sin hustru slik Jesus Kristus elsket Kirken.)

• Hvordan viser Jesus Kristus sin kjærlighet til Kirken?

• Hva kan en mann gjøre gjøre for å følge Jesu Kristi eksempel med hensyn til
hvordan han behandler sin hustru?

39



Vis følgende uttalelse av president Spencer W. Kimball (1895-1985), og be en elev
lese den høyt:

“Kristus elsket Kirken og dens medlemmer så høyt at han frivillig utholdt
forfølgelse for dem, led ydmykende fornærmelser for dem, karakterfast utholdt
smerte og fysisk mishandling for dem, og til slutt ga sitt dyrebare liv for dem.

Når en mann er klar til å behandle sin husstand på denne måten, vil ikke bare
hustruen, men hele familien følge hans ledelse” (“Home, the Place to Save
Society,” Ensign, jan. 1975, 5).

• Hvilke tanker gjør du deg når du overveier president Kimballs uttalelse?

• På hvilke måter kan en far ofre for sin familie i vår tid?

Bær vitnesbyrd om at vår himmelske Fader ønsker at menn skal gjøre sitt beste for
å være rettferdige ektemenn.

Efeserne 5:23; Lære og pakter 121:36–46
Fedre skulle presidere i rettferdighet
Be elevene granske syvende avsnitt av “Familien – en erklæring til verden” for å
finne ut hva vår himmelske Fader forventer av fedre.

• Hva betyr ordet presidere? (Å gi veiledning og hjelp til andre.)

• Hvordan kan det å huske uttrykket “etter guddommelig forordning” hjelpe en
mann å oppfylle det ansvar som Gud har gitt til fedre?

For å hjelpe elevene å forstå hvordan en far skulle presidere i hjemmet, kan du be
en elev lese Efeserne 5:23 høyt. Be så en annen elev lese følgende uttalelse av
president Ezra Taft Benson (1899-1994):

“Apostelen Paulus påpeker at ‘mannen er kvinnens hode, likesom også Kristus er
menighetens hode’ (Efeserne 5:23; uthevelse tilføyd). Dette er forbildet vi skulle
følge i vår rolle som leder i hjemmet. Vi ser ikke Frelseren lede Kirken med streng
eller uvennlig hånd. Vi ser ikke Frelseren behandle sin kirke med respektløshet
eller forsømmelse. Vi ser ikke Frelseren bruke makt eller tvang for å oppnå sine
hensikter. Ingen steder ser vi Frelseren gjøre noe annet enn det som oppbygger,

løfter, trøster og opphøyer Kirken… Han er det eksempel vi må følge når vi påtar oss den
åndelige ledelse i vår familie” (Læresetninger fra Kirkens presidenter – Ezra Taft Benson
[2014], 196).

• Hvordan vil du uttrykke et prinsipp som apostelen Paulus og president Benson
underviste? (Elevene bør uttrykke et prinsipp som det følgende: Når en mann
utøver prestedømmet verdig i sitt hjem, kan han påvirke sin hustru og
sine barn på en god måte. Del også dette prinsippet med elevene: Når menn
gjør sitt beste for å ivareta sitt ansvar som ektemann og far, blir de mer lik
sin Fader i himmelen.)
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For ytterligere å forklare hvordan en ektemann og far skulle presidere i hjemmet,
kan du vurdere å presentere følgende uttalelse av president Howard W. Hunter
(1907-95):

“Gud har bestemt at ansvaret for å presidere i hjemmet påhviler
prestedømsbæreren (se Moses 4:22). Det var Herrens hensikt at hustruen skal
være en medhjelp for mannen – dvs. en ledsager som er likeverdig og nødvendig
i et fullt partnerskap. For å kunne presidere i rettferdighet må det være et delt
ansvar mellom mann og hustru. Sammen handler dere i kunnskap og deltagelse i
alle saker som angår familien. Hvis en mann handler uavhengig av eller uten

hensyn til sin hustrus følelser og råd i ledelsen av familien, utøver han urettferdig herredømme”
(“Vær en rettferdig ektemann og far,” Lys over Norge, jan. 1995, 49).

Be elevene slå opp i Lære og pakter 121:36–46. Foreslå at de krysshenviser Efeserne
5:23, 25 med disse versene. (Hjelp elevene å utvikle skriftstudieteknikken å
krysshenvise ved å oppfordre dem til å lage slike henvisninger når dette er
hensiktsmessig.)

Gi elevene noen minutter til å studere Lære og pakter 121:36-39 og overveie
hvorfor lederskapet som beskrives i disse versene, er i strid med den form for
lederskap Jesus Kristus var et eksempel på.

• Hva tror du uttrykket “prestedømmets rettigheter” betyr? (Når en mann mottar
prestedømmet, overdrar Gud bestemte rettigheter og myndigheter til ham.
Mannen kan bare utøve disse rettighetene når han handler i rettferdighet.)

• Hva skjer når en prestedømsbærer ikke lever rettferdig? (Gud fjerner
himmelens krefter fra ham, og han kan ikke lenger utøve
prestedømsmyndighet. Den hellige ånd bedrøves.)

For å forstå hvordan en far skulle lede sin familie, kan du be noen elever etter tur
lese høyt Lære og pakter 121:41-46.

• Hva er noen av de Kristus-lignende egenskapene som beskrives i disse
versene? Hvorfor tror du at en far som har disse egenskapene, er i stand til å
benytte seg av himmelens krefter?

• Hvordan ville disse Kristus-lignende egenskapene hjelpe fedre å presidere i sin
familie? (Du kan gjerne forklare at disse Kristus-lignende egenskapene også
skulle utvikles av kvinner.)

• Beskriv hvordan det kan føles å være ektefelle eller barn av en mann som prøver
å følge vår himmelske Faders og Jesu Kristi eksempel i måten han leder sin
familie på.

Vis og del følgende uttalelse skrevet av De tolv apostlers quorum i 1973:

“Det å være far innebærer lederskap – den viktigste form for lederskap. Slik har det alltid vært,
og slik vil det alltid være. Far, med din evige ledsagers hjelp, råd og oppmuntring, presiderer du i
hjemmet. Dette er ikke et spørsmål om hvorvidt du er mest verdig eller best kvalifisert, men om
guddommelig beskikkelse” (“Father, Consider Your Ways,” Ensign, juni 2002, 16).
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• Søstre, hva kan dere gjøre for å oppmuntre unge menn til å foredle sine
guddommelige oppgaver og ansvar i sin fremtidige familie?

• Hva kan hver enkelt av dere – både menn og kvinner – gjøre nå for å være
bedre forberedt til å lede i deres fremtidige familie?

Matteus 2:13–16; 1 Timoteus 5:8; Lære og pakter 75:28; 83:2, 4
Fedre skal forsørge og beskytte sin familie
Be elevene lese 1 Timoteus 5:8 og Lære og pakter 75:28; 83:2, 4, og finne en annen
viktig oppgave for fedre. (Du kan gjerne foreslå at elevene krysshenviser disse
skriftstedene.)

• Hvorfor tror du Herren forventer at fedre skal sørge for livets nødvendigheter
for sin familie? (Når elevene svarer, kan du forklare at i hjem med en enslig
mor, kan moren forsørge familien.)

• Hvilken betydning kan disse skriftstedene ha for en ung mann som ennå ikke
er gift?

Be en elev lese følgende uttalelse av president Gordon B. Hinckley (1910–2008):

“Arbeid for å skaffe dere en utdannelse. Få all den opplæring dere kan. Verden vil
betale dere hovedsakelig etter hvor mye de mener dere er verdt… Du har først
og fremst plikt til å forsørge din familie” (“Lev verdig til den piken du en dag skal
gifte deg med,” Lys over Norge, juli 1998, 50).

Understrek for elevene at det er avgjørende for deres fremtidige families sikkerhet
at både unge menn og unge kvinner benytter seg av denne perioden i sitt liv og
skaffer seg så mye utdannelse og yrkesopplæring som mulig.

Forklar at i familieerklæringen underviste Kirkens ledere at fedre skal forsørge og
beskytte sin familie.

• Hvilke farer truer familier i dag?

• Hvordan har du sett rettferdige fedre beskytte sin familie?

Vis følgende uttalelse av president Howard W. Hunter, og be en elev lese den høyt:

“En rettferdig far beskytter sine barn med sin tid og sitt nærvær i deres sosiale,
utdannelsesmessige og åndelige aktiviteter og ansvarsoppgaver” (“Vær en
rettferdig ektemann og far,” Lys over Norge, jan. 1995, 49).

• Hvordan kan du anvende dette rådet i din fremtidige familie eller i din
familie nå?
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Be elevene overveie hvordan de vil prøve å styrke og beskytte sin familie, og
deretter skrive ned sine tilskyndelser.

Forklar at vi kan lære et viktig prinsipp av Josefs omsorg for den unge Jesus. Be en
elev lese Matteus 2:13-16, og se etter hva Joseph gjorde for å beskytte Jesusbarnet
mot fare.

Fortell elevene at selv om det er lite sannsynlig at de må flytte for å beskytte sin
familie, kan de sammenligne eller anvende disse versene på seg selv ved å
analysere noen viktige detaljer:

• Hva sa Herren til Josef i vers 13?

• Når og hvordan reagerte Josef på denne advarselen?

• På hvilke måter kan fedre følge Josefs eksempel med hensyn til å beskytte sin
familie? (Sørg for at elevene forstår dette prinsippet: Når fedre søker og følger
veiledning fra Herren, kan de bedre beskytte sin familie.)

Menn og kvinner skulle oppfylle Herrens plan
Vis følgende uttalelse av eldste Richard G. Scott i De tolv apostlers quorum, og be
en elev lese den høyt:

“Hvis du er en ung mann i passende alder og ikke er gift, så kast ikke bort tiden
med unyttige ting. Kom deg videre med livet, og fokuser på å gifte deg. Ikke ta
lett på denne perioden i livet. Unge menn, utfør en hederlig misjon. Gjør det så til
deres høyeste prioritet å finne en verdig, evig ledsager …

Ekteskap er en ideell ramme for å overvinne enhver tendens til å være egoistisk
eller selvopptatt. Jeg tror en av grunnene til at vi blir rådet til å gifte oss tidlig i

livet er for å unngå å utvikle dårlige karaktertrekk som er vanskelige å forandre” (“Ekteskapets
evige velsignelser,” Ensign eller Liahona, mai 2011, 95–97).

• Hvilket press finnes i dagens samfunn for unge menn og unge kvinner til å
utsette ekteskapet?

• Hvorfor prøver djevelen å distrahere unge menn og unge kvinner fra å utvikle
relasjoner som kan føre til ekteskap og barn?

• Hvorfor tror du Kirkens ledere konsekvent råder unge menn til aktivt å søke
forhold som kan føre til ekteskap?

(Merk: I løpet av denne diskusjonen må du være fintfølende med hensyn til at noen
unge menn i klassen kanskje aldri kommer til å gifte seg eller bli fedre grunnet
omstendigheter de ikke har kontroll over.)

Når du avslutter, bør du tenke på elevenes omstendigheter. Hva kan du utfordre
mennene i klassen til å gjøre for å oppfylle sine forpliktelser til å bli rettskafne
ektemenn og fedre? Du kan gjerne oppfordre alle elevene til å fokusere på å utvikle
en bestemt Kristus-lignende egenskap, for eksempel tålmodighet eller å uttrykke
kjærlighet til andre, som vil gavne deres familie.
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Elevenes leseoppdrag
• Matteus 2:13–16; Efeserne 5:23, 25; 1 Timoteus 5:8; Lære og pakter 75:28;

83:2, 4; 121:36–46.

• D. Todd Christofferson, “La oss være menn,” Ensign eller Liahona, nov.
2006, 46–48.
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LEKSJON 10

Kvinners guddommelige
oppgaver og ansvar

Innledning
Som en viktig del av sin plan for lykke har vår himmelske
Fader gitt kvinner guddommelige oppgaver som hustruer og
mødre. “Familien – en erklæring til verden” lærer oss at “en

mor er først og fremst ansvarlig for å ha omsorg for sine
barn”, og at fedre og mødre skal “hjelpe hverandre som
likeverdige partnere” (Ensign eller Liahona, nov. 2010, 129).

Bakgrunnsstoff
• Dieter F. Uchtdorf, “Rettferdige kvinners innflytelse,” Liahona, sep. 2009, 2-7.

• “Understand the Divine Roles of Women,” Ensign, feb. 2009, 67.

• “Kirkens kvinner,” kapittel 20 i Læresetninger fra Kirkens presidenter – Spencer W.
Kimball (2006), 214–25.

Undervisningsforslag
Lære og pakter 25:1–3, 10, 13–16
Den store innflytelse rettskafne siste-dagers-hellige kvinner har i de siste dager
Vis følgende profeti av president Spencer W. Kimball (1895-1985), og be en elev
lese den høyt:

“Mye av den store vekst vi ser i Kirken i de siste dager, vil finne sted på grunn av
de mange gode kvinner i verden… som vil trekkes mot Kirken i store skarer.
Dette vil skje i den grad Kirkens kvinner greier å utstråle rettferdighet, og… blir
sett på som spesielle og forskjellige fra alle andre kvinner i verden”
(Læresetninger fra Kirkens presidenter – Spencer W. Kimball [2006], 222–23).

• Hvorfor tror du at rettskafne siste-dagers-hellige kvinner vil være årsaken til
stor vekst i Kirken?

For å undersøke denne tanken nærmere, kan du be elevene granske Lære og
pakter 25:1–3, 10, 13–16, og se etter ord og uttrykk som viser hvordan
siste-dagers-hellige kvinner med glede kan være “spesielle og forskjellige fra”
verdens kvinner. Hjelp elevene å forstå sammenhengen i denne åpenbaringen ved
å forklare at det er en personlig åpenbaring til Emma Smith, men at den er aktuell
for alle kvinner i Kirken.

• Hva kan vi lære av disse versene om hvilke egenskaper som rettskafne kvinner
skulle søke å ha?

• Hvordan vil du uttrykke en læresetning eller et prinsipp som fremsettes i Lære
og pakter 25? (Når elevene svarer, kan du fremheve dette prinsippet: Som
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Herrens disipler kan kvinner bruke sine gudgitte gaver og talenter til å
bygge opp Guds rike.)

Del følgende uttalelser av president Spencer W. Kimball og av eldste M. Russell
Ballard i De tolv apostlers quorum:

“Å være en rettferdig kvinne er strålende i enhver tidsalder. Å være en rettferdig
kvinne i denne jords avslutningsfase, før vår Frelsers annet komme, er et spesielt
edelt kall. Den rettferdige kvinnes styrke og innflytelse i dag kan være ti ganger
større enn den kunne være i roligere tider” (Læresetninger – Spencer W.
Kimball, 217).

“Søstre, deres innflytelsessfære er unik – en som ikke kan kopieres av menn.
Ingen kan forsvare vår Frelser med mer overbevisning eller kraft enn dere – Guds
døtre som har en slik indre styrke og overbevisning. Kraften i en omvendt kvinnes
røst er grenseløs, og Kirken trenger deres røster nå mer enn noensinne”
(M. Russell Ballard, “Menn og kvinner og prestedømskraft,” Liahona, sep.
2014, 36).

Spør kvinnene i klassen hvilke tanker og følelser de har når de overveier hvilken
innflytelse de kan ha i sitt hjem, i Kirken og i sitt lokalsamfunn. Legg vekt på de
fremtredende oppgavene kvinner har som ledere i Kirken.

Du kan gjerne be brødrene i klassen fortelle hvordan de har sett kvinners styrke og
innflytelse i sin menighet eller gren bringe mennesker nærmere vår
himmelske Fader.

2 Timoteus 1:5; 3:14–15; Alma 56:47–48; 57:21
Kvinners gudgitte oppgave som mødre i Sion
Be en elev lese høyt følgende uttalelse av eldste M. Russell Ballard i De tolv
apostlers quorum:

“Menn og kvinner har forskjellige gaver, forskjellige sterke sider og forskjellige
synspunkter og tilbøyeligheter. Det er en av de fundamentale grunnene til at vi
trenger hverandre. Det trengs en mann og en kvinne for å skape en familie, og
det trengs menn og kvinner til å utføre Herrens arbeid” (“Menn og kvinner og
prestedømskraft,” 32).

• Bortsett fra de åpenbare fysiske forskjellene, hvordan har du sett at menn og
kvinner generelt er forskjellige fra hverandre?

Forklar at i tillegg til disse generelle forskjellene, har også menn og kvinner
forskjellige guddommelig pålagte oppgaver, som beskrevet i “Familien – en
erklæring til verden” (se syvende avsnitt). Vis følgende uttalelse av eldste
Russell M. Nelson i De tolv apostlers quorum:
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“Dere søstre ble utvalgt før verdens grunnvoll til å føde og ha omsorg for Guds
barn, og dermed forherlige Gud (se L&p 132:63)” (“Hva vil du velge?” Liahona,
jan. 2015, 19).

• Hvordan kan kvinner forherlige Gud når de føder og har omsorg for Guds
barn? (Mens elevene deler sine tanker, kan du hjelpe dem å forstå dette
prinsippet: Når kvinner omfavner sitt gudgitte ansvar som mødre for å
føde og ha omsorg for Guds barn, forherliger de ham og blir mer lik våre
guddommelige foreldre. Forklar at det å bringe barn til verden er en viktig del
av vår himmelske Faders frelsesplan.)

Del følgende uttalelse av eldste Neil L. Andersen i De tolv apostlers quorum:

“Mange røster i dagens samfunn marginaliserer betydningen av å få barn, eller
foreslår å utsette eller begrense antall barn i en familie. Mine døtre henviste meg
nylig til en blogg skrevet av en kristen mor (fra et annet trossamfunn) med fem
barn. Hun sa: ‘Når man vokser opp i denne kulturen, er det svært vanskelig å få
et bibelsk perspektiv på morsrollen… Barn betyr langt mindre enn studier. Helt
klart mindre enn reiser. Mindre enn muligheten til å gå ut når man vil om

kvelden. Mindre enn en hvilken som helst jobb man måtte ha eller håpe å få.’ Hun tilføyer så: ‘Å
være mor er ingen hobby, det er et kall’” (“Barn,” Ensign eller Liahona, nov. 2011, 28).

• Hva betyr det å “marginalisere” betydningen av å få barn?

• Hvilket press har du sett på kvinner til å “marginalisere” betydningen av å
få barn?

• Hva kan unge voksne i Kirken gjøre for å bevare et riktig perspektiv på
betydningen av å få barn?

Forsikre elevene om at beslutninger om når de skal få barn og hvor mange barn de
skal få, er private anliggender mellom en mann og en hustru og Gud. En
kommende leksjon vil gå nærmere inn på disse spørsmålene.

Be elevene lese og sammenligne 2 Timoteus 1:5; 3:14–15 og Alma 56:47–48; 57:21,
og se etter den rettferdige innflytelse mødre kan ha på sine barn. (Å lære å
sammenligne skriftsteder er en skriftstudieteknikk som elevene kan bruke
hele livet.)

• Hva lærer disse skriftstedene oss om en mors oppgave? (Understrek følgende
prinsipp: Når mødre underviser sine barn i evangeliet, hjelper de dem å
utvikle tro og forbereder dem til å leve rettskaffent.)

• Hvordan bidrar disse skriftstedene til å forklare hvorfor Satan arbeider så hardt
for å fornedre det å være mor?

• Hvilke egenskaper har kvinner som kan hjelpe dem å lykkes i sine oppgaver
som mødre?
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Vær fintfølende med hensyn til at noen unge kvinner i klassen kanskje aldri vil gifte
seg, og hvis de gifter seg, vil de kanskje ikke være i stand til å få barn. Bruk
følgende uttalelse av søster Sheri L. Dew, en tidligere rådgiver i Hjelpeforeningens
generalpresidentskap, til å hjelpe elevene å forstå at det å være mor er alle kvinners
guddommelige arv:

“På samme måte som verdige menn ble forutordinert til å ha prestedømmet på
jorden, ble rettferdige kvinner i den førjordiske tilværelse gitt privilegiet det er å
være mor. Å være mor er mer enn å føde barn, selv om det absolutt er det også.
Det utgjør i dypeste forstand vår identitet som kvinner. Det definerer vår identitet,
vår guddommelige status og natur og de unike egenskaper vår Fader har
gitt oss…

Noen kvinner blir nødt til å vente med å få barn… Men Herrens timeplan for oss alle setter ikke
vår natur ut av spill. Noen av oss må derfor ganske enkelt finne andre måter å være mor på.
Overalt rundt oss er det noen som trenger å bli elsket og ledet” (“Er vi ikke alle mødre?”
Liahona, nov. 2001, 96-97).

• Hvordan bidrar søster Dews uttalelse til å utvide din forståelse av det å
være mor?

Spør elevene om noen av dem ønsker å uttrykke sine tanker og følelser om sin
egen mors rettferdige innflytelse.

Vis følgende uttalelse av søster Julie B. Beck, tidligere Hjelpeforeningens
generalpresident, som talte til kvinner om deres behov for å utføre de oppgaver
som Gud har gitt dem. Be en elev lese den høyt, og be elevene tenke over hva som
ville skje hvis kvinner ikke utførte sine oppgaver.

“Hvis vi ikke gjør vår del, er det ingen annen som gjør det for oss… Vi kan ikke
delegere [vårt bidrag til vår himmelske Faders plan for lykke]. Vi kan ikke overlate
den til andre. Den er vår. Vi kan avvise den, vi kan fornekte den, men den er
fremdeles vår del, og vi er ansvarlige for den. Det vil komme en dag da vi alle vil
huske det vi visste før vi ble født. Vi vil huske at vi kjempet i en stor konflikt for
dette privilegium. Hvordan ivaretar vi dette ansvaret? Vi legger hver dag våre
krefter i dette arbeidet som er helt og holdent vårt” (“Understand the Divine

Roles of Women,” Ensign, feb. 2009, 67).

• Hva tenker og føler du med hensyn til setningen “Hvis vi ikke gjør vår del, er
det ingen annen som gjør det for oss”?

• Hva ville gå tapt fra familien, fra din menighet eller gren, eller fra verden hvis
kvinner ikke lenger gjorde sin “del”?

• Hvordan kan unge voksne kvinner utføre sine guddommelige oppgaver som
kvinner i vår himmelske Faders rike?

Bær vitnesbyrd om kvinners hellige og viktige oppgaver som rettskafne hustruer og
mødre, og understrek at vår himmelske Fader en dag vil gi alle velsignelser til sine
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rettferdige barn. Be elevene vurdere å fortelle en mor de kjenner, hvor mye de
beundrer henne for måten hun har utført sine guddommelige oppgaver på.

Avslutt med å spørre elevene om noen av dem ønsker å bære sitt vitnesbyrd om de
velsignelser som kommer når kvinner vet hvem de er i vår himmelske Faders
frelsesplan, og handler ifølge denne kunnskapen.

Elevenes leseoppdrag
• 2 Timoteus 1:5; 3:14–15; Alma 56:47–48; 57:21; Lære og pakter 25:1–3,

10, 13–16.

• “Understand the Divine Roles of Women,” Ensign, feb. 2009, 67.
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LEKSJON 11

Forberedelse til evig
ekteskap

Innledning
Når unge enslige voksne etterlever Jesu Kristi evangelium,
kan de glede seg til fremtiden og leve med håp. Vår
himmelske Fader vil veilede dem i deres avgjørelser om evig
ekteskap når de søker veiledning fra ham. Denne leksjonen

vil hjelpe elevene å nærme seg ekteskap med større selvtillit,
vel vitende om at de kan motta guddommelig hjelp
fra Herren.

Bakgrunnsstoff
• Dieter F. Uchtdorf, “Speilbildet i vannet” (Kirkens skoleverks andakt, 1. nov.

2009), lds.org/media-library.

• Jeffrey R. Holland, “Frykt ikke, bare tro” (en aften med eldste Jeffrey R. Holland,
6. feb. 2015), lds.org/broadcasts.

Undervisningsforslag
Lære og pakter 88:40
Forberedelse til ekteskap
Be elevene rekke opp hånden hvis de har laget en liste over egenskaper de ønsker
seg i en fremtidig ektefelle. Be noen elever fortelle om noen av egenskapene de har
på listen sin.

Vis følgende uttalelse av eldste David A. Bednar i De tolv apostlers quorum, og be
en elev lese den høyt:

“Noen unge mennesker synes å ha en handleliste over egenskaper de ønsker i en
ledsager, og måler deres potensial: ‘Har du alt jeg trenger?’ Hvis dere håper å få
en evig ledsager som har bestemte åndelige egenskaper, må dere anstrenge dere
for å utvikle disse åndelige egenskapene i dere selv. Da vil en som har disse
egenskapene bli tiltrukket av dere” (“Understanding Heavenly Father’s Plan,”
LDS.org).

• Hvilket prinsipp lærer vi av eldste Bednars uttalelse? (Sørg for at elevene finner
frem til følgende prinsipp: “Hvis dere håper å få en evig ledsager som har
bestemte åndelige egenskaper, må dere anstrenge dere for å utvikle disse
åndelige egenskapene i dere selv.”)

Be elevene lese Lære og pakter 88:40, og se etter hvordan dette verset underbygger
prinsippet dere nettopp har funnet.

• Hvordan kan de som ønsker seg ekteskap, anvende sannhetene i dette verset?
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• Hvordan har du sett at sannhetene i dette verset kan anvendes på valgene unge
mennesker tar med hensyn til venner?

Be elevene overveie hvilke egenskaper de ønsker å se i sin fremtidige ektefelle. Be
elevene tenke over om de har de samme egenskapene. Be dem overveie hvordan
de kan bruke prinsippene i Lære og pakter 88:40 til å forberede seg til ekteskap.

Markus 5:35–36; Lære og pakter 6:36
“Frykt ikke, bare tro”
Spør elevene:

• Hva ser dere frem til ved ekteskapet?

• Hva kan få unge mennesker til å frykte å inngå ekteskap? (Skriv svarene på
tavlen.)

Be en elev lese høyt følgende uttalelse av eldste Jeffrey R. Holland i De tolv
apostlers quorum, og be klassen lytte etter grunner til at noen unge mennesker er
redde for ekteskap.

“I ekstreme tilfeller er [unge mennesker] redde for at verden snart går under i
blod og katastrofe – noe de ikke ønsker å bringe en ektefelle eller barn inn i. I
mindre alvorlige, mer vanlige tilfeller er de redde for at verden vil bli stadig
vanskeligere, at det vil bli for vanskelig å finne arbeid, og at man bør ha fullført
sin utdannelse, være gjeldfri, ha et yrke og eie en bolig før man kan vurdere
ekteskap …

Dessuten frykter så mange unge jeg snakker med, at hvis de gifter seg, vil de bare bidra til
skilsmissestatistikken… Kombiner denne mistroen til ekteskapet med den prangende, avskyelige
og ofte djevelske latterliggjøringen av kyskhet, trofasthet og familieliv som så regelmessig
fremstilles i filmer og på TV, og man forstår problemet” (“Frykt ikke, bare tro” [en aften med
eldste Jeffrey R. Holland, 6. feb. 2015], lds.org/broadcasts).

• Hvor mange av dere kjenner noen som er redd for ekteskap, av en av grunnene
som eldste Holland nevnte?

Be elevene lese Lære og pakter 6:36 og overveie hvordan Herrens råd til Oliver
Cowdery angår forberedelse til evig ekteskap. Be så en elev lese Markus 5:35–36
høyt. Forklar at Jairus, synagogeforstanderen, kom til Jesus i håp om at han ville
helbrede datteren hans. Be klassen tenke over hvordan Frelserens oppfordring til
Jairus kan anvendes på dem som forbereder seg til ekteskap.

• Hvordan kan det å se hen til Herren “i enhver tanke” hjelpe oss å ikke tvile eller
frykte når vi betrakter vår fremtid?

• Hvordan kan Herrens råd til Oliver Cowdery og til Jairus hjelpe dem som
opplever frykt med tanke på å gifte seg? (Mens elevene svarer, skriver du
følgende prinsipp på tavlen: Når vi ser hen til Jesus Kristus i tro, kan vi
overvinne frykt og ha tro på fremtiden.)

Presenter følgende uttalelse av eldste Jeffrey R. Holland: Be klassen lytte etter
hvorfor eldste og søster Holland trengte tro for å velge å gifte seg da de gjorde det.

LEKSJON 11

51



“Da [søster Holland og jeg] giftet oss, studerte begge ved BYU, ingen av
foreldrene våre var i stand til å hjelpe oss økonomisk, vi kunne ikke engang
forestille oss all den høyere utdannelsen som fortsatt lå foran oss, og dette med
til sammen 300 dollar den dagen vi giftet oss! Det er kanskje ikke den ideelle
måten å starte et ekteskap på, men hvilket ekteskap det har vært, og tenk på alt
vi ville ha gått glipp av om vi hadde ventet en eneste dag lenger enn vi gjorde, så

snart vi visste at det var riktig… Jeg skjelver ved tanken på hva vi ville ha mistet om vi hadde
“tatt hensyn til vår frykt”, slik president James E. Faust senere fortalte meg om og om igjen at
hverken jeg eller andre noensinne måtte gjøre” (“Frykt ikke, bare tro”).

• Hvordan lignet eldste og søster Hollands situasjon den mange unge mennesker
opplever i dag?

• Hva vil det si å ta hensyn til din frykt? Hvorfor er dette en dårlig måte å ta
beslutninger på?

Be en elev lese følgende vitnesbyrd og løfte av president Thomas S. Monson:

“Mine kjære brødre og søstre, frykt ikke. Vær ved godt mot. Fremtiden er like lys
som deres tro” (“Vær ved godt mot,” Ensign eller Liahona, mai 2009, 92).

• Hvilke tanker og følelser har du med hensyn til fremtiden når du tenker på
denne profetiske oppmuntringen?

Hjelp elevene å tenke over hvordan de kan bruke denne delen av leksjonen ved å
be dem vurdere om de føler noen frykt med hensyn til å bli gift. Be dem tenke over
hvordan de kan erstatte frykt med hensyn til fremtiden, med tro på Herren.

Lære og pakter 6:22–23; 8:2–3; 9:7–9; 11:12–14
Vi skulle søke guddommelig veiledning til å velge hvem vi skal gifte oss med
Vis følgende uttalelse av president Gordon B. Hinckley (1910-2008), og be en elev
lese den høyt:

“Dette vil være den viktigste avgjørelsen i ditt liv, det å velge hvem du skal gifte
deg med. Det finnes ingen erstatning for det å gifte seg i templet… Gift deg med
riktig person på riktig sted til riktig tid” (“Livets forpliktelser,” Liahona, mai
1999, 4).

• Hvordan kan du på riktig måte ta denne ytterst viktige avgjørelsen om hvem du
skal gifte deg med?
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La elevene gå sammen to og to. Gi hvert par følgende skriftsteder å lese sammen:
Lære og pakter 6:22–23; 8:2–3; 9:7–9; 11:12–14. (Disse versene er eksempler på
gjennomgangstemaet om hvordan vi kan motta personlig åpenbaring, som finnes i
mange tidlige kapitler i Lære og pakter. “Temaer er overordnede, tilbakevendende
og forenende egenskaper eller oppfatninger” [David A. Bednar, “Et reservoar av
levende vann” (temakveld ved Brigham Young University, 4. feb. 2007), 6,
speeches.byu.edu].)

Be elevene overveie følgende situasjon mens de studerer versene i Lære og pakter:
Tenk deg at din venn har gått ut med noen en god stund, og kommer til deg for å få
råd med hensyn til om han eller hun skal gifte seg med vedkommende. Hva ville
du råde vennen din til å gjøre?

Når elevene har fått tid til å studere skriftstedene, kan du be en elev i hvert par om
å spille vennen som er i kjæresteforholdet. Be den andre eleven i hvert par om å
forklare hvordan disse versene kan hjelpe vennen å ta en beslutning. Etter denne
aktiviteten må du sørge for at elevene forstår følgende prinsipper om å ta
beslutninger: Vi skulle “studere ut” en avgjørelse i vårt sinn, ta den beste
beslutningen vi kan, og deretter spørre Gud om avgjørelsen er riktig. Hvis vi da
føler fred og glede, er det en god beslutning. Understrek følgende prinsipp: Hvis vi
søker Herrens veiledning når vi skal ta våre beslutninger, vil han tale til vårt
sinn og fylle vår sjel med fred og glede når våre valg er riktige.

• Hvordan har du fått visshet om det disse versene lærer oss om å motta
personlig åpenbaring?

Be elevene overveie hvordan de ville reagere i følgende situasjon: Den du har gått
ut med, forklarer at han eller hun har fulgt denne prosessen for å ta avgjørelser, og
har fått en tilskyndelse om at dere bør gifte dere.

Vis følgende uttalelse av eldste Dallin H. Oaks i De tolv apostlers quorum, og be en
elev lese den høyt:

“Jeg har hørt om tilfeller hvor en ung mann har fortalt en ung kvinne at hun
skulle gifte seg med ham fordi han hadde fått en åpenbaring om at hun skulle
være hans evige ledsager. Hvis dette er en sann åpenbaring, vil den bli bekreftet
direkte til den kvinnen som søker denne kunnskapen. I mellomtiden er hun på
ingen måte forpliktet til å rette seg etter den. Hun bør søke sin egen veiledning
og selv finne ut hva hun vil gjøre. Mannen kan få åpenbaring som rettesnor for

sine egne handlinger, men han kan ikke få åpenbaring for hennes. Hun er utenfor hans
forvaltning” (“Revelation” [Andakt ved Brigham Young University, 29. sep. 1981], 6,
speeches.byu.edu).

Bær vitnesbyrd om at elevene vil føle fred når de ser frem til evig ekteskap med
troens øyne. Oppfordre dem til å bruke prinsippene dere har snakket om i denne
leksjonen, til å forberede seg til den strålende muligheten til evig ekteskap.

Elevenes leseoppdrag
• Markus 5:35–36; Lære og pakter 6:22–23, 36; 8:2–3; 9:7–9; 11:12–14; 88:40.

LEKSJON 11

53



• Dieter F. Uchtdorf, “Speilbildet i vannet” (Kirkens skoleverks andakt, 1. nov.
2009), lds.org/media-library.
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LEKSJON 12

Templets ordinanser
og pakter

Innledning
Profeter i de siste dager har sagt: “Hellige ordinanser og
pakter som er tilgjengelige i hellige templer, gjør det mulig
for enkeltmennesker å vende tilbake til Guds nærhet”
(“Familien – en erklæring til verden,” Ensign eller Liahona,

nov. 2010, 129). I denne leksjonen skal elevene lære at ved å
motta tempelordinanser kan de nyte hellige velsignelser i
jordelivet og oppnå evig liv.

Bakgrunnsstoff
• Boyd K. Packer, “Det hellige tempel,” Liahona, okt. 2010, 29–35.

• D. Todd Christofferson, “Kraften i pakter,” Ensign eller Liahona, mai
2009, 19–23.

Undervisningsforslag
Lære og pakter 97:10–17; 109:12–21; 124:37–40, 55
Hensikten med templer
Vis klassen et bilde av ditt favoritt-tempel, og si hvorfor det er favoritten din.

• Hvorfor har vi templer?

Som hjelp til å besvare dette spørsmålet, kan du skrive følgende skriftsteder på
tavlen. Be elevene lese et av skriftstedene og merke seg grunner til at vår
himmelske Fader sørger for templer:

Lære og pakter 97:10-17

Lære og pakter 124:37-40, 55

• Hva er noen grunner disse versene gir oss til at vår himmelske Fader sørger for
templer? (Når elevene svarer, kan du hjelpe dem å forstå følgende prinsipp: Vår
himmelske Fader sørger for templer slik at hans barn kan motta
nødvendige ordinanser og kunnskap, og forberede seg til å være i hans
nærhet.)

• Hvilke ord eller uttrykk i disse versene lærer oss at templer hjelper oss å
forberede oss til å leve i Guds nærhet?

Fortell elevene at Lære og pakter 109 inneholder innvielsesbønnen for Kirtland
tempel. Be elevene skumlese Lære og pakter 109:12-21 og lage en liste over
hvordan templer forbereder oss til å være i Guds nærhet.
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• Hva sier disse versene om hvordan templer forbereder oss til å være hos Gud?
(Elevene kan foreslå følgende: I templer føler vi Herrens kraft, lærer visdom og
mottar fylden av Den hellige ånd. Vi oppfordres til å omvende oss raskt , og vi
må være rene når vi trer inn i templet. Hvis tiden tillater det, kan du be elevene
slå opp 2 Mosebok 19:10-14, som beskriver hvordan Moses forsøkte å forberede
det gamle Israel fysisk og åndelig til å komme inn i Herrens nærhet.)

Vis følgende uttalelser av eldste Robert D. Hales i De tolv apostlers quorum og
president Brigham Young (1801-1877):

“Hovedformålet med templet er å kunne utføre de ordinanser som er nødvendige
for vår opphøyelse i det celestiale rike. Tempelordinanser leder oss til vår Frelser
og gir oss velsignelsene vi får del i gjennom Jesu Kristi forsoning” (Robert D.
Hales, “Templets velsignelser,” Liahona, okt. 2009, 14).

“Deres [tempel]begavelse er å motta alle ordinanser i Herrens hus som er
nødvendige for at dere, etter å ha forlatt dette liv, skal kunne gå tilbake til
Faderens nærhet og passere englene som står vakt” (Læresetninger fra Kirkens
presidenter – Brigham Young [1997], 302).

• Hvordan hjelper disse uttalelsene deg å forstå hvor viktig det er å motta
tempelordinanser?

Lære og pakter 84:19-21
Prestedømsordinanser som vi mottar i templer, hjelper oss å bli mer lik Gud
Vis følgende uttalelse, og be en elev lese den høyt:

“I Kirken er en ordinans en hellig, formell handling, utført ved prestedømmets myndighet. Noen
ordinanser er avgjørende for vår frelse. Disse ordinansene kalles frelsende ordinanser. De
innbefatter dåp, bekreftelse, ordinasjon til Det melkisedekske prestedømme (for menn),
tempelbegavelse og tempelekteskap” (Tro mot pakten: En oppslagsbok i evangeliet
[2004], 116-17).

• Hvordan er “frelsende ordinanser” forskjellige fra andre ordinanser i
evangeliet? (Andre ordinanser, som velsignelse av små barn og salving av syke,
er ikke nødvendig for opphøyelse.)

Før du fortsetter, kan du forklare at noen frelsende ordinanser, som dåp og
ordinasjon til Det melkisedekske prestedømme, finner sted før vi mottar
tempelordinanser. Denne delen av leksjonen fokuserer imidlertid på frelsende
ordinanser som utføres i templet. Be en elev lese Lære og pakter 84:19-21 høyt. Be
klassen se etter hva vi kan motta når vi deltar i ordinanser som forrettes ved Det
melkisedekske prestedømme.
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• Hva tror du uttrykket “guddommelighetens kraft” betyr? (Vurder å forklare at
“guddommelighetens kraft” er kraften til å bli guddommelig eller gudlignende.)

• Hvordan vil du uttrykke et prinsipp som fremsettes i Lære og pakter 84:20–21?
(Mens elevene svarer, skriver du følgende på tavlen: Ved hjelp av templets
ordinanser og pakter kan vi bli mer lik Gud.)

Gi hver elev en kopi av følgende uttalelse av eldste Robert D. Hales i De tolv
apostlers quorum. Be elevene markere ord eller uttrykk som lærer oss hvordan
deltagelse i tempelordinanser hjelper oss å bli mer gudlignende.

“De største prestedømsvelsignelser som er tilgjengelige for [unge menn eller
kvinner], finnes i templet. Der får de et glimt av himmelen… Evighetens glede,
som kan synes så langt borte utenfor templet, synes plutselig å være innen
rekkevidde.

I templet blir frelsesplanen forklart og hellige pakter inngås. Disse paktene,
sammen med bruk av hellige tempelklær, styrker og beskytter den som har

mottatt sin begavelse, mot djevelens krefter …

I den kulminerende tempelordinans – evig ekteskap – loves bruden og brudgommen at hvis de er
trofaste, vil de nyte en familieforening med hverandre, med sine barn og med Herren i all evighet.
Det kalles evig liv” (“Prestedømmets velsignelser,” Lys over Norge, jan. 1996, 33).

Snakk om det elevene har markert.

• Hvordan har deltagelse i tempelordinanser velsignet deg på måter som ligner
dem som eldste Hales beskriver?

Gi elevene noen minutter til å skrive ned hva de kan gjøre for å gjøre tempelarbeid
mer meningsfylt og mer fokusert på å hjelpe dem å bli Gud lik.

2 Mosebok 19:3–6; Lære og pakter 109:22–26
Vi må holde våre tempelpakter
Informer elevene om at det finnes en annen viktig hensikt med tempelarbeid som
er nært knyttet til å motta templets ordinanser. Be dem lytte etter denne hensikten
mens du presenterer følgende uttalelse av eldste D. Todd Christofferson i De tolv
apostlers quorum:

“Jeg vitner om at i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige finnes
prestedømsmyndighet til å forrette ordinansene ved hvilke vi kan inngå bindende
pakter med vår himmelske Fader i hans hellige Sønns navn. Jeg vitner om at Gud
vil holde sine løfter til dere når dere overholder deres pakter med ham” (“Kraften
i pakter,” Ensign eller Liahona, mai 2009, 22).

• Hva inngår vi når vi mottar frelsende ordinanser i evangeliet?

Vis følgende uttalelser av eldste David A. Bednar og eldste Jeffrey R. Holland i De
tolv apostlers quorum, og be elevene se etter viktige egenskaper ved våre pakter
med Herren:
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“En pakt er en overenskomst mellom Gud og hans barn på jorden, og det er
viktig å forstå at Gud fastsetter betingelsene i alle evangeliets pakter. Dere og jeg
bestemmer ikke en pakts beskaffenhet og hva den skal inneholde. Men vi
aksepterer en pakts betingelser og krav slik vår evige Fader har fastsatt dem”
(David A. Bednar, “Så hans ånd alltid kan være hos oss,” Ensign eller Liahona,
mai 2006, 28–29).

“En pakt er en bindende åndelig kontrakt, et høytidelig løfte til Gud vår Fader om
at vi vil leve, tenke og handle på en bestemt måte – på den måten hans Sønn, vår
Herre Jesus Kristus har lært oss. Til gjengjeld lover Faderen, Sønnen og Den
hellige ånd oss evig liv i all dets prakt” (Jeffrey R. Holland, “Å holde pakter: Et
budskap til dem som skal på misjon,” Liahona, jan. 2012, 48).

• Hva skiller seg ut for deg i disse uttalelsene om pakter?

• Hvorfor er det viktig at Gud fastsetter betingelsene i alle evangeliets pakter?
(Ettersom han er den som tilbyr oss evig liv, har han rett til å fastsette
betingelsene som det mottas ved. Det eneste offer vi kan gi ham, er vår
handlefrihet når vi velger å adlyde. Som en del av denne diskusjonen, kan du
understreke følgende: Når vi holder våre pakter med Herren, blir vi
velsignet i jordelivet, og kan få evig liv.)

Be elevene gå sammen to og to. Be én elev i hvert par studere 2 Mosebok 19:3-6 og
den andre studere Lære og pakter 109:22-26. Be elevene se etter velsignelser som
er tilgjengelig for dem som holder sine pakter, særlig tempelpakter. Når elevene har
fått tilstrekkelig tid, kan du be parene snakke om det de har funnet ut. (I
forbindelse med versene i 2 Mosebok, kan det være lurt å sørge for at elevene
forstår at det er i hellige templer at vi begynner å kvalifisere oss som konger og
dronninger som en dag kan bli en hellig nasjon og være i Guds nærhet; se også
Åpenbaringen 1:6; 5:10; 19:16; L&p 76:55–56.)

• Hvordan har dine pakter med Herren vært til velsignelse eller beskyttelse
for deg?

Be en elev lese følgende uttalelse av president Joseph Fielding Smith (1876–1972):

“Når vi går inn i templet, løfter vi hånden og inngår pakt om at vi vil tjene Herren
og holde hans bud og holde oss selv ubesmittet av verden. Hvis vi forstår hva vi
gjør, vil begavelsen være en beskyttelse for oss hele livet – en beskyttelse som en
som ikke går i templet, ikke har.

Jeg har hørt min far [president Joseph F. Smith] si at i prøvelsens stund, i
fristelsens stund, tenkte han på løftene, paktene som han inngikk i Herrens hus,

og de ble en beskyttelse for ham… Disse seremoniene er delvis til for denne beskyttelsen. De
frelser oss nå, og de opphøyer oss heretter, hvis vi vil overholde dem” (Læresetninger fra Kirkens
presidenter – Joseph Fielding Smith [2013], 235–36).
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• Hvilke tanker eller tilskyndelser har du fått i løpet av denne leksjonen som du
ønsker å dele med klassen?

Vis følgende uttalelse av president Boyd K. Packer i De tolv apostlers quorum, og be
en elev lese den høyt:

“Livet er en reise tilbake for oss alle, tilbake til Guds nærhet i hans celestiale
kongerike.

Ordinanser og pakter er vårt anbefalingsbrev for å komme tilbake til Guds
nærhet. Å kunne motta dem verdig er livets mål, deretter å holde dem er livets
utfordring” (“Pakter,” Lys over Norge, juli 1987, 19).

Bær vitnesbyrd om at det å motta tempelordinanser virkelig er “livets viktigste
oppgave”. Tempelordinanser hjelper oss å motta de referanser vi trenger for å
komme tilbake til vår himmelske Faders nærhet.

Be elevene tenke over hvorvidt det å arbeide og motta ordinanser i templet er en
prioritet i livet. Be dem skrive ned hva de kan gjøre for å fokusere mer på paktene
de har inngått eller vil inngå i templet.

Elevenes leseoppdrag
• 2 Mosebok 19:3–6; Lære og pakter 84:19–21; 97:10–17; 109:12–26;

124:37–40, 55.

• Boyd K. Packer, “Det hellige tempel,” Liahona, okt. 2010, 29–35.
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LEKSJON 13

Hvordan forbedre
tempelarbeid

Innledning
Arbeid i hellige templer forbereder oss til å bli bedre Kristi
disipler, og “hellige ordinanser og pakter, som kun er
tilgjengelige i templet, gjør det mulig for enkeltmennesker å
vende tilbake til Guds nærhet” (“Familien – en erklæring til
verden,” Ensign eller Liahona, nov. 2010, 129). President
Howard W. Hunter (1907-1995) oppfordret Kirkens

medlemmer til å gjøre templet til “det store symbol på sitt
medlemskap” (“Det store symbol på vårt medlemskap,” Lys
over Norge, nov. 1994, 3). I denne leksjonen skal elevene
lære måter å berike sitt arbeid i templet på, og dermed
bringe større velsignelser til sin familie.

Bakgrunnsstoff
• Richard G. Scott, “Tempelarbeid: Kilden til styrke og kraft i vanskelige stunder,”

Ensign eller Liahona, mai 2009, 43–45.

• L. Lionel Kendrick, “Enhancing Our Temple Experience,” Ensign, mai
2001, 78–79.

• Forberedelse til å gå inn i det hellige tempel (hefte, 2002).

Undervisningsforslag
Salmene 24:3–5; Johannes 2:13–16; Lære og pakter 109:10–13, 20–22
Verdighet til å komme inn i templet
Vis et bilde av templet som ligger nærmest dere. Forklar at uttrykket Helliget Herren
er gravert på utsiden av hvert tempel. Be elevene lese Johannes 2:13-16 og overveie
hvordan denne beretningen illustrerer templers hellige natur.

• Hvordan illustrerer denne beretningen hvilken innstilling vi skulle ha til
templet?

• Hvordan kan man vise manglende respekt for templet?

Be en elev lese Lære og pakter 109:20, som er en del av innvielsesbønnen for
Kirtland tempel:

• Hvilket prinsipp kan vi lære av dette verset? (Elevenes svar bør omfatte dette
prinsippet: Gud har befalt at intet urent skal tillates å komme inn i hans
hus. Forklar at i Skriftene er templer alltid fremstilt som steder for renslighet,
renhet, hellighet og verdighet. Du kan gjerne oppmuntre elevene til å se etter
denne forbindelsen når de leser om templer.)

• Hva er noen av verdighetsnormene man må oppfylle før man kan komme inn i
templet?

Gi elevene noen minutter til å studere Lære og pakter 109:10-13, 21-22, og
Salmene 24:3-5, og finne velsignelser forbundet med å arbeide verdig i templet. Du
kan gjerne foreslå at elevene markerer det de finner.
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• Hvilke løfter er gitt i disse versene til dem som trer verdig inn i templet?
(Herrens herlighet skal hvile over hans folk. De som trer inn i templet, vil føle
Herrens kraft og erkjenne at det er et hellig sted. I templer vil Herren gi oss sitt
navn, og vi vil dra derfra væpnet med hans kraft. I templer kan vi motta
velsignelser og rettferdighet fra Herren).

• Hvorfor tror du disse løftene er betinget av vår verdighet?

• Hva vil du si til noen som lurer på om det er verdt innsatsen å kvalifisere seg til
en tempelanbefaling?

Be en elev lese følgende uttalelse av president Thomas S. Monson:

“De som forstår de evige velsignelser som kommer fra templet, vet at intet offer
er for stort, ingen pris for høy, ingen anstrengelse for vanskelig for å kunne motta
disse velsignelsene… De forstår at de frelsende ordinanser vi mottar i templet,
som gjør oss i stand til en dag å vende tilbake til vår himmelske Fader i et evig
familieforhold og å bli begavet med velsignelser og kraft fra det høye, er verdt
ethvert offer og enhver anstrengelse” (“Det hellige tempel – et fyrtårn for

verden,” Ensign eller Liahona, mai 2011, 92).

• Hvilke velsignelser har du mottatt når du har deltatt i tempelordinanser?

Oppfordre elevene til å skaffe seg og alltid ha en gyldig tempelanbefaling resten av
livet. Understrek at når de ydmykt tilber Herren i hans tempel, vil de motta de
velsignelser som bare er tilgjengelig for de trofaste i hans hellige hus.

3 Nephi 17:1–3
Vi kan forbedre vår tilbedelse i templet
“Skriv følgende på tavlen, og spør elevene hvordan de vil fullføre den:

Hva vi får ut av templet, vil avhenge av ____________________.

Når du har fått noen svar, kan du vise følgende uttalelse av president Boyd K.
Packer i De tolv apostlers quorum:

“Hva vi kommer fra templet med, kommer i stor grad an på hva vi har med oss til
i form av ydmykhet og ærbødighet og et ønske om å lære. Hvis vi er lærevillige,
vil vi bli undervist av Ånden i templet” (Det hellige tempel [1980], 42).

• Hvordan tror du din opplevelse i templet ville bli påvirket hvis du kom dit “med
ydmykhet og ærbødighet og et ønske om å lære”? (Mens elevene svarer, skriver
du følgende prinsipp på tavlen: Hvis vi går i templet med ydmykhet,
ærbødighet og et ønske om å lære, vil vi bli undervist av Ånden.)
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Forklar for elevene at da Frelseren besøkte nephittene, lærte han dem et mønster
for å forstå hellige ting som vi kan følge når vi går i templet. Be en elev lese 3 Nephi
17:1-3 høyt.

• Hva lærte Frelseren sine tilhørere å gjøre som ville hjelpe dem å forberede seg
til å forstå hellige ting?

• Hvordan kan vi følge dette mønsteret for å forbedre kvaliteten på våre
erfaringer i templet? (Vi skulle tenke over hva vi opplever i templet, be om
forståelse, forberede oss til å komme neste gang og komme tilbake så ofte som
omstendighetene tillater.)

Les høyt følgende uttalelse av eldste L. Lionel Kendrick i De sytti, og be elevene
lytte etter setninger som antyder hvordan vi kan forbedre vårt tempelarbeid.

“Det er forskjell på bare å være i templet og å ha en rik åndelig opplevelse. De
virkelige velsignelser i templet får vi når vi foredler vår opplevelse i templet. For å
kunne gjøre det, må vi føle ærefrykt for templet og en ånd av tilbedelse …

Å være ærbødig er ikke bare å være stille. Det innebærer å være oppmerksom på
det som finner sted. Det innebærer et guddommelig ønske om å lære og å være
mottagelig for Åndens tilskyndelser. Det innebærer å strebe etter å søke mer lys

og kunnskap. Uærbødighet er ikke bare å vise manglende respekt for Guddommen, men gjør det
umulig for Ånden å lære oss det som vi trenger å vite” (“Hvordan få større utbytte av vår
opplevelse i templet,” Liahona, juli 2001, 94).

• Hvilke ord eller uttrykk i denne uttalelsen har spesiell betydning for deg?
Hvorfor?

Les følgende råd fra eldste Richard G. Scott i De tolv apostlers quorum, og be
elevene lytte etter forslag de kan bruke når de besøker templet:

“• Forstå læren knyttet til tempelordinanser, ikke minst betydningen av Jesu
Kristi forsoning.

• Mens dere deltar i tempelordinanser, skulle dere tenke på deres forhold til Jesus
Kristus og hans forhold til vår himmelske Fader. Denne enkle handlingen vil føre
til større forståelse av tempelordinansenes himmelske natur.

• Uttrykk alltid i bønn takknemlighet for de uforlignelige velsignelser som
kommer av tempelordinanser. Lev hver dag slik at dere viser deres Fader i himmelen og hans
elskede Sønn hvor mye disse velsignelsene betyr for dere.

• Planlegg regelmessige tempelbesøk.

• Sett av tilstrekkelig tid til at dere slipper å skynde dere innenfor templets vegger.

• Rotér på aktivitetene slik at dere kan delta i alle templets ordinanser.

• Ta av dere klokken når dere går inn i Herrens hus.

• Hør godt etter på presentasjonen av hvert element i ordinansen, og ha et åpent sinn og hjerte.

• Tenk på vedkommende dere utfører den stedfortredende ordinansen for. Innimellom kan dere
be om at han eller hun vil forstå ordinansenes store betydning og være verdig, eller forberede
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seg til å bli verdig, til å få nytte av dem” (“Tempelarbeid: Kilden til styrke og kraft i vanskelige
stunder,” Ensign eller Liahona, mai 2009, 43–44).

• Hvilke av disse forslagene kan være til størst nytte for deg å anvende?

• Hva har du eller andre gjort for å gjøre arbeidet i Herrens hus mer meningsfylt?
Hvilken forskjell gjør det når du gjør disse tingene? (Som en del av diskusjonen,
kan du vurdere å drøfte følgende uttalelse fra Det første presidentskap: “Når
medlemmer av Kirken finner navnene på sine forfedre og tar disse navnene
med til templet for ordinansarbeid, kan tempelopplevelsen bli sterkt beriket”
[Brev fra Det første presidentskap, 08.10.2012].)

Oppfordre elevene til å skrive ned hva de har følt seg tilskyndet til å gjøre for å
forbedre sin opplevelse i templet. Oppfordre dem til å følge opp det de skrev.

Lære og pakter 109:8
Et åpenbaringens sted
Forklar at i innvielsesbønnen for Kirtland tempel beskrev profeten Joseph Smith
noen av hensiktene med templer. Be elevene lese Lære og pakter 109:8. Forklar at
en av hensiktene er å være et “lærdommens hus”.

• Hva kan vi forvente å lære i templer?

Vis følgende uttalelse av president Gordon B. Hinckley (1910-2008), og be en elev
lese den høyt:

“Dette hellige byggverk blir et lærested for de gode og hellige ting som er av
Gud. Her får vi forklart planen som en kjærlig Fader har for alle sine sønner og
døtre i alle generasjoner. Her får vi utlagt for oss odysseen som utgjør
menneskets evige reise fra foruttilværelsen gjennom dette liv og til det neste.
Store prinsipielle og grunnleggende sannheter undervises klart og enkelt så alle
som hører, skal forstå dem” (“Salt Lake tempel,” Lys over Norge, nov. 1993, 6).

• Hvordan hjelper deltagelse i tempelordinanser oss å lære de store og
grunnleggende sannhetene i vår himmelske Faders plan?

• Hvordan kan det å følge mønsteret som er nedtegnet i 3 Nephi 17:1-3, hjelpe
oss å lære mer mens vi er i templet?

Vis denne uttalelsen av president Gordon B. Hinckley:

“Utallige er de som har kommet til templet i tunge stunder, når vanskelige
avgjørelser må tas og innviklede problemer ordnes opp i. De har kommet i en
fastens og bønnens ånd for å søke guddommelig veiledning. Mange har vitnet
om at selv om de ikke har hørt åpenbaringens røst, har de på dette tidspunkt
eller senere mottatt inntrykk som var svaret på deres bønner angående hvilken
kurs de skulle følge” (“Salt Lake tempel,” Lys over Norge, nov. 1993, 6).
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Avslutt med å spørre elevene om noen av dem ønsker å uttrykke sine følelser og sitt
vitnesbyrd om templet. Understrek at elevene er i en svært viktig fase av livet, da
mange avgjørelser må tas. Bær vitnesbyrd om at i Herrens hus kan elevene føle
Guds ånd, trøst og veiledning.

Elevenes leseoppdrag
• Salmene 24:3–5; Johannes 2:13–16; 3 Nephi 17:1–3; Lære og pakter 109:8–22.

• Richard G. Scott, “Tempelarbeid: Kilden til styrke og kraft i vanskelige stunder,”
Ensign eller Liahona, mai 2009, 43–45.
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LEKSJON 14

Vi kan være frelsere på
Sions berg

Innledning
Ved hjelp av tempelarbeid har Herren gjort det mulig for alle
som døde uten kunnskap om Jesu Kristi evangelium, “å
vende tilbake til Guds nærhet og for familier å bli evig
forenet” (“Familien – en erklæring til verden,” Ensign eller

Liahona, nov. 2010, 129). I denne leksjonen skal elevene lære
hvordan Elijahs ånd motiverer oss til å delta i slektshistorisk
arbeid og bli “redningsmenn… på Sions Berg” (Obadja
1:21).

Bakgrunnsstoff
• David A. Bednar, “Barnas hjerter skal vendes,” Ensign eller Liahona, nov.

2011, 24–27.

• Quentin L. Cook, “Røtter og grener,” Ensign eller Liahona, mai 2014, 44–48.

Undervisningsforslag
Lære og pakter 138:27-37, 58-59
Jesus Kristi virke i åndeverdenen
Be elevene tenke over hvor mange av deres forfedre som døde uten å høre
evangeliet eller å motta frelsende ordinanser.

Minn elevene på at etter at Frelseren døde, viste han seg for de dødes ånder.
Detaljer om dette besøket, som president Joseph F. Smith (1838-1918) så i et syn, er
nedtegnet i Lære og pakter 138. (Legg merke til at dette er et eksempel på å hjelpe
elevene å forstå sammenhengen når de studerer Skriftene.)

Be noen elever etter tur lese høyt fra Lære og pakter 138:27-37. Be klassen følge
med, og se etter hva Herren gjorde under sitt virke i åndeverdenen.

• Hvordan forberedte Frelseren veien for at de dødes ånder kunne bli forløst?
(Understrek følgende sannhet: Frelseren befalte, underviste og forberedte
rettferdige ånder til å forkynne evangeliet for dem som er i åndenes
fengsel.)

• Hva sier vers 34 om hvorfor evangeliets prinsipper må forkynnes for dem som
er i åndeverdenen? (Forklar at å “dømmes som mennesker i kjødet” betyr at
alle Guds barn, levende eller døde, vil få mulighet til å ta imot evangeliet og
motta frelsende ordinanser, slik at alle kan bli dømt etter samme norm. Se også
L&p 137:7-9.)

Be elevene lese Lære og pakter 138:31, 58–59, og se etter hva de som blir undervist
i evangeliet i åndeverdenen, må gjøre for å bli “arvinger til frelse”.

• Hva sier disse versene at de dødes ånder må gjøre for å bli “arvinger til frelse”?
(Bidra til å forklare dette prinsippet: Når personer i åndenes fengsel blir
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undervist i evangeliets budskap, kan de velge å omvende seg og ta imot
ordinansene som har blitt utført stedfortredende for dem i templer.)

Presenter følgende uttalelse av eldste D. Todd Christofferson i De tolv
apostlers quorum:

“Enkelte har misforstått og tror at avdøde sjeler blir døpt inn i de
siste-dagers-helliges tro uten å vite om det eller at mennesker som en gang
tilhørte andre trossamfunn, med tilbakevirkende kraft kan bli påtvunget de
siste-dagers-helliges tro. De antar at vi på en eller annen måte har makt til å
tvinge en sjel i trossaker. Selvfølgelig har vi ikke det. Gud ga mennesket
handlefrihet fra begynnelsen av. ‘De døde som omvender seg, vil bli forløst ved å

adlyde ordinansene i Guds hus’ [L&p 138:58], men bare hvis de tar imot disse ordinansene” (“De
dødes forløsning og vitnesbyrdet om Jesus,” Liahona, jan. 2001, 11).

Be elevene gå sammen i par og rollespille at de forklarer for et ikke-medlem
hvordan Guds plan gjør det mulig for enhver, både levende og døde, å motta
evangeliet og frelsende ordinanser.

Obadja 1:21; Malaki 4:5–6; Lære og pakter 110:13–16; 128:18
Vi skal bli “redningsmenn… på Sions Berg” (Obadja 1:21)
Be elevene nevne forskjellige måter vi kan delta i slektshistorisk arbeid på. (Finne
slektsnavn og ta dem med til templet, samle og bevare familiebilder og historier,
utføre kartotekføring og så videre.)

• Hvordan kan det å delta i slektshistorie påvirke våre følelser overfor avdøde
familiemedlemmer?

For å hjelpe elevene å finne kilden til disse følelsene, kan du vise følgende uttalelse
av eldste David A. Bednar i De tolv apostlers quorum, og be en elev lese den høyt:

“Eldste Russell M. Nelson har sagt at Elijahs ånd er ‘en tilkjennegivelse av Den
hellige ånd som bærer vitnesbyrd om familiens guddommelige natur’ (‘En ny
innhøsting,’ Lys over Norge, juli 1998, 34). Denne særegne innflytelsen fra Den
hellige ånd får mennesker til å finne, dokumentere og verdsette sine forfedre og
familiemedlemmer – både før og nå. Elijahs ånd påvirker mennesker både i og
utenfor Kirken” (“Barnas hjerter skal vendes,” Ensign eller Liahona, nov.

2011, 25).

Vurder å skrive følgende definisjon av “Elijahs ånd” på tavlen:

Elijahs ånd er en tilkjennegivelse av Den hellige ånd som påvirker oss til
å finne, dokumentere og verdsette våre tidligere og nåværende
familiemedlemmer.

Be en elev lese Malaki 4:5-6 høyt.
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• Hva sier dette skriftstedet om hvordan profeten Elias lovede besøk ville påvirke
verdens familier og Herrens frelsesverk i de siste dager? (Minn elevene på at
den oppstandne Elijah viste seg for Joseph Smith og Oliver Cowdery i Kirtland
tempel 3. april 1836, og overdro Det melkisedekske prestedømmes
beseglingsnøkler [se L&p 110:13–16].)

• Hva vil det si at fedrenes og barnas hjerte skulle vendes til hverandre?

Be en elev lese høyt følgende forklaring av disse versene av profeten Joseph Smith
(1805-44):

“Ordet vende skulle her ha vært oversatt med binde eller besegle. Men hva var
hensikten med denne viktige misjon? Eller hvordan skulle den oppfylles? Nøklene
skal overleveres, Elijahs ånd skal komme… og de hellige stå frem som frelsere på
Sions berg [se Obadja 1:21].

Men hvordan skal de bli frelsere på Sions berg? Ved at de bygger sine templer,
sine døpefonter og fortsetter med å motta alle ordinanser, dåpshandlinger,

bekreftelser, tvettinger, salvinger, ordinasjoner og beseglende krefter på sitt hode på vegne av
alle sine forfedre som er døde, og forløser dem… Dette er den kjede som binder fedrenes hjerter
til barna og barnas til fedrenes, og som oppfyller Elijahs misjon” (Læresetninger fra Kirkens
presidenter – Joseph Smith [2007], 472–73).

• Hva sa Joseph Smith at vi blir når vi mottar tempelordinanser på vegne av våre
avdøde slektninger? (Frelsere på Sions berg.)

Vis følgende uttalelse av president Gordon B. Hinckley (1910-2008), og be en elev
lese den høyt:

“Vi blir bokstavelig talt frelsere på Sions berg. Hva betyr det? I likhet med vår
Forløser, som ga sitt liv som et stedfortredende offer for alle mennesker og derved
ble vår Frelser, blir vi, når vi utfører stedfortredende arbeid i templet, i en liten
grad, frelsere for dem på den andre siden som ikke kan gjøre fremgang uten at
noe blir gjort på deres vegne av mennesker på jorden” (“Avslutningsord,” Ensign
eller Liahona, nov. 2004, 105).

Forklar at Jesus Kristus utførte forsoningen stedfortredende for oss. Når vi utfører
stedfortredende ordinanser på vegne av dem som er døde, blir vi “frelsere på Sions
berg”. Begrepet “Sions berg” kan henvise til flere steder, blant annet Guds
himmelske by eller Det nye Jerusalem (se Hebreerne 12:22; L&p 76:66; 84:2–4;
1 Kongebok 8:1).

• Hvordan kan det å forstå uttrykket “frelsere på Sions berg” motivere oss til å
gjøre mer for å hjelpe våre tidligere og nåværende familiemedlemmer å motta
templets velsignelser?

Som en del av diskusjonen kan du lese følgende utsagn av eldste D. Todd
Christofferson:
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“Ved å identifisere våre forfedre og utføre de frelsende ordinanser for dem som
de ikke selv kan utføre, vitner vi om Jesu Kristi forsonings uendelige rekkevidde.
Kristus ‘døde for alle’. [2 Korinterbrev 5:15.]” (“De dødes forløsning og
vitnesbyrdet om Jesus,” Liahona, jan. 2001, 11).

Forklar at Lære og pakter 128 inneholder et brev som profeten Joseph Smith skrev
til de hellige, der han siterte Malaki 4:5-6 og deretter ga inspirerte kommentarer til
disse versene.

Be elevene lese Lære og pakter 128:18 hver for seg. Be dem markere grunner
Joseph Smith ga for å delta i arbeidet med å forløse våre avdøde
familiemedlemmer. Etter å ha snakket om det elevene fant ut, kan dere snakke om
følgende:

• Hvordan kan våre anstrengelser for å sørge for frelsende ordinanser for våre
forfedre, også bidra til vår egen frelse?

Skriv følgende ord på tavlen: Finne, ta med og undervise.

Be elevene forklare hvordan disse tre ordene kan beskrive det vi oppfordres til å
gjøre for å utføre tempelarbeid og slektshistorie. (Sørg for at elevene nevner
følgende: Finne og klargjøre navn for tempelordinanser, ta disse navnene med til
templet og utføre stedfortredende tempelordinanser for disse personene, og lære
andre å gjøre det samme.)

For å hjelpe elevene å forstå hvilke velsignelser som kommer ved å følge
disse trinnene, kan du vise og be en elev lese høyt følgende uttalelse av

eldste David A. Bednar, eller vise videoen “The Promised Blessings of Family
History” (lds.org/topics/family-history/fdd-cook/blessings-video). Mens elevene
leser eller ser på videoen, kan du be dem se etter lovede velsignelser ved å delta i
slektshistorisk arbeid.

“Jeg vil be Kirkens unge lære om og oppleve Elijahs ånd. Jeg oppfordrer dere til å
studere, finne deres forfedre og forberede dere til å utføre stedfortredende dåp i
Herrens hus for deres avdøde slektninger (se L&p 124:28-36). Og jeg oppfordrer
dere til å hjelpe andre med sin slektshistorie.

Hvis dere tar imot denne oppfordringen med tro, vil deres hjerte vendes til
fedrene. Deres kjærlighet og takknemlighet til deres forfedre vil vokse. Deres

vitnesbyrd om og omvendelse til Frelseren vil bli dyp og varig. Og jeg lover at dere vil bli
beskyttet mot djevelens voksende innflytelse. Hvis dere deltar i og elsker dette hellige arbeidet,
vil dere bli beskyttet i deres ungdom og resten av livet” (“Barnas hjerter skal vendes,” 26–27).

• Hvilke velsignelser mottar de som deltar i slektshistorie?

Spør om noen av elevene kan fortelle om personlige erfaringer med å motta
velsignelser ved å delta i slektshistorie.

• For de av dere som har mottatt ordinanser for forfedre, hvilke følelser kan dere
fortelle om som dere hadde da dere deltok i disse hellige opplevelsene?
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Oppfordre elevene til å undersøke sin slektshistorie ved hjelp av ressursene på
FamilySearch.org og ved å søke hjelp fra en slektshistorisk konsulent i menigheten
eller grenen etter behov. Oppfordre elevene til å planlegge å finne navnene på sine
forfedre og ta navnene deres med til templet og utføre ordinanser på deres vegne,
og lære andre å gjøre det samme.

Elevenes leseoppdrag
• Obadja 1:21; Malaki 4:5–6; Lære og pakter 110:13–16; 128:18; 138:27–37, 58–59.

• David A. Bednar, “Barnas hjerter skal vendes,” Ensign eller Liahona, nov.
2011, 24–27.
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LEKSJON 15

Evig ekteskap
Innledning
Evig ekteskap er avgjørende for opphøyelse i den høyeste
grad i det celestiale rike, og det oppnås bare ved å bli
beseglet ved riktig myndighet i templet og deretter leve i
samsvar med paktene som inngås der. Denne leksjonen vil

bekrefte for elevene at det å gifte seg med rett person på rett
sted og med riktig myndighet er den viktigste avgjørelsen de
noen gang vil ta.

Bakgrunnsstoff
• Russell M. Nelson, “Celestialt ekteskap,” Ensign eller Liahona, nov. 2008, 92–95.

• “Hederlig, lykkelig, godt ekteskap,” kapittel 18 i Læresetninger fra Kirkens
presidenter – Spencer W. Kimball (2006), 193.

• Cree-L Kofford, “Marriage in the Lord’s Way, Part One,” Ensign, juni 1998, 7–12.

Undervisningsforslag
Lære og pakter 132:1-24
Læren om evig ekteskap
Forklar at ekteskapets betydning har blitt undervist siden Kirkens tidligste tid.
Læren om evig ekteskap ble imidlertid ikke allment undervist av profeten Joseph
Smith før Nauvoo-perioden. Vis følgende uttalelse av eldste Parley P. Pratt
(1807-1857) i De tolv apostlers quorum, som beskriver hvordan han følte det da
han første gang fikk vite at ekteskap kan vare i all evighet. Be en elev lese den høyt:

“Det var av [Joseph Smith] jeg lærte at min kjære hustru kunne bli sikret meg for
tid og all evighet… Det var av ham jeg lærte at vi kunne utvikle disse følelsene
og vokse og forøkes i dem i all evighet, og at resultatet av vår uendelige forening
ville bli etterkommere så tallrike som himmelens stjerner eller sandstrandens
sandkorn… Jeg hadde følt stor kjærlighet før, men jeg visste ikke hvorfor. Men nå
elsket jeg – i renhet – en intenst oppløftet, opphøyet følelse” (Autobiography of

Parley P. Pratt, red. Parley P. Pratt jr. [1938], 297–98).

• Hvilken virkning hadde eldste Pratts nye forståelse av ekteskapet på hans
følelser for sin hustru?

Forklar at mange av Herrens læresetninger om evig ekteskap finnes i Lære og
pakter 132. Be en elev lese Lære og pakter 132:19 høyt. Be klassen følge med og
finne ut hvilke forutsetninger som må være tilstede for at et ekteskap skal
være evig.

• Hvilke forutsetninger må være tilstede for at et ekteskap skal være evig?
(Elevene skulle forstå følgende: Ekteskap er evig for dem som er viet ved
Guds ord, hvis ekteskap blir beseglet ved forjettelsens Hellige Ånd, og
som holder fast ved pakten.)
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• Hva vil det si å “holde fast ved pakten”? (Å overholde betingelsene i
ekteskapspakten. Når en mann og en kvinne inngår evig ekteskap, gir de
høytidelige løfter til hverandre og til Gud. Til ektefellen lover de at de alltid vil
elske og tjene ham eller henne med fullstendig troskap. Til Gud lover de
høytidelig å holde betingelsene i paktene de inngår i templet.)

• Hva betyr det at et ekteskap er “beseglet på dem ved forjettelsens Hellige
Ånd”? (Vurder å understreke at forjettelsens Hellige Ånd er en av Den hellige
ånds titler. Den hellige ånd har mange titler, blant andre Trøsteren eller
Åpenbareren. Hver av disse titlene refererer til en av hans konkrete oppgaver
eller funksjoner.)

For å hjelpe elevene å forstå tittelen forjettelsens Hellige Ånd, kan du vise følgende
uttalelse og be en elev lese den høyt:

“Den Hellige Ånd er Forjettelsens Hellige Ånd (Apostlenes gjerninger 2:33). Han bekrefter at
menneskenes rettferdige handlinger, ordinanser og pakter er akseptable for Gud. Forjettelsens
Hellige Ånd vitner for Faderen at de frelsende ordinanser er blitt korrekt utført og at paktene som
er forbundet med dem, er blitt holdt” (Veiledning til Skriftene, “Forjettelsens Hellige
Ånd,”scriptures.lds.org).

• Hvordan bidrar denne uttalelsen til å forklare hvorfor opphøyelse krever mer
enn å bli beseglet i templet? Hva annet må skje? (Vi må også leve rettferdig og
være trofaste mot alle de frelsende ordinanser, herunder dåp, nadverden,
ordinasjoner i prestedømmet og tempelordinanser. Bare så lenge vi er trofaste
vil Den hellige ånd vitne for Faderen at paktene har blitt holdt.)

Hjelp elevene å forstå evig ekteskap ved å sammenligne det med borgerlig vielse
ved hjelp av følgende oversikt. Kopier oversikten på tavlen:

La elevene gå sammen to og to. Be én elev i hvert par studere Lære og pakter
132:15-18 og den andre eleven studere Lære og pakter 132:19-24. Be elevene
merke seg ord og uttrykk som beskriver hvilken tilstand som venter dem som gifter
seg borgerlig, og velsignelsene som venter dem som gifter seg for evigheten.

Når elevene har fått tilstrekkelig tid, ber du dem fortelle hverandre hva de har
funnet ut. Spør deretter:
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• Hvordan er tilstanden etter døden annerledes for dem som gifter seg borgerlig,
enn for dem som gifter seg for evigheten? (Etter hvert som elevene svarer, kan
du legge svarene deres til i oversikten på tavlen. Du kan gjerne nevne at de
tilstander som beskrives i vers 20-24, ligner på velsignelsene som er lovet i
Abrahams pakt [se Mosebok 17:1-7; 22:17].)

Som hjelp til å besvare dette spørsmålet, kan du vurdere å dele følgende uttalelse
av eldste Cree‑L Kofford i De sytti:

“Myndigheten til å gi de løfter som er forbundet med celestialt ekteskap, kommer
fra Gud, og konsekvensene av å unnlate å overholde disse løftene, vil også
komme fra Gud. Ved en borgerlig vielse er myndigheten bak løftene mellom
bruden og brudgommen, de to personenes integritet. Den går ikke høyere enn
som så. Det kan den ikke. Dens myndighet kommer fra mennesker og ikke fra
Gud” (“Marriage in the Lord’s Way, Part One,” Ensign, juni 1998, 9).

• Hvilke tanker gjør du deg når du sammenligner tilstandene som står på tavlen?

• Hvilke velsignelser har du lagt merke til i hjemmet til dem som gifter seg i
templet og gjør sitt beste for å leve trofast mot sine pakter? Hva ser du disse
ekteparene gjøre for å overholde sine pakter? (Som en del av denne drøftingen
kan du dele denne uttalelsen om ekteskap av eldste L. Whitney Clayton i De
sytti: “Intet annet forhold av noe slag kan bringe så mye glede, skape så mye
godt eller frembringe så mye personlig foredling” [“Ekteskap: Se og lær,” Ensign
eller Liahona, mai 2013, 83].)

Forklar for klassen at Lære og pakter 132 også inneholder noen av Herrens
instruksjoner om praktisering av flergifte. Herren befalte de hellige å praktisere
loven om flergifte som en del av alle tings gjenopprettelse (se Apostlenes gjerninger
3:21; L&p 132:45). Kirkens medlemmer praktiserte denne loven til 1890, da Herren
åpenbarte for president Wilford Woodruff at det ikke lenger var nødvendig at
Kirkens medlemmer gjorde det. For å klargjøre Kirkens standpunkt til flergifte i
dag, kan du be en elev lese høyt følgende uttalelse av president Gordon B. Hinckley
(1910-2008):

“Hvis det oppdages at noen av våre medlemmer praktiserer flergifte, blir de
utelukket, den alvorligste straff Kirken kan ilegge. For over hundre år siden
åpenbarte Gud tydelig til sin profet Wilford Woodruff at praktiseringen av
flergifte skulle opphøre, noe som betyr at det nå er imot Guds lov. Selv i land hvor
sivile eller religiøse lover tillater polygami, lærer Kirken at ekteskap må være
monogame og aksepterer ikke som medlemmer mennesker som praktiserer

flergifte” (“Hva spør folk om angående oss?” Liahona, jan. 1999, 82).

Hvis elevene har spørsmål om flergifte, kan du henvise dem til Gospel Topics,
“Plural Marriage in The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints,” lds.org/topics.
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Lære og pakter 131:1-4
Betydningen av å velge evig ekteskap
Be en elev lese Lære og pakter 131:1-4 høyt. Be klassen se etter hvorfor det er viktig
for oss å gifte oss på den måten Herren har forordnet.

• Hvilken velsignelse venter dem som velger å inngå den nye og evige
ekteskapspakt? (Pass på at elevene forstår dette prinsippet: Når vi inngår den
nye og evige ekteskapspakt, kan vi bli opphøyet i den høyeste grad i det
celestiale rike. Forklar at i denne sammenhengen betyr ordet ny at denne
pakten ble gjengitt i vår evangelieutdeling. Ordet evig betyr at denne pakten vil
bestå i all evighet og at den ble forordnet i den førjordiske åndeverdenen som
en del av frelsesplanen. Den har vært en del av Jesu Kristi evangelium fra
Adams tid. Med hensyn til ordet avkom, sa profeten Joseph Smith at de som
oppnår den høyeste grad i det celestiale rike, “vil fortsette å formere seg og få
barn i den celestiale herlighet” [i History of the Church, 5:391].)

Vis følgende uttalelser av eldste Russell M. Nelson, og be en elev lese dem høyt:

“Frelse innebærer å bli frelst, både fra fysisk og åndelig død … [Opphøyelse]
henspiller på den høyeste grad av lykke og herlighet i det celestiale rike” (“Frelse
og opphøyelse,” Ensign eller Liahona, mai 2008, 8).

Selv om frelse er en individuell sak, er opphøyelse en familiesak. Bare de som
gifter seg i templet og hvis ekteskap blir beseglet ved forjettelsens Hellige ånd, vil
fortsette som ektefeller etter døden og motta den høyeste grad av celestial

herlighet, eller opphøyelse” (“Celestialt ekteskap,” Ensign eller Liahona, nov. 2008, 92).

• Hvorfor er evig ekteskap så viktig? (Etter hvert som elevene svarer, og slik du
ledes av Ånden, kan du gjerne understreke den ødeleggende trenden i dagens
samfunn med at folk velger å ikke gifte seg fordi de verdsetter slike ting som en
karriere høyere enn å oppfylle Guds plan for dem. Ved å forkaste ekteskap, gir
de avkall på velsignelser Gud ønsker å gi dem nå og i evigheten.)

• Hvorfor tror du at et tempelekteskap gir et ektepar større muligheter for lykke
enn en borgerlig vielse eller et samboerforhold?

For å hjelpe elevene å forstå at alle hellige til slutt vil motta velsignelsen ved evig
ekteskap, så lenge de ikke går på akkord med sine normer på noen måte, kan du be
en elev lese høyt følgende uttalelse av president Howard W. Hunter (1907-95):

“Ingen velsignelse, herunder evig ekteskap og en evig familie, vil bli nektet noe
verdig menneske. Selv om det kan ta litt lenger tid – kanskje også utover dette
jordeliv – for noen å oppnå denne velsignelsen, vil den ikke bli holdt tilbake”
(“Kirken er for alle mennesker,” Lys over Norge, aug. 1990, 44).
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• Hvor mange av dere kjenner noen som ønsker å gifte seg i templet, men ikke
har fått denne muligheten? Hvordan kan løftet i president Hunters uttalelse
hjelpe disse menneskene?

Avslutt med å be elevene svare på ett eller begge de følgende spørsmålene skriftlig:

• Hvilke beslutninger tar jeg som vil føre i retning av å bli beseglet i templet?

• Hvilke områder av livet mitt krever endring eller vekst, slik at jeg kan være klar
til å bli beseglet i templet?

Be noen elever fortelle hva de gjør for å forberede seg til tempelekteskap. Bær
vitnesbyrd om at når en mann og hustru holder paktene de inngikk da de ble
beseglet i templet, vil de være sammen for evig. Fortell hvordan denne kunnskapen
har vært til velsignelse for deg.

Elevenes leseoppdrag
• Lære og pakter 131:1-4; 132:1-24.

• Russell M. Nelson, “Celestialt ekteskap,” Ensign eller Liahona, nov. 2008, 92–95.
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LEKSJON 16

Formeringsevnens hellige
kraft

Innledning
“Gud har befalt at formeringsevnens hellige kraft
utelukkende skal brukes mellom en mann og en kvinne som
er lovlig viet som ektemann og hustru” (“Familien – en
erklæring til verden,” Ensign eller Liahona, nov. 2010, 129).
For alle Guds barn krever etterlevelse av kyskhetsloven at vi

er dydige i våre handlinger så vel som våre tanker. Intimitet
mellom mann og hustru er vakkert og hellig, og det er
forordnet av Gud for forplantning og for å uttrykke
kjærlighet.

Bakgrunnsstoff
• David A. Bednar, “Vi tror at vi må være kyske,” Ensign eller Liahona, mai

2013, 41–44.

• Dallin H. Oaks, “Pornografi,” Ensign eller Liahona, mai 2005, 87–90.

• Linda S. Reeves, “Beskyttelse mot pornografi – et Kristus-rettet hjem,” Ensign
eller Liahona, mai 2014, 15–17.

• “Seksuell renhet,” Til styrke for ungdom (hefte, 2011), 35–37.

Undervisningsforslag
Salmene 24:3–4; Matteus 5:8; Jakobs bok 2:31–35; Alma 39:3–5, 9; Lære og
pakter 42:22–24; 121:45–46
Herrens kyskhetslov
Skriv følgende setning på tavlen, og spør elevene hvordan de ville fullføre den:

“Vår generasjons hjemsøkende synd er ____________________.”

Vis følgende uttalelse av president Ezra Taft Benson (1899-1994), og be en elev lese
den høyt:

“Denne generasjons hjemsøkende synd er seksuell umoral. Dette, sa profeten
Joseph, skulle bli kilde til flere fristelser, mer kamp og flere problemer for Israels
eldster enn noe annet” (Læresetninger fra Kirkens presidenter – Ezra Taft Benson
[2014], 220).

• Hvordan angår president Bensons uttalelse dagens samfunn?

75



Vis følgende uttalelse fra Til styrke for ungdom, og be en elev lese den høyt. Mens de
lytter, kan du be elevene overveie hvordan de vil uttrykke Herrens kyskhetslov med
én setning.

“Herrens norm for seksuell renhet er klar og uforanderlig. Ha ikke noe seksuelt forhold før
ekteskapet, og vær fullstendig trofast mot din ektefelle etter at dere er blitt gift …

Før ekteskapet skal du ikke delta i lidenskapelig kyssing, ligge oppå en annen eller berøre intime,
hellige deler av en annens kropp, med eller uten klær på. Gjør ikke noe annet som vekker
seksuelle følelser. Vekk ikke slike følelser i din egen kropp” (Til styrke for ungdom
[hefte, 2011], 35–36).

• Hvordan vil du uttrykke Herrens kyskhetslov med én setning? (Når elevene
svarer, kan du understreke følgende læresetning fra familieerklæringen: “Gud
har befalt at formeringsevnens hellige kraft utelukkende skal brukes
mellom en mann og en kvinne som er lovlig viet som ektemann og
hustru” [“Familien – en erklæring til verden,” Ensign eller Liahona, nov.
2010, 129].)

• Hvordan kan forholdsreglene som er forklart i andre avsnitt av sitatet fra Til
styrke for ungdom, bidra til å hindre noen i å begå mer alvorlige
moralske synder?

Kopier av oversikten nedenfor på tavlen. Del klassen i to, og be én gruppe studere
skriftstedene under “konsekvenser”, og den andre gruppen studere skriftstedene
under “velsignelser”. Oppfordre elevene til å bruke fotnotene i skriftstedene mens
de studerer.

Konsekvenser av å bryte kyskhetsloven:

Jakobs bok 2:31-35

Alma 39:3-5, 9

L&p 42:22-24

Velsignelser ved å etterleve kyskhetsloven:

Salmene 24:3-4

Matteus 5:8

L&p 121:45-46

Når elevene har fått tilstrekkelig tid, snakker du med klassen om hva de har lært.
Still spørsmål som de følgende:

• Hva sier konsekvensene av å bryte kyskhetsloven om hvor viktig det er å holde
dette budet?

• Hvordan har du opplevd velsignelsene ved å adlyde kyskhetsloven?

Vis følgende sannhet fra familieerklæringen:
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“Vi erklærer at den måte hvorved jordisk liv blir skapt, er guddommelig forordnet”
(“Familien – en erklæring til verden,” Ensign eller Liahona, nov. 2010, 129).

• Hva betyr dette utsagnet for deg?

Bruk følgende uttalelser av eldste Jeffrey R. Holland og eldste David A. Bednar i De
tolv apostlers quorum til å styrke elevenes forståelse av denne sannheten. Be en
elev lese uttalelsene høyt mens klassen lytter etter hvorfor kyskhetsloven har evig
betydning.

“Legemet er en vesentlig del av sjelen. Denne tydelige og meget viktige
siste-dagers-hellige lære understreker hvorfor seksuell synd er så alvorlig. Vi
erklærer at en som bruker en annens gudgitte kropp uten guddommelig
godkjennelse, misbruker selve sjelen til vedkommende, et overgrep mot livets
virkelige hensikt og prosess, ‘selve nøkkelen’ til liv, som president Boyd K. Packer
en gang kalte det. Ved å utnytte en annens kropp – som er ensbetydende med å

utnytte hans eller hennes sjel – vanhelliger man Kristi forsoning som frelste denne sjelen og som
muliggjør den gave som evig liv er” (Jeffrey R. Holland, “Personlig renhet,” Liahona, okt.
2000, 40).

“Ekteskap mellom en mann og en kvinne er… den godkjente kanal 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. Hva vi føler for og hvordan vi benytter denne guddommelige
evnen vil i stor grad avgjøre vår lykke i jordelivet og vår evige fremtid” (David A. Bednar, “Vi tror
at vi må være kyske,” Ensign eller Liahona, mai 2013, 42).

• Hvorfor har kyskhetsloven evig betydning?

• Hvordan påvirker vår bruk av formeringsevnen vår lykke i jordelivet og i
evigheten?

Gi elevene tid til å skrive ned forholdsregler de kan ta for å hjelpe dem å adlyde
kyskhetsloven.

Matteus 5:27–28; Romerne 8:6; Lære og pakter 63:16
Farene ved pornografi
Be elevene lese følgende vers: Matteus 5:27–28; Romerne 8:6 og Lære og pakter
63:16. Vurder å be elevene øve på skriftstudieteknikken å lage skriftstedkjeder ved å
begynne med det første skriftstedet, skrive en krysshenvisning til det neste, og så
videre til det siste skriftstedet.

• Hvilken adferd forbyr disse skriftstedene? (En adferd som elevene bør nevne, er
bruk av pornografi.)
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• Hvilke konsekvenser av å se eller lese pornografi nevner disse skriftstedene?

Vis følgende uttalelser av eldste Dallin H. Oaks og eldste Richard G. Scott i De tolv
apostlers quorum og søster Linda S. Reeves, annenrådgiver i Hjelpeforeningens
generalpresidentskap. Be en elev lese dem høyt, og be klassen se etter flere
konsekvenser av pornografibruk.

“Pornografi svekker evnen til å nyte et normalt følelsesladet, romantisk og
åndelig forhold til en person av motsatt kjønn” (Dallin H. Oaks, “Pornografi,”
Ensign eller Liahona, mai 2005, 89).

“Satan har blitt en mester i å bruke pornografiens vanedannende kraft til å
begrense manges evne til å bli ledet av Ånden. Pornografiens fremstøt i alle sine
motbydelige, tærende og nedbrytende former har forårsaket store kvaler, lidelser
og hjertesorg, og har ødelagt ekteskap” (Richard G. Scott, “Motta åndelig
veiledning,” Ensign eller Liahona, nov. 2009, 8).

“[Barn og ungdom] trenger å vite om farene ved pornografi og hvordan det tar
overhånd i livet og forårsaker tap av Ånden, forvrengte følelser, svik, skadede
forhold, tap av selvkontroll og nesten totalt forbruk av tid, tanker og energi”
(Linda S. Reeves, “Beskyttelse mot pornografi – et Kristus-rettet hjem,” Ensign
eller Liahona, mai 2014, 15).

Oppfordre elever som opplever at det er vanskelig å slutte med pornografibruk eller
andre typer umoral, til å snakke med biskopen eller grenspresidenten. Forsikre dem
om at de kan finne veien tilbake til fred og lykke ved hjelp av omvendelse. Bær
vitnesbyrd om følgende sannhet: Å unngå pornografi vil føre til større lykke i dette
liv og i evigheten. Vurder å skrive følgende kirkenettsteder på tavlen for å hjelpe
elever som bruker pornografi:

overcomingpornography.org

addictionrecovery.lds.org

1 Mosebok 2:21-24
Intimitetens plass i ekteskapet
Merk: Ettersom denne delen av leksjonen er svært sensitiv, bør du holde deg til
profetiske læresetninger og unngå å undervise noe annet enn det som finnes her,
herunder å gi detaljer om ditt forhold til din ektefelle.
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Bær vitnesbyrd om at fysisk intimitet er hellig, riktig og spesielt når det finner sted
innenfor ekteskapet, slik Herren har foreskrevet.

Be en elev lese 1 Mosebok 2:21–24 høyt.

• Hva er det i disse versene som viser, selv om det ikke er uttrykkelig nevnt, at det
er en hensikt med fysisk intimitet mellom en ektemann og hans hustru? (Å bli
ett med vår ektefelle.)

Vis følgende uttalelse av eldste Jeffrey R. Holland:

“Intimkontakt mellom mennesker er forbeholdt gifte par fordi den er det
overordnede symbol på fullstendig forening, en fullstendighet og forening
forordnet og definert av Gud. Fra Edens have og videre fremover var ekteskap
ment å være den fullstendige sammensmeltning mellom mann og kvinne – deres
hjerter, håp, liv, kjærlighet, familie, fremtid – alt” (“Personlig renhet,” Liahona,
okt. 2000, 40).

• Hvordan hjelper eldste Hollands uttalelse deg å forstå hensiktene med fysisk
intimitet mellom mann og hustru? (Elevene skulle forstå følgende: Intimitet i
ekteskapet styrker de åndelige og følelsesmessige bånd mellom mann og
hustru.)

Vurder å dele ut følgende uttalelser på et utdelingsark. Gi en kopi til hver elev, og
be elevene understreke hensiktene med fysisk intimitet i ekteskapet.

“En forening av kjønnene, mann og hustru (og kun mann og hustru), har
hovedsakelig til hensikt å føre barn til verden. Herren har aldri ment at seksuelle
erfaringer skulle være noe man leker med eller kun benytter for å tilfredsstille
lyster og lidenskaper” (Spencer W. Kimball, “The Lord’s Plan for Men and
Women,” Ensign, okt. 1975, 4).

“Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige har en enkel, ufravikelig norm for
seksualmoral: Seksuell omgang er bare riktig mellom en mann og en kvinne som
er forenet i ekteskapets bånd ifølge Guds plan. Den slags omgang er ikke bare en
kuriositet å utforske, en lyst å tilfredsstille eller en form for rekreasjon eller
underholdning å søke av egennytte. Tvert imot er det i jordelivet et av de høyeste
uttrykk for vår guddommelige natur og våre muligheter, og en måte å styrke

følelsesmessige og åndelige bånd mellom en ektemann og hans hustru” (David A. Bednar, “Vi
tror at vi må være kyske,” Ensign eller Liahona, mai 2013, 42).

Ta gjerne en prat om hvilke hensikter elevene understreket.

Be elevene tenke over hva de har lært om kyskhetsloven, og deretter skrive svar på
følgende spørsmål i dagboken sin:

• Hvordan styrker din forståelse av kyskhetsloven din beslutning om å leve et
moralsk rent liv?
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• Hva er grunnene til at du etterlever kyskhetsloven?

Avslutt med å bære ditt vitnesbyrd om prinsippene dere har snakket om.

Elevenes leseoppdrag
• 1 Mosebok 2:21–24; Salmene 24:3–4; Matteus 5:8, 27–28; Romerne 8:6; Jakobs

bok 2:28, 31–35; Alma 39:1–9; Lære og pakter 42:22–24; 63:16; 121:45–46.

• David A. Bednar, “Vi tror at vi må være kyske,” Ensign eller Liahona, mai
2013, 41–44.

• “Seksuell renhet,” Til styrke for ungdom (hefte, 2011), 35–37.
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LEKSJON 17

Befalingen om å bli mange
og oppfylle jorden

Innledning
Befalingen om å bli mange og oppfylle jorden er en viktig del
av vår himmelske Faders evige plan som fortsatt gjelder.
Denne leksjonen vil hjelpe elevene å forstå at de kan bli

veiledet i sine beslutninger om å bringe barn til verden når de
studerer levende profeters ord og søker vår himmelske Faders
veiledning i bønn.

Bakgrunnsstoff
• Neil L. Andersen, “Barn,” Ensign eller Liahona, nov. 2011, 28–31.

• Russell M. Nelson, “Abort – et angrep på de forsvarsløse,” Liahona, okt.
2008, 14-19.

Undervisningsforslag
1 Mosebok 1:27–28; 9:1; 35:11
Befalingen om å få barn står fortsatt ved makt
Skriv følgende linjer fra “Familien – en erklæring til verden” på tavlen før
leksjonen:

“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.”

Innled leksjonen med å spørre:

• Hva tenker dere når dere overveier disse to setningene?

Be elevene granske 1 Mosebok 1:27–28, 1 Mosebok 9:1 og 1 Mosebok 35:11, og se
etter navn på personer som Gud befalte å mangfoldiggjøre seg og fylle jorden. Du
kan oppfordre elevene til å koble sammen disse henvisningene i Skriftene for å lage
en skriftstedkjede. Sørg for at elevene forstår at denne befalingen er gitt i alle
evangelieutdelinger.

Vis følgende uttalelse av eldste Neil L. Andersen i De tolv apostlers quorum, og be
en elev lese den høyt:
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“Det er det største privilegium for en mann og hustru som er i stand til å få barn,
å sørge for jordiske legemer til disse Guds åndebarn. Vi tror på familier, og vi tror
på barn.

Når et barn blir født til en mann og en hustru, oppfyller de en del av vår
himmelske Faders plan for å bringe barn til jorden” (“Barn,” Ensign eller Liahona,
nov. 2011, 28).

Legg vekt på den siste setningen i denne uttalelsen ved å presentere følgende
prinsipp: Når en mann og en hustru bringer et barn til verden, oppfyller de en
del av vår himmelske Faders plan for lykke. Henvis til setningene på tavlen
og spør:

• Hvorfor tror dere Herren, gjennom sine profeter i nyere tid, har gjentatt
befalingen om å “bli mange og oppfylle jorden” i vår tid? (Du kan for eksempel
fortelle elevene at siden 1960 har fødselstallene blant gifte mødre i USA gått
ned med 45 prosent.)

• Hva er mulige årsaker til den trend at ektepar får færre barn? (Svarene kan
omfatte slike ting som dårlig økonomi, at de tar utdannelse og at de venter til
de har startet en karriere.)

• Hvordan kan en forståelse av Guds plan for sine barn hjelpe en mann og en
hustru som skal avgjøre når de skal få barn og hvor mange de skal få?

Forklar at en mann og en hustru vil motta velsignelser fra Gud som gjør dem i
stand til å holde budet om å få barn, selv under vanskelige omstendigheter. Del
følgende erfaring fra livet til eldste James O. Mason i De sytti, som fortalt av eldste
Neil L. Andersen:

“Eldste Mason hadde en… opplevelse bare noen uker etter at han giftet seg, og
denne hjalp ham å prioritere sitt familieansvar. Han sa:

‘Marie og jeg hadde resonnert oss frem til at hvis jeg skulle fullføre legestudiene,
ville hun måtte fortsette å jobbe. Selv om dette ikke var det vi ønsket å gjøre, ville
barn måtte komme senere. Mens jeg bladde i et av Kirkens tidsskrifter hjemme
hos mine foreldre, så jeg en artikkel av eldste Spencer W. Kimball, den gang i De

tolvs quorum, som handlet om ansvaret forbundet med ekteskap. Ifølge eldste Kimball var ett
hellig ansvar å bli mange og oppfylle jorden. Mine foreldres hjem lå i nærheten av Kirkens
administrasjonsbygning. Jeg gikk straks til kontoret, og 30 minutter etter at jeg leste artikkelen,
satt jeg foran skrivebordet til eldste Spencer W. Kimball.’ (Dette ville ikke vært fullt så enkelt
i dag.)

‘Jeg forklarte at jeg ville bli lege. Det var ingen annen mulighet enn å utsette å få barn. Eldste
Kimball lyttet tålmodig og svarte så med dempet stemme: “Bror Mason, tror du Herren vil at du
skal bryte et av hans viktige bud for at du skal bli lege? Med Herrens hjelp kan du få barn og
likevel bli lege. Hvor er din tro?”’

Eldste Mason fortsatte: ‘Vårt første barn ble født mindre enn et år senere. Marie og jeg arbeidet
hardt, og Herren åpnet himmelens sluser.’ Bror og søster Mason ble velsignet med enda to barn
før han fullførte legestudiene fire år senere” (“Barn,” 29).
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• Hva gjør inntrykk på deg ved denne opplevelsen?

Understrek at det å være gift er en viktig del av å holde budet om å få barn. Les
følgende utsagn fra familieerklæringen:

“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.”

• Hvilke fordeler har barn når de blir født “innenfor ekteskapets bånd”?

• Hvilke tanker og følelser har du med hensyn til å hjelpe vår himmelske Fader
oppfylle sin plan ved å bringe barn til verden?

1 Nephi 15:11; Lære og pakter 29:6
Søk Herrens veiledning
Vis følgende uttalelse av eldste Neil L. Andersen, og be en elev lese den høyt:

“Tiden for å få barn og hvor mange barn man skal få, er personlige avgjørelser
som tas av en mann og hustru i samråd med Herren. Dette er hellige avgjørelser
– avgjørelser som skulle tas etter oppriktig bønn og iverksettes med stor tro”
(“Barn,” 28; uthevelse tilføyd).

• Hva betyr det at disse beslutningene bør “iverksettes med stor tro”?

Be elevene studere 1 Nephi 15:11 og Lære og pakter 29:6 for å lære noen prinsipper
som en mann og en hustru kan bruke når de søker svar på når de skal få barn, og
hvor mange barn de skal få.

• Hvilke prinsipper fant du i disse avsnittene som kan hjelpe en mann og en
hustru å avgjøre når de skal få barn og hvor mange barn de skal få? (Understrek
følgende prinsipp: Når en mann og en hustru utøver tro og søker Herren i
bønn, vil han veilede dem i deres beslutninger med hensyn til å få barn.)

• Hvorfor tror du det er viktig for en mann og en hustru å søke råd hos Herren i
disse sakene?

Vis følgende uttalelse av eldste Dallin H. Oaks i De tolv apostlers quorum, og be en
elev lese den høyt:

“Hvor mange barn bør et ektepar få? Så mange de kan ta seg av! Å ta seg av
barn betyr naturligvis mer enn bare å sette dem til verden. Barn må elskes, vises
omsorg, undervises, mates, få klær og husly og gis en god start til selv å bli
skikket som gode foreldre” (“Den store plan for lykke,” Lys over Norge, jan.
1994, 70).
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• Hvordan kan eldste Oaks undervisning hjelpe et par å avgjøre hvor mange barn
de skal få?

I løpet av denne leksjonen bør du være oppmerksom på elever som kanskje ikke
har muligheten til å bli foreldre i dette livet. Følgende uttalelse av eldste Neil L.
Andersen kan være nyttig:

“Å føde barn kan… være et hjerteskjærende emne for rettferdige ektepar som
gifter seg og finner ut at de ikke er i stand til å få de barna de hadde sett frem til,
eller for en mann og en hustru som ønsker å ha en stor familie, men som blir
velsignet med en mindre familie.

Vi kan ikke alltid forklare jordelivets vanskeligheter. Iblant kan livet virke svært
urettferdig – særlig når vårt største ønske er å gjøre nøyaktig som Herren har

befalt. Som Herrens tjener forsikrer jeg dere om at dette løftet er sikkert: ‘Trofaste medlemmer
hvis omstendigheter ikke lar dem motta velsignelsene av evig ekteskap og å få barn i dette liv, vil
motta alle lovede velsignelser i evigheten, så sant de holder de pakter de har inngått med Gud’
[Håndbok 2: Kirkens administrasjon (2010), 1.3.3]” (“Barn,” 30).

Salmene 127:3; Lære og pakter 59:6
Livets hellighet
Be en elev lese Salmene 127:3 høyt.

• Hva betyr det at “barn er en gave fra Herren”? (Barn er en gave fra Gud.)

Les følgende fra familieerklæringen: “Vi stadfester livets hellighet og dets
betydning i Guds evige plan.” Bær vitnesbyrd om dette prinsippet: Når vi forstår
at barn er en gave fra Gud, forstår vi bedre hvor hellig livet deres er. I mange
deler av verden regnes abort som akseptabelt, og mange millioner aborter utføres
hvert år. For å hjelpe elevene å forstå Kirkens retningslinjer om abort, kan du
presentere følgende uttalelse og be elevene lytte etter omstendigheter når abort
kan rettferdiggjøres:

“Menneskelivet er en hellig gave fra Gud. Selvvalgt abort av personlige eller sosiale
bekvemmelighetshensyn er i strid med Guds vilje og Guds bud… Profeter i de siste dager har
fordømt abort med henvisning til Herrens erklæring: ‘Du skal ikke… slå i hjel eller gjøre noe
lignende’ (L&p 59:6). Deres råd om saken er klar: Medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers
Hellige må ikke underkaste seg, utføre, oppmuntre til, betale for eller legge til rette for en abort.
Medlemmer av Kirken som oppmuntrer til abort på noen måte, kan bli gjenstand for disiplinering
i Kirken.

Kirkens ledere har sagt at visse unntaksforhold kan rettferdiggjøre abort, som i tilfeller hvor
graviditet skyldes incest eller voldtekt, når morens liv eller helse står på spill ifølge medisinsk
ekspertise, eller når kompetente leger har fastslått at fosteret har alvorlige defekter som gjør at
barnet ikke vil overleve fødselen. Men selv disse omstendighetene rettferdiggjør ikke automatisk
abort. De som befinner seg i slike omstendigheter, skulle bare vurdere abort etter å ha rådført seg
med Kirkens lokale ledere og etter å ha fått en bekreftelse gjennom oppriktig bønn” (Gospel
Topics, “Abortion,” lds.org/topics).

• I hvilke unntakstilfeller kan abort rettferdiggjøres?
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• Hvilke råd skulle søkes av dem som vurderer abort, selv om disse
omstendighetene er tilstede?

Presenter følgende uttalelse for å hjelpe elevene å forstå at adopsjon er et uselvisk
alternativ til å ta abort:

“Vi… vil uttrykke vår støtte til ugifte foreldre som velger å adoptere bort sitt barn til stabile hjem
med en mor og en far. Vi vil også uttrykke vår støtte til de gifte mødrene og fedrene som
adopterer disse barna…

Det er avgjørende for et barns ve og vel å ha et sikkert, omsorgsfylt og stabilt forhold til både en
far og en mor. Ved å velge adopsjon gir ugifte foreldre sitt barn denne ytterst viktige velsignelsen.
Adopsjon er en uselvisk, kjærlig beslutning som velsigner både barnet, de biologiske foreldrene
og adoptivforeldrene i dette liv og i evigheten” (Uttalelse fra Det første presidentskap, 4. okt.
2006, sitert i Ensign, okt. 2008, 37).

Når du runder av leksjonen, kan du bære vitnesbyrd om hvilken glede barn har gitt
deg. Oppfordre elevene til verdig å forberede seg til den hellige anledning det er å
bringe barn til denne verden.

Elevenes leseoppdrag
• 1 Mosebok 1:27–28; 9:1; 35:11; Salmene 127:3; 1 Nephi 15:11; Lære og pakter

29:6; 59:6; Moses 2:27–28.

• Neil L. Andersen, “Barn,” Ensign eller Liahona, nov. 2011, 28–31.
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LEKSJON 18

Gi næring til
ekteskapsforholdet

Innledning
“Mann og hustru har et høytidelig ansvar for å elske og ha
omsorg for hverandre” (“Familien – en erklæring til verden,”
Ensign eller Liahona, nov. 2010, 129). Ved å inkludere vår
himmelske Fader og Jesus Kristus i sitt forhold og i fellesskap

etterleve prinsippene i Jesu Kristi evangelium, kan en mann
og en hustru oppnå den største lykke som er målet med
Guds plan.

Bakgrunnsstoff
• Russell M. Nelson, “Plei ditt ekteskap,” Ensign eller Liahona, mai 2006, 36–38.

• David A. Bednar, “Ekteskap er avgjørende for Hans evige plan,” Liahona, juni
2006, 50-55.

• L. Whitney Clayton, “Ekteskap: Se og lær,” Ensign eller Liahona, mai
2013, 83–85.

Undervisningsforslag
Matteus 19:3–8; Efeserne 5:25, 28–31; Lære og pakter 25:5, 13–15; 42:22
Bygg opp et godt ekteskap
Vis følgende uttalelse av eldste Russell M. Nelson i De tolv apostlers quorum, og be
en elev lese den høyt:

“Ekteskap gir større muligheter for lykke enn noe annet forhold mennesker
imellom. Like fullt kommer noen ektepar til kort sammenlignet med sine fulle
muligheter. De lar romantikken fare, tar hverandre for gitt og lar andre interesser
eller forsømmelsens skyer skygge for det deres ekteskap egentlig kunne være. Et
ekteskap vil være lykkeligere hvis man pleier det omsorgsfullt” (“Plei ditt
ekteskap,” Ensign eller Liahona, mai 2006, 36).

• Hvilke vaner eller holdninger tror du kan føre til at romantikken i et ekteskap
kan “fare”?

Forklar at et par som lar romantikken fare, noen ganger velger å avslutte ekteskapet
ved skilsmisse. Fortell elevene at mens Frelseren var på jorden, hevdet noen
fariseere at skilsmisse var berettiget selv av trivielle årsaker, og de forsøkte å blande
Jesus inn i striden ved å spørre om hans mening om skilsmisse. Be en elev lese
Matteus 19:3-8 høyt, og be elevene se etter kontrasten mellom Frelserens og
fariseernes holdninger til ekteskap. Forklar om nødvendig at et skilsmissebrev var
et juridisk dokument som en mann skulle gi sin hustru før han sendte henne bort.
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• Hvilke ord i vers 3 illustrerer fariseernes holdning til ekteskap og skilsmisse?
(Det var tillatt å “skille seg… av hvilken som helst grunn”.)

• Hva underviste Jesus i vers 8 som imøtegikk denne tankegangen og bekreftet
ekteskapets høytidelige natur? (Helt siden Adam og Eva har Gud ment at
ekteskapet skulle vare evig. For å underbygge denne læren kan du vurdere å be
elevene krysshenvise vers 8 med Forkynneren 3:14 og Moses 4:18.)

Presenter følgende uttalelse av eldste Dallin H. Oaks i De tolv apostlers quorum:

“I den type ekteskap som kreves for opphøyelse – evigvarende og Gud-lignende
av kvalitet – vurderes ikke skilsmisse. I Herrens templer blir par viet for all
evighet. Men noen ekteskap utvikler seg ikke mot dette idealet. På grunn av
‘[våre] hårde hjerter’ [Matteus 19:8] iverksetter ikke Herren på det nåværende
tidspunkt konsekvensene av den celestiale norm. Han tillater skilte personer å
gifte seg på nytt uten å få den umoralske plett på seg som spesifiseres i den

høyere lov” (“Skilsmisse,” Ensign eller Liahona, mai 2007, 70).

For å hjelpe elevene å forstå hva en mann og en hustru kan gjøre for å oppnå den
slags ekteskap som kreves for opphøyelse, kan du be elevene lese første setning i
sjette avsnitt av familieerklæringen.

• Hvilke forpliktelser har en mann og en hustru overfor hverandre? (Når elevene
svarer, skriver du denne setningen fra familieerklæringen på tavlen: “Mann og
hustru har et høytidelig ansvar for å elske og ha omsorg for hverandre.”)

• Hva betyr det for deg at ektepar har et “høytidelig ansvar for å elske og ha
omsorg for hverandre”?

For å hjelpe elevene å forstå dette ansvaret, kan du be halve klassen lese Lære og
pakter 25:5, 13–15, og den andre halvparten lese Lære og pakter 42:22 og Efeserne
5:25, 28–31. Be elevene se etter prinsipper som forklarer hvordan de kan holde liv i
et ekteskap, og deretter skrive det de kommer frem til, på tavlen. Når elevene har
fått tilstrekkelig tid, kan du be dem velge ett av punktene på tavlen og forklare hva
det betyr for dem.

Les følgende uttalelse av eldste L. Whitney Clayton i De syttis presidentskap, og be
klassen lytte etter konkret innsikt i ordene holde seg til og legge bak seg:

“De lykkeligste ekteskap jeg har sett, utstråler lydighet til et av de gledeligste
bud – at vi skal ‘leve sammen i kjærlighet’ [L&p 42:45]. Herren har befalt
ektemenn: ‘Du skal elske din hustru av hele ditt hjerte, og holde deg til henne og
ingen annen’ [L&p 42:22]. En av Kirkens håndbøker sier: ‘Å holde seg til betyr at
man er fullstendig hengiven og trofast mot den andre. Ektepar holder seg til Gud
og hverandre ved å tjene og elske hverandre og ved å holde budene i fullstendig

troskap til hverandre og til Gud.’ Både mann og hustru ‘legger bak seg ungkarslivet og gir
ekteskapet førsteprioritet… De lar ingen annen person eller interesse få høyere prioritet enn det
å holde de pakter de har inngått med Gud og med hverandre’ [Håndbok 2: Kirkens
administrasjon (2010), 1.3.1]. Se og lær: Lykkelige ektepar elsker hverandre med fullstendig
troskap” (“Ekteskap: Se og lær,” Ensign eller Liahona, mai 2013, 85).
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• Hva er noe av det en mann eller en hustru kan måtte “legge bak seg” for å
“holde seg til” hverandre?

• Hvordan viser ektepar du kjenner, kjærlighet og omsorg for sin ektefelle?

• Hva gjør du nå som vil bidra til å forberede deg til uselvisk å elske og ha omsorg
for din fremtidige ektefelle?

Abraham 5:15-18
Bli ett i ekteskapet
Be en elev lese Abraham 5:15-18 høyt. Be klassen følge med, og se etter hva disse
versene lærer oss om forholdet mellom mann og hustru.

• Hva sier disse versene om hvilket mål en mann og en hustru skulle arbeide
mot? (Å bli “ett kjød”.)

Tegn følgende oversikt på tavlen:

Gi hver elev en kopi av følgende
uttalelse av eldste David A. Bednar i De
tolv apostlers quorum, og be en elev
lese første avsnitt høyt mens klassen
leter etter det oversikten forestiller:

“Herren Jesus Kristus er den sentrale i et paktsekteskap… Legg merke til at
Frelseren er plassert på toppen av denne trekanten, med en kvinne i nedre
venstre hjørne og en mann nederst i det andre hjørnet. Tenk så over hva som
skjer i forholdet mellom mannen og kvinnen etter hvert som de begge jevnt og
trutt kommer til Kristus og gjør sitt beste for å bli ‘fullkommengjort i ham’
(Moroni 10:32). På grunn av, og gjennom Forløseren vil mannen og kvinnen

komme nærmere hverandre.

Etter hvert som en mann og en kvinne trekkes mot Herren (se3 Nephi 27:14), etter hvert som de
lærer å tjene og elske hverandre, deler erfaringer i livet og sammen vokser og blir ett, og etter
hvert som de blir velsignet gjennom foreningen av sin særegne natur, begynner de å forstå
oppfyllelsen som vår himmelske Fader ønsker for sine barn. Den største lykke, som er det
Faderens plan dreier seg om, oppnås ved å inngå og holde evige ekteskapspakter i ære”
(“Ekteskap er avgjørende for Hans evige plan,” Liahona, juni 2006, 50).

• Hva sier eldste Bednar om hva som gjør det mulig for en mann og en hustru å
komme nærmere hverandre? (Når elevene svarer, kan du understreke følgende
prinsipp: Når en mann og en hustru gjør sitt beste for å komme til Kristus,
kan de bli ett i ekteskapet.)

• Hvordan tror du det å komme til Kristus hjelper en mann og en hustru å
komme nærmere hverandre?

Be en elev lese høyt det andre avsnittet av eldste Bednars uttalelse. Spør deretter:
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• Hva sier eldste Bednar at ektepar må gjøre for å motta “den største lykke” som
Gud ønsker for dem?

• Hva har du sett ektepar gjøre for å oppnå samhold og glede i ekteskapet?

Les og bær vitnesbyrd om følgende uttalelse av president Ezra Taft Benson
(1899-1994):

“Ekteskapet i seg selv må anses som en hellig pakt for Gud. Et ektepar er
forpliktet ikke bare overfor hverandre, men overfor Gud. Han har lovet
velsignelser til dem som overholder denne pakten” (Læresetninger fra Kirkens
presidenter – Ezra Taft Benson [2014], 183).

• Hvordan ville kanskje ektefeller ha handlet annerledes hvis de anså ekteskapet
som en hellig pakt, ikke bare med hverandre, men også med Gud?

• Hva kan du gjøre nå for å forberede deg til et tempelekteskap?

Utfordre elevene til å skrive i sin personlige dagbok om hva de gjør nå og hva de
kan gjøre i fremtiden for å forberede seg til evig ekteskap.

Elevenes leseoppdrag
• Matteus 19:3–8; Efeserne 5:25, 28–31; Lære og pakter 25:5, 13–15; 42:22;

Abraham 5:15–18.

• L. Whitney Clayton, “Ekteskap: Se og lær,” Ensign eller Liahona, mai
2013, 83–85.
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LEKSJON 19

Bygg et Kristus-sentrert liv
og hjem

Innledning
Profeten Helaman lærte sine sønner at hvis de ville bygge sitt
liv på Jesu Kristi sikre grunnvoll, ville ikke Satan ha makt til å
ødelegge dem (se Helaman 5:12). I denne leksjonen skal
elevene snakke om hvordan de kan bygge sin familie på Jesu

Kristi grunnvoll. Når familiemedlemmene lar Jesu Kristi
læresetninger stå sentralt i livet sitt, kan de reparere og
styrke forhold og finne større lykke.

Bakgrunnsstoff
• Henry B. Eyring, “Vårt fullkomne eksempel,” Ensign eller Liahona, nov.

2009, 70–73.

• Richard G. Scott, “For fred i hjemmet,” Ensign eller Liahona, mai 2013, 29–31.

Undervisningsforslag
Johannes 15:1–5, 10–11; Helaman 5:12
Bygg et Kristus-sentrert liv og hjem
Innled leksjonen med å tegne et enkelt hus eller en annen bygning på tavlen. Drøft
følgende med elevene:

• Hvilken verdi har en grunnvoll for et hjem eller en annen bygning?

• Hvorfor er det noen byggematerialer som danner sterkere grunnmurer
enn andre?

Minn elevene på at alle familier opplever vanskeligheter til en viss grad, og at Satan
prøver å ødelegge alle familier. Mormons bok lærer oss en sikker måte å redusere
Satans innflytelse på familien.

Be elevene studere Helaman 5:12,, og finne ut hva det lærer oss om en grunnvoll.

• Hva tror du det betyr å bygge vår grunnvoll på Jesus Kristus?

• Hva kan en familie gjøre for å bygge på Jesu Kristi grunnvoll? (Her er noen
mulige svar: Studere og etterleve Jesu Kristi evangelium, prøve å følge Jesu
Kristi eksempel, adlyde Guds bud og anvende kraften i Kristi forsoning.)

• Hvordan kan løftene i Helaman 5:12 gjelde for familier som ønsker å bygge sin
grunnvoll på Jesu Kristi klippe? (Svarene bør vise forståelse av følgende
prinsipp: Når familier bygger sin grunnvoll på Jesus Kristus, vil ikke Satan
ha makt til å ødelegge dem.)

Forklar at kort tid før sin død fortalte Frelseren en analogi som kan hjelpe familier å
forstå hvordan de kan bygge sin grunnvoll på ham. Be noen elever lese Johannes
15:1–5, 10–11 høyt. Be klassen følge med og overveie hvordan Frelserens metafor i
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disse skriftstedene kan anvendes på familier som prøver å bygge sin grunnvoll på
Jesus Kristus.

• Hvis Jesus Kristus er vintreet og vi er grenene, hva kan frukten symbolisere?
(Frukten kan symbolisere Jesu Kristi disiplers gode gjerninger og handlinger.)

Hjelp elevene å forstå at Frelseren brukte ordene “bli” eller “blir” flere ganger i
Johannes 15:4-10. Forklar at ordet bli i denne sammenheng betyr “bli for evig,” noe
som innebærer at vi skulle være fast forankret i Jesus Kristus og hans kirke
(Jeffrey R. Holland, “Bli i meg,” Ensign eller Liahona, mai 2004, 32). Du kan kort
forklare for elevene at det å se ord som gjentar seg, er en skriftstudieteknikk som de
kan anvende i sitt personlige studium. Repetisjon av et ord i Skriftene betyr ofte at
forfatteren understreker en viktig tanke.

• Hva sier vers 5 og 11 er velsignelsene ved å bli i Frelseren? (Hvis vi blir i
Frelseren, kan vi frembringe mye frukt og motta en fylde av glede.)

• Hvilke velsignelser tror du familier vil motta når familiens medlemmer gjør sitt
beste for å bli i Frelseren?

Les følgende uttalelse av eldste Richard G. Scott i De tolv apostlers quorum:

“Uavhengig av deres omstendigheter, kan dere la deres hjem og deres liv dreie
seg om Herren, Jesus Kristus, for han er kilden til sann fred i dette liv” (“For fred i
hjemmet,” Ensign eller Liahona, mai 2013, 29).

• Hvordan vil du beskrive et hjem som fokuserer på Jesus Kristus? Hvilke
egenskaper gjør et hjem Kristus-sentrert?

Oppfordre elevene til å tenke over hva de kan gjøre for i større grad å “bli i
Frelseren”, slik at de innbyr mer av Frelserens innflytelse i sitt hjem. Oppfordre
dem til å tenke på hvilke endringer de kan gjøre i sitt forhold til familiens
medlemmer.

Helaman 14:30–31; 3 Nephi 11:29–30
Vi må styre våre følelser ved å bruke vår handlefrihet riktig
Gå over til neste del av leksjonen ved å gjenta at alle familier opplever utfordringer.
Selv når familiens medlemmer prøver å sette Jesus Kristus i sentrum for sitt liv, kan
de møte omstendigheter som utfordrer deres rettferdige ønsker. Skriv følgende
på tavlen:

“Du gjorde meg sint!”

“Du fikk meg til å miste besinnelsen!”

Be elevene tenke over om disse utsagnene er basert på sannhet.
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Be en elev lese Helaman 14:30-31 høyt. Be klassen overveie hvordan disse versene
angår utsagnene på tavlen.

• Hvilken viktig sannhet finnes i disse versene som angår vårt forhold til andre?
(Understrek følgende sannhet: Fordi vår himmelske Fader har gitt oss
handlefrihet, kan vi velge om vi vil bli sinte eller ikke. Forklar at eldste
Lynn G. Robbins i De sytti sa: “Å bli sint er et bevisst valg, en avgjørelse, derfor
kan vi velge å ikke bli sint. Vi velger!” [“Handlefrihet og vrede,” Lys over Norge,
juli 1998, 81].)

• Hvilke problemer kommer av å tro at andres handlinger eller ord kan “gjøre”
oss sinte?

Be elevene lese 3 Nephi 11:29-30 hver for seg. Fremhev Frelserens lære om at
stridigheter “skal avskaffes” (3 Nephi 11:30). Minn elevene på at uvennlig tale og
annen urettferdig adferd, for eksempel følelsesmessig og fysisk mishandling, aldri
kan rettferdiggjøres.

Be elevene tenke på ting de kan gjøre for å huske å velge å ikke bli sint. Be dem
uttrykke sine tanker. Be elevene forplikte seg til å bruke sin handlefrihet riktig ved å
velge å ikke bli sint, spesielt i familien.

3 Nephi 12:22–24; Moroni 7:45, 48; Lære og pakter 64:9–11; 88:119, 123–25
Omvendelse og tilgivelse kan helbrede skadede familieforhold
Skriv følgende prinsipp på tavlen:

“Lykke i familien oppnås med størst sannsynlighet når den er grunnlagt
på vår Herre Jesu Kristi læresetninger.”

Fortell elevene at denne setningen er hentet fra “Familien – en erklæring til
verden” (Ensign eller Liahona, nov. 2010, 129).

For å hjelpe elevene å komme på noen av Jesu Kristi læresetninger som kan gjøre
familier lykkeligere, kan du be dem lese Lære og pakter 88:119, 123-25. Foreslå at
de markerer viktige læresetninger. Be så elevene snakke om hvordan familier kan
styrkes ved å etterleve læresetningene som finnes i disse versene.

Minn elevene på at problemer og vanskeligheter ofte oppstår i familier når Jesu
Kristi læresetninger blir forsømt. Vis følgende uttalelse av president Dieter F.
Uchtdorf i Det første presidentskap, og be en elev lese den høyt:

“Anstrengte og brutte forhold er noe like gammelt som menneskeheten selv…
Jeg kan tenke meg at hvert eneste menneske på jorden har blitt påvirket på et
eller annet vis av den destruktive ånd av stridighet, bitterhet og hevn. Kanskje
hender det også til tider at vi kjenner igjen denne ånden i oss selv” (“De
barmhjertige skal finne barmhjertighet,” Ensign eller Liahona, mai 2012, 70).
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• Hvilke av vår Herre Jesu Kristi læresetninger kan bidra til å helbrede anstrengte
eller til og med brutte forhold mellom familiemedlemmer?

Skriv følgende skriftstedshenvisninger på tavlen. Forklar at hvert av disse versene
inneholder sannheter Frelseren underviste, som kan styrke familieforhold.

3 Nephi 12:22–24

Moroni 7:45, 48

Lære og pakter 64:9-11

Be elevene lese disse skriftstedene og deretter snakke om følgende:

• Hvilke læresetninger fra disse versene kan bidra til å helbrede familieforhold
som har blitt skadet av strid, uvennlighet eller andre handlinger?

• Hvordan har du sett tilgivelse forbedre familieforhold?

• Hvorfor er det noen ganger vanskeligere å tilgi familiemedlemmer som har
krenket oss, enn andre mennesker?

Vis følgende uttalelser av president Dieter F. Uchtdorf og president Howard W.
Hunter (1907-95), og be en elev lese dem høyt:

“Ingen av oss er uten synd. Hver eneste en av oss begår feil, inkludert deg og
meg. Vi har alle blitt såret. Vi har alle såret andre.

Det er gjennom Frelserens offer vi kan oppnå opphøyelse og evig liv. Når vi
aksepterer hans veier og overvinner vår stolthet ved å bløtgjøre vårt hjerte, kan vi
bringe forsoning og tilgivelse inn i vår familie og vårt eget liv” (Dieter F. Uchtdorf,
“En nøkkel til en lykkelig familie,” Liahona, okt. 2012, 4).

“Uansett hva Jesus legger sine hender på, lever det. Hvis Jesus legger sine
hender på et ekteskap, lever det. Hvis han får lov til å legge hendene på familien,
lever den” (Læresetninger fra Kirkens presidenter – Howard W. Hunter
[2015], 150).

• Hvordan kan Frelseren legge sine hender på en familie hvis de følger
prinsippene vi har snakket om i dag?

Be elevene overveie hvordan prinsippene for omvendelse og tilgivelse kan bidra til
å reparere eller styrke deres egne familieforhold. Oppmuntre dem til å handle raskt
for å anvende disse prinsippene i sitt familieforhold.
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Elevenes leseoppdrag
• Johannes 15:1–5, 10–11; Helaman 5:12; 14:30–31; 3 Nephi 11:29–30; 12:22–24;

Moroni 7:45, 48; Lære og pakter 64:9–11; 88:119, 123–25.

• Richard G. Scott, “For fred i hjemmet,” Ensign eller Liahona, mai 2013, 29–31.
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LEKSJON 20

Vern om din tro og ditt
vitnesbyrd

Innledning
Familier og enkeltpersoner har en hellig plikt til å utvikle tro
på Jesus Kristus og bevare et sterkt vitnesbyrd. Frelseren
advarte og sa at i de siste dager ville til og med “de
utvalgte” kunne bli ført vill (Joseph Smith – Matteus 1:22).

Denne leksjonen fokuserer på å styrke vitnesbyrd for å
beskytte seg mot motstanderens hærstyrker, som ønsker å
ødelegge tro.

Bakgrunnsstoff
• Dieter F. Uchtdorf, “Kom og bli med oss,” Ensign eller Liahona, nov.

2013, 21–24.

• Jeffrey R. Holland, “Herre, jeg tror,” Ensign eller Liahona, mai 2013, 93–95.

Undervisningsforslag
Johannes 14:26–27; Efeserne 4:11–14; 1 Nephi 15:23–24; 2 Nephi 31:19–20;
Alma 5:45–46; Helaman 3:28–30; Lære og pakter 11:13–14; 21:4–6
Et sterkt vitnesbyrd beskytter oss mot djevelen
Forklar at eldste Joseph B. Wirthlin (1917-2008) i De tolv apostlers quorum en gang
talte om ulveflokker som streifet omkring på landsbygden i Ukraina for mange år
siden. Det eneste som skremte dem, var ild. Når de forlot byene, måtte folk bygge
store bål og holde dem i gang hele natten for å holde ulvene unna.

Be en elev lese følgende uttalelse:

“De reisende forsto at det å bygge og holde liv i et brølende bål ikke bare handlet
om bekvemmelighet eller komfort, men om overlevelse …

Vi trenger ikke å beskytte oss mot ulveflokker når vi reiser på livets vei i dag, men
i åndelig forstand står vi overfor Satans utspekulerte ulver i form av fristelser,
ondskap og synd. Vi lever i farlige tider når disse glupske ulvene streifer rundt i
det åndelige landskapet på jakt etter dem som er svake i troen eller vakler i sin

overbevisning… Vi er alle sårbare for angrep. Vi kan imidlertid befeste oss med den beskyttelse
vi får ved et brennende vitnesbyrd som, i likhet med et bål, er bygget tilstrekkelig stort og
opprettholdes omhyggelig” (“Et vitnesbyrd er et åndelig flammende bål,” Lys over Norge, jan.
1993, 35).

• Hvorfor er det å opprettholde et sterkt vitnesbyrd et spørsmål “om overlevelse”
i dagens samfunn? (Etter litt diskusjon kan du skrive følgende på tavlen: Når vi
styrker vårt vitnesbyrd, blir vi mindre sårbare for angrep på vår tro.)

• Hvordan kan det å ha et sterkt vitnesbyrd hjelpe deg å styrke
familiemedlemmer og andre mot angrep på sin tro?
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Vis eller skriv følgende oversikt på tavlen. Ikke ta med prinsippene i fet skrift som
står i parentes. Disse prinsippene er gitt til fordel for læreren. Be elevene lese
versene i en av kolonnene, og lete etter prinsipper som beskytter mot krefter som
svekker troen. Be elevene sammenfatte det de leste som en tydelig erklæring av en
læresetning eller et prinsipp, og deretter dele erklæringene sine.

2 Nephi 31:19-20

Helaman 3:28-30

Efeserne 4:11-
14

L&p 21:4-6

Johannes
14:26-27

L&p 11:13-14

1 Nephi
15:23–24

Alma 5:45–46

(Når vi
opprettholder en
standhaftig tro på
Jesus Kristus, kan
vi streve fremover
på den snevre og
smale sti som fører
til evig liv.)

(Når vi følger
Herrens
apostler,
profeter og
andre ledere i
Kirken, kan vi
bli beskyttet
mot bedrag.)

(Gjennom
Den hellige
ånd kan
Herren
sende fred
og
veiledning
når vår tro
blir
angrepet.)

(Faste, bønn
og
skriftstudium
styrker tro og
vårt
vitnesbyrd og
gjør oss i
stand til å tåle
utfordringer.)

• Hvordan har disse prinsippene styrket deg eller noen du kjenner mot angrep
på tro?

• Hvordan kan du bruke denne informasjonen til å styrke noen du kjenner som
sliter med sin tro?

Minn elevene på følgende: “Tro er en gave fra Gud gitt som belønning for personlig
rettskaffenhet. Den gis alltid når det finnes rettskaffenhet, og jo større grad av
lydighet til Guds lover, jo større vil troens gave bli” (Bruce R. McConkie, Mormon
Doctrine, 2. utg. [1966], 264). Bær vitnesbyrd om at det å ha tro på Jesus Kristus,
følge profetene, søke Ånden og studere Skriftene vil sikre og styrke et vitnesbyrd.
Når vi ikke gjør disse tingene, kan troen bli svekket og et vitnesbyrd gå tapt.

Be en elev lese høyt følgende uttalelse av eldste M. Russell Ballard i De tolv
apostlers quorum for å illustrere dette poenget:

“En av mine gode misjonærer som virket sammen med meg da jeg var
misjonspresident i Toronto, kom for å snakke med meg noen år senere. Jeg spurte
ham: ‘Eldste, hvordan kan jeg hjelpe deg?’

‘President,’ sa han, ‘jeg tror jeg er i ferd med å miste vitnesbyrdet mitt.’

Jeg kunne ikke tro det. Jeg spurte ham hvordan det kunne være mulig.
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‘For første gang har jeg lest negativ litteratur om Kirken,’ sa han. ‘Jeg har noen spørsmål, og
ingen vil besvare dem for meg. Jeg er forvirret, og jeg tror jeg er i ferd med å miste
vitnesbyrdet mitt.’

Jeg spurte ham hva spørsmålene hans var, og han fortalte meg det. Det var de vanlige
motforestillingene som reises mot Kirken, men jeg ville ha litt tid til å samle materiale slik at jeg
kunne gi meningsfylte svar. Så vi avtalte å møtes 10 dager senere, og jeg sa at jeg da skulle svare
på hvert eneste av spørsmålene hans. Idet han skulle til å gå, stoppet jeg ham.

‘Eldste, du har stilt meg noen spørsmål her i dag,’ sa jeg. ‘Nå har jeg et spørsmål til deg.’

‘Ja, president?’

‘Hvor lenge er det siden du har lest i Mormons bok?’ spurte jeg.

Han så ned. Han stirret i gulvet en stund. Deretter så han på meg. ‘Det er lenge siden, president,’
tilsto han.

‘Greit,’ sa jeg. ‘Du har gitt meg en oppgave. Det er bare rett og rimelig at jeg også gir deg en. Jeg
vil at du skal love meg at du vil lese i Mormons bok i minst en time hver dag fra i dag og frem til
vår neste avtale.’ Det gikk han med på.

Ti dager senere kom han tilbake til kontoret mitt, og jeg var klar. Jeg fant frem papirene mine for
å begynne å svare på spørsmålene hans, men han stoppet meg.

‘President,’ sa han, ‘det blir ikke nødvendig.’ Så forklarte han: ‘Jeg vet at Mormons bok er sann.
Jeg vet at Joseph Smith er en Guds profet.’

‘Så flott,’ sa jeg. ‘Men du skal få svar på spørsmålene dine uansett. Jeg har jobbet lenge med
dette, så bare sitt der og lytt.’

Jeg besvarte alle spørsmålene hans og spurte: ‘Eldste, hva har du lært av dette?’

Han sa: ‘Gi Herren like mye tid.’

Måtte vi innprente dette i oss og bære det med oss gjennom dette jordelivet. La oss gi Herren like
mye tid” (“When Shall These Things Be?” Ensign, des. 1996, 60).

• Hva lærte du av denne erfaringen som eldste Ballard fortalte om?

• Hvordan kan det å gi Herren “like mye tid” i ditt privatliv og i familien styrke
deg og din familie mot Satan?

• Hvordan kan det å praktisere disse prinsippene nå forberede deg til å bli en
bedre ektefelle og forelder?

Avslutt denne delen av leksjonen ved å be en elev lese følgende uttalelse av eldste
Richard G. Scott i De tolv apostlers quorum:

“Når vi konsekvent ber morgen og kveld, studerer Skriftene daglig, har ukentlig
familiens hjemmeaften og går i templet regelmessig, følger vi aktivt [Jesu Kristi]
oppfordring om å komme til ham. Jo mer vi utvikler disse vanene, desto ivrigere
blir Satan etter å skade oss, men desto mindre blir hans evne til å gjøre det. Ved
hjelp av disse verktøyene utøver vi vår handlefrihet til å ta imot de fulle gavene
av hans sonoffer.

Jeg vitner om at når vi aktivt kommer til ham, kan vi utholde enhver fristelse, enhver hjertesorg,
enhver utfordring vi møter” (“Gjør utøvelse av tro til din førsteprioritet,” Ensign eller Liahona,
nov. 2014, 94).
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Spør elevene om noen av dem kan dele en erfaring som ikke er for personlig, hvor
de overvant utfordringer mot sin tro.

Lukas 22:31–32; 3 Nephi 18:32; Lære og pakter 108:7–8
Styrk andres tro
Be elevene rekke opp hånden hvis de kjenner noen som sliter med å opprettholde
sitt vitnesbyrd.

Be elevene studere og sammenligne Lukas 22:31–32; 3 Nephi 18:32 og Lære og
pakter 108:7–8 for å finne ut hvilken plikt vi har som trofaste medlemmer av
Kirken, spesielt overfor familiemedlemmer. Når elevene har fått tilstrekkelig tid, ber
du dem fortelle hva de har lært. Elevene skulle forstå følgende prinsipp: Når vi blir
omvendt til Jesu Kristi evangelium, har vi plikt til å styrke andres tro.

Presenter følgende uttalelse av president Thomas S. Monson:

“Jeg har funnet ut at det i stor grad er to grunnleggende årsaker til at noen
vender tilbake, og til deres endrede holdninger, vaner og handlinger. For det
første, noen vender tilbake fordi en har vist dem deres evige muligheter og har
hjulpet dem å bestemme seg for å oppnå dem. De mindre aktive er ikke lenger
tilfreds med middelmådighet når de først har innsett at noe langt bedre er innen
rekkevidde.

For det annet vender noen tilbake fordi ‘de helliges medborgere’ [Efeserne 2:19] har fulgt
Frelserens formaning, har elsket sin neste som seg selv og har hjulpet andre med å få sine
drømmer oppfylt og sine ambisjoner realisert.

Katalysatoren i denne prosessen har vært – og vil fortsette å være – prinsippet kjærlighet” (“Vårt
ansvar for å redde,” Liahona, okt. 2013, 5).

• Hvorfor tror du kjærlighet er en så viktig katalysator for å styrke andres tro?

• Hva har du eller noen som du kjenner, gjort for å bidra til å styrke troen til en
som strevde åndelig?

• Hva kan du gjøre for å bli mer effektiv til å forsterke andres tro?

Avslutt med å bære vitnesbyrd om at elevene kan bidra til å gjenopprette og styrke
troen til sine venner og familiemedlemmer når de viser kjærlighet og følger
prinsippene som forklares i denne leksjonen.

Elevenes leseoppdrag
• Lukas 22:31–32; Johannes 14:26–27; Efeserne 4:11–14; 1 Nephi 15:23–24;

2 Nephi 31:19–20; Alma 5:45–46; Helaman 3:28–30; 3 Nephi 18:32; Lære og
pakter 11:13–14; 21:4–6; 108:7–8.

• Jeffrey R. Holland, “Herre, jeg tror,” Ensign eller Liahona, mai 2013, 93–95.
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LEKSJON 21

Oppdra barn i kjærlighet og
rettferdighet

Innledning
“Foreldre har en hellig plikt til å oppdra sine barn i kjærlighet
og rettferdighet” (“Familien – en erklæring til verden,”
Ensign eller Liahona, nov. 2010, 129). Foreldre utfører denne

plikten blant annet når de uttrykker sin kjærlighet og sitt
vitnesbyrd i ord og handling, og gjør familiens hjemmeaften,
familiebønn og familiens skriftstudium til faste vaner.

Bakgrunnsstoff
• Richard G. Scott, “Gjør utøvelse av tro til din førsteprioritet,” Ensign eller

Liahona, nov. 2014, 92–95.

• Jeffrey R. Holland, “En bønn for barna,” Ensign eller Liahona, mai 2003, 85–87.

Undervisningsforslag
Lukas 15:11–20; Efeserne 6:4
Foreldrenes ansvar for å elske og ha omsorg for sine barn
Presenter følgende uttalelse av eldste Russell M. Nelson i De tolv
apostlers quorum:

“Da vår yngste datter var omtrent fire år, kom jeg hjem fra sykehustjeneste
ganske sent en kveld. Jeg så at min kjære hustru var svært sliten. … Så jeg tilbød
meg å legge fireåringen vår. Jeg begynte å gi ordrene: ‘Ta av klærne, heng dem
opp, ta på pysjen, børst tennene, be kveldsbønn,’ og så videre, beordret på en
måte som passet en tøff sersjant i Hæren. Plutselig la hun hodet på skakke, så på
meg med et ettertenksomt blikk og sa: ‘Pappa, eier du meg?’

Hun lærte meg en viktig lekse… Nei, vi eier ikke barna våre. Vårt privilegium som foreldre er å
elske dem, lede dem og slippe taket i dem” (“Lytt for å lære,” Lys over Norge, juli 1991, 22).

• Hvilket prinsipp underviste eldste Nelson med denne opplevelsen? (Foreldre
har det privilegium å elske og lede sine barn.)

Les eller vis følgende fra familieerklæringen, og be elevene finne viktige ord og
uttrykk: “Mann og hustru har et høytidelig ansvar for å elske og ha omsorg for
hverandre og for sine barn… Foreldre har en hellig plikt til å oppdra sine barn i
kjærlighet og rettferdighet” (“Familien – en erklæring til verden,” Ensign eller
Liahona, nov. 2010, 129). Spør elevene hvilke nøkkelord som skiller seg ut for dem,
og hvorfor. Hvis nødvendig, spør:

• Hvorfor tror dere at ordene “høytidelig” og “hellig” brukes til å beskrive
foreldres ansvar og forpliktelser?
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Fortell elevene at Frelseren fortalte en lignelse som viser hvordan et barn som er
oppvokst med kjærlighet, kan fortsette å stole på sine familieforhold. Be elevene
om å lese Lukas 15:11-20 hver for seg, og se etter tegn på at den fortapte sønn
visste at hans far var glad i ham. Når elevene har fått tilstrekkelig tid, ber du dem
fortelle hva de har kommet frem til.

For å hjelpe elevene å forstå disse sønnenes far i denne lignelsen, kan du be en elev
lese høyt følgende uttalelse av eldste Robert D. Hales i De tolv apostlers quorum:

“I lignelsen om den fortapte sønn finner vi mektig lærdom for familier, og særlig
foreldre. Da den yngste sønnen ‘kom til seg selv’ [Lukas 15:17], bestemte han seg
for å dra hjem.

Hvordan visste han at hans far ikke ville avvise ham? Fordi han kjente sin far.
Gjennom uunngåelige misforståelser, konflikter og dårskaper i sønnens ungdom,
kan jeg tenke meg at hans far var der med et forståelsesfullt og medfølende

hjerte, et mildt svar, et lyttende øre og en tilgivende omfavnelse. Jeg kan også tenke meg at
sønnen må ha visst at han kunne komme hjem fordi han visste hva slags hjem som ventet ham”
(“Med en øm fars kjærlighet: Et budskap om håp til familier,” Ensign eller Liahona, mai
2004, 90).

• Hvilke uttrykk for kjærlighet fra faren nevnte eldste Hales? Hva annet er det
foreldre gjør, som fører til en kjærlig og omsorgsfull atmosfære i hjemmet?
(Vurder å bruke Efeserne 6:4 til å supplere diskusjonen i klassen om dette
spørsmålet.)

• Hvilke eksempler har du sett på foreldre som viser kjærlighet til sine barn?

• Hva gjør du nå for å forberede deg til å vise kjærlighet og ta vare på dine egne
barn en dag?

Lære og pakter 68:25-28; 93:36-40
Oppdra barn i rettferdighet
Vis elevene et bilde av et lite barn, kanskje ditt eget barn.

• Hva er viktige læresetninger som et barn trenger for å utvikle seg åndelig?

Be elevene overveie dette spørsmålet mens de studerer og sammenligner
læresetningene som finnes i Lære og pakter 93:36–40 og 68:25–28. (Merk: “Et
skriftsted, en læresetning eller et prinsipp blir ofte tydeliggjort når det
sammenlignes” med et annet skriftsted [Undervisning og læring i evangeliet
(2012), 22].)

• Hvilket prinsipp med hensyn til foreldres ansvar kan vi lære av disse versene?
(Selv om de kan bruke forskjellige ord, skulle elevene forstå følgende prinsipp:
Foreldre adlyder Herrens bud når de oppdrar sine barn i lys og sannhet.
Forklar at i disse versene sikter “lys” til åndelig kunnskap og forståelse av
rettferdige prinsipper.)

• Hvorfor er det viktig for foreldre å lære barna prinsippene og ordinansene i Jesu
Kristi evangelium i hjemmet?
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For å besvare dette spørsmålet, kan du presentere følgende uttalelse av president
Boyd K. Packer i De tolv apostlers quorum:

“Skriftene taler om ‘troens skjold hvorved [vi]’ ifølge Herren ‘skal kunne slukke
alle de ugudeliges brennende piler’ (L&p 27:17).

Dette troens skjold tilvirkes best som hjemmeflid. Selv om skjoldet kan finpusses i
klasser i Kirken og gjennom aktiviteter, er det meningen at det skal tilvirkes i
hjemmet og tilpasses til den enkelte” (“Frykt ikke,” Ensign eller Liahona, mai
2004, 79).

• Hvordan har du sett foreldre effektivt undervise sine barn i rettferdige
prinsipper som fører dem til lys og sannhet?

• Hvilken konsekvens er nevnt i Lære og pakter 68:25 for foreldre som kjenner
Jesu Kristi evangelium, men ikke underviser sine barn i evangeliets prinsipper?
(Hjelp elevene å forstå følgende prinsipp: Foreldre som kjenner Jesu Kristi
evangelium, vil være ansvarlig overfor Gud hvis de ikke underviser sine
barn i evangeliets prinsipper.)

Forklar at Kirkens ledere gjentatte ganger har sagt hva foreldre bør gjøre i hjemmet
for å undervise sine barn i evangeliets prinsipper.

Del ut utdelingsarket på slutten av leksjonen til hver elev, og les
instruksjonene på utdelingsarket. Når elevene har fått tilstrekkelig tid, og

hvis Den hellige ånd tilskynder deg til det, kan du stille spørsmål som de følgende:

• Hvordan har du hatt nytte av disse tre familievanene?

• Hvorfor tror du det er viktig å gjøre bønn, skriftstudium og familiens
hjemmeaften til vaner før du gifter deg og begynner å få barn?

For å hjelpe elevene å forstå at det finnes andre situasjoner der foreldre kan
undervise sine barn i evangeliets prinsipper, kan du dele følgende uttalelser av
eldste David A. Bednar og eldste Jeffrey R. Holland:

“Foreldre bør være årvåkne og åndelig oppmerksomme på spontane muligheter
som oppstår til å bære vitnesbyrd for sine barn. Slike muligheter trenger ikke
være programmert, planlagt eller nedskrevet. Jo mindre styrte slike vitnesbyrd er,
jo mer sannsynlig er det at de virker oppbyggende og gjør varig inntrykk …

For eksempel kan en naturlig familiesamtale ved middagsbordet være den
perfekte mulighet for en far eller mor til å fortelle og vitne om velsignelser han

eller hun mottok i løpet av en relativt rutinepreget dag” (David A. Bednar, “Vær årvåkne … med
all utholdenhet,” Ensign eller Liahona, mai 2010, 42).
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“Etterlev evangeliet så tydelig du kan. Hold de paktene dine barn vet du har
inngått. Gi prestedømsvelsignelser. Og bær ditt vitnesbyrd! Anta ikke at dine
barn på en eller annen måte på egenhånd vil overta din tro …

Vet våre barn at vi elsker Skriftene? Ser de at vi leser i dem og merker dem og
retter oss etter dem i vårt daglige liv? Har våre barn noen gang uventet åpnet en
lukket dør og funnet oss på kne i bønn? Har de hørt oss be ikke bare med dem,

men også for dem ut av ren foreldrekjærlighet og intet annet? Vet våre barn at vi tror på faste …
? Vet de at vi elsker å være i templet … ? Vet de at vi er glad i og oppholder våre ledere både på
lokal- og generalplan, ufullkomne som de er … ? Vet disse barna at vi elsker Gud av hele vårt
hjerte, og at vi lengter etter å se hans enbårne Sønns ansikt og falle ned for hans føtter? Jeg ber
om at de må vite dette” (Jeffrey R. Holland, “En bønn for barna,” Ensign eller Liahona, mai
2003, 86–87).

• Hvordan har dine foreldre eller andre foreldre du har sett, benyttet seg av
spontane anledninger til å undervise i evangeliets prinsipper?

• Hvorfor er det viktig at foreldre tydelig etterlever evangeliet?

• Hva gjør du nå for å styrke din kunnskap om evangeliet slik at du kan undervise
dine barn i lys og sannhet?

Bær vitnesbyrd om at foreldre kan “oppdra sine barn i kjærlighet og rettferdighet”
ved å lede dem tilbake til sin himmelske Fader ved å elske dem, undervise dem
evangeliets prinsipper og sette et godt eksempel.

Elevenes leseoppdrag
• Lukas 15:11–20; Efeserne 6:4; 2 Timoteus 3:15; 3 Nephi 18:21; Lære og pakter

68:25–28; 93:36–40.

• Jeffrey R. Holland, “En bønn for barna,” Ensign eller Liahona, mai 2003, 85–87.
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LEKSJON 22

Skap en
velfungerende familie

Innledning
“Familien – en erklæring til verden” beskriver prinsipper som
foreldre bør undervise sine barn. Denne leksjonen skal handle
om foreldres ansvar for å undervise barna om “respekt…
medfølelse, arbeid og sunne aktiviteter”. Vi skal også snakke
om foreldres plikt til å lære barn “å elske og tjene

hverandre… å overholde Guds bud og å være lovlydige
borgere hvor de enn bor” (Ensign eller Liahona, nov.
2010, 129). Å undervise i disse prinsippene hjelper foreldre å
skape en velfungerende familie.

Bakgrunnsstoff
• Dallin H. Oaks, “Bra, bedre, best,” Ensign eller Liahona, nov. 2007, 104–8.

• Susan W. Tanner, “Fortalte jeg deg…?” Ensign eller Liahona, mai 2003, 73-75.

Undervisningsforslag
Prinsipper for velfungerende familier
Forbered elevene til denne leksjonen ved å vise følgende uttalelse av president
David O. McKay (1873-1970):

“Ingen annen suksess kan oppveie at du svikter i hjemmet” (sitert fra J. E.
McCulloch, Home: The Savior of Civ ilization [1924], s. 42, i Conference Report,
april 1935, 116).

• Med tanke på det du har lært i dette kurset, hva er noen prinsipper som bidrar
til å skape en velfungerende familie?

For å bidra til å besvare dette spørsmålet, kan du vise og lese høyt følgende
uttalelse fra “Familien – en erklæring til verden”:

“Gode ekteskap og familier opprettes og opprettholdes når de bygger på prinsippene tro, bønn,
omvendelse, tilgivelse, respekt, kjærlighet, medfølelse, arbeid og sunne aktiviteter.”

Forklar for elevene at de fleste av prinsippene i denne uttalelsen har blitt behandlet
i tidligere leksjoner. For å fokusere på egenskapene som ikke har blitt behandlet,
skriver du følgende på tavlen:
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Respekt

Medfølelse

Arbeid

Sunne fritidsaktiviteter

Del klassen i små grupper, og gi hver gruppe én av disse egenskapene. Be
gruppene drøfte følgende spørsmål:

Respekt
• Hva er noen av de gode tingene som skjer i familier når foreldrene viser respekt

for sine barn? Når barn viser respekt for sine foreldre? Når foreldrene viser
respekt for hverandre?

• Hvilke eksempler på å vise respekt kan du dele fra din families erfaringer?

Medfølelse
• Hvordan kan foreldre lære barn å føle medfølelse for andre familiemedlemmer?

• Hvilke eksempler på undervisning om medfølelse kan du dele fra din familie
eller fra familier du har kjent?

Arbeid
• Hvorfor hører arbeid hjemme i en velfungerende familie?

• Hvordan kan foreldre hjelpe sine barn å finne glede og tilfredsstillelse i arbeid?

• Hvilke eksempler på undervisning om arbeid kan du dele fra din familie eller fra
familier du har kjent?

Sunne fritidsaktiviteter
Fortell denne gruppen at når familier har begrenset tid å tilbringe sammen i
familieaktiviteter, er det lurt å velge de aktivitetene som er mest verdifulle. Be
denne gruppen lese følgende uttalelse av eldste Dallin H. Oaks i De tolv apostlers
quorum og snakke om spørsmålene som følger:

“Når vi vurderer forskjellige alternativer, skulle vi huske at det ikke holder at noe
er bra. Andre valg er bedre, og atter andre er best …

Noen av våre viktigste valg angår familieaktiviteter… Når vi vurderer hvordan vi
bruker tiden som familie, skulle vi være påpasselige så vi ikke bruker all vår
tilgjengelige tid på ting som bare er bra, og etterlater liten tid til det som er bedre
eller best. En venn tok med seg sin unge familie på en rekke turer i løpet av

sommerferien, herunder besøk til minneverdige historiske steder. På slutten av sommeren spurte
han sin tenåringssønn hvilken av disse gode sommeraktivitetene han likte best. Faren lærte av
svaret, og det samme gjorde de han fortalte om det. ‘Det jeg likte best i sommer,’ svarte gutten,
‘var den kvelden du og jeg lå på plenen og kikket på stjernene og snakket sammen.’ Supre
familieaktiviteter er kanskje bra for barn, men de er ikke alltid bedre enn tid på tomannshånd
med en kjærlig far eller mor” (“Bra, bedre, best,” Liahona, nov. 2007, 104–5).
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• Hvordan kan denne faren og sønnens erfaring hjelpe oss å forstå verdien av
“sunne fritidsaktiviteter” i en familie?

• Hvordan kan en familie samarbeide om å gjøre fritidsaktiviteter mer
meningsfylte?

Når elevene har fått tilstrekkelig tid, ber du gruppene om å dele sammendrag av
samtalene sine med resten av klassen.

Avslutt denne delen av leksjonen ved å vise følgende uttalelse av president Dieter
F. Uchtdorf i Det første presidentskap, og å be en elev lese den høyt:

“Ettersom ingen annen suksess kan oppveie at vi svikter [i vår familie], må vi
prioritere familien høyt. Vi utvikler dype og kjærlige familieforhold ved å gjøre
enkle ting sammen, som å spise middag, ha familiens hjemmeaften og bare ha
det festlig sammen. I familieforhold staves egentlig kjærlighet t-i-d, tid. Å ta seg
tid til hverandre, er nøkkelen til harmoni i hjemmet” (“Det som betyr mest,”
Ensign eller Liahona, nov. 2010, 21–22).

• Kan du dele en opplevelse du har hatt når en far eller mor eller et annet
familiemedlem har tilbragt meningsfylt tid med deg?

Spør elevene om noen av dem ønsker å dele sine tanker eller bære vitnesbyrd om
hvordan noen av egenskapene som står på tavlen, kan velsigne familier.

5 Mosebok 6:4–7; Lære og pakter 134:5–6; 12. trosartikkel
Foreldrenes plikt til å undervise barna
Be elevene granske sjette avsnitt av “Familien – en erklæring til verden”, og se etter
konkrete ting foreldrene har en hellig plikt til å undervise sine barn. Når elevene
svarer, skriver du følgende på tavlen:

Å elske og tjene hverandre

Å overholde Guds bud

Å være lovlydige borgere

Understrek følgende prinsipp: Foreldre er befalt å lære sine barn å elske og
tjene hverandre, å holde Guds bud og være lovlydige borgere.

Be elevene slå opp 5 Mosebok 6. Forklar at dette kapitlet inneholder Moses
instruksjoner til Israels barn om hvordan de skulle holde budene. Be elevene lese 5
Mosebok 6:4–7 hver for seg og anvende budskapet på seg selv ved å sette inn sitt
eget navn hver gang det står “deg”, “du”, “din” eller “dine”.

• Hvordan påvirker det din forståelse av disse versene når du setter inn ditt
eget navn?

• Hva sier vers 7 om hvor ofte foreldre skulle undervise sine barn?
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Fremhev ordene “å elske og tjene hverandre” på tavlen. Drøft betydningen av disse
ordene ved å lese følgende uttalelse av president James E. Faust (1920-2007) i Det
første presidentskap, og stille spørsmålene som følger:

“Nesten hver dag kommer med anledninger til å utføre uselviske handlinger for
andre. Slike handlinger er ubegrensede og kan være så enkle som et hyggelig
ord, en hjelpende hånd eller et vennlig smil” (“Hva får jeg ut av det?” Ensign
eller Liahona, nov. 2002, 21-22).

• Hvor mange muligheter har du hver dag til å vise kjærlighet og yte tjeneste for
dine familiemedlemmer?

• Hva kan du gjøre for at de tjenestegjerninger du gjør og vil gjøre for dine
familiemedlemmer får en høyere prioritet i livet ditt?

Gi elevene tid til å tenke over hva de kan gjøre for å bli flinkere til å stå til tjeneste
for sine familiemedlemmer og vise dem kjærlighet.

Fremhev ordene “å overholde Guds bud” på tavlen, og spør:

• Hvorfor bør det være foreldrene som har hovedansvaret for å lære sine barn
Guds bud?

Presenter følgende uttalelse av søster Susan W. Tanner, tidligere Unge kvinners
generalpresident Forklar at i denne talen fortalte søster Tanner om råd hun ga til en
av sine døtre som nylig hadde giftet seg og begynt å skape sitt eget hjem:

“Ta lærdom av eksemplet med dine besteforeldres hjem. Begge sett besteforeldre
oppdro sine ‘barn i lys og sannhet’ (L&p 93:40). [Hjemmet som din far vokste opp
i] var et lærdommens hus. Han sa i sin fars begravelse at han aldri hadde lært et
prinsipp i evangeliet på et møte i kirken som han ikke allerede hadde lært
hjemme. Kirken var et supplement til hans hjem” (“Fortalte jeg deg… ?” Ensign
eller Liahona, mai 2003, 73).

• Hvordan kan du forberede deg til å skape et lærdommens hus slik søster Tanner
beskriver, for din familie? Hva ville du tenke om dine fremtidige barn sa dette
om hjemmet der de vokste opp?

Fremhev ordene “å være lovlydige borgere” på tavlen. Fortell elevene at Lære og
pakter 134 inneholder en “trosbekjennelse med hensyn til myndigheter og lover”
(kapitteloverskriften til kapittel 134). Hjelp elevene å forstå bakgrunnen for dette
kapitlet ved å la en elev lese kapitteloverskriften høyt. Be så en elev lese Lære og
pakter 134:5-6 høyt og en annen om å lese den tolvte trosartikkel høyt. Be klassen
se etter hva Herren sier om landets lover.

• Hvilke læresetninger om myndighetene og landets lover skiller seg ut for deg?
(For ytterligere instruksjoner kan du gjerne be elevene lese og krysshenvise
Lære og pakter 58:21 og 98:4-6.)
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• Hvorfor tror du det er viktig at hjemmet er det viktigste stedet for barna å lære å
adlyde landets lover?

Vurder å presentere følgende uttalelse av eldste Neal A. Maxwell (1926-2004) i De
tolv apostlers quorum:

“Etter hvert som det blir færre gode foreldre, blir behovet for politi større. Hvis
det er mangel på gode foreldre, vil det alltid være mangel på politi! Likeledes vil
vi ikke ha fengsler nok hvis vi ikke har tilstrekkelig mange gode hjem” (“Ta
spesielt godt vare på din familie,” Lys over Norge, juli 1994, 86).

• Hvordan tror du foreldre kan lære barn å adlyde landets lover?

• Kjenner du noen som samvittighetsfullt adlyder og viser respekt for landets
lover og for offentlige funksjonærer? Hvilken innflytelse tror du denne adferden
kan ha på vedkommendes barn?

Oppfordre elevene til å ta seg litt tid de kommende dagene til å tenke over
prinsipper som foreldre må undervise for å skape en velfungerende familie. Be dem
legge planer for hvordan de kan følge disse prinsippene i sitt liv nå, og innlemme
dem i sin fremtidige familie.

Elevenes leseoppdrag
• 5 Mosebok 6:1–7; Josva 24:15; Mosiah 4:14–15; Lære og pakter 58:21; 98:4–6;

134:5–6; 12. trosartikkel.

• Dallin H. Oaks, “Bra, bedre, best,” Ensign eller Liahona, nov. 2007, 104–8.
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LEKSJON 23

Dekk timelige behov
Innledning
Gud gir den enkelte ansvar for å sørge for sine egne timelige
behov og sin families grunnleggende behov. Foreldre har en
hellig plikt til å gi sine barn “livets nødvendigheter”
(“Familien – en erklæring til verden,” Ensign eller Liahona,

nov. 2010, 129). I denne leksjonen skal elevene lære hvordan
prinsippet om selvhjulpenhet kan bidra til deres timelige og
åndelige stabilitet nå og i fremtiden.

Bakgrunnsstoff
• M. Russell Ballard, “Becoming Self-Reliant—Spiritually and Physically,” Ensign,

mar. 2009, 50–55.

• Robert D. Hales, “Fremtidsrettede forsørgere, timelig og åndelig,” Ensign eller
Liahona, mai 2009, 7-10.

• Marvin J. Ashton, “One for the Money,” Ensign, sep. 2007, 37–39.

• Nettstedet Provident Living, providentliving.org

Undervisningsforslag
Markus 6:1-3; Lukas 2:51-52
Selvhjulpenhet
Skriv følgende spørsmål på tavlen: “Hvordan forberedte Jesus Kristus seg til sitt
jordiske virke?” Be elevene lese Markus 6:1–3 og Lukas 2:51–52, og se etter
hvordan Frelseren forberedte seg i de tidlige årene av sitt liv på jorden, til sin senere
tjenestegjerning. Etter hvert som elevene svarer, kan du skrive følgende på tavlen:

Arbeidet sammen med sin far som snekker (yrke)

Gikk frem i visdom (utdannelse)

Gikk frem i alder (fysisk)

Gikk frem i velvilje hos Gud (åndelig)

Gikk frem i velvilje hos mennesker (sosialt)

• Hvordan kan det å følge Frelserens eksempel på de fem nevnte områdene
forberede deg til å dekke dine egne og din fremtidige families behov?

Les følgende uttalelse av president Spencer W. Kimball (1895-1985), og be elevene
lytte etter hva president Kimball fremhever som alle siste-dagers-helliges ansvar:
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“Herren har befalt Kirken og dens medlemmer å være selvhjulpne og uavhengige.
(Se L&p 78:13-14.)

Ansvaret for den enkeltes sosiale, følelsesmessige, åndelige, fysiske og
økonomiske velbefinnende ligger først og fremst hos vedkommende selv, dernest
hos vedkommendes familie, og for det tredje hos Kirken, hvis vedkommende er et
trofast medlem.

Ingen sann siste-dagers-hellig som er fysisk og psykisk i stand til det, vil frivillig legge ansvaret
for sin egen eller sin families velferd på en annen. Under Herrens inspirasjon og ved hjelp av sin
egen arbeidskraft vil han så lenge han kan, tilføre seg selv og sin familie livets åndelige og
timelige nødvendigheter” (Læresetninger fra Kirkens presidenter – Spencer W. Kimball
[2006], 116).

• Hvilket ansvar sa president Kimball at vi alle har?

• Hvorfor er det viktig å bli “selvhjulpne og uavhengige”? (Elevene bør nevne
følgende: Når vi blir selvhjulpne, kan vi gi oss selv og vår familie livets
åndelige og timelige nødvendigheter.)

Be elevene fortelle hva selvhjulpenhet betyr for dem. Vis følgende uttalelse av
eldste Robert D. Hales i De tolv apostlers quorum, og be en elev lese den høyt:

“Selvhjulpenhet innebærer å ta ansvar for vår egen åndelige og timelige velferd
og for dem som vår himmelske Fader har betrodd oss. Bare når vi er selvhjulpne,
kan vi virkelig etterligne Frelseren når det gjelder å stå til tjeneste og
velsigne andre.

Det er viktig å forstå at selvhjulpenhet er et middel til å nå et mål. Vårt høyeste
mål er å bli lik Frelseren, og vi kommer nærmere dette målet gjennom vår

uselviske tjeneste for andre. Vår evne til å yte tjeneste blir større eller mindre avhengig av vår
grad av selvhjulpenhet” (“A Gospel Vision of Welfare: Faith in Action,” Basic Principles of
Welfare and Self-Reliance [hefte, 2009], 1–2).

• Hva er den viktigste hensikten med selvhjulpenhet?

• Hvordan blir vår evne til å yte tjeneste for andre redusert hvis vi ikke er
selvhjulpne?

For å hjelpe elevene å forstå selvhjulpenhet enda bedre, kan du vise følgende
uttalelse av søster Julie B. Beck, tidligere Hjelpeforeningens generalpresident:

“Hvordan kan vi bli selvhjulpne? Vi blir selvhjulpne ved å tilegne oss tilstrekkelig
kunnskap, utdannelse og lese- og skriveferdighet, ved å forvalte penger og
ressurser klokt, ved å være åndelig sterke og forberede oss på nødssituasjoner og
eventualiteter, og ved å ha god fysisk helse og sosialt og følelsesmessig velvære”
(“The Welfare Responsibilities of the Relief Society President,” Basic Principles of
Welfare and Self-Reliance, 4).
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Skriv følgende ord langs toppen av tavlen: Utdannelse, økonomi, åndelig styrke,
hjemmeproduksjon og -lagring, helse og arbeid. Fortell elevene at selvhjulpenhet
omfatter disse seks områdene av et balansert liv (se Providing in the Lord’s Way:
Summary of a Leader’s Guide to Welfare [hefte, 2009], 1–2). Bruk litt tid som klasse på
å snakke om hva unge enslige voksne kan gjøre for å bli mer selvhjulpne på hvert
av disse områdene, slik at de kan være bedre i stand til å dekke sin fremtidige
families timelige og åndelige behov og til å utføre tjeneste i Kirken. Skriv elevenes
svar på tavlen. Her er noen forslag:

Utdannelse: Motta en grad eller en autorisasjon fra et universitet eller en
yrkesskole, forbedre studievaner, lære flere arbeidsferdigheter, lære å utføre
grunnleggende reparasjoner på hjem og bil.

Økonomi: Betale ærlig tiende og fasteoffer, lære å sette opp et budsjett og følge
det, lære selvdisiplin, unngå unødvendig gjeld, nedbetale gjeld, spare litt penger
av hver lønning.

Åndelig styrke: Be, studere Skriftene, faste med et formål, gå regelmessig i
templet.

Hjemmeproduksjon og -lagring: Lære å konservere og lagre mat, dyrke en
kjøkkenhage (selv om det bare er noen få planter).

Helse: Adlyde Visdomsordet, trene regelmessig, spise sunt, få nok søvn, kjøpe
helseforsikring (der dette er aktuelt).

Arbeid: Utvikle nye jobbferdigheter og sterk arbeidsmoral, og gjøre seg fortjent
til ytterligere autorisasjoner.

• Hva har du gjort for å øke din selvhjulpenhet på et av disse områdene?
Hvordan styrket denne innsatsen din følelse av selvhjulpenhet og egenverd?
Hvordan styrket den din evne til å forsørge deg selv og til å utføre tjeneste
i Kirken?

Be elevene sette seg som mål å bli bedre på et av disse seks områdene.

Malaki 3:8–12; Matteus 6:19–21; 1 Timoteus 6:7–10; 2 Nephi 9:51; Jakobs
bok 2:13–14, 18–19; Lære og pakter 104:13–18
Økonomistyring
Minn elevene på at hvis de ikke allerede er det, vil de kanskje en dag være ansvarlig
for å forsørge seg selv og kanskje også en familie. Derfor må de lære å være kloke
med sine timelige ressurser.

Be hver elev lese noen av disse skriftstedene og finne prinsipper knyttet til
forsvarlig økonomistyring.

Malaki 3:8-12 (adlyde loven om tiende og offergaver)

Matteus 6:19-21 (unngå å legge vår elsk på jordiske eiendeler)

1 Timoteus 6:7-10 (være fornøyd med det vi har – “pengekjærhet er en rot til
alt ondt”)

2 Nephi 9:51 (bruk ikke penger eller arbeid på noe som ikke har noen verdi)

Jakobs bok 2:13-14, 18-19 (søke rikdom for å gjøre godt)
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Lære og pakter 104:13-18 (bruke av vår overflod til å hjelpe de fattige og
trengende)

Når elevene har fått tilstrekkelig tid, ber du dem fortelle resten av klassen hva de
har kommet frem til. Sørg for at elevene forstår følgende prinsipp: Ved å bruke
gode økonomiske prinsipper, kan enkeltpersoner og familier øke sin egen
økonomiske stabilitet og være forberedt på å hjelpe andre. (Du kan gjerne
fremheve at i Skriftene setter Herren ofte det å oppnå rikdom i sammenheng med
plikten til å hjelpe de fattige og trengende. Se for eksempel Jakobs bok 2:18-19og
L&p 104:18.)

• Hvilke velsignelser har du mottatt ved å anvende gode økonomiske prinsipper i
ditt liv?

Lære og pakter 104:78
Unngå unødvendig gjeld
Les Lære og pakter 104:78. Vis så følgende uttalelse av eldste Joseph B. Wirthlin
(1917-2008) i De tolv apostlers quorum, og be en elev lese den høyt:

“Husk dette: Gjeld er en form for slaveri. Det er en finansiell termitt. Når vi kjøper
på kreditt, gir dette oss bare en illusjon av velstand. Vi tror vi eier ting, men
virkeligheten er at våre ting eier oss.

Noe gjeld – som til et beskjedent hus, utgifter til utdannelse, kanskje til en
tiltrengt første bil – kan være nødvendig. Men vi skulle aldri sette oss i
økonomisk trelldom på grunn av forbruksgjeld uten å overveie kostnadene

omhyggelig” (“Jordisk gjeld, himmelsk gjeld,” Ensign eller Liahona, mai 2004, 40–41).

• Hvorfor er gjeld en form for slaveri? (Når elevene svarer, kan du hjelpe dem å
forstå følgende prinsipp: Å unngå unødvendig gjeld hjelper enkeltpersoner
og familier å holde seg fri for økonomisk trelldom.) President Gordon B.
Hinckley (1910-2008) sa: “Man kan ikke lykkes i å være selvforsynt når en stor
gjeld henger over familien. Man er hverken uavhengig eller fri når man har
forpliktelser overfor andre” (“Til guttene og mennene,” Liahona, jan. 1999, 65).

Be en elev lese høyt følgende råd fra president Thomas S. Monson:

“Unngå den filosofi og unnskyldning at det som før var luksus, nå er
nødvendigheter. De er ikke nødvendigheter med mindre vi selv gjør dem til det.
Mange av dagens unge ektepar ønsker å starte med flere biler og samme slags
hus som mor og far arbeidet et helt liv for å skaffe. Følgelig havner de i langsiktig
gjeld på grunnlag av to inntekter. Kanskje oppdager de for sent at forandringer
inntreffer, kvinner får barn, sykdom kommer snikende til noen familier, man

mister jobben, det skjer naturkatastrofer og andre ting, og man greier ikke lenger å betale
pantelånet som er basert på to inntekter. Det er nødvendig at vi lever innenfor rammen av våre
midler” (“Konstante sannheter for skiftende tider,” Ensign eller Liahona, mai 2005, 20).

• Hva er noen mulige konsekvenser for enkeltpersoner og familier som ikke ser
forskjell på ønsker og behov?
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• Hvordan kan vi skille mellom ønsker og behov?

Oppfordre elevene til å tenke på følgende spørsmål og skrive svarene i
dagboken sin:

• På hvilke områder av livet kan du bli mer selvhjulpen?

• Hvordan kan du bli bedre til å forvalte dine timelige ressurser?

Elevenes leseoppdrag
• Malaki 3:8–12; Matteus 6:19–21; Markus 6:1–3; Lukas 2:51–52; 1 Timoteus

6:7–10; 2 Nephi 9:51; Jakobs bok 2:17–19; Lære og pakter 56:17; 75:28;
104:13–18, 78.

• Robert D. Hales, “Fremtidsrettede forsørgere, timelig og åndelig,” Ensign eller
Liahona, mai 2009, 7-10.
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LEKSJON 24

Enslige voksne medlemmer
av Kirken

Innledning
Jesu Kristi evangelium legger vekt på de evige velsignelser
som oppnås ved hjelp av ekteskap og familieforhold. Likevel
er det mange medlemmer av Kirken som befinner seg i en
situasjon der de ikke har anledning til ekteskap og familie.
Denne leksjonen understreker at medlemmer av Kirken som

er enslige, yter betydelige bidrag til Herrens rike. Selv om
velsignelsene ved ekteskap og familie noen ganger utsettes,
kommer de aldri til å nektes dem som i rettferdighet holder
sine pakter med Gud.

Bakgrunnsstoff
• Gordon B. Hinckley, “En samtale med enslige voksne,” Lys over Norge, nov.

1997, 16.

• Spencer J. Condie, “Gjør krav på de største og mest dyrebare løfter,” Ensign eller
Liahona, nov. 2007, 16–18.

Undervisningsforslag
1 Korinterbrev 12:12-20, 25-27
Enslige medlemmer i en familieorientert kirke
Be elevene snakke om noen av de utfordringer som enslige medlemmer av Kirken
kan oppleve når de deltar i en menighet eller gren hvor mange medlemmer er gift
og har barn. (Enslige medlemmer av Kirken kan føle seg motløse, isolert og utelatt
fra møter og klasser der det undervises om temaer innen ekteskap og
familieforhold.)

• Hvordan tror du andre medlemmer av Kirken kan hjelpe enslige voksne å føle
seg inkludert og verdsatt på Kirkens møter og aktiviteter?

Vis følgende uttalelse av president Howard W. Hunter (1907-95), og be en elev lese
den høyt:

“Kirken er for alle medlemmer… Alle, enten vi er enslig eller gift, har en egen
identitet og særegne behov, blant disse ønsket om å bli sett på som et verdig
individuelt Guds barn …

Dette er Jesu Kristi kirke, ikke de giftes eller de ensliges eller noen annen gruppes
eller enkeltpersons kirke” (“Kirken er for alle mennesker,” Lys over Norge, aug.
1990, 44).

Forklar at apostelen Paulus sammenlignet Kirken med en menneskekropp, og
individuelle medlemmer av Kirken med kroppsdeler. Be noen elever etter tur lese 1
Korinterbrev 12:12-20 høyt, mens resten av klassen ser etter hvordan Paulus
sammenlignet kroppsdeler med medlemmer av Kirken.
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• Hvilke utfordringer ville vi oppleve dersom en eller flere kroppsdeler var borte?

• Hvilket prinsipp lærer Paulus’ analogi oss om Kirken og dens medlemmer?
(Elevene kan nevne flere viktige prinsipper. Sørg for at følgende prinsipp blir
vektlagt: Ethvert medlem av Kirken er verdifullt, og kan gjøre et viktig
bidrag til Kirken.)

• Hvilke bidrag har du sett enslige medlemmer av menigheten eller grenen gjøre
til Kirken?

Be en elev lese 1 Korinterbrev 12:25-27. Be klassen se etter hva Kirkens medlemmer
kan gjøre for å stå samlet.

• Hva kan alle medlemmer av Kirken, gifte eller enslige, gjøre for å hjelpe
hverandre å føle at de står sammen med andre medlemmer av menigheten
eller grenen?

Vis og les følgende uttalelse av eldste Robert D. Hales i De tolv apostlers quorum:

“Vi tilhører et fellesskap av hellige. Alle trenger hverandre, og alle arbeider mot
samme mål. Enhver av oss kan isolere seg fra [vår menighets- eller
grens-]’.familie på grunnlag av våre forskjeller. Men vi må ikke stenge oss ute
eller isolere oss fra muligheter på grunn av forskjellene vi ser mellom oss. La oss
heller dele våre gaver og talenter med andre for å gi dem lys og håp, og derved
oppløfte vår egen ånd” (“Belonging to a Ward Family,” Ensign, mars 1996, 16).

• Hvordan har din innsats for å ta imot kall og delta i menigheten eller grenen
hjulpet deg å føle sterkere samhold med andre medlemmer?

Hebreerne 11:1, 6, 8–13, 16
Å vente på lovede velsignelser
Vis følgende uttalelse av eldste Dallin H. Oaks i De tolv apostlers quorum, og be en
elev lese den høyt:

“De som er enslige, skulle ønske et tempelekteskap og yte prioritert innsats for å
oppnå det. Ungdom og unge enslige skulle motstå den politisk korrekte, men for
evig falske oppfatning som nedvurderer betydningen av å gifte seg og få barn”
(“Ønsker,” Ensign eller Liahona, mai 2011, 45).

• Hvorfor tror du noen enslige medlemmer kan bli motløse når de tenker på
læren om at “ekteskap mellom en mann og en kvinne er innstiftet av Gud, og at
familien står sentralt i Skaperens plan for hans barns evige fremtid”? (“Familien
– en erklæring til verden,” Ensign eller Liahona, nov. 2010, 129).

Forklar at selv om ekteskap og familie er idealet, er mange enslige voksne
medlemmer av Kirken usikre på om de noensinne vil gifte seg. De som er skilt eller
etterlatt, kan lure på om de kommer til å gifte seg igjen.
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Les høyt følgende uttalelse av eldste D. Todd Christofferson i De tolv apostlers
quorum, og be elevene se etter hva Frelseren har gjort for å gjøre evige velsignelser
mulig for dem som ikke er velsignet med ekteskap og familie:

“Å erklære grunnleggende sannheter med hensyn til ekteskap og familie, betyr
ikke at vi overser eller bagatelliserer de ofre og den fremgang de gjør som ikke
har dette idealet som en realitet i sitt liv i dag. Noen av dere mottar ikke
ekteskapets velsignelse av grunner som manglende alternativer, tiltrekning til
samme kjønn, fysiske eller psykiske funksjonshemminger eller ganske enkelt en
frykt for å mislykkes, som i det minste for øyeblikket, overskygger ens tro. Eller

kanskje dere har giftet dere, men ekteskapet tok slutt, og dere står alene igjen for å håndtere det
som to sammen så vidt kan klare. Noen av dere som er gift, kan ikke få barn til tross for
overveldende ønsker og inderlig bønn

… Med frimodighet vitner vi om at Jesu Kristi forsoning har tatt høyde for, og til slutt vil oppveie
alle savn og tap for dem som vender seg til ham. Ingen er forutbestemt til å motta mindre enn alt
som Faderen har til sine barn” (“Hvorfor ekteskap, hvorfor familie,” Ensign eller Liahona, mai
2015, 52).

• Hvilken læresetning underviser eldste Christofferson om hvem som vil motta
Guds største velsignelser? (Skriv følgende læresetning på tavlen: Jesu Kristi
forsoning gjør det mulig for hver enkelt av oss å til slutt motta alle vår
himmelske Faders lovede velsignelser.)

• Hva må man gjøre for å få det håp som er beskrevet i denne læresetningen?

Vis følgende forsikring gitt av president Spencer W. Kimball (1895-1985), og be en
elev lese den høyt:

“Vi lover deg at hva evigheten angår, vil ingen sjel bli fratatt rike og høye og
evige velsignelser for noe som vedkommende ikke kunne noe for, at Herren aldri
unnlater å holde sine løfter, og at enhver rettferdig person til slutt vil motta alt
som vedkommende er berettiget til, og som han eller hun ikke selvforskyldt har
forspilt” (“The Importance of Celestial Marriage,” Ensign, okt. 1979, 5).

Bær vitnesbyrd om at Guds velsignelser noen ganger utsettes, selv om de aldri i
evigheten nektes dem som prøver å leve rettferdig.

Be elevene tenke på Abraham og Sara, som fikk løfter fra Gud om sin familie, som
ble forsinket eller ikke ble oppfylt mens de levde på jorden (se 1 Mosebok 13:14–17;
15:4–7; 17:1–8, 15–16). Minn elevene på at vår tro, i likhet med Abrahams og Saras,
noen ganger vil bli satt på prøve av løfter som blir forsinket eller ikke blir oppfylt i
jordelivet.

Be en elev lese Hebreerne 11:1, 6 høyt, mens klassen ser etter en definisjon av tro.

• Hva lærer disse versene oss om betydningen av tro? (Minn elevene på å se på
vers 1, fotnote b, som sier at visshet også kan bety trygghet, basis eller grunnlag.
Husk å hjelpe elevene å utvikle ferdigheter i personlig skriftstudium ved å
henvise til studiehjelpemidler i løpet av leksjonen.)
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• Hva menes med uttrykket “overbevisning om ting en ikke ser”? (Tro er en
visshet eller et vitnesbyrd om usette realiteter. Denne vissheten om ting vi
håper på og ting vi ikke ser, oppnås bare når vi handler i henhold til og adlyder
evangeliets prinsipper – spesielt når det er vanskelig å gjøre dette. Tro er lydig
handling som fører til den åndelige gaven vitnesbyrd. Det er å tro og stole på
Herren i tilstrekkelig grad til å adlyde ham uten først å se sluttresultatet.)

Be noen elever bytte på å lese høyt fra Hebreerne 11:8-13, 16, mens resten av
klassen ser etter hvordan Abraham og Sara viste tro under vanskelige
omstendigheter. Foreslå for klassen at de kan understreke ord og uttrykk som viser
hvordan Abraham og Sara utøvde tro.

• I vers 13 står det at selv om Abraham, Sara og mange andre døde uten å ha
“oppnådd det som var lovt” så de løftene “langt borte”, og hadde tro på Guds
evne til å oppfylle disse løftene. Hvordan kan disse gamle helliges eksempel
hjelpe vår tids hellige hvis tro blir utfordret fordi de ikke får lovede velsignelser i
jordelivet? (Vi må lære å utøve tro og adlyde Herrens bud, også når de
velsignelser vi håper på, ikke synes å komme når vi ønsker dem.)

• Hva tror du det betyr at disse gamle hellige levde som “fremmede og
utlendinger på jorden”? (De visste at jordelivet var midlertidig, og at denne
verden ikke var deres permanente hjem.)

Vis følgende uttalelse av eldste Jeffrey R. Holland i De tolv apostlers quorum:

“Noen velsignelser kommer snart, noen kommer sent, noen kommer ikke før i
himmelen – men de kommer.” Dette bevitner jeg personlig” (“En yppersteprest
for de goder som skulle komme,” Liahona, jan. 2000, 45).

• Hvordan kan kunnskap om at ingen velsignelse vil bli nektet de trofaste, hjelpe
medlemmer av Kirken som føler sorg eller fortvilelse fordi de ikke er gift eller
ikke har barn?

• Kan du huske en gang da du følte deg motløs, men valgte å handle i tro og gå
videre med livet likevel?

Hvis tiden tillater det, kan du dele følgende råd fra eldste Dallin H. Oaks:

“Hvis dere bare teller timer og venter på en mulig ekteskapspartner, vent ikke
lenger. Dere får kanskje aldri muligheten til et passende ekteskap i dette livet, så
slutt å vente og begynn å gjøre noe. Forbered dere for livet – selv om det er som
enslig – gjennom utdannelse, erfaring og planlegging. Ikke vent på at lykken skal
bli kastet på dere. Søk den gjennom å yte tjeneste og lære. Skap et liv for dere
selv. Og stol på Herren” (“Dating versus Hanging Out,” Ensign, juni 2006, 14).

Be elevene overveie hva de kan gjøre for å øke sin tro på Jesus Kristus, og stole på
hans evne til å oppfylle lovede velsignelser.
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Elevenes leseoppdrag
• 1 Korinterbrev 12:12–20, 25–27; Hebreerne 11:1, 6, 8–13, 16.

• Gordon B. Hinckley, “En samtale med enslige voksne,” Lys over Norge, nov.
1997, 16.
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LEKSJON 25

Utøv tro i en vanskelig
familiesituasjon

Innledning
“Familien – en erklæring til verden” fastslår at “uførhet, død
eller andre [familie]forhold kan nødvendiggjøre individuell
tilpasning. Andre slektninger skulle gi sin støtte når det er

behov for det” (Ensign eller Liahona, nov. 2010, 129). Når
vanskelige omstendigheter oppstår, gir Jesu Kristi evangelium
perspektiv og styrke til å foreta nødvendige justeringer.

Bakgrunnsstoff
• David A. Bednar, “Forsoningen og reisen gjennom jordelivet,” Liahona, april

2012, 12-19.

• “Strengthening the Family: Adapting to Circumstances,” Ensign, des.
2005, 34–35.

Undervisningsforslag
1 Nephi 16:34-39; 17:1-4
Tilpasning til en vanskelig familiesituasjon
Begynn leksjonen ved å forklare at Kirkens ledere som regel lærer oss å oppnå og
opprettholde idealet – herunder det ideelle ekteskap og den ideelle familie. I noen
tilfeller kan imidlertid livssituasjonen hindre oss i å oppnå dette idealet. Be en elev
lese følgende uttalelse av eldste Richard G. Scott i De tolv apostlers quorum:

“Gjennom det gjengitte evangelium lærer vi at det er en ideell familie. Det er en
familie som består av en rettferdig bærer av Det melkisedekske prestedømme
med en rettferdig hustru som er beseglet til ham, og barn som er født i pakten
eller beseglet til dem. Med en mor i hjemmet i kjærlige omgivelser hvor tjeneste
er naturlig, lærer foreldrene sine barn, ved eksempel og forskrift, om Herrens
veier og hans sannheter. De utfører sine guddommelig forordnede oppgaver som

nevnes i erklæringen om familien. Deres barn modnes ved å etterleve læresetninger som har blitt
innpodet i dem fra fødselen av. De utvikler egenskaper som lydighet, integritet, kjærlighet til Gud
og tro på hans hellige plan” (“Gjør det viktigste først,” Liahona, juli 2001, 6).

• Hva er noen hendelser eller omstendigheter som kan hindre oss, i hvert fall en
stund, i å oppnå en ideell familiesituasjon? (Svarene kan omfatte følgende:
Død, funksjonshemning, skilsmisse, manglende evne til å få barn,
arbeidsledighet og foreldre som har flere jobber.)

• Be elevene granske syvende avsnitt av familieerklæringen, og se etter hva vår
himmelske Fader forventer at vi skal gjøre hvis familiesituasjonen ikke er ideell:
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“Uførhet, død eller andre forhold kan nødvendiggjøre individuell tilpasning. Andre slektninger
skulle gi sin støtte når det er behov for det” (“Familien – en erklæring til verden,” Ensign eller
Liahona, nov. 2010, 129).

Les så følgende uttalelse, og be elevene se etter hvilke typer tilpasninger familier
kan måtte gjøre når utfordringer oppstår:

“I en ideell verden ville alle voksne være lykkelig gift, alle ekteskap ville være velsignet med
barn, og alle familiemedlemmer ville være sunne, lydige og hjelpsomme mot hverandre. Men
livet er sjelden ideelt. Alle opplever motgang, og ingen families liv på jorden er helt
problemfritt …

Sykdom, uførhet, død, skilsmisse og andre forstyrrende faktorer kan skape utfordringer. I slike
situasjoner kan det være nødvendig med ‘individuell tilpasning’ av oppgaver. Det kan bli
nødvendig for en far å påta seg flere ansvarsoppgaver i forbindelse med husstell og omsorg for
barn, eller for en mor som har vært hjemmearbeidende på heltid, å gå ut i arbeidslivet. Selv barn
kan trenge å akseptere nye ansvarsoppgaver.

Når urovekkende hendelser inntreffer, kan det også være nødvendig at andre slektninger hjelper
til. Hjelpen kan bestå i alt fra å gi økonomisk støtte til å ta seg tid til å passe barn, hjelpe til i
huset eller pleie et sykt eller funksjonshemmet familiemedlem. I hvilken grad andre slektninger
skal involveres, avhenger av situasjonen og familiens behov” (“Strengthening the Family:
Adapting to Circumstances,” Ensign, des. 2005, 34–35).

• Hva er noen tilpasninger som familier eller enkeltpersoner kan måtte gjøre når
utfordringer oppstår?

• Hva er noe av det du har sett familier eller enkeltpersoner gjøre for å tilpasse
seg og holde seg sterke i møte med vanskelige eller forstyrrende
omstendigheter?

• Når har du sett andre familiemedlemmer gi hjelp og assistanse når det har vært
behov for det?

Be en elev lese høyt følgende uttalelse av eldste Merril J. Bateman i De sytti: Be
klassen lytte etter hva eldste Bateman sier kan hjelpe familier som opplever
vanskelige omstendigheter.

“Prøvelser og vanskeligheter har mange ansikter – en kjær person som dør, et
ekteskap som er annerledes enn forventet, ikke noe ekteskap, skilsmisse, et barn
født med en funksjonshemning, ikke noen barn, tap av jobb, foreldre som begår
feil, en sønn eller datter som kommer på avveier, dårlig helse. Listen er uendelig.
Hvorfor ga Gud rom for skuffelse, smerte, lidelse og død i sin plan? …

Når vi forstår frelsesplanen, det førjordiske liv, jordelivet og livet etter døden, får
vi et annet perspektiv” (“Et liv med Kristus som midtpunkt,” Liahona, des. 1999, 20).

• Hvordan blir familier forberedt til å møte utfordringer ved at de forstår Guds
plan? (Skriv følgende prinsipp på tavlen: Når de forstår Herrens plan, blir
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familier i stand til å møte jordiske utfordringer med større tro og et evig
perspektiv.)

• Hvordan kan evangeliets perspektiv gi oss større mot til å gjøre tilpasninger
eller påta oss nye oppgaver i familien når det er nødvendig?

Spør elevene om de kan komme på noen familier i Skriftene som møtte
utfordringer og fikk guddommelig hjelp til å overvinne eller utholde disse
utfordringene. Minn elevene på familiene til Lehi og Ismael, som reiste gjennom
ødemarken etter at de forlot Jerusalem. Be elevene tenke på noen av utfordringene
disse familiene kan ha opplevd på sin reise til det lovede land, og deretter dele sine
tanker med klassen.

Be noen elever bytte på å lese høyt fra 1 Nephi 16:34–39 og 17:1–4. Be klassen lytte
etter eksempler på hvordan forskjellige medlemmer av Lehis og Ismaels familie
reagerte på utfordringene de opplevde.

• Hvorfor tror du noen medlemmer av Lehis og Ismaels familier var i stand til å
holde ut i tro og tillit til Gud, mens andre knurret på grunn av sine problemer?

• På hvilke måter har du sett kunnskap og vitnesbyrd om evangeliet velsigne
familier som opplever utfordringer?

Etter tilskyndelse fra Ånden og hvis det passer med elevenes behov, kan du dele
følgende uttalelse av eldste Richard G. Scott i De tolv apostlers quorum:

“Søk flittig gjennom hele ditt liv på jorden å oppfylle de viktigste formålene med
dette liv gjennom den ideelle familie. Selv om du ennå ikke har nådd dette
idealet, så gjør alt du kan ved lydighet og tro på Herren til hele tiden å komme så
nær det som mulig. La ingenting få hindre deg fra dette målet. Gjør aldri noe som
vil gjør deg uverdig til det. Hvis du har tapt visjonen om evig ekteskap, så vekk
den til live igjen. Hvis din drøm krever tålmodighet, ha tålmodighet” (“Gjør det

viktigste først,” 7).

Ordspråkene 3:5–6; Matteus 11:28–30; Mosiah 24:8–16; Lære og
pakter 121:7–8
Når vi kommer til Kristus, vil han styrke oss
Minn elevene om beretningen i Mormons bok der Alma og hans folk flyktet fra
kong Noahs hær og grunnla en by med rettskafne innbyggere. Etter å ha levd i fred
en stund, ble Alma og hans folk oppdaget av en lamanittisk hærstyrke, som satte
dem i trelldom. Da Alma og hans folk utøvde tro og tålmodighet, lettet Herren
deres byrder og befridde dem til slutt fra trelldom.

Be noen elever bytte på å lese høyt fra Mosiah 24:8-16. Be klassen om å se for seg
hvordan de vanskeligheter som er beskrevet i disse versene, kan ha påvirket
familiene til Alma og hans folk. (Legg merke til at visualisering er en
skriftstudieferdighet som kan gjøre beretninger i Skriftene mer virkelige og levende
for leserne.) Be også klassen om å se etter hva Alma og hans folk gjorde for å takle
sine problemer.
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• Etter å ha visualisert hendelsene i disse versene, hvordan tror du familiene ble
påvirket av situasjonen?

• Hva gjorde Almas folk for å få Herrens hjelp? (Selv om elevene kan nevne flere
viktige prinsipper, bør du understreke følgende: Når vi utøver tro og
tålmodighet i våre såre og tunge stunder, og påkaller Gud, kan han styrke
oss så vi kan bære våre byrder med større letthet.)

• Hvordan tror du Herren styrket dem slik at “de kunne bære sine byrder med
letthet”?

Be en elev lese høyt følgende uttalelse, der eldste David A. Bednar i De tolv
apostlers quorum omtaler beretningen om Almas folk:

“Hva ble forandret i denne episoden? Det var ikke byrden som ble endret.
Utfordringene og vanskelighetene i forbindelse med forfølgelsen ble ikke straks
fjernet fra folket. Men Alma og hans tilhengere ble styrket, og deres økte
kapasitet og styrke gjorde byrdene som de bar, lettere. Disse gode menneskene
ble gitt kraft gjennom forsoningen til å handle som handlekraftige personer, og til
å påvirke sin situasjon. Og ‘i Herrens styrke’ ble Alma og hans folk deretter ledet i

sikkerhet til landet Zarahemla” (“Forsoningen og reisen gjennom jordelivet,” Ensign, april
2012, 12).

• Hvorfor er det viktig å forstå at Herren ikke alltid fjerner byrdene fra
enkeltpersoner og familier, fjerner våre utfordringer eller gjør det mulig for oss å
oppleve en ideell situasjon?

• På hvilke måter kan vår kunnskap om Jesus Kristus og hans forsoning styrke
oss til å handle i tro når vi kommer i en vanskelig familiesituasjon?

Som hjelp til å besvare dette spørsmålet, kan du vise følgende uttalelse av eldste
Steven E. Snow i De sytti, og be en elev lese den høyt:

“Å håpe på forsoningen utruster oss med et evig perspektiv. Et slikt perspektiv
gjør oss i stand til å se forbi her og nå og inn i de løfterike evige verdener”
(“Håp,” Ensign eller Liahona, mai 2011, 54).

Skriv følgende skriftstedshenvisninger på tavlen. Be elevene studere disse
skriftstedene og finne løftene til dem som trofast utholder prøvelser:

Ordspråkene 3:5-6

Matteus 11:28-30

Lære og pakter 121:7-8
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• Hvordan kan det å huske disse løftene hjelpe familier som står overfor
utfordringer?

Når du avslutter, kan du be elevene tenke på en gang da familien deres, til tross for
vanskeligheter, følte seg styrket av tro på Gud eller ble velsignet på grunn av sin
kunnskap om Jesu Kristi evangelium. Be elever som føler seg tilskyndet til å gjøre
det, om å dele egnede erfaringer med klassen. Oppfordre elevene til å skrive sitt
vitnesbyrd i en personlig dagbok om hvordan Gud kan velsigne og styrke familier.

Elevenes leseoppdrag
• Ordspråkene 3:5–6; Matteus 11:28–30; 1 Nephi 16:34–39; 17:1–4; Mosiah

24:8–16; Lære og pakter 121:7–8.

• “Strengthening the Family: Adapting to Circumstances,” Ensign, des.
2005, 34–35.
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LEKSJON 26

Ansvar overfor Gud
Innledning
Profeter og apostler har advart og sagt 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” (“Familien – en erklæring til
verden,” Ensign eller Liahona, nov. 2010, 129). Denne

leksjonen tar for seg hvordan disse alvorlige bruddene på
Guds lov vil gi konsekvenser i dette og neste liv. Den
understreker også at Jesu Kristi forsoning gir håp og
helbredelse for den som omvender seg.

Bakgrunnsstoff
• Jeffrey R. Holland, “Med englers tunge,” Ensign eller Liahona, mai 2007, 16–18.

• Richard G. Scott, “Hvordan helbrede de ødeleggende konsekvensene av
overgrep,” Ensign eller Liahona, mai 2008, 40–43.

Undervisningsforslag
Matteus 18:1–6; Lære og pakter 42:22–25; 93:39–44
Brudd på kyskhetspaktene, overgrep og unnlatelse av å oppfylle familieforpliktelser
Minn elevene på at i tidligere leksjoner har de lært om viktige familieforpliktelser,
blant annet følgende: (1) En mann og en hustru skulle elske og ha omsorg for
hverandre, (2) barn skulle oppdras i kjærlighet og rettferdighet, og (3) foreldre
skulle dekke sin families behov.

• Hva kan skje i en familie hvis ektefeller og foreldre forsømmer dette ansvaret?

For å hjelpe elevene å finne ut hva profeter i vår tid har sagt om hvor viktig det er å
oppfylle familieforpliktelser, kan du be en elev lese avsnitt 8 av “Familien – en
erklæring til verden” høyt. Understrek følgende prinsipp: “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.”

• Hva betyr det at personer som begår slike overtredelser, vil stå til ansvar overfor
Gud? (På dommens dag vil vi stå foran Gud og være ansvarlige overfor ham for
synder vi ikke har omvendt oss fra. Se Åpenbaringen 20:11–15; 2 Nephi
9:15–16.)

Vis følgende uttalelse av eldste Dennis B. Neuenschwander i De sytti:

“Vår ansvarlighet overfor Gud, som er vår Far og vår Skaper, er en av evangeliets
mest grunnleggende lærdommer” (“The Path of Growth,” Ensign, des. 1999, 15).
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• Hvordan hjelper prinsippet om ansvarlighet overfor Gud for våre handlinger,
oss til å vokse åndelig?

Skriv følgende ord på tavlen som overskrifter til tre kolonner:

Brudd på
kyskhetspakter

Overgrep mot ektefelle
eller barn

Forsømmelse av
familieforpliktelser

Del klassen i tre. Be en tredjedel av klassen lese Lære og pakter 42:22-25, en annen
tredjedel om å lese Matteus 18:1-6, og den siste tredjedelen om å lese Lære og
pakter 93:39-44. Be elevene sette skriftstedet sitt under riktig overskrift på tavlen.
Be dem også lete etter ord og uttrykk som forklarer alvoret i disse overtredelsene.
Når elevene har fått tilstrekkelig tid, ber du dem fortelle hva de har lært. (Mens
elevene svarer, skriver du skriftstedhenvisningene under riktig overskrift.)

• Hvilke ord og uttrykk i disse skriftstedene sier noe om hvor alvorlige disse
overtredelsene er?

Vurder å peke på hver overskrift på tavlen og stille følgende spørsmål i forbindelse
med hver overtredelse. (Etter hvert som elevene svarer, skriver du svarene deres
under hver overskrift.

• Hva er noen holdninger eller handlinger som, hvis de ikke tøyles, kan få en
person til å begå slike overtredelser? (Svarene i forbindelse med overgrep mot
ektefelle eller barn kan for eksempel omfatte utålmodighet med andre, en
tendens til å kritisere andre og å tro på uriktige stereotyper om menn eller
kvinner.)

• Hvilke råd ville du gi en som viser slike holdninger eller handlinger?

• Hvordan kan et medlem av Kirken overvinne disse holdningene eller
handlingene? (Etter hvert som elevene svarer, kan du hjelpe dem å forstå at når
vi etterlever evangeliets prinsipper som omvendelse, Kristus-lignende tjeneste,
medfølelse, tålmodighet og tilgivelse, kan vi motta forsoningens
styrkende kraft.)

2 Korinterbrev 5:17-21
Håp om omvendelse, tilgivelse og forandring
Bær vitnesbyrd om at Jesu Kristi evangelium gir enkeltpersoner og familier det de
trenger for å lykkes og nyte et rikt liv. Alle gjør imidlertid dårlige valg, og noen av
dem kan ha vidtrekkende følger for oss selv eller andre. Heldigvis finnes det håp.

Forklar at noen medlemmer av Kirken blir ofre for andre – for eksempel en utro
ektefelle eller en voldelig ektefelle eller forelder – og ofrene lurer på hva de kan
gjøre med sine omstendigheter. Be en elev lese følgende uttalelse av eldste
Richard G. Scott i De tolv apostlers quorum:
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“Hvis du har blitt offer for overgrep, vil Satan overbevise deg om at det ikke
finnes noen løsning. Men han vet så inderlig vel at det gjør det. Satan innser at
helbredelse oppnås gjennom vår himmelske Faders urokkelige kjærlighet til alle
sine barn. Han forstår også at kraft til helbredelse er en fast bestanddel av Jesu
Kristi forsoning. Derfor er hans strategi å gjøre alt han kan for å skille deg fra din
Fader og hans Sønn. La ikke Satan overbevise deg om at du er hinsides all hjelp”

(“Hvordan helbrede de ødeleggende konsekvensene av overgrep,” Ensign eller Liahona, mai
2008, 41).

• Hvorfor prøver Satan å få dem som har blitt mishandlet, til å tro at det ikke
finnes noen løsning på deres problemer?

• Hva kan resultatet bli når noen tror at det ikke finnes håp eller noen løsning på
deres problemer?

Del følgende vitnesbyrd og råd fra eldste Richard G. Scott:

“Jeg vitner om at jeg kjenner ofre for alvorlige overgrep som har lykkes med den
vanskelige prosessen med å finne full helbredelse gjennom forsoningens kraft.
Etter at hennes egne bekymringer var løst ved hennes tro på forsoningens
helbredende kraft, anmodet en ung kvinne som hadde blitt alvorlig misbrukt av
sin far, om nok et intervju med meg. Hun kom sammen med et eldre par. Jeg
kunne merke at hun var svært glad i de to. Ansiktet hennes strålte av lykke. Hun

begynte: ‘Eldste Scott, dette er min far. Jeg er glad i ham. Han er urolig for noe som hendte i min
tidlige barndom. Det er ikke lenger noe problem for meg. Kan du hjelpe ham?’ Hvilken kraftig
bekreftelse på Frelserens evne til å helbrede! Hun led ikke lenger under konsekvensene av
overgrep fordi hun hadde stor nok forståelse av Hans forsoning, tilstrekkelig tro og var lydig mot
Hans lov. Når du samvittighetsfullt studerer forsoningen og viser tro på at Jesus Kristus har makt
til å helbrede, kan du motta den samme gode hjelpen …

Helbredelsen kan starte med en omtenksom biskop eller stavspresident eller en klok profesjonell
rådgiver. Hvis du hadde brukket et ben, ville du ikke bestemt deg for å ordne det selv. Ved
alvorlige overgrep kan man også ha nytte av profesjonell hjelp” (“Hvordan helbrede de
ødeleggende konsekvensene av overgrep,” 40–42).

• Hvordan kan eldste Scotts inspirerte råd hjelpe noen som har blitt utsatt for
overgrep?

Vis følgende uttalelse av president Boyd K. Packer i De tolv apostlers quorum, og be
en elev lese den høyt:

“Jesu Kristi barmhjertighet og nåde er ikke begrenset til dem som begår synder
enten ved utøvelse eller unnlatelse, men de omfatter løftet om evig fred til alle
som vil ta imot og følge ham og hans læresetninger. Hans nåde er den mektige
lege, også for de sårede uskyldige” (“Grunnen til vårt håp,” Ensign eller Liahona,
nov. 2014, 7).

• Hvordan kan Jesu Kristi forsoning gi håp og helbredelse? (Mens elevene svarer,
kan du hjelpe dem å forstå følgende prinsipp: Alle som følger Jesus Kristus
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og hans læresetninger, kan få helbredelse og evigvarende fred ved hjelp
av hans barmhjertighet og nåde.)

For å undervise elevene om hvordan Jesu Kristi forsoning kan hjelpe personer som
mishandler andre eller skader dem på andre måter, kan dere lese 2 Korinterbrev
5:17-21 sammen som klasse.

• Hva betyr det å bli “en ny skapning” i Kristus? (Mulige svar kan være tanken at
som følge av vår flittige lydighet mot Herrens bud, velsigner han oss med
Åndens gaver, som er guddommelige egenskaper. Disse gavene bevirker
grunnleggende endringer i oss, og vi blir nye skapninger som er mer lik Gud.)

• Hva sier vers 21 om hvordan dette skjer? (Jesus var helt uten synd, men han
påtok seg våre synder slik at vi, på betingelse av vår omvendelse, kunne bli
rettferdige ved ham. Han ble et stedfortredende offer for oss. Når vi omvender
oss og prøver å følge hans eksempel, kan vi motta hans kraft som hjelper oss å
bli nye skapninger.)

• Hva betyr ordet forlikelse i vers 18? (“Forlikelse er prosessen som utfrir
mennesket fra dets tilstand av synd og åndelig mørke og gjenoppretter det til en
tilstand av harmoni og enhet med Guddommen. På grunn av den er ikke Gud
og mennesker lenger fiender” [Bruce R. McConkie, Doctrinal New Testament
Commentary, 3 bind (1965–73), 2:422].)

Spør elevene om de kjenner noen som har opplevd det håp og den helbredelse som
ble mulig på grunn av Jesu Kristi forsoning. Be noen elever dele sine eksempler
hvis de føler seg komfortable med det, og hvis eksemplene ikke er for personlige.

Presenter følgende uttalelse av eldste Jeffrey R. Holland i De tolv apostlers quorum:

“Jeg vet ikke hvem i denne enorme forsamlingen som trenger å høre budskapet
om tilgivelse i [lignelsen om arbeiderne i vingården; se Matteus 20:1–15], men
uansett hvor sent dere tror det er, hvor mange sjanser dere tror dere har gått
glipp av, hvor mange feil dere føler at dere har gjort eller talenter dere tror dere
ikke har, eller uansett hvor langt fra hjem og familie og Gud dere føler at dere har
reist, vitner jeg om at dere ikke har reist utenfor rekkevidden av guddommelig

kjærlighet. Det er ikke mulig for dere å synke lavere enn det uendelige lys av Kristi forsoning
skinner …

Så hvis dere har inngått pakter, hold dem. Hvis dere ikke har inngått dem, gjør det. Hvis dere har
inngått dem og brutt dem, omvend dere og reparer dem. Det er aldri for sent så lenge
olivenhagens mester sier at det er tid. Vær så snill å lytte til det Den hellige ånds tilskyndelse
forteller dere akkurat nå, i dette øyeblikk, at dere bør ta imot vår Herre Jesu Kristi forsoningsgave
og nyte fellesskapet med hans arbeidere” (“Arbeiderne i vingården,” Ensign eller Liahona, mai
2012, 33).

Be elevene skrive ned det Den hellige ånd har bekreftet for dem i dag.

Elevenes leseoppdrag
• Matteus 18:1–6; 2 Korinterbrev 5:17–21; Mosiah 4:30; Alma 5:15–22; 12:14;

Lære og pakter 42:22–25; 93:39–44.
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• Richard G. Scott, “Hvordan helbrede de ødeleggende konsekvensene av
overgrep,” Ensign eller Liahona, mai 2008, 40–43.
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LEKSJON 27

Profetiske advarsler om
familien

Innledning
Vår tids profeter har advart og sagt at “oppløsningen av
familien vil påføre enkeltmennesker, lokalsamfunn og
nasjoner de ulykker som er forutsagt av profeter i oldtiden og
i nyere tid” (“Familien – en erklæring til verden,” Ensign eller

Liahona, nov. 2010, 129). Denne leksjonen understreker at
familier vil bli beskyttet hvis de er lydige mot Guds bud.
Åndelig styrke er lovet for å hjelpe rettferdige foreldre å
oppdra sine barn i de siste dager.

Bakgrunnsstoff
• Russell M. Nelson, “Faith and Families,” Ensign, mars 2007, 36–41.

• Quentin L. Cook, “Jeremias klagesanger: Vær på vakt mot trelldom,” Ensign
eller Liahona, nov. 2013, 88–91.

• Bonnie L. Oscarson, “Familieerklæringens forsvarere,” Ensign eller Liahona, mai
2015, 14–17.

Undervisningsforslag
2 Timoteus 3:1-7, 13
Konsekvenser vil komme når familien forsømmes
Be noen elever gi eksempler på situasjoner eller steder der man kan forvente å se
oppslåtte advarsler (for eksempel trafikkskilt, medisinflasker eller beholdere med
farlige stoffer.)

• Hva er noen mulige konsekvenser av å ignorere disse advarslene?

• Hva er noen advarsler som profetene har gitt om timelige og åndelige farer som
finnes i vår tid?

Be en elev lese 2 Timoteus 3:1-7 og 13 høyt mens klassen merker seg farene som
apostelen Paulus advarte og sa ville finnes i de siste dager.

• Hvilke av farene som Paulus beskriver, har du sett eller hørt om?

• Hvilken virkning kan disse farene ha på enkeltpersoner, ekteskap og familier?

Be en elev lese følgende uttalelse av eldste Robert D. Hales i De tolv apostlers
quorum. Be klassen lytte etter grunner til at Satan er så fokusert på å ødelegge
familier.
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“På grunn av familiens betydning i den evige plan for lykke, gjør Satan store
anstrengelser for å ødelegge det hellige ved familien, undergrave betydningen av
menns og kvinners oppgaver, oppmuntre til moralsk urenhet og brudd på den
hellige kyskhetslov og motvirke at foreldre gjør det å føde og oppfostre barn til
en av de høyest prioriterte oppgaver.

Så fundamental er familieenheten i frelsesplanen at Gud har utsendt en advarsel
om at… oppløsningen av familien vil påføre enkeltmennesker, lokalsamfunn og nasjoner de
ulykker som er forutsagt av profeter i oldtiden og i nyere tid” (“Den evige familie,” Lys over
Norge, jan. 1997, 62).

Understrek følgende prinsipp: “Oppløsningen av familien vil påføre
enkeltmennesker, lokalsamfunn og nasjoner de ulykker som er forutsagt av
profeter i oldtiden og i nyere tid” (“Familien – en erklæring til verden,” Ensign
eller Liahona, nov. 2010, 129). Minn elevene på at denne advarselen kommer fra
familieerklæringen.

Skriv følgende på tavlen:

Oppløsning av familien Konsekvenser

Be elevene tenke på tegn de ser på at “oppløsningen av familien” finner sted rundt
om i verden. (Dette kan omfatte følgende: Flere skilsmisser, aborter og overgrep,
færre ekteskap og færre barn født til ektepar, og flere dysfunksjonelle familier.) Be
dem skrive tegnene på tavlen under overskriften “Oppløsningen av familien”.

Be elevene tenke på eksempler på konsekvenser for enkeltpersoner og samfunnet
som kan komme som følge av oppløsningen av familien. (Dette kan omfatte
følgende: Tap av Ånden, sorg og elendighet, økt kriminalitet, ungdomskriminalitet
og tap av fred og stabilitet i samfunnet.) Be dem skrive eksempler på tavlen under
overskriften “Konsekvenser”.

Still deretter følgende spørsmål:

• Hvordan kan det å følge læren og prinsippene i familieerklæringen hjelpe
enkeltpersoner, familier, lokalsamfunn og nasjoner å unngå disse
konsekvensene?

1 Nephi 14:14–17; 22:16–17; Lære og pakter 97:22–28
Det finnes håp for familier
Forklar for elevene at til tross for ugudeligheten som råder i dagens samfunn, er det
ikke for sent å styrke familier. De kan gjøre en forskjell i sin egne familier,
menigheter eller grener og lokalsamfunn. Bær vitnesbyrd om at det finnes håp for
enkeltpersoner og familier som adlyder Herrens bud.

Be elevene lese Lære og pakter 97:22-28 hver for seg, og se etter hva vi kan gjøre
for å unnslippe Herrens hevn og konsekvensene som kommer på grunn av synd.
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(Forklar at i disse versene henviser Sion til Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige
og dens medlemmer.) Du kan gjerne foreslå at elevene markerer ordet hvis der det
forekommer i disse versene. (Hjelp elevene å forstå at å finne årsak og virkning,
eller hvis/da-utsagn er en nyttig skriftstudieteknikk.)

• Hvordan vil du sammenfatte disse versene i en enkel prinsipperklæring?
(Elevenes svar bør gjenspeile følgende prinsipp: Hvis vi er lydige mot alle
budene, kan vi motta store velsignelser og unnslippe Herrens hevn.)

Les følgende uttalelse av eldste Bruce R. McConkie (1915-85) i De tolv
apostlers quorum:

“Vi sier ikke at alle de hellige vil bli spart og reddet fra den forestående
ødeleggelsens dag. Men det vi sier er at det ikke er gitt noe løfte om trygghet og
intet løfte om sikkerhet for andre enn dem som elsker Herren og som forsøker å
gjøre alt han befaler …

Derfor hever vi advarselens røst og sier: Ta dere i vare, forbered dere og vær
beredt. Det finnes ingen sikkerhet i noen annen kurs enn å være lydig, innrette

seg og være rettskaffen.

For så sier Herren: ‘Herrens svepe skal svinge over dem natt og dag, og ryktet om dette skal
plage alt folk, ja, og det skal ikke opphøre før Herren kommer …

Likevel skal Sion unnslippe hvis hun er nøye med å gjøre alle ting jeg har befalt henne’ [L&p
97:23, 25]” (“Stand Independent above All Other Creatures,” Ensign, mai 1979, 93–94).

• Hvordan kan denne uttalelsen motivere en familie til å være lydig mot
Herrens bud?

Minn elevene på at Nephi mottok mange syner om de siste dager. I disse synene så
han at de rettferdige ville bli beskyttet.

Be elevene lese 1 Nephi 14:14–17 og 22:16–17, og merke seg hvordan de hellige vil
bli beskyttet. (Merk: Disse skriftstedene belyser den store fellesnevner i Skriftene at
lydighet gir oss Herrens løfte om beskyttelse. Eldste David A. Bednar har
understreket hvor viktig det er å lete etter slike “sammenhenger, mønstre og
temaer” i Skriftene [“Et reservoar av levende vann” (Kirkens skoleverks temakveld
for unge voksne, 4. feb. 2007), 3, lds.org/media-library]. Dette temaet eller
mønsteret er spesielt vanlig i Mormons bok.)

• Hvordan gir Nephis skrifter deg håp?

Les følgende uttalelse av eldste Bruce D. Porter i De sytti. Be elevene lytte etter
velsignelser som vil bli gitt til trofaste foreldre i de siste dager:

“Uansett hva fremtiden måtte bringe, har Gud sørget for at i evangelieutdelingen
i tidenes fylde vil foreldrene i Kirken få styrke til å redde sine barn fra mørket
rundt seg. Når fedres og mødres hjerter vender seg til sine barn, og barnas hjerter
til sine foreldre, vil vi til slutt se fremveksten av en generasjon som er renset og
forberedt til å møte Frelseren ved hans komme. Guds rikes seier i de siste dager
vil være en seier ikke bare for Kirken som organisasjon, men for titusenvis av
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familier som ved tro har overvunnet verden” (“Defending the Family in a Troubled World,”
Ensign, juni 2011, 18).

• Hvilken velsignelse i denne evangelieutdeling er lovet foreldre som søker å
oppdra sine barn i rettferdighet?

• Hvordan har du sett Herren hjelpe foreldre i deres innsats for å styrke og
beskytte sine barn mot verdens mørke?

Be elevene tenke over hvilke innflytelser eller krefter som prøver å ødelegge deres
egen familie, og hvordan Satan forsøker å hindre dem i å arbeide mot å få sin egen
familie i fremtiden. Be elevene tenke over hva de kan gjøre for å få Herrens hjelp til
å styrke seg selv og beskytte sin familie.

Elevenes leseoppdrag
• 2 Timoteus 3:1–7, 13; 1 Nephi 14:14–17; 22:16–17; Lære og pakter 97:22–28.

• Bonnie L. Oscarson, “Familieerklæringens forsvarere,” Ensign eller Liahona, mai
2015, 14–17.
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LEKSJON 28

Vi må fremme familien som
samfunnets
grunnleggende enhet

Innledning
Profeter i vår tid har erklært: “Vi ber inntrengende
ansvarsbevisste borgere og myndigheter overalt om å
fremme tiltak for å bevare og styrke familien som samfunnets
grunnleggende enhet” (“Familien – en erklæring til verden,”

Ensign eller Liahona, nov. 2010, 129). Denne leksjonen vil
hjelpe elevene å forstå hvordan de kan følge og forsvare
dette profetiske rådet.

Bakgrunnsstoff
• Thomas S. Monson, “Vær frimodig og sterk,” Ensign eller Liahona, mai

2014, 66–69.

• Dallin H. Oaks, “Balanse mellom sannhet og toleranse,” Liahona, feb. 2013, 32.

• L. Tom Perry, “Hvorfor ekteskap og familie betyr noe – over hele verden,”
Ensign eller Liahona, mai 2015, 39–42.

• “Transcript of News Conference on Religious Freedom and Nondiscrimination”
(27. jan. 2015), mormonnewsroom.org/article/
publicstatement-on-religious-freedom-and-nondiscrimination.

Undervisningsforslag
Alma 43:9, 30, 45, 48
Vår plikt til å forsvare læren om og det moralske grunnlaget for familien
Forbered elevene til denne leksjonen ved å fortelle dem at den fokuserer på vårt
ansvar for å forsvare familien. Presenter følgende uttalelse av eldste Bruce D. Porter
i De sytti:

“Kirken er en liten institusjon i forhold til den store verden. Likevel skulle ikke de
siste-dagers-hellige som et folk, undervurdere styrken i vårt eksempel, og heller
ikke vår evne til å påvirke folkeopinionen, snu negative trender eller invitere
søkende sjeler til å gå inn gjennom porten og videre på Herrens valgte vei. Vi
skulle gjøre vårt aller beste, i samarbeid med likesinnede personer og
institusjoner, for å forsvare familien og heve en advarende og innbydende røst i

verden” (“Defending the Family in a Troubled World,” Ensign, juni 2011, 18).

• Hvilke tanker gjør du deg om ansvaret siste-dagers-hellige har for å forsvare
familien i dagens samfunn?
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Fortell elevene at på forskjellige tidspunkter ble nephittenes religionsfrihet og
familieverdier truet av lamanittene. Ved å studere deres erfaringer kan vi lære
prinsipper som kan sammenlignes med vår tid. (Å anvende Skriftene på oss selv er
en skriftstudieteknikk som du kan legge vekt på i denne leksjonen.) Forklar at én av
nephittenes erfaringer er nedtegnet i Alma 43.

Skriv Alma 43:9, 30, 45, 48 på tavlen, og be elevene lete etter ord og uttrykk som
hjelper oss å forstå hvor viktig det er å forsvare familieverdier og religionsfrihet i
dagens samfunn. Foreslå for elevene at de markerer disse ordene og uttrykkene.

• Hvilke ord og uttrykk viser hvor viktig det er å forsvare våre familieverdier og
vår religionsfrihet? Hvilket prinsipp lærte du om hvor viktig det er å forsvare
våre familieverdier og vår religionsfrihet? (Svarene bør inneholde følgende
prinsipp: Vi har en hellig plikt til å forsvare og fremme våre familieverdier
og vår religionsfrihet.)

• Hvorfor tror du det er viktig for Kirkens medlemmer å fremme og forsvare
familien i sitt lokalsamfunn?

• Hvordan kan vi fremme og forsvare familien ved hjelp av sosiale medier?

Vis følgende uttalelse av eldste L. Tom Perry (1922–2015) i De tolv
apostlers quorum:

“Vi ønsker at vår røst skal bli hørt mot alle de falske og alternative livsstilene som
forsøker å erstatte den familieorganisasjon som Gud selv opprettet. Vi ønsker
også at vår røst skal bli hørt for å opprettholde den glede og tilfredsstillelse som
tradisjonelle familier gir. Vi må fortsette å heve denne røsten over hele verden for
å erklære hvorfor ekteskap og familie er så viktig, hvorfor ekteskap og familie
virkelig betyr noe, og hvorfor de alltid vil det” (“Hvorfor ekteskap og familie betyr

noe – over hele verden,” Ensign eller Liahona, mai 2015, 42).

• Hva sier eldste Perry om hva vi skulle erklære om familien?

• Hva har du sett andre gjøre for å forsvare og bekrefte hvor viktig familien er,
eller for å stå imot angrep på familien? (Forklar at det å forsvare familien
innbefatter å bygge opp en sterk familie, så vel som å forsvare familien offentlig
når det trengs.)

Del følgende opplevelse som eldste Neil L. Andersen i De tolv apostlers quorum
fortalte om:

“Jeg snakket nylig med en laurbærpike fra USA. Jeg siterer fra
e-postmeldingen hennes:

‘Det siste året har noen av mine venner på Facebook begynt å publisere sitt syn
på ekteskapet. Mange var for homofilt ekteskap, og flere av Kirkens ungdommer
viste at de “likte” innleggene. Jeg kommentere dem ikke.

Jeg bestemte meg for å erklære min tro på det tradisjonelle ekteskapet på en
gjennomtenkt måte.
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Ved siden av profilbildet mitt tilføyde jeg bildeteksten “Jeg tror på ekteskap mellom en mann og
en kvinne.” Nesten øyeblikkelig begynte jeg å få meldinger. “Du er egoistisk.” “Du er
fordømmende.” Én sammenlignet med meg en slaveeier. Jeg fikk dette innlegget fra en god venn
som er et sterkt medlem av Kirken: “Du må følge med i tiden. Ting forandrer seg, og det burde
du også.”

Jeg argumenterte ikke imot,’ sa hun, ‘men jeg fjernet heller ikke uttalelsene mine.’

Hun avslutter slik: ‘Som president Monson har sagt, må man noen ganger “stå alene”.
Forhåpentligvis vil vi ungdommer stå sammen om å være tro mot Gud og hans levende profeters
læresetninger’” (“Åndelige virvelvinder,” Ensign eller Liahona, mai 2014, 19–20).

• Hvilke erfaringer har du hatt med å fremme og forsvare familien?

• Hvilken virkning hadde dine ord eller handlinger på andre?

Bær vitnesbyrd om at vi kan ha positiv innflytelse på vårt samfunn og fremme
hensiktene med vår himmelske Faders plan når vi fremmer og forsvarer tiltak som
styrker familier.

Alma 46:10–13, 16; 48:7–13
Forsvar familien med Guds hjelp og med respekt for andre
Fortell elevene at kapittel 46 og 48 i Alma forteller at nephittene igjen ble truet av
lamanittene. Del klassen i to. Be halve klassen studere Alma 46:10-13, 16, og den
andre halvparten studere Alma 48:7-13. Be elevene finne ut hvordan vi kan følge
kaptein Moronis eksempel på passende måter for å fremme tiltak som
opprettholder og styrker familien. Når elevene har fått tilstrekkelig tid, kan du
hjelpe dem å anvende disse skriftstedene på vår tid ved å stille følgende spørsmål:

• Hvordan kan det Amalickiah og hans tilhengere gjorde, sammenlignes med det
de gjør som angriper familien i dag?

• Hva kan vi lære av kaptein Moronis handlinger? (Hjelp elevene å forstå
følgende prinsipp: Når vi søker Guds hjelp og gjør vårt beste for å bruke
alle våre egne ressurser, vil vi få visdom og styrke til å forsvare vår
familie, vår religion og våre friheter.)

• Hvordan kan vi fremme tiltak for å styrke og forsvare familier?

Vurder å bruke følgende uttalelser av president Gordon B. Hinckley (1910-2008) og
eldste Dallin H. Oaks i De tolv apostlers quorum til å supplere diskusjonen om
foregående spørsmål:

“La oss engasjere oss i gode fellessaker. Det kan være situasjoner hvor vi, når det
gjelder alvorlige moralspørsmål, ikke kan bøye våre prinsipper. I slike tilfeller kan
vi imidlertid være uenige uten å være ubehagelige. Vi kan anerkjenne
oppriktigheten hos andre som har standpunkter vi ikke kan godta. Vi kan snakke
om prinsipper istedenfor personligheter” (Teachings of Gordon B. Hinckley
[1997], 131).
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“Når troende fremmer sitt syn i det offentlige rom, skulle de alltid vise toleranse
overfor andres meninger og standpunkter som ikke deler deres tro. Troende må
alltid tale med kjærlighet og vise tålmodighet, forståelse og medfølelse overfor
sine motstandere. Kristne troende er befalt å elske sin neste (se Lukas 10:27) og
tilgi (se Matteus 18:21-35). De skulle også minnes Frelserens lære om å
‘velsign[e] dem som forbanner [dem], gjør[e] vel imot dem som hater [dem], og

be for dem som forfølger [dem]’ (Matteus 5:44)” (Dallin H. Oaks, “Balanse mellom sannhet og
toleranse,” Liahona, feb. 2013, 32).

• Hvordan tror du at du kan praktisere prinsippene som president Hinckley og
eldste Oaks underviste?

Understrek følgende prinsipp: Når vi fremmer tiltak for å forsvare og styrke
familien, skulle vi vise respekt for andre og toleranse for deres meninger.

Fremme tiltak som styrker familien
Vis følgende uttalelse, og be en elev lese den høyt:

“Vi ber inntrengende ansvarsbevisste borgere og myndigheter overalt om å fremme tiltak for å
bevare og styrke familien som samfunnets grunnleggende enhet” (“Familien – en erklæring til
verden,” Ensign eller Liahona, nov. 2010, 129).

Fortell elevene at i januar 2015 holdt Kirkens ledere en offisiell pressekonferanse
der de oppfordret myndigheter til å vedta lover som skulle beskytte religionsfrihet
og verne om familiens hellighet. Forklar at selv om Kirkens ledere først og fremst
snakket om religionsfrihet i denne uttalelsen, gjelder den også familieverdier.
Mange religiøse friheter er direkte knyttet til familien, slik som ekteskapets
hellighet.

Del følgende uttalelse av eldste Dallin H. Oaks med elevene, som et sammendrag
av det som ble fremlagt på pressekonferansen:

“Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige forfekter følgende prinsipper basert på
Jesu Kristi læresetninger og på rettferdighet for alle, herunder troende
mennesker:

1. Vi krever for alle den Gud-gitte og grunnlovsfestede rett til å etterleve sin tro i
overensstemmelse med sin egen samvittighet, så lenge det ikke går ut over
andres helse eller sikkerhet.

2. Vi erkjenner at den samme samvittighetsfrihet må gjelde menn og kvinner overalt, til å følge
sin selvvalgte religiøse tro, eller ingen, hvis de velger det.

3. Vi mener at lover bør utformes for å oppnå balanse mellom beskyttelse av alle menneskers
frihet, og respekt for personer med forskjellige verdinormer.

4. Vi er imot forfølgelse og gjengjeldelse av noe slag, herunder forfølgelse basert på rase,
etnisitet, religiøs tro, økonomiske forhold eller forskjeller i kjønn eller seksuell legning” (Dallin H.
Oaks, “Transcript of News Conference on Religious Freedom and Nondiscrimination” [27. jan.
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2015], mormonnewsroom.org/article/
publicstatement-on-religious-freedom-and-nondiscrimination).

• Hva lærte du av denne uttalelsen som kan hjelpe deg å fremme tiltak som
styrker familien som samfunnets grunnleggende enhet? (Som en del av denne
diskusjonen kan du understreke at det å oppdra barn på Herrens måte, støtte
andre familier, foredle våre kall i Kirken, og styrke vårt lokalsamfunn alt
sammen er tiltak som fremmer familien.)

Be elevene tenke over hva de kan gjøre for å fremme tiltak som styrker og forsvarer
familien.

Elevenes leseoppdrag
• Alma 43:9, 30, 45, 48; 46:11–16; 48:9–13.

• Dallin H. Oaks, “Balanse mellom sannhet og toleranse,” Liahona, feb. 2013, 32.

• L. Tom Perry, “Hvorfor ekteskap og familie betyr noe – over hele verden,”
Ensign eller Liahona, mai 2015, 39–42.
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