
Prestedømmets plikter og velsignelser 
• . . : : . . ; V './ ' • . • "... / ' ; 

Q r u n n h a n d b o k for p r a s t e d ø m s b æ r e r e Del B ,, , 





Prestedømmets plikter og velsignelser 
Grunnhåndbok for prestedømsbærere Del B 



Originaltittel: Duties and Blessings of the Priesthood 

© Utgiver: The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 
Salt Lake City, Utah 
Printed in Denmark 1993 
Distribusjon: Distributions Centret, Smedevangen 9, 
DK-3540 Lynge, Denmark 
31112 170 



Innholdsfortegnelse 

Innledning V 
Spesielle retningslinjer for engasjement av medlemmer med handicap VII 

PRESTEDfWIETS OG KIRKENS STYRE 

1. Prestedømmets ed og pakt 1 
2. Prestedømmets nøkler 6 
3. A ære prestedømmet 15 
4. Formålet med prestedømsordinanser 22 
5. Å utføre prestedømsordinanser 35 
6. Hjemmelærervirksomhet 42 
7. Personlig beredskap og beredskap i familien 53 
8. Genealogi og familieopptegnelser 61 
9. Å dele evangeliet med andre 70 
10. Fellesskapsfremmende arbeide: Et ansvar for prestedømmet 79 

FORHOLD I HJEM OG FAMILIE 

11. Faren som patriark 85 
12. Effektivt lederskap i familien 94 
13. Å styrke familien gjennom familiens hjemmeaften 100 
14. Moro sammen som familier 111 
15. Fellesskap gjennom arbeide i familien 118 
16. Havearbeid hjemme 125 

PERSONLIG UTVIKLING 

17. Personlig mål og mål for familien 137 
18. Å utvikle og undervise om selvbeherskelse 146 
19. Å utvikle våre talenter 155 
20. Å utvikle lederskap 162 
21. Lederskap: Inspirerte avgjørelser 169 
22. Forvaltning og delegering 177 
23. A lede møter og holde intervjuer 182 
24. Å bevare en god fysisk helse 190 
25. Å efterleve Visdomsordet 195 
26. Å søke efter kunnskap 202 

EVANGELIETS PRINSIPPER OG UERDQMMER 

27. Jesus Kristus, vår sikre grunnvoll 209 
28. Handlefrihet - en gave fra Gud 214 

III 



29. Å holde sabbatsdagen hellig 221 
30. Tiende og offergaver 226 
31. Å være ærlig 232 
32. Rene tanker 239 
33. Å tilgi og bli tilgitt 245 
34. Åndelige gaver 253 
35. Å bygge opp Guds rike 260 
Litteraturhenvisninger 266 
Kommentarer og forslag 268 
Nøkkel til illustrasjoner 1-16 269 

IV 



Innledning 

FORMÅL 

Denne håndboken har som formål å bli brukt av prestedømsbærere- i det 
aronske og det melkisedekske prestedømmet i Kirkens utviklingsområder. 
Leksjonen underviser om evangeliets grunnleggende prinsipper og læreset-
ninger samt grunnleggende ansvarsoppgaver og plikter i prestedømmet. 

PERSONLIG STUDIUM OG STUDIUM I GRUPPER 

Disse leksjonene kan brukes til både personlig studium og studium i grupper. 
I grener vil denne håndboken utgjøre det undervisningsmateriell som 
brukes på søndagens prestedømsmøte. -I grener med mange prestedømsbærere 
skulle det organiseres grupper både i det melkisedekske og det aronske 
prestedømme, og leksjonene skulle tilpasses for å dekke hver gruppes 
behov. 

Hver prestedømsbærer skulle studere håndboken i løpet av uken og ta med 
seg den og standardverkene til prestedømsmøtet. Pa denne måten vil han 
være forberedt til å delta i diskusjonen. Utfordringene ved slutten av 
hver leksjon er der for å hjelpe prestedømsbærere til å anvende de prin-
sipper det blir undervist om. 

FORSLAG TIL LÆREREN 

Forslag til læreren finnes ved slutten av hver leksjon under "Lærerens 
forberedelse". Andre forslag finnes inne i leksjonene. Dette omfatter 
diskusjonsspørsmål, forslag til klassedeltagelse og veiledning for bruk 
av tavle, historier, bilder og plansjer. Lærere vil muligens ønske å 
benytte andre effektive netoder i presentasjonen av leksjonene. Nesten 
hver leksjon krever en tavle, og lærere skulle til hver lekseperiode sørge 
for å ha tavle og kritt i klasserommet. (Mange av de visuelle hjelpe-
midler som foreslås brukt som plansjer eller skjemaer kunne plasseres 
på tavlen.) 

Evangeliets prinsipper (PBIC0245N0) skulle studeres sammen med denne 
håndboken, særlig de kapitlene som blir anbefalt i denne håndboken 
under "Lærerens forberedelse". 

Lærere skulle på forhånd gi de historier eller skriftsteder som de ønsker 
presentert, til klassemedlemmer, slik at medlemmene kan få tid til å 
forberede sine presentasjoner skikkelig. 

En liste over visuelle hjelpemidler finnes ved slutten av de fleste 
leksjoner. De skal brukes slik leksjonen angir. En egen del med farve-
bilder som fremstiller grunnleggende ansvarsoppgaver i prestedømmet finnes 
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bak i håndboken. Disse kan brukes når det passer i leksjonene i denne 
håndboken og Prestedømmets -plzkter og velsignelser - grunnhåndbok for 
prestedømsbærere, del A. (PBIC0256NO) 

Alle leksjonene i boken skulle brukes. Lærere kan bare hoppe over en 
leksjon dersom den ikke kan anvendes i deres land eller område. Leksjonene 
skulle presenteres i samme orden som de finnes i håndboken. 

Det skulle gjøres særlige anstrengelser for å engasjere unge menn i 
leksjonene. Dette vil hjelpe dem til å forberede seg til forfremmelse 
og tjeneste i prestedømmet og til fremtidige ansvarsoppgaver som ektemenn 
og fedre. 

ANTALL LEKSJONER 

Denne håndboken inneholder bare femogtredve leksjoner. Dette vil gi 
prestedømsledere anledning til å benytte noen klasseperioder til å disku-
tere ideer og behov som er viktige for deres spesielle prestedømsgruppe. 
Denne ekstra tiden kan brukes til å: 

* Diskutere og planlegge lokale aktiviteter og prosjekter eller presen-
tere spesielle emner under ledelse av prestedømsledere. 

* Diskutere budskap fra generalautoriteter fra general- og områdekonfe-
ranser slik de står å lese i Lys over Norge. 

* Bruke mer enn én uke på emner som trenger videre studium. 

* Bruke mer tid til beste for prestedømsbærere slik Herrens ånd tilsier. 

Måtte Herren velsigne enhver prestedømsbærer som studerer og underviser 
fra denne håndbok, med en øket kunnskap om, forståelse om og vidnesbyrd 
om det hellige prestedøimrte og Jesu Kristi evangelium. 
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Spesielle retningslinjer for 
engasjement av medlemmer 
med handicap 
Under sin virksomhet på jorden, gikk Jesus opp på et fjell nær Genesaret-
sjøen . 

"Og meget folk kom til ham, og de hadde med sig halte, blinde, stumme, 
vanføre og mange andre; og de la dem for hans føtter, og han helbredet 

så folket undret sig da de så stumme tale, vanføre helbredes, halte gå og 
blinde se; og de priste Israels Gud." (Matt. 15:30-31) 

Frelseren var et eksempel for oss når det gjelder å vise medlidenhet med 
dem som har forskjellige skavanker. Da han besøkte nephitene efter sin 
oppstandelse, sa han: 

"Se, mitt indre er fylt av medlidenhet med eder. 

Er det noen syke blant eder? Bring dem hit. Har I noen som er lamme, 
blinde, halte, krøplinger, spedalske, som har sott eller er døve eller li-
der på noen måte? Bring dem hit, og jeg vil helbrede dem, for jeg har med-
lidenhet med eder, mitt indre er fylt av barmhjertighet." (3. Ne. 17:6-7) 

En lærer i Kirken har en utmerket anledning til å vise medlidenhet med dem 
som er skrøpelige. Han skulle vise omsorg og forståelse, og ha et ønske 
om å få disse medlemmene med i klassens læreaktiviteter. Klassemedlemmer 
med et eller annet handicap trenger spesiell oppmerksomhet. Følgende 
retningslinjer skulle kunne være til hjelp for lærere når det gjelder å 
nå frem til medlemmer med spesielle behov* 

Kjenn hvert klassemedlems behov og kapsitet. 

Før du kaller på et handicappet klassemedlem til å lese, be eller del-
ta på en annen måte, skulle du undersøke med vedkommende på forhånd ved 
å stille spørsmål som f.eks. "Kunne du tenke deg å lese høyt i klassen 
eller be offentlig?" 

Kartlegg de spesielle behov de handicappede måtte han ved å snakke 
med prestedømsbærere, foreldre, familiemedlemmer og, når det er 
passende, de handicappede selv. 

Forsøk å øke og forbedre engasjementet og læringen til medlemmer 
med handicap. 

Forsikre deg om at hvert kalssemedlem viser respekt og forståelse for 
ethvert annet klassemedlem. 

Vær naturlig, vennlig og varm. Som Guds barn har vi alle et normalt 
behov for kjærlighet og forståelse, enten vi har et handicap eller 
ikke. 
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Lærere i Kirken må huske at alle medlemmer, uansett fysisk, mental, 
følelsesmessig eller sosial kapasitet, har den samme fantastiske mull 
til å vokse mot opphøyelse. Læreren må være sikker pa at hver enkelt 
lærer alt han er istand til å lære. Husk Frelserens ord: 

"Hvad I har gjort imot en av disse mine minste brødre, det har I gjor 
imot mig." (Matt. 25:40) 
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Prestedømmets 
ed og pakt 

Leksjon 1 

Formålet med derme leksjonen er å hjelpe oss til å forstå prestedømmets ed 
og pakt og hvordan vi kan foredle våre kall. 

INNLEDNING 

Eldste Reed Smoot var medlem av De tolvs quorum fra 1900 til sin død i 
1941. I løpet av meget av denne tiden var han et fremstående medlem av 
Senatet i De forente stater. Mange mennesker oppmuntret ham til å la seg 
nominere som presidentkandidat for De forente stater. Men de fortalte ham 
at han ville bli nødt til å oppgi sin religion fordi mennesker på den tiden 
ikke ville stemme på en "mormon-president". Han sa: "Dersom jeg måtte vel-
ge mellom å være diakon i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige og pre-
sident for De forente stater, ville jeg være diakon." (Sitert av Bryant S. 
Hinckley, The Faith of Our pioneer Fathers, s. 202) 

Hva ville du ha valgt dersom du ble tvunget til å velge mellom å være en 
diakon eller en mektig leder i foretningslivet eller regjerningen? Hvor-
for? 

Hvorfor tror du eldste Smoot verdsatte prestedømmet så høyt? 

Eldste Smoot måtte innfri visse krav for å være senator i De forente stat-
er. Foråt vi skal motta prestedømmet, må vi også innfri visse krav. Vi 
må bli intervjuet av våre prestedømsledere som stiller oss bestemte spørs-
mål for å avgjøre vår verdighet til å motta prestedømmet og vår vilje til 
å akseptere hellige ansvarsoppgaver i prestedømmet. 

Nevn noen av de spørsmål vi får av våre prestedømsledere. 

Efter at eldste Smoot ble valgt som senator, avga han en embedsed og lovet 
å utføre sine plikter iregjerningen. Når vi mottar prestedømmet, lover og-
så vi å utføre våre plikter overfor Herren. 

PRESTEDØMMETS ED OG PAKT 

Vi mottar det hellige prestedømmet ved en "ed og pakt". Dette betyr at 
vår himmelske Fader gir sin ed (garanti) på at vi kan ha prestedømmets makt 
og velsignelser dersom vi inngår en pakt (lover) med ham om å gjøre bestemte 
ting. "Derfor, alle de som erholder prestedømmet, mottar av min Fader den-
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ne ed og pakt som han ikke kan bryte, ei heller kan rokkes." (L&p 84:40) 

President Marion G. Romney forklarte betydningen av en pakt: 

"En pakt er en kontrakt, og en kontrakt er en overenskomst mellom to eller 
flere (mennesker). Dersom jeg skulle inngå en pakt med deg, ville jeg love 
deg noe som vederlag foråt du lovet meg noe. Dersom jeg inngikk en over-
enskomst med deg om å betale deg en viss sum for en bil, og du lovet å gi 
meg bilen for denne summen, ville det være en pakt. I en prestedømspakt 
lover vi Herren noe, og han lover oss noe til gjengjeld for det vi gir ham." 
(I CR, områdekonferansen i Korea 1975, s. 36) 

Prestedømmets ed og pakt forklares i Lære og pakter kapitel 84. Her be-
skrives tydelig de løfter vi gir og de løfter Herren gir når vi mottar det 
melkisedekske prestedømme. 

Skriv på tavlen: Våre løfter og Herrens løfter. Skriv under disse over-
skriftene de løfter vi gir og de løfter Herren gir. 

Les Lære og pakter 84:33. 

VÅRE LØFTER TIL HERREN 

Én del av vers 33 lyder: "Og alle de som er trofaste og erholder disse to 
prestedømmer som jeg har omtalt, og ærer sine kall... " 
Hva er vår del av pakten? 

Vi lover å ære våre kall. Dette betyr at vi vil gjøre vårt beste for å ak-
septere og utføre alle våre kall i prestedømmet. Å ære våre kall er å gjø-
re Herrens rike på jorden større og forøke og utvide det gjennom vår tjen-
este. Vi lover også å være trofaste og holde alle budene når vi mottar 
prestedømmet. 

HERRENS LØFTER TIL OSS 

Les Lære og pakter 84:33-38. Ta pause efter hver del av Herrens løfte, 
skriv det på tavlen og diskuter det. 

Herren lover at dersom vi holder vår del av pakten, vil vi bli "hellig-
gjort av Ånden til fornyelsen av (våre) legemer". (L&p 84:33) Vi kan for-
vente å bli styrket i legeme og ånd når vi oppfyller våre kall. 

Vi kan også bli "Mose og Arons sønner" (L&p 84:34). Mose og Arons sønner 
tildelte Israels barn frelsens ordinanser. Vi har det samme privilegium 
å utdele disse hellige ordinanser gjennom prestedømmet idag. 

Herren lover at vi vil bli "Abrahams ætt" (L&p 84:34). Med andre ord 
kan vi motta de velsignelser som ble lovet Abraham og hans ætt. 

Be et medlem i klassen om å lese Abraham 2:8-11. 

Gud inngikk en pakt med Abraham og hans ætt om at gjennom dem ville alle 
jordens nasjoner bli velsignet med evangeliet. Det er gjennom den makt 
og myndighet som utøves av trofaste prestedømsbærere at disse velsignelser 
gis til verden. 
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Herren lovet også at vi vil bli "Guds utvalgte" (L&p 84:34). Dette betyr 
at trofaste prestedømsbærere som ærer sine kall og inngår i alle prestedøm-
mets hellige og frelsende ordinanser, vil bli gitt fylden av Faderens rike. 

Så sier Herren: "Alt som min Fader har, skal bli gitt (dem)" (L&p 84:38) 

President Spencer W. Kimball forklarte: "Har du noen gang satt deg ned 
for å (telle) de velsignelsene, de krefter, som Herren har? Alle krefter, 
all innflydelse og all styrke vil bli din, og dette er ifølge det hellige 
prestedømmes ed og pakt som du bærer." (I CR3 områdekonferansen i Buenos 
Aires 1975, s. 51) 

Det er ingen tvil om at Herren vil oppfylle sine løfter til de trofaste og 
lydige. Ansvaret er derfor vårt. Når vi ikke holder våre løfter til Her-
en, vil dette hindre ham i å gi oss alt som han er beredt til å gi oss. 

Å ÆRE VÅRE PRESTEDGMSKALL 

I pakten med vår Fader i himmelen har vi lovet å ære våre kall. 

Hva er våre kall i prestedømmet? 

Når vi blir meddelt det aronske prestedømme, ordineres vi til et embede i 
dette prestedømmet: diakon, lærer eller prest. Hvert av disse embeder er 
et kall med vise plikter og ansvarsoppgaver. Embeder i det melkisedekske 
prestedømme er eldste, sytti, høyprest, patriark og apostel. (Se Evan-
geliets prinsipperj kapittel 14, hvor det finnes forklaring på pliktene 
som henhører til disse kall.) 

"Embeder i prestedømmet er et kall om å arbeide på forskjellige områder i 
prestedømmet. Det er ved å foredle våre kall, eller med andre ord ved å 
gjøre det arbeide som kallet medfører, at vi holder prestedømmets pakt og 
arver evig liv." (Håndbok for Det melkisedekske prestedømme3 (1975) s. 
2, PBCTO044N0) 

President Spencer W. Kimball har sagt: 

"Dette prestedømme er ikke noe man leker med. Det er ikke noe man bare 
har for å glemme det. Det er det viktigste i hele verden, og vi mottar 
det med en ed og pakt. 

Herren visste at vi var svake mennesker og kunne bli fristet, og han sa 
at det er derfor han ba oss om å be morgen og aften og alltid. Det er 
derfor han ga oss hjemmeaften slik at vi kunne bli minnet om dette ofte. 
Det er derfor han ga oss prestedømsmøter hvor vi skulle gå og blande oss 
med våre brødre og stadig bli minnet om dette." (I CR, områdekonferansen 
i Korea 1975, s. 40-41) 

Før noen kan ære sitt prestedømskall, må han vite hva som forventes av 
ham. Han må først "lære sin plikt, og (så) med all flid virke i det em-
bedet som han er blitt kalt til." (L&p 107:99) 

Følgende historie viser at president Kimball forsto sine plikter og æret 
sitt kall som diakon. 

"Jeg husker da jeg var diakon. Jeg syntes det var en stor ære å være dia-
kon. Min far tok alltid hensyn til mitt ansvar og lot meg alltid få ta 
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hesten og vognen når jeg skulle samle inn fasteoffer. Mitt ansvar omfat-
tet den del av byen som vi bodde i, men det var nokså langt å gå mellom 
de forskjellige hjemmene, og en sekk mel, et glass med frukt eller grønn-
saker eller et brød ble ganske tungt å bære på. Det var derfor bra å ha 
vognen. Det var en stor ære for meg å utføre dette for min himmelske Fader, 
og det er fremdeles en stor ære å få lov å gjøre (det) . 

Jeg er en diakon, og jeg er alltid stolt over å være det. Når jeg ser 
apostlene gå opp på forhøyningen under et høytidelig møte for å velsigne 
nadverden, og andre generalautoriteter gå opp til nadverdsbordet for å hen-
te brødet og vannet og ydmykt dele det ut til alle som er forsamlet for 
siden å gå tilbake med sine tomme brett, er jeg meget stolt over å være 
en diakon, og en lærer og en prest." {Lys over Norge3 oktober 1975, s. 22) 

Hva var president Kimballs holdning til sitt prestedømskall? 

Hvordan kan vår måte å ære våre kall på ha innflydelse på andre? 

Å M O ™ HJELP TIL Å ÆRE VÅRT KALL 

President Marion G. Romney har sagt: 

For å kunne foredle vårt kall i prestedømmet, er det minst tre ting vi må 
gjøre: 

Det ene er at vi må ha et begrunnet ønske om å gjøre det. 

For det annet må vi granske og studere det evige livs ord. 

Og for det tredje må vi be. (Lys over Norge, desember 1973, s. 520) 

Hvilke tre ting sa president Romney er nødvendige for oss foråt vi kan ære 
våre kall? 

Skriv på tavlen: 

Vi må: 

1. Ha et ønske 
2. Studere Skriften 
3. Be 

Dersom vi gjør disse ting og holder budene, vil vi motta hjelp fra vår him-
melske Fader til å ære våre kall. 

Eldste Orson Pratt, en av Kirkens store misjonærer, trodde på dette^av hele 
sitt hjerte. Da han ble kalt på misjon til Skottland, var det bare åtte med-
lemmer av Kirken i dette landet. De misjonærer som hadde vært i Skottland 
tidligere var blitt tvunget til å forlate området på grunn av mishandling 
og midt i en dusj av stener og søppel. Ved sin ankomst tidlig i 1840, 
"reiste han... til hovedstaden, Edinburgh. Dagen efter at han kom dit, 
klatret han opp på en stenet, ulendt høyde som lå midt i en park. Derfra 
hadde han en praktfull utsikt over den gamle byen. Lokalt ble den kalt 
Arthurs sete, men den kalles Pratts høyde av hengivne hellige. Der bønn-
falt Orson Pratt Herren om å gi ham to hundre sjeler som han kunne omvende. 
Herren hørte og besvarte denne bønn." (Muriel Cuthbert, "Strong Saints in 
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Scotland", Ensign} okt. 1978, s. 36) 

Eldste Pratt æret sitt kall; og andre som fulgte hans eksempel ble også 
velsignet. I 1853, bare tretten år efter at eldste Pratt kaltret opp på 
høyden og bønnfalt Herren om hjelp, fantes det 3291 medlemmer av Kirken 
i Skottland. 

KONKLUSJON 

"Herrens velsignelser blir tilbudt de hellige og verden gjennom dem som 
bærer hans hellige prestedømme.. . Spørsmålet om å bære prestedømmet er ikke 
noen lett eller liten ting, vi har med Herrens kraft og myndighet å gjøre 
som han har gitt til oss ved å åpne himlene i denne tid slik at alle vel-
signelser igjen kan stilles til rådighet f or oss." (Joseph Fielding Smith, 
"Prestdømmets velsignelser", Lys over Norge3 sept. 1972, s. 355-356) 

Frelseren har lovet ved en ed og pakt at når vi ærer våre kall i preste-
dømmet, vil vi motta alt som vår Fader har. Den største gave han har til 
oss er evig liv (L&p 14:7), og vi har det løfte at det kan bli vårt og at 
vi kan hjelpe andre til å oppnå det samme. Vi skulle ofte tenke på de 
store velsignelser som Herren har lovet oss. Når vi gjør dette, vil vårt 
ønske om å holde våre pakter øke og føre oss mot evig liv. 

UTFORDRING 

Bestem deg idag at du vil ære ditt kall. Studer Skriften for å motta in-
spirasjon. Be derefter oppriktig om hjelp. Ha prestedømmets ed og pakt i 
tankene, og husk at vår himmelske Fader ønsker å gi deg alt som han har. 
Vær gavmild i din tjeneste for andre, og bruk dine embeder og kall i pres-
tedømmet for å velsigne deres liv. 

YTTERLIGERE SKRIFTSTEDER 

Jakob 1:17-19 (foredle kall) 
Mosiah 2:20-24 (vi står i gjeld til Gud) 
L&p 58:26-29 (vær ivrig engasjert i en god sak) 
L&p 121:34-36 (prestedømme kontrollert av rettferdighetens prinsipper) 

UERERENS FORBEREDELSE 

Før presentasjonen av denne leksjonen: 

1. Les Lære og pakter 84:1-48. Gjør deg særlig kjent med versene 33-44. 
2. Få hvert klassemedlem til å ta med seg sine standardverker til klassen 

og bruke dem ved lesning og som referansemateriell. 
3. Skaff tavle og kritt 
4. Be klassens medlemmer om å lese eller presentere historier og skrift-

steder i leksjonen. 
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Prestedømmets nøkler Leksjon 2 

Formålet med denne leksjonen er å forbedre vår forståelse av prestedøm-
mets nøkler - deres betydning og bruk. 

INNLEDNING 

En nøkkel brukes til å låse opp døren i et hus. Vi kan ikke på passende 
måte komme inn i et hus medmindre vi mottar nøkkelen eller eierens tilla-
telse. På samme måte kan en mann som bærer prestedømmet bare bruke det 
når han mottar den riktige tillatelse, bortsett fra den rett ektemenn og 
fedre har til å velsigne sine familier. En prest har for eksempel myndig-
het til å ordinere en annen til et embede i det aronske prestedømme,^men 
han kan ikke gjøre det uten å motta tillatelse til å gjøre det fra sin 
biskop eller grenspresident. Denne makt til å gi tillatelse kalles pres-
tedømmets nøkler. 

"Det er imidlertid nødvendig at enhver handling som utføres i kraft av den-
ne myndighet, gjøres til en dertil beleilig tid og på et dertil behørig 
sted, samt på den riktige måte og ifølge den rette orden. Makten til å 
lede disse virksomheter utgjør prestedømmets nøkler." (Joseph F. Smith, 
Læresetninger i evangeliet3 s. 120) 

President Joseph Fielding Smith forklarte: 

"Disse nøkler er presidentskapets rettigheter, og nøklene innebærer makt 
og myndighet til å styre og lede alle Herrens anliggender på jorden. De 
som innehar dem, har makt til å styre og til å kontrollere hvordan alle 
tjener i prestedømmet. Vi kan alle ha prestedømmet, men vi kan bare bruke 
det når vi blir bemyndiget og bedt om å gjøre det av dem som har nøklene." 
("Evige nøkler og retten til å presidere", Lys over Norge, mars, 1973, s. 
108) 

Hva er forskjellen mellom prestedømmet og prestedømmets nøkler? 

Prestedømmet er Guds makt eller myndighet. Nøklene er retten til å bruke 
denne makt eller myndighet på bestemte måter, 

HVEM HAR PRESTEDØMMETS NØKLER? 

Jesus Kristus har alltid hatt alle prestedømmets nøkler. Da han først 
kalte sine tolv apostler, ga Jesus prestedømmet til dem alle sammen. (Se 
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Joh. 15:16) 

Vis bilde 2-a: "Kristus ordinerte sine apostler og ga dem prestedømmets 
nøkler." 

Før han ble korsfestet ga Kristus prestedømmets nøkler til Peter, Jakob 
og Johannes. Dette ble gjort på Forklarelsens berg. (Se Joseph Smith, 
Teachings of the Prophet Joseph Smith3 s. 158; Matt. 17:1-9) Imidlertid 
gikk disse nøkler tapt i århundrene som fulgte apostlenes død. Før men-
neskene kunne bruke prestedømmet igjen, måtte disse nøkler bli gjengitt. 
Av denne grunn sendte Herren Peter, Jakob og Johannes til profeten Joseph 
Smith for å gjengi det melkisedekske prestedømme og dette prestedømmes nøk-
ler (se L&p 27:12-13). 

Disse hellige nøkler er blitt gitt til alle Kirkens apostler og profeter 
og besittes av Kirkens profet og apostler idag. 

Vis bilde 2-b: "President Spencer W. Kimball". 

Selv om enhver apostel har alle prestedømmets nøkler er det Herrens plan 
at bare én mann av gangen bruker disse nøklene på vegne av Kirken. Av 
denne grunn blir den eldste levende apostel (regnet^efter dagen for ordi-
nasjonen, ikke efter alder) ordinert til president for Kirken av De tolvs 
quorum og gitt retten til å bruke alle prestedømmets nøkler. Når han dør 
ordinerer de sittende apostler den neste eldste apostel (presidenten for 
De tolvs quorum) til å bruke sine apostoliske nøkler som president for Kir-

Kirkens president er derfor den eneste mann på jorden som har makt til a 
bruke alle prestedømmets nøkler (se L&p 132:7). Imidlertid delegerer han 
visse nøkler til ledere som hjelper til med å presidere i Kirken. (Disse 
menn omfatter misjonspresidenter, grenspresidenter, tempelpresidenter, 
biskoper, stavspresidenter og presidenter for det melkisedekske prestedøm-
mes quorum.) De delegerer i sin tur en del av sin myndighet (men ikke sine 
nøkler) til menn og kvinner i sine enheter ved å innsette dem i visse 
embeder og kall. 

President Joseph F. Smith forklarte: 

"I sin fylde innehas disse nøkler kun av én person ad gangen, av Kirkens 
profet og president. Han kan overdra en hvilken som helst del av denne 
makt til en annen, og i så fall vil denne person inneha nøklene til bestem-
te virksomheter. En tempelpresident, en stavspresident, biskopen i et ward, 
en misjonspresident og en quorumspresident innehar alle sammen nøkler til 
de virksomheter som utføres innen disse spesielle enheter eller lokaliteter. 
Ens prestedømme tiltar ikke ved disse spesielle utvelgelser." (Læreset-
ninger i evangeliet3 s. 120) 

Når man mottar enten det aronske eller melkisedekske prestedømme, får den 
enkelte personen også nøklene til å virke i det embede han ordineres til 
innen det bestemte prestedømme. Og så lenge han ærer prestedømmet, vil han 
ha nøklene eller makten til å virke i det. Disse nøkler kan bare bli tatt 
fra ham dersom han synder så alvorlig at han må utelukkes. Ellers kan selv 
ikke døden ta dem fra ham. 

På den annen side er det visse krefter og rettigheter som man kan bli gitt 
som bare er midlertidige. En grenspresident har for eksempel nøklene til 
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sin gren bare i den tiden han sitter som grenspresident. Når han avløses 
fra denne stillingen, har han ikke lenger disse nøklene. 

VIKTIGHETEN AV PRESTEDØMMETS NØKLER 

Når et menneske kalles til et midlertidig oppdrag i Kirken som funksjonær 
eller lærer, innsettes han i dette kall. Den funksjonæren i Kirken som inne-
har nøklene til dette kall gir vedkommende retten til å handle i kallet i 
innsettelsesvelsignelsen. Efter det kan ingen annen handle i hans kall -
slik som heller ikke han kan påta seg pliktene i en annens arbeide. Ved-
kommende beholder denne retten helt til han avløses fra stillingen. Denne 
avløsning foretas av den presiderende funksjonær. Efter det har vedkommen-
de ingen rett til å handle i den stillingen han tidligere ble innsatt i. 
Kirkens medlemmer kan innsettes til å virke i stillinger for å tjene i Kir-
ken i en periode på uker, måneder eller år. Lengden på tjenesten er i sam-
svar med behov, individuell utøvelse og Herrens veiledning til presiderende 
funksjonær. 

Selv om både menn og kvinner kan innsettes i kall3 blir bare prestedømsbær-
ere ordinert til embeder i prestedømmet. Disse embeder omfatter diakon, 
lærer, prest, eldste, sytti, høyprest, biskop, patriark og apostel. Ordi-
nasjon til slike embeder gjør en person istand til å virke i Kirken på 
ulike måter, men bare, som nevnt tidligere, når han får tillatelse til det 
av dem som har prestedømmes nøkler. 

Følgende historie viser hvordan riktig bruk av prestedømmets nøkler holder 
orden i Kirken. 

I Kirkens første tid antok Hiram Page at han hadde myndighet til å åpenbare 
Herrens ord til Kirken. Han begynte å fortelle andre om sine åpenbaringer, 
og mange av Kirkens medlemmer trodde alt han lærte dem. Profeten Joseph 
Smith ba og spurte Herren hva han skulle gjøre. Herren svarte ham og sa: 
"Ingen skal beskikkes til å motta bud og åpenbaringer i denne kirke, und-
tagen min tjener Joseph Smith, jr." (L&p 28:2) Han sa også at Joseph 
skulle fortelle Hiram Page at de ting han hadde undervist om og skrevet 
kom fra djevelen. Herren forklarte at Hiram ikke var den som skulle mot-
ta åpenbaring for Kirken. Han sa: "Han er ikke blitt beskikket til dette... 
For alle ting må gjøres med orden." (L&p 28:12-13) 

Profeten Joseph gjorde som Herren ba ham. Han møtte Hiram Page og fortalte 
ham hva Herren hadde sagt. Bror Page ga ydmyket uttrykk for sin sorg og 
lovet å slutte med det han hadde gjort. Idet han så hans omvendelse, ba 
Joseph ham om å reise på en misjon. Senere, ved en konferanse, fortalte 
profeten Kirkens medlemmer hva Herren hadde åpenbaret og ba dem glemme det 
Hiram Page hadde lært dem. De var alle enige og stemte for å godta Joseph 
som sin eneste profet, seer og åpenbarer. (Se Joseph Smith, History of 
the Church, 1:109-15) 

Hvorfor er det viktig at bare én mann utøver alle prestedømmets nøkler? 

HERRENS KIRKE ER ET "ORDENS HUS" 

Fordi prestedømmet er hellig, blir vi bedt om å bruke det med omhu. Preste-
dømmet blir derfor kontrollert på en ordentlig måte for å unngå forvirring 
og hindre at det blir misbrukt. "Se, mitt hus er et ordens hus, sier Her-
ren Gud, og ikke et forvirringens hus." (L&p 132:8) 
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Slik orden har alltid vært en del av Herrens rike på jorden. Moses lærte 
for eksempel nødvendigheten av orden snart efter at han var kalt til å le-
de israelittene. Israelittene trengte lederskap for å holde dem samlet, 
men Moses fant det umulig å lede hele folket alene. Han valgte der "Jae-
lige menn... menn som fryktet Gud, troverdige menn" og kalte dem til å 
være høvdinger. Han innsatte noen til å være høvdinger over hundre, noen 
til å være høvdinger over femti og noen over ti. Han lærte dem hvordan 
de skulle presidere over sine grupper. (Se 2. Mos. 18:17-22) 

Idag har våre prestedømsledere - biskoper og stavs-, distrikts-, misjons-, 
grens- og quorumspresidenter - fått prestedømmets nøkler slik at vi kan 
ledes på en ordentlig måte og motta de nødvendige ordinanser i evangeliet. 
Blant de ansvarsoppgaver Kirkens ledere har fordi de har prestedømmets nøk-
ler er følgende: 

Intervjue dem som skal motta ordinanser. 

Forklare ordinansens betydning. 

Avgjøre om personen er rede eller ikke til å motta ordinansen. 

Føre nødvendige opptegnelser. 

Avgjøre deres verdighet som skal utføre ordinansen. 

Be noen om å lede Kirkens møter. 

Be om oppholdende stemme fra Kirkens medlemmer. 

EN FAR HAR NØKLER TIL Å VELSIGNE SIN FAMILIE 

Efter oppdrag fra Herren, er en far overhode i sitt hjem. For å være ef-
fektiv som familiens åndelige overhode må han ære sitt prestedømme. Hvis 
han gjør det, vil han ha kraft til å lede og velsigne sin familie i kjær-
lighet og harmoni. 

Hvilke nøkler har vi som overhode for vår familie? 

Hva tillater disse nøkler oss å gjøre for medlemmene av vår familie? 

Prestedømmet kan bringe mange vidunderlige velsignelser inn i vårt liv. 
Biskop H. Burke Peterson har skrevet ned noen av disse: 

"Hvis vi vil leve for å oppnå det, vil vi få kraft fra vår himmelske Fader, 
kraft til å bringe fred til en husstand i oppløsning. Vi kan få kraft til 
å velsigne og trøste små barn, bringe søvn til tårevåte øyne i nattens små 
timer. Vi kan få kraft til å bringe lykken inn en familiens hjemmeaften, 
kraft til å bringe en sliten hustrus ustabile nerver til ro. Vi kan bli 
i besiddelse av kraft til å råde en forvirret og sårbar tenåring, velsigne 
en datter før hun går til sitt første stevnemøte eller før hennes tempel-
ekteskap, en sønn før han reiser på misjon eller skole. Vi kan få kraft 
til å helbrede syke og trøste ensomme." (Prestedømmets makt og myndighet, 
Lys over Norge, okt. 1976, s. 24-25) 

Hva mener du om at en verdig far har makt og myndighet til å velsigne sin 
hustru og sine barn? Hvordan ville du føle dersom et medlem av din familie 
ba deg om en slik velsignelse? 
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Søster Kyuln Lee fra Korea mottok trøst fra en prestedømsvelsignelse i sitt 
hjem. Hun forteller følgende historie: 

"Det hendte for omtrent syv år siden da mitt første barn bare var ti måne-
der gammel. Min mann, som var medlem av distriktpresidentskapet i Korea, 
måtte reise lange strekninger nesten hver helg for å utføre sine oppdrag 
for Kirken. Han måtte la meg være alene med vår datter På Hee. Denne spe-
sielle helgen hadde han reist omtrent 435 kilometer til Pusan på lørdag (en 
tur som tok syv timer hver vei) og så vendt tilbake til Seoul den kvelden 
for å være tilstede ved en konferanse i Seoul østre gren på søndag. Det 
var trettende, og jeg syntes synd på ham. 

På Hee var helt frisk lørdag og søndag, og selv om hun var noe urolig under 
nadverdsmøtet, drakk hun sin flaske med melk efter at vi var kommet hjem 
og sovnet. Omkring klokken 21.30 begynte hun å gråte. Hun gråt høyere enn 
vanlig, og da jeg tok henne opp, oppdaget jeg at hun hadde høy feber. Jeg 
visste ikke hva jeg skulle gjøre. Jeg fant ut at det eneste sykehuset som 
var i nærheten hadde stengt for dagen. Skrikene hennes fortsatte en stund, 
og da min mann til sist kom inn av døren, begynte jeg å gråte også. 

Min mann omfavnet både meg og barnet og spurte hva som var galt. På Hee så 
elendig ut. Da jeg fortalte ham hva som hadde hendt, la han fra seg frak-
ken og mappen og tok frem den innviete oljen. Så salvet han vår lille dat-
ter. Jeg husker ikke alle ordene, men efter å ha sagt de "vanlige ordene, 
fortsatte han: 'Himmelske Fader, jeg er takknemlig for livet, for min hus-
tru og mitt barn. Jeg er takknemlig for dette gjengitte evangelium og an-
ledningen til å tjene. Du sendte meg til Pusan og Seoul østre gren for å 
ta meg av noen av Kirkens affærer. Jeg har oppfylt mitt ansvar igår og 
idag, og nå finner jeg mitt barn meget sykt. Du har hjulpet meg hele tiden. 
Vær så snill å hjelpe meg ikveld.' 

Før han avsluttet bønnen, sov barnet, og da jeg så opp, sto min mann der 
med tårer i øynene. 

Vår lille pike går nå i annen klasse og er sunn og lykkelig, men jeg hus= 
ker fremdeles meget klart den del av min manns bønn da han sa til Herren: 
'Jeg har oppfylt mitt ansvar igår og idag.' Jeg håper at jeg vil fort-
sette å støtte ham slik at han alltid kan fortelle Herren at han har vært 
lydig. Hvilken velsignelse å ha en mann som ærer prestedømmet!" ("Our 
Baby, My Husband, and the Priesthood", Ensign, aug. 1975, s. 65) 

Vis bilde 2-c, "Prestedømsvelsignelser er tilgjengelige for alle familie-
medlemmer" . 

Spesielle prestedømsvelsignelser er tilgjengelige for alle familiemed-
lemmer. Et barn med et problem eller en hustru som trenger trøst eller vei-
ledning kan be om en spesiell velsignelse og derved motta den hjelp de 
trenger fra Herren. Når vi mottar slike velsignelser, må vi huske at mange 
prøvelser skal tjene til vår erfaring. Vi skulle løse dem så godt vi kan 
selv. Men når vi finner ut at vi trenger ekstra hjelp, kan vi gå til en 
prestedømsbærer i vår familie, våre hjemmelærere eller en annen prestedøms-
leder og be om en spesiell prestedømsvelsignelse. 

Be brødrene om å fortelle kort om noen av de velsignelser deres familier 
har mottatt gjennom prestedømmet. 

"Faren må hungre og tørste og lengte efter å velsigné sin familie, gå til 
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Herren, gruble over Guds ord og leve ved Ånden for å kjenne Herrens sinn 
og vilje og hva han må gjøre for å lede sin familie." (Ezra Taft Benson, 
God, Family, Country: Our Three Great Loyalities, s. 185) 

I tillegg til å utføre denne form for lederskap, sa eldste Tuttle idet 
han siterte eldste Joseph Fielding Smith: "En verdig far som bærer det 
melkisedekske prestedømme skulle oppmuntres til å navngi og velsigne sine 
barn. Han skulle salve de syke i sitt hjem... Han kan gi sine barn en 
fars velsignelse... Som patriark i sitt hjem er faren også en åpenbarer 
for sin familie... og ... er i denne betydning den som mottar åpenbaringer 
fra Herren til denne familiens gode og velsignelse. (Se Doctrines of Sal-
vation, 3:172)" (A. Theodore Tuttle, "The Role of Fathers", Ensign, jan. 
1974, s. 66-67) Verdige fedre skulle også døpe sine barn, meddele dem Den 
hellige ånds gave og ordinere dem i prestedømmet. Imidlertid kan bare en 
far utføre disse ordinanser efter å ha mottatt tillatelse fra de prestedøms-
ledere som har nøklene. 

KONKLUSJON 

For å utføre visse ordinanser, må vi motta tillatelse fra vår Kirkes ledere 
til å gjøre dette. Denne tillatelse mottas gjennom den som har prestedøm-
mets nøkler. Profeten er den eneste mann på jorden som har alle prestedøm-
mets nøkler, men han har gitt noen av disse nøkler til de ledere som presi-
derer over Kirkens enheter. Disse ledere gir i sin tur oss prestedømsbær-
ere generell tillatelse til å bruke det prestedømme vi bærer. Som fedre 
og bærere av det melkisedekske prestedømme kan vi for eksempel velsigne 
våre familier uten å måtte motta spesiell tillatelse. 

UTFORDRING 

Tenk på og be om hvordan du kan bruke ditt prestedømme for å velsigne med-
lemmene i din familie. 

YTTERLIGERE SKRIFTSTEDER 

L&p 65:1-6 (nøklene til Guds rike overgitt menneske) 
L&p 110:11-16 (nøklene til denne og andre evangelieutdelin^er overgitt 
menneske) 

LÆRERENS FORBEREDELSE 

Før presentasjonen av denne leksjonen: 

1. Studer 1. Kor. 12:12-28. 

2. Be klassens medlemmer om å presentere historier og skriftsteder i 
denne leksjonen. 
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Å ære prestedømmet Leksjon 3 

Denne leksjonen har til formål å helpe oss å forstå prestedømmets hellige 
kraft og styrke vårt ønske om å hedre det. 

INNLEDNING 

"To misjonærer som arbeidet i Hong Kong,... var invitert til middag hos bror 
og søster Wong. Bordet ble dekket med forskjellige tynne boller og taller-
kener. Sister Wong smilte høflig til de to misjonærene fra hjørnet av rom-
met hvor hun tilbredte maten. Om litt satte hun maten på bordet. Eldstene 
var overrasket over middagen. Det var en bolle med ris, men også fat med 
reker og andre orientalske delikatesser som denne fattige flytningefamilien 
på ingen måte hadde råd til. Bror Wong velsignet maten og de begynte å spi-
se; men bror og søster Wong var tilbakeholdene, de forsynte seg svært for-
siktig samtidig som de ville at de to eldstene skulle ta godt for seg av ret-
tene. Eldstene følte at det var oppriktig ment, og selv om de forsto at de 
spiste mye finere mat enn den bror og søster Wong til daglig hadde råd til -
mat som sannsynligvis kostet familien Wong like meget som en hel månedslønn -
følte de allikevel at de ikke ville fornærme, såre eller avslå all den 
stund denne offerviljen var oppriktig. Det var vanskelig å nyte maten or-
dentlig. På den ene side ønsket de å ta imot den gave som så åpenbart kom 
fra hjertet, samtidig som de også forsto at gaven bare kunne komme istand-, 
gjennom vanskeligheter, sult og offervilje. Bror og søster Wong og deres 
sønner forsynte seg bare helt symbolsk. Men da måltid var ferdig, sa de 
seg tilfreds med maten og ville gjerne høre om eldstene var forsynt. Da 
alle reiste seg så søster Wong kunne ta av bordet, trakk en av eldstene 
bror Wong tilside og sa dypt beveget: 'Hvorfor har du hedret oss på denne 
måten ved å ofre så meget av ditt eget for vår skyld?' Med en stillferdig 
vennlighet som bare kunne skyldes at han hadde forlatt sitt hjem og sitt 
land og hadde akseptert sannheten i et fremmed land, sa bror Wong: 'Vi 
gjør dette for dere fordi dere bærere prestedømmet og fordi Gud har sendt 
deres hit for å undervise oss.'" (Jesu Liv og Lære (PMSI0359N0), leksjon 
11, s. 80) 

Hvordan æret bror og søster Wong de som bar Guds prestedømme? 

Hvorfor er det viktig at vi ærer det prestedømme vi bærer? 

PRESTEDØMME - DEN STØRSTE KRAFT PÅ JORDEN 

Prestedømme er den^største kraft på jorden, Det er ikke bare Guds kraft 
gitt til menneske på jorden for å utføre hans verk. Gud og Jesus Kristus 

15 



skapte jorden gjennom den kraft de har. 

Vis bilde 3-a, "Jorden ble skapt ved prestedømets kraft". 

Det er et stort privilegium for oss å ha fått prestedømmet og dets kraft. 
La klassens medlemmer lese Lære og pakter 107:1-4 og finne prestedømmets 
offisielle navn. 

Det virkelige navn Då prestedømmet er "Det Hellige Prestedømmet efter Guds 
Sønns orden". Vi kaller det Det melkisedekske prestedømme for å unngå å 
bruke navnet "Guds Sønn" for ofte. 

Mange av oss forstår ikke hvor mektig prestedømmet er. På Enoks tid ga Gud 
et løften om "at enhver som var ordinert efter denne orden og dette kall 
skulle ha makt gjennom troen til å legge fjellene i grus, skille havet, 
legge vannene tørre, la eleve forandre sin kurs, sette seg opp mot nasjonen-
es hærstyker, dele jorden, bryte ethvert bånd, stå i Guds nærhet; gjøre 
alle ting ifølge sin vilje, ifølge sin befaling." (John Taylor, The Media-
tion and Atonement, s. 84; uthevelse tilføyet) 

Fordi vi bærer prestedømmet, representerer vi Kristus. Derfor må vi gjøre 
det han vil ha oss til å gjøre dersom vi skal ha hans kraft. Vi må adlyde 
hans bud og forsøke å handle på den måten Kristus vil at vi skal handle når 
som helst vi utøver prestedømmet. 

"Ut fra dette forstår jeg at det er iorskjell på prestedømmets myndighet og 
prestedømmets kraft... Alle vi som har prestedømmet, har myndighet til å 
handle for Herren, men effektiviteten av vår myndighet - eller om dere vil, 
den kraft som kommer gjennom denne myndighet - nvhcngev <W det If Vi'.møm-U'r1 
vi føl ger", (H. Burke Peterson "Prestedømmets kraft og myndighet" Lys 
over Norge, okt. 1976, s. 24) 

Dersom vi er verdige, har vi kraft til å velsigne våre familier, motta åpen-
baring henhørende til våre kall i prestedømmet, utføre mirakler og overvin-
ne Satan. Prestedømmet er den kraft hvorved ordinanser utføres, hvorved 
tempelarbeide gjøres og evangeliet forkynnes. Vi kunne ikke motta noen av 
disse ordinanser og velsignelser uten prestedømmets kraft. 

Hvordan har du sett prestedømmets kraft i ditt liv? 

Personlig erfaring hjalp en ung misjonær til å forstå prestedømmets kraft. 

Han og hans ledsager gikk inn i en av de fattige delene av en by for å gi 
en diskusjon. Det unge undersøkerparet var ytterst fattige. Deres koste-
ligste eie var deres første lille datter som på den tiden var meget syk. 
Det lille ansiktet hennes var blått og sort. Hun lukket stadig øynene som 
om hun sovnet. Faren og moren sørget og gråt. De forsto at deres koste-
lige lille datter holdt på å dø. Tanken kom kraftig til denne unge mi-
sjonæren "Bruk ditt prestedømme!" Og så ba han faren om å ta sin lille 
datter i armene. Misjonæren og hans ledsager la så sine hender på det lil-
le hodet til det lille barnet og viste sin tro ved å gi henne en velsignel-
se. Åndens røst fortalte dem at de skulle velsigne henne så hun kunne få 
igjen sin helse og vokse opp til en fin ung kvinne. Denne velsignelse gikk 
i oppfyllelse. Barnet ble friskt. 

Den unge misjonæren gledet seg i Herren for anledningen til å være hans tjen-
er. Hans erfaring var spennende og likevel rolig. Den lærte ham noe om 
Guds mektige kraft. Hvorfor er vår tro viktig ved utøvelsen av prestedøm-
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mets kraft? 

Å ÆRE PRESTEDØMMET 

Når vi holder Guds bud og gjør det arbeide som kreves av oss i prestedømmet, 
ærer vi Herren og det prestedømme vi har. Som bærere av prestedømmet skulle 
vi alltid handle rettferdig. 

Eldste James E. Talmage skrev om sin ordinasjon til prestedømmet og de føl-
elser han hadde da han forsøkte å ære det: 

"Så snart jeg var blitt ordinert, kom en følelse over meg som jeg aldri 
fullt ut har klart å beskrive. Det syntes nesten ikke mulig at jeg, en 
ung gutt, kunne bli så beæret av Gud at jeg ble kalt til prestedømmet... 
Jeg glemte at jeg ikke var annet enn en elleve år gammel gutt; jeg følte 
meg sterk ved tanken på at jeg tilhørte Herren, og at han ville hjelpe 
meg med hva som helst som ble krevet av mig... 

Virkningen av min ordinasjon (til diakon) gjenspeilet seg i alle mine 
aktiviteter som gutt. Jeg er redd jeg enkelte ganger glemte hva jeg var, 
men jeg har alltid vært takknemlig for at jeg som oftest husket det, og 
den påminnelsen tjente alltid til å gjøre meg bedre. Når jeg lekte i 
skolegården og kanskje prøvde å dra uærlig fordel av noe-i leken, eller 
når jeg var midt i en trette med en lekekamerat, kunne jeg komme på det, 
og tanken var like effektiv som om det ble sagt høyt: Jeg er en diakon, 
og det er ikke riktig at en diakon skulle oppføre seg slik! Når det på 
eksamensdager syntes å være så enkelt for meg å skrive av en annen gutts 
arbeide,... sa jeg til mig selv, Det ville være mere ugudelig av meg 
å gjøre noe slikt enn for dem, fordi jeg er en diakon! 

... Betydningen av den store æren som min ordinasjon innebar, gjorde at 
all tjeneste ble ønsket velkommen... 

Den virkningen det hadde på mitt sinn at jeg ble en diakon har aldri av-
tatt. Følelsen av at jeg, som en prestedømsbærer, ble kalt til en spe-
sielle tjeneste for Herren, har gjennom alle år vært en kilde til styrke 
for meg. Når jeg senere ble ordinert til høyere embeder i Kirken, har 
den samme forvissningen kommet til meg hver eneste gang, at jeg i sann-
het ble begavet med kraft fra himmelen, og at Herren krevet av meg at 
jeg skal ære hans myndighet. Med tiden ble jeg ordinert til en lærer, 
en eldste, en høyprest, og tilsist til en Jesu Kristi apostel, og ved hver 
ordinasjon har jeg fått en fornyet og oppløftende følelse; en følelse som 
jeg første gang fikk da jeg ble kalt til å være en diakon i Herrens tjen-
este," (Incidents from the Lives of Our Church Leaders (Diakonenes 
Instruksjons håndbok, 1914, s. 135-136) 

På hvilke måte kan vi ære prestedømmet? (Se Prestedømmets plikter og vel-
signelser, del A, (PBIC0256NO) leksjon 1) 

President Brigham Young sa en gang at "Menn som (bærer).,. Det hellige 
prestedømme, som er betrodd det evige livs ord til verden, skulle som tjen-
ere og representanter for Den aller høyeste, stadig gjennom sine ord og 
gjerninger streve.,, efter virkelig å gjøre ære på deres kalls og embeds 
store guddommelighet." (Discourses of Brigham Young, kap. XII, §8, s. 130) 
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Å BÆRE PRESTEDØMMET MED VERDIGHET 

President Harold B. Lee fortalte følgende: 

"Jeg husker en historie fortalte av en av våre medlemmer som var i det mili-
tære en gang. Han ble invitert til en offisersklubb hvor det akkurat da 
var et drikkeselskap, og mennene oppførte seg temmelig tøylesløst. Han la 
merke til en som skilte seg fra resten og som tilsynelatende ikke var inte-
ressert i hva som foregikk, så han gikk bort til denne mannen som heller 
ikke deltok i selskapeligheten og sa: 'Du ser ikke ut til å være særlig 
interessert i slike selskaper.' Denne unge mannen rettet seg i sin fulle 
høyde og sa: 'Nei, jeg blander meg ikke i denne slags selskaper, for jeg^ 
er medlem av Englands kongehus.' Og vår siste-dagers-hellige offiser sa like 
stolt: 'Det gjør ikke jeg heller, for jeg er medlem av Guds kongehus."1  

(Ye Art the Light of the World, s. 22, se 1. Peter 2:9) 

For å være prestedømmet verdig, må vi ære prestedømmet ved å leve rettferdig. 
President Harold B. Lee har også sagt: "Vi må si; 'Fordi jeg bærer den 
levende Guds prestedømme, er jeg en representant for vår himmelske Fader og 
bærer det prestedømme hvorigjennom han kan arbeide gjennom meg; jeg kan 
ikke på grunn av min tilknytning til Guds prestedømme nedverdige meg til å 
gjøre noen av de tingene jeg kanskje ellers ville ha gjort... Og det er 
dette prestedømsbærere må si til seg selv: 'Vi kan ikke være bærere av 
prestedømmet og være som andre menn. Vi må være annerledes.'" (Ensign, 
jan. 1974, s. 97) Les følgende uttalelse for klassen. Be elevene om å 
finne ut hvordan de kan bære prestedømmet med verdighet. 

Eldste Robert L. Simpson har sagt: 

"Å bære Guds prestedømme med verdighet betyr... at vi ferdes omkring med en 
stille verdighet, ikke bare ved nadverdsbordet, men også på arbeidet, på 
skolen og selv når far går ned gaten på vei til arbeide; vi er prestedøms-
bærere; vi er annerledes, ikke spesielt bedre enn andre, men vi er anner-
ledes. En Guds representant kler seg passende; han er alltid beskjeden... 
Og visselig skulle våre legemer så vel som våre klær være meget, meget 
rene.,. 

Noen ganger trenger en prestedømsbærer å forbedre sitt sporg. Det finnes 
ingen verdighet i ekstrem bruk av sjargon. Banning er en fornærmelse mot 
Gud... Vi raner Gud dersom vi ikke adlyder tiendeloven. (Se Malakias 3:8) 
Ingen prestedømsbærer har større verdighet enn når hans konto hos Herren 
er ajour og fullt og helt betalt. 

Ingen prestedømsbærer har mindre verdighet enn når hans legeme ikke be-
vares og betraktes som et Guds tempel.,. Brødre, vi har virkelig ingen ver-
dighet når vi setter oss opp mot vår himmelske Faders helselov fved å bruke 
alkohol, narkotika eller tobakk)." ( I CR, områdekonferansen i Melbourne, 
1976, s. 38; uthevelse tilføyet) 

Hva foreslo eldste Simpson som en hjelp for oss så vi kan bære prestedøm-
met med verdighet? Skriv de ideer som ble nevnt av klassen på tavlen. 
(Listen kunne omfatte ydmykhet, passende påkledning, beskjedenhet, renhet, 
passende sprog, tiende og lydighet overfor Visdomsordet.) 

Eldste Vaughn J. Featherstone forteller følgende personlige erfaring: 

"Jeg husker at jeg kom hjem fra kontoret en dag omtrent klokken 19.00. Mer-
lene (hans hustru) gikk akkurat for å undervise en Laurbær-klasse, Hun 
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sa: 'Jill føler seg ikke bra - hold-deg i nærheten av henne.' Så Jill og 
jeg holdt oss hjemme sammen. Jeg leste for henne, derefter så jeg på fjern-
syn sammen med henne i omtrent en halv time. Efter det lekte vi en lek 
eller to, og til sist, omkring klokken 21:30, sa jeg: 'Hvordan føler du 
deg , vennen min? ' 

'Jeg føler meg ikke noe særlig bra, far, og mor sa at dersom jeg ikke følte 
meg bedre, kunne jeg be deg om en velsignelse. Vil du gi meg en?' 

Jeg svarte: 'Selvfølgelig, kjære.' Og jeg gikk til mitt rom, skiftet på meg 
dressen, hvit skjorte og slips, og gikk så til sengen der hun lå. Hun satt 
på sengekanten og jeg ga henne en velsignelse. Så gikk jeg tilbake til kles-
skapet, tok av meg den hvite skjorten, slipset og dressen, og gjorde meg 
istand til å legge meg. 

Tror dere hun noen gang vil glemme det? Jeg tviler på det. Hun kan glemme 
velsignelsen, men hun vil aldri glemme at jeg respekterte mitt prestedømme 
og henne nok til å kle meg passende for den anledningen." (A Generation of 
Excellence, s. 145) 

Hvordan bar eldste Featherstone sitt prestedømme med verdighet? 

Det er en stor ære å bære Guds prestedømme, å være medlem av Guds kongehus. 
Vi må være omhyggelige med å bruke prestedømmet med verdighet og holde oss 
verdige til Herrens velsignelser. 

KONKLUSJON 

Prestedømmet er Guds kraft. Som dette er det den største kraft på jorden. 
Vi kan ære prestedømmet ved å huske at vi bærer Guds myndighet og at Her-
ren krever at vi ærer denne myndigheten. Vi bærer prestedømmet med verdig-
het når vi adlyder budene og gjør alt vi kan for å være rettferdige. 

UTFORDRING 

1. Tenk alvorlig over ditt eget prestedømme. Spør deg selv: "Er det noe 
jeg gjør som ikke er rett for en prestedømsbærer å gjøre? Tar jeg mitt 
prestedømme alvorlig nok til at det påvirker alle mine handlinger? 

2. Be flittig for å få den indre følelsen som eldste Talmage beskrev. Be-
stem deg så for en eller to måter du kan forbedre deg på. 

3. Forsøk enda bedre å bære prestedømmet med verdighet ved å forbedre ditt 
liv. 

YTTERLIGERE SKRIFTSTEDER 

1. Peter 2:9 (en utvalgt generasjon) 
L&p 121:39-43 (retningslinjer for prestedømsbærere) 

UERERENS FORBEREDELSE 

Før presentasjonen av denne leksjonen: 
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1. Studer Prestedømmets plikter og velsignelser, del A, kap. 2: "Pres-
tedømmet fra Adam til gjenopprettelsen". 

2. Dersom du ønsker det, så forbered deg til å la klassen synge salmen 
"Høyet opp på fjellets topp" som åpningssang. (Se Evangeliets prin-
sipper, s. 289) 

3. Skaff tavle og kritt. 
4. Be klassens medlemmer om å lese eller presentere historier og skrift-

steder i leksjonen. 
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Formålet med 
prestedømsordinanser 

Denne leksjonen skulle øke vår forståelse av prestedømsordinanser og de-
res betydning i våre liv. 

INNLEDNING 

"Vi tror at hele menneskeheten kan bli frelst gjennom Kristi forsoning ved 
å adlyde evangeliets lover og ordinanser." (3. trosartikkel) 

En ordinans er hva som helst Gud forordner eller påbyr skal være en sådan. 
Ofte bruker vi imidlertid ordet for å henvise til de ritualer og seremonier 
Herren har gitt oss til vår frelse og trøst. (Se Bruce R. McConkie, Mormon 
Doctrine, s. 548) I denne betydning er ordinanser fysiske handlinger som 
symboliserer åndelige opplevelser. Ved å ta del i dem mottar vi den ånde-
lige kraft vi trenger for å forandre vårt liv. Dåpen representerer for 
eksempel blant annet at syndene vaskes bort efter sann omvendelse. 

For å forhindre forvirring og misbruk av disse ritualer, krever vår himmel-
ske Fader at prestedømmets myndighet utfører evangeliets ordinanser. Bare 
når en ordinans er utført av den rette myndighet, vil vår himmelske Fader 
godkjenne utførelsen av ordinansen. 

Det finnes to slags prestedømsordinanser: de som er nødvendige for opphøy-
else og de som blir utført for vår trøst og veiledning. 

ORDINANSER SOM ER NØDVENDIGE FOR OPPHØYELSE 

Skriften forteller oss at det bare er gjennom prestedømmets ordinanser at 
vi kan vende tilbake til vår Fader i himmelen og igjen en gang se ham an-
sikt til ansikt. (Se L&p 84:20-22) 

Skriv de ordinanser som er nødvendige for opphøyelse på tavlen eller vis 
dem på en plansje. (Se forslag under "Lærerens forberedelse") 

President Wilford Woodruff sa: "Ikke noe menneske kan komme inn i Guds 
rike uten at han er født av vann og Ånd... Ikke noe menneske vil motta 
celestial herlighet uten at det er gjennom ordinansene i Guds hus." 
(Journal of Discourses, 19:361) Les Joh. 3:3-5. Hvilke ordinanser nevnes 
i dette skriftstedet? (Dåp og håndspåleggelse for Den hellige ånds gave.) 
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DÅP 

Båpeiis ordinans er den første ordinans vi må motta dersom vi skal kunne le-
ve sammen med vår himmelske Fader. For å vende tilbake til ham, må vi bli 
rene og verdige. Dåpen gjør det mulig for oss å bli tilgitt de synder vi 
har omvendt oss fra. Den lar oss bli rene nok til å leve i Herrens nærhet. 
(Se Prestedømmets -plikter og velsignelser, del A, kapitel 29, HDåps en ved-
varende pakt") 

Hvorfor er dåpen som en begynnelse på et nytt liv? Hvordan hjelper dåpen 
oss til å vende tilbake til vår himmelske Fader? 

Når vi blir døpt, blir vi tatt under vannet. Skriften sammenligner dei.te 
med å begrave vårt gamle jeg. Når vi kommer opp av vannet, er det som om 
vi var blitt vasket rene fra synd og hadde begynt et nytt liv. Med for-
tidens synder vasket bort, mottar vi større åndelig kraft til å forandre 
våre liv og bli mer lik vår himmelske Fader. Inviter klassens medlemmer 
til å fortelle hvordan dåpen påvirket deres liv. 

NADVERDEN 

Nadverdens ordinans minner oss om de løfter vi inngikk da vi ble døpt. Når 
vi tar av brødet og vannet, husker vi igjen vår Frelsers liv og offer. Vi 
husker vårt løfte om å følge ham„ Når vi verdig tar del i nadverden, er 
den en kilde til åndelig styrke. Den hjelper oss til å utvikle større 
kraft til å holde budene fordi vi gjennom oppriktig omvendelse og verdig 
deltagelse i nadverden kan bli renset fra synder som vi har begått efter 
dåpen. Det er slik vi fornyer og holder ved like vår dåpspakt» 

DEN HELLIGE ÅNDS GÅVE 

Vis bilde 4-b> "Å meddele noen Den hellige ånds gave er en ordinans til-
hørende det melkisedekske prestedømme." 

Joseph Smith sa en gang: 

"Dåpen i vann er til ingen nytte medmindre den ledsages av dåp med ild 
og Den hellige ånd, for de er nødvendigvis uadskillelig forenet. Et men-
neske må fødes av vann og ånd for å komme inn i Guds rike." (Teachings of 
the Prophet Joseph Smith, s. 360) 

Hvorfor er Den hellige ånds gave nødvendig for oss foråt vi kan bli opphøy-
et? 

Den hellige ånds gave ved håndspåleggelse er lovet til dem som har omvendt 
seg fra sine synder og er blitt døpt og bekreftet som medlemmer av Jesu 
Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Denne ordinans som utføres av menn 
som bærer det melkisedekske prestedømme, gir oss retten til å ha Den hel-
lige ånd som vår veileder gjennom denne jordiske eksistens, og hjelper oss 
til å adlyde evangeliets lover, prinsipper og ordinanser. Den hellige ånd 
kan bære vidnesbyrd om Faderen og Sønnen (3. Nephi 28:11), vise oss ting 
som skal skje (Joh. 16:13), bringe klarhet i vår hukommelse (Joh. 14:26) 
og lære oss om sannheten om alle ting (Moroni 10:5). (Se Prestedømmets 
plikter og velsignelser, del A, kapitel 30, "Den hellige ånds gave") 

Hvordan har Den hellige ånd påvirket ditt liv? La klassens medlemmer for-
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teller om personlige erfaringer. 

ORDINASJON TIL DET MELKISEDEKSKE PRESTEDØMME 

Vis bilde 4-c, "Ordinasjon til det melkisedekske prestedømme er nødvendig 
for opphøyelse". 

Verdige mannlige medlemmer av Kirken må ordineres til det melkisedekske 
prestedømme for å oppnå opphøyelse. Denne ordinasjon gir en mann anledning 
til å motta Guds makt og myndighet hvorved han kan utføre ordinansene for 
sine kjære, både levende og døde. Prestedømmet blir for ham en kilde til 
kunnskap og det vil hjelpe ham til å forstå det som er åndelig. Det vil 
hjelpe ham til å tjene sin neste og utføre Guds verk her på jorden. 

Noen av de måter en kvinne kan motta det melkisedekske prestedømmes velsig-
nelser på er ved å motta evangeliets ordinanser ved håndspåleggelse av pres-
tedømmet og ved å gifte seg med en rettferdig prestedømsbærer. De velsig-
nelser som kommer til et hjem når en mann foredler sitt prestedømme påvir-
ker hans hustru i like stor grad som de påvirker ham selv. Kanskje den vik-
tigste måten hun tar del i prestedømmets velsignelser på er ved å motta sin 
begavelse (endowment) og gifte Seg i templet. 

BEGAVELSEN (endowment) 
Vis bilde 4~d, "New Zealand tempel". 

Begavelsen er en hellig ordinans som bare utføres i templet. President 
Brigham Young sa: "Din begavelse (endowment) tar sikte på at du skal motta 
alle de ordinanser i Herrens hus som du vil trenge efter at du har forlatt 
dette liv, for å kunne vende tilbake til Faderens nærhet, passere englene 
som vokter portene, og skal kunne gi dem nøkkelord, tegn og kjennetegn 
henhørende til Det hellige prestedømme og gå inn til din evige opphøyelse 
til tross for jord og helvete." (Brigham Young i Journal of Discourses, 
2:31 og Veien til celestialt ekteskap, PMSI0632N0, s. 254) 

Tempelbegavelsen lærer oss mange ting som vi må vite og gjøre for å ven-
de tilbake til vår Fader i himmelen. Vi gir også Herren visse løfter. Vi 
lover for eksempel å adlyde kyskhetsloven fullstendig. Vi lover å være ly-
dige og villige til å gi alt vi har for å hjelpe til i Herrens verk. Fordi 
disse løfter er så hellige, gis begavelsen kun til dem somharvist at de 
er villige til å holde vår himmelske Faders bud. For å minne dem om disse 
løfter mottar de en hellig garment som de skal kle sitt legeme med. 

Hvordan kan det å overholde disse løfter hjelpe oss til å vende tilbake til 
vår himmelske Fader? 

TEMPELEKTESKAP 

Tempelekteskapets ordinans er også nødvendig dersom vi skal bli vår Fader i 
himmelen lik. Familieopphøyelse krever at vi og våre familier besegles til 
hverandre for all evighet. Av denne grunn må vi lære våre barn ærbødighet 
for templet og forberede dem til tempelekteskap. 

Les følgende historie fortalte til president Harold B. Lee av en av arbei-
derne i Salt Lake tempel. 
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"En morgen for ikke så lenge siden satt jeg og leste ved pulten i huset 
ved tempelporten da jeg ble oppmerksom på at det banket på døren. Der sto 
to små gutter på omkring syv eller åtte år. Da jeg åpnet døren, la jeg 
merke til at de var fattislig kledt og hverken var blitt vasket eller gredd. 
De så ut som om de hadde reist hjemmefra før far og mor hadde våknet den 
morgenen. Da jeg kikket bak disse små fyrene, så jeg to små barn i hånd-
kjerrer. Som svar på mitt spørsmål om hva de ønsket, pekte en av guttene 
på sin lillebror i kjerren og svarte: 'Han heter Joe. Vil du hilse på 
ham? Det er lille Joes fødselsdag - han er to år gammel idag, og jeg har 
lyst til at han skal komme nær templet slik at han når han blir gammel vil 
huske at han rørte ved templet da han var to år gammel.' 

Idet han pekte på den andre lille gutten i den andre kjerren, sa han: 
'Dette er Mark. Han er også to år gammel.' Så spurte han med en høy-
tidelig, ærbødig holdning som er skjelden hos barn i den alderen: 'Kan 
vi gå bort dit og røre ved templet?' Jeg svarte: 'Sannelig kan dere det.' 
De puffet de små kjerrene over til templet og løftet opp de små og la 
hendene deres på den hellige bygningen. Mens jeg sto der med en klump i 
halsen, hørte jeg den lille gutten si til sin lillebror: 'Nå vil du alltid 
huske at du rørte ved templet da du var to år gammel, Joe.' De takket meg 
og gikk hjem." ("Marriage f or Eternity", Improver, $ Era, juni 1957, s. 
406) 

La et medlem i klassen lese Lære og pakter 131:1-4. 

Hvorfor er det ifølge dette skriftstedet så viktig å gifte seg i templet? 

Evig ekteskap, som bare utføres i templer, gjør det mulig for familier å 
leve sammen i all evighet. En av tempelekteskapets største velsignelser 
er at det gjør det mulig for oss å få en evig familie slik som vår himmel-
ske Fader har. 

Hvordan kunne kunnskap om at ditt ekteskap er evig bety en forskjell i 
ditt ekteskap og ditt forhold til familien ellers? 

Hvorfor skulle vi betrakte tempelekteskap som en viktig ordinans? 

ORDINANSER TIL TRØST OG VEILEDNING 

Skriv på tavlen de ordinanser som gis til trøst og veiledning eller vis 
dem på en plansje. (Se forslag under "Lærerens forberedelse") 

Å NAVNGI OG VELSIGNE BARN 

Vis bilde 4-e, "Barn blir vanligvis navngitt og velsignet under vidnesbyrd-
møtet". 

Barn blir vanligvis velsignet under et faste-og vidnesbyrdmøte. Det lille 
barnet får offisielt et navn, og det blir gitt en velsignelse av en som 
bærer det melkisedekske prestedømme, fortrinnsvis faren (se L&p 20:70) 

Dersom noen har velsignet sine egne barn, så spør om vedkommende vil for-
telle om de følelsene han hadde ved en slik anledning. Fortell derefter 
denne historien som viser hvordan vår Fader i himmelen hjelper oss til å 
utføre ordinanser. 
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"En nybakt far fortalte en... historie om inspirasjon, en inspirasjon som 
wardets medlemmer faktisk hadde vært vidne til. 'Jeg er meget rørt idag. 
Da jeg sto der og skulle velsigne Mark, var jeg ikke sikker på hva jeg skulle 
si, selv om jeg hadde tenkt på enkelte ting. Men da jeg holdt ham i mine 
hender og begynte å be, begynte inntrykkene å strømme på. Jeg var ikke 
overlatt til meg selv når det gjaldt å gi min sønn en velsignelse. Herren 
inspirerte meg gjennom Den hellige ånds kraft så jeg visste hva jeg skulle 
si.'"(Jay Å. Parry, "Miracles Today?" Ensign3 jan. 1978, s. 53) 

Å SALVE DE SYKE 

Vis bilde 4-f, "Trofaste eldster har makt til å gi de syke en velsignelse 
om god helse". 

Å salve de syke er en annen ordinans som menn som bærer det melkisedekske 
prestedømme kan utføre. Akkurat som Jesus velsignet de syke, har trofaste 
eldster i Kirken makt til å velsigne og helbrede syke. Eldster må imidler-
tid huske at når de velsigner syke, blir Herrens vilje gjort. (Se L&p 
42:43-48) 

Be klassens medlemmer om å fortelle om sine opplevelser med å salve syke. 

INNVIELSE AV OLJE 

Innvielse av olje utføres av menn som bærer det melkisedekske prestedømme 
som en forberedelse til å salve de syke. Bare rene olivenolje blir inn-
viet for å brukes til å salve de syke. 

PATRIARKALSKE VELSIGNELSER 

Patriarkalske velsignelser er inspirerte velsignelser som blir gitt til 
verdige medlemmer av Kirken av ordinerte patriarker. Disse velsignelsene 
er ment å gi enkeltmennesker råd og veiledning. Patriarkalske velsignel-
ser gitt av ordinerte patriarker blir nedtegnet og oppbevart av Kirken. 
De er personlige og hellige, og skulle derfor ikke offentliggjøres. 

EN FARS VELSIGNELSE 

En fars velsignelse kan bli gitt ved spesielle anledninger i familiemed-
lemmenes liv. Slike anledninger som misjon, ekteskap eller at man reiser 
bort for å gå på skole tilskynder ofte en far til å gi sitt barn en spe-
siell velsignelse. En fars velsignelse kan også bli gitt for å hjelpe en-
keltmennesker til å møte prøvelser eller avgjøre viktige spørsmål og pro-
blemer. 

VELSIGNELSER TIL TRØST OG VEILEDNING 

Når en fars velsignelse ikke er tilgjengelig, kan velsignelser til trøst 
og veiledning bli gitt av biskoper, grenspresidenter, hjemmelærere eller 
andre som bærer det melkisedekske prestedømme. Disse velsignelser ligner 
en fars velsignelse. De hjelper enkeltmennesker til å forberede seg til 
spesielle hendelser i livet eller til å overvinne problemer som krever 
spesiell hjelp fra vår himmelske Fader. 
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Be klassen om å fortelle om sine opplevelser angående disse velsignelser. 

INNVIELSE AV GRAVER 

Innvielse av graver utføres gjennom det melkisedekske prestedømme. Inn-
vielsesbønnen inneholder vanligvis trøstende ord for familien til avdøde, 
ber om særlig beskyttelse over graven og omfatter andre velsignelser slik 
Ånden måtte tilskynde. 

KONKLUSJON 

Vi har fått prestedømmets ordinanser for å hjelpe oss til å vende tilbake 
til vår Fader i himmelen. For at de skal være akseptable for Gud må 
imidlertid ordinansene utføres av den riktige prestedømsmyndighet. Pre-
sident Lorenzo Snow sa: 

"Det finnes bare en måte å sikre seg opphøyelse og herlighet på. Vi må 
bli døpt til syndenes forlatelse, og hender må legges på våre hoder for 
at vi skal få motta Den hellige ånd. Disse og andre ordinanser er absolutt 
nødvendige for opphøyelse og herlighet." CMillemal Star3 27. juni 1895, 
s. 405) 

Andre ordinanser gir oss veiledning og trøst. Når de utføres korrekt 
ledsages prestedømmets ordinanser av stor åndelig styrke som hjelper oss 
til å forandre vårt liv til det bedre. 

Man må huske at de lovede velsignelser som følger en hvilken som helst 
ordinans bare trer i kraft ved et rettferdig liv. 

UTFORDRING 

1. Legg særskilte planer for å motta alle ordinanser som er nødvendige 
for opphøyelse. 

2. Lev verdig så du kan administrere i prestedømmets ordinanser for an-
dre. 

3. Planlegg å gjøre hver ordinans som utføres for medlemmer av din fami-
lie til en spesiell hellig hendelse. 

YTTERLIGERE SKRIFTSTEDER 

Jakob 5:14-15 (eldster har makt til å velsigne de syke) 
Mosiah 13:30 (viktigheten av å gi akt på ordinanser) 
3. Nephi 11:32-40 (nødvendigheten av dåp og Den hellige ånds gave) 
Mormon 9:24 (håndspåleggelse for å velsigne de syke) 
L&p 20:41 (å motta Den hellige ånds gave) 
L&p 105:33 (Begavelse (endowment) blir gitt) 

LÆRERENS FORBEREDELSE 

Før presentasjonen av denne leksjonen: 

1. Forbered deg til å skrive de ordinanser som er nødvendige for opp-
høyelse opp på tavlen eller skriv dem opp på en plansje: dåp, nad-
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verd, håndspåleggelse for Den hellige ånds gave, ordinasjon til det 
melkisedekske prestedømme, begavelse (endowment) og tempelekteskap. 

2. Forbered deg til å skrive ordinansene som blir gitt til trøst og vei-
ledning, opp på tavlen eller skriv dem opp på en plansje: Å velsigne 
barn, å salve syke, å innvie olje, patriarkalske velsignelser, en fars 
velsignelser, velsignelser til trøst og veiledning og å innvie graver. 

3. Be klassens medlemmer om å lese eller presentere historier og skrift-
steder i leksjonen. 

Merk: Gå ikke i detalj angående utførelsen av ordinansene. Denne in-
formasjon vil bli gitt i leksjon 5. 

34 



Å utføre 
prestedømsordinanser 

Denne leksjonen har til hensikt å lære oss hvordan vi skal utføre preste-
dømsordinanser . 

INNLEDNING 

Herren har fortalt oss: "Derfor, må enhver lære sin plikt, og med all flid 
virke i det emhedet som han er blitt kalt til." (L&p 107:99) Prestedøms-
bærere skulle vite hvordan de skal utføre prestedømsordinanser og være ver-
dige til å ha Den hellige ånds veiledning når de utfører dem. 

Vår evne til å velsigne andres liv gjennom prestedømsvelsignelser avgjøres 
av vår trofasthet og lydighet. Joseph Fielding Smith har fastslått: 

"Like sikkert som jeg er til, er jeg viss på at vi ville oppleve flere til-
kjennegivelser av Guds ånd, eksempelvis når det gjelder å helbrede de syke, 
hvis vi holdt oss bare litt nærmere disse fundamentale sannheter som å ut-
øve tro på Gud ved å utføre våre plikter som medlemmer av Kirken." 
(Frelsende læresetninger, 2:253) 
Vår effektivitet som prestedømsbærere kan også forøkes gjennom bønn. Før 
å utfører prestedømsordinanser skulle vi søke Herren i bønn. Selv faste 
kan noen ganger være nødvendig ved spesielle omstendigheter. (Se Prestedøm-
mets plikter og velsignelser3 del A3 leksjon 31, "Faste og bønn") Dersom 
vi nærmer oss Herren i en ånd av bønn og faste og efterlever vår himmelske 
Faders læresetninger så godt vi kan, vil Ånden lede oss i vårt prestedøms-
arbeide. 

HVILKE ORDINANSER KAN VI UTFØRE? 

Hvilke ordinanser kan vi utføre gjennom de embeder vi har i prestedømmet? 
Bruk følgende informasjon for å hjelpe til i diskusjonen, 

DIAKONER 

Diakoner deltar i nadverdsordinansen ved å dele ut nadverden til Kirkens 
medlemmer. 

LÆRERE 

Lærere deltar i nadverdsordinansen ved å forberede nadverden. De deler 
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også ut nadverden når en diakon er fraværende. 

PRESTER 

Prester deltar i nadverdsordinansen ved å fremsi velsignelsen over brødet 
og vannet. De kan hjelpe til med å forberede og dele ut nadverden når det 
er nødvendig. Dersom de får myndighet til det av biskopen eller grenspre-
sidenten, kan prester utføre dåpens ordinans, meddele det aronske prestedøm-
me og ordinere en annen til et embede i det aronske prestedømme. 

ELDSTER 

Eldster kan utføre alle ordinanser i det aronske prestedømme. I tillegg kan 
de velsigne og navngi barn, bekrefte medlemmer av Kirken og meddele Den 
hellige ånds gave, innvie olje, salve syke, innvie graver, gi en fars vel-
signelse til sine familiers medlemmer og velsignelser til trøst og veiled-
ning. De kan meddele det melkisedekske prestedømme og ordinere andre til en 
eldstes embede når de får myndighet til dette av stavs- eller misjonspresi-
denten. 

SYTTI 

Sytti (hvis særlige oppdrag det er å gjøre misjonærarbeide) kan utføre alle 
ordinanser som tidligere er nevnt. 

HØYPRESTER 

Høyprester kan også utføre alle de ordinanser som hittil er nevnt. I til-
legg kan de ordinere en annen prestedømsbærer til en høyprests embede når 
de får myndighet til å gjøre dette. Deres spesielle oppdrag er å presidere 
over Kirkens affærer. For mer fullstendig informasjon om de ordinanser som 
utføres av prestedømmet, se Prestedømmets plikter og velsignelser3 del A 
leksjonene 5, 6, 7 og 9. 

HVORDAN ORDINANSENE UTFØRES 

Det finnes ingen fastsatte ord for prestedømsordinanser som blir utført 
utenfor templene - unntak er dåpen og nadverdsbønnene. Men ordinanser som 
dåp, nadverden, bekreftelse, meddelse av prestedømmet eller velsignelse og 
navngiving av barn må utføres på en opphøyet måte og under ledelse av en 
som har nøklene. Alle ordinanser blir utført i Jesu Kristi navn og med pres-
tedømmets myndighet. (Se leksjon 3 i denne håndboken.) Når vi utfører pres-
tedømsordinanser skulle vi forstå at vi handler på vegne av Frelseren. 

Velg noen av følgende ordinanser. Gjennomgå dem i detalj og demonstrer 
dem. La klassens medlemmer øve seg på å utføre ordinansene. Dersom en 
prestedømsbærer i klassen skal utføre en ordinans i nær fremtid, så gjennom-
gå ordinansen for å hjelpe ham. Merk: Sørg for at ikke bærere av det 
aronske prestedømme øver seg på ordinanser som utføres av bærere av det 
melkisedekske prestedømme. 

Følgende informasjon, tatt fra Retningslinjer for prestedømsledere i grupper 
eller små grener, (PBMP0054N0) drøfter de grunnleggende ordinanser i 
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evangeliet som administreres av prestedømmet. 

Å VELSIGNE OG NAVNGI BARN 

Verdige fedre som bærer det melkisedekske prestedømme skulle oppmuntres til 
å velsigne sine egne barn. Nar en far, enten han er medlem av Kirken eller 
ikke, ber om tillatelse til å holde sitt eget barn mens eldstene gir det 
velsignelsen, kan han få tillatelse til dette. Den eldste som uttaler vel-
signelsen skulle: 

1. Ta barnet i armene (medmindre, som nevnt ovenfor, faren ønsker å holde 
barnet) eller legge hendene på barnets hode dersom det er et eldre barn. 

2. Tiltale vår himmelske Fader som i bønn. 

3. Fastslå den myndighet (det melkisedekske prestedømme) ordinansen utføres 

4. Gi barnet et navn. 

5. Tilføye en velsignelse efter som Ånden tilsier. 

6. Avslutte i Jesu Kristi navn. 

1. Dåp kan utføres bare av en verdig prest eller bærer av det melkisedekske 
pres tedømme. 

Prestedømsbæreren skulle: 

1. Stå i vannet sammen med vedkommende som skal døpes. 

2. Holde dåpskandidatens høyre håndledd i sin venstre hånd og la dåps-
kandidaten holde prestedømsbærerens venstre håndledd med sin venstre hånd. 

3. Heve sin høyre arm i rett vinkel. 

4. Kalle dåpskandidaten ved navn og si dåpsbønnen (se L&p 20:73) 

5. Legge hånden på dåpskandidatens rygg og senke ham helt under vannet. 

6. Hjelpe vedkommende opp av,vannet. (Dersom en del av dåpskandidatens 
legeme eller påkledning ikke ble fullstendig neddykket i vannet, skal hele 
ordinansen, bønnen inkludert, gjentas.) 

BEKREFTELSE OG Å SKJENKE DEN HELLIGE ÅNDS GAVE 

Bare en bærer av det melkisedekske prestedømme kan bekrefte det nye medlem-
met og meddele ham Den hellige ånd. Han skulle: 

1, Legge sine hender på hodet til den som skal bekreftes. 

2. Kalle vedkommende ved fullt navn. 
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3. Fastslå den myndighet (det melkisedekske prestedømme) ordinansen ut-
føres ved. 

4. Bekrefte vedkommende som medlem av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers 
Hellige. 

5. Meddele Den hellige ånd. 

6. Tilføye en velsignelse efter som Ånden tilsier. 

7. Avslutte i Jesu Kristi navn. 

NADVERDEN 

Nadverden er en svært hellig ordinans og administreres under ledelse av 
den prestedømsfunksjonær som presiderer over møtet. 

Et stykke brød skulle legges på et rent fat på et lite bord. Små beger 
eller glass med litt vann i skulle også settes på bordet. Det skulle være 
nok glass til at alle som er tilstede får hvert sitt. Brødet og vannet skul 
le dekkes med en ren hvit duk. Brødet skulle avdekkes før det blir velsig-
net, og fatet skulle igjen dekkes så snart brødet er utdelt. Samme fremgangs 
måte skulle følges for vannet. 

Under nadverdsalmen skulle prestedømsbæreren bryte brødet i biter. Efter 
salmen skal prestedømsbæreren knele og uttale velsignelsen over brødet (Se 
L&p 20:77). Det brød som er blitt velsignet deles så ut til Kirkens med-
lemmer. 

Efter at brødet er utdelt, skulle prestedømsbæreren knele og uttale velsig-
nelsen over vannet (Se L&p 20:79, erstatt ordet vin med vann). Det vannet 
som er blitt velsignet deles så ut til Kirkens medlemmer. 

Nadverden skal ryddes av bordet så snart som mulig efter møtets avslutning. 
Dersom det er brød igjen, kan det på en passende måte brukes til mat. 

Prester eller bærere av det melkisedekske prestedømme kan velsigne nadver-
den. Lærere og diakoner har ikke myndighet til å gjøre det (se L&p 20:58) 
Diakoner, lærere, prester og bærere av det melkisedekske prestedømme kan 
utnevnes til å dele ut nadverden. Det personlige utseende hos alle som del-
tar skal gjenspeile den hellighet hvorved ordinansen blir utført. 

Å MEDDELE PRESTEDØMMET OG ORDINERE EN PERSON TIL ET EMBEDE I PRESTEDØMMET 

Ordinasjoner til embeder i det aronske prestedømme utføres ved eller under 
ledelse av passende prestedømsleder. Prester kan ordinere andre til em-
beder i det aronske prestedømme når han blir pålagt det av prestedømsleder-
en. Ordinasjon til en eldstes embede utføres under ledelse av stavs- eller 
misjonspresidenten. Ordinasjoner til syttis og høypresters embede må le-
des av stavspresidenten. 

Den prestedømsbærer som utfører handlingen skal: 

1. Legge sine hender på vedkommendes hode. 
2. Kalle vedkommende ved fullt navn. 
3. Fastslå den myndighet (det melkisedekske eller aronske prestedømme) 
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ordinansen utføres ved. 
4. Meddele det melkisedekske prestedømme eller det aronske prestedømme slik 
tilfellet tilsier medmindre det tidligere er blitt meddelt. 
5. Ordinere til det bestemte embede i det melkisedekske eller aronske pres-
tedømme og meddele de rettigheter, krefter og myndigheter som tilhører dette 
embede. 
6. Tilføye en velsignelse slik Ånden tilsier. 
7. Avslutt i Jesu Kristi navn. 

INNVIELSE AV OLJE 

Olivenolje må være innviet før den brukes til å salve syke. Man må sikre 
seg en god kvalitet av ren olivenolje, og de som bærer det melkisedekske 
prestedømme skulle innvie den til dens hellige formål. Ingen annen type 
olje skal benyttes. 

Prestedømsbæreren skal: 

1. Holde den åpne beholderen med olivenolje. 
2. Påkalle vår himmelske Fader som i bønn. 
3. Fastslå den myndighet (det melkisedekske prestedømme) som oljen innvies 

4. Innvie oljen (ikke beholderen) og beskikke den til velsignelse for og 
salvelse av syke og lidende. 
5. Avslutte i Jesu Kristi navn. 

Å SALVE DE SYKE 

Ordinansen å salve en syk består av to deler: salvelsen og beseglingen. 
Salvelsen utføres av én bærer av det melkisedekske prestedømme. Han 
skal: 

1. Salve den sykes hode idet han bruker litt av oljen. 
2. Kalle vedkommende ved fullt navn. 
3. Fastslå den myndighet (det melkisedekske prestedømme) som ordinansen 
utføres ved. 
4. Fastslå at han salver med innviet olje. 
5. Fastslå at han handler i Jesu Kristi navn. 

Vanligvis besegler to eller flere bærere av det melkisedekske prestedømme 
salvelsen. 

De legger sine hender på den sykes hode og en av dem taler. Han: 

1. Kaller den syke ved navn, 
2. Fastslår den myndighet (det melkisedekske prestedømme) som ordinansen 
utføres ved. 
3. Besegler og bekrefter den salvelse som allerede har funnet sted, 
4. Uttaler en velsignelse eftersom Ånden tilsier, 
5. Avslutter i Jesu Kristi navn. 

INNVIELSE AV GRAVER 

Innvielse av graver skal gjøres av en bærer av det melkisedekske prestedøm-
me slik det bestemmes av den presiderende prestedømsleder efter samtale 
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med familien. Han skal: 

1. Påkalle vår himmelske Fader som i bønn. 
2. Fastslå den myndighet (det melkisedekske prestedømme) som ordinansen 
utføres ved. 
3. Innvie gravstedet som hvilested for den avdødes legeme. 
4. Be til Herren, hvis det er passende, at dette lille stedet på jorden 
må helliges og beskyttes til tiden for legemets oppstandelse og gjenforen-
else med Ånden. 
5. Anmod Herren om å trøste familien, og si det som Ånden tilsier. 
6. Avslutt i Jesu Kristi navn. 

EN FARS VELSIGNELSE TIL SINE BARN 

Det første presidentskap har utgitt følgende uttalelse om fremgangsmåten for 
en fars velsignelse til sine barn: 

"Det er sikkert at vi må legge ny og ytterligere vekt på den oppgave en 
far har når det gjelder å gi velsignelser til barna i familien. Vi er av 
den oppfatning at ansvaret for å si noe om slektslinje når det gjelder en 
offisiell patriarkalsk velsignelse generelt skulle ligge hos de ordinerte 
patriarker i stavene, men vi kan allikevel la døren stå ulåst slik at en-
hver far som måtte føle seg inspirert til å erklære slektslinjen når han 
gir sitt barn en fars velsignelse, ikke skal hindres i å gjøre dette. 

Vi skulle oppmuntre og oppfordre alle fedre til å gi velsignelser til sine 
barn når de f.eks. skal ut i militærtjeneste, eller reise ut av hjemmet 
for å gå på skole, for å reise på misjon, eller ved andre passende anled-
ninger." (Se G''turell instruks jon shåndb ok, s. 63) 

En fars velsignelse kan opptegnes i familieopptegnelsene, men den opp-
bevares ikke i Kirkens arkiver. 

VELSIGNELSER TIL TRØST OG VEILEDNING 

Ved spesielle anledninger kan ledere i det melkisedekske prestedømme, 
biskoper, fedre (for sine familier) og andre som bærer det melkisedekske 
prestedømme, efter eget initiativ eller når de blir anmodet, gi særlige 
velsignelser til trøst og veiledning efter som omstendighetene tilsier. 
Situasjoner som kan være grunn til slike velsignelser omfatter tider med 
press eller prøvelser, mentale, følelsesmessige eller fysiske vanskeligheter 
(som ved et dødsfall i familien) eller når man venter på å opereres. 
Hvis det er sykdom, kan velsignelsen være en del av salvelsens ordinans for 
den syke; ellers kan den være en velsignelse som gir trøst. 

Det er tilfeller da enkeltpersoner skulle løse sine problemer uten en 
spesiell prestedømsvelsignelse. Ingen klart definert regel kan lages for 
å bestemme hva man skal gjøre i ethvert tilfelle bortsett fra å søke Her-
rens inspirasjon. 

Som det vanlige mønster for å gi en velsignelse av dette slag, skal person-
en som gir velsignelsen: 

1. Legge sine hender på hodet til den person som skal velsignes. 
2. Kalle vedkommende ved fullt navn. 
3. Fastslå den myndighet (det melkisedekske prestedømme) som velsignelsen 
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utføres ved. 
4, Uttale takk, og gi råd, formaning og løfter slik Ånden tilsier. 
5. Avslutte i Jesu Kristi navn. (Se Retningsling ev for Det melkise-
dekske pr ss tedørme (PBCTO044NO), s. 25-27) 

Dåps- og nadverdsbønnene må uttales nøyaktig. Dersom vi gjør en feil, skul-
le vi rette på den. (Se Generell instruks jons håndbok, nummer 3, 1. mars, 
1978, for retningslinjer.) La hver bærer av det melkisedekske prestedømme 
innvie noe olivenolje til seg selv og for andre i klassen som måtte trenge 
noe i sitt hjem. 

KONKLUSJON 

Som prestedømsbærere skulle vi forberede oss til tider da vi trenger å ut-
føre ordinanser. Det å være rede til å utføre prestedømsordinanser betyr 
at vi lever efter budene så godt vi kan og at vi vet hvordan ordinansene 
skal utføres. Slik forberedelse vil bringe velsignelser både til oss selv 
og til andre. 

UTFORDRING 

1. Studer fremgangsmåten for hvordan ordinansene skal utføres. Sett 
som mål å lære en hver uke. 

2. Tenk på ett område i ditt liv hvor du kan forbedre din verdighet til å 
utføre prestedømsordinanser. Bestem deg for å forbedre ditt liv på det 
området. 

YTTERLIGERE SKRIFTSTEDER 

Matteus 3:13-16 (Jesu dåp) 
Markus 6:13 (syke salvet med olje) 
Markus 16:17-18 (Håndspåleggelse for syke) 
Jakob 5:14-16 (Kirkens eldste skal salve syke) 
3. Nephi 11:22-26 (dåpsmetoden) 
Moroni 2:2 (Den hellige ånd gitt ved håndspåleggelse) 
L&p 42:11 (menn skal ordineres av dem som har myndighet) 

LÆRERENS FORBEREDELSE 

Før presentasjonen av denne leksjonen: 

1. Repeter Prestedømmets plikter og velsignelser, del A, kap. 4, "Pres-
tedømsquorume t'", og kap. 31, "Faste og bønn". 

2. Skaff tilveie flere små flasker med ren olivenolje - en til hver 
familie som er representert i klassen. Dette vil gi hvert hjem an-
ledning til å ha en flaske innviet olje til bruk for bærere av det 
melkisedekske prestedømme når de gir velsignelser. 

3. Snakk med klassens medlemmer om det er noen ordinanser som skal ut-
føres i nær fremtid. Vær forberedt til å gjennomgå ordinansene 
nøye. 

4. Planlegg å gå raskt igjennom første del av leksjonen for å bruke det 
meste av klassetiden til å diskutere hvordan ordinansene skal utføres. 

5. Be klassens medlemmer om å lese eller presentere historier og skrift-
steder i leksjonen. 41 41 



Hjemmelærervirksomhet 

Formålet med denne leksjonen er å hjelpe oss til å forstå og oppfylle våre 
kall som hjemmelærere. 

INNLEDNING 

Som lærere, prester eller bærere av det melkisedekske prestedømme, kan vi 
kalles til å gå ut som hjemmelærere. En del av det å foredle våre preste-
dømskall er å undervise, våke over og hjelpe Kirkens medlemmer. Hjemme-
lærervirksomheten gir oss denne anledning. 

Vi er kalt til å være hjemmelærere av prestedømsledere. I organiserte 
grener og ward, gjøres dette av quorumslederen for det melkisedekske pres-
tedømme efter rådførsel med biskopen eller grenspresidenten. To prestedøms-
bærere virker som hjemmelærer-ledsagere. Det forventes at de regelmessig 
besøker de medlemmer de henvises til. 

Vis bilde 6-a. "Hjemmelærere kalles av sin quorumsleder". 

Eldste Boyd K. Packer sa en gang: 

"Jeg har hørt menn si: "Jeg er bare en hj emmelærer'." 

Bare en hjemmelærer! Bare satt til å våke over hjorden. Bare den som er 
utpekt der hvor arbeidet teller mest. Bare en Herrens tjener'." ("De hel-
lige dveler trygt", Lys over Norge, juni 1973, s. 274) 

HJEMMELÆRERE - HERRENS TJENERE 

Viktigheten av hjemmelærervirksomheten vises i en historie fortalt av 
bror Earl Stowell. Som hjemmelærer ble han og hans ledsager bedt om å 
besøke noen inaktive familier. Bror Stowell forteller: 

"Noen dager senere... kom vi til denne bestemte døren. Fordi jeg er ganske 
lav, legger jeg vanligvis hodet bakover for å se folk i ansiktet. Men 
denne gangen måtte jeg bøye hodet da døren åpnet seg, og i døren sto en 
liten mann som ikke var mer enn halvannen meter høy." 

Vis bilde 6-b, '"Lille Ben'". 

"Han var tynn (og gammel), men den ranke skikkelsen og de energiske bevegel-
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sene lot oss forstå at årene hadde vanskelig for å legge seg på de rette 
skuldrene. De små øynene satt langt fra hverandre. Munnen var en rett 
åpning som satt lavt i ansiktet og gikk fra øre til øre - slik virket det 
iallfall. Huden hans var som ujevnt lær. 

Vi sa at vi var naboer og medlemmer av Kirken og at vi hadde kommeL for å 
bli kjent. Han syntes ikke å føle seg vel da han inviterte oss inn i en 
liten stue, velmøblert og med askebegre... Han sa at han kjørte lastebil. 
Jeg forestilte meg en liten varebil, men det viste seg å være en diger laste-
bil med tipp. Jeg var forbløffet. 

'Sjåfører er vanligvis ganske velvoksne. Hvordan -' 

Han avbrøt meg: 'Jeg har en 30 centimeters oppbygning på setet. De an-
dre karene vet det. Det gjør oss like....' 

Kfterhvert som månedene gikk, begynte vi å se frem til våre besøk hos Ben. 
(Rn kveld da vi besøkte ham, var han trett efter å ha arbeidet med laste-
bilen) så vi ble bare i noen få minutter. Da vi nærmet oss døren, så lille 
Ben opp og spurte: 'Når skal dere begynne å fortel le meg liva jeg burde gjøre -
slutte å røke, begynne å komme i kirken og alt dette?' 

'Ben', sa jeg, 'vi ville begge bli lykkeligere dersom du gjorde disse ting, 
men det er opp til deg å bestemme det. Vi ville bare fornærme deg dersom 
vi forsøkte å fortelle deg hva du burde gjøre når du allerede vet det. Vi 
kommer for å besøke deg, vel, fordi vår familie ikke er fullstendig uten 
deg.' Han holdt meg lenge i hånden... 

Han ringte senere i uken og spurte: 'Når er prestedømsmøtet?' Jeg for-
talte ham det og tilbød meg å hente ham for selskaps skyld. 

'Nei, jeg vet veien, og ingen behøver å kjøre meg dit jeg burde være.' 

Jeg fant ham stående utenfor kirken. 'Kanskje jeg, burde vente med å gå 
til jeg har sluttet å røke', sa han. Jeg fortalte ham at det ville bli let-
tere å gjøre det med Herrens hjelp. Han sa: 'Jeg har røkt siden jeg var 
åtte år gammel, og jeg er ikke sikke r på om jeg kan slutte.' Jeg fortal Le 
ham at jeg trodde han kunne. 

Han fikk snart tilnavnet Lille Ben, og til tross for hans nesten totale 
mangel på formell utdannelse, størrelse og alder, fikk han snart trofaste 
venner og ble fullstendig engasjert i alle prosjekter eldstenes quorum 
fikk hånd om. 

Så en kveld fikk jeg en telefonoppringning. 'Jeg må snakke med deg.' 
Stemmen hans lød som om han var på kanten til hysteri. 'De ønsker at jeg 
skal være hjemmelærer. Jeg kan ikke gjøre det. Jeg røker, og jeg vet 
ingenting. Hvordan kan jeg undervise mennesker om noe jeg ikke vet?... 
Hva skal jeg gjøre?' 

Jeg var også rystet. Lille Ben var spesiell for oss, og vi ønsket ikke at 
han skulle vende seg fra oss igjen. Innvendig begynte jeg å be så inder-
lig j e8 kunne. Jeg trakk så pusten dypt og begynte: 'Ben, forsøkte vi noen 
gang å fortelle deg hva du skulle gjøre?' 

'Nei, dere viste meg bare at jeg var viktig for dere, fikk meg til å føle 
meg betydningsfull. Kanskje det var derfor jeg begynte å gå i kirken selv.' 
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'Da vi møtte deg, oppdaget vi en som var verdt enhver anstrengelse fra vår 
side. Kan ikke du møte disse menneskene og huske hvor viktige de er? Kan 
du ikke bare fortelle dem at de er viktige nok til at du ønsker å sitte der 
sammen med dem fra tid til annen og fortelle dem om noe du fant som er så 
verdifullt for deg at du gjerne vil dele det med dem?' 

Det ble flere øyeblikks stillhet, og så: 'Det vil jeg sannelig gjøre!' 

Ved dagens slutt kjørte jeg ofte i den gaten der flere av Bens familier bod-
de. De var alle inaktive, de fleste med ektemenn eller hustruer som ikke 
var medlemmer og hadde vært fremmed for Kirken i mange år. En kveld så jeg 
lille Ben bærende på den største vannmelon jeg hadde sett det året. Fing-
rene hans var flettet sammen rundt den, og hvert skritt han tok var en an-
strengelse. Han var tre kvartaler fra markedsplassen. Da jeg kjørte for-
bi, gikk han inn mot ett av husene. 

Da jeg så ham neste gang, nevnte jeg at jeg hadde sett ham. Han hang med 
hodet. 'Vel, på hjemturen gikk jeg forbi markedsplassen. Jeg kom til å 
tenke på disse ungene. Faren deres er arbeidsløs. Vannmelon er skjelden 
vare og ganske dyr i år. Jeg visste at disse ungene ikke hadde fått noe 
slikt. Og for å forsikre meg om at alle skulle få det de hadde lyst på, 
kjøpte jeg den største melonen jeg kunne finne.' 

Senere så jeg ham vandre ivrig i kveldsvarmen med et stort fødselsdagskort 
i hånden. Han forklarte senere: 'Denne lille piken har bare brødre. De 
får all oppmerksomheten. Så jeg tenkte at dersom jeg tok kortet til henne 
isteden for å poste det, ville det få henne til å forstå at hun var viktig. 
Akkurat som for noen uker siden et annet sted da noen unger hadde drått ar-
men av en dukke. Ingen andre enn den lille piken syntes å bry seg om det. 
Jeg tok med meg dukken hjem, fant en gammel heklenål og fisket frem strik-
ken som holdt armen. Jeg fikk ordnet den. Det tok hele kvelden, men^det 
var verdt det da jeg tok den tilbake til henne. Når jeg kommer dit nå, 
henter hun dukken, sitter på gulvet foran meg og lener hodet mot meg.' 
Jeg syntes jeg oppdaget følelse i stemmen hans. 

Kort efter dette fikk jeg en opprømt telefonoppringning. 'En liten pike 
i en av de familiene jeg besøker som hjemmelærer skal bli døpt!' Det var 
et følbart resultat (av hans hjemmeundervisning). Jeg var også begeistret. 

I de foregående fem årene hadde ikke disse familiene hatt noen kontakt 
med Kirken bortsett fra hjemmelærere og tilfeldige besøk fra en besøkende 
lærerinne. Men åtte ganger i de neste tre årene ringte Lille Ben, alltid 
begeistret, for å fortelle meg om en velsignelse som skulle gis, en kommende 
dåpshandling eller forfremmelse i prestedømmet for en ung gutt. Jeg spurte 
han hvordan han kunne røre ved deres liv på denne måten. 'Jeg gjør bare 
det du fortalte meg. Jeg lar dem få vite at jeg ikke var bedre enn de var 
og ikke kom for å fortelle dem hva de måtte gjøre. Jeg var der fordi Her-
ren hadde dekket et åndelig bord for sin familie, og når de ikke var sammen 
med oss, ble det en tom plass ved bordet og familien var ikke fullstendig.' 
Når vi besøker våre familier som hjemmelærere, tenker vi på Lille Bens måte 
å være på og hans eksempel." ("Little Ben", Ensign, mars 1977, s. 66-68) 

Hva var nøkkelen til suksess for Lille Bens hjemmelærere? Hvordan brukte 
Lille Ben den samme nøkkelen da han virket som hjemmelærer? 
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HJEMMELÆRERES ANSVAR 

Vis bilde 6-c, "Hjemmelærere kalles til å besøke familier". 

Hjemmelæreres ansvar å besøke medlemmers hjem og oppmuntre dem til å be og 
utføre sine plikter i familien, ble gitt av Herren. Han har kalt cJem til 
å våke over dem og ha omsorg for hans barn. (Se Jeremias 31:6; Esekiel 
33:1-9) 

President Harold B. Lee sa at hjemmelærere skulle forstå at deres misjon 
er å våke over, styrke og hjelpe medlemmer til å gjøre sin plikt. Han ba 
prestedømsledere om å forandre vekten på dette arbeidet fra å være hjemme-
hn'r.p <7 som underviste i leksjoner til å være h j emme"'//' l' rr som våket over 
Kirken. Når vi forstå denne ide, vil vi gjøre vårt hjemmelærerearbeide så 
det gir resultater. (Se ikke utgitt gjenpart av regionalrepresentanters 
seminar i april 1972, s. 8) 

Hva betyr det å være en vokter over Kirken? Hvorfor er det viktig at de 
familier vi er hjemmelærere for vet at vi bryr oss om den før vi forsøker 
å undervise dem? (Henvis til historien om Lille Ben.) 

Som hjemmelærere representerer vi biskopen eller grenspresidenten for de 
familier og enkeltpersoner som vi besøker. Som slike blir vi bedt om å 
rapportere regelmessig i et personlig prestedømsintervju med våre preste-
dømsledere om våre besøk som hjemmelærere og behovene hos de medlemmer 
vi besøker. Selvfølgelig skulle vi rapportere til vår prestedømsleder øye-
blikkelig og ikke vente på noe intervju når vi finner sykdom eller andre 
problemer hos våre tildelte familier. 

FAMILIER TRENGER HJEMMEUERERE 

Som hjemmelærere må vi tenke på behovene til de medlemmer vi er tildelt. 
Vi skulle finne frem til både individuelle behov og behov hos familiene 
som helhet og så besøke dem for å bygge opp sjeler - ikke bare for å 
stikke innom uten noen hensikt med besøket. Vi må elske hver enkelt og 
lengte efter å hjelpe. Vi skulle hjelpe dem som trenger det til a utvikle 
mot og styrke. 

Be klassen om å finne frem til behov som de fleste familier har. Skriv 
deres svar på tavlen. Føy andre behov til listen efterhvert som de fore-
slås senere i leksjonen. 

Enhver familie i Kirken trenger vår himmelske Faders Ånd. President David 
0. McKay har s agt: Det er var plikt som hjemmelærere a bringe den gud-
dommelige ånd inn i ethvert hjem og hjerte." (Sitert av president Marion 
G. Romney, "Hjemmelæreres ansvar", Lys over Norge, okt. 1973) For å hjelpe 
de famili er vi har fatt tildelt til a fa Ånden, skulle vi oppmuntre dem 
til å holde familiens hjemmeaften, ha familiebønn og personlige bønner og 
til aktivt å delta i Kirken (Se L&p 20:53-55) 

Et annet behov enhver familie har er hjelp under sykdom. Herren har rådet 
oss til at man ved sykdom skulle "kalle til sig menighetens eldste". Som 
hjemmelærere skulle vi vite om det når medlemmer i våre tildelte familier 
er syke. Vi skulle være verdige og rede til å salve og velsigne dem dersom 
de ber om det. (Se Jakob 5:14-15) 

Ethvert enkeltmenneske og enhver familie står overfor utfordringer i livet 
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og blir fra tid til annen mismodige. Som hjemmelærere skulle vi i bønn 
finne frem til behov hos familier og enkeltmennesker og lete efter måter 
å støtte, oppmuntre og hjelpe disse foreldre, barn og enslige voksne som 
er tildelt oss så godt vi kan. Bare tilbud om hjelp er ikke nok. 

Både familier og enkeltmennesker trenger hjemmelærere. Noen ganger vil de 
kanskje ikke innrømme det, men de gjør det. Hvis vi som hjemmelærere er 
flittige og ber om å finne muligheter til å hjelpe enkeltmennesker og 
familier som vi er tildelt, vil vi motta inspirasjon for å hjelpe oss til 
å bringe dem de nødvendige velsignelser. 

Hvordan dekket Lille Ben behovene hos de familier han besøkte som hjemme-
lærer? 

Følgende historie illustrerer hvordan en god hjemmelærer hjalp en familie. 

"Bror og søster Robertson... var et ungt og aktivt par i Kirken som ikke 
holdt familiebønn eller familiens hjemmeaften 'fordi det bare var de to'. 
Vi hadde presentert leksjoner om disse emner og oppmuntret dem, men til 
ingen nytte... 

I løpet av de neste to uker møttes min ledsager og jeg flere ganger for å 
diskutere våre familiers mulige behov. Vi tok frem de ting som vi følte 
trengte vår spesielle oppmerksomhet. Og så forsøkte vi en ny fremgangs-
måte ved vårt neste besøk. Til bror og søster Robertson var det ikke: 
'Hva kan vi gjøre for å hjelpe?' men heller, 'Har dere ikke lyst til å 
komme til oss neste torsdag og være sammen med oss i en spesiell familiens 
hjemmeaften?'... (De svarte), 'Å, ja, tusen takk!'... 

Efter et nylig nadverdsmøte kom bror og søster Robertson bort til meg og 
ga uttrykk for sine oppriktige vidnesbyrd idet de fortalte meg hvordan 
lykken i deres hjem hadde øket siden de hadde begynt å holde familiebønn 
og familiens hjemmeaften." (Don B. Center, "The Day We Really Started 
Home Teaching", Ensign, juni 1977, s. 18-19) 

Å HJELPE FEDRE 

Vis bilde 6-d, "Hjemmelærere skal hjelpe faren med å lede sin familie". 

Jesu Kristi Kirke er opprettet for å frelse familier, ikke bare enkelt-
personer. Faren har, som overhode for familien, først og fremst ansvar 
for å lede sin familie mot opphøyelse. Hjemmelærere må forstå dette prin-
sipp dersom de skal være effektive. Som hjemmelærere må vi forstå at vi 
er kalt til å hjelpe faren eller familiens overhode i å lede familien mot 
fullkommenhet. 

En av de beste måter å finne ut hvordan vi kan være til hjelp, er først å 
ha et personlig møte med faren eller familiens overhode alene. Da kan vi 
be familiens overhode om å fortelle oss om familiens behov og hva han øn-
sker at vi skal gjøre for å hjelpe ham til å dekke disse behov. 

Følgende beretning viser hvordan to hjemmelærere arbeidet gjennom en far. 

"Samuel Bowen var ikke medlem av Kirken, men fordi hans hustru og barn var 
medlemmer fikk familien Bowen mange besøk fra hjelpeorganisasjoner og av 
hjemmelærere. De som kom på besøk, henvendte seg spesielt til dem som 
var medlem av Kirken i hjemmet. Følgelig trakk bror Bowen seg tilbake, 
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eller han kom ikke inn under besøket. Søster Bowen har lenge vært aktiv 
i Hjelpeforeningen, alle barna (en sønn og tre døtre) deltar i Kirkens 
arrangementer, og av og til har også han vært tilstede. 

For et par år siden fikk familien Bowen en ny hjemmelærer - bror Walker. 
Efter at han hadde truffet dem første gang og hadde diskutert situasjonen 
med prestedømslederne, følte bror Walker meget sterkt at han skulle konsen-
trere sin oppmerksomhet om familiens overhode - bror Bowen. I de etterføl-
gende måneder gjorde han dette på en bevisst og nøye gjennomtenkt måte. 
Eksempelvis inngikk han aldri en avtale med søster Bowen når han skulle kom 
me på besøk, men han snakket med bror Bowen om dette. Og han kontaktet ikke 
barna før han hadde tillatelse fra familiens overhode. Så begynte han gjen 
tatte ganger å gå på besøk bare for å snakke med bror Bowen. Under disse 
besøk diskuterte han hvordan han kunne bære til hjelp for hver enkelt i 
familien. Til å begynne med følte bror Bowen seg litt forvirret over all 
den respekt som ble vist han siden dette ikke stemte med det vanlige møn-
ster, men det gikk ikke lenge før han begynte å sette pris på bror Walker. 
Han avla mange høflighetsvisitter i hjemmet, men familien fikk sjelden et 
direkte budskap om evangeliet. 

En kveld bror Walker og bror Bowen satt og snakket sammen alene i bror 
Bowens stue, spurte han: "Sam, hvordan kan det ha seg at du som har en 
så strålende og aktiv familie i Kirken, aldri har overveid å bli medlem 
selv?" 

Bror Walker ble nesten lamslått av svaret: "Det er vel fordi ingen 
noen gang har spurt om jeg var interessert. I virkeligheten har jeg lest 
meget av Kirkens litteratur, og jeg tror det samme som dere gjør." 

En måned senere ble Samuel Bowen døpt, og i dag er hans familie beseglet^ 
til ham i templet." ("Når du engang omvender dig, da styrk dine brødre. 
(,Studiehåndbok for Det melkisedekske prestedømme 1974-75)3 s. 239-240.) 

La en hjemmelærer bære sitt vidnesbyrd om hjemmelærervirksomheten. La så 
en far bære sitt vidnesbyrd om den virkning hjemmelærervirksomheten har 
hatt på hans familie. 

KONKLUSJON 

Som hjemmelærere har vi fått ansvar for familier i Kirken. Vi skal besøke 
dem regelmessig, undervise dem om evangeliet og oppmuntre dem til å leve 
rettferdig. For å oppfylle dette kall, må vi utvikle kjærlighet til hvert 
eneste familiemedlem. Vi må også arbeide i bønn med disse familiers over-
hoder for å finne frem til og hjelpe dem til å dekke sine familiers behov. 

UTFORDRING 

1. Tenk på og be angående ditt ansvar som hjemmelærer. 

2. Bestem deg for hvordan du kan: 

a. Forbedre din opptreden som hjemmelærer. 
b. Hjelpe din ledsager til å bli en bedre hjemmelærer, 
c. Arbeide sammen med faren i hver enkelt familie. 
d. Dekke enkeltmenneskenes behov i hver familie. 
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3. Diskuter med din egen familie hvordan dere kan hjelpe deres hjemme-
lærere. Dere ønsker kanskje å lese historien om et hjemmelærerbesøk 
hos profeten Joseph Smith i Prestedømmets plikter og velsignelser, 
del A,leksjon 6, s. 44-45) 

YTTERLIGERE SKRIFTSTEDHENVISNINGER 

Joh. 21:15-17 (befalt å undervise andre) 
Ef. 5:23 (mannen er hjemmets overhode) 
2. Tim. 2:2 (de trofaste skal undervise andre) 
1. Pet. 5:1-4 (eldsters ansvar) 
L&p 46:27 (hjemmelærere er gitt å skjelne gaver) 
L&p 84:106 (den sterke skal oppbygge den svake) 

LÆRERENS FORBEREDELSE 

Før presentasjonen av denne leksjonen: 

1. Studer Lære og pakter 20:46-47, 51-55 
2. Inviter ved leksjonens avslutning: 

a. En hjemmelærer til å bære sitt vidnesbyrd om hjemmelærervirksom-
heten. » 

b. En far til å bære sitt vidnesbyrd om hjemmelærervirksomhetens på-
virkning for hans familie. 

3. Be klassens medlemmer om å lese eller presentere historier og skrift-
steder i leksjonen. 
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Personlig beredskap og 
beredskap i familien 

Denne leksjonen skulle hjelpe oss til å forstå personlig beredskap og be-
redskap i familien og planlegge å følge den. 

innledning 

Om morgenen den 9. februar 1971 opplevet de hellige i San Fernando Valley, 
California, et jordskjelv. Søster Ina Easton beskriver hva som hendte i 
hennes familie: 

"Fra tidlig tirsdag morgen den 9. februar - like efter at jordskjelvet kom -
til fredag kveld hadde vi fra 17 til 22 gjester å ta oss av i vårt hjem. I 
ett døgn hadde vi ikke elektrisitet og heller ikke gass til oppvarming og 
matlagning eller tilstrekkelig vann for den tiden de var her... 

Det var en stor utfordring å skulle stelle for så mange med begrenset plass 
og begrenset utstyr. Men situasjonen tatt i betraktning greide vi oss godt 
takket være våre enestående gjester og Kirkens mat- og vannlagerprogram.^ 
Alle forretninger i nærheten var blitt hardt skadet av jordskjelvet. Veiene 
var ødelagt, så vi kunne ikke komme oss til butikken. Vi var takknemlig for 
at vi hadde lagret mat og vann i garasjen. 

Vi lærte mange nyttige ting, blant annet at vi skulle ha vaskemidler^som 
løser seg opp i kaldt vann, gamle håndklær... toalettpapir og papirhånd-^ 
klær, tannbørster og tannpasta... Hva med noen ekstra klær - et skift til 
hvert medlem av familien? Førstehjelpsutstyr er en absolutt nødvendighet. 
Vi hadde skader og kutt i føttene og overalt ellers også. Ikke alle var 
alvorlige, men de ble det gjerne på grunn av mangel på bandasje og behand-
ling. Mange av barna gråt fordi de var sultne og ubekvemme. Særlig de 
minste barna var spesielt utilpass. Barnemat, tåteflasker, tepper, melke-
blanding og engangsbleier ville ha bedret situasjonen betraktelig... Noe 
mange hadde glemt i sin travelhet, var sin hjertemedisin eller sukkersyke-
medisin. I noen tilfeller var det riktig tragisk. 

Vi oppdaget at en transportabel gasskokeplate er en verdifull ting å ha. 
Propangass er trygt og lett å oppbevare. En propanlampe. gir utmerket lys 
når strømmen er gått... 

Det ble foreslått i vår stav at familiene skulle ha minst to kofferter, 
hver fylt med ekstra klær - i større størrelser enn vanlig siden barna 
vokser - og førstehjelpsutstyr, ulltepper, ytterklær og andre ting som kan 
hjelpe dem til å føle seg mer vel og tilfredse i en krisesituasjon. Hver 
av disse koffertene skulle plasseres på hvert sitt sted i hjemmet hvor de 
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er lette å få tak i. Det kan tenkes at den ene kofferten kan nåes mens 
den andre er utenfor rekkevidde på grunn av for eksempel blokkerte dører. 

Meget mer kunne sies, men det viktigste for oss alle å huske på, er at Her-
ren har bedt oss å lagre mat, vann, klær og penger, fordi vi en dag vil 
komme til å trenge det. Mitt vidnesbyrd er at vi virkelig kom til å trenge 
det. Ved å adlyde de bud våre ledere gir oss, hadde vi rikelig til oss 
selv og nok til å dele med våre enestående venner og wardsmedlemmer som 
ble tvunget til å forlate sine hjem." (Hjelpeforeningens studiehåndbok 
1977-78, (PCRS5648NO) Husmoryrkets leksjon 11, s. 102, 103) 

herrens plan 

Herrens plan for å gi Kirkens medlemmer uavhengighet og sikkerhet er 
enkel. Planen krever at vi gjør vårt beste for å sørge for våre personlige 
og vår families behov. Dette omfatter å utvikle gode arbeidsvaner, være 
økonomisk, samle et hjemmelager av det som er nødvendig for oss i minst et 
år, forutse og planlegge i samsvar med våre fremtidige behov og bevare per-
sonlig selvrespekt. 

Grunnlaget for Herrens plan er prinsippet om arbeid. Han forventer at vi 
alle skal være så uavhengige som mulig og sørge for våre egne behov. Kir-
kens hovedhensikt er faktisk å hjelpe oss til å hjelpe oss selv. Beredskap 
begynner derfor i hjemmet, med den enkelte og med familien. 

La et medlem i klassen rapportere fra "Ansvar i familien", Evangeliets 
prinsipper, s. 153). Hvem har først og fremst ansvar for å sørge for våre 
kjæres behov? 

"Når vi snakker om beredskap i familien, skulle vi snakke om forutsette, 
antagelige, nesten forventede behov som vi kan dekke gjennom klok forbere-
delse. Selv virkelige ulykker kan dempes ved god planlegging." (H. Burke 
Peterson, "The Family in Welfare Services", Welfare Services Meeting, 
april 1975, s. 5) ~ 

Dersom vi ikke kan dekke våre egne behov, skulle vi først søke hjelp fra 
slektninger. Kirkens medlemmer som er handicappet eller som har andre 
problemer som hindrer dem i å sørge for seg selv, kan be om mer hjelp enn 
deres familie kan yte. I dette tilfelle skulle slektninger bli bedt om å 
hjelpe familien. Dersom dette ikke er nok hjelp, kan Kirken bli bedt om 
å hjelpe dem. 

Å være godt forberedt hjelper oss ikke bare til å ta vare på oss selv, men 
også til å kunne hjelpe andre som måtte trenge det. Dette er Herrens plan -
åndelig vekst kommer gjennom å gi uselvisk av oss selv, vår tid og våre 
talenter for å hjelpe andre. 

Hvorfor ønsker vår himmelske Fader at vi skal sørge for oss selv og våre 
familier når vi er istand til det? Skulle vi la andre sørge for våre behov? 

Hvordan vokser vi åndelig ved å hjelpe dem som er i nød? 

å forberede våre familier 

Sett skjemaet over personlig beredskap og beredskap i familien (bilde 7-a) 
foran klassen. (Dette kan også overføres til tavlen.) 
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Gjennom sine profeter har Herren gjort det klart at vi skal forberede oss 
til å dekke våre nåværende og fremtidige behov på seks områder: 

1. Dyrke og lagre mat og skaffe andre nødvendigheter. 

2. Spise riktig og trene. 

3. Være lykkelige og ha god samvittighet overfor hverandre og Gud. 

4. Lese og lære. 

5. Utvikle ferdigheter til bedre jobber. 

6. Bruke pengene klokt. 

dyrke og lagre mat og skaffe andre nødvendigheter 

Enkelte land tillater ikke matvarelager. Men der det er lovlig og mulig, 
skulle enhver person eller familie ha nok mat til å dekke sine grunnleggen-
de behov for minst ett år. Dette betyr at vi skulle dyrke og lagre mat 
(se leksjon 16 for en diskusjon om å dyrke haven) og så bruke og erstatte 
denne maten med ny for å unngå sløsing. (Det er dette som menes med sirku-
lasjon i matvarelageret.) Vi skulle også vite hvordan man lager klær og 
om mulig lagre brendsel og medisinsk utstyr. Produksjon og lager hjelper 
oss til å ta vare på oss selv, våre egne familier og andre som måtte trenge 
det. (Se Prestedømmets plikter og velsignelser3 del A, leksjon 22 "Hjemme-
produksjon og lagring") 

Hva kan vi gjøre for å øke vår beredskap i hjemmeproduksjon og lager? 

spise riktig og trene 

For å være sunne og sterke nok til å hanskes med ulykker, skulle våre fami-
lier spise nærende mat. Av denne grunn ga Herren oss Visdomsordet (L&p 89) 
Dette skriftsted inneholder råd for god helse og lover velsignelser når 
vi efterlever helseloven. For å unngå sykdom, må vi også holde våre hjem 
og eiendommer rene og ta imot den vaksine som anbefales i vårt område. Vi 
skulle forsikre oss om å få regelmessig trening, holde oss rene og følge 
andre retningslinjer for god helse. 

Hva kan vi gjøre for å forbedre vår families helse? 

være lykkelige og ha god samvittighet overfor hverandre og gud 

Våre familier vil være bedre sosialt og følelsesmessig beredt når vi kan 
akseptere livets sorger og problemer uten å la dem overvinne oss. Eldste 
Boyd K. Packer har sagt: 

"Det var meningen at livet skulle være en utfordring. Det er normalt å opp-
leve engstelse, depresjon, skuffelse eller nederlag i en vis mengde. 
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skjema for personlig beredskap og beredskap i familien 

-a Seks områder for personlig beredskap 
og beredskap i familien 
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Lær våre medlemmer å stå støtt og se tingene i øynene selv om de skulle 
oppleve en eller flere skikkelig svarte dager en gang i mellom. Det vil 
ordne seg efterhvert." (Lys over Norge, oktober 1978, s. 165) 

Når familier har problemer, skulle vi elske, støtte, verdsette og oppmuntre 
hverandre: for bare ved å hjelpe hverandre, vil vi utvikle følelsesmessig 
styrke til å overvinne våre problemer. Følgende historie forteller om en 
familie som utviklet denne form for styrke: 

Familien besto av foreldre, tre sønner og to døtre. Den yngste datteren 
led av en alvorlig hjerneskade fra fødselen av, og som resultat av dette 
ville hun aldri bli istand til å vokse eller utvikle seg normalt. Hun døde 
da hun var sytten år gammel. 

"Stadig omsorg fra en kjærlig mor, tålmodighet og varme fra en vennlig far og 
forståelse fra tre edle brødre og en omtenksom søster gjorde hennes nærvær 
spesielt i familien... (Hennes far) sa: 'Ikke noe som kan kjøpes for penger 
kunne noen gang ha bragt oss sammen i kjærlighet, tålmodighet og ydmykhet 
på samme måte som bare det å ta vare på henne gjorde.' Her ble en tragedie 
til muligheter til å motta velsignelser." (Marvin J. Ashton, "Family 
Home Storage", i 1977 Devotional Speeches of the Year, s. 69) 

Som denne historien illustrerer, kan et vennlig, gudfryktig og kjærlig 
familieforhold være en stor velsignelse i ethvert familiemedlems liv. Et 
slikt forhold skulle være målet for enhver familie. Eldste Marvin J. Ash-
ton har sagt: "Ofte kommer den største (hjelp) vi mottar fra våre fami-
liers rekker. Noen ganger finnes de hender som trengs mest, nærmest oss. 
Gud har bestemt at familiemedlemmer skal hjelpe familiemedlemmer... Vi må 
ta familiemedlemmer ved hånden og vise dem at vår kjærlighet er ekte og 
vedvarende." ("He Took Him by the Hand", Ensign, jan. 1974, s. 104) 

Hvorfor skulle vi utvikle og gi følelsesmessig støtte i våre familier? 

Hvorfor er hjelp, forståelse og kjærlighet til andre viktig for vår fred 
og lykke? 

lese og uere 

I Lære og pakter forteller Herren oss at "Guds herlighet er intelligens, 
eller med andre ord, lys og sannhet" og befaler oss å "oppdra (våre) barn 
i lys og sannhet" (L&p 93:36, 40)... Dersom vi skal kunne oppdra våre 
barn på denne måten, må vi være istand til å lese, skrive og regne med 
grunnleggende matematiske prinsipper. Vi skulle derfor studere Skriften og 
andre gode bøker regelmessig. Vi skulle bruke ethvert tilgjengelig hjelpe-
middel for å lære våre familier disse ferdigheter. Dette betyr at vi, våre 
hustruer og våre barn skulle få dra fordel av offentlig eller annen utdan-
nelse. 

utvikle ferdigheter til bedre jobber 

Når det er mulig skulle vi skaffe oss arbeide som vil gjøre oss istand til 
å ta vare på vår familie og som vil skaffe oss personlig tilfredsstillelse. 
Slik ansettelse skulle også være i harmoni med Kirkens læresetninger og gi 
oss anledning til å utføre våre plikter i Kirken. Enhver ungdom skulle 
derfor motta råd ved valg av en passende karriere. Og de av oss som nå 
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har arbeide skulle lære alt vi kan om dette for på en tilstrekkelig måte 
å sørge for våre familier. 

En filosof sa en gang: "Hvis du gir en mann en fisk, vil han få et enkelt 
måltid; hvis du lærer ham å fiske, vil han få spise hele livet." Følgende 
situasjonshistorie illustrerer dette grunnleggende prinsipp for personlig 
beredskap og beredskap i familien: 

John, far til to små barn, er arbeidsløs. Han fant et arbeide og arbeidet 
en kort stund, men fordi han ikke brydde seg om arbeidet, slutte han uten å 
ha noe annet å begynne med. Nå er det på tide at han betaler rentene på lå-
net, og hustruen har helseproblemer som hindrer henne i å ta arbeide utenfor 
hj emmet. 

Hva kunne denne familien gjøre for å løse sitt problem? Hvordan kunne hus-
truen hjelpe? Hvordan kunne barna hjelpe? Hva kan faren gjøre for å for-
berede seg til en annen slags jobb dersom han får en jobb han ikke liker? 

Eldste Marvin J. Ashton har rådet: 

"La utdannelse bli en vedvarende prosess. Fullfør så meget formell heltids-
utdannelse som mulig. Det er fornuftig å bruke penger på utdannelse. Gå 
på kveldsskole eller ta et korrespondansekurs hvor det er mulig, for å få 
videre utdannelse. Lær deg et spesielt fag eller yrke slik at du kan unngå 
lengre perioder uten arbeide... 

Vi skulle ikke tillate oss selv, når vi er uten arbeide, å sitte og vente 
på 'vår type arbeide', dersom det er mulig å få annet hederlig midlertidig 
arbeide." ("Ta vare på pengene", Marvin J. Ashton, Lys over Norge, juli 1976, 
s. 24) 

Hvorfor skutle unge menn forberede seg til et yrke? 

bruke pengene klokt 

For å være økonomisk beredt, skulle vi lære å leve innenfor rammen av vår 
inntekt. Dette krever å sette opp og følge et budsjett. Et arbeidsbudsjett 
omfatter praktiske, økonomiske mål som å sette tilside penger til tiende og 
offergaver, og beløp til et fond for å unngå gjeld. I tillegg til et bud-
sjett omfatter klok bruk av vår inntekt å kjøpe mat og andre nødvendighet-
er når de koster minst, unngå sløsing og, om mulig, utvikle et sparefond for 
å sørge for behov ved økonomiske kriser. 

Familien Kay Christensen fra Kansas City, Missouri, har et forslag til hvor-
dan man tar seg av familiens økonomi. De sier: 

"En ting som aldri går," sier Kay Christensen, "er holdningen; dette er 
mine penger, så jeg kan gjøre hva jeg vil med dem!" Uansett om det er man-
nen el ler kvinnen som skaffer pengene, skulle pengene høre like mye til den 
ene som den andre." (Sitert av Orson Scott Card i "Familie-økonomi, Lys 
over Norge, mai, 19 79, s. 10) 

Hvordan bringer klok bruk av penger fred til hjemmet? Hvor beredt er vi 
innenfor hvert av de seks grunnleggende områder for personlig beredskap og 
beredskap i familien? 
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kirkens beredskap 

I tillegg til å sørge for våre egne og vår families behov, har Herren bedt 
oss om å hjelpe hverandre. 

Les Lære og pakter 52:40. 

For å hjelpe oss til å hjelpe hverandre, er alle Kirkens medlemmers anstren-
gelser og ressurser samlet til ett program som kalles "Kirkens beredskap". 
Når hele Kirkens anstrengelser og produkter trengs, leder prestedømsledere 
bruken av dette. Følgende er eksempler på katastrofer som krevet hjelp fra 
Kirken for å støtte lokale anstrengleser: 

"I den ødeleggende flommen i Rapid city, Syd-Dakota, svarte de hellige i 
dette området øyeblikkelig på anmodningen om å hjelpe ofrene for det ras-
ende vannet. Klær, sengetøy og varm mat ble skaffet gjennom Kirkens lokale 
organisasjons anstrengelser. Fra Salt Lake City (trengtes bare) en lastebil 
med spedbarnmat, bleier og tepper." (Junior Wight Child, "Welfare Is the 
Church", Ensign, sept. 1973, s. 71, uthevelse tilføyet) 

Derefter jordskjelvet i desember 1972 i Managua, Nicaragua i Sentral-Amerika: 
"Det eneste som ble sendt til disse hellige fra Salt Lake City var tyfus-
vaksine... All annen assistanse var lokal; de hellige i Costa Rica arran-
gerte redningsforråd og arbeidet gjennom den offisielle regjering og adminis-
trerte programmet." (Junior Wright Child, "Welfare Is the Church", Ensig>:, 

sept, 1973, s. 71) 

President Spencer W. Kimball har sagt: 

"Vi har hatt mange katastrofer i den siste tiden. Det synes som om det hver 
eller annenhver dag er et jordskjelv eller en flom eller en tornado eller nød 
som bringer problemer til mange mennesker. Jeg er takknemlig for å se at 
vårt folk og ledere begynner å forstå tanken bak selv-hjelp. . . 

Nå tror jeg tiden er kommet da det vil bli flere plager, da det vil komme 
flere tornadoer og flommer... flere jordskjelv... Jeg tror hyppigheten av 
dette vil øke efterhvert som vi nærmer oss enden, og så må vi være beredt til 
dette." (I CR, april 1974, s. 183-84) 

Vi trenger å forberede oss som Kirke og som enkeltpersoner og familier for 
å overleve disse katastrofene. Når Kirken er fullstendig organisert i vårt 
område, kan vi arbeide sammen for å forberede mat, klær og husholdningsred-
skaper som kan brukes i ulykkestilfeller. På denne måten kan de som ikke kan 
hjelpe seg selv, og de hvis familier har gjort alt de kan, motta av disse 
produkter. Hvis vi hjelper hverandre så godt vi kan, vil vi være verdige 
til å motta hjelp dersom vi trenger det. 

konklusjon 

Når vi aktivt deltar i Herrens beredskapsplan, vil vår kjærlighet til vår 
familie og andre øke, og vårt vidnesbyrd om behovet for personlig bered-
skap og beredskap i familien vil vokse. Med dette vidnesbyrd vil vi ønske 
å hjelpe andre til å forberede seg. 
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I Lære og pakter leser vi "For mig er alle ting åndelige, og aldri har 
jeg noen gang gitt til eder en lov som var timelig" (L&p 29:34). Grunn-
laget for Kirkens velferdsprogram er kjærlighet til våre brødre og søstre, 
tjeneste og barmhjertighet. Frelseren sa: "Hvad I har gjort imot en av 
disse mine minste brødre, det har I gjort imot mig." (Matt. 25:40) 

utfordring 

1. Vurder under neste familiens hjemmeaften din families beredskap. Finn 
frem til mulige svake punkter og legg planer til forbedring. 

2. Vær som hjemmelærer oppmerksom på de familier du har omsorg for. Opp-
muntre dem med deres fami 1ieberedskap. 

ytterligere skriftsteder 

1. Tim. 5:8 (vi må sørge for våre familier) 
1. ."Joh. 3:17 (viktigheten av å hjelpe andre) 
A Ima 34:28 (Vår forpliktelse til å hjelpe andre) 
L&p 56:16-18 (formaninger til de rike og fattige) 
I.&p 68:30-32 (lediggjengere refset) 
J-&P 78:7, 13-14 (viktigheten av å være forberedt) 

lærerens forberedelse 

Før presentasjonen av denne leksjonen: 

1. Studer Kvanne lic br, jn'im-ippcr, kapitel 27, "Arbeide og personlig ansvar" 
s. 151-156, og kapitel 37, "Ansvar i familien", s. 204-208. 

2. Skaff tavle og kritt. 
3. Ci et klassemedlem i oppdrag å rapportere fra "Ansvar i familien" i Evan 

-ir Lic t,r, pvi-nr, ippcv, kapitel 27, s. 153. 
4. Lag et skjema som viser de seks områder tor personlig beredskap og be-

redskap i familien (bilde l-a). 
5. Be klassens medlemmer om å lese eller presentere historier og skrift-

steder i leksjonen. 
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Genealogi og 
familieopptegnelser 

Leksjonen skulle lære oss om vårt ansvar for å samle familieopptegnelser 
og for at vi påser at det blir utført tempelordinanser for våre avdøde 
slektninger. 

innledning 

Enhver som er ansvarlig for sine egne handlinger må bli døpt og motta andre 
ordinanser før han kan nå det celestiale rike. Mange mennesker har imid-
lertid levet og dødd uten å høre om evangeliet eller mottatt disse nødven-
dige ordinanser. 

Gjennom profeten Joseph Smith og andre siste-dagers profeter, har Herren 
åpenbart hvordan disse mennesker kan motta evangeliet i åndeverdenen (se 
L&p 138, "Synet om de dødes forløsning"). Imidlertid må også de motta 
frelsens ordinanser som bare kan administreres for de levende. Det er 
derfor vårt ansvar å finne ut hvem våre forfedre er og påse at disse or-
dinanser blir utført for dem i templet. Vi kaller dette genealogisk ar-
beide. 

Herren åpenbarte for Joseph Smith at dette arbeide er meget viktig. Les 
L&p 128:15. 

Når vi finner de nødvendige opplysninger om våre forfedre, kan vi få dem 
beseglet til hverandre i templet som familier for evigheten. Når en gen-
erasjon blir beseglet til en annen, lenkes familiene,- likesom deler i en 
lang lenke, sammen i evighet. President Joseph Fielding Smith beskrev det 
på denne måten: 

"Enhver gift mann står som overhode for sin... nærmeste familie. Slik 
vil, for eksempel, jeg stå som overhode for min familiegruppe i kraft av 
beseglingen for tid og evighet, og mine barn vil tilhøre meg. Jeg vil til-
høre mine foreldre i deres familiegruppe, og hans far til hans fars enhet 
før ham - alle lenket sammen generasjon til generasjon som en lenke." 
{Seek Ye Earnestly} s. 225) 

minnebøker 

Herrens folk har alltid ført minnebøker. Adams barn førte en (se Moses 
6:4-8), og nephitene ble befalt å føre hellige opptegnelser (se 3. Nephi 
23:6-13). Vi er befalt å utføre dette samme ansvar idag (se L&p 128:24). 
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En minnebok er en opptegnelse om vår familie. Den skulle inneholde genea-
1ogiske opplysninger, viktige familiedokumenter og historier om våre 
forfedre og oss selv. En god måte å begynne en minnebok på er å sette en 
eske eller lignende et passende sted. Derefter samler vi i esken alle opp-
tegnelser vi kan finne om oss selv og våre forfedre. 

Hva slags opptegnelser burde plasseres i esken? (Noen av disse kunne være 
fødselsattester, dåps- og ordinasjonsattester, patriarkalske velsignelser, 
ekteskapsattester, fotografier, dagbøker, avisutklipp og skolepapirer.) 

Den viktigste delen av vår minnebok er den historien vi fører om oss selv. 
Denne personlige historie kan skrives ved å bruke samlesystemet som nettopp 
er beskrevet for å samle informasjoner om våre forfedre. Ved å samle opp-
tegnelser fra vårt liv i en eske og ved å snakke med våre foreldre og an-
dre slektninger og venner som kan gi oss opplysninger om oss selv, kan vi 
begynne å skissere opp de opplevelser vi har hatt. Ofte vil de opptegnel-
ser og andre ting vi har samlet minne oss om enda flere begivenheter som 
har skjedd og erfaringer som vi har hatt. 

Når vi har samlet alt tilgjengelig stoff om oss selv, skulle vi ordne det-
te i punkter i den orden de har funnet sted idet vi begynner med vår barn-
dom. Så kan vi begynne vår livshistorie enten ved å skrive den selv, la 
noen andre skrive den for oss eller ta den opp på bånd. 

Vår livshistorie skulle settes sammen med andre viktige genealogiske doku-
menter som vi har samlet i esker eller permer. Dette er begynnelsen på 
vår minnebok som til sist skulle omfatte alle våre hellige familieoppteg-
nelser. 

journaler 06 dagbøker 

Vis bilde 8-a, "Ethvert medlem skulle føre en personlig journal." 

Våre opptegnelser skulle omfatte en personlig journal eller dagbok med 
våre betydningsfulle erfaringer, tanker og følelser efterhvert som vi får 
dem. Dette krever at vi setter av tid hver dag eller hver uke til å skrive 
om det som har hendt oss. President Kimball har skrevet i en artikkel: 

"(Vi) bønnfaller... (vårt folk) om å begynne idag med å føre og bevare opp-
tegnelser over alle viktige ting i deres eget liv... 

Hva kan du gjøre bedre for dine barn og dine barnebarn enn å opptegne his-
torien om ditt liv, dine triumfer over motgang, hvordan du reiste deg ef-
ter å ha falt, din fremgang når alt syntes mørkt og din fryd når du ende-
lig nådde målet? 

Få tak i en skrivebok, en dagbok som vil vare i alle tider og kanskje eng-
lene vil sitere fra den i evigheten. Begynn idag og skriv i den det som 
skjer, dine dypeste tanker, det du oppnår og når du mislykkes, om dine 
omgangsfeller og dine triumpfer, dine inntrykk og ditt vidnesbyrd." 

I den samme artikkelen sa president Kimball også: 

"Hvor takknemlige vi er for at Abraham skrev sin egen livshistorie og 
dette viktige utsnitt av verdenshistorien og sine egne åpenbaringer, tan-
ker, følelser og rike opplevelser." ("Englene vil sitere fra den", Lys 
over Norge, juni 1977, s. 24, 25.) 
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opptegnelser om våre forfedre 

Vi har alle en stolt arv. Våre forfedre har ofret meget for å skaffe oss 
de velsignelser vi gleder oss over idag, og vi skulle elske dem nok til å 
ønske å gi dem evangeliets velsignelser. For å gjøre oss istand til å 
bringe dem disse velsignelser, gjenga Herren nøklene til frelse for de 
døde til .Joseph Smith. Han sendte en himmelsk budbringer ved navn Elias, 
som holdt disse spesielle prestedømsnøkler som en profet i oldtiden, og 
Elias ga disse nøkler til profeten. 

La ot klassemedlem lese Lære og pakter 2 eller Malakias 4:5-6. 

Hva betyr det al barnas hjerter skal vende seg til deres fedre? 

Når vi lærer alt vi kan om våre forfedre, finner vi ut at vår kjærlighet 
til dem vil vokse. Våre hjerter vendes til dem. Vi ønsker at vi kunne 
kjenne dem hedre, og vi tenker på deres liv. Vi ønsker at de skal kunne 
glede sej; over evangel iets velsignelser og hl i en de 1 av en evig familie sam-
men med oss. 

Ved å gjengi prestedømmets nøkler til frelse for de døde, ga Elias Joseph 
Smith makt til å besegle familier for evigheten. Når vi ønsker å få vår 
familie beseglet til hverandre i en ubrudt lenke tilbake til Adam, er vi 
inspirert av "Elias' ånd". "Elias' ånd" er det ønske vi føler om å lete 
efter opptegnelser om våre forfedre og gjøre for dem det de ikke kan gjøre 
selv. 

Vis bilde 8-b, "Genealogisk arbeide er et familieansvar". 

For å begynne dette arbeide, er alle Kirkens medlemmer av våre profeter 
blitt bedt om å fullføre "fire-generasjons programmet". Fire-generasjons 
programmet består av å samle opplysninger om vår egen familie og om de nes-
te tre generasjonene av forfedre og føre disse opplysninger på spesielle 
skjema som kalles r, tamta.vleark og familiegnrt >t« irk. For å fullføre dette 
programmet, skulle hver av oss fullføre følgende: 

/. generasjon: Ett fami 1iegruppeark som innholder opplysninger om oss 
selv, vår hustru og våre barn. 

'A. generasjon: To f ami 1 iegruppeark hvorav det ene viser våre foreldre som 
mann og hustru og ett som viser vår hustrus foreldre som mann og hustru. 

'6. generasjon: Fire f amil iegruppeark, ett til hvert besteforeldrepar 
og vår hustrus besteforeldrepar. 

4. generasjon: Åtte familiegruppeark, ett til hvert av våre oldeforeldre-
par og ett til hver av vår hustrus oldeforeldrepar. 

Vis klassen familiegruppearket over din egen familie. Fortell dem hvor-
dan du gjorde det, og bær ditt vidnesbyrd om genealogi og familieoppteg-
nelser. 

Familiegruppeark kan også brukes for å nedtegne opplysninger ora våre 
forfedre fra generasjoner lenger tilbake enn de fire vi forventes å lete 
efter. Disse opptegnelser skulle sammen med fire-generasjons programmet 
settes inn i vår minnebok. 
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TEMPELORDINANSER FOR FAMILIEN 

Når vi arkiverer våre familiegruppeark, kan vi finne ut hvilke av våre for-
fedre som trenger å få tempelordinanser utført for seg. Navnene på disse 
forfedre sender vi til Genealogisk avdeling som sørger for at de riktige 
ordinanser blir utført for dem. 

Vis bilde 8-c, "Tempelarbeide for de døde gjøres stedfortredende". 

Alle ordinanser som kreves for de levende må også utføres for de døde slik 
at alle kan få lik adgang til opphøyelsens velsignelser. Disse ordinanser 
utføres i templet gjennom prestedømmets kraft. I templet kan verdige med-
lemmer av Kirken bli døpt, bekreftet, ordinert til prestedømmet og motta 
begavelse (endowment) på vegne av de døde. De kan også bli beseglet til 
en evig familie for de døde. 

President Wilford Woodruff sa: 

"Jeg ser på denne del av vår virksomhet som en misjon som er like viktig 
som å forkynne for de levende. De døde kan ikke komme frem i oppstandel-
sens morgen uten at det er blitt utført visse ordinanser på vegne av dem 
i templer som er bygget og innviet til Gud. Det skal akkurat like meget 
til for å frelse en død som en levende mann." (Discourses of Wilford Wood-
ruff, s. 160) 

HJELP FRA VÅR HIMMELSKE FADER 

Dersom vi gjør vårt beste for å oppfylle vårt prestedømsansvar for å gjøre 
genealogisk arbeide, vil vi motta hjelp fra vår himmelske Fader når vi tren-
ger det. Vanligvis vil hjelpen være stille, naturlig inspirasjon. Men nå 
og da skjer det mirakler for medlemmer av Kirken som gjør dette arbeidet. 
Eldste Melvin J. Ballard forteller for eksempel denne historien: 

"Jeg husker et tilfelle fra min egen fars erfaring. Hvor vi så frem til 
at Logan tempel skulle bli ferdig! Det skulle snart innvies. Min far had-
de arbeidet på dette huset helt fra begynnelsen, og mine første minner var 
at jeg hver dag bar middagen hans til ham mens han bar sten fra stenbrud-
det. Hvor vi så frem til denne store begivenhet! Jeg husker hvordan min 
far i mellomtiden gjorde enhver anstrengelse for å skaffe alle data og 
opplysninger han kunne om sine slektninger. Det var emnet for hans bønn 
morgen og aften at Herren ville åpne en mulighet til at han kunne få opp-
lysninger om (sine) døde. 

Dagen før innvielsen... gikk to eldre menn nedover gatene i Logan. De 
nærmet seg mine to yngre søstre. Den eldste av dem ga den største av 
pikene en avis og sa: 'Ta denne til din far. Ikke gi den til noen annen. 
Gå fort med den og ikke mist den.' 

Barnet gjorde som hun ble bedt om, og da hun møtte sin mor, ville hun ha 
avisen. Barnet sa: 'Nei, jeg må gi den til far og ingen andre.' 

Hun fikk komme inn og fortalte sin historie. Vi så forgjeves efter disse 
reisende. De var ikke å finne. Ingen andre så dem. Så vendte vi oss til 
avisen. Avisen "The Newbury Weekly News" var trykket i min fars gamle 
engelske hjem torsdag 15. mai, 1884, og vi hadde den i hendene 18. mai, 
1884, tre dager efter at den var utgitt. Vi ble forbløffet for den kunne 
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ikke ha nådd oss ad jordisk vei, så vår nygjerrighet øket mens vi under-
søkte den. Da oppdaget vi en side som var viet notatene til en av avisens 
reportere som hadde... besøkt en gammel kirkegård. De underlige inskrip-
sjonene ledet ham til å skrive hva han fant på gravstenene, versene innbe-
fattet. Han føyet også til navn, fødselsdato, dødsdato etc. Dette fylte 
nesten hele siden. 

Det var den gamle kirkegården hvor familien Ballard var blitt begravet i 
generasjoner, og svært mange av min fars nærmeste slekninger og andre nære 
venner var nevnt. 

Da saken ble lagt frem for president Merril i Logan tempel, sa han: 'Du 
er bemyndighet til å gjøre arbeidet for disse, for du mottok det gjennom 
Herrens budbringere.' 

Det er ingen tvil om at de døde som hadde mottatt evangeliet i åndeverdenen 
hadde bedt reporteren i hans hjerte om å skrive disse ting, og slik ble 
veien beredt til at min far kunne få de opplysninger han søkte." (Three 
Degrees of Glory, s. 23-24) 

Mange medlemmer av Kirken forteller historier om hvordan de ble inspirert 
eller ledet når de lette efter opplysninger om sine forfedre. Når vi søker 
efter opptegnelser om våre forfedre, kan vi gjennom tro, bønn og faste mot-
ta hjelp fra vår himmelske Fader. 

KONKLUSJON 

Som prestedømsbærere har vi et stort ansvar for å hjelpe til med å forene 
våre familier for evighet. Dette ansvar omfatter å føre en minnebok. Vår 
minnebok skulle inneholde vår egen livshistorie, opplysninger som er sam-
let om våre forfedre og andre hellige familieopptegnelser. Ved å samle 
disse genealogiske opptegnelser, åpner vi veier til at våre forfedre kan 
motta de viktige evangeliske ordinanser. Når vi gjør dette, blir vi 
"frelsere på Sions berg". Profeten Joseph Smith sa: 

"Nøklene skal overleveres, Elijahs ånd skal komme... og de hellige (skal) 
stå frem som frelsere på Sions berg. 

Men hvordan skal de bli frelsere på Sions berg? Ved at de bygger sine 
templer... og fortse.tter med å motta alle ordinanser,, . tvettinger på 
vegne av alle sine forfedre som er døde, og forløser dem slik at de kan 
komme frem i den første oppstandelse og stige opp på herlighetens troner 
sammen med dem. Dette er den kjede som binder fedrenes hjerter til barna 
og barnas til fedrenes, og som oppfyller Elijahs misjon." (Teachings of 
the Prophet Joseph Smith, s. 330) 

UTFORDRING 

Idet han talte om genealogi, har president Kimball sagt: "Dette er Herrens 
verk, og han har gitt det til oss. Det er vårt ansvar, vår glede og vårt 
privilegium å utføre dette arbeidet. Vi skulle innrette vår tid og sørge 
for at dette arbeidet går fremover med stormskritt, ("De ting som hører 
evigheten til - Befinner vi oss i fare-sonen?" Lys over Norge, mai 1977, 
s. 4) 

Begynn idag med å gjøre en eller flere av følgende ting: 
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1. Velg en eske eller lignende og begynn å samle ting som vil hjelpe deg 
til å skrive din livshistorie. 

2. Skaff en journal eller dagbok og skriv i den idag. Oppbevar boken et 
sted du vil se den ofte. Sett som mål å skrive i den hver dag eller 
hver uke. 

3. Begynn fire-generasjons programmet ved å forberede et familiegruppeark 
for din egen familie. Fortsett å samle opptegnelser til du har full-
ført programmet. 

4. Dersom du allerede har begynt din minnebok, så velg et annet mål og 
ta med din familie. Du ønsker kanskje å holde en spesiell familiens 
hjemmeaften for å hjelpe dine barn med å begynne sine egne minnebøker. 

ytterligere skriftsteder 

1. Nephi 5:10-16 (en genealogi ført over Lehis forfedre) 
L&p 21:1 (en opptegnelse skal bli ført av Kirken) 
L&p 127:9 (opptegnelser skal oppbevares i templet) 
L&p 128:8) (opptegnelser oppbevart i himmelen) 
L&p 110:13-16 (Elias' besøk til Joseph Smith) 

uererens forberedelse 

Før presentasjonen av denne leksjonen: 

1. Les Lære og pakter 128:15-19, 22-24 og Joseph F. Smiths "Syn om de 
dødes forløsning" (L&p 138) 

2. Se igjennom Evangeliets prinsipperkapitel 40, "Tempelarbeide og 
genealogi". 

3. Hvis noen i din gruppe regelmessig skriver dagbok, så be ham om å for-
klare hvordan han fikk begynt og hvordan det har hjulpet ham. 

4. Forbered et familiegruppeark, for din egen familie, og ta det med til 
klassen. Hvis du ikke vet hvordan du skal gjøre det, så finn det ut 
fra din prestedømsleder som kan hjelpe deg. 

5. Vær forberedt til å be klassen om å identifisere så mange av sine for-
fedre de kan tilbake fire generasjoner. Du ønsker kanskje å se igjen-
nom din egen genealogi før klassen. 

6. Be klassens medlemmer om å lese eller presentere historier og skrift-
steder i leksjonen. 
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Å dele evangeliet 
med andre 

Leksjon 9 

Denne leksjonen har til hensikt å motivere oss til mere effektivt å dele 
evangeliet med andre. 

innledning 

I følgende historie forteller en konvertitt hvordan hun og hennes familie 
ble tiltrukket av Kirken: 

"Kort efter at vi hadde flyttet til et nytt sted, var jeg ute og arbeidet 
i haven da en av mine naboer tilbød meg en haug med tomater som han nettopp 
hadde plukket. Det var bare begynnelsen til det som skulle bli et varig 
vennskap. 

I månedene som fulgte, viste (våre naboer) seg å være de beste venner... 
vi hadde møtt. De var ikke redde for å være for vennlige, og tok vår 
familie med akkurat som om vi var deres egen familie. Vi gledet oss over 
det varme hjembakte brødet som ble sendt over nesten hver uke; den ferdige 
middagen som ble bragt over en kveld da jeg var for syk til å lage middag 
selv. 

Vi ble alltid invitert til aktiviteter i Kirken, men aldri presset til å 
gå. Når vi bestemte oss for å bli med, kom vår nabos søte, pålitelige 
datter for å sitte barnevakt for oss. Hun nektet til og med noen ganger 
å ta betaling for det. 

Efter at jeg hadde hatt en hard dag hjemme, kunne min venninne be meg om 
å bli med henne til Hjelpeforeningen. Jeg var vanligvis ivrig bare ef-
ter å komme ut av huset på den tiden. Men da jeg gikk, fant jeg mer enn 
(hvile) fra husarbeidet. Den varme velkomst søstrene ga meg, gjorde meg 
til en regelmessig besøkende i nesten et år før vi ble døpt... 

Efter en stund visste vi i vårt hjerte at vi ønsket et mer fullstendig 
liv slik som dem. Vi ble da invitert til å komme til Kirken på søndager 
og begynte å gå i klassen for undersøkere hver uke. 

I mars 1976 gikk vi ned i dåpens vann. 

Ikke lenge efter det hørte vi en spesiell tale under et nadverdsmøte om 
de menneskene som hadde vært for nølende med å dele evangeliet med andre 
av frykt foråt han skulle virke altfor påtrengende - og familien måtte ven-
te i ti år før anledningen kom igjen. Ti år. Jeg tenkte: Hvor ville vi 
ha vært efter ti år dersom vi ikke hadde Kirken nå? Mitt hjerte svulmet, 
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og jeg kunne knapt vente til jeg fant våre naboer utenfor efter kirken. 

'Takk foråt dere delta evangeliet med oss' var alt jeg kunne få frem. Jeg 
ønsket å si så meget mer, men jeg behøvde ikke. Tårene kom frem i øynene 
deres også, og vi vekslet alle kjærlige ord og klemmer, slik jeg vet at 
vi alltid vil gjøre det, i tid og all evighet." (Doris E. Heydon, sitert 
av Jay A. Parry, "Converts Tell... What Brought Me In", Ensign3 feb. 1978, 
s. 43) 

Hvem kunne du dele evangeliet med idag? Hva gjorde denne familien for å 
forberede sine naboer til å motta evangeliet? Hvorfor skulle vi begynne 
nå å arbeide med våre naboer? 

å dele evangeliet med andre - vårt kall fra herren 

Herren har gjentatte ganger instruert sine prestedømsbærere til å forkynne 
evangeliet og invitere ikke-medlemmer til å omvende seg og bli døpt. Mens 
han levet på jorden, viste Jesus det eksempel vi må følge. Han inviterte 
alle til å motta evangeliet. Den siste instruksjon han ga sine disipler 
før han steg opp til himmelen var: "Gå ut i all verden og forkynn evan-
geliet for all skapningen!" (Mark. 17:15) Noen av oss tror kanskje at 
misjonærarbeidet bare er for heltidsmisjonærer. Men alle vi som er blitt 
døpt har ansvar for å invitere andre til å motta evangeliets velsignelser. 
Herren har sagt: "Og igjen sier jeg eder, jeg gir eder et bud, at enhver, 
både eldste, prest, lærer og medlem skal gå frem i all sin kraft med sine 
henders gjerning for å forberede og utføre de ting som jeg har befalt. 

Og la eders tale være en advarsels røst, hver mann tale til sin næste i 
mildhet og i saktmodighet." (L&p 38:40-41) 

Hvorfor ønsker vår himmelske Fader at vi skal dele evangeliet med andre? 
(Han stoler på at vi deler evangeliet med dem som ikke har hørt det slik 
at alle hans barn kan nyte dets velsignelser.) 

Hvilke av evangeliets velsignelser gleder vi oss over og ønsker at også 
andre skal ha? (Evangeliet forteller oss at vi er barn av en kjærlig 
himmelsk Fader som vi kan be til om hjelp med våre problemer. Evangeliet 
hjelper oss til å være lykkelige i dette liv og leve verdig til å være sam-
men med vår himmelske Fader i det neste liv. Evangeliet gjør oss istand 
til å være sammen med vår familie for bestandig.) 

Noen av våre venner og slektninger vil kanskje aldri få evangeliets velsig-
nelser dersom vi ikke bryr oss nok om dem til å være effektive misjonærer. 
De vil kanskje aldri bli spurt om å bli undervist om evangeliet hvis ikke 
vi snakker til dem om det. Det er sant at det å være et godt eksempel på 
det vi tror på er en del av det å være misjonær, men vi skulle også finne 
ut hvordan vi kan fortelle mennesker om vår tro. Herren har sagt: "For 
det er ennu mange på jorden, blandt alle slekter, partier og trossamfund, 
som er forblindet ved listige menneskers kløkt, hvormed de ligger på lur 
for å bedra, og mange holdes fra sannheten kun fordi de ikke vet hvor de 
kan finne den." (L&p 123:12) 

å dele evangeliet effektivt med andre 

Vis bilde 9-a, "Ethvert medlem skulle være en misjonær". 
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Gjennom sine profeter har Herren befalt ethvert medlem av Kirken å engas-
jere seg i misjonærarbeidet. President Spencer W. Kimball har gitt oss 
noen råd for å hjelpe oss til å oppfylle dette ansvar: 

"Du som er far skal ta ledelsen. Ved å arbeide sammen som familier, kan 
vi utføre et meget stort arbeide. Velg sammen med familien, efter å ha 
bedt om veiledning, en eller to familier som dere kan bli venner med. 
Bestem dere for hvilke av deres slektninger eller venner dere vil fortelle 
om Kirken til. Kanskje dere kunne planlegge en familiens hjemmeaften 
sammen med dem på en annen dag enn mandag. Eller være sammen med dem på 
andre måter. Da, når disse familier viser interesse, kan dere med hjelpe 
av wardets eller grenens misjons leder invitere dem og misjonærene til de-
res hjem for å høre budskapet om gjenopprettelsen. Dersom dere vil følge 
denne enkle fremgangsmåten vil dere få en rekke gode familier inn i Kir-
ken." ("Vi deler evangeliet med andre gjennom prestedømmet:: misjonær— 
arbeide." (Billedbånd, 1975), VVOF1227NO). 

De fleste av oss ønsker å dele evangeliet med andre på grunn av vår kjær-
lighet og omsorg for dem. Men noen av oss vet ikke hvordan vi skal dele 
evangeliet med ikke-medlemmer. Vi er sjenerte og nøler med å diskutere 
Kirken med dem. Følgende plan er en mulighet vi kunne bruke for å få andre 
inn i Kirken. 

velg en familie efter å ha bedt om det 

Vis bilde 9-b, "Å være en god misjonær betyr å være en god venn". 

Som president Kimball sa, faren skulle ta ledelsen. (Dersom faren ikke 
lenger er en del av husholdningen, skal moren eller et annet fami 1ieover-
hode lede familien.) Vi kunne begynne med å tenke på venner og slektning-
er som ikke er medlemmer av Kirken. 

Hvem kjenner du som kunne bli interessert i Kirken? 

Tenk over følgende når du velger en familie å bli venner med: 

Familier som opplever en forandring i sin situasjon. (Nye naboer, 
fødsel, ekteskap, dødsfall i familien.) 

Familier som har positive erfaringer med Kirken. (De som nettopp har 
besøkt et tempel, eller andre av Kirkens bygninger, vært tilstede ved 
et møte i Kirken eller en aktivitet eller har hørt Tabernakelkoret.) 

Familier som er i slekt med medlemmer av Kirken. (Familier der ikke 
alle er medlemmer av Kirken, slektninger til dem som nylig har slut-
tet seg til Kirken.) 

Familier og enkeltpersoner som er interessert i eller nysgjerrige om 
Kirken. (De som stiller spørsmål om Kirken, snakker positivt om 
Kirkens medlemmer, uttrykker interesse for Kirkens tro eller prinsip-
per eller søker en ny religion.) 

President George Albert Smith foreslo: "Begynn med mannen som bor ved si-
den av ved å ha tiltro til ham, ved å la ham bli glad i deg fordi du er 
rettferdig, og ditt misjonærarbeide har allerede begynt." (I CR, okt. 
1916, s. 51) 
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bli venner med familien 

Husholdningens overhode skulle lede familien til å bli venner med ikke-
medlemmer. Enhver far skal "lære opp sin familie til å være en familie som 
blir venner med andre." (Årlige retningslinjer, 1976-77 for Det melkise-
dekske prestedømme, s. 2) 

Hvordan kan vi øke vårt vennskap med en familie som ikke er medlemmer av 
Kirken? 

Vi har mange muligheter til å vise vårt vennskap med andre. Vi kan være 
muntre, en god tilhører, huske deres navn, være vennlige mot dem, disku-
tere deres interesser med dem, besøke deres hjem, invitere dem til vårt 
hjem, gå ut til en hyggekveld med dem og la dem på andre måter vite at 
vi er glad i dem. 

presenter familien for kirken 

President Kimball har foreslått at vi velger en annen kveld enn vår van-
lig hjemmeaften-kveld for å ha en familiens hjemmeaften sammen med våre 
naboer. Der kan vi presentere for dem noen av Kirkens læresetninger. 

En annen måte å presentere Kirken for dem, er å gi dem et hefte eller et 
blad som Kirken har utgitt, gi dem en Mormons bok, invitere dem til å være 
tilstede ved et møte i Kirken, bære vårt vidnesbyrd for dem eller ta dem 
med på aktiviteter i Kirken. 

Hvordan kan vi hjelpe ikke-medlemmer til å bli interessert i Kirken? 

inviter familien til å snakke med misjonærene 

Vis bilde 9~c, "Det er en god opplevelse å dele evangeliet med andre". 

Så snart våre venner er rede, skulle vi be Herren om å hjelpe oss til å 
spørre dem om de vil møte misjonærene. Når det passer skulle de møtes i 
vårt hjem for å motta misjonærdiskusjonene. 

Hvordan kan vi invitere våre venner til å møte misjonærene? 

En måte å spørre venner om de har lyst til å vite mer om Kirken, er å si: 
"Vi er glade over å være deres naboer. Har du og familien din lyst til 
å være sammen med oss på en familiens hjemmeaften imorgen kveld klokken 
syv? To unge menn fra vår Kirken vil gi en presentasjon om hvordan Kir-
ken begynte." 

Her er et forslag til hvordan man kunne snakke om Kirken med mennesker vi 
trolig bare vil møte en gang: 

Still spørsmålet: "Hvilken kirke er du best kjent med?" 

Eller: "Hvilken religion er du og din mann knyttet til?" 

Kom med en uttalelse som: "Jeg er mormon." 

eller: "Min hustru og jeg er medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste 
Dagers Hellige." 
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eller: "Vi er tilknyttet mormon-kirken." 

Fortell dem at din tro er viktig for deg: "Jeg tror at religion er det 
viktigeste i mitt liv." 

eller: "Det er viktig for min familie å kjenne til Kirken." 

Fortell om noe bestemt du tror på: "I vår kirke tror vi..." 

eller: "I vår familie tror vi på..." 

eller: "I Jesu Kristi Kirke..." 

Still et spørsmål: "Hva vet du om llormon-kirken? Har du lyst til å vite 
mer?" 

eller: "Har du lyst til å være med på...?" 

Det er mange fremgangsmåter vi kan bruke for å invitere andre til å lytte 
til evangeliets budskap. Vi kan nevne noe om Kirken som har interesert 
dem, for eksempel genealogi, et ungdomsprogram eller velferdsprogrammet. 
Vi kan så spørre om de har lyst til å vite mer om Kirken. 

Vi skulle ikke være redd foråt de vil bli støtt, og heller ikke skulle vi 
bli mismodige hvis de ikke reagerer positivt. Mange vil si ja, men hvis 
de ikke tar imot vår invitasjon, skulle vi reagere som om de hadde sagt 
nei takk til en invitasjon til middag. Vi kunne for eksempel si: "Jeg 
forstår, John. Kanskje en annen gang." Det vil ikke skade vårt vennskap 
å stille spørsmålet, og Ånden vil hjelpe oss til å finne ut når tiden er 
inne til å spørre igjen. 

Les Rom. 1:16. Hvorfor skulle vi ikke skamme oss over Kristi evangelium? 

I følgende historie forklarer en som nylig konverterte hvordan vennskap 
førte til at han ble interessert i Kirken: 

"Gjennom arbeide ble vi godt kjent med hverandre. Jeg begynte virkelig å 
respekterer ham. Efterhvert som vi kom nærmere hverandre som venner, kun-
ne vi snakke om våre familier og våre aktiviteter. Dette ledet oss inn på 
Kirken. Jeg forsto at det var Kirken som gjorde ham og hans familie -
på en svært positiv måte - annerledes enn andre mennesker. Snart snak-
ket vi om noen av Kirkens læresetninger, men han presset meg aldri og for-
kynte aldri for meg... En dag spurte han meg i eftermiddagspausen om jeg 
hadde lyst til å vite mer... (Vår familie fikk misjonærleksjonene) i hans 
hjem. 

Hvis det ikke var for den virkelige omsorg og interesse familien Brookse 
hadde vist vår familie, tror jeg virkelig ikke at vi ville ha blitt med-
lemmer av den ene sanne kirke og mottatt lys og kunnskap om vår Fader i 
himmelen og hans planer for oss." (Keith Knoblich, sitert av Jay A. Parry, 
"Converts Tell... What Brought Me In", Ensign3 feb. 1978, s. 39) 

konklusjon 

Herren har sagt: "Det tilkommer enhver som er advart, å advare sin næste." 
(L&p 88:81) Dersom vi gjør som Herren har sagt, vil vi hjelpe mange men-
nesker til å finne sannheten. 

77 
9-a Å dele evangeliet med andre gir 

velsigne Iser 



En måte å være misjonær på er å vise et godt eksempel. Hvis vi viser et 
godt eksempel, vil mennesker ofte bli interessert på grunn av at vårt liv 
er annerledes. 

Men eksemplet alene er ikke alltid nok til å f å enkel te mennesker interessert 
i Kirken. Vi må ta det første skritt for å presentere evangeliet for dem. 
Ikke-medlemmer kan bli interessert på mange måter: ta dem med på en dis-
kusjon om evangeliet, inviter dem til å delta i et tjenesteprosjekt i Kir-
ken, bær ditt vidnesbyrd for dem, gi dem en Mormons bok eller et av Kir-
kens blad, inviter dem til en familiens hjemmeaften. Det finnes andre 
metoder. De varierer fra menneske til menneske, så vi skulle be meget om 
våre anstrengelser for å være misjonærer. 

Fremfor alt skulle vi vise vår kjærlighet og omsorg for ikke-medlemmer når 
vi streber efter aktivt å finne anledninger til å undervise om evangeliet. 
Den følelse vi deler med dem betyr mer enn den metode vi bruker. Mennes-
ker reagerer på kjærlighet. En konvertitt sa: "Vi må få venner før vi 
kan få konvertitter." De som slutter seg til Kirken er ofte gode venner 
av medlemmer før de slutter seg til den. 

utfordring 

1. Vis et eksempel for dine naboer og advar dem i mildhet. 
2. Velg gjennom bønn en familie som ikke er medlemmer som du^vil under-

vise om evangeliet, bli venner med dem og presenter dem^så for Kirken. 
3. Benytt deg av fordelene ved de anledningene du får ved å gjøre mi-

sjonærarbeide med mennesker som kommer til ditt hjem. 
4. Gi en Mormons bok til en venn. 

lærerens forberedelse 

Før presentasjonen av denne leksjonen: 

1. Gi et klassemedlem i oppdrag å fortelle om sine erfaringer med å 
gjøre misjonærarbeide. 

2. Gi et klassemedlem i oppdrag å fortelle historien om sin omvendelse. 
3. Gi klassens medlemmer i oppdrag å lese eller presentere historier og 

skriftsteder i leksjonen. 
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Fellesskapsfremmende 
arbeide: 
Et ansvar for prestedømmet 

Denne leksjonen skulle motivere oss som prestedømsbærere til å styrke Kirkens 
medlemmer gjennom fellesskapsfremmende arbeide. 

innledning 

Les Lære og pakter 18:10. 

Hvor viktig er hver enkelt for vår himmelske Fader? 

Vi er alle viktige for vår himmelske Fader. Uansett hvem vi er, hvor vi 
bor, hvilket sporg vi snakker eller hvilken rase vi tilhører, er hans 
verk og herlighet å tilveiebringe oss udødelighet og evig liv (se Moses 
1:39). For å hjelpe seg i dette verk, har Herren gjengitt prestedømmet 
til jorden og gitt oss ansvar for å elske hverandre slik han elsker oss. 

Skriften lærer at vi skulle føle den samme omsorg for andre som vi føler 
for oss selv (se L&p 38:24). Det er vårt ansvar og privilegium å hjelpe 
våre brødre og søstre til å motta de velsignelser som er beredt av vår 
himmelske Fader til dem som er trofaste. 

"Vi er her for å hjelpe hverandre til å gå fremover, til å inspirere hver-
andre til kjærlighet og gode gjerninger og ikke for bare å sitte og døm-
me. Vårt ansvar er å gi oppmuntring til de inaktive og dem som har faret 
vill. Vi har som plikt å se til at der ikke er nogen urettferdighet i 
kirken, uoverenstemmelser, løgn, baktalelse eller onde tale. (L&p 20:54)" 
("Veien til evig herlighet," av Delbert L. Stapeley, se Taler fra general-
konferansene 1073-75 CPZSI0094NO) s. 43) 

Les Lukas 22:32. 

President Harold B. Lee sa: 

"Jeg er overbevist om at det er mange i Kirken som begår åndelig selvmord 
og de roper om hjelp... De forteller oss at det er et nødrop som - hvis 
det ble hørt i tide - kunne redde liv." ("Prestedømmets styrke", Lys over 
Norge, mars 1973, s. 94) 

fellesskapsfremmende arbeide i kirken 

Fellesskapsfremmende arbeide betyr å oppmuntre og hjelpe hverandre til å 
nyte evangeliets fulle velsignelser. Det er å vise høflighet, dele er-
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faringer med hverandre, yde tjeneste og gi kjærlighet, være hjelpsom og 
gjøre vennlige gjerninger. Vi har fellesskap ved å være en god venn og na-
bo og ved å få andre til å føle seg viktige og ønsket. 

Når vi deler vår tid, våre talenter og eiendeler med andre, utvikler vi en 
ånd av broderskap. Dette broderskap ble beskrevet av Paulus. Han sa at 
Kirkens nye medlemmer ikke lenger skulle være fremmede, men "de helliges 
medborgere" (Ef. 2:19). 

Selv om vi skulle være vennlige, elskverdige og forsøke å vise vår kjærlig-
het til alle mennesker, er det å gi hjelp og vennskap til nye og inaktive 
medlemmer et grunnleggende ansvar for prestedømmet. Kirken hjelper oss 
til å gjøre dette på mange måter. Den sørger for programmer som for ek-
sempel hjemmelærervirksomheten som oppmuntrer oss til å tjene våre brødre 
og søstre. Den sørger for møter hvor vi kan være sammen med hverandre. Og 
den sørger for instruksjon om korrekte uttrykk for vår kjærlighet og om-
sorg. Vi skulle alltid bry oss om mennesker som ikke er medlemmer av Kir-
ken og de fremmede iblant oss, men vi skulle også bry oss om de familier 
blant oss som har en far, en mor, en sønn eller datter som ikke er medlem. 
Disse familiene trenger oss. Ved å ha fellesskap med dem og dele vår 
forståelse og kjærlighet med dem, kan vi hjelpe disse familier der ikke 
alle er medlemmer til å bli forenet i evangeliet. 

Sammendra disse ideer ved å skrive en liste over dem som trenger vårt 
fellesskap på tavlen. 

hvordan oppnå fellesskap? 

Måten vi oppnår fellesskap med et menneske på avhenger av hans omstendig-
heter og vårt forhold til ham. En familie forklarte hvordan de fikk kon-
takt med en fremmed: 

"Den fremmede ved siden av oss var urolig. Han så rett fremfor seg og 
pustet knapt. Han smilte ikke engang til våre to små barn som alltid vant 
venner for oss. Efter kirken ba min mann den alvorsfulle fremmede med 
hjem til litt forfriskninger. Et smil løste opp det lange ansiktet hans: 
'Jeg ble nettopp døpt i forrige uke, og flyttet nettopp til deres ward', 
forklarte han. Han stakk innom hos oss flere ganger en uke efter dette, 
begeistret over sin (voksende kunnskap om evangeliet), ivrig efter å drøf-
te Skriften, opptatt av sine personlige affærer. Vi hadde den store gle-
den av å se vår bror vokse. Han var ikke lenger en fremmed." (Susan 
Spencer Zmolek, "The Strangers within Our Gates", Ensign, mars 1976, s. 49) 

Fellesskap oppnås imidlertid pa en litt annen måte når det gjelder hjemme-
lærervirksomheten. En kvinne fortalte hvordan hennes hjemmelærere tok 
henne og hennes sønn med på sine aktiviteter: 

"Jeg ønsket en ny start efter en smertefull skilsmisse, så jeg tok med 
meg min lille sønn og flyttet sydover for å gjøre ferdig en college-ek-
samen. Idet jeg antok at klimaet ville bli varmt, lot vi grenserne og 
teppene bli igjen. Å, slik vi frøs i den trekkfulle sommerhytten den 
vinteren, men vi var altfor redde for å tenne opp i ovnene eller spørre 
om å låne tepper. Jeg kjente ingen. Jeg følte at jeg ikke hørte til sam-
men med menneskene i Kirken fordi jeg var skilt, og jeg ønsket sannlig ikke 
at noen skulle mene at jeg var en (byrde). Jeg var så glad da hjemmelærer-
ne kom! De ønsket virkelig å få oss til å føle oss velkommen, og de kom 
regelmessig selv om vi ikke hadde telefon og ikke alltid var hjemme. De 
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tok oss ofte med i sine familieaktiviteter. Til sist hadde jeg ikke noe 
imot å be om å få låne tepper av dem." (Som sitert av Susan Spencer Zmolek, 
"The Strangers within Our Gates", Ensign, mars 1976, s. 47-48) 

Skriv på tavlen de metoder til å oppnå fellesskap som ble vist i histo-
riene ovenfor. 

Det er innlysende at dersom vi føler ekte vennskap for andre, må våre 
fellesskapsfremmende aktiviteter ikke bare innskrenke seg til møtene søn-
dag, men inkludere andre tidspunkter og aktiviteter gjennom uken. Slike 
aktiviteter omfatter å invitere dem til våre hjem, til sosiale aktiviteter 
og til begivenheter i samfunnet og kirken. Fellesskap er et kjennetegn 
på en sann hellig som Jesus refererte til da han sa: "Jeg var fremmed, og 
I tok imot mig" (Se Matt. 25:34-36). 

Følgende historie viser hvordan to brødre viste ekte fellesskap: 

En ung mann var ensom og ulykkelig. Hans fremmøte i kirken var uregelmes-
sig, og han fant det vanskelig å være pålitelig i oppdrag i kirken. To 
menn, begge enkemenn, inviterte den unge mannen til å være sammen med dem 
under familiens hjemmeaften. 

Før det var gått lang tid, ble mandag kveld den viktigste tiden for ham i 
uken. 

Der var han med på mange diskusjoner om evangeliet og ble motivert til å 
begynne å be mer flittig. Det var ikke lenge før hans vidnesbyrd foran-
dret seg fra å være passiv kunnskap til å bli et brennende vitnesbyrd om 
sannheten. 

De to brødrene aksepterte ham og tilbød sitt vennskap så fullstendig de 
kunne. De satt sammen med ham på kirkens møter og inviterte ham til sine 
hjem til middag. De gikk for å handle sammen med ham og hjalp ham med å 
pusse opp hjemme. 

Før det var gått lang tid vendte han seg mot andre, og han ble pålitelig 
i sine oppdrag i kirken. En dag da han diskuterte gleden i sitt liv,med 
en bekjent, spurte den andre: "Hva tror du fikk det til å skje?" 

"To venners kjærlighet har vært det viktigste", sa han. "Jeg har kommet 
til å stole på og føle meg sikker på deres kjærlighet, og den kjærligheten 
har hjulpet meg til å gjøre ting jeg aldri drømte om var mulig." (Til-
passet fra Hjelpeforeningens studiekurs, 1977-78, sosiale forhold, lek-
sjon 3, 2. historie) 

Føy til listen på tavlen de måter disse to brødrene brukte for å ha fel-
lesskap med det ensomme medlemmet. 

Bror Ernest Eberhard, jr., forteller følgende historie om fellesskap: 
"Susan Munson er et aktivt medlem av Kirken som ventet tålmodig på at hen-
nes mann, som ikke var medlem, skulle vise interesse for Kirken. Han sa 
alltid: 'Å, det er bra for deg og barna, men jeg er ikke interessert,* 

Det er delvis sant. Men Jack er også sjenert... Susan spurte (til sist) 
bror Caldwell, wardets misjonsleder, om det ikke var noe som kunne gjøres» 
Han lovet å ta opp saken i sitt ukentlige misjonærmøte. 

Gruppen... bestemte at den beste måten å begynne på ville være et nabosel-
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skap. De ba tre familier i området som var medlemmer, om å 
planlegge et haveselskap for familiene Munson og Noble, de siste en under-
søkerfamilie... Alle tre sluttet seg til dette fellesskapsfremmende arbei-

Jack, som til å begynne med nølte med å komme, ble overrasket og glad over 
den avslappete, naturlige vennlighet han fant i gruppen. Ved kveldens 
slutt, støttet han ivrig ideen om et nytt selskap, en utflukt om to uker. 
Ingen sa noe om å gå i kirken, men Allen Westover, som hadde snakket med 
Jack i selskapet om at lian skulle male huset sitt, møtte frem med sin egen 
stige på lørdag - og kom tilbake på kveldene efter sitt arbeide. Steve 
Caldwell og Glen Rivers hjalp også til med malingen flere ganger. 

Senere den måneden da eldstenes quorum hadde et prosjekt, var Jack ivrig 
efter å hjelpe dem...Efterhvert som sommeren gikk, tilbragte Jack mer og 
mer tid sammen med Kirkens medlemmer. Man pratet om fiskestenger, politikk, 
barneoppdragelse, løsning på ekteskapsproblemer og stress i jobben. Jack 
snakket og lyttet. Felles kvelder sammen med ulike familier omfattet 
familiens hjemmeaften og åndelige diskusjoner. Til Susans store glede, 
fortalte Jack henne en kveld at han var klar til å ta det neste skritt og 
bli undervist av misjonærene og... slutte seg til Kirken." 

Bror Eberhard tilføyer følgende: "Det finnes ikke noe mer gjennomskuelig 
enn 'vennskaps'- aktiviteter uten vennlige følelser. Følelsene må komme 
først." Han foreslår at vi er gode tilhørere, finner ut hva det enkelte 
mennesket liker og ikke liker, hans familieaktiviteter og hva han driver 
med. Han understreker at de vi forsøker å få fellesskap med trenger å vite 
at vi bryr oss om dem. ("That Part-member Family", Ensign3 juli 1978, s. 
38-39) 

Hvilke metoder for fellesskap som ble brukt i denne historien kan vi føye 
til listen på tavlen? 

Diskuter plansjen "Fellesskapsfremmende aktiviteter" (bilde 10~a). Føy 
til andre aktiviteter som klassens medlemmer foreslår. 

konklusjon 

Fellesskapsfremmende arbeide er et viktig ansvar for prestedømmet. Det 
hjelper nye konvertitter og andre medlemmer i Kirken til å føle seg øns-
ket og at det er behov for dem og motiverer dem til å delta i Kirken. Når 
vi aksepterer ansvaret med å hjelpe andre til å bli aktive i Kirken, vil 
vi oppleve glede og tilfredsstillelse. Herren lover at denne gleden vil 
være evig. 

Les Lære og pakter 18:15-16. 

Be den eleven som på forhånd har fått det i oppdrag om å bære sitt vidnes-
byrd om hvordan fellesskapsfremmende arbeid hjalp ham. 

UTFORDRING 

1. Finn en ny konvertitt og bli venner med ham. 
2. Øk dine fellesskapsfremmende aktiviteter med de familier du er tildelt 

som hjemmelærer. 
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3. Velg en inaktiv familie og bli venner med dem så de kommer tilbake 
til Kirkens aktiviteter. 

4. Vær vennlig mot alle Kirkens medlemmer - særlig de som er fremmede. 
5. Ders om det finnes en familie i ditt område der ikke alle er medlemmer 

så inkluder ikke-medlemmene i denne familien i Kirkens aktiviteter. 

lærerens forberedelse 

Før presentasjonen av denne leksjonen: 

1. Be et medlem om å bære vidnesbyrd om hvordan fellesskapsfremmende 
arbeide hjalp ham. Han kunne være en som nylig har konvertert, et 
medlem som er bragt tilbake til aktivitet i Kirken eller en som hjalp 
til med å bringe en annen tilbake til Kirken. 

2. Lag et skjema over fellesskapsfremmende aktiviteter (se bilde 10-a) 
3. Be klassens medlemmer om å lese eller presentere historier og skrift-

steder i leksjonen. 
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fellesskapsfremmende aktiviteter 

AKTIVITETER I DITT HJEM 

Spise middag 
Gjøre noe avkoblende 
Vise familiebilder 
Holde et uformelt selskap 

Lytte til god musikk 
Se på et godt fjernsynsprogram 
Ha et haveselskap 
Be dem om å hjelpe deg i et prosjekt 

AKTIVITETER I DERES HJEM 

Levere en kake eller noe annet godt 
Hjelpe dem med et prosjekt: 

Arbeide i haven 
Hjelpe med å flytte inn 
Hjelpe med å reparere noe 

Planlegge et selskap sammen med dem 
Stikke innom for å hilse på dem -
"bare fordi dere er våre venner" 
Passe barna deres 

AKTIVITETER I SAMFUNNET 

Se en bestemt kinoforestilling eller 
noe lignende 
Ta dem med til et spesielt møte på skolen (Ha forfriskninger hjemme 
hos deg efterpå.) 
Dra på landtur 
Delta i en avkoblende familiebegivenhet 
Være med på barnas aktiviteter (ballspill etc.) 

10-a Vennskaps fremmende aktiviteter 
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Faren som patriark Leksjon 11 

Denne leksjon har til hensikt å styrke vår forståelse av farens rolle som 
patriark i hjemmet. 

innledning 

Vis bilde 11-a, "Herren venter at fedre skal lede sine familier". 

President Spencer W. Kimball har sagt: 

"Herren organiserte (sine barn) i begynnelsen med en far som skaper, for-
sørger, elsker og leder, en mor som unnfanger, bærer frem, ernærer og opp-
lærer (og barn som) vil elske, ære og verdsette hverandre. Familien er 
livets store plan slik den ble planlagt og organisert av vår Fader i him-
nelen." (The Family Influence", Ensign3 juli 1973, s. 15) 

Hva nevner president Kimball som farens ansvarsoppgaver? 

"Tittelen 'far* er hellig og evig. Det er verd å legge merke til at av 
alle de titler Gud har fått som uttrykker respekt, ærefrykt og beundring, 
har han bedt oss om å bruke tiltaleformen Fader overfor ham." (Du som 
er far, vokt dine veier! (brosjyre 1973), PBCT0496NO, s. 5) 

Syng eller les versene i "0 min Fader" (se Evangeliets prinsipper, s. 314). 

Under Frelserens misjon på jorden henviste han mange ganger til sin Fader 
og omtalte ham på en hellig måte. Skriften viser at han kjente sin Fader 
for han snakket med ham og gjorde hans vilje (se Matt. 26:39). Frelser-
ens eksempel på respekt og ære overfor sin Fader er det mønster vi skulle 
følge og det mønster vi skulle lære våre barn å følge. 

Hvordan kan vi vise respekt for vår himmelske Fader? For vår jordiske 
far? 

En far som bærer prestedømmet skulle leve verdig til å kalles ved det 
hellige navn far av sine barn. Hvis han gjør det, vil han være forberedt 
til evig farskap. Hver av oss har makt til å gjøre dette, å ha vår fami-
lie med oss og erfare glede med dem gjennom evigheten. 

en far er patriark for sin egen familie 

Les Ef. 5:23. 

85 





Vår himmelske Fader har bestemt at ektemannen eller faren skal være over-
hode for sin husholdning. Å ha ektemannen eller faren som overhode for 
familien er et mønster som er patriarkalsk av natur. Vi er spesielt velsig-
net som medlemmer av Kirken fordi vi har prestedømmet til å hjelpe oss til 
å være effektive patriarker. 

Hver enkelt familie i Kirken er et kongedømme eller en regjering i seg 
selv. Faren er overhode for denne institusjonenen. Han er den høyeste 
myndighet i sitt hjem og presiderer over alle familiens funksjoner. (Se 
Joseph F. Smith, Læresetninger i evangeliet, s. 245-247) Angående dette 
har president Joseph F. Smith skrevet: 

"Det hender undertiden at eldster tilkalles for å salve familiens med-
lemmer. Blant disse eldster kan der være stavspresidenter, apostler, 
kanskje endog medlemmer av Kirkens første presidentskap. Under sådanne 
omstendigheter er det ikke riktig at faren stiller seg i bakgrunnen og 
venter at eldstene skal lede forrettelsen av denne viktige ordinans. Far-
en er tilstede og det er hans rett og hans plikt å presidere. Han skulle 
utpeke den som skal salve, og den som skal fremsi bønnen; og han skulle... 
lede forrettelsen av denne evangeliske velsignelse i hjemmet." (Lære-
setninger i evangeliet, kap. 16, s. 246) 

Herren ønsker at faren skal velsigne sin familie, ikke bare regjere over 
den. For å gjøre dette må han bruke sitt prestedømme rettferdig for å 
velsigne hvert familiemedlem. Eldred G. Smith, Kirkens patriark, for-
talte om en kvinne som kom til ham for å be om en spesiell prestedøms-
velsignelse. Han sa: 

"Da jeg spurte henne hvorfor hun ønsket en spesiell velsignelse, ville hun 
ikke fortelle meg det. Jeg fikk vite at hennes mann var medlem av Kirken 
og hadde det melkisedekske prestedømme, så jeg brukte lang tid på å for-
søke å lære henne prinsippet for prestedømmets orden der faren i hjemmet 
skulle velsigne familiens medlemmer... (Jeg ba henne om å) gå hjem og 
få velsignelsen fra sin mann isteden for fra meg. 

En stund senere kom hun tilbake til mitt kontor, minnet meg på dette møte 
og sa at hun hadde forlatt mitt kontor svært såret.,. 

Hun sa at grunnen til at hun nektet å fortelle meg hvorfor hun ønsket en 
velsignelse, var at det ikke var et riktig forhold mellom henne og hennes 
mann, og så hadde jeg sendt henne hjem for å få en velsignelse av mannen. 
Så naturligvis var hun litt ergerlig. 

Så tilføyet hun: 'Det var noe av det fineste som noen gang har hendt.' 
Hun sa at hun gikk hjem, ba om det, tenkte på det, og til sist hadde hun 
fått mot nok til å be sin mann om velsignelsen, Selvfølgelig sjokkerte det 
ham, men hun var tålmodig; hun lot ham tenke over det en stund, gruble 
over det og be om det; og til sist ga han henne velsignelsen. Så tilføy-
et hun: 'Vi har aldri i hele vårt liv hatt et så godt forhold i vårt hjem 
som efter at han ga meg den velsignelsen.'" ("Family Unity through a 
Father's Blessing", Improvement Era, juni 1965, s. 534) 

Hjemmet er stedet for familiens fremgang - både sammen og enkeltvis. For 
å oppmuntre til denne fremgang, skulle faren alltid presidere over sitt 
hjem med kjærlighet, visdom, mildhet, forståelse og tålmodighet. Som høy-
este myndighet i hjemmet, skulle faren være det ledende eksempel, Tro-
faste og lydige fedre som leder sine familier til å leve rettferdig på 
jorden vil hjelpe dem til å bli verdige til å leve sammen i evigheten. 
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Som patriarker i våre familier skulle vi behandle vår hustru og våre barn 
med den ytterste respekt. 

Les Ef. 5:25-28. 

Hvordan skulle vi behandle vår hustru? 

Les Ef. 6:4. 

Hvilket råd gir dette skriftstedet til fedre i oppdragelsen av deres barn? 

Les Lære og pakter 121:41-45. 

Hvordan kan dette skriftstedet hjelpe oss til å bli gode patriarker i våre 
familier? 

Skriften inneholder mange historier om fedre som var gode patriarker. Alma 
den yngre samlet sine sønner og ga hver av dem sitt råd og sin velsignelse 
(Se Alma 35:16). Kong Benjamin lærte sine sønner å forstå Skriften (se 
Mosiah 1:2). Både Adam og Lehi velsignet hvert av sine barn før de døde 
(se L&p 107:53; 2. Nephi 4:1-11). Gjennom prestedømmets kraft, oppfylte 
disse profeter sitt ansvar som patriarker for sine familier. Gjennom vårt 
prestedømme kan vi også være rettferdige patriarker i våre familier. 

å dekke grunnleggende behov i familien 

Som patriark i sin familie har en far ansvar for å hjelpe familiens medlem-
mer med å dekke sine behov. 

Alle har fysiske behov, for eksempel behov for mat, hus og klær. Hvilke 
andre grunnleggende behov har våre familier? Skriv følgende på tavlen ef-
terhvert som punktene blir nevnt: 

Å VÆRE ØNSKET OG ELSKET 

Vi kan tilfredsstille dette behovet ved å vise kjærlighet og fortelle vår 
familie at vi elsker dem. Eldste Loren C. Dunn har gitt oss et eksempel på 
dette behovet: 

"Jeg minnes et skuespill som nylig ble spilt inn som spillefilm. Den hand-
let om foreldre hvis eneste barn, en sønn, kom hjem fra militærtjeneste. 
Faren og sønnen hadde aldri stått hverandre nær. Det var en situasjon hvor 
både far og sønn elsket hverandre, men ikke var istand til å finne måter å 
uttrykke seg på, og derfor oppsto det fiendtlighet mellom dem fordi de beg-
ge trodde at den andre ikke likte ham... 

Spillets høydepunkt kom da gutten sa til sin far omtrent slik: 

'Far, jeg var alltid ergerlig på deg da jeg var yngre fordi du aldri for-
talte meg at du var glad i meg, men så gikk det opp for meg at jeg aldri 
hadde fortalt deg at jeg er glad i deg heller. Vel, far, jeg forteller 
deg det nå: Jeg er glad i deg.' 

I et fasinerende øyeblikk omfavnet far og sønn hverandre da årenes inne-
stengte kjærlighet og verdsettelse kom frem." ("The Growing Problem of 
Drug Abuse", Improvement Era3 juni 1969, s. 52-53.) 
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Hvorfor skulle vi fortelle familiens medlemmer at vi elsker dem? 

Hvordan kan vi ellers vise dem at de er ønsket og elsket? 

Å HA SELVAKTELSE 

Vi kan hjelpe medlemmene i vår familie til å bygge opp selvaktelse ved å 
rose dem for deres prestasjoner. Vi kan lære dem at de er Guds barn. Vi 
kan hjelpe dem til å utvikle sine talenter. Alle disse tingene hjelper dem 
til å bygge opp selvtillit, et positivt selvbilde og en følelse av å ha 
verdi. Foreldre skulle stadig se efter anledninger til å rose og oppmun-
tre sine barn. Og barn skulle i sin tur regelmessig uttrykke takk overfor 
sine foreldre. En far sier: 

"Jeg bruker min familiehjemmeaften til å rose mine barn istedenfor å kriti-
sere dem. Jeg vil mye heller fortelle dem hva jeg har sett at de har gjort 
riktig, enn hva jeg har sett de har gjort galt." (Sitert av George Durrant, 
"En gave fra himmelen", Lys over Norge, august 1971, s. 251) 

Å HA EN HENSIKT MED LIVET 

Alle trenger å føle at livet har mening, at det er en hensikt med tilværel-
sen. Vi kan hjelpe familiemedlemmer med å få dekket dette behovet ved å 
undervise dem om evangeliet. Hver enkelt trenger å vite at jordelivet 
skal hjelpe ham til å vokse og bli mer lik Gud. Vi må lære våre barn at 
vår hensikt på jorden er å finne fred og lykke og forberede oss til å ven-
de tilbake til vår Fader i himmelen. 

Å HA SELVDISIPLIN OG VÆRE ISTAND TIL Å ARBEIDE 

Bror Glenn E. Nielson, president over et stort oljeselskap, ble en gang 
spurt om hvilken lærer som påvirket hans liv mest. Han svarte: "Min 
far... Han lærte meg gleden over godt utført arbeide. Han lærte meg hvor-
dan jeg skulle ta høy på høygaffelen og trå fremover mens jeg kastet høyet 
opp på hesjen. Og han kunne tilføye: 'Alt arbeide er lettere hvis du 
trår inn i det og ikke bort fra det.'" (Church News, 25, mars 1978, s. 
2) 

Vis bilde 11-b, "Fedre trenger å lære sine barn å arbeide". 

Fordelene ved å lære å arbeide blir illustrert i følgende historie: 

"To eldre naboer snakket en dag om sitt liv og sine barns liv. Johns 
eldste gutt holdt akkurat på å gjøre seg ferdig med college og hadde vært 
blant de beste hele studietiden. Jims gutt var nettopp straffet for en 
alvorlig forbrytelse og sendt til statsfengselet. Jim og John hadde bodd 
ved siden av hverandre og vært gode naboer mens sønnene vokste opp. Gut-
tene deres hadde lekt sammen og gått på skolen sammen. Idet de diskuterte 
hva som hadde hendt, sa Jim: 'Hele forskjellen mellom våre sønners liv var 
at du hadde en ku, John. Jeg husker at når guttene lekte, måtte gutten 
din gå tidlig slik at han kunne melke kua og gi den mat. Ved å ha den kua 
lærte du gutten din å akseptere ansvar.'" ( 1967-68 Priesthood Study 
Courses: Aronic Priesthood - Adult, s. 35) 

Vi kan ikke ha kuer alle sammen, men vi kan gi våre barn arbeide som de 
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skal utføre. Vi skulle også gi dem frihet til å utarbeide de problemer som 
kommer med arbeide; vi skulle ikke gjøre arbeidet for dem, men hjelpe dem 
med å fullføre sine oppgaver med suksess. (Se leksjon 15, "Fellesskap gjen-
nom arbeide i familien" i denne boken) 

"Når en mann forstår at han er den jordiske far til ett av Guds åndebarn, 
kan han ikke annet enn å føle et sterkt ansvaret for å gi dette barnet all 
den ømme kjærlighet han er is tand til." (N. Eldon Tanner, "Fatherhood", 
Ensign, juni 1977, s. 2) 

Å DEKKE ÅNDELIGE BEHOV HOS FAMILIEN 

Fedre som bærer prestedømmet har rett til og ansvaret for å velsigne sine 
familier med prestedømmets lederskap og utføre de prestedømsordinanser de 
kan for dem. 

Vis plakaten du har laget eller skriv på tavlen og diskuter hvordan fedre 
kan lede og velsigne sine familier. (Se "Lærerens forberedelse") 

Fedre kan lede og velsigne sine familier på følgende måter: 

1. Være den presiderende myndighet i hjemmet. 

2. Lede personlige intervjuer med hvert familiemedlem. (President N. 
Eldon Tanner sa at da han var en ung mann, ville hans far intervjue ham. 
Han sa: "... han fortalte meg hvor viktig prestedømmet var og hva jeg 
måtte gjøre for å være verdig til dette prestedømme. Han var den beste 
venn jeg hadde,..." (" Velsignelsene ved intervjuer i Kirken", Lys over 
Norge, april 1979, s. 69) 

3. Gi velsignelser til trøst for sin hustru og sine barn. 

A. Administrere for de syke i sin familie (bare de som bærer Det mel-
kisedekske prestedømme). 

5. Motta åpenbaring og inspirasjon for sin familie. 

6. Holde familiebønn morgen og kveld. 

7. Be familiemedlemmer om å be og velsigne maten. 

8. Holde familiens hjemmeaften hver mandag kveld. 

9. Oppmuntre familiens medlemmer til å delta i misjonærarbeide, genea-
logisk granskning og tempelordinanser. 

10. Være et godt eksempel og holde budene. 

11. Skape en følelse av kjærlighet og forståelse i hjemmet. 

Be den prestedømsbærer som har fått oppdraget om å bære sitt vidnesbyrd om 
gleden over å være en del av en familie som står nær hverandre og elsker 
hverandre. 

ll-b Fedre må lære sine barn å arbeide 
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konklusjon 

I Herrens plan er ektemenn og fedre overhoder i sine hjem og patriarker i 
sine familier. I egenskap av dette skulle en far utvikle et godt forhold 
til sin hustru og sine barn. Dette forhold skulle være preget av kjærlig-
het, tillit og samarbeide. Som fedre skulle vi derfor være opptatt av et-
hvert familiemedlems velferd. Hvis vi stiller oss selv følgende spørsmål, 
vil dette hjelpe oss til å oppdage hvordan vi kan forbedre oss: 

1. Tar jeg meg virkelig tid til å ha omsorg for min familie? 

2. Viser jeg respekt for min familie, deres eiendeler og deres tanker? 

3. Anerkjenner jeg at ethvert medlem av min familie er et viktig individ? 

4. Forteller jeg min familie at jeg elsker dem? Viser jeg min kjærlighet 
ved mine handlinger? 

"Det er et gledelig privilegium, en velsignelse og et tungt ansvar å være 
far og familiens patriarkalske overhode, og være utfordret til å undervi-
se og berede familiens medlemmer til å komme tilbake til deres himmelske 
Faders nærhet hvor familien kan fortsette å glede seg over evig liv sammen." 
(N. Eldon Tanner, "Fatherhood", Ensign3 juni 1977, s. 2) 

utfordring 

EKTEMENN OG FEDRE: 

1. Forstå ditt ansvar som patriark i ditt hjem. 

2. Diskuter dette med din hustru i løpet av uken. Få hennes støtte for 
å hjelpe deg til å oppfylle dine plikter. 

3. Hedre din far. Han forblir din patriark selv efter at du er gift. 

UTSIGE OG UGIFTE MENN: 

1. Hedre ditt prestedømme. Forbered deg til å være en rettferdig patriark 
i ditt hjem. 

2. Hedre din far. Han er patriark for din familie. 

ytterligere skriftsteder 

5. Mos. 6:7 (foreldre skal undervise sine barn) 
Josva 24:15 (velg hvem du vil tjene) 
Ef. 5:22-25 (ordre om å råde i familien) 
1. Tim. 3:4-5 (fedre skal styre i sine hjem) 
L&p 75:28-29 (fedre skal forsørge sine familier) 

lærerens forberedelse 

Før presentasjonen av denne leksjonen: 

1. Studer Prestedømmets plikter og velsignelser, del A, leksjon 12, "Farens' 
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ansvar for sin families velferd." 
2. Skaff tavle og kritt. 
3. Lag en plakat over de elleve punkter som er diskutert i leksjonen som 

fedre kan bruke for å lede og velsigne sine familier. 
4. Velg en prestedømsbærer som har en familie som er kjærlig og sammen-

sveiset. Be ham om å bære sitt vidnesbyrd om den glede han føler i sin 
familie. 

5. Be klassens medlemmer om å lese eller presentere historier og skrift-
steder i leksjonen. 
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Effektivt 
lederskap i familien 

Leksjon 12 

Denne leksjonen skulle motivere oss til å søke og følge Den hellige ånds 
inspirasjon når vi leder våre familier. 

innledning 

Eldste Bruce R. McConkie forteller følgende historie om hvorfor vi skulle 
lytte til ånden: 

"Noe av det tidligste jeg husker fra min barndom, er at jeg red på en hest 
gjennom en frukthave. Hesten var tam og vant til å bli ridd på, og jeg 
følte meg hjemme i sadelen. 

Men en dag ble hesten skremt, og den stormet avgårde gjennom frukthaven. 
Jeg ble feid ut av sadelen av grenene som hang over hodet på meg, og det 
ene benet ble hengende i stigbøylen. Jeg holdt meg desperat fast i en 
nesten avrevet lerrem som man binder en lasso til sadelen med. Vekten av 
meg burde egentlig fått remmen til å ryke, men på en eller annen måte holdt 
den et øyeblikk. Et rykk eller to til av den fremstormende hesten og rem-
men ville røket eller blitt rykket ut av hendene mine, og jeg ville blitt 
slept efter hesten med foten i stigbøylen og blitt skadet eller drept. 

Plutselig stanset hesten, og jeg merket at noen holt hardt i tøylene og 
forsøkte å berolige det skjelvende dyret. Nesten øyeblikkelig ble. jeg 
fanget i min fars armer. 

Hva var det som hadde hendt? Hva hadde fått far til å komme meg til unn-
setning like før jeg gled ned under hovene på min panikkdrevne hest? Far 
hadde sittet i huset og lest avisen da Ånden hvisket til ham: 'Løp ut i 
frukthaven'.' 

Uten å nøle et øyeblikk og uten å vente for å høre hvorfor, løp far av-
sted. Han kom til frukthaven, og så den galopperende hesten, og han tenk-
te: Jeg må stanse hesten. 

Det gjorde han, og fant meg. Og slik ble jeg reddet fra å bli alvorlig 
skadet eller kanskje fra å bli drept." ("Lytt til Åndens røst", Lys over 
Norge> jan. 1973, s. 12) 

Hva tilskyndet eldste McConkies far til å gå ut i haven? Hvorfor var det 
viktig at hans far adlød Ånden øyeblikkelig? 
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Inviter det klassemedlem som har fått oppdraget til å fortelle om sin er-
faring da Den hellige ånd hjalp ham som far. 

den hellige ånd kan lede familien 

En av våre største ansvarsoppgaver på jorden er å lede våre familier. Pre-
sident David 0. McKay har sagt at "ingen annen suksess kan oppveie at 
man svikter i hjemmet." ("Blessed Are They That Do His Commandments!", 
Improvement Era> juni 1964, s. 445) 

Dette ansvar har alltid vært viktig, men blir enda viktigere efterhvert 
som verden blir ondere. 

Når vi står overfor den utfordring vi gjør idag som foreldre, kan vi føle 
at vi ikke er kloke eller sterke nok til alltid å ta den rette avgjørelse 
for vår familie. Herren forstår dette og har sørget for en måte hvorved 
vi kan motta den veiledning vi trenger. Denne veiledning kommer til oss 
gjennom Den hellige ånd. 

For å motta hjelp fra Den hellige ånd, må vi efterleve budene, for Den 
hellige ånd vil ikke bli hos noen som tar lett på budene eller svikter i å 
adlyde dem. Hvis vi Ønsker hans hjelp, må vi stadig omvende oss fra de ting 
vi gjør galt og forsøke å gjøre disse ting som Herren ønsker av oss. 

"Faren må alltid forstå at familien er det viktigste han har i livet... 

Husk også på at det er i hjemmet at de mest virkningsfulle læresetninger 
blir undervist, og det er også der livet til våre barn blir formet." (N. 
Eldon Tanner, Lys over Norge, des. 1973, s. 515) 

Med dette ansvar kan foreldre finne trøst i å vite at de kan be og bli 
ledet av Den hellige ånd for å gjøre det rette for sine familier. En far, 
for eksempel, "samlet sin familie efter å ha søkt Herrens hjelp, før han 
bestemte om han skulle ta imot en jobb i en annen by. Han ba familien om 
deres råd angående hvor ønskelig det var å flytte og ga dem anledning til 
å gå til Herren ogmottaet svar for seg selv om hva de skulle gjøre. Ef-
ter at de hadde bedt, følte de seg inspirert, slik faren gjorde det, til 
å flytte. Fordi han ga dem anledning til å få det åndelige svar han også 
hadde mottatt, var de på denne måten istand til å tro på og følge hans råd." 
(Henry B. Eyring, "Family Followership", Ensign, april 1973, s, 32) 

Les 2. Nephi 32:5. 

å følge den hellige ånds veiledning 

Den hellige ånd hjelper oss til å løse våre problemer og besvarer våre 
spørsmål på mange måter. En måte er å bære vidnesbyrd om løsninger som 
allerede finnes i Skriften. Når vi har problemer, skulle vi studere Skrif-
ten og se efter svar. Når vi gjør det, vil Den hellige ånd hjelpe oss til 
å bli ledet til svarene, og han vil bære vidnesbyrd for oss om at løsningene 
er sanne. Den hellige ånd hjelper oss også til å huske ting vi en gang 
lærte, men som vi har glemt (se Joh. 14:26) 

Selv om Den hellige ånd kan og vil hjelpe oss til å løse våre problemer, er 
han fremdeles bare en hjelper. Han vil ikke'løse våre problemer for oss 
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bare fordi vi ber om hjelp. I Kirkens første dager lærte Oliver Cowdery 
at vi ofte må gjøre mer enn bare å be om å få et svar. 

Les Lære og pakter 9:1-9. 

Hva lærer dette skriftstedet oss at vi skal gjøre før vi spør Herren om et 
problem vi har? Hvordan vil vi vite om avgjørelsen vi tok er riktig eller 
ikke? 

Dette skriftstedet forteller oss at vi skal studere og tenke nøye igjennom 
de avgjørelser vi må ta. Så snart vi har bestemt et handlingsmønster, skul-
le vi spørre Herren om vi har bestemt riktig. 

Andre måter Den hellige ånd hjelper oss til å løse problemer på er ved å 
åpenbare svarene til oss direkte med en stille, rolig stemme (se 1. Kong. 
19:11-13) eller indirekte gjennom råd fra en leder i kirken, fra en venn 
eller fra en god bok. (Hvis vi mottar svaret på våre bønner fra noen andre, 
vil Den hellige ånd gi oss følelsen av at det er riktig.) Andre ganger til-
skynder Den hellige ånd oss ganske enkelt mens vi utfører våre daglige akti-
viteter. Slike tilskyndelser kan simpelthen være en følelse av at vi burde 
tilbringe mer tid sammen med noen i vår familie eller gjøre noe spesielt 
for vedkommende. 

Selv om et svar på en bønn kan komme på mange forskjellige måter, har Her-
ren sørget for at vi på en sikker måte kan vite at svaret er fra ham. Han 
forteller oss at hvis avgjørelsen vi tar er riktig, vil vi motta en fred-
full følelse i vårt hjerte og i vårt sinn (se L&p 6:14-16, 22-24) 

Kanskje liker vi ikke det svaret vi får, eller kanskje det ikke kommer 
så snart som vi kunne ønske. Men Herren elsker oss og vil på en klok måte 
avgjøre hva som er best for oss. Vi skulle derfor ikke bli mismodige hvis 
vi ikke mottar et øyeblikkelig svar. Vi skulle fortsette å be, leve rett-
ferdig, studere og søke Den hellige ånds veiledning. 

Når vi får et svar på våre bønner, må vi gjøre det svaret krever at vi 
skal gjøre. Vi kan ikke vente at Den hellige ånd skal fortsette å hjelpe 
oss hvis vi ignorerer hans tilskyndelser. Selv om svaret ikke er^det vi 
ønsker eller den anstrengelse han ber om synes å være for stor^må vi være 
villige til å gjøre som han leder oss til. Ellers risikerer vi å miste kon-
takten med Den hellige ånd, og dermed hans trøst og veiledning. 

Noen avgjørelser overlater Herren til oss. De avgjørelsene kan ganske 
enkelt dreie seg om hva vi liker og ikke om hva som er rett og galt. (Se 
L&p 60:5; 80:3). I slike tilfeller skulle vi bruke god dømmekraft basert 
på vår kunnskap og erfaring. 

"Nå tror jeg at fremfor alt annet i verden skulle jeg, dere og alle Kirkens 
medlemmer søke å bli ledet av Herrens ånd. I den grad vi får veiledning 
fra denne Ånd, vil vi være profeter for oss selv og i våre egne affærer,^ 
og vi vil også finne at vi er i harmoni med de profeter Herren har satt i 
Det første presidentskap og i De tolvs råd." (Joseph Fielding Smith, 
Joseph Fielding Smith, Å Profet among the People, s. 24-25) 

hvordan den hellige ånd kan velsigne våre familier 

Når Den hellige ånd leder oss, blir vi riklig velsignet og i vår tur igjen 
kan vi velsigne våre familier. Eldste McConkie ble for eksempel reddet fra å 
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bli skadet fordi faren lyttet til Den hellige ånd. Vi kan ha denne slags 
beskyttelse hvis vi er åpne for inspirasjon fra Den hellige ånd og gjør 
det han ber oss om å gjøre. 

Bortsett fra å gi oss fysisk sikkerhet, hjelper Den hellige ånd oss også 
til å unngå fristelser som ville skade oss åndelig. Gjennom Den hellige 
ånd kan vi også vite det når noe er galt i vår familie. Kanskje et familie 
medlem har et spesielt problem han trenger å snakke om. Eller kanskje han 
har spørsmål om Kirken eller er bekymret over at han ikke klarer å efter-
leve budene så godt som han skulle. Med Den hellige ånds hjelp kan vi hjel 
pe og styrke vår familie. Muligens kan vi redde dem fra megen smerte og 
store kvaler. 

Selv når vi oppdrar våre barn, skulle vi søke å bli ledet av Den hellige 
ånd. Skriften lærer oss at vi bare skal være strenge mot våre barn når 
vi føler oss inspirert til det, og efter å ha irettesatt dem skulle vi 
vise dem større kjærlighet og forståelse. På denne måten vil de forstå at 
vi bare forsøker å hjelpe dem. (Se L&p 121:43-44) 

Den hellige ånd kan hjelpe oss når vi gir en fars velsignelse. Han kan 
tilskynde oss til å gi vår familie råd, selv for problemer de ikke har 
vært oppmerksomme på. En slik velsignelse kan være en hellig opplevelse 
i vår familie. 

Vis bilde 12-a. "En fars velsignelse kan styrke familiemedlemmer". 

Eldste Ezra Taft Benson forteller om følgende erfaring: 

"En ung mann kom til mitt kontor for en kort stund siden for å få en vel-
signelse. Han hadde problemer... han var forvirret; han var bekymret og 
urolig. Og så snakket vi sammen i noen få minutter, og jeg sa til ham: 
'Har du noen gang bedt din far om en velsignelse?' 'Å', sa han, 'jeg 
vet ikke om far ville gjøre noe slikt. Han er ikke særlig aktiv,' Jeg sa: 
'Men han er din far.' 'Ja.' 'Bærer han prestedømmet?' 'Ja, han er en in-
aktive eldste.' Jeg sa: 'Elsker du ham?' han svarte: 'Ja, jeg elsker 
ham. Han er en god mann, han er snill mot familien, snill mot barna'... 
Jeg sa: 'Vel, er du villig til å gå hjem og se efter en anledning til å 
spørre din far om han vil gi deg en velsignelse? Og hvis det ikke går, 
kommer du tilbake, og jeg vil være glad over å hjelpe deg.' 

Så gikk han, og efter omtrent tre dager kom han tilbake. 'Bror Benson, 
dette har vært det beste som har hendt i vårt hjem', sa han. 'Mor og 
barna, mine yngre brødre og søstre, satt der, og min mor tørket tåren fra 
øynene. Hun ga uttrykk for sin takknemlighet senere. Far ga meg en vidun-
derlig velsignelse.' Han tilføyet: 'Jeg kan fortelle deg at den kom fra 
hjertet.'" (God, Family, Country: Our Three Great Loyalities, s, 184) 

Hvorfor var denne unge mannens far den beste til å gi ham en velsignelse 
på den bestemte tiden? Hvordan kan vi vite om våre erfaringer blir ledet 
av Den hellige ånd? 

konklusjon 

Herren har gitt oss en kostelig gave for å hjelpe oss til å ta avgjørel-
ser og løse problemer. Denne gaven er Den hellige ånds ledsagelse. Gjen-
nom Den hellige ånd kan vi bringes nærmere vår Fader i himmelen og motta 
åpenbaring for å lede våre familier rettferdig. Denne åpenbaringen kan 
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hjelpe oss med å tilveiebringe den styrke og visdom de trenger for å over-
vinne fristelser og problemer. Vi kan føle oss sikre på at Herren vil 
hjelpe oss hvis vi er villige til å gjøre vårt beste. To viktige ting vil 
hende når vi mottar denne hjelp: Våre barn vil vende seg til oss for å få 
trøst og veiledning, og vi vil komme nærmere vår Fader i himmelen. 

utfordring 

1. Studer Skriften for å lære ulike måter Den hellige ånd kan hjelpe deg 
på. 

2. Hold deg verdig, gjennom omvendelse, til å bli ledet av Den hellige ånd. 
3. Følg de tilskyndelser du mottar fra Den hellige ånd uansett hvor 

vanskelig det må synes å følge dem. 

ytterligere skriftsteder 

Lukas 12:11-12 (Den hellige ånd forteller oss hva vi skal si) 
Joh. 16:13 (Ånden viser oss det som skal komme) 
3. Nephi 28:11 (Den hellige ånd bærer vidnesbyrd om Faderen og Sønnen) 
Moroni 10:3-5 (Den hellige ånd viser oss sannhet) 
L&p 39:6 (Den hellige ånd lærer oss om fredelige ting) 

lærerens presentasjon 

Før presentasjonen av denne leksjonen: 

1. Be en av fedrene i klassen om å fortelle om en gang da Den hellige ånd 
hjalp ham med hans familie. 

2. Les Prestedømmets plikter og velsignelser, del A, leksjon 30, "Den 
hellige ånds gave". 

3. Les Evangeliets prinsipper, kapitel 21, "Den hellige ånds gave". 
4. Be klassens medlemmer om å lese eller presentere historier og skrift-

steder i leksjonen. 

13-a En fars velsignelse kan styrke 
f amiliemedlemmer 99 



Å styrke familien 
gjennom familiens 
hjemmeaften 

Leksjon 13 

Denne leksjonen skulle lære oss hvordan vi kan styrke vår familie gjennom 
familiens hjemmeaften. 

Alle familier skulle tilbringe minst en kveld i uken sammen i en familie-
aktivitet. For å oppmuntre til disse familiens hjemmeaftener har Kirken 
satt av mandag kveld til familieaktiviteter. Vanligvis skulle instruksjon-
er og diskusjoner om evangeliet være den viktigste del av våre familiens 
hjemmeaftener. 

Vis bilde 13-a, "Alle familier skulle møtes til hjemmeaften en gai'g i uken", 
13-b, "Familien er Kirkens viktigste enhet", 13-c, "Studium av evangeliet 
skulle være en del av familiens hjemmeaften" eller 13-d, "Barn trenger hjelp 
til å utvikle åndelig følsomhet". 

Ingen familier er like. Noen har foreldre og barn hjemme; andre har en 
mor eller en far med barn. Enda andre familier har bare foreldre uten 
barn hjemme. Det finnes også mange enslige voksne som bor alene eller sam-
men med værelseskamerater. Uansett hvordan tilfellet er, er familiens 
hjemmeaften for alle. Selv de som bor alene kan delta ved å slutte seg 
til andre enkeltpersoner for å holde familiens hjemmeaften. For dem som 
er ensomme kan dette være en spesiell velsignelse. 

"Det finnes ikke noe sted som egner seg bedre til å undervise i evangeliet 
enn hjemmet. Bare i hjemmet kan barna lære hvordan familielivet skal arte 
seg slik vår himmelske Fader hadde tenkt seg det - han som er opphavsmannen 
til familien. Mandag kveld sammen med familien skaper en ånd som vil prege 
alt som familien gjør. De som har denne ånd iblant seg, vil oppdage at den 
er en kilde til den største glede." (Det første presidentskap, Familiens 
hjemmeaften3 1971). 

Vi skulle ikke bli mismodige hvis enhver hjemmeaften ikke er en stor suk-
sess. Det er viktig at vi ganske enkelt er sammen med vår familie. Hvis 
vi fortsetter å forsøke å utøve tålmodighet og kjærlighet, vil de problem-
er vi har bli overvunnet og våre hjemmeaftener vil oppnå det Herren hadde 
til hensikt. 

Fedre er patriarker for sine familier og skulle presidere over familiens 

innledning 

å lede familiens hjemmeaften 
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hjemmeaften. I en ektemanns eller fars fravær skulle hustruen eller moren 
presidere. 

Det er en god plan å holde et kort familieråd eller planleggingsmøte før 
hver hjemmeaften for å sjekke familiemedlemmenes aktiviteter og planer for 
følgende uke. Dette er særlig nyttig der det er tenåringer i familien. 

En far sa at under familieråd "samles vi rundt middagsbordet med far som 
ordstyrer, og vi diskuterer familiesaker... Vi legger frem hvilken som 
helst viktig kunngjøring for familien og diskuterer og roser de presenta-
sjoner barna har oppnådd i løpet av uken. Når hvert barn hører sine egne 
(prestasjoner) gjenfortalt til familien, gløder han av stolthet - og jeg 
kan tilføye at det gjør også hans foreldre." (Glen W. Harper, "Participa-
tion - Our Family Home Evening Success Key", Ensign, des. 1977, s. 17) 

Foreldre skulle planlegge hver familiens hjemmeaften på forhånd og så gi 
oppdrag til familiens medlemmer. 

Vis bilde 13~e, "Familiens hjemmeaften skulle engasjere alle familiens 
medlemmer". 

Faren skal enten undervise leksjonen eller delegere undervisningen til sin 
hustru eller barn. Små barn er glade i å lede sangen, lese skriftsteder, 
holde bilder, be og dele ut forfriskninger. 

Det finnes mange måter å holde en familiens hjemmeaften på. Noen aktivi-
teter på en familiens hjemmeaften er å lese i Skriften, diskutere evangeliet, 
dele vidnesbyrd med hverandre, utføre et tjenesteprosjekt, dra på landtur 
eller delta i et familiespill. Aktiviteter på familiens hjemmeaften skulle 
også omfatte en bønn. 

Et eksempel på en måte å holde en familiens hjemmeaften på følger her: 

1. Åpningssang (familiemedlem dirigerer) 

2. Åpningsbønn (familiemedlem holder bønn) 

3. Familiesaker (ledet av far) 

4. Musikalsk fremførselse av et familiemedlem 

5. Leksjon (presentert av et familiemedlem fra Evangeliets prinsipper) 

6. Diskusjon og planlegging av kommende uke 

7. Avslutningssang 

8. Avslutningsbønn 

9. Morsom aktivitet (ledet av familiemedlem) 

10. Forfriskninger (forberedt av familiemedlem) 

Vi skulle ikke nøle med å be selv små barn om å hjelpe til med å undervi-
se leksjonen for familiens hjemmeaften. Et ungt medlem av Kirken fortalte 
følgende: 
13-b Familien er den viktigste enhet i Kirken 
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"Da far foreslo at alle i familien tok sin tur med å lede leksjonen på 
hjemmeaften, tenkte jeg at det skulle være morsomt å si: 'Ja, la John gi 
leksjonen neste uke.' John er tre år gammel. Så ga far John i oppdrag å 
gi leksjonen, og med mors hjelp ga John en av de beste leksjoner vi noen 
gang har hatt på familiens hjemmeaften, og gleden i den lille fyrens ansikt 
var verdt mer enn vi noen gang vil bli istand til å gi ham tilbake." (Si-
tert av Lowell Durham, jr., "What Hakes a Good Family Home Evening", New 
Era, juni 1972, s. 13) 

Alle medlemmene i familien kan hjelpe til å gjøre familiens hjemmeaften 
vellykket. En ting vi kan gjøre er å planlegge våre personlige aktiviteter 
slik at mandag kveld blir stående åpen for familiens hjemmeaften. Hvert 
familiemedlem kan også få i oppdrag å hjelpe til med å forberede eller pre-
sentere leksjonen eller aktiviteten til hjemmeaften. Små barn liker å del-
ta på mange måter; særlig liker de å presentere enkle historier ved hjelp 
av flanelltavle. Mor eller ett av de eldre barna kunne hjelpe dem med å 
forberede disse eller andre oppdrag å løpet av uken. Alle barna vil delta 
når far og mor tar dem med og er tålmodige med deres anstrengelser. 

En far fant ut at familiens hjemmeaften krevet kjærlighet og tålmodighet. 
Uten dette vil selv ikke omhyggelig planlegging sikre en god erfaring for 
familien: 

"For noen år siden følte jeg meg litt umedgjørlig en mandag kveld. Da vi 
begynte vår hjemmeaften dyttet barna hverandre og oppførte seg fullstendig 
uhemmet. Jeg ble opphisset og kunngjorde med høy stemme: 'Sitt pent og 
slutt med det tullet, ellers skal det bli store problemer her.' Barna kun-
ne se av rødfarven i ansiktet mitt at jeg var alvorlig. De ble stille. 
Jeg fortsatte med å si: 'Jeg forstår ikke hvorfor dere ikke kan sitte stil-
le i noen få minutter og lytte. Nå vil jeg ikke høre en lyd fra dere før 
jeg er ferdig med denne leksjonen. Og når jeg er ferdig, skal jeg stille 
noen spørsmål. 

Og dere bør helst vite svarene'... 

Til sist avsluttet jeg leksjonen og begynte å stille spørsmålene. De vis-
ste alle svarene. Jeg hadde undervist godt om ideene. Da spurte jeg: 'Har 
dere barn noe å spørre om?' 

Min eldste sønn sa med dempet stemme: 'Ja, jeg har et spørsmål.' Så 
spurte han: 'Kunne mor ha leksjonen neste uke?' 

Ordene hans og følelsene mine fortalte meg at jeg i et forsøk på å gjøre 
rett hadde gjort galt. Jeg hadde undervist om ideene, men jeg hadde ikke 
undervist min familie... 

Jeg har lært litt siden den gang. Jeg lar fremdeles ikke barna være altfor 
urolige - heller ikke synes de å ønske å være det - men jeg har funnet bedre 
metoder for oppdragelse... 

Jeg nekter ganske enkelt å bli opphisset under familiens hjemmeaften." 

Denne faren avsluttet beretningen om sin erfaring ved å gi følgende råd: 

"Vær hyggelig. Spar din beste og vennligste oppførsel til hjemmet... 
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I hjemmet er ikke familiens hjemmeaften som formelle klasser i kapellet. 
Ingen lov sier at vi må sitte på stoler; vi sitter ofte på gulvet for å 
forsikre oss om at alle føler seg avslappet... 

Fedre blir opphisset fordi de føler at de må se at leksjonen blir undervist 
og at familiens medlemmer er helt oppmerksomme. Denne ideen er delvis kor-
rekt, men når den blir en besettelse, blir familiens hjemmeaften lite hygge-
lige erfaringer." (George D. Durrant, Love at Home, Starving Father, 
s. 44-46) 

Vi kan forbedre våre familiens hjemmeaftener ved å be til vår himmelske 
Fader om hjelp når vi planlegger våre hjemmeaftener slik at de passer vår 
families behov og når vi forbereder oppdragene. 

Hvordan kan vi bruke bønn til å forbedre våre hjemmeaftener? 

Hvor meget tid skulle vi bruke hver uke for å forberede familiens hjemme-
aften? 

Hvordan kunne vi forbedre våre familiens hjemmeaftener med bedre planleg-
ging? 

"Bruker dere like meget tid på å skape en god familie og et godt hjem, som 
dere bruker på å søke efter sosial og yrkesmessig fremgang? Vier dere 
deres beste skapende krefter til den viktigste enhet i samfunnet - familien; 
eller er deres forhold til familien en rent rutinemessig og lite givende 
del av livet? 

Skal familien oppnå opphøyelse, må foreldre og barn være villige til å 
sette ansvaret for familien først." (Det første presidentskap, Familiens 
hjemmeaften, 1973, s. 4) 

familiens hjemmeaften styrker familien 

Hold en bunt fyrstikker i hånden. Fortell klassen at disse representerer 
medlemmer i en familie. Ta en av fyrstikkene ut av bunten og brekk den i 
to. Fortell klassen at når vi står alene er vi ikke så sterke som når vi 
står sammen med vår familie. Ta så en tråd eller en strikk og bind fyrstik-
kene sammen. Fortell klassen at tråden representerer evangeliets sammen-
bindende innflydelse. Vis hvor vanskelig det er å brekke fyrstikkene nå. 
Forklar at vi er sterkere når vi er forenet som en familie og strever sam-
men for å efterleve evangeliet. 

Familiens hjemmeaftener som er godt planlagt og som avholdes hver uke, kan 
hjelpe oss til å støtte familiens medlemmer så de kan overvinne onde på-
virkninger i verden. Satan angriper rettferdighet og benytter mange for-
skjellige fristelser for å fremme synd og ondskap. Ungdommen er hans spe-
sielle skyteskive. Men hvis vi lærer dem om evangeliet og styrker dem 
åndelig i hjemmet, vil de motstå de fristelser de møter i verden. 

"I våre hjemmeaftener, og når vi ellers gjør noe positivt sammen i familien, 
kan vi fylle våre sjeler med de ting som er av Gud, slik at vi ikke gir no-
en plass for ondskap i våre hjerter og sinn." (Det første presidentskap, 
Familiens hjemmeaften 1972.) 

Hvilke velsignelser har kommet til din familie gjennom familiens hjemmeaf-
ten? 
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Så lenge siden som i 1915 ga Kirkens presidentskap oss dette løfte: 

"Hvis de hellige adlyder dette råd (å holde familiens hjemmeaften), lover 
vi at store velsignelser vil bli resultatet: Kjærligheten i hjemmet og 
lydighet mot foreldre vil øke. Troen vil utvikles i Israels ungdoms hjer-
te og de vil få kraft til å bekjempe de onde innflydelser og fristelser som 
besetter dem." ("Home Evening", Improvement Era3 juni 1915, s. 734) 

Eldste Marion D. Hanks påpekte, idet han talte om ungdommen, fire av deres 
behov. Han sa at de trenger (1) tro; (2) å bli godtatt som de er og bli 
innlemmet i fellesskapet; (3) å være aktivt engasjert og delta, og (4) å 
vite at de er viktigere enn sine feil, at de blir elsket betingelsesløst. 

Så fortalte han om sin egen datter: 

"Kvelden før vår yngste datter skulle gifte seg i templet, knelte jeg ned 
sammen med min familie efter å ha avsluttet en stor familiehjemmeaften. Jeg 
tror ikke hun har noe imot at jeg forteller dere at hun - efter at vi hadde 
ledd, grått og tenkt tilbake - ble bedt om å be. Jeg husker ikke meget av 
det hun ba om midt i alle tårene og gleden, men jeg kan huske en tanke: Hun 
takket Gud for den uforbeholdne kjærlighet hun hadde mottatt. Det er ikke 
ofte her i livet at man får anledning til å føle seg triumferende og at man 
har hatt hel med seg, men den kvelden hadde jeg en vidunderlig følelse." 
("Uforbeholden kjærlighet", Lys over Norge3 sept. 1972, s. 362.) 

Programmet for familiens hjemmeaften bygger opp kjærlighet og fred i våre 
hjem. Når denne følelse vokser, vil våre familier ønske å leve efter evan-
geliet, og meget av krangelen og spenningen i våre hjem vil falle bort. Når 
våre familier ber, synger og diskuterer evangeliet sammen, vil Herrens ånd 
komme inn i våre hjem og erstatte den spente ånd som måtte finnes der. 

Hvordan kan regelmessige familiens hjemmeaftener bringe mer kjærlighet og 
fred inn i vårt hjem? 

Hvordan kan regelmessige familiens hjemmeaftener hjelpe familiemedlemmer 
til å kjempe mot onde krefter? Skriv de ideer som kommer frem på tavlen. 

La de klassemedlemmer som har fått oppdraget fortelle om spesielle erfar-
inger fra familiens hjemmeaften som de har hatt. 

konklusjon 

Familiens hjemmeaften er en del av Herrens plan for å hjelpe oss til å ven-
de tilbake til ham. Denne tiden er satt til side for oss slik at vi kan 
undervise våre barn om evangeliets prinsipper og hjelpe våre familier til 
å komme nærmere hverandre i kjærlighet og forståelse. Disse stundene sam-
men kan hjelpe oss å styrke vår familieenhet og lære oss hvordan vi skal 
leve sammen i større kjærlighet og harmoni. Vår familie vil på den måten 
bli bedre is tand til å kjempe mot de onde innflydelser i verden. 

"Igjen retter vi en alvorlig henstilling til alle foreldre om å samle barna 
rundt seg i kjærlighet, tålmodighet og fortåelse og lære dem sannhet og 
rettferdighet. Hjemmet er det første og mest effektive sted hvor barna kan 
lære livets lekser." (Det første presidentskap, Familiens hjemmeaften3  

1975.) 
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utfordring 

1. Begynn med å holde regelmessig familiens hjemmeaften denne uken dersom 
du ikke allerede gjør det. 

2. Planlegg og be sammen med din familie angående familiens hjemmeaften 
slik at den kan dekke din families behov. 

3. Engasjer så meget som mulig alle familiemedlemmene i familiens hjemme-
aften . 

ytterligere skriftsted 

L&p 68:25 (Foreldre skal undervise barna om læresetninger) 

uererens forberedelse 

Før presentasjonen av denne leksjonen: 

1. Lag til en bunt fyrstikker for å foreta demonstrasjonen om familieenhet 
nevnt i leksjonen. 

2. Skaff tavle og kritt. 
3. Gi noen av klassens medlemmer i oppdrag å fortelle om spesielle er-

faringer fra familiens hjemmeaften. 
4. Be klassens medlemmer om å lese eller presentere historier og skrift-

steder i denne leksjonen. 
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Moro sammen 
som familier 

Leksjon 14 

Denne leksjonen har til hensikt å oppmuntre oss til å styrke våre familier 
ved å ha det morsomt sammen med dem. 

innledning 

Vis bilde 14-a. "Moro sammen styrker familier". 

La de to prestedømsbærerne som har fått oppdraget fortelle om sin lykke-
ligste familieerfåring. Diskuter hva som hender på bilde 14-a. Påpek at 
en annen viktig del av evangeliet er å gjøre ting sammen som familie. 

Eldste Marion D. Hanks fortalte en gang følgende historie: 

"Unge mennesker ønsker og fortjener foreldre og en familie de kan være 
stolte av... Innflydelsen fra en god familie skildres godt av denne be-
retning fra en ukjent kilde: 

'Det var en strålende dag. Min mann Art og jeg hjalp vår venn Don med å 
trekke jollen opp på stranden. Art bemerket klokelig at det ville gå lang 
tid før vi kunne begynne å seile igjen. "Dere burde begynne å gå på ski 
slik vi gjør i vår familie og ha det morsomt året rundt", sa Don. 

"Blir ikke det svært dyrt?" spurte jeg. 

Don rettet seg opp og smilte. "Det er morsomt", sa han. "Vi bor i et 
gammeldags hus - ben på badekaret og den slags. I årevis har vi spart 
for å pusse opp badet. Men hver vinter tar vi pengene ut av banken og 
drar på et par familieskiturer. Vår eldste gutt er i hæren nå, og han 
nevner ofte i brevene sine hvor fint vi hadde det på disse turene. Vet 
du at jeg kan ikke forestille meg at han ville ha skrevet hjem: 'Du, for 
et lekkert bad vi har, ikke sant?""" ("Where Art Thou?", Ensign, iuni 
1968, s. 75) 

Hvordan styrket denne familien familieenheten? 

De fleste av oss liker å bruke tid til å gjøre ting vi føler er verdifulle. 
Arbeide, foredle våre kall i kirken, slappe av, forbedre oss selv - alt er 
viktig og tar meget^av vår tid. Imidlertid er kanskje ikke disse ting det 
mest verdifulle i våre liv. Tenk på hvordan du ville besvare følgende spørs-
mål: 

Hva er de viktigste ting i mitt liv? 
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Bruker jeg nok tid til å gjøre de mest betydningsfulle ting i mitt liv? 

Hvordan kunne jeg ordne min tid slik at jeg kunne få mer tid til det vik-
tigste? 

Det viktigste i livet er familien. Noen ganger blir vi så engasjert i vårt 
arbeide og andre aktiviteter at vi glemmer hva som er viktigst. Noen gang-
er på grunn av daglig rutine, personlige interesser eller dårlig planleg-
ging, utvikler vi dårlige vaner og kaster bort tid som kunne tilbringes med 
vår familie. 

Familier kan være evige. Uansett omstendighetene, må vi finne tid å tilbrin-
ge sammen med vår familie og oppdage hvordan vi kan forbedre forholdene i 
familien. 

Hva bringer en familie nærmere sammen? (Omsorg, å vise kjærlighet, felles-
skap, gjøre ting for og sammen med hverandre.) 

aktiviteter styrker familieforhold 

De fleste av oss kan huske fra vår barndom den store gleden over felles 
opplevelser sammen med vår familie. En mor la merke til følgende: 

"Når jeg tenker tilbake på min barndom og tenårene, husker jeg nesten med 
ærbødighet de koselige minner om de ting vi barn og mor og far gjorde som 
en familie. Jeg husker at det ikke var så meget å finne på utenfor hjem-
met på den tiden, så vi måtte søke avkobling i vårt hjem. Jeg ville ikke 
bytte bort minnene om våre familieselskaper og andre familieaktiviteter 
for alle dagens teatre, bowlingbaner og restauranter... 

Jeg er bestemt på å gjøre alt jeg kan for å planlegge aktiviteter for min 
familie som vil bringe Herrens ånd inn i vårt hjem slik Ånden fylte mine 
foreldres hjem. Jeg ønsker at mine barn skal ha den store velsignelse å 
ha minner som er like kjære som dem jeg har." (Family Home Evening Manual3  

1968, s. 184-85) 

Vi ønsker, som denne moren, å gi vår familie gode minner. Men de aktivi-
teter som verden tilbyr utenfor hjemmet er ikke alltid akseptable: Mange 
bygger ikke opp familieenheten og nærhet med vår himmelske Fader. Kirkens 
ledere, som ser det økende behov for at familier gjør ting sammen, har der-
for rådet oss til å planlegge aktiviteter som vil oppmuntre til enhet i 
familien. President David 0. McKay rådet oss for eksempel til å gjøre våre 
hjem tiltrekkende og ha flere aktiviteter der. (Se Gospel Ideals3 s. 485-
86) Hvis vi gjør det, vil våre barn være lykkelige og stolte over å ta med 
seg sine venner hjem fordi hjemmet vil være et varmt, vennlig og lykkelig 
sted. 

Hva er noen av de aktiviteter vi kan ha sammen med vår familie som vil hjel-
pe oss til å bli bedre kjent med vår familie? Skriv de aktiviteter som 
blir foreslått på tavlen. Føy følgende til listen: 

Skriv brev til en som er langt borte. Gjør det regelmessig. 
Lag en familiens utklippsbok. 
Finn på et spill og spill det. 
Spis noe godt efter en aktivitet. 
Ha en sangaften. 
Ha en hobbyaften. Hjelp familiens medlemmer til å utvikle hver sin 
hobby. 
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Lag en drage og la den fly. 
Velg en bok alle familiemedlemmene vil like. Les høyt fra den efter 
tur. Sett til side en bestemt tid hver uke til dette. 
Ha et familieprosjekt for å hjelpe en annen familie. 

Finn frem til de ting denne faren gjorde med sin familie: 

"Da jeg ble kalt til misjonspresident, fryktet jeg at i den mest kritiske 
periode i mine åtte barns liv, ville jeg kanskje ikke ha tilstrekkelig tid 
til å være en god far. Jeg var bestemt på at det å være en far var et vik-
tigere kall fra Herren enn å være president. Det betød at selv om jeg 
ville vie meg til min misjon, ville jeg fordoble min hengivenhet som far. 
Jeg visste at for å presidere effektivt i misjonen, måtte jeg først presi-
dere godt hjemme. Jeg tilbragte meget tid sammen med min familie idet jeg 
visste at de var de eneste som fremdeles ville være mine efter misjonen. 
Hvis de følte seg sikre og lykkelige i begynnelsen av vår misjon, ville 
tingene forbedre seg fra å være bra til å bli bedre. 

En av de første ordre var å kaste et tykt rep over en høy gren på det store 
aske treet foran huset. (En misjonær) klatret opp og knyttet repet til 
grenen. Slik ble den kjempestore misjonshusken født. Med husken fulgte 
stadige besøk fra venner i nabolaget til våre små barn. 

Noen få måneder efter vår ankomst, var vi tilstede ved et seminar for mi-
sjonspresidenter. Hver president som ble spurt hva han følte var hans 
beste ide så langt, rapporterte om et program som han følte hadde frem-
met arbeidet. Da turen kom til meg, sa jeg, 'Det beste jeg har gjort hit-
til, er å lage en huske.' Alle lo. President S. Dilworth Young ble for-
bløffet og spurte, 'Hva?' Jeg beskrev husken og forklarte at mitt hoved-
mål var å være en god far... 

Husken ble mitt symbol på denne prioritering. Senere ble det basketball 
og sandkasse. Gården vår ble en park hvor jeg tilbragte meget tid sammen 
med mine barn og hvor de slo seg til ro i tre lykkelige år. Jeg tror de 
alltid vil huske sin tid i Kentucky og Tennessee med glede." (George D. 
Durrant, Love at Home} Starring Father, s. 18-20) 

Noen ganger når vi leker sammen som familie, oppstår det problemer. De 
fleste mennesker ønsker å vinne spill og leker og kan bli sinte når de 
taper; noen vil til og med trette eller sloss. Ett problem foreldre noen 
ganger står overfor er å bli altfor opptatte av spillet og vente for meget 
av barna eller at de er ute av stand til å velge like partier som gjør al-
le familiemedlemmene lykkelige. Noen ganger kan slike problemer få oss 
til å føle at det ikke er verdt det å ha aktiviteter. Men dette er ingen 
grunn til å slutte med lek og spill; familier kan vokse nærmere sammen 
når de overvinner ulikheter seg imellom. Problemer skulle løses på en 
slik måte at alle vil føle godt over løsningen. Vi skulle huske at det 
sanne formål med alle familieaktiviteter ganske enkelt er å ha det morsomt. 

Familier som gjør ting sammen har et nærmere forhold til hverandre. Ved 
å leke sammen, utvikler familiens medlemmer større enhetsfølelse og kjær-
lighet til hverandre. Når de kommer hverandre nærmere, lærer de å arbeide 
sammen, diskutere problemer sammen og be sammen. 

La et medlem i klassen lese Predikerens bok 3:1~8. 

Dette skriftstedet forteller oss at "en tid er der satt for hver foretagen-
de under himmelen", også "å le har sin tid". Uansett hvor travelt vi har 
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det, skulle vi ta tid til å slappe av og ha det morsomt sammen. Våre hjem 
skulle være fulle av latter og smil. 

Selv arbeide kan være gledelig dersom vi nærmer oss det på den rette måten 
I familier med små barn kan for eksempel arbeide (som dyrke haven, vaske 
huset eller vaske opp) tas fatt på som en lek. Dette vil holde entusias-
men og interessen ved like. En slik tilnærming kan hjelpe oss til å lede 
vår familie mot lykkelige liv balansert mellom arbeide, hvile og lek. 

planlegging av familieaktiviteter 

Vellykkete familieaktiviteter blir vanligvis planlagt på forhånd. 

Hvordan kan vi planlegge hyggelig familieavkobling? 

Følgende forslag kan hjelpe oss til å planlegge familieaktiviteter: 

Under en familiens hjemmeaften hvor alle familiens medlemmer er tilstede, 
kan det skrives en liste over de aktiviteter alle liker. De fleste fami-
liemedlemmer skulle være istand til å delta i disse aktivitetene. 

Velg en aktivitet fra listen og bestem når den kan settes i verk. 

Velg en dato for aktiviteten. Skriv den på familiens kalender for å unngå 
konflikter. 

Alle skulle hjelpe til med å planlegge aktiviteten og få oppdrag for å 
hjelpe til med forberedelsen. 

Hvordan kan vi best sette i verk den aktiviteten vi har valgt? 

Tenk over følgende ideer: 

Reklamer for aktiviteten i din familie - snakk om den med begeistring. 

Hvis aktiviteten krever penger, så begynn å spare - og la alle bidra. 

Fortell dine hjemmelærere om dine planer. 

Ta med alle - gi oppdrag til alle medlemmene av familien. 

Gjør det! 

Efter å ha hatt en aktivitet, skulle vi tenke på hvordan vi kan forbedre 
fami1iemoroen. Vi skulle spørre oss selv hva som kunne ha gjort aktivi-
teten mer vellykket og som ville ha bragt oss nærmere sammen. Hvis vi 
gjør dette, gjentar vi ikke våre feil og kan planlegge sammen for å gjøre 
neste aktivitet enda bedre. 

Når vi har en aktivitet, skulle vi skrive om den i våre familieoppteg-
nelser og personlige dagbøker. Fotografier og spesielle minner kunne 
også tas med. Det å være istand til å se tilbake og huske den moro vi 
hadde sammen, kan hjelpe oss til å komme nærmere vår familie og styrke vår 
kjærlighet til hverandre. 

Når fedre planlegger familieaktiviteter skulle de også planlegge å til-
bringe tid alene med hvert av familiens medlemmer. Dette er ofte den en-
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este måten en far har til å utvikle nærhet med sine barn. Et barn føler 
seg viktig og elsket når faren gjør en anstrengelse for å tilbringe tid med 
ham alene. 

Selv om planlagte aktiviteter er verdifulle, er noen ganger ikke planlagte 
aktiviteter de mest effektive. Disse inntreffer plutselig når tiden er 
inne eller når familie er rede. Slike aktiviteter er verdifulle; vi skulle 
aldri la chansen gå fra oss til å trekke fordel av dem. 

familier som leker samlen.., 

Følgende nyhetsreportasje viser hva barn ønsker mest fra sine fedre: 

326 skolebarn ble bedt om å skrive, uten å oppgi navn, hva de mente om 
sin far. Læreren planla å lese barnas svar høyt under neste skolemøte. 
Nysgjerrige efter å få vite hva deres barn hadde skrevet om dem, møtte 
nesten alle fedrene frem ved møtet. 

De kom i billige biler og i dyre biler. Det var banksjefer, arbeidere, 
fagmenn, sekretærer, selgere, bønder, kjøpmenn, bakere, skreddere, fabri-
kanter og entreprenører, alle med et bestemt bilde av seg selv hva penger, 
dyktighet og rettskaffenhet angår. 

Læreren valgte ut papirer og leste: 'Jeg liker min far' fra hver av 
dem. Grunnene var mange: Han laget dukkehuset mitt, tok meg med på tur, 
lærte meg å skyte, hjelper meg med skolearbeidet, tar meg i parken, ga meg 
en gris som jeg kunne fø opp og selge. De fleste av barnas tanker kunne 
reduseres til: 'Jeg liker min far. Han leker med meg.' 

Ikke ett barn nevnte familiens hus, bil, nabolag, mat eller klær, Fedrene 
gikk inn i møterommet fra mange sosiale stillinger. De kom ut i to klas-
ser: korrrpanjoner med sine barn eller fremmede for sine barn. 

Ingen mann er for rik eller for fattig til å leke med sine barn. (Tilpas-
set fra en historie av Bryant S. Hinckley i The Savior, the Priesthood, 
and You, (Håndbok for det melkisedekske prestedømme, 1973, leksjon 30) 

Bønn sammen som familie gir oss ofte chansen til å undervise om evange-
liske prinsipper. Det å begynne våre aktiviteter med familiebønn vil lære 
våre barn verdien av bønn. Når vi løser vanskeligheter som oppstår når 
vi leker, lærer dette dem hvordan de skal komme overens og være oppmerk-
somme på andres følelser. Når vi hjelper hverandre og arbeider sammen 
som et lag, vil dette lære barna ansvar og samarbeide. Moro sammen vil 
hjelpe alle familiemedlemmene til å bygge opp positive, lykkelige holdning-

Gjennom årene blir ofte familieaktiviteter familietradisjoner. Slike tra-
disjoner opprettes når familier gjør spesielle ting sammen. Noen familier 
har familiesammenkomster; andre drar på ferie, besøker templet eller drar 
på fiske eller jakt; andre danner familieorkestre eller utvikler familie-
hobbier. Det finnes mange tradisjoner som familier kan opprette, og de er 
alle verdifulle: de hjelper til med å knytte familien sammen. Be klassen 
om å fortelle hvordan planlegging sammen har hjulpet klassemedlemmenes 
familier. Spør de unge mennene hva de ville ha lyst til å gjøre sammen 
med sine fedre og familier. 
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Noen av oss blir så engasjert i arbeide og kirken at vi neglisjerer vår 
familie. Dette er ikke behagelig for vår himmelske Fader. En slik mann, 
som tilbragte det meste av sitt liv i tjeneste i kirken, forsto en dag 
at han holdt på å miste sin sønn. Han hadde ikke tilbragt meget tid sam-
men med ham, og følgelig sto de hverandre ikke nær slik fedre og sønner 
skulle gjøre. Da han forsøkte å lære sin sønn å efterleve evangeliet, 
gjorde sønnen opprør og ble inaktiv i Kirken. 

Men denne gode far hadde visdom til å ta tid til sin sønn slik han hadde 
gjort med de eldre barna før han fikk det så travelt. Han preket ikke 
for ham; istedet begynte han å ha moro sammen med sønnen. Han begynte 
å gjøre det sønnen likte å gjøre. De gikk til sportsarrangementer sammen. 
De jaktet og fisket sammen. De overnattet ute sammen. 

Efter tre år med slike aktiviteter sammen, en tid da de hadde kommet hver-
andre meget nær, kom sønnen tilbake til aktivitet i Kirken. Han mottok 
senere et kall om å reise på misjon. Denne faren lærte at en måte å nå 
en sønn på er å gjøre ting sammen med ham. 

konklusjon 

Våre familier er det viktigste i vårt liv, for de er det eneste vi kan ha 
for alltid. Det er derfor viktig at vi gjør det som vil hjelpe oss til 
å bli evige familier. En av disse aktivitetene er å leke og ha moro sam-
men for å oppveie livets alvorlige side. Når vi setter tilside tid til 
å leke sammen, vil dette hjelpe oss til å efterleve evangeliet bedre. 

Bær ditt vidnesbyrd om viktigheten av å leke med familien. 

utfordring 

1. Organiser under familiens hjemmeaften en familieaktivitet som vil 
være morsom for alle i familien. 

2. Organiser en familiekalender og skriv opp spesielle familieaktivitet-
er hver måned. 

3. Gjør det - lek med din familie'. 

lærerens forberedelse 

Før presentasjonen av denne leksjonen: 

1. Be to prestedømsbærere, en voksen og en ung, om å fortelle om en lyk-
kelig familieerfåring. 

2. Vær forberedt til å bære ditt vidnesbyrd om viktigheten av å leke med 
din familie. 

3. Be klassens medlemmer om å lese eller presentere historier og skrift-
steder i leksjonen. 
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Fellesskap gjennom 
arbeide i familien 

Leksjon 15 

Denne leksjonen har til hensikt å hjelpe oss til å utvikle positive hold-
ninger til arbeide blant familiens medlemmer. 

innledning 

"(En avis trykket) et intervju med en pensjonert gjeter som angivelig 
var 165 år gammel. Hans navn var Shirali Mislomov. Han var født og had-
de levet hele sitt liv i Kaukasus-fjellene. . . mellom Svartehavet og Det 
kaspiske hav... 

Mislimov hugger fremdeles ved. 'Jeg er overbevist om at en lathans ikke 
kan leve lenge1, fortalte han intervjueren. 

Artikkelen sa at den gamle mannen fremdeles 'graver rundt trærne i en 
frukthave som han har omplantet flere ganger i sin levetid.' 

'Stadig arbeide3 fjelluft og moderat spising har hjulpet meg til å nå en 
slik høy alder', sa Mislimov, som hverken røker eller drikker." (Wen-
dell J. Ashton, "The Sweetness of Sweat", Ensign3 juli 1971, s. 35, uthev-
else tilføyet) 

Eldste Neal A. Maxwell forteller hvordan han lærte betydningen av arbeide 
i sin ungdom: 

"Jeg var velsignet med foreldre som var trofaste medlemmer av Kirken. De 
lærte meg tidlig meget om evangeliet, blant annet hvor viktig arbeidets 
evangelium er. De arbeidet begge hardt og forsøkte å spare pengene de 
hadde... Det var lett for meg å lære å like å arbeide, for jeg hadde 
foreldre som arbeidet uten å klage." ("Arbeidets evangelium", Lys over 
Norge3 juni 1976, s. 13) 

President David 0. McKay har sagt: "La oss forstå at det privilegiet det 
er å arbeide er en gave, at arbeidets kraft er en velsignelse, at kjærlig-
het til arbeide er suksess." (sitert av Franklin D. Richards, "The Gospel 
of Work", Improvement Era3 des. 1969, s. 101) 

Hvorfor er vår holdning til arbeide viktig? Hvordan påvirker vår holdning 
det arbeide vi utfører? Hvordan kan vår holdning til arbeide påvirke våre 
barn? 
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arbeide for hele familien 

Vis bilde 15-a, "Alle i familien skulle være sammen om arbeide i familien". 

Uansett hvem vi er eller hvor vi bor, har vi alle arbeide å gjøre. Fedre 
sørger vanligvis for mat, klær og hus for sin familie. Mødre tar vare på 
hjemmet og lærer opp barna. Og alle familiemedlemmene har ansvar for plik-
ter i husholdningen. Barn skulle forstå at de er en viktig del av familien 
og at deres hjelp er nødvendig. 

Hvordan kan vi gjøre rutineoppgaver hyggeligere? Hvilke oppgaver hjemme 
er vi og våre sønner ansvarlige for? (Reparasjoner og vedlikehold av 
gårdsplass og bygninger, omsorg for dyr, søppelbæring). 

Hva slags andre rutineoppgaver finnes hjemme? (Tillaging av måltider, opp-
vask, stell av barn, søm, stopping, innkjøp og vask.) 

Noen ganger må vi skape eller finne arbeide til barn. Eldste Loren C. 
Dunn forteller hvordan hans far løste dette problemet: 

"Vi vokste opp på et mindre sted, og far skjønte at det var nødvendig at 
min bror og jeg lærte å forstå betydningen av å arbeide. Av den grunn 
satte han oss i arbeide på en liten gård i utkanten av byen hvor han 
hadde vokst opp. Han drev den lokale avisen, så han hadde ikke så mye 
tid til overs for oss, bortsett fra tidlig om morgenen og om kvelden. Det 
var litt av en oppgave for to unge tenåringer, og av og til begikk vi våre 
feil. 

Den lille gården vår var omgitt av andre gårder, og en av bøndene kom en 
dag innom for å treffe min far og fortelle ham om de ting han syntes vi 
gjorde feil. Far hørte nøye efter, og så sa han: 'Jamen du^skjønner det 
Jim, at jeg driver ikke med oppdrett av kveg, men av sønner!' Efter at 
far'var død, fortalte Jim oss dette. Hvor takknemlig var jegikke for en 
far som bestemte seg for å oppdrette sønner, og ikke kveg. Tiltross for 
våre feilgrep lærte vi hvordan vi skulle arbeide på den lille gården, og 
jeg tror at selv om far og mor ikke alltid brukte så mange ord, så visste 
vi bestandig at vi var av større betydning for dem enn kuer eller hva 
annet det skulle være". ("Vår dyrebare familie" Lys ovev Norge, mai 1975, 
s. 35) 

å organisere og dele ut arbeide 

Alle familiemedlemmer har nytte av arbeide som blir gjort hjemme, og skulle 
derfor være villige til å gjøre sin del. Hvert medlem av familien skulle 
få seg tildelt plikter som passer til vedkommendes evner og interesser. Det-
te vil forhindre latskap og medvirke til at alt arbeide blir gjort. Selv 
små barn kan få enkle oppgaver. 

Når familiearbeide organiseres og deles ut, skulle vi møte sammen med vår 
familie og la dem delta når avgjørelsene skal tas. Vi kan gjøre dette un-
der familiens hjemmeaften, eller vi kan holde et spesielt familiemøte. 
Uansett hvordan vi gjør det skulle alle familiemedlemmer engasjeres i or-
ganiseringen siden alle ventes å gjøre sin del av arbeidet. 

En måte å organisere husarbeide på er å lage en liste over alt arbeide som 
må gjøres idet oppgavene skrives opp med de viktigste eller vanskeligste 
først. Så kan et familiemedlems navn settes ved oppdraget på arket ved 
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siden av hvert punkt. Når listen er fullstendig, skulle den settes et sted 
der alle kan bli minnet om sine plikter. Skriv følgende eksempel på en 
liste på tavlen eller vis den på en plansje. 

FAMILIENS ANSVARSOPPGAVER 

Rydde utenfor huset 
Handle F a r 

Sy og reparere klær 
Forberede måltider o r 

Melke kuene 
Mate dyrene John 
Bære ut søppel 

Vaske opp 
Stelle småbarna ^ 

Vaske kjøkkenet „ j Sarah Bære ved 

Efter en tid ønsker kanskje familiens medlemmer å bytte plikter. Dette vil 
gi dem en forfriskende forandring og varierte erfaringer. Hvis dette gjør-
es, skulle oppdragslisten erstattes med en ny. 

Denne metoden er bare en fremgangsmåte man kan bruke for å organisere 
familiejobber og og dele ut plikter, men den er fleksibel og kan forandres 
til å passe individuelle ønsker i familien. Uansett hvordan vi organiser-
er og deler ut arbeidet, er det viktig at oppdragene skrives på et slags 
skjema eller en liste. Hvis et familiemedlem ikke kan lese, kan man tegne 
bilder for å symbolisere ord og navn. 

En familie som brukte denne metoden fant ut at det ga dem en mulighet til 
å undervise minst ett av barna om personlig ansvar. Under en familiens 
hjemmeaften laget familien en liste over husholdningsoppgaver. Den seks år 
gamle gutten sa seg enig i å holde orden på gårdsplassen foran huset. Det-
te betød at han måtte vanne plantene, luke og klippe plenen. 

Noen få dager senere la faren merke til noe papir som lå rundt omkring, og 
plenen så forsømt ut. Han tenkte på å gjøre guttens jobb. Det ville ha 
vært lett å gjøre det. Men han visste at hvis han gjorde det, ville han 
ta tilbake det ansvar han hadde gitt bort. Så han lot gårdsplassen være 
slik han fant den. 

Neste kveld så det enda verre ut. Sønnen gjorde ganske enkelt ikke job-
ben sin. Naboenes ryddige gårdsplasser fikk hans egen til å se verre ut. 
Faren tenkte på utgiftene hvis plantene skulle dø. Han lurte til og med 
på om han hadde gitt seksåringen en for stor oppgave. Men igjen avgjorde 
han at sønnen var mer verdifull en ting, og han nektet å overta. 

Istedet spurte faren sønnen om de to kunne gå litt omkring for å se hvordan 
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det gikk med saker og ting. Sønnen var enig. Efter at de hadde gått 
rundt gårdsplassen, sa gutten: "Å, far, det er så vanskelig!" Faren sa: 
"Har du lyst til at jeg skal hjelpe deg?" "Å, ja!" sa sønnen. "Vent her." 
Gutten løp inn i huset, hentet to poser og ba faren om å rydde opp en del 
av plassen mens han tok den andre. Noen få minutter senere var de ferdige, 
og sønnen skrudde på vannet for å vanne plenen. 

I løpet av to uker var sønnen blitt fullstendig ansvarlig for gårdsplas-
sen. Han visste at hvis han ikke tok hånd om den, ville ingen andre gjøre 
det. Han visste at faren stolte på ham og var avhengig av ham. (Tilpasset 
fra Stephen Covey, The Spiritual Roots of Human Relations, s. 145-46) 

Hvordan hjalp denne faren sin sønn til å utføre sitt ansvar? 

I tillegg til å sørge for personlige hjelp, kan vi gi små belønninger for 
å oppmuntre barn til å avslutte sine prosjekter. 

Undervisning om ansvar og felles arbeidsbyrde er viktig. Ved å organisere 
familien slik at alle har spesielle plikter, kan vi som foreldre bli hjul-
pet til å gjøre dette. Imidlertid må vi ikke glemme å avsette tid til hvile 
og avkobling. Eldste Franklin D. Richards minner oss om å planlegge tiden 
for avkobling så vel som tiden til arbeide. 

"Når vi søker efter å utvikle kjærlighet til arbeide, må vi ikke overse 
det som heter avkobling. Selv om arbeide så absolutt er viktig å utføre, 
er også avkobling og riktig hvile nødvendig. (Evnen til å ha balanse 
mellom arbeide og avkobling) er en viktig faktor i utviklingen av kjær-
lighet til arbeide. Herren venter av oss at vi utarbeider et riktig 
forhold mellom arbeide og avkobling så vel som mellom de fysiske og ånde-
lige sider av livet." ("The Gospel of Work", Improvement Era3 des. 1969, 
s. 103) 

verdien av å arbeide sammen 

Hva er verdien av å arbeide sammen som familie? Skriv klassens forslag på 
tavlen. 

Når vi arbeider sammen med vår familie, vil vi oppleve glede ved å se re-
sultatet av forenet arbeide. Vi vil føle oss nærmere hverandre som familie, 
og våre barn vil lære å samarbeide og dele ansvar. Vi vil oppleve glede 
som foreldre fordi vi adlyder Herrens vilje, og ethvert familiemedlem vil 
ha nytte av den fysiske treningen. 

"I en siste-dagers-hellig familie der faren var lege, var foreldrene opp-
satt på at deres barn skulle lære verdien av arbeide. De forsto at de lot 
en anledning til vekst for barna gå fra seg ved å leie vaskehjelp til lege-
kontoret. 

Barna, som var begeistret over anledningen til å få en regelmessig inntekt, 
overtok vaskeoppgaven på kontoret hver morgen. Samarbeide ble en viktig 
faktor. Pikene i familien vasket kontoret en morgen mens guttene ble hjem-
me for å hjelpe til med husholdningspliktene; følgende morgen byttet de 
plikter. .. 

Som resultat av prosjektet ble barna (1) kjent med farens yrke, (2) De føl-
te at de var en del av farens virksomhet, og de følte personlig stolthet 
over hans arbeide. (3) Barna hadde et regelmessig arbeidsprosjekt med dag-
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lige oppgaver å utføre og en følelse av ansvar for at jobben ble gjort. 
(4) Barna utviklet samarbeide... (5) Barna fikk en regelmessig inntekt." 
(Elwood R. Peterson, "Family Work Projects for Fun and Profit", Ensign, 

Hva er innhøstingens lov? ("Vi høster som vi sår." ) Skriv denne loven 
på tavlen. 

Hver oppgave vi utfører har sin egen naturlige belønning. Når vi planter 
i haven og pleier den, gleder vi oss over fruktene av vårt arbeide om høs-
ten. Når vi bygger og reparerer vårt hjem, lever vi i større komfort og 
sikkerhet. Når vi holder våre klær rene og tiltrekkende, føler vi større 
velbehag og viser et godt eksempel på renhet. Når vi lager nærende mat og 
holder spiseredskaper rene, gleder vi oss over bedre helse. 

Et av målene for familiearbeide er å utvikle karakter og lære å arbeide. 
Enkeltpersoner blir pålitelige når de påtar seg ansvar og gleder seg over 
tilfredsstillelsen av et vel utført arbeide. President Spencer W. Kimball 
har sagt: 

"Jeg håper at vi forstår at en have, for eksempel, ved siden av at den 
ofte kan være nyttig når det gjelder å redusere husholdningsbudsjettet og 
skaffe deilig fersk frukt og friske grønnsaker, også gjør noe langt mer. 
Hvem kan måle verdien av en spesiell samtale mellom far og datter mens de 
luker eller vanner i haven? Hvordan vurderer vi det gode som man opplagt 
vil lære ved å så og dyrke og av innhøstningens evige lov? Hvordan måler vi 
samhørighet og samarbeide i familien som må ledsage vellykket hermetiser-
ing? Vi samler og lagrer ressurser, det er så; men det som kanskje er av 
større verdi, finner vi i livets leksjoner når vi lærer å leve sparsommelig 
og overføre pionerenes arv til våre barn." ("Velferdstjeneste: Evangeliet 
i praksis", Lys over Norge3 april 1978, s. 109) 

Følgende tilfelle forteller hvordan ett familiemedlem lærte verdien av å 
samarbeide med sin familie: 

"I sommermånedene var det jorder med sukkerroer som skulle tynnes. Dette 
betød at vi måtte grave opp noen av de små grønnsakene for å gjøre mer plass 
til roene så de kunne vokse seg større. Vi elsket å spise de tynne røttene 
på sukkerroene mens vi tynnet, men vi ble forferdelig trette av å bøye 
oss hele dagen mens vi tynnet dem. En dag forsøkte jeg å bli hjemme så 
jeg ville slippe å krype på hender og knær nedover de lange rekkene med 
sukkerroer. Jeg fortalte min far at jeg hadde vondt i hodet - noe jeg er 
helt sikker på at jeg hadde, men han ga meg ikke lov til å hvile. Så gikk 
vi alle ut på jordet og begynte å arbeide. 

Efter å ha tynnet en stund, klaget jeg over at jeg hadde vondt i hodet. 
Min far trodde meg tilsynelatende ikke for jeg ble ikke sendt hjem. Igjen 
og igjen klaget jeg over at jeg hadde vondt i hodet... Til sist sa min 
far: 'Vel, gå hjem og be din mor om å komme og tynne sukkerroer i ditt 
sted.' Dette skremte meg - jeg kunne ikke tenke meg mor komme ut på jor-
det og gjøre mitt arbeide. Jeg fortalte far at jeg foretrakk å bli og ar-
beide; mens jeg arbeidet, sluttet hodet å verke, og jeg klaget ikke mer." 

Hva lærte dette barnet av sin opplevelse? (Svarene kunne omfatte viktig-
heten av arbeide, gjør sin del, respekt for foreldrene) 

KONKLUSJON 

Eldste Neal A. Maxwell har sagt: 
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"Jeg tror ikke mennesker kan være lykkelige dersom de ikke har arbeide å 
gjøre. Han kan være mer slave av dovenskap enn av arbeide. Arbeide gjør 
oss også ydmyke og minner oss om at vi mottar velsignelser fra vår him-
melske Fader. 

Arbeidets evangelium er en viktig del av Kirkens lærdommer. Dersom vi lær-
er å arbeide tidlig i livet, vil vi bli bedre menesker, bedre familiemed-
lemmer, bedre naboer og bedre disipler for Jesus Kristus, som selv lærte 
å arbeide som tømmermann." ("Arbeidets evangelium", Lys over Norge, juni 
1976, s. 13) 

UTFORDRING 

1. Vær munter og ikke klag over ditt arbeide. 

2. Planlegg, organiser og forbered en oversikt over familiearbeide denne 
uken som gir familiens medlemmer hver sine plikter. 

ytterligere skriftsteder 

Ordspr. 6:6-11 (maurens eksempel) 
Ef. A:28 (råd om å være uavhengig og nestekjærlig) 
1. Tess. 4:9-12 (de hellige skal arbeide med sine egne hender) 
2. Ne. 5:17 (nephitene oppmuntret til å være flittige) 
L&p 42:42 (den late skal ikke spise arbeiderens brød) 
Joseph Smiths historie 1:55 (Joseph Smith arbeidet) 

lærerens forberedelse 

Før presentasjonen av denne leksjonen: 

1. Les Evangeliets prinsipper, kapitel 27: "Arbeide og personlig ansvar". 
2. Repeter Prestedømmets plikter og velsignelser, del A, kapitel 23: "Ut-

vikling og forbedring av yrkesferdigheter". 
3. Skaff tavle og kritt. 
4. Be klassens medlemmer om å lese eller presentere historier og skrift-

steder i leksjonen. 
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Havearbeid hjemme Leksjon 16 

Denne leksjonen skulle motivere oss til å forbedre våre evner til å dyrke 
en have sammen med familien. 

INNLEDNING 

President Kimball har sagt: 

"Vi oppfordrer dere til å dyrke all den mat dere bare kan på deres egen 
eiendom. Plant bærbusker, vinranker og frukttrær dersom klimaet tillater 
det. Dyrk grønnsaker, og spis dem fra deres egen have. Selv de som bor i 
leilighet, kan vanligvis dyrke litt mat i potter og verandakasser. Sett 
dere inn i den beste metoden for dyrking av egne matvarer. La haven være 
like pen og velstelt som den er produktiv. Hvis dere har barn, skal dere 
ta dem med og la dem få sine oppgaver." ("Beredskap i familien", Lys over 
Norge, okt. 1976, s. 103) 

Frelseren sa: "Hvorfor kaller I mig Herre, Herre, og gjør ikke det jeg 
sier?" (Luk. 6:46) Hvis vi virkelig tror på vår Frelsers ord, vil vi 
adlyde hans profets råd, 

belønningene ved å dyrke en have hjemme 

Det er mange gode grunner til å ha en have: 

FAMILIEENHET 
Familier som arbeider sammen i en egen have bygger opp familieenheten fordi 
de har et felles formål. President Kimball har sagt: 

"Vi håper at dere gjør dette til et familieanliggende og lar alle, selv de 
små få spesielle oppdrag. Det er så meget å lære og høste fra deres have, 
meget mere enn bare produktene..." ("Bli ren og av hjertet", Lys over Norge3  

okt, 1978, s. 142) 

VERDSETTELSE AV ARBEIDE 

En egen have hjelper barn til å lære verdien av arbeide. Efter at de har 
hjulpet familien med å plante en have og holde den pen, vil de glede seg 
over å se resultatene. 
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SELVFORSYNTHET 

Dyrking av en have hjelper oss til å utvikle sikkerhet efterhvert som vi blir 
bedre forberedt til å ivareta våre egne behov. Vi vet at vi kan møte problem-
ene dersom de dukker opp - for vi har konservert frukt, dyrket en have og 
plantet frukttrær og bærbusker. En ytterligere velsignelse er kunnskap om at 
vi også kan hjelpe andre i nød. 

BELÆRING OG FORNØYELSE 

En have minner oss om skjønnheten i denne verden som vår himmelske Fader 
skapte for oss. En have kan gi oss timer med belæring og fornøyelse når 
vi er vitne til vekstens mirakel. President Spencer W. Kimball forteller 
oss at en have vil "være en påminnelse om innhøstningens lov... Vi høster 
virkelig hva vi sår. Selv om den jordflekken som du dyrker og høster er 
liten, vil det bringe deg i nærmere kontakt med naturen, hvilket også var 
tilfelle i begynnelsen med våre første foreldre." ("Lytt til profetene" 
Lys over Norge, okt. 1978, s. 136) 

HELSE 

Herren elsker oss og ønsker at vi skal ha god helse. Dyrking av egne 
friske grønnsaker og frukter vil hjelpe oss med å holde oss sunne. Van-
ligvis er ikke den maten vi kjøper så frisk som maten fra haven. 

REDUSERTE UTGIFTER 

Å dyrke opp en have reduserer vanligvis leveomkostningene. Når vi spiser 
frukt og grønnsaker fra vår egen have, gjør dette oss istand til å spare 
penger vi ville ha brukt til mat fra andre steder. 

BEGYNN MED EN PLAN 

Før vi begynner å dyrke vår have, må vi ta noen avgjørelser. 

HVOR SKAL VI PLANTE 
Vis bilde 16-a, "En egen have kan gi mye slags mat", 16-b, "Haver kan 
plantes nesten hvor som helst" og 16-c, "Grønnsaker kan dyrkes i potter 
dersom man ikke har noe annet sted," 

En have fortjener det best mulige sted, for den vil bli et verdifullt 
stykke jord. Et sted som får minst seks timer sol hver dag er best. 

Hvis mulig skulle haven være nær huset. Hvis ikke skulle den være nær 
nok til at det er lett å komme dit. Den skulle ikke være så bratt at 
vannet vil vaske bort jord og frø. Hvis haven må ligge i en helling, 
skulle rennene gå tvers over hellingen, ikke ovenfra og nedover. 

Jordsmonnet er også viktig. Hvis det er for meget sand i den kan den ikke 
holde på vannet. Hvis den er for full av leire, samler vannet seg på top-
pen og trenger langsomt nedover i jorden. Begge problemene kan løses ved å 
tilføre den motsatte jordsmonn og kompost. Hvis det ikke faller nok regn i 

126 
16-a En privat have kan frembringe mange 

forskjellige matsorter 









området, vil det bli nødvendig å sørge for vanningsmuligheter. 

De som bor i leiligheter står overfor spesielle problemer på grunn av plass-
begrensninger. Disse medlemmene kan dyrke i potter og beholdere eller låne 
eller leie jord. Dette er hva to familier i Tyskland gjorde for å få en 
have. Idet de skrev om sin erfaring til president Spencer W. Kimball, sa 
de: 

"Vi er to familier i Frankfurt misjon, og vi forteller deg her om vår have. 
Det var ikke lett å finne et jordstykke i en så stor by som Frankfurt. Vi 
fant en have som er svært liten, og da vi leiet den, var den et eneste vill-
niss. Gjerdet og den lille stuen var falleferdig og ugress var det overalt. 
Vi mistet ikke motet for det. 

Først laget vi et nytt gjerde, vi reparerte stuen og spadde opp hele haven. 
Da våren kom, plantet og sådde vi grønnsaker. Naboene fortalte oss at 
ikke noe av dette ville komme til å vokse. Det finnes en liten bekk vi kan 
sykle til. Vi henger kanner på sykkelen og henter på denne måten vann fra 
bekken. Vi ba Herren om å velsigne haven vår. Han besvarte vår bønn. 
Grønnsaker av alle slag kom opp av jorden. Det var fantastisk å se plan-
tene vokse." (Sitert av Spencer W. Kimball, Lys over Norge, feb. 1977, 
s. 3) 

hva skal vi plante? 

En annen avgjørelse vi må ta er hva vi skal dyrke. Noen haver har stor 
plass, andre har bare litt. Hvis plassen er begrenset, må vi velge vekster 
som vokser oppover slik som for eksempel vinranker, stangbønner eller to-
mater som bindes til stokker. Man kan også spare plass ved å så frø som 
gir stor avkastning, for eksempel squash og tomater isteden for frø som 
bare gir en frukt eller rot pr. frø, som for eksempel reddiker. 

Selv om vi kanskje må spare plass, skulle vi velge mat som vil gi vår 
familie den næring de trenger. Vi skulle også bare dyrke den slags mat som 
de liker og vil spise. Belgplanter som linser, sojabønner, erter og nøtter 
hjelper til å bygge opp kroppsvevet. Frukt og blad-grønnsaker beskytter 
mot sykdom. Rotgrønnsaker gir energi. Korn gir også energi dersom vi har 
plass nok til å dyrke det. Selvfølgelig skul le vi bare velge de sorter 
som vokser godt i vårt klima og i vår jord når vi gjør våre valg. 

Vis et skjema eller skriv på tavlen en liste over særlige frukter, grønn-
saker, belgplanter, røtter og kornslag som dyrkes i deres område. 

Hvilke planter gir mest mat på minst plass? 

Det er en god ide å tegne et kart over haven hvert år når vi sår og plan-
ter. De samme plantene skulle ikke vokse på samme sted år efter år. Hvis 
man ikke bytter plantested, vil de vokse dårligere og dårligere år for år. 

Vis bilde 16-d, "Skisse over en have". 

når skal vi så og plante? 

En annen avgjørelse vi må ta er når vi skal så og plante. Ulike mat-
slag gror best under ulike forhold. Noen planter vokser bedre når det er 
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tørt, mens andre foretrekker en fuktigere årstid. Noen planter gror best 
når det er kjøligere i været, for eksempel kål, gulrøtter, salat, løk, 
erter og spinat. Andre gror best i varmere vær, for eksempel bønner, mais, 
meloner, squash og tomater. Vi må vite hva slags mat vi kan så og plante 
og når vi kan gjøre det. 

Vis et skjema over tidspunkt for planting av forskjellige vekster i deres 
område. 

Å FORARBEIDE HAVESTYKKET 

Fire til seks uker før såing og planting, skulle havestykket ryddes for 
ugress, røtter, stener, rask og kvist. Jorden skulle løses opp med en plog 
eller hakke slik at vannet lett kan trenge ned. Jorden er ferdig til å 
så og plante i hvis den er smuldret, men ikke kladdet. 

Nesten all jord kan forbedres. Kompost, som er godt råtnet avfall fra 
planter og dyr, vil forbedre konsistensen både i sandjord og leirjord. 
Kompost hjelper også til å produsere mer og bedre avlinger fordi den føyer 
næringsstoffer til jorden. Riktig laget kompost kan imidlertid ikke lages 
og tilføres jorden på samme dag. Det tar ofte fire til seks måneder å lage 
kompost. Derfor lager noen en komposthaug hvert år og legger den utover 
haven neste år. 

Det er ikke vanskelig å lage kompost. Først finner man et sted til kompos-
ten. Dette kan være et åpent område borte fra drikkevann, en grop eller 
en tresidet innhegning laget av tre eller av et nettinggjerde. Så spres et 
15 centimeters lag med organisk avfall (blader, tomme maiskolber, gress, 
matrester, grønnsak- eller fruktskall) på stedet. Vær forsiktig så det 
ikke følger med bokser, metallgjenstander, ben, fett eller annet materiell 
som ikke oppløses raskt i haugen. Dette laget tilføres naturgjødsel. Av-
fall fra kuer, kyllinger, sauer, geiter, hester og griser gir god kom-
post. Avfall fra mennesker eller kjøttetende dyr skulle aldri brukes; 
dette avfallet forurenser jorden. 

Vis bilde 16-e, "Komposthaugen." 

Komposthaugen gjøres ferdig ved å dekke avfallslaget med et 5 centimeter 
tykt jordlag. Toppen av haugen skal danne et basseng som vil samle vann. 
Efterhvert som det samles mer avfall, dekkes hvert 15 centimeter tykt 
lag med avfall med 5 centimeter jord. Hvert lag skulle fuktes når det 
legges på haugen. 

Haugen skulle alltid holdes fuktig, men ikke våt, og snus med en høygaffel 
omtrent hver uke for å la det komme luft til i midten. Haugen vil opp-
løses fortere hvis sentrum "Koker" ved omkring 70 grader Celsius. Når 
haugen har mistet lukten, er komposten klar til å tilføres jorden. 

Be brødrene om å beskrive sin egen måte å lage kompost på. 

Å DYRKE EN HAVE 

I områder hvor dyrkings tiden er kort, kan man begynne en have innendørs 
i potter. Hvis en have begynnes utendørs, skulle frøet såes hver uke i 
flere uker efter hverandre slik at ikke alt blir modent på en gang. Frø 
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varierer i størrelse, så de kan ikke såes i samme dybde. Normalt skulle 
frø ikke såes dypere enn tre ganger frøets egen diameter. Jorden 
skal klappes fast til over frøene, og det skal være nok rom mellom rek-
kene med frø til at jorden kan løsnes rundt plantene mens de vokser. Det 
skal også være plass mellom frøene. 

Efter at frøet er sådd, skulle jorden holdes fuktig. Hvis den tørker ut, 
vil ikke frøet spire. 

Å PASSE HAVEN 

All planlegging, forberedelse og planting vil ikke være til stor nytte 
hvis ikke haven passes og stelles efterpå. Slikt stell omfatter følgende: 

VANNING 

Haven skulle vannes kraftig omtrent en gang i uken der det ikke kommer nok 
regn. Jorden skulle være våt 18 centimeter nedover like efter vanning. Det 
er best ikke å vanne når solen er på det varmeste foråt ikke jorden skal bli 
hard. 

LUKING 

Ugress tar vann og næring fra plantene. Dette skulle fjernes med hånd eller 
graves bort med hakke. Et tykt tekkingsmateriale kan hindre ugresset i å 
gro, men dette dekket må tas til side omtrent hver uke for å løsne jorden 
med en hakke, og derefter legges tilbake. 

DEKKE 

Når plantene blir mange sentimeter høye skulle det ugresset som er igjen 
fjernes, og sagflis, oppstimlet avispapir, gress, blader eller strå skulle 
legges fem til åtte centimeter høyt rundt plantene og mellom rekkene. Et 
slikt dekke hindrer jorden fra å tørke ut eller bli for varm, Mange mennes-
ker som bruker dekke merker at de ikke behøver å luke så ofte. 

KONTROLLERE INSEKTSSKADER 

Planter skades av insekter, og disse kan til og med ødelegge hele avling-
en. Insekter kan fjernes for hånd, vaskes av eller drepes med insekts-
middel. Hvis man bruker insektsmiddel, må maten vaskes før den spises. 

INNHØSTING 

Frukt og grønnsaker som plukkes like før koking, spising eller konservering 
vil smake best og ha det beste næringsinnhold. Noen planter, som for ek-
sempel agurker, produserer mer dersom plantene høstes ofte. Disse skulle 
ikke bli overmodne, inntørket eller visne. Bladgrønnsaker skulle høstes når 
de er unge og sprø. 

Vis bilde 16-f, "En god høst er resultatet av et godt havebruk". 
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KONKLUSJON 

Vi kan vise at vi elsker Herren og at vi stoler på ham ved å gjøre det hans 
profeter ber oss om. En av de ting profetene har bedt oss om å gjøre er å 
plante en have. Hvis vi alle vil planlegge, forberede og stelle en have, 
holde den ryddig og produktiv, vil vi bli velsignet på mange måter. 

Hva hender med en have når vi planlegger, forbereder og beplanter den, men 
ikke steller den? 

President Kimball har rådet oss: 

"Hold deres hjem, have, gård og forretning i god og pen stand... Hvilke 
omstendigheter man enn bor under, bør man ha orden omkring seg. Planlegg 
vel, og sett planen ut i livet på en velordnet og systematisk måte." 
("Beredskap i familien", Lys over Norge, okt. 1976, s. 103) 

UTFORDRING 

Vis samarbeidsvilje overfor medlemmene av din familie for å planlegge 
og stelle en vakker og produktiv have. 

YTTERLIGERE SKRIFTSTED 

L&p 59:16-19 (jordens gode ting tilveiebragt for menneske) 

LÆRERENS FORBEREDELSE 
Før presentasjonen av denne leksjonen: 

1. Finn ut følgende fra ditt bibliotek, lokale jordbruksrådgivere eller 
erfarne havedyrkere: 
Hvilke planter som er mest produktive i en familiehave. 
Datoer for planting og såing av hver sort. 
Hvordan man lager en vellykket komposthaug i haven. 
Hvordan man kontrollerer insektsskader i en have og hvordan man vanner, 
luker, dekker og dyrker. 

2. Lag plansjene eller planlegg å skrive på tavlen de informasjoner som 
skal brukes i leksjonen. 

3. Gi et klassemedlem i oppdrag å fortelle om sin suksess med sin have. 
4. Be klassens medlemmer om å lese eller presentere historier og skrift-

steder i leksjonen. 
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Personlig mål 
og mål 
for familien 

Leksjon 17 

Denne leksjonen har til hensikt å hjelpe oss til å sette oss og nå person-
lige mål og mål for familien. 

INNLEDNING 

Da president Spencer W. Kimball var fjorten år gammel, besøkte en leder i 
Kirken hans stav ved en konferanse. Han fortalte forsamlingen at de skulle 
lese Skriften. Idet han minnes denne opplevelsen, sa president Kimball: 

"Jeg tenkte over at jeg aldri hadde lest i Bibelen,,, og samme kveld, eftf-r 
konferansen, gikk jeg til mitt hjem et kvartal unna og opp på det lille kvist-
værelset mitt. Der tente jeg den lille oljelampen som sto på det vesle bor-
det, og jeg leste de første kapitler av 1. Mosebok. Ett år senere lukket 
jeg Bibelen efter å ha lest hvert eneste kapitel av denne store og strålen-
de boken. Det viste seg også at det var visse deler som det var vanskelig 
for en 14 år gammel gutt å forstå, Det var enkelte sider som jeg ikke syn-
tes var særlig interessante, men da jeg hadde lest ferdig,., var jeg strå-
lende tilfreds med at jeg hadde satt meg et mål, og at jeg hadde nådd det," 
("Planlegg et fullt og rikt liv". Lys over Norge3 sept, 1974, s, 379-380) 

Et mål er noe vi ønsker å oppnå. I vårt førjordiske liv lærte vi, som ånde-
barn av vår himmelske Fader, at dette liv skulle være en tid til å gå frem-
over mot å bli vår himmelske Fader lik. Dette skulle være vårt hovedmål i 
livet. For å nå dette målet, trengte vi å sette oss og nå sekundære mål, 
Å bestemme slike mål vil også hjelpe oss til å leve et helt og fullt liv. 

Å VELGE PERSONLIGE MÅL OG MÅL FOR FAMILIEN 

Det første trinn i å velge et mål er å tenke over hvordan vi lever og bes-
temme hvordan vi kan forbedre oss. Hvis vi ønsker å bli sterkere åndelig, 
skulle vi granske vår åndelige styrke og sette opp passende mål i forbed-
ringen, Ved å gjøre dette, kunne vi overveie følgende spørsmål: 

Ber jeg så ofte som jeg skulle? 
Er jeg verdig til å motta svar på mine bønner? 
Vet jeg hva profeten sier, og følger jeg hans råd? 
Leser jeg regelmessig i Skriften? 
Utfører jeg trofast mine oppdrag i prestedømmet? 
Betaler jeg ærlig tiende og offergaver? 
Tenker jeg alltid rene og verdige tanker? 
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Holder vår familie familiens hjemmeaften hver uke? 
Er vår familie beseglet i templet? 
Bereder vår familie andre til å motta evangeliet? 

Det krever tid og anstrengelse å gjøre disse tingene. Følgelig skulle vi 
begynne med å velge bare ett eller to punkter å arbeide med først. Når vi 
forbedrer oss på ett område, kan vi konsentere oss om et annet. Fullkom-
menhet er noe vi arbeider mot skritt for skritt hele vårt liv; denne til-
stand opptrer ikke bare plutselig fordi vi har satt det som vårt mål. 

Vi skulle også overveie den fremgang vi håper å gjøre i vår utdannelse, 
vårt yrke og på andre områder. Når vi overveier hvert område i vårt liv, 
skulle vi bestemme hvordan vi kan forbedre oss. Vi skulle så bestemme mål 
som kan hjelpe oss til å forbedre oss. Hvert mål skulle være utfordrende, 
men noe vi kan klare. 

Inviter klassens medlemmer til å skrive ned rimelige mål på følgende områ-
der: bønn, studium av Skriften, familiens hjemmeaften, tempelekteskap, 
genealogi, hjemmelærervirksomhet, misjonærarbeide, tiende, rene tanker, 
utdannelse eller yrke. 

For å bestemme personlige mål må vi overveie våre ønsker og evner og be om 
inspirasjon fra Herren. Vi ønsker kanskje også å spørre foreldre, en leder 
i kirken eller en venn vi stoler på om råd til å bestemme mål. Vi skulle 
avgjøre hva vi ønsker å gjøre, hvordan vi vil gjøre det og når vi vil ha 
fullført det. 

President N, Eldon Tanner fortalte om en opplevelse han hadde med et barne-
barn som satte seg et personlig mål: 

Denne gutten sa: '"Bestefar, jeg har vært hundre prosent siden jeg ble or-
dinert til en diakon for et år siden!' Jeg sa: 'Hva mener du med å være 
hundre prosent?' Selvfølgelig visste jeg det, men han svarte: 'Jeg har 
ikke vært borte fra et eneste nadverdsmøte, en eneste søndagsskoleklasse 
eller et eneste prestedømsmøte siden jeg ble ordinert til diakon.' 

Jeg gratulerte ham og sa: 'John, hvis du vil fortsette med å være hundre 
prosent til du er gammel nok til å dra på misjon, skal jeg betale misjonen 
for deg.' Han smilte og sa: 'Det vil jeg.' 

Jeg trodde jeg sto på trygg grunn, men han satte igang med fortsatt å være 
hundre prosent. Jeg husker to tilfeller da han disiplinerte seg selv til 
å holde det han hadde bestemt seg for. En gang inviterte onkelen hans ham 
med seg på tur sammen med sine egne gutter hvor de kom til å bli borte til 
over søndag. John sa: 'Er det noe sted der hvor jeg kan komme på mine 
møter på søndag?' Han bl e fortalt at det var det ikke, og han svarte: 'Nei, 
da kan jeg ikke bli med, jeg holder på med mitt hundre-prosent-program.' 
Av den grunn forsaket han en herlig sjøtur til en øy hvor de skulle hygge 

En annen gang straks før en weekend, brakk han benet sitt. Det første 
han spurte legen om var: 'Vil jeg være istand til å gå i kirken på søn-
dag? Jeg må klare hundreprosenten min.' Han kom til kirken, selvfølgelig, 
på krykker. 

Da han ble 19 år gammel, sa han: 'Bestefar, jeg har vært hundre prosent 
helt siden vi gjorde den avtalen.' Det var med stor glede jeg holdt ham på 
misjon. Denne prestasjon har hatt stor innflydelse i hans liv,," ("Selv-
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beherskelse er veien til suksess", Lys over Norge3 okt. 1975, s. 26, 27) 

Hvor lenge hadde John arbeidet for å nå sitt mål? (Seks år) 

Hvordan tror du han følte da han nådde målet? 

Når det gjelder familiemål, skulle familiene diskutere sine ønsker og følel-
ser med hverandre. Alle skulle ta del i å bestemme målet, med faren som 
leder for diskusjonen. Bønn vil hjelpe dem til å fastsette målet. 

Eldste J. Thomas Fyans fortalte hvordan en familie valgte sine mål: 
"Mangfoldige mil fra denne talerstol bor det en familie som igjen vil 
foreta seg noe spesielt efter denne konferansen. Når de får Kirkens 
tidsskrift med konferansetalene, leser familien straks talene, og de 
eldste barna får i oppdrag å gi et resymé av enkelte av dem. 

Men de gjør mer enn å lese. På familiens hjemmeaftener fastsetter de 
mål for seg selv og for familien på grunnlag av konferansens budskap. 
De setter seg praktiske mål: "Huske bestemor i våre daglige bønner, 
lære en av Kirkens salmer utenat, vurdere hvor familien står, gjøre Her-
rens vilje på hans måte, ikke på vår måte, ta med et ikke-medlem til Kir-
ken." De diskuterer så målene, ber angående dem og revurderer dem 
ofte. Er det noe rart i at faren sier: "Vår familie ser på general-
konferansen som Herrens liste over ting vi bør konsentrere oss om. 
Det har betydd mer for oss og våre barn enn vi kan uttrykke i ord." 
("Hvordan konferanser kan bli vendepunkter i vårt liv", Lys over Norge, 
juni 1975, s. 33-34) 

Hva gjorde denne familien for å velge sine mål? 

MÅL STØTTER VÅR EVIGE FREMGANG 

Be klassens medlemmer om et øyeblikk å tenke over sine evige mål. Inviter 
dem til å fortelle klassen noen av målene. Skriv disse målene på tavlen. 

Vi har alle noen mål felles. For eksempel sa Frelseren til nephitene: 
"Derfor vil jeg at I skal være fullkomne som jeg er eller eders Fader i 
himmelen er fullkommen." (3, Nephi 12:48) Fullkommenhet og evig liv sam-
men med vår familie er de største mål vi kan oppnå. President Joseph Field-
ing Smith har sagt: 

"Frelse er ikke noe som skjer plutselig, for vi er blitt bedt om å være 
fullkomne likesom vår himmelske Fader er fullkommen... Dette vil ikke 
skje plutselig,,. Vi vil måtte gå over på den andre siden av graven før 
vi når frem til denne fullkommenhet, og blir Gud lik. 

Men det er her på jorden vi legger grunnvollen, Det er her i denne prøve-
stand vi blir undervist i de enkle sannheter i Jesu Kristi evangelium så 
vi kan forberede oss til denne fullkommenhet. Vi er forpliktet til å være 
bedre i dag enn vi var i går, bedre i morgen enn vi er idag." (Frelsende 
læresetninger, 2:24) 

Vis bildene 17-a, "Familiestudium av Skriften gir mange belønninger", 17-b, 
"Bønn kan binde familien nærmere sammen" og 17-c, "Familiens hjemmeaften 
kan bygge opp åndelighet". 

Fullkommenhet er ikke et mål vi kan nå på en eneste dag. Vi trenger å vel-
17-a Skriftstudium i familien vil gi 
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ge og nå andre mål som vil hjelpe oss til gradvis å nå fullkommen-
het. For eksempel kan vi sette som mål å lese i Skriften daglig eller ha 
familiebønn sammen. Disse målene vil hjelpe oss til å komme nærmere vår 
himmelske Fader og hjelpe oss når vi arbeider for å bli fullkomne. 

Hvilke andre mål kan hjelpe oss til å få evig liv? (Tempelekteskap er et 
viktig mål i uten det kan vi ikke bli vår himmelske Fader lik.) 

Følgende historie illustrerer hvordan mål hjelper oss til å gå frem mot 
evig liv: 

Da Jens først møtte misjonærene, var han fireogtyve år gammel og meget 
deprimert. Han var utdannet som lærer, men hadde et arbeide som ikke had-
de noe med undervisning å gjøre. Han var ikke gift og så ingen virkelig 
hensikt med livet. Morgen efter morgen spurte han seg selv: "Hvorfor 
gå gjennom nok en dag?" 

En dag ble han invitert av en gammel venn som hadde sluttet seg til Kirken, 
til et møte med misjonærene. Eldstene utfordret ham til å lese og be angå-
ende Mormons bok. Da han studerte Jesu Kristi evangelium følte Jens at hans 
liv virkelig hadde en hensikt. Eftersom han ba, fikk han snart vite at 
Mormons bok var sann og at han ønsket å følge Frelseren. 

Fordi han ønsket å bli døpt, forandret han sitt liv og begynte å efterleve 
evangeliet. 

Efter sin dåp mottok Jens et kall fra biskopen og var fullstendig trofast 
i sine plikter i prestedømmet. Han følte et stort ønske om å hjelpe an-
dre, og snart fant han arbeide som lærer for små barn. Så møtte han en vak-
ker ung kvinne og giftet seg med henne. Hun hadde også nylig konvertert. 
De satte som mål å reise til templet og ble siden beseglet til hverandre for 
all evighet. Siden da har de funnet stor lykke i å følge Herrens plan. 

Å NÅ VÅRE MÅL 

La et klassemedlem lese 2. Nephi 32:9. 

Nephi forteller oss at vi skal be før vi forsøker å utføre noe. En av de 
viktigste tingene når det gjelder å sette seg et mål er å forplikte seg til 
å nå målet. Når vi ber til vår himmelske Fader skulle vi be om hans hjelp. 
Vi skulle love at vi vil gjøre alt vi kan for å nå våre mål. 

Hva kan vi gjøre for å minne oss selv om våre mål? 

En god påminnelse kan være å skrive våre mål i en dagbok. Vi kunne også 
skrive dem på små kort eller papirlapper og feste disse der vi kan se dem 
hver dag. Vi kan diskutere våre mål regelmessig i vår familie. Vi kan 
gjøre spesielle anstrengelser for å hjelpe de andre medlemmene av vår fami-
lie med å nå sine individuelle mål. For å nå mål for familien må vi arbeide 
sammen. Familiens hjemmeaften er et ideelt tidspunkt til dette. 

Alle de rettferdige ønsker og mål vi måtte ha vil ikke hjelpe oss medmindre 
vi arbeider for å nå dem. Herren har sagt: "Og I skal erholde all seier 
og herlighet gjennom eders flid, trofasthet og troens bønn". (L&p 103:36) 
Når vi arbeider flittig, adlyder budene og ber kan vi fullføre våre rettfer-
dige mål. Hver dag er en anledning til å komme litt nærmere våre mål. 

17-b Bønn kan knytte familien sterkere 
sammen 

17-a Familiens hjemmeaften kan føre 
til økt åndelighet 
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Ofte må vi ofre for å nå et mål. President Spencer W. Kimball forklarte 
en gang hvordan han var istand til å nå ett av sine mål: 

"Etter å ha vært på misjon, hadde jeg lyst til å begynne på college, men 
familien hadde ikke råd til å sende meg dit. For å tjene penger til skolen 
tok jeg meg derfor en jobb ved fraktgodsavdelingen ved Southern Pacific 
Railroad i Los Angeles. Jeg hadde fjorten timers arbeidsdag, og drev på 
med å flytte gods og kasser mellom lagerskurene på en håndkjerre med to 
hjul. Ofte kunne jeg ha lass på 400 til 450 kg, og derfor tror jeg sikkert at 
dere forstår hvorfor jeg var trett da dagen var slutt. 

Jeg bodde sammen med min søster, fire - fem kilometer borte, men det kos-
tet femti øre å reise med trikken, og derfor trasket jeg hver dag frem og 
tilbake for å spare en krone hver dag. Jeg hadde veldig lyst til å begyn-
ne på college; og når jeg gikk denne veien, ble målet lettere å nå. Jeg 
greide å spare så meget at jeg kunne reise hjem til Arizona og begynne på 
University of Arizona." ("Hvorfor det er viktig å ta enkelte avgjørelser 
nu", Lys ever Norge, sept. 1971, s. 273) 

KONKLUSJON 

Eldste 0. Leslie Stone har sagt: 

"Vi skulle til stadighet vurdere vår fremgang. For å kunne leve rettfer-
dig og oppfylle hensikten med vår skapelse, må vi stadig vurdere fortiden, 
avgjøre hvor vi står idag og sette oss mål for fremtiden. Uten denne pro-
sessen er det liten sjanse for at vi vil kunne nå de mål vi har satt oss 
fore." ("Oppnå suksess i ekteskapet", Lys over Norge, okt. 1978, s. 104) 

Å sette oss mål, planlegge dem og arbeide frem mot dem, vurdere vår frem-
gang og så sette nye mål, er den prosess som vil bringe oss nærmere full-
kommenhet. Vår himmelske Fader er fornøyd når vi setter oss mål og vil 
hjelpe oss med å nå dem. 

UTFORDRING 

1. Velg og be angående et personlig mål. Du ønsker kanskje å bestemme deg 
for et mål på ett av følgende områder: 

Bønn 
Studium av Skriften 
Familiens hjemmeaften 
Tempelek teskap 
Genealogi 
Misjonærarbeide 
Tiende 
Tenke rene tanker 
Hj emmelærervirksomhet 

Skriv ditt mål i en dagbok eller på et papir hvor du kan se det. Forplikt 
deg selv til å nå målet. Be om hjelp, og lov Herren at du vil gjøre ditt 
bes te. 

2. Diskuter sammen med din familie de ting familien ønsker i livet, Fast-
sett et mål for familien på ett av områdene nevnt ovenfor, og hjelp din 
familie med å nå målet. 
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LÆRERENS FORBEREDELSE 

Før presentasjonen av denne leksjonen: 

1. Ha tavle og kritt tilgjengelig. 
2. Be klassens medlemmer om å lese eller presentere historier og skrift-

steder i denne leksjonen. 
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Å utvikle og undervise 
om selvbeherskelse 

Formålet med denne leksjonen er å hjelpe oss til å utvikle større selv-
beherskelse og lære oss hvordan vi kan utvikle denne styrken hos våre barn. 

INNLEDNING 

Det fortelles en historie om hvordan arabiske hester blir utvalgt og opplært 
Fordi disse hestene blir brukt i en viktig tjeneste, må de være betingelses-
løst lydige mot sine herrer. Tidlig i opplæringen læres de til å reagere øye-
blikkelig på herrens befaling. Så gjennomgår den en prøve for å kontrollere 
hvordan de oppfører seg under press. I lang tid holdes de i en innhegning 
uten vann. Vannet finnes et stykke utenfor porten. Efter en tid åpnes 
porten, og hestene løper for å drikke. Like før de når vannet blåser 
imidlertid herren i en fløyte og gir en ordre. På grunn av tørsten er det 
noen av hestene som ikke reagerer. Men andre snur seg øyeblikkelig mot sin 
herre. Disse lydige hestene har lært disiplin og blir godtatt til de vik-
tigste jobbene. De andre blir brukt til mindre viktig arbeide. (Tilpasset 
fra Sterling W. Sill, Leadership, bind 1, s. 62) 

Våre lyster og lidenskaper er som disse fyrige, kraftige hestene. Hvis de 
får lov til å løpe vilt, tøylesløst og ubehersket kan vi miste kontrollen 
over oss selv og bli ledet inn i åndelige problemer. Idet han visste det-
te, har Herren gitt oss hjelp. 

Akkurat som hestene ble tilskyndet av signaler fra sin herre, blir vi til-
skyndet av signaler fra vår herre, Jesus Kristus, om å komme til ham. 

Herren har gitt oss vår handlefrihet. Derfor er vi fri til å velge. Disse 
valg avgjør vår fremtid: Når vi velger rettferdighet, viser vi oss verdige 
til å tjene i Guds rike. Men for å velge rett trenger vi, som hestene, 
opplæring og disiplin. Denne disiplinen lærer oss opp til å kontrollere 
våre lyster og lidenskaper. Den lærer oss til å følge tilskyndelsene fra 
vår Mester selv når vi blir fristet. 

Les Ordspr. 16:32. 

SELVBEHERSKELSE ER NØDVENDIG FOR EVIG FREMGANG 

Selvbeherskelse er den kraft i oss som skal kontrollere våre ønsker, 
handlinger og vaner. Slik kraft er nødvendig hvis vi skal vende tilbake 
for å bo med vår himmelske Fader. Det krever stadig anstrengelse fra vår 
del, men når vi utvikler selvbeherskelse, blir vi bedre forberedt til å ta 
de riktige avgjørelser til rett tid. 

Leksjon 18 
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Selvbeherskelse er særlig viktig for oss som prestedømsbærere. Vi kan 
ikke effektivt råde og tjene andre før vi har lært å mestre oss selv. Så 
snart vi har utviklet selvbeherskelse kan vi hjelpe våre barn og andre til 
å utøve disiplin. 

Da vi ble døpt, begynte vi et nytt liv viet til å følge Frelseren på veien 
til evig liv. Men for å følge ham må vi overvinne verdslighet, svakhet og 
ufullkommenhe t. 

Frelseren lærte: "Vil nogen komme efter mig, da må han fornekte sig selv 
og ta sitt kors op og følge mig" (Matt. 16:24) Han lærte oss også: "Gå inn 
gjennom den trange port! for den port er vid, og den vei er bred som føre 
til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennem den; for den port er 
trang, og den vei er smal som fører til livet, og få er de som finner den." 
(Matt. 7:13-14). 

Det å gå inn gjennom den trange port krever selvbeherskelse og selvfornek-
telse. Det betyr å overvinne fristelser. Men Herren lover å belønne oss 
når vi utøver selvfornektelse. Han lover at kunnskap om sannheten og et 
liv i harmoni med den vil fri oss fra syndens virkninger og konsekvensene 
av å gjøre gale valg. 

SELVBEHERSKELSE GJØR OSS FRI 

Vår himmelske Fader har gitt oss budene fordi han elsker oss og ønsker å 
beskytte oss mot sorg. Han ønsker å hjelpe oss til å oppnå selvbeherskelse 
slik at han kan velsigne oss. 

Hvordan velsigner lydighet mot evangeliets prinsipper oss og hvordan gjør 
de oss fri? Henvis til følgende prinsipper og diskuter hvordan lydighet 
gjennom selvbeherskelse bringer oss frihet. 

TIENDELOVEN 

Når vi adlyder tiendeloven, kan vi lære å overvinne egoistiske ønsker. 

VISDOMSORDET 

Ved å efterleve denne loven kan vi være fri for skadelige virkninger av to-
bakk, alkohol og narkotika. 

KYSKHETSLOVEN 

Vi lærer å kontrollere våre fysiske og mentale ønsker for å holde dem innen-
for de grenser Herren har satt. Dette hjelper oss til å være fri fra sorg 
og anger. 

Når vi oppnår selvbeherskelse, kan vi danne positive vaner som for eksempel 
å stå tidlig opp, studere Skriften hver dag og utføre våre oppdrag omgående 
Slike vaner kan fri oss fra forvirring. 

HVORDAN KAN VI OPPNÅ SELVBEHERSKELSE? 

Les Alma 37:32-37. 
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Hva lærer dette skriftstedet oss om å oppnå selvbeherskelse? (Vi skulle 
føle avsky for synd og urettferdighet, omvende oss, ha tro på Kristus, 
være ydmyke, anstrenge oss for å motstå enhver fristelse, aldri bli trett 
av å gjøre gode gjerninger, lære visdom, holde Guds bud, og be og rådføre 
oss med Herren i alle våre gjøremål.) 

Å oppnå selvbeherskelse er en livslang prosess. Det krever kunnskap om oss 
selv og om evangeliets prinsipper som vi skulle efterleve. Det betyr å set-
te seg mål for å efterleve disse prinsippene og stole på at Herren vil gi 
oss styrke og støtte når vi forsøker å nå disse mål. 

Skriv følgende punkter på tavlen eller vis en plakat med punktene: 

1. Kjenn deg selv 
2. Sett deg rettferdige mål 

3. Stol på Herren gjennom bønn og studium av Skriften 

KJENN DEG SELV 
Når vi får erfaring og lærer mer om evangeliet, lærer vi å anerkjenne våre 
sterke og svake sider. Med denne forståelse skulle det komme et ønske om 
å overvinne dårlige vaner og følelser og å styrke de gode sider. Et slikt 
ønske vil motivere oss til å forbedre oss. 
President David 0. McKay sa at noen av de onder vi finner i oss selv er 
sjalusi, hat, fiendskap og sterk uvilje. Om dem sier han: "Alle slike on-
der må du overvinne med å undertrykke dem. Det er der din kontroll kommer 
inn. Undertrykk sinnet! Undertrykk sjalusien og fiendtligheten! De skader 
alle ånden." (Gospel Ideals, s. 356) 

Det er ikke lett å undertrykke disse følelsene. Det tar tid å forandre 
seg; men når vi anstrenger oss vil vi utvikle tålmodighet og mot til å 
overvinne de onder vi finner i oss selv. 

SETT DEG RETTFERDIGE MÅL 

En god måte å utvikle selvkontroll på er å sette deg mål og gjøre alt man 
kan for å nå dem. Dersom vi, i vårt sinn, er fast bestemt på å nå våre mål, 
har selvtillit og arbeider for å nå dem, vil vi oppnå den selvbeherskelse 
vi søker. Denne prosess krever utholdenhet. Men Herren har fortalt oss 
at vi må holde ut til enden i rettferdig livsførsel for å nå opphøyelsens, 
eller det evige livs mål (se L&p 14:7). 

Hvilket mål arbeider du mot for tiden? 

STOL PÅ HERREN GJENNOM BØNN OG ÅNDELIG STUDIUM 

Det krever tro på Jesus Kristus å overvinne fristelser og nå våre evige mål. 
Regelmessig bønn og lesning av Skriften fremmer denne troen og hjelper oss 
til å overvinne våre problemer. Herrens tjeneres liv som er detaljert 
skildret i Skriften, viser oss i tillegg eksempler til efterfølgelse: De 
hjelper oss til å forstå at hvis andre har oppnådd selvbeherskelse, kan 
vi også oppnå det. 
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Inviter klassens medlemmer til å fortelle hvordan de har overvunnet pro-
blemer ved å lese i Skriften og ved å be. 

Å HJELPE BARN TIL Å UTVIKLE SELVBEHERSKELSE 

Vis bilde 18-a? "Kloke foreldre lærer sine barn selvbeherskelse". 

Vårt hjem skulle være et sted der våre barn kan lære selvbeherskelse-
Dette krever at vi viser et godt eksempel som våre barn kan følge. Hvis 
vi svikter i å kontrollere våre lyster og lidenskaper, kan vi ikke vente at 
våre barn skal kontrollere deres. 

Det er nødvendig at vi følger en ordentlig fremgangsmåte når vi lærer våre 
barn selvbeherskelse. Hvis vi svikter med å undervise dem skikkelig, eller 
hvis vi kontrollerer dem for strengt, vil de ikke lære hvordan de skal sty-
re seg selv. Det kan hjelpe oss å benytte følgende fire prinsipper når vi 
skal oppdra våre barn riktig. Skriv følgende på tavlen, ellervis punktene 
på en plansje: 

1. Fastsett regler 
2. Lær barna å anvende evangeliets prinsipper 
3. Gi barna ansvar 
4. Oppdra med kjærlighet 

FASTSETT REGLER 

President David 0. McKay lærte at et barn skulle lære lydighet i ung 
alder. Hvis foreldre ikke lærer sine barn lydighet tidlig, kan de få 
vanskeligheter med å lære det senere. Han understreket at vi skulle la 
barnet være fritt til å utvikle seg; men hvis barnet går utover de oppret-
tede regler, skulle vi mildt, men bestemt, irettesette det. (Se Stepping 
Stones to an Abundant Life3 s. 38) 

LÆR BARNA Å ANVENDE EVANGELIETS PRINSIPPER 

President N. Eldon Tanner har sagt: "Foreldre skulle også lære sine barn 
tidlig i livet det strålende begrep og faktum at de er Guds åndebarn og 
(at) det å velge å følge Jesu Kristi læresetninger er den eneste måten å 
glede seg over suksess og lykke på her og i det evige liv siden. De må 
lære at Satan er virkelig og at han vil bruke alle midler som står til hans 
disposisjon for å friste dem til å gjøre gale ting, (forsøke å) føre dem 
vill, gjøre dem til sine fanger og holde dem borte fra (den) opphøyete lyk-
ke og den opphøyelse som de ellers kunne ha gledet seg over." 

President Tanner har også sagt: "Barn lærer ikke av seg selv å skille rett 
fra galt. Foreldre må avgjøre barnets evne til å påta seg ansvar og hans 
evne til å ta sunne avgjørelser, vurdere alternativer og (erfare) resultatene 
av å gjøre dette. Mens vi underviser dem har vi ansvaret for a oppdra dem 
og påse at de gjør det som er rett. Hvis et barn er (tildekket) med søle, 
venter vi ikke til han blir eldre så han selv kan bestemme om han vil bade 
eller ikke. Vi lar ham ikke vente for å bestemme om han vil ta medisinen 
sin eller ikke når han er syk, eller om han vil gå til skolen eller til kirken." 
(Seek Ye First The Kingdom of God} s. 87) 
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Eldste L. Tom Perry har sagt: "Vi må være... sikre på at vår undervisning 
er tilstrekkelig og at vi har innpodet en tro på og tillit til Herren i 
(våre barns) liv. Vi må være sikre på at de er blitt skikkelig opplært, og 
når de begynner å modne åndelig, må vi gi dem muligheter til å uttrykke den 
styrke som vokser i dem. Vi må gi dem vår tro og tillit, og derefter an-
svar." (1 '/V, Sao Paulo områdekonferanse 1975 , s. 12) 

Det finnes mange måter å lære barn selvbeherskelse på. En måte ble forklart 
av eldste F. Enzio Busche: 

"Vi forsøker å lede våre barn mot selvrespekt... og for det meste overlate 
det til dem selv å bedømme det de gjør. Vi har erfart det faktum at man 
ikke er en så god lærer når man oppdager og påpeker feil... som når man 
hjelper et barn til å oppdage selv at han gjør noe galt. Når et barn 
kan fatte sitt feilgrep selv, er det første skritt til forandring allerede 
tatt. 

Jeg husker en gang hvordan vi. spurte vår sønn efter en overtredelse om han 
kunne bestemme sin egen straff. Han bestemte at han ikke skulle få lov til 
å se på fjernsyn i en måned. Dette virket altfor strengt på oss, men hvor 
lykkelige vi ble over å høre fra hans bestemor at da han besøkte henne had-
de han insistert på at hun tok feil i å oppmuntre ham til å se et bestemt 
fjernsynsprogram selv om hans foreldre aldri ville ha fått vite det. Jeg 
tror ikke det finnes noen større glede for foreldre enn å se et barn komme 
seg godt ut av en vanskelig situasjon." (F. Enzio Busche, "Provoke Not 
Your Children'", Ensign, mar. 1976, s. 42) 

Hva gjør eldste Busche for å hjelpe sine barn til å utvikle selvbeherskel-
se? (Han hjelper dem til å få selvrespekt ved at de oppdager sine egne 
feil. Han oppmuntrer dem til å oppdra seg selv.) 

OPPDRA MED KJÆRLIGHET 

Vi må gjøre vårt hjem til et lykkelig sted der våre barn føler seg sikre, 
trygge og elsket. Hvis de ikke finner lykke i å efterleve evangeliet 
hjemme, vil de se efter lykke utenfor evangeliet. Det er derfor viktig at 
vi gir et barn mer kjærlighet efter at vi har irettesatt dem for å være 
ulydige. 

Les L&p 121:43-44. Hvorfor skulle vi vise mer kjærlighet til barn efter 
å ha irettesatt ham? (Så han ikke skal tro at vi er hans fiende. Han 
vil ikke ønske å være sammen med oss hvis han tror at vi er hans fiende.) 

Diskuter følgende eksempler med klassen. Understrek at løsningene krever 
selvbeherskelse. Du ønsker kanskje å bruke personlige eksempler fra klas-
sens medlemmer istedet for disse eksemplene. 

1. Sven og Inger har tre tenåringsbarn som stadig krangler og tretter. 
Hvordan kunne de hjelpe sine barn til å utvikle selvbeherskelse og slutte 
med kranglingen? 

2. John og Elsie ønsker å ha familiebønn i sitt hjem hver dag. Men arbeids-
planer, skoleplaner og andre plikter kommer i veien. Familiens medlemmer 
føler at det er umulig å komme sammen til familiebønn* Hva kan John og 
Elsie gjøre for å hjelpe familien med å utvikle selvbeherskelse så de kan 
ha familiebønner? 

Kloke foreldre lærer sine barn 
seIvkontrolI 151 



3. Familien Unga ble av sin biskop bedt om å bidra med penger for å hjelpe 
til med å bygge et nytt tempel. De avslo fordi deres inntekt aldri syntes 
å være nok til å betale alle regningene. Imidlertid synes de alltid å ha 
nok penger til avkobling, nye klær og uvesentlige saker når de får lyst på 
dem. Hvordan kan denne familien utvikle selvbeherskelse til å gi et bidrag 
til templet? 

Hvordan vil en person som har mestret seg selv handle mot andre i sin fami-
lie? 

KONKLUSJON 

Vi må, som de arabiske hestene i eldste Sills historie, utvikle selvbe-
herskelse. Ved å gjøre det kan vi forberede oss selv og vår familie til å 
møte verdens utfordringer. Vi må utvikle evnen til å gjøre riktige valg 
og kontrollere våre ønsker og følelser hvis vi skal ha suksess i livet og 
vende tilbake til vår Fader i himmelen. 

Bær ditt vidnesbyrd om at når familiens medlemmer samvittighetsfullt ut-
vikler selvbeherskelse, kan de overvinne de fleste problemer i sitt liv. 

Syng salmen "Gjør hva er rett", Salmer og sanger, nr. 154. 

UTFORDRING 

1. Velg et problem i ditt liv eller i ditt hjem. Følg trinnene som er 
trukket opp i leksjonen for å oppnå selvbeherskelse med problemet, 

2. Les Skriften for å finne passende modeller til etterfølgelse når du 
utvikler selvdisiplin og tålmodighet. 

3. Ha familiebønn daglig. 

YTTERLIGERE SKRIFTSTEDER 

Ordspr. 25:28 (styr din ånd) 
Alma 38 (Almas råd til Shiblon om å gi akt på mildhet og selvkontroll) 
2. Tim, 2:3-5 (streb efter beherskelse) 

LÆRERENS FORBEREDELSE 

Før presentasjonen av denne leksjonen: 

1. Studer Evangeliets prinsipper, kapittel 4: "Frihet til å velge." 
2. Lag skjemaene som nevnes i leksjonen eller planlegg å skrive opplys-

ningene på tavlen. 
3. Forbered deg til at klassen synger sangen "Gjør hva er rett", (Salmer 

og sanger, nr. 154) efter leksjonen. 
4. Be klassens medlemmer om å lese eller presentere historier og skrift-

steder i leksjonen. 

152 18-b "Gjør hva ev rett" 
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154 Gjør hva er rett 
r E. Kailmark 

1. Gjør hva cr rott, snart dag det vil bli - ve, 
2. Gjør hva er rett, snart len - kø - nø bry - tes, 
3. Gjør hva er rett, vær tro og fri - mo - dig I 

sei - ro vil ly - set og fri - he - tens sak. 
å - kø - ne splln - trc3, selv mør - ket er Bpredt. 
Frem-ad, kun frem - ad, din lønn er be - redt. 

Eng - le i still - het nøy - ak - tig opp - teg - ne 
Hå - pet om fri - het av fol - k e - ne ny - tes, 
Tør - res skal tå - ren, er vei - en enn blo - dig; 

he - le vår van - del hver c - nes - te dag. 
sann - he - ten sei - rer når du gjør rett. 
him - len deg sig - ner når du gjør rett. 

18-b 
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Kor 

Gjør hva cr rett, la sii, føl - ge - ne kom-mc! 

Svikt ei i kam - peil for fri - heta i - drett. 

Mo - dig gå frem - ad til prø - ven er om - me, 

Gud deg be - skyt - ter; gjør der - for rett! 
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A utvikle 
våre talenter 

Leksjon 19 

Denne leksjonen skulle motivere oss til å forbedre våre talenter og til å 
inspirere medlemmene i vår familie til å gjøre det samme. 

INNLEDNING 

Vår himmelske Fader har gitt hver og en av oss talenter, og han ønsker at 
vi skal bruke dem. I en lignelse nedtegnet i Matteus, fortalte Herren om 
en mann som skulle dra ut på en lang reise. Før han dro, kalte han sammen 
sine tjenere og betrodde sitt gods til dem. Til en tjener ga ham fem ta-
lenter (i denne lignelsen benyttes ordet for å betegne penger), til en 
annen to og en annen en talent. Hver av tjenerne fikk talenter ifølge sine 
evner. 

Mens herren var borte satte tjeneren med de fem talentene dem i omløp og 
tjente fem talenter til. Tjeneren med de to talentene satte dem i omløp 
og tjente to til. Men tjeneren med den ene talenten gravde den ned i jor-
den. 

Senere vendte herren tilbake og ba sine tjenere om å berette hva de hadde 
gjort med sine talenter. Til de tjenerne som hadde fordoblet sine talenter, 
sa han: "Vel, du gode og tro tjener! du har vært tro over lite, jeg vil 
sette dig over meget; gå inn til din herres glede!" (Matt. 25:21) Men 
den tjener som gravde ned sin talent kalte hans herre "dårlig og lat". Han 
sa at han ville ta talentet fra ham og gi det til tjeneren med de ti talen-
tene. (Se Matt. 25:14-30 for hele lignelsen.) 

Herren brukte denne lignelse for å undervise om viktigheten av å bruke våre 
evner og talenter på en klok måte. Det ble ventet mer av ham som ble gitt 
mange talenter enn fra ham med færre talenter. Men det ble forventet at 
alle øket de talenter de hadde fått. Selv mannen med en talent skulle ha 
brukt den klokt. 

ALLE HAR TALENTER OG EVNER 

President Spencer W. Kimball har sagt: "Gud har utrustet oss med talenter 
og tid, med latente evner og med muligheter til å bruke og utvikle dem i 
hans tjeneste. Og derfor venter han meget av oss, som er hans priviligerte 
barn." (Tilgivelsens mirakel3 s. 97) 

Vi er alle velsignet med talenter. Siden våre talenter kommer fra Gud, 
kalles de noen ganger gaver. Disse gavene har til hensikt å gjøre oss selv 
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og andre lykkelige. Be klassen om å se på listen over talenter som følger. 
La hvert klassemedlem finne frem til et talent han har eller et annet som 
ikke finnes på listen. 

De talenter vi har fått kan være personlige, kunstneriske eller skapende. 
Noen talenter på disse områdene nevnes i listen nedenfor: 

PERSONLIGE 

Selv-kontroll 
Tålmodighet 
Mot 
Vennlighet 
Humoristisk sans 
Være en god tilhører 
Se det gode i andre 
Gjøre andre lykkelige 

Tilgi med letthet 
Inspirerende tiltro til andre 
Være lykkelig og munter 
Tro 
Kjærlighet til andre 
Et sterkt vidnesbyrd 
Aktivitet i Kirken 
Støtter Kirkens ledere 

KUNSTNERISKE OG SKAPENDE 

Sang 
Dans 
Fortelle historier 
Skuespill 
Ferdigheter på musikkinstrumen-
ter 

Idrettslige ferdigheter 
Søm 
Veving 

Herren fortalte Joseph Smith: "For alle har ikke fått enhver gave; for 
der er mange gaver, og enhver er gitt en gave ved Guds Ånd. Til noen gis 
en og til andre en annen, foråt alle kan ha gagn derav." (L&p 46:11-12) 
Skriften henviser hovedsakelig til åndelige gaver som er gitt oss av Her-
ren; men det betyr også at vi alle har talenter som er gitt oss med den 
hensikt at vi skal kunne hjelpe andre. 

Å ARBEIDE FOR Å OPPDAGE VÅRE TALENTER 

Apostelen Paulus sa til sin unge venn Timoteus: "Vanskjøtt ikke den nåde-
gave som er i dig" (1. Tim. 4:14) Hvis vi heller ikke skal vanskjøtte våre 
gaver, må vi først oppdage hvilke vi har. 

Hvordan kan vi oppdage de talenter og evner vi har? 

Når vi leter efter våre individuelle talenter, skulle vi be om veiledning 
fra vår himmelske Fader og be om spesiell hjelp til å finne dem. 

En annen måte å oppdage våre talenter på er å motta en patriarkalsk 
velsignelse (se Prestedømmets plikter og velsignelser, del A, kap. 10) 
Spesielle gaver og talenter blir ofte åpenbart i disse velsignelsene. Pa-
triarkalske velsignelser kan derfor lede oss til å finne frem til og utvikle 
våre talenter. President Spencer W, Kimball sa: "Det er vårt store håp 
at ethvert menneske, også ungdom, vil få anledning til å få en patriarkalsk 
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Maling 
Treskjæring 
Kjeramikkarbeide 
Skulpturarbeide 
Baking 
Hages tel1 
Skrivning 
Komponere sanger 



velsignelse." (Church News, 8. okt. 1977, s. 3) Selv om patriarker bare 
virker i organiserte staver, kan et verdig medlem i et område av Kirken som 
er under utvikling, motta en patriarkalsk velsignelse fra patriarken i den 
staven som ligger nærmest. 

Vi kan også oppdage våre talenter gjennom andre mennesker som hjelper oss 
til å forstå at vi har et talent på et bestemt område. Følgende historie, 
fortalt av eldste Franklin D. Richards, viser hvordan president Spencer W. 
Kimball hjalp en mann til å se ett av sine talenter: 

"For noen få år siden var president Kimball og jeg i Cuzco, Peru, en søndag 
og var tilstede ved grenens Søndagsskole. En ung misjonær fra Nord-Amerika 
spilte piano. Efter gudstjenesten spurte president Kimball om noen av de 
lokale medlemmene kunne spille piano. Grenspresidenten fortalte ham at en 
av hans rådgivere kunne spille to salmer. President Kimball ba da om at 
mannen spilte de to salmene på nadverdsmøtet og det gjorde han. Efterpå 
foreslo president Kimball at han fortsatte med å utvikle sitt musikalske 
talent og spille piano til alle Kirkens møter." (I CR, Sao Paulo område-
konferanse 1975, s. 24) 

Mannen i historien ovenfor hadde trolig aldri forstått at han hadde et ta-
lent. Det var nødvendig at en annen påpekte talentet for ham før han 
begynte å utvikle det. 

En annen måte vi kan oppdage våre talenter på er gjennom tjeneste i Kirken. 
Når vi søker Herrens hjelp i våre kall, vil han lede oss og hjelpe oss til 
å oppdage de talenter vi trenger for å oppfylle vårt ansvar. Eldste Frank-
lin D. Richards har sagt: "Ofte er personer som blir bedt om å motta et 
kall i Kirken tilbøylige til å si: 'A, det kan jeg ikke. Jeg har ikke så 
meget erfaring el ler utdannelse som andre som har tjent i stillingen.' Men 
ved tro, studium, arbeide og bønn vil Herren gjøre det mulig for oss å full-
føre de ting som synes umulig." (I CR, Sao Paulo områdekonferanse 1975, s. 
23) 

Å UTVIKLE VÅRE TALENTER 

Hvordan utvikler vi våre talenter efter at vi har oppdaget dem? 

For noen av oss er ikke problemet å oppdage våre talenter, men å overvinne 
frykten for å bruke dem. Herren har sagt: "Men i nogen har jeg ikke be-
hag, for... på grunn av menneskefrykt skjuler de det talent som jeg har 
gitt dem... Og det skal skje at hvis de ikke er mig mer tro, skal endog 
det de har, bli fratatt dem." (L&p 60:2-3) 

En måte vi kan utvikle våre talenter på er altså å overvinne vår frykt. 
Dette er aldri lett, men Herren har gitt oss råd som kan hjelpe: "Hvis I 
er beredt", sier han, "skal I ikke frykte." (L&p 30:38) Hvis vi er for-
beredt, føler vi oss vanligvis så selvsikre at vi kan gjøre det vi har for-
beredt oss til. Slik selvtillit overvinner frykt. 

En viktig del av forberedelse er studium. Vi er rådet til å "søke lærdom 
ved studium og ved tro" (L&p 88:118) Studium vil gi oss selvtillit, og 
dette vil hjelpe oss til å være motivert til å utvikle våre talenter. 

En annen måte å utvikle våre talender på er å arbeide med dem. Selv om 
vi måtte føle at våre talenter er små, kan vi likevel øke dem. Hvis vårt 
ønske er sterkt, kan svake talenter styrkes gjennom øvelse og trening. 
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"Vår største mulighet til ekspansjon og utvikling kommer på de områder vi 
har våre talenter, dyder og evner... 

Hvis du ønsker en sterk rygg, er alt du må gjøre å bære en tung bør. Ved 
samme fremgangsmåte kan vi øke rekkevidden av våre egne evner til nesten en 
hvilken som helst dimensjon... 

Herren gir oss våre (talenter og evner) til låns, og han tar tilbake alt som 
ikke blir brukt. Dette er de samme vilkår som Israels barn fikk da de mot-
tok manna i villmarken. Hver dag dekket en mengde manna bakken, og folket 
samlet så meget de ønsket, men det som ikke ble brukt, ble ødelagt. Slik 
er det med våre evner. De fleste av oss får aldri en sterk rygg eller et 
stort sinn fordi de byrder vi får aldri har vært tunge nok. Alle våre mu-
ligheter som ikke blir brukt går tapt." (Sterling W. Sill, "A Hundred-
Hundred Marriage", Ensign3 mars;1971, s. 34-35) 

Noen ganger ser vi på andres talenter og tror at deres talenter kom til 
dem uten særlig anstrengelse. Vi forstår ikke at de har lagt meget anstreng-
else i å utvikle sine talenter. En mann som arbeidet hardt med å utvikle si-
ne talenter var president Heber J. Grant. Idet han forklarte hvordan han 
utviklet dem, sa han en gang; 

"Jeg kunne ikke kaste ballen fra en base til en annen, og... jeg manglet 
styrke til å løpe rundt banen eller slå ballen. Når jeg fikk tak i bal-
len, ropte vanligvis guttene: 'Kast den hit, pysa'.' Så meget moro ble 
fremkalt på min bekostning at jeg høytidelig sverget at jeg skulle spille 
baseball (på det laget) som skulle vinne mesterskapet i Utah-territoriet,., 
Jeg sparte en dollar som jeg kjøpte en baseball for, og jeg brukte time 
efter time til å kaste ballen mot biskop Edsin D. Wooleys låve... Ofte 
verket armen min slik at jeg nesten ikke fikk sove om natten, men jeg 
fortsatte å øve, og til sist lykktes jeg i å komme inn på det andre (laget) 
i klubben vår. Efter det sluttet jeg meg til en bedre klubb, og til sist 
spilte jeg (på det første laget) som vant mesterskapet i California, Co-
lorado, og Wyoming, og slik gjorde jeg opp det løfte jeg ga meg selv og 
trakk meg tilbake fra baseballens arena," 

President Grant arbeidet også med sitt talent som skriver. Han "besluttet 
at han en dag ville bli bokfører i Wells Fargo and Company's bank". En 
god bokfører måtte skrive pent, så han begynte å arbeide for å bli skriver. 
En forfatter skriver: 

"Til å begynne med var skriften hans så stygg at da to av hans (venner) så 
den, sa den ene til den andre: 'Den skriften ser ut som hønsespor,' 'Nei' 
sa den andre, 'den ser ut som om lynet har slått ned i et blekkhus.' Det-
te rørte ved Hebers stolthet, og idet han slo knyttneven i pulten, sa 
han: 'En dag skal jeg kunne gi dere undervisning i skrivning!', og det 
greide han. Han øvet seg helt til håndskriften hans ble rost av alle som 
kjente ham. Han tjente til og med penger på skrive julekort." 

President Grant selv var glad i å si: "Det vi fortsetter å gjøre blir 
lettere for oss; ikke fordi selve den tingen vi gjør bl ir forandret, men 
fordi vår evne til å gjøre det økes." (Se Leon R. Hartshorn, Classic 
Stories from the Lives of Our Prophets3 s. 194-95, 196, 207) 

La det klassemedlem som har fått oppdraget fortelle hvordan han oppdaget 
og utviklet ett av sine talenter. 

158 19-a Foreldre skulle oppmuntre sine 
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Å HJELPE VÅR FAMILIE TIL Å UTVIKLE SINE TALENTER 

Vis bilde 19-a, "Foreldre skulle nære sine barns talenter". 

Hvordan kan vi hjelpe medlemmene av vår familie til å utvikle sine talenter 

Vi skulle hjelpe medlemmene av vår familie til å oppdage og utvikle de 
talenter de har og hjelpe dem med å forstå at de skulle bruke sine talenter 
for å tjene Herren. Bruk skjemaet "Hjelp til familiemedlemmer for å utvik-
le deres talenter". (Se under Lærerens forberedelse) 

Her følger noen forslag til hvordan vi kan hjelpe vår familie å utvikle 
talenter: 

1. Oppmuntre hvert familiemedlem til å motta en fars velsignelse eller 
en prestedømsvelsignelse. 

Vis bilde 2-c, "Prestedømsvelsignelser er tilgjengelige for alle familie-
medlemmer" eller 12-a, "En fars velsignelse kan styrke familiemedlemmer". 

Fedre kan gi familiemedlemmer velsignelser for å hjelpe dem til å utvikle 
ønske om og evne til å utvikle sine talenter. Hvis et individ ikke kan mot 
ta en fars velsignelse, kan han, i samme hensikt, motta en prestedømsvelsig-
nelse fra en hjemmelærer eller prestedømsleder. 

2. Etabler gode holdninger til talenter i familien. 

Vi må lære og vise ved vårt eksempel at det er godt å utvikle talenter. Vi 
skulle også rose vår hustru og våre barn når de oppnår noe og trøste dem 
når de feiler. Unge menn skulle aldri kritisere, men rose sine foreldre, 
brødre og søstre. 

3. Hjelp familiens medlemmer til å velge talenter som de kan utvikle 

Trekk opp et aktivt program for å utvikle talenter sammen med din familie, 
og gi dem tid til å øve seg på disse talentene. En god tid å øve seg på 
er under familiens hjemmeaften. 

4. Oppmuntre f ami I i ens medlemmer til å be om styrke, mot og inspirasjon 
når de utvikler sine talenter. 

Hvis vi i våre familiebønner ber Herren om å hjelpe familiens medlemmer 
med å utvikle og bruke sine talenter, vil de også bli inspirert til å be 
om dette. 

"Søk opriktig efter de beste gaver, idet I alltid kommer ihu hvorfor de 
er gitt; for sannelig sier jeg eder, de er gitt til gagn for dem som 
elsker mig og holder alle mine bud, og til den som søker å gjøre det" (L&p 
46:8-9). 

KONKLUSJON 

Gud har gitt hver og en av oss gaver, talenter og evner, I takknemlighet 
og fordi det er et bud, må vi oppdage og utvikle disse gaver. Vår himmel-
ske Fader ønsker at vi skal bruke dem klokt for å hjelpe andre. En av hen-
siktene med Kirken er faktisk å hjelpe oss til å bruke og utvikle våre gud-
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gitte gaver og talenter ved å gi oss anledninger til å tjene hverandre. 

UTFORDRING 

1. Etabler en god holdning i familien til å utvikle og bruke talenter. 
2. Skisser en plan for å utvikle ett av dine talenter. 
3. Hvis du er en far med det melkisedekske prestedømme, så gi hvert medlem 
i din familie en velsignelse for å hjelpe ham til å oppdage sine talenter. 
4. Hjelp familiens medlemmer til å velge ett eller to talenter som de kan 
ha lyst til å utvikle. 
5. Oppmuntre familiens medlemmer til å be om styrke, mot og inspirasjon til 
å utvikle sine talenter. 

YTTERLIGERE SKRIFTSTEDER 

Lukas 12:47-48 (meget kreves av dem som er gitt meget) 
Ether 12:35 (talenter blir tatt bort hvis de ikke deles med andre) 

UERERENS FORBEREDELSE 

Før presentasjonen av denne leksjonen: 

1. Les Evangeliets prinsipper, kapitel 34, "Å utvikle våre talenter". 
2. Be et klassemedlem om å fortelle hvordan han oppdaget og utviklet ett 

av sine talenter. 
3. Lag følgende skjema over hvordan vi kan hjelpe medlemmene i vår familie 

til å utvikle sine talenter, eller skriv punktene på tavlen. 

HJELP TIL FAMILIEMEDLEMMER FOR Å UTVIKLE DERES TALENTER 

1. Oppmuntre hvert familiemedlem til å motta en fars vel-
signelse eller en prestedømsvelsignelse. 
2. Etabler gode holdninger til talenter i familien. 
3. Hjelp familiens medlemmer til å velge talenter de kan ut-
vikle . 
4. Oppmuntre familiens medlemmer til å be om styrke, mot og 
inspirasjon. 

4. Be klassens medlemmer om å lese eller presentere historier og skrift-
steder i leksjonen. 
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Å utvikle 
lederskap 

Leksjon 20 

Denne leksjonen har til hensikt å hjelpe oss til å forstå lederskapets 
grunnleggende prinsipper. 

INNLEDNING 

Kirken trenger gode ledere: Menn og kvinner som kan ta hånd om den raske 
veksten av Kirkens medlemstall, menn og kvinner som kan lede Kirkens saker 
og opprettholde den orden som Herren etablerte for Kirken, menn og kvinner 
som kan hjelpe Kirkens medlemmer til å holde budene, menn og kvinner over 
hele verden som vil være trofaste mot sannhetens sak. 

Ledere i Kirken som strever efter å gjøre verden bedre ved å leve og under-
vise om evangeliets prinsipper er berettiget kunnskap og inspirasjon. Når 
vi ledes av slike ledere, blir våre hjem, våre familier, våre samfunn og 
nasjoner styrket. Det er vår plikt som prestedømsbærere å forberede oss 
til å bli slike inspirerte ledere, for vår måte å lede på kan påvirke an-
dre for resten av deres liv. 

Biskop Victor L. Brown ga uttrykk for takknemlighet overfor de lederne han 
hadde tidlig i livet sitt. Han sa: "Jeg husker godt hvor begeistret jeg 
var over å få dele ut nadverden da jeg var diakon og tilhørte Cardston 
Second ward i Alberta stav i Canada... 

Jeg husker at jeg betraktet det som en ære å få delta i en slik hellig 
gjerning. Jeg husker godt hvordan mine foreldre lærte meg at jeg skulle 
ha rene hender og rent hjerte, slik at jeg ville være verdig til å delta 
i denne ordinansen. Den største av alle lekser jeg har fått var det ek-
sempel min far og mor viste meg. Efter dem kommer det eksempel veilederen 
for diakonenes quorum viste; han var også min speiderleder. Bror Wood 
var alt hva en leder for gutter skulle være. Alle gutter som var under 
hans lederskap fikk føle hans store kjærlighet. Hans innflytelse var ikke 
begrenset til søndag morgen eller tirsdag kveld; vi følte den hele uken. 
Jeg kommer alltid til å være takknemlig til min diakonsveileder for de lek-
ser om livet han lærte meg da jeg var en tolv år gammel diakon. Det er 
lekser som har hjulpet meg fra da til nå." ("Det aronske prestedømme - en 
sikker grunnvoll", Lys over Norge, januar 1973, s. 31) 

Hvilke ledere var biskop Brown takknemlig for? 

For å være en god leder må vi forstå evangeliet og efterleve det. Dess 
mer vi forstår og efterlever evangeliet, dess bedre er vi beredt til leden-
de kall i Kirken. Kirken og verden trenger rettskafne menn som vil stå tro-
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fast og på sannhetens grunnvoll når de står overfor problemer. Vi må være 
disse menn. 

Tenk over følgende spørsmål: 

Hva gjør jeg for å forberede meg til ledende kall? 

Hva slags leder er jeg nå? 

Hva slags innflydelse har jeg på andre? 

Hva er lederskap? (Bet er evnen til å hjelpe andre til å få ting gjort. 
Gi klassen noen få minutter til å tenke over dette spørsmålet.) 

HVA ER EN LEDER? 

Vis bilde 20-a, "Kirkens ledere er Herrens gode hyrder". 

Eldste Bruce R. McConkie har sagt: 

"Israels hus er Herrens utvalgte flokk, og de som er utnevnt til å ta 
vare på fårene er Herrens hyrder. Således er alle som virker i en hvilken 
som helst stilling i Kirken, hvor han er ansvarlig for det åndelige eller 
timelige velbefinnende for noen av Herrens barn, hyrde for disse får. Her-
ren holder sine hyrder ansvarlige for sine fårs sikkerhet (frelse). (Esek. 
34)". (Mormon Doctrine, s. 710) 

En sann hyrde leder sine får. Han går foran dem og gir veiledning. De kjen-
ner hans røst og følger ham. Han kjenner og elsker hver enkelt.. Han har 
et våkent øye for kommende farer og beskytter sine får mot dem. (Se James 
E. Talmage, Jesus Kristus, s. 308) 

Som en sann hyrde er en leder en som andre følger efter. Han går foran for 
å vise veien. Dette betyr at han ikke bare efterlever de prinsipper han 
underviser om, men også at han forstår og reagerer på andres behov. Han 
kan se hva^som trengs å bli gjort for å løse et problem. Han setter opp 
rimelige mål og planlegger hvordan han kan nå dem. Han inspirerer andre 
til a gjøre sin del for å nå målene. Han vurderer sine egne og sine efter-
følgeres handlinger og foreslår forbedringer. 

En god leder inspirerer andre til å gjøre sin del. Han aksepterer og res-
pekterer dem. Han lytter til deres forslag. Han oppmuntrer dem til å del-
ta. Under en slik leder motiveres andre til å arbeide og fullføre sine 
oppdrag. 

President Harold B. Lee forklarte hva sant lederskap er. Idet han talte 
om den gang han ble president for Kirken, sa president Lee: 

"De inntrykk som fylte meg var ganske enkelt at den eneste sanne opptegnel-
se som noensinne vil bli ført over mitt arbeide i mitt nye kall, vil bli 
den opptegnelse jeg muligens har skrevet i deres hjerte og liv som jeg har 
tjent og arbeidet sammen med, både i og utenfor Kirken." ("Måtte Guds rike 
gå fremover", Lys over Norge, mai 1973, s. 189) 
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EN GOD LEDERS EGENSKAPER 

Når vi mottar ledende kall i Kirken, hjelper vi Gud med hans arbeide. Derfor 
må vi holde oss nær ham. Hvis vi er lydige og tjener ham med et villig sinn 
og hjerte (se L&p 64:29-30), vil Herren hjelpe oss til å lykkes i våre kall. 

Herren har åpenbart i Skriften de egenskaper som en god leder har. 

Be et medlem av klassen om å lese Lære og pakter 121:41-45. 

Hvilke egenskaper hos en leder nevner Herren i dette avsnittet? (Skriv 
svarene på tavlen.) 

Slik Skriften viser skulle ledere ha følgende egenskaper: 

OVERTALELSE 

Å overtale andre vil si å overbevise dem om å gjøre noe. Det er det mot-
satte av å gi en ordre eller tvinge noen. En slik evne til å overtale ble 
benyttet av en prestedømsleder som hadde vanskeligheter med å få en hjem-
melærer til å utføre sitt oppdrag. Lederen kalte inn hjemmelæreren og 
lyttet til hans problemer. Lederen forklarte så rolig at fem familier var 
helt avskåret fra all kommunikasjon med biskopen når hjemmelæreren ikke 
gjorde sin plikt. Han fortalte denne mannen at hvis han ikke ønsket 
å utføre sitt oppdrag, kunne en annen kalles for å erstatte ham. Lederen 
understredet imidlertid at han ønsket at han skulle fullføre sitt oppdrag. 
Hjemmelæreren reagerte på denne overtalelsen og forbedret i høy grad sitt 
arbeide. (I den nåværende utgaven av Lære og pakter er ordet persuasion 
oversatt med forståelse. En mer korrekt oversettelse er imidlertid over-
talelse som det også menes i denne sammenheng. Overs, anm.) 

LANGMODIGHET 

En leder vil benytte tålmodighet når han arbeider med andre. En biskop 
forklarte for eksempel nylig at han ønsket å avløse en bestemt søster fra 
sitt kall på grunn av at hun ivaretok det dårlig. Isteden for å avløse hen-
ne kalte han henne imidlertid inn til en samtale, snakket med henne og fant 
ut at hun ikke visste hva hun egentlig skulle gjøre. Da hun lærte hva hen-
nes jobb var, aksepterte hun sitt ansvar og forbedret sitt arbeide. 

MILDHET 

Mildhet er å være omtenksom. Det er å behandle andres følelser forsiktig. 
Det er kjærlighet. 

YDMYKHET 

Ydmykhet er evnen til å være lærenem og åpenhjertig. De ydmyke er de som 
er villige til å vokse. Fordi de er villige til å lære, er de istand til 
å vinne andres kjærlighet og anerkjennelse. De søker Guds veiledning og 
hjelp. 
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OPPRIKTIG KJÆRLIGHET 

Oppriktig kjærlighet er ekte kjærlighet. Det er sann omsorg for andre. Det 
gjenspeiles i uttrykk som "Jeg bryr meg virkelig om hvordan du føler." 
"Jeg forstår deg." "Hva kan jeg gjøre for å hjelpe?" 

GODHET 

Godhet er å behandle mennesker med respekt og være vare overfor deres be-
behov. En leder vil ikke råde en av dem han tjener før han kan gi dem in-
dividuell oppmerksomhet. Ved de anledningene han ikke kan avbrytes for å 
snakke med dem, sier han: "Jeg føler at jeg skylder deg som en venn å gi 
deg min individuelle oppmerksomhet. Jeg kan ikke gjøre det på det nåværende 
tidspunkt. Har du lyst til å komme tilbake en gang vi kan snakke uforstyr-
ret sammen?" (Se Paul H. Dunn, The Ten Most Wanted Men, s. 61) 

NESTEKJÆRLIGHET 

En god leder må ha nestekjærlighet, Kristi rene kjærlighet, overfor alle 
mennesker. Denne kjærlighet omfatter offer for andres velbefinnende. 
Inviter et medlem av klassen til å lese Moroni 7:44-48. 

Hvilke lederegenskaper kan du finne i dette skriftstedet? (Føy dem til 
listen på tavlen.) 

En far, som lærte sine sønner å bli gode ledere, sa: 

"Lær av profetene og av Fredsfyrsten hvordan dere skal lede, og begynn med 
dere selv. Stå på egne ben. Stå trofast. Hold hodet høyt som om dere 
virkelig var Guds sønner, noe dere er. Vandre blant mennesker som bærere 
av krefter utover deres egne; krefter som dere har gjennom prestedømmet. 
Gå frem på den gode jorden som om dere var Herrens partnere i å hjelpe til 
med å bringe udødelighet og evig liv til menneskeheten, noe dere er. 
Vandre stille... men vandre uten frykt, i tro. La ikke de sterke vindene 
få dere ut av kurs. Vandre som ledere med prestedømme i Guds regjering. 
Vandre med hender rede til å hjelpe, med hjerte fullt av kjærlighet til 
deres neste. Men vandre ubøyelig i rettferdighet." (Wendell J. Ashton, 
"Unchanging Principles of Leadership", Ensign3 juni 1971, s. 58) 

ANSVAR SOM LEDER 

Hvis vi skal bli gode ledere, skulle vi gjøre følgende: 

1. Lære våre plikter 

Herren har instruert de av oss som bærer prestedømmet om å lære pliktene 
henhørende til våre kall. Han pålegger oss så å utføre vårt embedes plikt-
er. (Se L&p 107:99) Vi kan lære våre plikter ved å studere Skriften og de 
retningslinjer, håndbøker og leksebøker som Kirken utgir. Vi kan snakke med 
andre som virker i samme stilling som oss selv, eller med dem som tidligere 
har virket i stillingen. Vi trenger også å være tilstede ved alle leder-
skapsmøter og personlige intervjuer. Vi trenger å be ,og noen ganger å fas-
te for å få hjelp til å lære våre plikter. 
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2. Å fullføre vår forvaltning 

Forvaltning består av to ting - delegering av myndighet og å stå til ansvar. 

a. Delegering av myndighet 

Som ledere skulle vi lære å delegere myndighet til andre. Dette betyr 
at når vi under veiledning av oss, gir noen ansvar for å utføre en opp-
gave lar vi ham selv gjøre arbeidet og utfører det ikke for ham. 

President Harold B. Lee sa en gang: 

"La dem gjøre alt de kan makte, og så holder du deg i bakgrunnen og lærer 
dem hvordan det skal gjøres. Jeg tror at hemmeligheten med vekst ligger i 
dette, nemlig å fastslå ansvaret og så lære vårt folk hvordan man ivaretar 
dette ansvar." (Sitert av N. Eldon Tanner, "Å lede slik Frelseren ledet", 
Lys over Norge3 januar 1978, s. 3) 

En leder hjelper dem han er leder for til å forstå betydningen av deres 
kall. Lederskap er ikke å være dominerende; det er å gi hjelp og veiled-
ning; det er å inspirere og oppmuntre dem vi har fått ansvar for. (Se 
Matt. 23:11) 

b. Å stå til ansvar 

Herren har sagt: "Herren fordrer at enhver forvalter avlegger 
regnskap for sin forvaltning, i tid og evighet." (L&p 72:3) Når vi 
gir et oppdrag til noen, skulle vi tydelig forklare det ansvar som 
følger med oppdraget og overlate vedkommende fritt til å fullføre 
oppdraget slik^han synes er best. Imidlertid skulle han få oppgitt 
et tidspunkt når han skal rapportere til oss om sin fremgang. 

En slik rapport eller beretning, skulle alltid gis til ens ledere. 
I Kirken gjøres dette gjennom personlige intervjuer. Under intervjuet 
kan ledere gi råd og vurdere hvor godt oppgaven ble utført. Ved å 
gjøre det, skulle imidlertid lederen alltid forholde seg positiv og 
hjelpsom. Dette er en god anledning for ham til å gi hjelp og ros. 

Dette er altså måten vi fullfører vår forvaltning på: (1) Vi gir et opp-
drag; (2) vi lar vedkommende utføre det; (3) vi gir hjelp; (4) vi mo 
tar rapport og (5) vi vurderer og roser vedommende for hans tjeneste. 

3. Bli gode fedre 

Vår viktigste lederskapsrolle er som fedre. Idet han instruerte fedre om 
hvordan de skulle lede sine familier på en god måte, sa eldste Joseph 
Fielding Smith: 

"Fedre, hvis dere ønsker at deres barn skal... elske og forstå sannheten, 
hvis dere ønsker at de skal være lydige mot dere og forenet med dere, så 
elsk dem! Og bevis for dem at dere elsker dem gjennom hvert eneste ord 
dere sier til dem og hver eneste handling overfor dem... Når dere snakker 
til dem, så gjør det ikke i sinne; ikke i hardhet med en fordømmende ånd. 
Snakk vennlig til dem... Bløtgjør deres hjerte; få dem til å føle ømhet 
for dere. Bruk ikke slag eller voldsomhet, men... nærme dere dem med god 
grunn, med overtalelse og oppriktig kjærlighet." (Liahona: The Elders 
Journal3 okt. 1911, 1:260-61) 
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4. Opphold våre autoriteter 

En del av det å være en god leder er å være en god efterfølger. Enhver god 
leder lærer å følge dem som har myndighet over seg. Gode efterfølgere gjør 
seg fortjent til både tillit og tiltro fra sine ledere og fra dem de selv 
leder. Vi skulle alle støtte våre ledere ved å akseptere og fullføre de 
oppdrag de gir oss. 

Hvem er våre ledere? (Fedre, lærere, gruppe- eller quorumsledere, biskop, 
eller grenspresident, stavs- eller misjonspresident og Kirkens generalauto-
ri teter.) 

Bær ditt vidnesbyrd om en du føler er en stor leder. 

KONKLUSJON 

Vi må utvikle våre lederegenskaper hvis vi skal foredle våre kall i pres-
tedømmet. Noen ganger betrakter vi våre ledere og tror at de ble født med 
sine lederegenskaper, men vi må forstå at de måtte utvikle sitt talent på 
samme måte som vi må. Å være lydige mot Guds bud, gi akt på våre lederes 
råd og å tjene trofast i våre kall vil hjelpe oss å utvikle disse leder-
egenskaper. 

Som prestedømsbærere vil vi alltid være ledere. Dette er i særdeleshet 
tilfelle for enhver far som bærer prestedømmet: han vil alltid ha en leden-
de stilling i Kirken ved å være patriark for sin familie. De fedre som er 
blitt beseglet til sin familie i templet, vil beholde denne stillingen i 
all evighet hvis de holder sine pakter. 

UTFORDRING 

Tenk nøye over de lederegenskaper som er presentert i denne leksjonen. 
Arbeide for å utvikle dem i ditt eget liv. Virke trofast i ethvert kall og 
oppdrag. Dette vil hjelpe deg til å utvikle de egenskaper du trenger for 
å oppfylle et hvilket som helst kall i Kirken, 

YTTERLIGERE SKRIFTSTEDER 

2. Tim. 1:7 (Gud har gitt oss kjærlighetens ånd) 
1. Nephi 3:7 (Gud vil hjelpe oss til å fullføre våre oppgaver) 
Mosiah 18:8-11 (de trofaste skulle hjelpe andre) 
Alma 38:11-12 (måter å lede og tjene på) 
Abraham 1:3 (Abraham, en efterfølger av rettferdighet) 

LJERERENS FORBEREDELSE 

Før presentasjonen av denne leksjonen: 

1. Vær forberedt til å bære ditt vidnesbyrd om en generalautoritet eller 
en leder du kjenner. 

2. Skaff til veie tavle og kritt. 
3. Be klassens medlemmer om å lese eller presentere historier og skrift-

steder i leksjonen. 
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Lederskap: 
Inspirerte avgjørelser 

Denne leksjonen har til hensikt å hjelpe oss til å forbedre vår evne til å 
ta inspirerte avgjørelser. 

INNLEDNING 

Som Guds barn trenger vi alle, og har vi alle rett til, å ta avgjørelser. 
Avgjørelser er imidlertid en utfordrende erfaring. Vi er ofte bekymret over 
hvordan vi skal ta den rette avgjørelsen og forvirret med hensyn til hvor 
vi kan gå for å få hjelp til å ta den. 

Men det finnes hjelp. Herren har fortalt oss at han er kilden til all sann-
het, og at vi gjennom ham kan kjenne sannheten om alle ting. Vi er hans 
barn, og han har ikke efterlatt oss kraftløse overfor livets utfordringer. 

Eldste Boyd K. Packer har sagt: 

"Det er av avgjørende betydning at dere er klar over at dere allerede kjen-
ner riktig fra galt, at dere er i besittelse av en medfødt, nedarvet og 
intuitiv godhet. Når dere sier 'Jeg greier det ikke'. Jeg greier ikke å 
løse mine problemer, har jeg lyst til å rope ut: 'Er du ikke klar over 
hvem du er?' Er det ennå ikke gått opp for deg at du er en sønn eller dat-
ter av den allmektige Gud? Vet du ikke at du har arvet mektige ressurser 
fra ham og som du kan benytte deg av for å gi deg stabilitet, mot og stor 
kraft?'" ("Å kunne stole på seg selv", Lys over Norge, mars 1976, s. 22) 

HJELP FRA HERREN 

Da vi forlot vår himmelske Faders nærhet, velsignet han hver og en av oss 
med Kristi ånd. Skriften åpenbarer at Kristi ånd, noen ganger kalt "Kris-
ti lys", "oplyser hvert menneske som kommer til verden" (Se Joh. 1:6-9, 
insp. vers.) Dette lys gir oss en grunnleggende forståelse av rett og 
galt. Når vi følger det, vil det lede oss til å gjøre godt og til å forstå 
sannhet. 

I tillegg til Kristi lys blir vi gitt enda en kilde til sannhet når vi blir 
bekreftet. Dette er Den hellige ånds gave som blir gitt oss for å "vise 
(oss) alt (vi) skal gjøre," (2, Nephi 32:5) 

La et klassemedlem lese høyt 2. Nephi 32:3. 

Hva er "Kristi ord"? 
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Kristi ord kommer til oss på forskjellige måter. Vi kan motta dem gjennom 
Skriften, gjennom våre levende profeters ord (se L&p 1:37-38; 68:2-4) 
og gjennom Den hellige ånds tilskyndelser. 

Hva betyr det å "fryd(é) eder ved Kristi ord"? 

Det å fryde seg over noe betyr å nyte en usedvanlig glede. Slik glede er-
fares av dem som alvorlig søker Den hellige ånd, grunder over Skriften og 
studerer profetenes ord. 

Hvordan kan det hjelpe oss å ta inspirerte avgjørelser ved å fryde oss over 
Kristi ord? 

Når vi fryder oss over Kristi ord, vil vi bedre vite hva vi skal gjøre på 
alle områder av våre liv. De av Kirkens ledere som fryder seg over Kris-
ti ord vet for eksempel bedre hva de skal si, undervise om, hvem de skal 
kalla til stillinger og hvordan de skal ta andre avgjørelser i forbindelse 
med sine kall. 

HVORDAN MAN TAR AVGJØRELSE 

Skriv følgende punkter på tavlen eller på en plakat før klassen begynner: 

Å TA INSPIRERTE AVGJØRELSER 

1. Identifiser problemet eller avgjørelsen. 
2. Be om veiledning og skjønnsomhetens ånd. 
3. Studer det grundig i ditt sinn. 
4. Velg et alternativ eller ta avgjørelsen. 
5. Be om bekreftelse. 
6. Handle - gjør det. 

L&p 8:1-3 
L&p 9:7-9 

Akkurat som vår himmelske Fader hjelper oss på ulike måter, tas inspirerte 
avgjørelser på forskjellige måter. Trinnene som foreslås nedenfor til 
hvordan man tar inspirerte avgjørelser tjener bare som generelle retnings-
linjer. 

1. Identifiser -problemet eller avgjørelsen. Å identifisere problemet er 
grunnlaget hvorpå vi senere tar avgjørelsen. Vi må klart forstå hva pro-
blemet er f ør vi kan løse det. Noen ganger hjelper det å skrive problemet 
på et stykke papir. 

Vis bilde 21-a, "Bønn er vesentlig for å ta rette avgjørelser". 

2. Be om veiledning og skjønnsomhetens ånd. 

Når vi begynner å løse vårt problem, vil vi ønske å søke vår himmelske 
Faders hjelp. Denne hjelpen kommer ofte gjennom en av Åndens gaver -
skjønnsomhetens ånd. Denne gaven, pom er tilgjengelig for alle som ber om 
den, hjelper oss til å kjenne sannheten og foreta riktige bedømmelser (Se 
Moroni 10:5; Joh. 16:13) 
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3. Studer det grundig i ditt sinn 

Å be Herren om hjelp er bare en del av prossessen. Noen føler at fordi Her-
ren har sagt: "Bed, så skal eder gis" (Matt. 7:7), behøver man bare be 
for å motta Herrens svar. Men det er ikke slik. Herren instruerer oss om 
å studere problemet i våre sinn (Se L&p 9:8). Før Herren vil inspirere oss, 
venter han at vi tilegner oss all tilgjengelig informasjon om problemet og 
søker råd fra riktige og pålitelige kilder. Ledere kan for eksempel søke 
råd fra sine rådgivere, ektemenn kan snakke med sine hustruer, og sønner 
kan be sine foreldre om råd. Vi skulle også finne mulige løsninger på pro-
blemet og tenke ut virkningene av hver løsning. 

Når vi tar avgjørelser skulle vi samle nok pålitelig informasjon til å ta 
en klok avgjørelse. Avgjørelser tatt på grunnlag av liten eller upålitelig 
informasjon er ofte gale og bringer anger og ulykke. 

4. Ta avgjørelsen 

Efter at vi har studert problemet kan vi velge den løsningen som er best. 
(Noen ganger må vi ikke velge mellom riktig og galt, men heller velge hva 
som er det beste å gjøre på det daværende tidspunkt.) Vi tar avgjørelsen på 
grunnlag av hva vi føler er best å gjøre efter omhyggelig å ha studert den 
informasjon vi har samlet. 

5. Be om bekreftelse 

Efter å ha valgt, går vi til Herren i bønn og spør om avgjørelsen er riktig. 
Hvis den er det, vil Den hellige ånd bekrefte avgjørelsen ved å gi oss 
en fredfull, beroligende følelse av at vår avgjørelse er riktig (se L&p 
6:22-23). Noen ganger vil vi til og med få en "brennende følelse i ... 
(vårt) bryst" (se L&p 9:8). 

Hvis vi av en eller annen grunn ikke har valgt riktig, vil Herren åpenbare 
at vår avgjørelse er gal ved å la oss få en ubehagelig følelse eller alvor-
lig tvil. Skriften henviser til dette som at tankene blir sløvet (L&p 9:9) 
Når dette skjer, må vi ha ydmykhet nok til å begynne prosessen for å ta 
avgjørelsen forfra igjen. 

Ofte kommer bekreftelse fra Den hellige ånd til oss når vi ber om det. No-
en ganger er vi imidlertid usikre på hva Herren ønsker at vi skal gjøre 
og trenger å begynne før det vil komme noen åndelig bekreftelse. 

Eldste Hartman Rector jr. har sagt at Herren venter at vi skal "legge 
oss på kne og samtale med ham. Fortelle ham hva vi skal gjøre - forplik-
te oss overfor ham - skissere opp vårt program - og så reise oss og gå og 
gjøre nøyaktiv det vi har "fortalt ham at vi ville gjøre. Mens vi gjør 
det, kommer Ånden." ("You Skal Receive the Spirit", Ensign3 jan. 1974, 
s. 107) 

Fra tid til annen kan vi ha en avgjørelse å ta som synes å være for van-
skelig. Vi kan tro at det ikke finnes noe mulig svar. Når dette skjer 
skulle vi huske hva president Marion R. Romney erfarte: 

"Jeg har hatt problemer som jeg syntes jeg ikke kunne løse, og jeg har hatt 
det vondt ved å stå overfor dem, helt til jeg følte at jeg ikke kunne kom-
me lenger hvis jeg ikke fant en løsning på dem. Efter bønn, og ved mange 
anledninger efter å ha fastet en dag hver uke i lengre tid, hap jeg fått 
svarene åpenbart til mitt sinn i fullstendige setninger. Jeg har hørt 
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Guds røst i mitt sinn, og jeg kjenner hans ord." (Look to God and Live: 
Discourses of Marion G. Rornney, s. 45) 

Noen ganger må vi faste så vel som å studere og be for å løse alvorlige 
problemer. Fra tid til annen kan vi, selv efter studium, bønn og faste, 
efter å ha tatt en avgjørelse og handlet derefter, fremdeles 
ikke ha mottatt en bekreftelse. I slike tilfeller skulle vi ganske enkelt 
følge vårt eget beste skjønn, og tålmodig gi uttrykk for tro på at bekref-
telsen en dag vil komme. Vi må alltid huske at Gud besvarer bønner når 
det efter hans skjønn er best for oss å motta et svar. 

6. Handle - gjør det 

Uansett hvordan og når Herren bekrefter at vår avgjørelse er riktig, holdes 
vi derefter ansvarlige for å gjøre det vi har bestemt oss for å gjøre. Vi 
må alltid være forpliktet til å handle efter våre avgjørelser. 

President Spencer W. Kimball er et godt eksempel på en som forplikter seg 
til å gjøre det Herren har bedt ham om å gjøre: 

"Plasert iøynefallende på president Kimballs skrivebord er et motto som 
ganske enkelt sier: 'Gjør det'. 

Hos denne inspirerte leder kommer personlig bekvemmelighet som nummer to. 
Alt gjøres til Herrens behag. Hans eksempel på å arbeide er blitt en 
legende og et eksempel for oss alle til å følge." (Robert L. Simpson, 
"Gjør det", Lys over Norge, april 1976, s. 5) 

Noen av de ovenfor nevnte trinnene for å ta avgjørelser illustreres av en 
opplevelse som hendte tidlig i vår Kirkes historie. Joseph Smith oversatte 
Mormons bok, og Oliver Cowdery virket som skriver. Efter en tid ønsket Oli-
ver å oversette noe selv. Herren åpenbarte for Oliver sin vilje angående 
denne saken. Det er nedskrevet i Lære og pakter kapittel 9 og forteller 
hvordan Oliver forsøkte å oversette, uten å lykkes. 

Be et klassemedlem om å lese høyt Lære og pakter 9:7-9. 

Enten vi for tiden har en stilling i Kirken eller ikke, er vi alle ledere 
for våre egne anliggender og vi må lære hvordan vi skal ta inspirerte 
avgjørelser. 

ØVELSE I Å TA AVGJØRELSER 

La klassens medlemmer arbeide seg gjennom følgende problem. 

Problem: Hvordan hjelper vi et inaktivt medlem til å komme tilbake til 
aktivitet i Kirken? 

Trinn 1 : Identifiser problemet 

La klassens medlemmer identifisere problemet. 

De fleste ledere tjener medlemmer som er inaktive. Det å bringe disse 
medlemmene tilbake til fullt fellesskap og full aktivitet krever flid og 
kjærlighet (se L&p 81:5), 
I arbeide med inaktive medlemmer skulle prestedømsledere først lage en kon-
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fidensiell liste over dem som ikke fullstendig deltar i Kirkens aktiviteter. 
Hvis listen har mange navn, skulle han velge ut dem han føler ville reagere 
best på kontakt. Han kan så konsentrere sine anstrengelser om dem. Når de 
er aktivisert, kan de hjelpe ham med å aktivisere andre inaktive medlemmer. 

Bror Jones er representativ for mange inaktive medlemmer i Kirken: 

Les høyt følgende beskrivelse av bror Jones. 

Bror Jones sluttet seg til Kirken for fem år siden og ble ordinert til 
prestedømmet. På grunn av en forandring i timeplanen på arbeidet hans, har 
han ikke vært istand til å komme til noen av Kirkens møter og aktiviteter 
siden kort tid efter at han ble døpt. Han har problemer med å adlyde Vis-
domsordet og er ikke særlig imøtekommende overfor sine hjemmelærere. Han 
har tre yndige barn og en hustru som støtter ham. Bror Jones er en dyktig 
snekker og han legger hele sin sjel i sitt arbeide. 

Trinn 2: Be om skjønnsomhet 

Efter at vi har identifisert problemet, hvor kan vi gå for å få hjelp til 
å avgjøre hvordan problemet kan løses? 

Hvorfor skulle vi bruke skjønnsomhet når vi nærmer oss et menneske som bror 
Jones ? 

Problemer slik som inaktivitet i Kirken representerer spesielle utfordring-
er. Før vi kan ta noen avgjørelser angående en inaktiv person, må vi ha 
Ånden til å hjelpe oss med å skille mellom riktig og galt og mellom vir-
kelige og innbilte behov (se L&p 46:27). 

Trinn 3: Studer problemet 

Hvilken informasjon ville hjelpe oss til å avgjøre hva som kunne gjøres med 
et inaktivt medlem? 

Når vi studerer problemet, kunne vi overveie følgende: 

Hvem er hans hjemmelærere? Hvordan kan vi engasjere hjemmelærerne mer 
effektivt for å hjelpe medlemmet tilbake til aktivitet? Skulle vi 
utnevne spesielle prestedømsbærere til å hjelpe denne familien? 

Hvordan kan han få en forståelse for at han trenger evangeliet? 

Hva er hans interesser og talenter? Hvem er hans nærmeste venner? 

Hvordan kunne vi bruke hans talenter slik at han vil følge seg nødven-
dig og betydningsfull? 

Hvilke aktiviteter kunne vi engasjere ham i som ikke ville støte ham? 

Hvordan kan vi be om hans hjelp? 

Hvordan kan vi tilby å hjelpe ham? 

Hva annet kan vi muligens gjøre? 

Hvilken plan vil vi følge for å bringe det inaktive medlemmet tilbake 
til aktivitet i Kirken? 
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Når vi studerer problemet skulle vi utvikle en plan for å nærme oss det 
inaktive medlemmet og vise vår kjærlighet til ham. Det er på tide å bes-
temme hva vi skal gjøre. 

Tvinn 5: Be om bekreftelse 

Hva er neste trinn efter at vi har bestemt oss for hva vi skal gjøre? 

Når vi har tatt en avgjørelse skulle vi be til Herren angående den. Ånden 
vil fortelle oss om vår avgjørelse er riktig eller ikke. 

Trinn 6: Handle 

Hva er det siste trinnet? 

Så snart vi har mottatt bekreftelse, må vi følge president Spencer W. 
Kimballs eksempel og sette vår plan ut i livet. Vi må "Gjør(e) det." Når 
vi følger planen vil Ånden røre ved det inaktive medlems hjerte. Med 
tid og stunder, og når han får kontakt med medlemmer vil han trolig ønske 
å komme tilbake til full aktivitet. 

Å utvikle evnen til å ta gode avgjørelser kan være en gledelig erfaring. 
Men enda viktigere er den store betydningen det har at våre avgjørelser er 
de beste vi kan ta. Vi kan da være trygge på at Herren vil støtte oss når 
vi setter våre avgjørelser ut i livet. 

KONKLUSJON 

Vi er vår himmelske Faders barn, og han har sendt oss til jorden for å gi 
oss erfaringer så vi kan vokse. Av denne grunn gir Herren oss kall til å 
tjene foråt vi kan hjelpe ham med hans arbeide på jorden. Men hvis vi ikke 
er beredt eller verdige til å motta Den hellige ånds innflytelse, kan vi 
ikke på riktig måte oppfylle Herrens kall eller vokse så meget som vi kun-
ne ha gjort. 

For å kunne tjene godt og ta inspirerte avgjørelser, må vi derfor leve ver-
dige til å være ledsaget av Den hellige ånd og ha tro på Jesus Kristus. Vi 
må også ha tro på oss selv når vi skal sette våre avgjørelser ut i livet. 
Dette krever mot og forpliktelse. Når vi i rettferdighet gjør det vi har 
forpliktet oss til, vil Herren velsigne oss med sin Ånd, 

Ved å følge riktig fremgangsmåte, for å ta avgjørelser, holde budene og 
søke Den hellige ånds bekreftelse vil vi kunne ta mer inspirerte avgjørelser, 
og vår innflydelse til det gode vil øke. 

UTFORDRING 

Følg trinnene trukket opp i leksjonen denne uken når du skal ta en av-
gjørelse. Fortsett å praktisere denne fremgangsmåten helt til den blir en 
del av ditt liv. 

YTTERLIGERE SKRIFTSTEDER 

1. Kong. 3:5-15 (Salomo ber om et forståelsesfullt hjerte) 
Joh. 7:17 (Hvordan man kan vite om noe er Guds vilje) 
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1. Nephi 3:7 (Herren vil hjelpe oss til å gjøre det han ber oss om) 
L&p 11:12-14 (Sett din lit til Ånden) 

LÆRERENS FORBEREDELSE 

Før presentasjonen av denne leksjonen: 

1. Repeter leksjon 12 i denne boken. 
2. Lag et skjema som skisserer trinnene for å ta inspirerte avgjørelser 

eller planlegg å skrive trinnene på tavlen. 
3. Be klassens medlemmer om å lese eller presentere historier og skrift 

steder i leksjonen. 
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Forvaltning 
og delegering 

Leksjon 22 

Denne leksjonen har til hensikt å hjelpe oss til å forstå og benytte prin-
sippene for forvaltning og delegering. 

INNLEDNING 

Moses var en stor leder, men efter at han hadde ført Israels folk ut av 
Egypt fant han ut at det var vanskelig å løse alle folkets problemer selv. 
Hver dag, fra morgen til kveld, satt han fremfor folket for å besvare de-
res spørsmål og løse deres vanskeligheter. Men oppgaven var for stor for 
én mann. Efter råd fra Jetro, svigerfaren som var en rettferdig prestedøms-
leder, delte Moses folket inn i grupper på ti, femti, hundre og tusen. Han 
utnevnte så en verdig mann til å lede hver gruppe. Derefter tilbragte Moses 
som Israels profet, sin tid med å undervise folket om budene og løse de 
vanskeligste problemene. De andre problemene ble tatt hånd om av de led-
ere han hadde kalt. (Se 2. Mos. 18:13-26) 

Moses ble en mer effektiv leder ved å organisere det folk han tjente. Hans 
bruk av prinsippene for forvaltning og delegering hjalp Moses til å etablere 
orden blant Israels folk og styre dem på en effektiv måte. 

HVA ER FORVALTNING? 

Et menneske som får ansvar for en annen eller for noe som tilhører en an-
nen er en forvalter. President Spencer W, Kimball forklarer at "I Kirken 
er en forvaltning et hellig åndelig eller timelig tillits forhold som man må 
stå til regnskap for." ("Velferdstjeneste: Evangeliet i praksis", Lys 
over Norge, april 1978, s. 109) 

Sett oversikten "Grunnleggende prinsipper for forvaltning" opp foran klas-
sen eller skriv punktene på tavlen. (Se "Lærerens forberedelse".) 

Forvaltning i Kirken omfatter tre grunnleggende prinsipper (se L&p 104:11-
17) 

1. En forvalter er betrodd noe som tilhører Herren 

Herren har sagt: "Jeg, Herren, utstrakte himlene og dannet jorden, mine 
henders gjerninger; og alle ting deri er mine" (L&p 104:14). Hele jorden 
er Herrens, og alt på den tilhører ham. Alt vi har ble faktisk gitt oss av 
Herren. Vårt legeme, våre talenter og evner og våre familier ble betrodd 
oss av ham. Kirken er hans, og vi mottar en åndelig forvaltning når vi 
mottar prestedømmet eller et kall i Kirken. 
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Nevn noen forvaltninger du har mottatt fra Herren. 

Herren venter at vi skal være trofaste i våre forvaltninger. Ledere må 
forstå at når de kaller noen til en stilling i Kirken, eller når de gir 
et oppdrag i prestedømmet, utnevner de en forvalter. 

2. En forvalter utøver handlefrihet mens han tar hånd om sin forvaltning 

Som vår himmelske Faders barn har vi handlefrihet og kan handle for oss 
selv. Når vi mottar en forvaltning er vi derfor fri til å ta hånd om den 
slik vi selv bestemmer. Vi er fri til å være trofaste, flittige og lydige, 
men vi er også fri til å være dovne og ulydige. Herren har sagt: "Jeg... 
har gitt menneskenes barn deres handlefrihet" (L&p 104:17) Han vil ikke 
tvinge oss til å være trofaste forvaltere, men han vil holde oss ansvarlige 
for hvordan vi tar hånd om våre forvaltninger. 

3. En forvalter skal stilles til ansvar for sin forvaltning 

Når dommen kommer, vil Herren holde oss ansvarlige for våre forvaltninger. 
Før den dag må vi imidlertid også avgi beretning til Herrens representanter 
våre prestedømsledere. I Kirken rapporterer vi våre forvaltninger i per-
sonlige prestedømsintervjuer. "Herren fordrer at enhver forvalter avlegger 
regnskap for sin forvaltning, i tid og evighet. For den som er trofast og 
klok i dette liv, er aktet verdig til å arve de boliger som min Fader har 
beredt ham." (L&p 72:3-4) 

Hvordan tror du en person vil føle ved dommen hvis han kan rapportere at 
han har vært trofast i alle sine forvaltninger? 

HVA ER DELEGERING? 

Moses var en effektiv leder fordi han benyttet prinsippene for forvaltning 
og delegering. Ledere i Kirken kan også bli mer effektive ved å bruke dis-
se prinsipper. Å delegere betyr å gi et annet menneske ansvar for og myn-
dighet til å fullføre en bestemt oppgave som du er ansvarlig for. Den be-
stemte oppgaven blir da en forvaltning. 

Byggingen av Guds rike på jorden er et strålende arbeide, men ingen kan 
gjøre det alene. Når vi blir kalt til å lede, skulle vi derfor engasjere 
andre. En leder som arbeider hardt vil velsigne manges liv. Men en leder 
som delegerer effektivt og inspirerer andre til å arbeide hardt vil velsig-
ne livet til mange fler. 

Effektiv delegering krever klok bruk av prinsippene for forvaltning. 
Trinnene for delegering er: 

Velg den rette person. 
Del ut forvaltningen. 
La den enkelte styre seg selv. 
Holde den enkelte ansvarlig for sin forvaltning. 

VELG DEN RETTE PERSON 

Når vi har en oppgave som må utføres, skulle vi i bønn velge den person 
som skulle utnevnes. (Se leksjon 21 i denne boken.) 

178 



DEL UT FORVALTNINGEN 

Efter å ha valgt den rette person, skulle vi dele ut forvaltningen. Den 
riktige måten å gi et kall i Kirken på er å ha et intervju med vedkommende. 
Det er alltid passende å invitere en gift persons mann eller hustru til in-
tervjuet. Oppdrag som velferdsprosjekter, velsignelse og utdeling av nad-
verden eller lignende oppdrag kan gis ved personlig kontakt ved et møte 
eller intervju. 

Hva ville du like å vite om dine ansvarsoppgaver når du mottar et nytt 
kall eller oppdrag? 

Lederen skulle hjelpe den personen som kalles til å forstå formålet med or-
ganisasjonen eller prosjektet og de bestemte resultater vedkommende for-
ventes å oppnå. Efter at pliktene tilhørende oppdraget er tydelig defi-
nert, skulle det bestemmes en tid når personen kan rapportere om sin for-
valtning. 

LA DEN ENKELTE STYRE SEG SELV 

Hvert menneske skulle få bruke sin handlefrihet i utøvelsen av sin for-
valtning. En klok leder vil tilby sin hjelp til personen som er utnevnt, 
men vil aldri ta avgjørelsene for ham. Han vil støtte og oppmuntre ham, 
men alltid la ham ha sin handlefrihet. 

Da han ble spurt om hvordan han ledet medlemmene i Kirken, sa Joseph Smith: 
"Jeg lærer dem riktige prinsipper, og de styrer seg selv." (Millenial 
Stav3 15. nov. 1851, s. 339) 

President N. Eldon Tanner har skrevet: 

"En leder bør aldri forsøke å gjøre arbeidet for en som han har gitt et 
oppdrag til... Gi dem frihet til å utføre sine oppgaver. Kritiser aldri, 
men gi ros for fremgang og oppmuntring for anstrengelser... Ja, som 
lede re bør (de) rette den største oppmerksomhet mot den personlige vekst til 
hvert individ ved å undervise riktige prinsipper og ved å forsøke å lede 
individet slik at det forbereder seg til udødelighet og evig liv. Dette 
bør vi gjøre ved eksempel og formaning og så være forberedt på å hjelpe 
og støtte vedkommende i anstrengelsene, men vi bør la ham ta sine egne av-
gjørelser ifølge handlefriheten som er hans gave."("Å lede slik Frelseren 
ledet", Lys ovev Norge3 januar 1978, s. 3) 

HOLD DE ENKELTE ANSVARLIG FOR SIN FORVALTNING 

Fra tid til annen skulle lederen intervjue vedkommende som har fått et opp-
drag og få rapport om forvaltningen. Under dette intervjuet skulle lederen 
hjelpe vedkommende til å vurdere sine prestasjoner og gi ham hjelp og opp-
muntring. Han skulle også gi uttrykk for verdsettelse av vedkommendes an-
strengelser. Oppriktig ros oppbygger tro og vidnesbyrd. 

President Tanner skrev: 

"Man bør alltid avlegge regnskap overfor lederen, og han bør vente et slikt 
regnskap. 
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I Kirkens administrasjon er personlig intervju det viktigste redskap for 
å klargjøre ansvar... Dette kan være en givende erfaring for begge parter. 
Her har man anledning til å vurdere seg selv, og kommunikasjonen bør være 
åpen og oppbyggende. Det er en ideell ramme for å tilby og motta hjelp og 
veiledning'.'. ("Å lede slik Frelseren ledet", Lys over Norges januar 1978, 
s. 4) 

Tenk over følgende situasjonsstudium. La klassens medlemmer finne ut hvor-
dan grenspresidenten fulgte prinsippene for delegering. 

President Olsen måtte kalle en lærer for medlemmene av Det aronske pres-
tedømmet i sin gren. Efter meget bønn og overveielse, følte han seg in-
spirert til å kalle bror Johnsen, en ny konvertitt i Kirken. Da han møtte 
bror Johnsen på prestedømsmøtet, gjorde han en avtale med bror Johnsen om 
at han og søster Johnsen skulle møte ham i kapellet klokken 18:30 den 
kvelden. 

Da ekteparet Johnsen kom, ba president Olsen bror Johnsen inn på sitt 
kontor til et kort verdighetsintervju; så inviterte han søster Johnsen 
til også å komme inn. Efter å ha pratet i noen få minutter, holdt president 
Olsen en bønn. Efter bønnen sa han: "Jeg har invitert dere hit ikveld for 
å gi et kall til bror Johnsen. Jeg har bedt angående saken og føler meg in-
spirert til å kalle deg, bror Johnsen, til å undervise klassen for Det aron-
ske prestedømme i vår gren. Jeg har stor tro på at du vil være en effektiv 
lærer siden jeg vet at Herren ønsker at du skal virke i denne stillingen," 
President Olsen fortsatte med å beskrive i detalj en lærers plikter over-
for prestedømsklassen. Han skrev dem ned på et papir for bror Johnsen så 
han kunne ta dem med seg. Han fortalte ham hvor viktige brødrene i hans 
klasse var for vår himmelske Fader. 

Efter å ha forsikret seg om at bror Johnsen visste nøyaktig hva som ville 
bli ventet av ham, spurte president Olsen om han ville motta kallet. Bror 
Johnsen sa: "Jeg føler meg meget ydmyk over å bli bedt om å motta dette 
ansvar, men jeg har tro på at Herren vil hjelpe meg til å gjøre det riktig. 
Jeg vil motta dette kallet og gjøre mitt beste." 

President Olsen spurte så søster Johnsen om hun ville støtte sin mann i 
dette kallet. Hun sa at hun var meget stolt av sin mann og ville støtte ham 
av hele sitt hjerte. President Olsen ga uttrykk for sin takknemlighet for 
ekteparet Johnsen. Han avtalte så å møte bror Johnsen igjen om to uker 
for å få rapport angående kallet. 

Da bror Johnsen kom til intervjuet, ga han en meget god rapport om sin 
fremgang. Han sa at han hadde lært meget om undervisning og at han for-
søkte å være en god lærer. Men han sa at han fremdeles hadde meget å lære. 
President Olsen var fornøyd. Han roste ham og sa at han gjorde en god jobb. 
Han oppmuntret ham til å fortsette å forbedre seg, og de snakket om under-
visning ved Den hellige ånds kraft. De diskuterte hvordan bror Johnsen 
kunne hjelpe et inaktivt medlem i klassen. Da de bestemte tidspunkt for 
et nytt rapportintervju ga både president Olsen og bror Johnsen uttrykk 
for takk til den andre. De hadde begge tro på at bror Johnsen ville bli 
en vellykket lærer. 

Hva gjorde president Olsen for å hjelpe bror Johnsen til å lykkes i sitt 
kall? 
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Å UTFØRE HERRENS VERK 

Hvis vi skal være trofaste i våre forvaltninger, må vi delegere effektivt 
og hjelpe andre til å være effektive i sine forvaltninger. Når vi gjør det, 
vil Herrens verk gå fremover. Det er slik Alma hjalp Kirken til å ha frem-
gang på sin tid. Les Mosiah 25:19-24. 

KONKLUSJON 

Forvaltning og delegering hjelper oss til å utføre Herrens verk mer effek-
tivt, Når vi mottar et kall i Kirken, blir vi betrodd spesielle ansvars-
oppgaver i Guds rike. Disse ansvarsoppgavene er en forvaltning som Herren 
holder oss ansvarlige for. Vi er fri til å ta hånd om vår forvaltning med 
flid eller i latskap, men vi vil til sist bli bedt om å avgi beretning an-
gående dem. 

Effektiv delegering omfatter prinsippene for forvaltning. Det krever at 
vi tildeler noen en forvaltning, underviser om korrekte prinsipper, lar 
personen styre seg selv og holder ham ansvarlig. Selvfølgelig fortjener 
alltid et velgjort arbeide oppriktig ros. 

UTFORDRING 

1. Identifiser de forvaltningene Herren har gitt deg. Velg en forvaltning 
du kan forbedre og sett et mål som vil hjelpe deg til å gjøre det. 

2. Følg prinsippene for forvaltning neste gang du trenger å gi et oppdrag 
i din familie eller i ditt kall i Kirken. Deleger myndighet og følg opp 
oppdraget. 

YTTERLIGERE SKRIFTSTEDER 

Salme 24:1 (alle ting tilhører Herren) 
Matt. 25:14-30 (forvaltere betrodd talenter) 
Luk. 16:10-13 (trofasthet i jordiske forvaltninger nødvendig) 
Luk. 19:11-27 (forvaltere skal være gode herrer) 
L&p 59:16-21 (alle ting gjort til menneskes bruk) 
L&p 70:4 (heldes ansvarlig på dommens dag) 

LÆRERENS FORBEREDELSE 

Før presentasjonen av denne leksjonen: 

1. Lag følgende oversikt eller forbered deg til å skrive punktene på tavlen 

Grunnleggende prinsipper for forvaltning i Herrens rike 

1. En forvalter er betrodd noe som tilhører Herren. 
2. En forvalter utøver handlefrihet i omsorgen for sin forvaltning. 
3. En forvalter er ansvarlig for sin forvaltning. 

2. Be klassens medlemmer om å lese eller presentere historier og skrift-
steder i leksjonen. 
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Å lede møter 
og holde intervjuer 

Leksjon 23 

Formålet med denne leksjonen er å hjelpe oss til å lede effektive møter og 
holde effektive intervjuer. 

INNLEDNING 

Som medlemmer av Kirken er vi tilstede på mange møter; og ethvert møte 
skulle være organisert og planlagt på forhånd. 

Hvilke møter er vi tilstede på i Kirken? 

Er møtene bare tilfeldige? Hvordan føler du at riktig planlegging, or-
ganisering og bønn bidrar til at møtene blir vellykket? 

FORMALET MED MOTER 

Nephi forteller oss at efter at Kristus besøkte Amerika, "vandret de 
etter de bud de hadde mottatt fra sin Herre og Gud, og fortsatte i faste 
og bønn, og med å møte sammen ofte for å be og høre Guds ord". (4. Nephi 
1:12) 

Hvorfor har vi møter? 

Møter avholdes av mange grunner. På noen blir vi undervist om evangeliets 
prinsipper, andre gir oss anledning til å utføre ordinanser, inspirerer 
oss til å gjøre det bedre eller hjelper oss til å løse bestemte problemer. 
Følgende liste inneholder andre grunner til å ha møter. 

Sett den forberedte plansjen opp foran klassen eller skriv følgende på 
tavlen: 

GRUNNER TIL Å HA MØTER 
i 

1. Å hjelpe oss til å holde Guds bud 
2. Å styrke vidnesbyrd 
3. Å undervise om evangeliets læresetninger og prinsipper 
4. Å overbringe oss profetenes råd 
5. Å bygge opp Guds rike på jorden 
6. Å støtte våre ledere 
7. Å forkynne evangeliet for og dele det med andre 
8. Å delta i nadverden 
9. Å gi opplysninger og samordne Kirkens program 
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10. Å løse problemer 
11. Å inspirere og motivere 
12. Å foret te evangeliets ordinanser, som for eksempel dåp 

Siden møter avholdes av mange grunner og med mange formål, skulle vi vite 
hvordan vi skal lede alle slags møter på en riktig måte. For å gjøre dette 
må vi forstå hva som gjør møter effektive. 

Å LEDE EFFEKTIVE MØTER 

Foråt møter skal være effektive må de ha et bestemt formål, og de som led-
er møtene må planlegge å gjennomføre dette formålet. Ledere skulle med 
orden og verdighet lede møte, forsikre seg om at de tilstedeværende deltar 
og sørge for vurdering og oppfølging. 

PLANLEGGING 

Et møte regnes for effektivt når man oppnår formålet med at møtet ble av-
holdt. Dette betyr at møtet må planlegges på forhånd. 

Et viktig hjelpemiddel i planleggingen er en dagsorden. En dagsorden er 
en liste over ting som skal gjøres på møtet og over dem som skal delta. 
For å lage en dagsorden, må vi tenke over hva vi ønsker å oppnå. Den min-
ner oss om de ting vi må gjøre til møtet. Når møtets innhold blir organi-
sert på denne måten, kan det fremføres klart og effektivt. Punkter til 
dagsordenen skulle føres på listen efter hvor viktige de er slik at de 
viktigste punktene blir behandlet først. 

Hva kunne vi ta med på en dagsorden? (Bruk familiens hjemmeaften som et 
eksempel.) 

Skriv forslagene på tavlen. (Et eksempel på en dagsorden for familiens 
hjemmeaften finnes på slutten av denne leksjonen). 

ORDEN OG VERDIGHET 

Når vi leder møter, skulle vi vise et godt eksempel ved å være rene, vel-
pleide og passende kledd. Vi skulle også unngå unødvendig prat og bevare 
verdigheten, Noen møter kan kreve et kort forberedelsesmøte. (Dette 
møtet holdes like før det oppsatte møte. På dette møtet ser man over 
dagsordenen med dem som skal delta, og det holdes en bønn om å få Herrens 
ånds veiledning,) 

Herren forteller oss: "Det har alltid, ja, fra begynnelsen av, vært min 
kirkes eldsters plikt å lede alle møter således som den hellige Ånd an-
viser og leder dem, og så skal det alltid være". (L&p 46:2), Den hellige 
ånd vil gi en åndelig følelse og hjelpe oss til å gjennomføre formålet med 
møtet. Moroni skrev: "Og deres møte ble ledet av menigheten etter Åndens 
påvirkninger og ved den Hellige ånds kraft. For som den Hellige ånds kraft 
ledet dem til enten å preke, formane, be eller påkalle Gud, eller til å 
synge, så ble det gjort", (Moroni 6:9). 
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DELTAGELSE 

Et effektivt møte avhenger av villige, forberedte deltagere. Som medlemmer 
av Kirken skulle vi enkeltvis være forberedt når vi er tilstede på et møte. 
Vi skulle be Herren om å hjelpe oss til å være mottagelige for instruk-
sjoner, opplæring og det møtet dreier seg om. Vi skulle gå med et ønske 
om å delta og lære. Vi skulle være forberedt til å motta oppdrag som blir 
gitt. Vi skulle forberede oss til å delta under Den hellige ånds innfly-
deise. 

"En nesten totalt døv søster ble en gang spurt om hvordan hun greide å kom-
me til nadverdsmøtet hver søndag, være tilsynelatende ekte interessert i hva 
som ble sagt, og holde seg helt våken når mange i wardet stadig vekk duppet 
på hodet eller ble distrahert. Hennes svar var opplysende: 'Jeg ser frem 
til å være i deres fysiske nærhet som jeg elsker og som elsker evangeliet. 
Jeg kan dele deres ånd med dem uten å høre et ord, og hvis jeg virkelig 
er i harmoni med ånden hvisker Herren til meg.'" (Robert K. Thomas, "Lis-
tening with the Spirit", Ensign3 jan. 1978, s. 40) 

VURDERING OG OPPFØLGING 

Når vi fastsetter formålet med møtet, skulle vi planlegge å vurdere møtets 
suksess efterpå. Vår vurdering kunne omfatte spørsmål som disse. 

Ble formålet med møtet oppfylt? 
Kunne vi ha forberedt oss bedre? 
Fikk vi med alle punktene på dagsordenen? Hvis ikke, hva var grunnen? 
Likte deltagerne seg? 
Var det en god ånd tilstede under møtet? Hvis ikke, hvordan kunne vi 
ha forbedret den? 
Forsto deltagerne sine oppdrag? 

Å AVHOLDE EFFEKTIVE INTERVJUER 

Vis enten bilde 23-a, "Prestedømsintervjuer oppmuntrer til gode forhold" 
eller 23-b, "Effektive intervjuer fremmer Herrens verk". 

Ett møte som krever spesiell forberedelse er intervjuet. Et intervju 
kan fylle mange hensikter. Det kan brukes til å (1) innhente opplys-
ninger, (2) gi opplysinger, (3) råde og motivere andre, (4) kalle mennes-
ker til stillinger, (5) motta rapporter om forvaltninger, (6) undervise 
om prinsipper og læresetninger eller (7) avgjøre verdighet. Fordi ledere 
intervjuer andre av mange grunner, skulle vi kjenne til noen grunnleggen-
de prinsipper for å avholde et intervju: 

Vis ekte interesse for den som intervjues. 
La ham vite at vi er tilgjengelige hvis han trenger hjelp. 
Hjelp ham til å føle seg vel og avslappet ved å være vennlig. 
Planlegg å avholde intervjuer til bestemte tider. 
Hold personlige opplysninger konfidensielle 
Hold intervjuet pa et sted hvor man kan være uforstyrret, 
Vær en god tilhører. Dette betyr å lytte til vedkommendes problemer 
og så hjelpe ham til selv å komme frem til de avgjørelsene han føler 
seg ansvarlig for. Han må først forplikte seg selv; så kan han for-
andre seg i riktig retning, 
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"Det er viktig at de vi intervjuer er klar over at de er Guds åndebarn, 
og at vi er glade i dem, og at vi lar dem få vite at vi er glade i dem 
og er interesserte i deres velferd og i å hjelpe dem til å ha fremgang i 
livet... Husk at intervjuet er basert på omtanke, sympati og kjærlighet. 
Dette er meget viktig. La folket vite at vi er glade i dem og bare for-
søker å hjelpe dem." (N. Eldon Tanner: Velsignelse ved intervjuer i 
Kirken", Lys over Norge, april 1979, s. 71) 

Se tillegg til leksjonen for ytterligere informasjon om å avholde effek-
tive intervjuer. Hvis tiden tillater det, kunne du demonstrere et inter-
vju som omfatter noen av de regler som er skissert. La klassen nevne og 
diskutere hva som ble gjort riktig efter demonstrasjonen. 

KONKLUSJON 

Kirkens hensikt er å frelse sjeler, og møter er en måte å hjelpe oss til å 
gjøre dette på, Meningsfylte og utbytterike møter opplever vi imidler-
tid ikke tilfeldig. De må planlegges, ledes og vurderes godt med bestemte 
formål i tankene. Herren sier: 

"Og nu, se, jeg gir eder et bud, at når I forsamler eder, skal I belære 
og opbygge hverandre,for at I kan vite hvordan I skal styre og lede min 
kirke og hvordan I skal forholde eder med alt henhørende til min lov og 
mine bud som jeg har gitt. 

Og således skal I bli undervist i min kirkes lov, og bli helliggjort ved det 
som I har mottatt, og I skal forplikte eder til å gå frem i all hellighet 
for mig -

Og såfremt I gjør dette skal riket som I har mottatt, bli kronet med her-
lighet. Hvis I ikke gjør dette, skal endog det som I har mottatt, tas 
fra eder." (L&p 43:8-10) 

Dessto bedre vi planlegger, organiserer og leder møter og avholder inter-
vjuer, dessto mer vil andre bli inspirert til å efterleve Guds lover og 
bud. 

UTFORDRING 

FEDRE: Organiser og planlegg en dagsorden til neste familiens hjemmeaf-
ten. Forsøk å lede dette møtet mer effektivt når du underviser din fami-
lie om evangeliet, 

PRESTEDØMSLEDERE: Følg forslagene i denne leksjonen når du får ansvaret for 
å lede møter. 

YTTERLIGERE SKRIFTSTEDER 

Moroni 6:5-6 (nephitene møtte ofte sammen) 
L&p 20:45 (møter avholdt under veiledning av Den hellige ånd) 
L&p 46:28 (den som ber i Ånden mottar i Ånden) 
L&p 59:9 (gå til bedehuset) 

£3-b Effektive intervjuer fremmer 
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TILLEGG 

EKSEMPEL PÅ DAGSORDEN FOR FAMILIENS HJEMMEAFTEN 

1. Åpningssang (navn på familiemedlem som leder sangen) 
2. Åpningsbønn (navn på familiemedlem som holder bønn) 
3. Familieanliggender (ledet av far) 
4. Musikalsk innsalg av familiemedlem 
5. Leksjon (presentert av familiemedlem fra håndboken Evangeliets 

prinsipper ) 
6. Diskusjon og planlegging av kommende uke 
7. Avslutningssang 
8. Avslutningsbønn 
9. Mo r SOTT aktivitet (navn på familiemedlem som har fått oppdraget) 

AVHOLDE EFFEKTIVE INTERVJUER 

1. Ha formålet og hensikten klart i tankene. 

a. For å innhente opplysninger. 
b. For å gi opplysninger. 
c. For å opprette et nært forhold. 
d. For å avgjøre verdighet til forsk j el 1 ige programmer i Kirken (som 

tempelanbefaling, kall til å tjene, prestedømsforfremmelse, misjon 
e. For å gi råd angående livets problemer. 

2. Sørg for å ha så gunstige omgivelser som mulig. Dette vil bety: 

a. Stillhet. 
b. Privat, ingen avbrytelser tillates. 
c. Behagelig (kontroller temperatur, møblement, belysning). 

3. Ordne med avtaler og sørg for tilstrekkelig tid. 

4. Følg korrekte prinsipper for å avholde et intervju: 

a. Få vedkommende til å føle seg avslappet. 
b. Forklar formålet og hensikten med intervjuet. 
c. Oppnå god kontakt og et riktig "klima" før du beveger deg inn på 

følelsesmessige eller delikate områder. 
d. La vedkommende snakke. Vær ikke redd for stillhet mens han 

tenker. Lytt til det han sier og hva han mener. 
e. Legg merke til hans fysiske reaksjoner (anspent, nervøs, sint). 

Disse kan vise hvordan han føler seg. 
f. Inspirer til tillit ved din holdning: 

1) Vær ydmyk og åndelig. (Du trenger virkelig Herrens hjelp) 
2) Forbli rolig og sikker. 
3) Bruk stemmen mildt, lavt og kontrollert. 
4) Bli ikke sjokkert over det du hører, og kritiser ikke ved-

kommende . 
5) Godta ham som et individ og få ham til å forstå at du godtar ham 

selv om du ikke behøver å godta hans handlinger. 
6) Ordlegg ikke spørsmålene på en måte som presser ham til å gi d 

svar du ønsker. 
7) Ikke fullfør setninger eller tanker for-ham. Du kan gjette 

galt. 
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8) Snakk ikke nedlatende til ham eller anta en selvrettferdig 
holdning. 

9) Vær ikke redd for vedkommendes følelser og reaksjoner. 

5. Hold deg til saken under intervjuet. Sørg for ekstra tid senere til 
andre saker. 

6. Når hensikten er oppnådd, avslutter du intervjuet, men ikke gjør det 
plutselige: 

a. Samle sammen papirene på skrivebordet, eller 
b. reis deg, eller 
c. beveg deg som om du skulle til å reise deg. 
d. Takk ham for at han kom. 
d. Gjør en avtale om videre diskusjon om nødvendig. 

7. Forsikre vedkommende, hvis det er nødvendig om at de opplysninger du 
har fått vil bli betraktet som konfidensielle. 

8. Rådfør deg med din prestedømsleder når du ikke kan gjøre mer for et 
menneske. Han kan være istand til å gi ytterligere hjelp. 

LÆRERENS FORBEREDELSE 

Før presentasjonen av denne leksjonen: 

1. Forbered en plansje som viser grunnene til å holde møter, eller for-
bered deg til å skrive listen på tavlen. 

2. Hvis tiden tillater det, kan du planlegge å demonstrere et intervju 
som illustrerer retningslinjene som er skissert i leksjonen. Bruk 
klassens medlemmer til demonstrasjonen. 

3. Be klassens medlemmer om å lese eller presentere historier og skrift-
steder i leksjonen. 
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Å bevare en god 
fysisk helse 

Leksjon 23 

Denne leksjonen skulle lære oss hvordan vi kan ha god fysisk helse og forhin-
dre sykdom. 

innledning 

Vår fysiske helse er viktig,for god helse gjør det lettere å nå våre mål i 
livet. Av denne grunn skulle vi forstå at vi må holde oss selv og våre kjæ-
re sunne. Selv om vi kanskje ikke alltid har en fullkommen helse, venter 
Herren av oss at vi er så sunne som mulig. 

Følgende historie forteller om et vanlig helseproblem som mange familier 
møter: 

Marta Molina var bare åtte måneder gammel da hun ble meget syk. Denne skjøn-
ne lille piken ble så syk at hun gikk meget ned i vekt over en kort tids-
periode. Hun var tørr i munnen; øynene mistet sin glans og det bløte 
punktet på toppen av hodet ble innsunket. Fordi familien ikke visste hva 
de skulle gjøre, fulgte de primitive lokale skikker for å hjelpe henne til 
å bli bedre, men disse skikker var medisinsk usunne, 

Marta Molina ble, som mange mennesker i verden, syk av grunner hennes fami-
lie ikke forsto. Følgelig forsto de ikke hvordan de skulle forhindre syk-
dommen eller hvordan de skulle kurere den. Men dette er ikke uvanlig, 
Ueffektive - til og med skadelige - skikker og ritualer blir ofte praktisert 
for å forsøke å forhindre eller kurere sykdom. Noen av dem 'har til og med 
forårsaket alvorlige helseproblemer. 

ÅRSAKER TIL SYKDOM 

Hva forårsaker sykdom? 

For mange år siden visste ikke mennesker hva som forårsaket sykdom. Noen 
trodde at sykdom kom fordi de ikke gav et passende offer. Andre mente at 
den ble forårsaket av heksekunster utført av fiender. I det siste har 
videnskapsmenn og leger funnet ut hva som forårsaker de fleste helsepro-
blemer. Vi har tilegnet oss store kunnskaper siden evangeliet ble gjen-
gitt til verden i 1830, Eftersom Herrens ånd har blitt utøst over jorden 
er det blitt gjort mange nye oppdagelser som hjelper oss til å bevare en 
god helse. 

Idag vet vi at de fleste sykdommer skyldes basiller. Basiller er svært små 
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organismer som lever rundt oss alle. De er så små at øyet ikke kan se dem. 
Noen basiller finnes i luften; andre overbringes fra en person til en 
annen; enda andre kommer fra dyr og insekter til menesker. Av denne grunn 
skulle vi anstrenge oss til det ytterste for å holde insekter og slike dyr 
som mus og rotter, borte fra hjemmet. 

Videre må man på en skikkelig måte kvitte seg med alt avfall fra dyr og 
mennesker. Ekskrementer fra menneske- og dyrekroppen inneholder mange 
skadelige basiller, særlig hvis avfallet kommer fra syke mennesker eller dyr. 
Hvis dette avfallet efterlates på bakken, vil fluer, andre insekter og gnag-
ere tiltrekkes av det. Når disse skadedyrene kommer nær avfallet, fester 
sykdomsbasiliene seg på dem. Så kommer disse skadedyrene inn i våre hjem, 
borti mat, kjøkkenutstyr, og andre gjenstander vi er i berøring med. De 
basiller som efterlates på denne måten kan gjøre oss syke. 

Basiller kan forårsake mange slags sykdommer når de kommer inn i legemet. 
Hvis vi ønsker å få bort sykdom, må vi derfor få bort de basiller som for-
årsaker sykdom. 

FORHINDRE SPREDNINGEN AV RASTI I FR 

Her følger noen måter vi kan redusere eller eliminere sykdomsbasiller på: 

Gjør rent huset regelmessig, særlig steder der basillene kunne leve. 
Beskytt mat fra insekter og basiller ved å holde den skikkelig tildek-
ket. Der det er mulig skulle lett bedervelige matvarer mat kjøles. 
Vaske hendene før man spiser og efter å ha vært på toalettet. 
Vask maten omhyggelig for å fjerne så mange basiller som mulig. 
Børste tennene efter hvert måltid for å fordhindre tannråte og andre 
tannproblemer. 
Dekk alltid til munnen ved nysing eller hosting. Dette forhindrer til 
en viss grad at basillene sprer seg. 
Bruk sko, sandaler eller noe annet på bena slik at ikke føttene fører 
med seg basiller fra bakken. 
Spis riktig og hvil. Riktig mat og nok hvile kan hjelpe oss til å unn-
gå eller overvinne sykdom. Basiller er mindre istand til å infisere 
et sunt legeme. 

Når vi forsøker å bevare en god helse, vil vi forhindre eller eliminere man-
ge sykdommer. Vi vil også være eksempler for våre barn og hjelpe dem til å 
utvikle gode helsevaner. 

A BESKYTTE VÅR HELSE 

Leger forteller oss at i tillegg til å utvikle og utøve gode helsemessige 
vaner, skulle vi beskytte oss med vaksiner. Polio er for eksempel en syk-
dom^somen gang drepte mange mennesker ellergjorde dem vanføre. For noen 
fa ar siden oppdaget en videnskapsmann hvordan man kunne beskytte mennesker 
fra a få^denne fryktelige sykdommen ved å gi dem vaksine. Når vi blir vak-
sinert får vi vanligvis medisin sprøytet inn i armen. For noen sykdommer 
trenger vi bare en injeksjon, For andre vil vi kanskje trenge flere in-
jeksjoner til bestemte tider efter hverandre. 

I de fleste deler av verden kan vi få vaksine på helsestasjoner eller hos 
leger. Vi kan vaksineres mot sykdommer som meslinger, kusma, røde 
hunder, difteri, kikhoste, tyfus, kopper, poliomylitt, influensa og stiv-
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krampe. 

I tillegg til vaksiner er det utviklet medisiner i form av væsker, piller 
og andre stoffer for å hjelpe til med å forhindre og kurere sykdommer. 
Disse skulle brukes med omhu ifølge rettledning fra kvalifiserte leger og 
sykepleiere. Vi skulle ikke ta medisin som av en lege er foreskrevet til 
en annen person. 

En god måte å forhindre sykdom på er å gjennomgå en legeundersøkelse en 
gang i året dersom det er mulig. Tidlige symptomer på sykdom kan oppdages^ 
ved disse regelmessige undersøkelsene. Fordi unge menn ma ha legeundersøk^ 
else når de kalles til å reise på misjon, er det å gå til r e g e l m e s s i g e lege 
undersøkelser en måte for dem å forberede seg til misjon pa. 

HVA MAN GJØR NÅR SYKDOM INNTREFFER 

Hvis det oppstår alvorlig sykdom, er den beste medisinske hjelp vanligvis 
tilgjengelige ved en helsestasjoneller hos en lege. Vi skulle ikke bare^ 
søke hjelp fra leger og helsestasjoner når vi er syke, men vi skulle ogsa la 
la dem lære oss opp i gode helsemessige vaner. 

Uheldigvis tror noen mennesker at det viser mangel på tro på Herren å^gå til 
lege Herren venter at vi skal bruke tro og prestedømmets makt nar vi er 
syke, men han venter også at vi skal bruke tilgjengelige medisinske kunn 
skaper og tjenester. 

Før president Spencer W. Kimball ble president for Kirken hadde han alvor-
lige helsemessige problemer. Fordi han ønsket å ha så god helse som mulig, 
konsulterte han en lege. Legen fortalte ham at han måtte foretaen vanske-
lig operasjon for et hjerteproblem. Han utøvet stor tro og tillit pa leg 
ene og gjennomgikk operasjonen. 

Den dagen han ble ordinert og innsatt som Kirkens president, mottok han et 
brev fra dr. Russel Nelson angående sin helse. Dr. Nelson visste at^presi-
dent Kimball ville ha spørsmål angående sin helse. I dette brevet påpekte 
så dr Nelson at president Kimball nylig hadde gjennomgått en omhyggelig 
legeundersøkelse som viste at hans legeme igjen var i en utmerket helse 
tilstand. Brevet fastslo: "Din lege ønsker at du skal vite at ditt lege 
me er sterkt; at ditt hjerte er bedre enn det har vært pa mange ar og at 
du ut fra vår begrensende evne til å kunne forutse, kan overveie dette nye 
oppdraget uten å være redd for din helse. 

Dr. Nelsons brev fortsetter med å si: "Da den kritiske operasjonen ble^ 
utført 12. april 1972... var jeg svært oppmerksom på ditt kall som apos 
tel og på mine egne menneskelige skrøpeligheter ved tanken på en av de 
mest risikable og innviklete operasjoner som noen ganger er blitt utført. 
Denne operasjonen viste seg i en hver henseende å bli teknisk fullkommen 
og jeg anerkjenner takknemlig Herrens hjelp. Det mest spesielle av alt 
var det faktum at da operasjonen nesten var ferdig, ble det tilkjenne 
gjort for meg at du en gang ville bli Kirkens president, (Se Edward L. 
Kimball and Andrew E. Kimball, jr., Spencev W. Kimball, s. 8) 

Som et resultat av president Kimballs tro på Herren og hans tillit til 
legen, nyter han god helse og oppfyller sitt ansvar som Herrens profet. 

Vi kan også glede oss over å ha god helse hvis vi i tide tar riktige hen-
syn til sykdom og kjenner sykdommenes symptomer. Mange sykdommer kan med 
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hell behandles hvis man på et tidlig stadium tar hånd om dem på riktig måte. 
Hvilke symptomer viser at det er behov for å søke medisinsk hjelp? 

Nevn hvert av følgende symptomer og diskuter ett av gangen: 

Uforklarlig blødning og andre uvanlige kroppslige avsondringer 
Sår som ikke heles 
Stadig hoste eller vanskeligheter med pusten 
Vedværende høy feber 
Frysetokter 
Problemer med avføringen 
Mørke flekker eller utslett på huden 
Uforklarlig vekttap 
Langvarig alvorlig smerte 
Langvarig oppkast eller diare 
Ved besvimelser og når man får slag 
Uklart eller sløret syn eller andre forandringer med synet 
Alvorlige brannsår eller brannsår over store deler av legemet 
Sårhet eller hevelser 
Bevisstløshet 
Andre uvanlige forandringer i legemet eller dets evne til å fungere nor-
malt. 

Når noen av disse symptomene inntreffer, skulle vi kontakte lege, helsetasjon 
eller helsearbeider øyeblikkelig. Mange ganger venter vi med å skaffe riktig 
medisinsk hjelp. Men det kan resultere i alvorlige handicap, lange sykdoms-
perioder og til og med død. 

Vi skulle våke over vårt legemes helse, for legemet er åndens tempel. Et 
svekket,sykelig, dårlig fungerende legeme hindrer vår evne til å ha et ak-
tivt liv. 

KONKLUSJON 

Vi er her for å utarbeide vår egen og andres f reise. For å gjøre dette tren-
ger vi et sunt legeme og et sunt sinn. Dette krever at foreldre ikke bare 
selv er sunne, men også at de bruker visdom og utøver god dømmekraft i om-
sorgen for sine barn og lærer dem grunnleggende gode og helsemessige vaner. 

Det finnes mange hjelpemidler vi kan bruke for å bevare god helse. Følgelig 
kan de fleste sykdommer kureres eller forhindres. Herren venter at vi bruk-
er disse ressurser for å forhindre og kurere sykdom. Han venter også at vi 
gjør alt vi kan for de syke. Dette krever at vi bruker moderne medisinske 
fremgangsmåter, og at vi utøver tro, at vi ber og at vi bruker prestedøm-
mets kraft. Hvis vi gjør disse ting, og det er Guds vilje, kan de syke hel-
bredes . 

President Brigham Young lærer oss: 

"Så la oss derfor søke å utvide vårt nåværende liv til det maksimale, 
ved å gi akt på enhver helselov og ved å sørge for en riktig balanse mel-
lom arbeide, studium, hvile og avkobling, og derved gi grunnlag for et 
bedre liv. La oss undervise våre barn om disse prinsippene," (Discourses 
of Brigham Young, kap. XVI, s. 186) 
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UTFORDRING 

1. La alle i din familie vaksinere seg hvis det er mulig. Praktiser gode 
helsevaner og undervis dine barn om dette. 

2. Gjennomgå din livssituasjon. Ta de nødvendige skritt for å rengjøre om-
råder hvor basiller vokser og formerer seg. 

YTTERLIGERE SKRIFTSTED 

L&p 89 (Herrens helselov - Visdomsordet) 

LÆRERENS FORBEREDELSE 

Før presentasjonen av denne leksjonen: 

1. Kontakt en lokal helseklinikk eller helsearbeider. Finn ut hvilke 
tjenester som er tilgjengelige i ditt område som for eksempel: 

Adgang til medisinsk behandling. 
Vaksinering og hvordan den kan skaffes. 
Helseomsorg for mødre og barn. 
Vær forberedt på å inkludere disse opplysninger i leksjonen på passende 
steder. 

2. Hjelp fedre og unge menn til å forstå at de skulle oppnå så god helse 
som mulig slik at de kan nå sine største muligheter. 

3. Hjelp klassens medlemmer til å forstå behovet for gode sanitære forhold 
rundt sine hjem. 
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Å efterleve 
Visdomsordet 

Leksjon 23 

Formålet med denne leksjonen er å hjelpe oss til bedre å forstå og efter-
leve Herrens helselover. 

INNLEDNING 

Lydighet mot Herrens helselover har hjulpet mange siste-dagers-hellige til 
å oppfylle sine plikter. En av disse siste-dagers-hellige tjente sitt 
land under Korea-krigen. Hans navn var sersjant Steward. Sersjant Ste-
ward hadde aldri brukt alkohol eller tobakk fordi han var en siste-dagers-
hellig og fordi han ønsket å utvikle et sterkt og sunt legeme. Han hadde 
efterlevet Herrens helselover hele livet. 

En dag mens sersjant Stewart gjorde patruljetjeneste, ble hans kommander-
ende offiser, løytnant Jackson, skutt, og han falt hjelpeløs i bakken. 
Sersjant Stewart, som da ble leder for patruljen, ga en av mennene i pa-
truljen i oppdrag å bære kommandøren til førstehjelpsstasjonen. Men 
løytnant Jackson var to meter lang og veide 110 kilo, så mannen kunne ikke 
løfte ham, og bare en mann av gangen kunne nå løytnanten fordi fienden 
stadig skjøt på patruljen. 

Sersjant Steward avgjorde at det var opp til ham å redde løytnanten. Da 
han nådde offiseren, knelte ham ved siden av ham og ba løytnant Jackson 
å be med seg. Under bønnen sa sersjant Steward: "Kjære Herre... Jeg 
trenger styrke - langt utover den kapasitet mitt fysiske legeme har. Den-
ne store mann, din sønn, som ligger kritisk såret her ved siden av meg, må 
ha medisinsk hjelp snart. Jeg trenger kraft til å bære ham opp denne bak-
ken og til en førstehjelpsstasjon... Jeg vet, Fader, at du har lovet ti 
manns styrke til ham hvis hjerte og hender er rene. Jeg føler jeg fyller 
betingelsene for dette. Vær så snill, kjære Herre, gi meg denne velsig-
nelse ." 

Idet han fortalte denne opplevelse til noen av sine brødre i Kirken, sa ser-
sjant Steward som var en meter og femogseksti centimeter høy og veide 70 
kilo: "Brødre... mens jeg ba kunne jeg føle at musklene mine svulmet av 
energi, og jeg visste i det øyeblikk... at Gud sannelig hører og besvarer 
bønner fra sine trofaste barn. Jeg takket ham ydmykt, sa amen, satte på 
meg hjelmen, bøyde meg ned og tok kompaniets øverstebefalende forsiktig opp 
og la ham over skulderen. Så begynte vi langsomt oppstigningen opp bak-
ken - Løytnant Jackson gråt stille mens han hvisket takknemlige og oppmun-
trende ord til meg." (Instructors mars, 1969, s. 82-83) 
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HERRENS HELSELOVER 

Hva er Herrens helselover? (Visdomsordet, (omfatter riktig kosthold), rik-
tig hvile og mosjon.) 

I dette liv huser vårt legeme vår evige ånd. Det vil det også gjøre i 
evigheten når vi oppstår og blir gjenforenet med vår ånd. Vårt legeme 
er så viktig at Herren kaller det Guds tempel (se 1. Kor. 3:17). Alle^våre 
erfaringer på jorden efterlater sine spor både på vårt legeme og vår ånd. 
Vi må derfor være omhyggelige med å holde vårt legeme rent og sunt. 

Herrens helselov er ment å bevare vår fysiske, mentale og følelsesmessige 
helse. Herren vet at når vi er fysisk, følelsesmessig og mentalt sunne, 
kan vi delta i aktiviteter som bygger oss opp åndelig og hjelper oss til å 
velsigne andre. Vi føler oss lykkelige og kan støtte våre familier, hjelpe 
vår neste og hjelpe vår Fader i himmelen med å bygge opp hans rike. 

Mange av Herrens helselover finner vi i Lære og pakter kapitel 89. Dette 
kapitelet, som kalles Visdomsordet, forteller oss hva vi skal spise og 
hva vi ikke skal spise. Blant de stoffer vi advares mot er sterke drikker, 
hete drikker og tobakk. 

STERKE DRIKKER 

Sterke drikker er alkoholholdige drikker som likør, vin og øl. ^Alkohol 
skal ikke brukes som drikk, men som et desinfiseringsmiddel til å rense 
legemet med (L&p 89:5, 7). 

HETE DRIKKER 

Hete drikker er kaffe og te. Imidlertid har vi av Kirkens ledere blitt rå-
det til ikke å bruke noen stoffer som på noen måte kan være vanedannende. 
(Se PrestedømsbuIletin, feb. 1972, s. 3-4) 

TOBAKK 

Tobakk skal ikke inntas av mennesket i noen som helst form. Istedet er det 
en urt til bruk for kvestelse og sykt kveg. Selv da skal den brukes med 
omdømme og dyktighet. (Se L&p 89:8) 

Vi skulle alltid være forsiktige med en hvilken som helst matvare eller 
drikk som vil skape unaturlige ønsker eller som vil oppskake kroppens 
naturlige funksjoner. President Spencer W. Kimball har advart oss mot 
skadelige narkotiske stoffer som vil gi oss unaturlige lyster som vil for-
årsake stor personlig sorg (se "Lytt til profetene", Lys over Norge, okt. 
1978). 

Hvis vi er i tvil angående et stoff, skulle vi følge rådet fra eldste 
Joseph Fielding Smith: "Hvis du er i tvil når det gjelder en hvilken 
som helst matvare eller drikk, om den er god eller skadelig, så la den være 
helt til du har funnet ut sannheten om den. Hvis noe s.om tilbys er vane-
dannende, vil vi trygt kunne trekke den slutning at hvis den inneholder noen 
ingredienser som er skadelige for legemet, skulle den unngås." ("The Word 
of Wisdom", Improvement Era, feb. 1956, s. 79) 
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Visdomsordet foreslår også noen matsorter som skulle være en del av vårt 
kosthold. Disse matvarer omfatter alle sunne urter og frukter (se L&p 
89:10-11 og L&p 49:19). Vi kan også spise kjøtt av dyr og luftens fugler 
og bruke dyreskinn til klær (se L&p 89:12-13 og L&p 49:18-19). Imidlertid 
ga Herren en advarsel om at vi ikke skal drepe dyr bare for sportens eller 
fornøyelsens skyld og kaste bort kjøttet (se L&p 49:21). Visdomsordet 
påpeker også at alle urter er gode for menneske og dyr. Hvete er særlig 
godt til bruk for menneske. Milde drikker kan lages av noen urter om det 
ønskes. (Se L&p 89:14-17) 

Selv om vi skulle gjøre enhver anstrengelse for å finne ut hvilke matvarer 
som er gode for oss, skulle vi være forsiktige så vi ikke blir fanatiske 
i våre holdninger til mat. Noen mennesker blir så trangsynte at de lærer 
at man må holde seg borte fra visse matvarer som er grunnleggende i vårt 
kosthold. Ytterligheter i bruk av eller det at man tar avstand fra mat 
rettferdiggjøres aldri av Visdomsordet. 

For å fremme vår helse og lykke, skapte Herren alle ting på jorden til 
menneskets nytte og bruk. De er "til øiets fryd og til hjertets glede; 
ja, til føde og til klær, til smak, til lukt, til å stryke legemet og til 
oplivelse av sjelen". (L&p 59:18-19) 

Les Lære og pakter 59:20. 

Hva betyr dette verset? 

Det finnes også andre skriftsteder, og ikke bare Lære og pakter kapitel 
89, som drøfter Herrens helselover. Et av disse lyder: "Slutt med all 
lediggang, vær ei mer urene; finn ei mer feil hos hverandre; sov ei lenger 
enn nødvendig; gå tidlig til sengs foråt I ikke må være trette, stå tidlig 
op foråt eders legemer og sinn må være i vigør". (L&p 88:124) Vi har 
også blitt fortalt at vi må arbeide, men ikke mer enn vi har styrke til (L&p 
10:4) . 

Hvordan har Herrens advarsel "slutt med all lediggang" noe med god helse å 
gjøre? (Aktivitet styrker muskler, hjerte og lunger.) 

Hvordan har Herrens formaning "finn ei mer feil hos hverandre" noe med vår 
gode helse å gjøre? (Å finne feil skaper følelsesmessig lidelse, og god 
følelsesmessig helse er nødvendig for vår lykke og vårt åndelige velbefin-
nende .) 

Herrens helselover gjelder alle sider av vårt liv. Hvis vi efterlever dis-
se lovene, vil vi ha et velbalansert liv både fysisk, følelsesmessig og 
åndelig. 

LOVER MED LØFTER 

Les Lære og pakter 89:18-21. 

Hvilke løfter gis til dem som efterlever Herrens helselover? 

Herren lovet oss at hvis vi adlyder hans helselover og holder hans bud, vil 
vi være sunne- vi vil "løpe og ikke bli trette, og skal gå og ikke bli 
matte" (se L&p 89:18, 20), Han lovet også at ødeleggelsens engel skal gå 
oss forbi og ikke slå oss ihjel (L&p 89:21). President Spencer W. Kimball 
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har sagt: "Belønningen for å efterleve visdomsordet er liv, ikke bare et 
lengre liv her på jorden, men også evig liv." (Tilgivelsens mirakel3  
s. 196) 

En av de største belønninger for å adlyde Herrens helselover er "visdom 
og kunnskapens store skatter, ja, skjulte skatter" (L&p 89:19). 

Hva er visdom? (Klok anvendelse av kunnskap). 

Når vi kjenner Guds helselover, hvor meget visdom har vi hvis vi ikke ad-
lyder dem? 

Hvis vi adlyder helselovene, vil vårt sinn være klart, og vi kan bedre 
forstå kunnskap fra menneskers og Guds lærdommer. Vi vil også ha bedre men-
tal og følelsesmessig helse slik følgende historie illustrerer. 

Vis bilde 25-a. "Daniel ble velsignet fordi han holdt Herrens helselover". 

Daniel var en mann som hadde en klar og ren forståelse. Efter at Jerusa-
lem var blitt tatt til fange, ønsket kong Nebukadnesar av Babylon at visse 
ungdommer blandt fangene skulle undervises i hans sprog slik at de kunne 
være tjenere i hans palass. Dette betød imidlertid at de skulle spise og 
drikke ting de hadde lært at de ikke skulle spise eller drikke. 

Daniel var en av de unge menn som ble valgt. Men ulik noen av de andre 
nektet Daniel å drikke vin og spise den uriktige maten som ble tilbudt. 
Han ba isteden om tillatelse til å holde Herrens helselover og spise mat 
han visste var sunn. Det ble innvilget ham som en prøveordning. Efter en 
stund ble de som drakk vin og spiste uriktig mat sammenlignet med Daniel. 
På grunn av sin lydighet, ble Daniel sunnere enn de andre og hadde mottatt 
visdom, kunnskap, syner, og var dyktig i å motta lærdom. (Se Daniel 1:3-6, 
8, 12-19) 

Hvis vi er lydige mot Herrens helselover, vil vi, som Daniel, bli velsignet 
med de samme gaver, ikke bare i dette livet, men også i evigheten. Disse 
løftene er sikre, men stiller som betingelse at vi følger Herrens råd. For 
Herren har fortalt oss at "når vi mottar nogen velsignelse fra Gud, er det 
ved lydighet mot den lov som forjetter velsignelsen". (L&p 130:21). Han 
har også sagt: "Jeg, Herren, er forpliktet når I gjør hva jeg sier; men når 
I ikke gjør hvad jeg sier, har I intet løfte." (L&p 82:10) Les igjen 
L&p 89:19. 

Hvem hjelper oss til å motta det vi blir lovet i dette verset? (Herren) 

Når vi adlyder Herrens helselover, kan vi oppnå visdom og store uendelig 
rike kunnskaper. Dette kommer gjennom Kristi lys. Blant annet hjelper Kris-
ti lys oss til å gjenkjenne sannhet og utvikle visdom. (Se L&p 88:11-12) 
Kristi lys er tilgjengelig for alle mennesker, men når vi mottar Den hellige 
ånds gave, mottar vi ytterligere hjelp. Den hellige ånd kan lære oss hvor-
dan vi, i våre liv bruker dette lys og denne sannhet for å vende tilbake til 
Gud (se L&p 84:45-47). 

Gjennom lydighet mot Herrens helselover finner vi også skjulte skatter. 
Disse skjulte skattene er de helligste og dypeste ting som hører Gud til. 
De blir også åpenbaret til oss ved Den hellige ånd: "Fjor Ånden ransaker 
alle ting, også dybdene i Gud... det som vi også taler om, ikke med ord som 
menneskelig visdom lærer, men med ord som Ånden lære (1. Kor. 10, 13)." 
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Dette er en uvurderlig gave. 

De hellige og dype ting vi lærer vil alltid være med oss hvis vi er lydige 
mot Guds bud. Herren har lovet: "Hvilket som helst intelligent prinsipp 
vil tilegner oss i dette liv, 'vil være med oss i opstandelsen. Og hvis 
en person gjennem sin flid og lydighet opnår mer kunnskap og intelligens i 
dette liv enn en annen, vil han ha så meget fortrin i den kommende verden" 
(L&p 130:18-19). 

Når vi mottar visdom, kunnskap og forståelse gjennom Den hellige ånd, blir 
vi mer lik vår Fader i himmelen. Vi blir bedre sønner, bedre fedre, bedre 
ektemenn. Familiemedlemmene vil lære at de kan komme til oss og motta 
veiledning og velsignelse. Vi blir mer rettferdige og dyktigere prestedøms-
bærere idet vi mottar visdom og kunnskap angående våre oppdrag i Kirken. 

Det er også andre velsignelser som er tilgjengelige for oss gjennom lydig-
het mot Herrens helselover. Vi vil bli mer produktive i vårt yrke fordi 
vi vil ha styrke og visdom til å være mer hjelpsomme overfor våre medar-
beidere. Vår økete visdom og kunnskap vil også hjelpe oss til å bli mer 
omtenksomme overfor andre, og mer tollerante overfor dem som ikke holder 
helselover. 

KONKLUSJON 

Herrens helselover ble gitt for å velsigne oss fysisk, mentalt, følelsesmessig 
og åndelig. Ved å efterleve disse lovene, blir vi lovet god helse. Vi blir 
også lovet øket visdom og kunnskap om de hellige ting som er av Gud. Den-
ne åndelige innsikt og vår gode helse vil hjelpe oss til å styrke våre hjem 
og våre familier, tjene Herren mer effektivt og bli mer produktive på våre 
arbeidsplasser. 

UTFORDRING 

Forplikte deg til å adlyde Herrens helselover til alle tider og i alle 
situasjoner. 

Eldste George P. Lee sa at da han vokste opp i et amerikansk indianerreser-
vat, var han den eneste siste-dagers-hellige i familien. En dag forsøkte 
hans brødre å få ham til å bryte Visdomsordet: 

"To, tre, fire av mine brødre var så fast bestemte på at jeg skulle leve på 
deres måte at de en dag angrep meg og forsøkte å binde føttene og armene 
mine. Da jeg sto der hjelpeløs, forsøkte de å helle i meg vin og øl. Men 
de mislykkes. Jeg greide å stå imot. Jeg kjempet med all den styrke og 
(alt det) mot jeg hadde. Jeg klarte å komme unna og løp bort fra dem.., Dere 
må gjøre det samme: dere må kjempe for Herren..." ("Å holde seg ubesmit-
tet fra verden" Lys over Norge3 okt. 1978, s. 46) 

LÆRERENS FORBEREDELSE 

Før presentasjonen a^ denne leksjonen: 

1. Repeter Evangeliets prinsipperkapitel 29: "Herrens helselov". 
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2. Vær forberedt til å understreke de åndelige så vel som de fysiske vel 
signelser som kommer ved å efterleve Herrens helselover. 

3. Be klassens medlemmer om å lese eller presentere historier og skrift-
steder i leksjonen. 
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Å søke 
efter kunnskap 

Leksjon 23 

Denne leksjon har ti 1 her.sikt å oppmuntre oss til å søke lærdom. 

INNLEDNING 

Slik det er naturlig for barn å ønske å bli lik sine foreldre, er det natur-
lig for oss, når vi er gjenfødt som "Kristi barn" (se Mosiah 5:1-7), å ønske 
å bli ham lik. Frelseren ønsker faktisk at vi skal bli ham lik: Han har 
befalt oss å bli fullkomne slik han er det og slik vår Fader i himmelen er 
det. For å bli fullkomne som dem, må vi lære og vokse i kunnskapen om sann-
heten. Når vi gjør det, lærer vi hvordan vi skal bli dem lik og hvordan vi 
skal gjøre de gjerninger de gjør. 

BUDET OM Å SØKE UERDOM 

I Lære og pakter befaler Herren oss å søke lærdom. 

Les Lære og pakter 88:78. 

Hva ønsker Herren at vi skal lære ifølge dette verset? (Evangeliets prin-
sipper, lærdommer og lover.) 

Av all den kunnskap vi kan oppnå er den viktigste et vidnesbyrd om Jesus 
Kristus, om hans guddommelige misjon og om hans evangelium. Vi skulle der-
for stadig studere Skriften og søke å få en dypere forståelse av evangeliet 
gjennom bønn og et rettferdig liv. 

All den lærdom vi skaffer oss vil ikke bety noe medmindre vi har forstått 
og vært lydige mot evangeliets frelsende prinsipper. 

Les Lære og pakter 88:79. 

Hva ønsker Herren at vi skal studere i tillegg til evangeliet? Skriv svar-
ene på tavlen. (Jorden, himlene, historie, aktuelle begivenheter, forut-
sigelser om fremtiden, vårt eget land, andre land.) 

President N. Eldon Tanner sa: "Kirken har alltid inntrengende rådet oss 
som medlemmer til å skaffe oss en god utdannelse og til å lære alt som er 
mulig om oss selv, historie og geografi, videnskap, universet og særlig 
om Jesu Kristi evangelium." (Tale gitt ved seminar for regionalrepresen-
tanter, april 1971) 
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Fra den tid da evangeliet ble gjengitt, har Kirken alltid oppmuntret sine 
medlemmer til å skaffe seg en utdannelse. Selv i Kirkens første dager da 
det fantes mange problemer, befalte Herren Joseph Smith å organisere skoler 
både for voksne og barn. Ved siden av studium av evangeliet tilbød disse 
skolene undervisning i historie, sprog, grammatikk, matematikk og andre fag. 
Idag bruker Kirken fortsatt mye tid og penger og store krefter på å støtte 
forskjellige utdannelsesmuligheter. Herav kan vi nevne Kirkens skoleverk 
som ble etablert for å kunne møte medlemmenes behov for utdannelse. 
Les Lære og pakter 88:80. 
Hva er hensikten med å få kunnskap? 

Kunnskap om mennesker og om verden rundt oss kan hjelpe oss til å bygge opp 
Guds rike. Det kan hjelpe oss til å finne bedre måter å undervise om evan-
geliet på for flere mennesker. I tillegg blir siste-dagers-hellige, enten 
de er medisinere eller dyktige tømmermenn, høyt respektert i sine yrker og 
blir eksempler som kan påvirke andre til å få vite mer om Kirken. 

Utdannelse er ikke bare viktig som et redskap for misjonærvirksomheten, 
men også som en kilde til forfinelse på alle livets områder. President 
David 0. McKay sa en gang: "Sann utdannelse består ikke bare av å tilegne 
seg nye fakta innen videnskap, historie, litteratur eller kunst; den be-
står også av å utvikle karakteren... Sann utdannelse gir opplæring i selv-
fornektelse og selvbeherskelse. Sann utdannelse forbedrer temperamentet, 
undertrykker lidenskap og gjør lydighet mot sosiale lover og moralsk orden 
til et ledende prinsipp i livet... 

Formålet med utdannelse er å utvikle ressurser i studenten som vil bidra 
til hans velbefinnende så lenge han lever." (Secrets of a Happy Life, 
s. 46-47) 

Kunnskap vil også hjelpe oss til å være til hjelp for vår neste. Gjennom 
vår kunnskap kan vi hjelpe mennesker til å overvinne sykdom og lidelse, fin-
ne måter å gjøre livet mer produktivt på og skaffe nødvendig mat, klær 
og hus til våre familier. Fremfor alt kan vi lære å dele med andre de 
prinsipper og lover vi må kjenne for å bli lik vår Fader i himmelen. 

Noen ganger blir imidlertid mennesker stolte av sin egen visdom når de til-
egner seg verdslig kunnskap. De føler at de ikke må følge rådene fra Herren 
og hans profeter. Herren har advart oss mot dette i Skriften: "Det er godt 
å være:utdannet, sier han, hvis vi lytter til hans råd. Ellers vil vi bruke 
vår utdannelse på en tåpelig måte. (Se 2. Nephi 9:28-29) 

VIKTIGHETEN AV Å GÅ PÅ SKOLE 

Hvorfor er det viktig å gå på skole? Hva kan vi lære ved å gå på skole? 

Mye av vår utdannelse kommer gjennom skolegang. På skolen lærer vi å lese, 
skrive og regne. Vi lærer om historie, geografi og videnskap. Vi studerer 
hvordan det menneskelige legeme virker, stjernenes bevegelser og skjønnhet-
en og hensikten med planter og dyr. Når vi utvider vår forståelse av verden 
kan vi bidra med mer til vår familie, Kirken og samfunnet. 

Noen ganger er det vanskelig å gå på skole. Vi kan ha problemer med penger, 
tid eller med å yte den anstrengelse som kreves. Men Herren ønsker at vi 
skal være velutdannete. Han vil hjelpe oss til å nå dette mål hvis vi 
søker hans hjelp gjennom bønn og anstrenger oss efter beste evne. Ettersom 
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vår verden blir mer og mer utviklet innen industri, teknologi og videnskap, 
blir utdannelse stadig viktigere. Vi trenger opplæring for å kunne sørge 
skikkelig for vår familie og kunnskap for å forbedre vårt samfunn. 

Kirkens medlemmer, særlig ungdom, har alltid blitt rådet til å gjøre alt 
som er nødvendig for å få en god utdannelse. Dette omfatter nødvendig yr-
kesopplæring. Der formelle skoler ikke er tilgjengelige kan våre fedre el-
ler andre som bor i nærheten hjelpe oss til å få den utdannelsen vi trenger. 

UTDANNELSEN FORTSETTER GJENNOM HELE LIVET 

Vis bilde 26-a. "Utdannelse er viktig for ungdom". 

Hvis det er mulig skulle vi fortsette vår utdannelse efter den videregående 
skole. Dette kan gjøres ved å begynne på et universitet, en yrkes-, eller 
handelsskole eller med et arbeide hvor man samtidig får opplæring. 

Vis bilde 26-b, "Utdannelsen skulle fortsette hele livet". 

Selv senere i livet kan vi ta undervisning i mange fag. Vi kan ta voksen-
undervisning eller kurser som tilbys ved noen skoler gjennom korrespondanse. 
Hvis formell skolegang ikke er mulig, kan vi søke hjelp fra dem rundt oss 
som har spesiell kunnskap eller særlige evner. Slike mennesker vil vanligvis 
hjelpe oss når de ser at vi er villige til å lære. 

Siden Herren har rådet oss til å lære, har vi enda en grunn til å gjøre 
vårt beste for å lære hele livet. Nar vi leser, studerer og lærer, skulle 
vi be Herren om å hjelpe oss til å forstå og huske det vi lærer. 

Ved siden av Skriften skulle vi søke lærdom "fra de beste bøker" (L&p 
11:118). Dette krever at vi er kloke i vårt valg av lesestoff. Noen bøk-
er og blader gjør oss til bedre mennesker. De lærer oss om det som er 
godt og vakkert. Andre bøker og blader fremmer ondskap. 

President Spencer W. Kimball har advart oss om at: 

"Mange av disse onde innflydelsene kommer rett inn i hjemmene, gjennom 
fjernsyn, radio, tidsskrifter, aviser og annen litteratur." ("Å styrke 
familien - Kirkens grunnleggende enhet", Lys over Norge, okt. 1978, s, 79) 

Vår lærdom må skyve ut onde innflydelser og fylle vårt sinn med det som er 
godt å tenke på. 

I tillegg til å lese gode bøker, blader og aviser, kan vi se på teater-
stykker som lærer oss medlidenhet, sympati og forståelse for andre mennesker 
og kulturer. Vi kan gå på konserter og besøke kunstmuseer for å øke vår 
kjærlighet til det som er vakkert. Vi kan diskutere det vi lærer med andre. 

Å UERE VED Å GJØRE 

Eldste Paul H. Dunn, som talte om menn som blir ledere, sa: 

"En av de største pedagoger i vår tid fremmet en filosofi som senere ga liv 
til frasen 'Vi lærer ved å gjøre*. Dette (betyr nesten det samme som) Her-
rens formaing om å 'med all flid virke i det embedet som han er blitt kalt 
til' (L&p 107:99). Det finnes ganske enkelt ingen erstatning for erfaring. 
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Det å lese og studere alle bøker i verden om et bestemt emne vil aldri lære 
et menneske det han kan lære på kort tid ved virkelig å gjøre arbeidet. Vi 
har alle hørt misjonæren som fortalte om hvordan han følte at han nettopp 
begynte å bli effektiv da tiden kom at han skulle avløses. Hvorfor? Han 
hadde lært leksjonene og ved å 'gjøre' ting, tilegnet seg en grad av selv-
tillit og kompetanse. Han hadde også gjort feil, og ved å 'gjøre' lærte han 
å unngå å gjenta sine feil. Vi kan alle være glade for at personen med er-
faring i et hvilket som helst arbeide betraktes som mer produktiv enn en uer-
faren person." 

Eldste Dunn foreslo at vi husker dette: 

"Du er det du gjør. 
... ikke hva du ønsker å gjøre. 
... ikke hva du håper å gjøre. 
... ikke hva du tror du gjør." 
(The Ten Most Wanted Men, s. 237-39) 

Man kan lære mye sammen som en familie. Familier kan være tilstede ved 
musikalske fremførelser og spill eller besøke museum sammen. De kan lage 
ting sammen. Landturer, teltturer, ferier og til og med korte spaserturer 
kan bli lærerike erfaringer for familien. En familie leser efter tur hver 
dag høyt fra en god bok og diskuterer så de viktige ideer de•leser om. 

Å lære ved å gjøre ting er noe vi alle kan gjøre, uansett hvor lite ut-
dannet vi er. En kvinne klaget for eksempel en gang til dr. Louis Agassiz, 
en høyt anerkjent videnskapsmann, over at hun aldri virkelig hadde hatt en 
chanse til å lære. Hun fortalte ham at hun og hennes søster drev et pen-
sjonat og at hun ikke hadde tid til noe annet. Han spurte henne hva slags 
arbeide hun utførte, og hun svarte: 

"Jeg skreller poteter og hakker opp løk." 
Han spurte: "Hvor sitter du mens du gjør dette?" 
"Nederst i kjøkkentrappen." 
"Hva hviler du føttene på?" 
"På en polert stenblokk." 
"Hva er en polert stenblokk?" 
"Det vet jeg ikke." 
"Hvor lenge har du sittet der?" 
"I femten år." 
"Madam, her er min adresse", sa dr. Agassiz. "Vil De vennligst skrive et 
brev til meg om en polert stenblokks natur?" 

Hun tok ham alvorlig. Hun slo opp på "stenblokker" i ordboken, men følte at 
definisjonen var for enkel til at hun kunne sende den til en berømt viden-
skapsmann. Så slo hun opp i et leksikon. Mens hun leste om stenblokker 
der, kom hun til ord som hun ikke forsto. Derfor slo hun opp dem også. Og 
da, fordi hun virkelig ble interessert i det hun holdt på å lære, besøkte 
hun museer og stenhuggerier. Da hun avsluttet sine studier, satte hun seg 
ned og skrev et brev til dr. Agassiz på seksogtredve sider om polerte sten-
blokker. 

Tilbake kom et brev fra dr. Agassiz som informerte henne om at med bare noen 
få mindre forandringer hadde han publisert hennes brev og sendte henne 
1250 kroner. Til sist i brevet spurte han: "Hva var det under disse sten-
blokkene?" 

Hun så efter. Det var maur under blokkene. Så begynte hun å studere maur. 
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Hun fant ut at det fantes mellom atten hundre og to og et halvt tusen for-
skjellige slag. Hun ble fasinert av de mange forskjellige maurartene 
og hvordan og hvor de levet. Efter utstrakt lesning og omhyggelig studium, 
skrev hun tre hundre og seksti sider om emnet til dr. Agassiz. Han utga det 
som en bok og sendte henne flere penger. 

Med de pengene hun hadde fått reiste hun til alle de landene hun hadde 
drømt om å besøke. (Tilpasset fra Marion D. Hanks, The Gift of Seif, 
s. 151-53) 

Hvordan ble denne kvinnens liv beriket foruten de pengene hun fikk? (Ved 
øket kunnskap og ny interesse for verden rundt henne.) 

Vi kan også lære meget ved å interessere oss for verden og menneskene rundt 
oss. Vi kan lære mange ting ganske enkelt ved å legge merke til de erfar-
inger vi har og søke å forstå dem gjennom studium og ved å overveie dem i 
våre hjerter og i våre sinn. Når vi er observante når vi studerer, arbeider 
og tenker dypt, vil vi lære mange verdifulle ting og hvordan vi kan anven-
de dem i vårt daglige liv. 

"Det finnes ting du kan gi et annet menneske og ting du ikke kan gi ham 
uten at han er villig til å rekke ut hånden og at imot dem og betale 
prisen for å gjøre dem til en del av seg selv. Dette prinsipp gjelder stu-
dium, utviklineg av talenter, tilegnelse av kunnskap, tilegnelse av evner 
og når man lærer alle livets leksjoner." (Richard L. Evans, Richard Evans' 
Quote Book, s. 74) 

Diskuter denne ide som eldste Evans ga uttrykk for. 

Hvilke muligheter har vi i vårt område til å øke vår kunnskap og 
erfaring? 

KONKLUSJON 

Vi har fått instruksjoner fra Herren om å tilegne oss kunnskap om evange-
liet og om verden. Vi kan gjøre dette ved å gå på skole, ved å ta for-
skjellige kurs, ved å være interessert i tingene rundt oss og ved å søke å 
forstå våre erfaringer. Når vi får kunnskap, vil vi lære å sette pris på 
jorden og alt Herren har gitt oss. Øket kunnskap og utdannelse vil også 
hjelpe oss til å sørge for vår familie, bygge opp Guds rike, være bedre bor-
gere og bli mer lik vår Fader i himmelen. 

UTFORDRING 

Fedre: Oppmuntre dine barn til å skaffe seg en utdannelse. Vær et eksem-
pel på hvordan man tilegner seg lærdom som de kan følge. Planlegg familie-
aktiviteter som vil hjelpe alle til å lære sammen. 

Unge prestedømsbærere: Legg nødvendige planer for å skaffe deg en god 
utdannelse. 

LÆRERENS FORBEREDELSE 

Før presentasjonen av denne leksjonen: 
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1. Gjør deg kjent med hva slags utdannelser man kan få i ditt samfunn og 
i landet ditt. 

2. Be klassens medlemmer om å lese og presentere historier og skriftsteder 
i leksjonen. 
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Jesus Kristus, 
vår sikre grunnvoll 

Leksjon 23 

Denne leksjonen skulle hjelpe oss til å bestemme oss for å gjøre Jesus 
Kristus til vårt livs sikre grunnvoll. 

INNLEDNING 

Sett farvebildet av Jesus som er bakerst i denne boken foran klassen. Be 
klassens medlemmer om å se på bildet og så lukke øynene i tredve sekunder. 
La dem forestille seg at de er i Frelserens nærhet. Forklar at følgende be-
retning vil hjelpe oss til bedre å forstå vår Frelser, Jesus Kristus. (Skap 
en åndelig atmosfære før de forteller denne erfaringen til klassen.) 

Eldste Melvin J. Ballard virket en gang som misjonær blant indianerne i 
Nord-Amerika. Mens han var på sin misjon ønsket han en bekreftelse på at 
han gjorde Herrens vilje. Da han ba Herren om denne bekreftelsen, sa han 
at han fikk en drøm der han befant seg i templet. I drømmen gikk han inn i 
ett av rommene i templet. 

"Da jeg gikk gjennom døren", sa eldste Ballard, "så jeg oppe på plattformen 
det mest strålende vesen mine øyne noen gang hadde skuet eller som jeg no-
en sinne kunne tenke meg eksisterte i alle de evige verdener. Da jeg nær-
met meg for å bli presentert, reiste han seg og kom mot meg med utstrakte 
armer, og han smilte mens han mildt kalte meg ved navn. Selv om jeg lever 
til jeg blir en million år, kommer jeg aldri til å glemme det smilet. Han 
tok meg i sine armer og kysset meg, trykket meg til sitt bryst og velsignet 
megtilmargen i mine ben syntes å smelte! Da han hadde gjort dette, falt 
jeg for hans føtter, og da jeg badet dem med mine tårer og kysset dem, så 
jeg merkene efter naglene i føttene til verdens Forløser. Den følelse jeg 
hadde da jeg befant meg nær ham som har alle ting i sine hender, hans kjær-
lighet, hans hengivenhet og hans velsignelse var slik at hvis jeg noen gang 
kan motta det jeg bare har fått en forsmak på, ville jeg gi alt jeg er, 
alt jeg noen sinne håper på å bli, for å føle det jeg da følte!" (Sermons 
and Missionary Service of Melvin J. Ballard} s. 156) 

VÅRT BEHOV FOR EN FRELSER 

Før vi kom til jorden levet vi sammen med vår himmelske Fader, Mens vi var 
der ble frelsesplanen presentert for oss, Vi var så lykkelige over denne 
planen at vi godtok den og ropte av glede (se Job, 38:1-7). 

Frelsesplanen krevet at vi forlot vår himmelske Faders nærhet og kom til 
jorden som dødelige vesner. Her ville vi både fysisk og åndelig være ad-
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skilt fra vår himmelske Fader. Vi ville få frihet til selv å velge om vi 
ville adlyde Guds bud eller ikke. 

Hvis vi imidlertid valgte å begå synd, ville vi bli urene. Dette ville 
bety at noen fri for synd måtte betale prisen for våre synder, foringen uren 
person kan komme inn i himmelens rike (se 1. Nephi 15:34) 

For å hjelpe oss til å vende tilbake til hans nærhet, utnevnte vår himmel-
ske Fader en Frelser for å forløse oss. Denne Forløser er vår eldste bror 
i åndeverdenen, Jesus Kristus, som frivillig tilbød seg å komme til jorden 
og bli vår Frelser. Da han tilbød seg dette, sa han at æren for vår frelse 
ville tilkomme vår Fader i himmelen. (Se Abraham 3:27; Moses 4:2) Lucifer 
en annen av våre brødre i åndeverdenen, ønsket også å være vår frelser. 
Men han ønsket å tvinge oss til å bli frelst og han ønsket å beholde æren 
for seg selv. (Se Moses 4:1) Vår Fader i himmelen forkastet hans tilbud og 
forutordinerte Jesus til å bli vår Frelser (se 1. Peter 1:18-20). Da han 
gjorde dette bevarte han vår handlefrihet. 

JESUS KRISTUS ER VÅR SIKRE GRUNNVOLL 

Hva er en sikker grunnvoll? 

En sikker grunnvoll er et solid grunnlag. Den er sterk. Den kan ikke flyt-
tes eller ødelegges. En sikker grunnvoll vil støtte alt som hviler på den. 
Når vi bygger et hus, er vi for eksempel omhyggelig med å lage grunnmuren 
så sterk som mulig slik at huset vil bli stående. På samme måte må vi bygge 
våre liv på en sikker grunnvoll slik at vi kan utholde dette livs prøvelser. 

Vår Frelser Jesus Kristus er den eneste sikre grunnvoll som vi kan bygge 
våre liv på. Profeten Helaman sa: 

"Det er på vår Forløsers klippe som er Kristus, Guds sønn, at I må bygge 
eders grunnvoll, så at når djevelen sender ut sine mektige vinder... ja, 
når all hans hagl og hans kraftige storm skal slå mot eder, skal det ikke 
ha noen makt over eder... fordi klippen I har bygd på er en sikker grunnvoll 
en grunnvoll hvorpå menneskene ikke kan falle hvis de bygger på den" (Hela-
man 5:12) 

Jesus er den sikre grunnvoll fordi han ble forutordinert av Gud til å være 
vår Forløser. Nephi sa: "Der er intet annet navn enn Jesus Kristus gitt 
under himmelen hvorved menneskene kan bli frelst" (2, Nephi 25:20), Bare 
gjennom Jesu Kristi forsoning og offer kan vi bli tilgitt våre synder og 
motta evig liv. Vi kan ikke gjøre disse ting selv. Bare Jesus har denne 
makten. 

Frelseren kan hjelpe oss, men vi må først gjøre ham til vår sikre grunn-
voll. Hvis vi gjør det, vil han hjelpe oss til å møte våre utfordringer og 
øke vår evne til å bære våre byrder. Gjennom ham kan vi motta styrke til 
å utføre vanskelige oppgaver. Han vil bli en venn vi kan stole på. Vi 
vil bli istand til å dele våre gleder og sorger med ham og følge, den kjær-
lighet og omsorg han har til oss. 

Å BYGGE PÅ KRISTUS 

For å kunne bygge vårt liv på den sikre grunnvoll, vår Forløser må vi 
bli kjent med ham. Skriften sier at å kjenne Kristus er å holde hans bud 
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(se 1. Joh. 2:3). Når vi holder budene, blir vi gradvis mer lik ham helt 
til vi får fullstendig adgang til hans nærhet (se Joseph Fielding Smith, 
Doctrines of Salvation} 2:7). 

Hvordan kan vi bygge på Kristus? (Vis skjemaet "Hvordan bygge på Kristus, 
den sikre grunnvoll" eller skriv opplysningene på tavlen). 

Vi kan bygge på Kristus på følgende måter: 

STUDERE SKRIFTEN 

Skriften åpenbarer historien om Frelserens liv for oss, hans lærdommer og 
hans læresetninger. "I ransaker skriftene", befalte Herren, "... det er de 
som vidner om mig" (Joh. 5:39) I dem ser vi hvordan Frelseren behandlet 
mennesker på jorden og hvordan vi skulle behandle hverandre. 

I Skriften ga Herren oss sitt evangelium. Han sa at dersom vi bygger våre 
liv på hans evangelium, ville han holde oss skyldfrie for Faderen på dom-
mens dag. (Se 3. Nephi 27:13-16) Å bygge våre liv på Kristi evangelium 
betyr å ha tro på Herren, omvende oss fra våre synder, bli døpt, motta Den 
hellige ånds gave og holde ut til enden. Herren lovet oss at hvis vi bygger 
på hans evangeliums klippe, skal ikke helvedes porter seire over oss (se 
3. Nephi 11:39). Dette betyr at hvis vi bygger på Kristi evangelium, vil 
ikke Satan ha makt over oss, og at vi til sist kan bli forherliget og opp-
løftet på den ytterste dag. (Se 2. Nephi 27:17-22) 

Hvordan har studium av Skriften hjulpet deg til å kjenne Frelseren? 

BØNN OG FASTE 

Bønn og faste kan hjelpe oss til å komme nærmere Herren. Når vi faster 
mens vi ber et stille sted, vil vi føle Frelserens kjærlighet. Vi vil være 
istand til å fortelle Herren de dype følelser i oss, og han vil gi oss trøst 
og fred i sinnet. 

En kvinne fortalte hvordan hun kom til å kjenne vår Fader i himmelen og 
Frelseren bedre gjennom bønn: 

Hun var lærer. En dag ble hun kalt hjem og fortalte at hennes sønn var 
druknet. Sjokket var overveldende. I sin fortvilelse ropte hun: "Min 
Herre, min Gud, hvorfor?" Klart, øyeblikkelig og vennlig kom svaret til 
hennes sinn: "Jeg trenger ham." 

I dagene som fulgte mottok hun vidunderlig trøst. "Da jeg utøste mitt 
hjerte i bønn til min Fader", sa hun, "hørte han meg, og på sin egen måte 
og i sin egen beleilig tid besvarte han disse bønnene... Denne prøvelsen 
kunne ha drevet meg langt bort fra min Fader i himmelen... Istedet er jeg 
nærmere min Skaper nå enn jeg noen gang har vært, og han har velsignet meg 
med kunnskap og et vidnesbyrd." (Anita L. Hughes, "Why Did You Take My 
Son?", Ensign3 juli 1978, s. 66) 

Å TA DEL I NADVERDEN 

Herrens ånd vil gi oss innsikt i Frelserens liv og karakter, for en av Åndens 
hensikter er å vitne om Kristus (se Joh. 15:26). Det er faktisk bare gjen-
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nom Herrens ånd at vi kan lære om den dypere betydning av Herrens offer 
for oss. 

Vi beholder Herrens ånd med oss efter å ha blitt døpt, og bekreftet, ved 
verdig å ta del i nadverden (se L&p 20:77, 79) 

Hva skulle vi tenke på når vi tar del i nadverden? 

FØLGE DEN LEVENDE PROFET 

Hvordan vil det å følge den levende profet hjelpe oss til å bygge på Kris-
tus? 

Kirkens president er Guds talerør på jorden. Som sådan åpenbarer han Guds 
vilje for oss idag. Derfor følger vi Gud og adlyder hans vilje når vi følger 
profetens råd. På denne måten utvikler vi tro på Herren når vi lærer ly-
dighet og får erfaring. Denne tro virker som et "anker" for vår sjel og 
motiverer oss til å gjøre gode gjerninger (se Ether 12:4) Ved det finner 
vi godhet og blir verdige sønner av Gud (se Moroni 7:25-26). 

ELSKE OG TJENE HERREN 

Kong Benjamin fortalte sitt folk: "Når I tjener eders medmennesker er I i 
eders Guds tjeneste" (Mosiah 2:17). Å elske og tjene andre er å elske og 
tjene Herren. Og når vi elsker og tjener Frelseren, blir vi bedre kjent 
med ham. Det er gjennom tjeneste for Herren at vi lærer å føle slik han 
føler og tenke slik han tenker: "For hvordan kjenner en mann den herre som 
han ikke har tjent og som er en fremmed for ham og er langt borte fra hans 
hjertes tanker?" (Mosiah 5:13) 

LEVE SOM KRISTUS 

Hvordan kan vi leve mer som Jesus Kristus? 

Når vi adlyder Herrens bud og efterlever hans evangelium, begynner vi å 
leve slik han lever og blir ham således mer lik. 

La det klassemedlem som har fått oppdraget gi et tre til fem minutters 
sammendrag av Mosiah 4 og 5. 

På grunn av kong Benjamins ord, følte hans folk Guds ånd og ble motivert 
til å love Gud at de alltid ville holde hans bud. Blant budene kong Ben-
jamin nevnte at de skulle holde var: å huske Guds storhet; å ydmyke seg; 
å be hver dag; å ikke skade hverandre; å lære sine barn å elske hveran-
dre; å gi av sitt gods til de fattige og være rene i tanker, ord og gjer-
ninger. Da kong Benjamins folk gjorde disse ting, ble de rene i tanker, ord 
og gjerninger. Da kong Benjamins folk gjorde disse ting, ble de mer lik 
Frelseren. Vi kan bli mer lik Frelseren ved å gjøre de samme ting. 

Alma forteller oss at når vi lever mer som Frelseren, får vi "Guds bilde 
preget på (våre) ansikter" (se Alma 5:14, 19). Dette betyr delvis at vi 
blir fylt med Guds kjærlighet og føler medlidenhet med andre. Det betyr 
at vi ønsker å holde våre pakter med Herren og være verdige til å bære hans 
navn. 

213 



KONKLUSJON 

Når vi studerer Skriften, ber og faster, deltar i nadverden, følger den 
levende profet, elsker og tjener Herren og lever som Kristus, begynner vi 
å kjenne Frelseren og bli ham lik. På denne måten bygger vi på ham som 
vår sikre grunnvoll. 

Vi er lovet at når våre liv er grunnlagt på Kristus som klippen vil vi 
ikke falle. Dette betyr at et liv bygget på Jesus Kristus - den sikre 
grunnvoll - vil vare evig. Dette betyr at ved å bli mer lik Herren vil 
vi bli istand til å leve med ham og vår Fader i himmelen igjen og motta 
alt det de har til oss. Frelseren har lovet oss: "Den som mottar mig, 
mottar min Fader; og den mottar min Fader mottar min Faders rike; derfor, 
alt som min Fader har, skal bli gitt ham." (L&p 84:37-38) 

Bær ditt vidnesbyrd om Jesus som din Frelser og Forløser. Hvis tiden til-
later det, kan du invitere andre prestedømsbærere til å gi sine vidnesbyrd. 

La et medlem av klassen igjen lese for klassen eldste Ballards opplevelse 
som står i innledningen til denne leksjonen. 

UTFORDRING 

1. Forplikte deg som prestedømsbærer til å kjenne Frelseren og bli ham 
mer lik, 

2. Velg en av Frelserens egenskaper som du har lyst til å fullkommen-
gjøre i ditt eget liv. Begynn å fullkommengjøre denne egenskapen nå, 

LÆRERENS FORBEREDELSE 

Før presentasjonen av denne leksjonen: 

1. Repeter Evangeliets prinsipper3 kapitel 3, "Jesus Kristus, vår valgte 
leder og frelser" og kapitel 11: "Kristi liv". 

2. Forbered deg til å skrive opplysningene på tavlen, 

HVORDAN Å BYGGE PÅ KRISTUS, DEN SIKRE GRUNNVOLL 

Studere skriften 
Be og faste 
Delta i nadverden 
Følge den levende profet 
Elske og tjene Herren 
Leve som Kristus 

3. Vær forberedt til å bære ditt vidnesbyrd om Jesus som din Frelser og 
Forløser. 

4. Gi på forhånd et klassemedlem i oppdrag å gi et tre til fem minutters 
sammendrag av hva kong Benjamin ba sitt folk om å gjøre i Mosiah 4 og 
hvordan folket reagerte på hans budskap i Mosiah 4. (Punkter som skul-
le komme frem i sammendraget finnes i leksjonen under overskriften 
"Leve som Kristus") 

5. Be klassens medlemmer om å lese eller presentere historier og skrift-
steder i leksjonen. 
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Handlefrihet -
en gave fra Gud 

Leksjon 23 

Formålet med denne leksjonen er å hjelpe oss til bedre å forstå handlefri-
hetens prinsipp og lære oss betydningen av å ta kloke valg. 

INNLEDNING 

Jakob, Nephis bror, erklærte i Mormons bok: "Derfor, fatt mot, og husk 
at I har frihet til å handle for eder selv - til å velge veien til evig 
død, eller veien til evig liv" (2. Nephi 10:23). 

Hva gir oss evner til å ta avgjørelser? Hvorfor bestemte vi oss for ek-
sempel for å bli døpt? Eller hvorfor er vi istand til å bestemme hva 
slags klær vi vil bruke, hvilken skole vi vil gå på eller hvilket arbeide 
vi vil ha? 

Svaret er at vi har fått en gave fra Gud som kalles handlefrihet. Denne 
gaven er makten til å velge. Det viktigste valg vi må gjøre, et valg 
muliggjort ved Frelserens forsoning, angår evig liv. Frelseren vil ikke 
tvinge oss til å motta sitt evangelium; men hvis vi velger å følge ham, vil 
han velsigne oss og lære oss hvordan vi skal bruke vår handlefrihet for å 
bli Gud lik. 

HANDLEFRIHET - EN EVIG LOV 

Handlefrihet er en evig lov. I det han talte om menneskets handlefrihet, 
sa president Brigham Young: 

"Dette er en lov som alltid har eksistert fra all evighet av, og den vil 
fortsette å eksistere i alle de evigheter som skal komme. Ethvert intel-
ligent vesen må ha makt til å velge." (Discourses of Brigham Young3 s, 62, 
kap. V, § 2) 

La et klassemedlem lese høyt Moses 4:1-4, 

Når fant denne begivenheten sted? Hva hendte? 

Før vi kom til jorden, møttes vi i et råd i himmelen. Et av de store 
spørsmål som der ble lagt frem for oss angikk handlefrihetens evige prin-
sipp. Lucifer, eller Satan, ønsket å ta bort vår handlefrihet. Jesus 
Kristus ønsket imidlertid å gjøre Faderens vilje som var å la oss velge 
for oss selv. 

"Denne handlefrihet", sa president Wilford Woodruff, "har alltid vært 
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menneskets arv. Han var i besittelse av den i himlenes himmel før verden 
var. Og Herren bevarte og forsvarte den der mot Lucifers opprør og dem som 
tok parti for ham... I kraft av denne handlefriheten er du og jeg og hele 
menneskeheten gjort til ansvarlige vesner, ansvarlige for den kurs vi føl-
ger, det liv vi lever og de gjerninger vi gjør." (Discourses of Mf ord 
Woodruffs. 8-9) 

Å BRUKE VÅR HANDLEFRIHET 

Vi må alle ha handlefrihet. Vår himmelske Fader har gitt oss handlefrihet 
slik at vi selv kan velge å gjøre det vi har lyst til. Men vi må forstå at 
resultater eller konsekvensene som vil følge av vår bruk av denne handlefri-
het vil baseres på de valg vi tar. Skriv på tavlen: ^Forstå godt fra ondt, 
frihet til å velge, resultater eller konsekvenser av å velge. 

Å FORSTÅ GODT OG ONDT 

Foråt Frelseren skal kunne dømme oss rettferdig, må vi forstå hva vi gjør. 
Vi må forstå forskjellen mellom godt og ondt. Hvis vi ikke^kan forstå for-
skjellen mellom godt og ondt, kan vi ikke dømmes på samme måte som dem som 
forstår forskjellen. Herren holder oss for eksempel ikke ansvarlige for 
våre valg før vi blir åtte år gamle. Når vi når denne alderen, eller an-
svarsalderen som den kalles (se L&p 68:25-27), vil vi bli holdt ansvarlige 
for alt vi gjør medmindre vi er mentalt handicappet og ikke kan være ansvar-
lige for våre handlinger. 

Profeten Mormon forklarte: "Derfor er små barn friske, for de er ikke i 
stand til å begå synd... Små barn kan ikke omvende seg, derfor er det en 
fryktelig ugudelighet å fornekte dem Guds rene barmhjertighet, for de lever 
alle i ham på grunn av hans nåde. (Moroni 8:8, 19). 

Mormon forklarte også at det folk som "ikke har loven" er "levende i 
Kristus" (Moroni 8:22). Dette betyr at det folk som ikke har fått under-
visning om evangeliet eller som ikke er istand til å forsto det ikke for-
ventes å være ansvarlige før de kan fatte det. 

FRIHET TIL Å VELGE 

Frihet til å velge kan bare eksistere hvis det er et valg som skal fore-^ 
tas. Hvis vi har frihet til å velge, men ikke noe å velge mellom, har vi 
ingen handlefrihet. Med andre ord kan vi ikke velge uten at valgmulighetene 
legges foran oss. Vi er fri til å velge mellom godt og ondt. Gud tillater 
for eksempel Satan å motsette seg det gode. Når vi følger Satans fristelser, 
begrenser vi våre valg. Hver gang vi velger ondt, mister vi litt frihet. 
Frihet økes kun når vi velger rett. 

Vis bilde 28-a. "Fare - svømming forbudt". 

La det klassemedlem som har fått oppdraget fortelle historien om skil-
tet "Fare - svømming forbudt". (Se lærerens forberedelse) 

Herren visste åt vi ville bli påvirket både av det gode og av det onde 
når vi skal velge. Hvis vi ikke hadde noe å velgfe mellom, ville vi ikke 
ha handlefrihet. Derfor ga Herren oss prinsipper, lover og bud som vi 
skal følge. På den annen side blir vi, av Satan og hans styrker, fristet 
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til å være ulydige. 

Herren sier: "Du skal elske Herren din Gud av alt ditt hjerte og av all din 
sjel og av all din hu og av all din makt" (Mark. 12:30). Satan foreslår 
i korthet: "Hvorfor elske Gud? Hvorfor ikke la vær å bry seg om ham?" 
Satan vil til og med få oss til å tro at det ikke er noen Gud! 

Herren sier: "Kom hviledagen i hu, så du holder den hellig!" (2. Mos. 
20:8) De onde krefter kan si: "Bruk sabbatsdagen som en avslapningsdag. 
Hva verdi er det i å gå til kirken og ikke arbeide denne dagen?" Herren 
sier: "Hedre din far og din mor" (2. Mos. 20:12). Satan kan friste oss 
til å være ulydige mot foreldre: "Det er ditt liv og du kan velge hva du 
ønsker. De vil snart bli gamle og noen andre kan ta vare på dem." (Til-
passet fra Carl W. Buehner, "Who's on the Lord's Side", Improvement Era}  

juni 1961, s. 402) 

President Spencer W. Kimball skrev en gang et brev til en ung mann som 
kjempet med en avgjørelse angående religion. President Kimball ønsket å 
forsikre seg om at denne unge mannen forsto sine valg. Han skrev: 

"Kjære John: 

Din motstand og argumentering mot evangeliets sannheter har gitt meg al-
vorlige bekymringer. Jeg er klar over at jeg ikke kan overbevise deg mot 
din vilje... Selv om jeg kunne det, ville jeg ikke tvinge dine tanker, 
for handlefrihet er Guds grunnleggende lov, og hver enkelt må påta seg an-
svaret for sitt svar; men hver av oss må i sannhet gjøre sin del for å øve 
påvirkning til det gode overfor dem som måtte trenge hjelp." ("Absolutt 
sannhet", Lys over Norge, juli 1979, s. 1) 

KONSEKVENSER AV Å VELGE 

Vi må forstå at vi er fri til å velge, men vi er ikke fri til å velge 
konsekvensene av våre handlinger. Gode konsekvenser er resultatet av rik-
tige valg; dårlige konsekvenser følger gale valg. Mormons boks profet 
Samuel erklærte: 

"Han (Gud) har gitt eder evne til å kjenne godt fra ondt, og gitt eder rett 
til å velge mellom liv og død, og I kan godt gjøre godt og bli oppreist til 
det gode, eller ble gjengjeldt med det gode eller I kan gjøre ondt og bli 
gjengjeldt med det onde" (Helaman 14:31) 

Dette prinsipp om handlefrihet er som innhøstningens lov: Det vi sår, 
skal vi også høste (se Gal. 6:7-8). En bonde lever ved denne loven. Det 
slags frø han velger å så avgjør hva slags frukt han vil høste. Hvis han 
sår hvete, vil han høste hvete, ikke mais. Heller ikke kan han velge å 
neglisjere plantene efter at han har sådd og likevel få en god høst. 

I livet, som for bonden, er konsekvensene knyttet direkte til valgene. Når 
vi gjør et valg, må vi akseptere resultatene av valget, Noen ganger vil vi 
ikke forstå de fullstendige konsekvenser av våre valg før vi blir dømt av 
Gud. Men mange ganger påvirker våre valg oss øyeblikkelig. Som medlem-
mer av Kirken får vi for eksempel Den hellige ånds gave efter dåpen. Den 
fulle nytte av å ha Den hellige ånd som en ledsager kan ikke fattes før 
efter vår oppstandelse, men hvis vi velger å være ulydige mot Den hellige 
ånd og begår synd, mister vi hans nåværende innflydelse i våre liv. Den 
umiddelbare konsekvens av å velge å gjøre galt er at vi ikke lenger har 
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den trøst, forståelse, kjærlighet og veiledning som Den hellige ånd gir oss 
når vi gjør det som er riktig. Når en ung mann bryter Visdomsordet, hva 
er da konsekvensene av hans handling? (Han er uverdig til å bli forfremmet 
i prestedømmet. Ånden trekker seg tilbake. Han er uverdig til å reise på 
misjon. Han kan bli avhengig av stoffer som skader hans legeme.) 

Når en far svikter i å undervise sine barn om evangeliet, hva er da konse-
kvensene? (Det er mindre kjærlighet i familien. Barn kan ikke kjenne godt 
fra ondt. Han kan miste sine barn. Barnas fremgang forsinkes.) 

Enten konsekvensene kommer umiddelbart eller i fremtiden, vil våre liv 
gjenspeile hvordan vi bruker vår handlefrihet. Velsignelsen av å ta riktige 
valg er at vi ikke behøver å frykte hverken umiddelbare konsekvenser eller 
dem som vil følge i fremtiden. Dette er budskapet i salmen "Gjør hva er 
rett" (Salmer og sanger, nr. 154). Syng salmen "Gjør hva er rett" (Se 
Evangeliets prinsipper3 s. 318) 

VI ER ANSVARLIGE FOR DE VALG VI GJØR 

Da han snakket om et intervju han hadde med en av Kirkens presidenter, sa 
eldste Paul H. Dunn: 

"Jeg skulle ønske at det var mulig for enhver siste-dagers-hellig å sitte 
i en profets nærvær og la ham granske deres hjerte, sjel og sinn. Aldri 
før har jeg følt en slik gjennomtrengende kraft. Jeg fikk et lite glimt 
inn i evighetene om hvordan det må være å avgi beretning til Frelseren. Jeg 
kjenner nå til, som jeg aldri før har kjent til den, den prosess hvorved 
vi må avgi beretning om de ting vi har gjort eller de ting vi ikke har gjort 
i dette stadium av vår eksistens." (The Ten Most Wanted Men3 s. 162) 

Dagen vil komme når vi alle vil stå for Gud for å bli dømt. Der vil vi avgi 
beretning om våre forvaltninger og de valg vi har tatt. Så vil Gud dømme 
oss. Hans dom vil være både rettferdig og barmhjertig grunnet på hans 
kjærlighet og himmelens lover. Alma sa: 

"Det er nødvendig, ifølge Guds rettferdighet at menneskene skal bli dømt 
efter sine gjerninger, og hvis deres gjerninger var gode i dette liv og 
deres hjerters ønsker var gode, skulle de også på den ytterste dag gjen-
opprettes til det gode. Og hvis deres gjerninger er ende skal de komme 
tilbake på dem som onde". (Alma 41:3-4). 

Vi har frihet til å handle, men vi vil bli holdt ansvarlige for våre han-
dlinger; og våre handlinger er resultater av våre valg. Det er derfor 
viktig at vi tar riktige valg. Dette kan vi gjøre ved å følge det eksempel 
Jesus Kristus og hans rettferdige tjenere viste. Vi kan for eksempel lære 
en stor leksjon fra Josefs liv som det står om i Det gamle testamente. 

Efter at Josef var bragt til Egypt, ble han tjener hos Potifar, en offiser 
hos Farao og kaptein for vaktstyrkene, Josef ble velsignet fordi han hadde 
valgt å følge Herren. Potifar så at alt Josef gjorde var godt, så han 
ga Josef ansvar for alt han hadde. For Josefs skyld velsignet og beriket 
Herren Potifars hus og marker. 

På denne tiden begynte imidlertid Potifars hustru å»begjære Josef. Hennes 
følelser for ham vokste til hun en dag fristet Josef til å begå hor med 
seg. Kjente Josef Guds lover angående hor? Hvilke valg hadde Josef? Hva 
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valgte han å gjøre? La et klassemedlem lese 1. Mos. 39:7-12) 

Da han sto overfor denne fristelsen, tenkte Josef på den store tillit Poti-
far hadde vist ham; men hva som var viktigere, var at han tenkte på Herren 
og hans løfte om å adlyde ham. Josef visste at han til sist skulle stå til 
ansvar overfor Gud. Denne kunnskapen gav han styrke til å motstå Potifars 
hustru. Han valgte å adlyde Gud. 

Potifars hustrus anstrengelser for å friste Josef opphørte ikke fordi han 
nektet å føye henne én gang. Hun fristet ham dag efter dag, og han fort-
satte å motstå henne. Til sist anklaget hun i sinne og skuffelse Josef for 
den synd hun selv var skyldig i. Som resultat av dette ble Josef satt 
i fengsel. 

"Men Herren var med Josef" fordi han valgte å være lydige. Til sist ble 
Josef løslatt fra fengselet og ble en hersker over hele Egypt. (Se 1. 
Mos. 39-41) Hva husket Josef da han ble fristet? Hvordan kan Josefs ek-
sempel hjelpe oss til å bruke vår handlefrihet riktig? 

KONKLUSJON 

President David 0. McKay fastslo: 

"Nest efter selve livets gave er retten til selv å lede våre liv Guds stør-
ste gave til mennesket. Frihet til å velge skal skattes høyere enn noe 
annet som jorden kan gi. Den er uløselig bundet med menneskets ånd. Den 
er en guddommelig gave til ethvert normalt vesen... Mennesket er blitt 
gitt en særlig gave som ikke er blitt gitt til noen annen levende ting. 

Gud gav ham makt til å velge. Bare til mennesket sa Skaperen: 'Du kan 
selv velge, for det er deg gitt' (Moses 3:17) Uten denne guddommelige 
makt til å velge kan ikke menneskeheten gå fremover." ("Man's Free Agency" 
Improvement Era, des. 1965, s. 1073) 

Vi må ha handlefrihet for å gå fremover. Men vi må bruke vår handlefrihet 
riktig, for Gud vil holde oss ansvarlige for våre valg. Vi må velge klokt. 
For å gjøre dette skulle vi søke å adlyde vår himmelske Fader. Vi skulle 
også snakke med ham i bønn, lytte til hans profeter og være verdige til å 
bli veiledet av Den hellige ånd. 

UTFORDRING 

Tenk over de mange valg du gjør hver dag. Overvei et øyeblikk de viktigste 
avgjørelser du har tatt og deres konsekvenser. Velg et område i ditt liv 
som du ønsker å forbedre. Ta noen avgjørelser som vil bringe de ønskede 
resultater. 

YTTERLIGERE SKRIFTSTEDER 

2. Nephi 2:11 (Motsetning i alle ting) 
2. Nephi 2:27 (frihet til å velge frihet og evig liv eller fangenskap 

og død) 
L&p 58:26-29 (ikke befalt i alle ting) 
L&p 101:78 (ansvarlige for synder) 
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LÆRERENS FORBEREDELSE 

Før presentasjonen av denne leksjonen: 

1. Repeter Evangeliets prinsipper, kapitel 4, "Frihet til å velge". 
2. Be et klassemedlem på forhånd om å forberede seg til å gi følgende 

analogi: 

"Når vi følger Satans fristelser, begrenser vi våre valgmuligheter. 
Følgende eksempel viser dette. Tenk deg at du ser følgende skilt på 
stranden: 'Farlig vivelstrøm. Bading strengt forbudt.' Vi kunne 
tenke oss at dette er en begrensning i friheten. Men er det det? Vi 
har likevel mange valgmuligheter. Vi kan fritt bade andre steder. 
Vi kan fritt spasere langs stranden og plukke skjell. Vi kan fritt 
se på solnedgangen. Vi har frihet til å gå hjem. Vi har også frihet 
til å overse skiltet og bade på det farlige stedet. Men straks virvel 
strømmen har fått tak i oss og dratt oss under, har vi svært få valg-
mulighet 

e r• Vi kan forsøke å slippe unna, eller vi kan rope om hjelp 
men kanskje drukner vi." (Evangeliets prinsipper, s. 18-19) 

3. Forbered deg til å synge "Gjør hva er rett" sammen med klassen. 
(Se Evangeliets prinsipper, s. 345) 

4. Be klassens medlemmer om å lese eller presentere historier og 
skriftsteder i leksjonen. 
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Å holde 
sabbatsdagen 
hellig 

Leksjon 23 

Formålet med denne leksjonen er å lære oss å holde sabbatsdagen hellig. 

INNLEDNING 

I 1930-årene kunne mange mennesker i De forente stater ikke finne arbeide. 
Det var en tid med store vanskeligheter. En prestedømsbærer i Salt Lake 
City fikk en jobb i regjeringen. Den ga større lønn enn de fleste job-
ber, og den lovet sikkerhet. Det var bare ett problem: den nye jobben 
krevet at han arbeidet på søndag. Men han trengte pengene for å under-
holde sin familie. 

Han visste at Herren ikke alltid misbilliger det når mennesker må arbeide 
på søndag, så han ba om at Herren ville godkjenne det arbeide han gjorde 
på sabbaten. Men Herren ga ham følelsen av at i dette tilfellet skulle han 
ikke arbeide på søndag. Han diskuterte saken med sin kone, De følte begge 
at han skulle fortelle sin sjef at han ikke ville komme på arbeidet på søn-
dag. Da han gjorde dette, advarte sjefen ham med at han ville miste jobben 

Hva ville du gjøre hvis du var denne mannen? 

Da denne prestedømsbæreren nektet å arbeide på søndag, mistet han jobben. 
Kort tid efter fant han imidlertid et annet arbeide som ikke krevet at han 
arbeidet på sabbaten. 

SABBATENS HELLIGHET 

I begynnelsen brukte Herren seks dager til å skape denne jorden, men på den 
syvende dagen hvilte han (se 1. Mos. 2:2-3). Han kalte denne dagen sabbaten. 
Han viste eksemplet, viste oss at vi skal ære sabbaten ved å hvile fra alt 
vårt arbeide. Fra begynnelsen av har Gud alltid ventet at hans barn skal 
vie en dag av syv dager til ham. 

Før Kristi tid feiret man sabbat på den syvende dag i uken. Men efter Kris-
ti oppstandelse ble sabbaten flyttet til den første dag i uken (se Ap, gj, 
20:7). Den ble kalt Herrens dag (se Ap, gj, 1:10) for å ære hans oppstan-
delse på den dagen (se Joh. 20:1). Kristus er derfor Herre over sabbaten 
(se Mark, 2:27-28). Som sådan har han befalt oss å avholde sabbaten på 
"min hellige dag" (se L&p 59:9-13). 

På Mose tid understreket Herren viktigheten av å holde sabbatsdagen hellig 
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da han tok dette med i De ti bud. 

Les 2. Mos. 20:8-11. 

Herren fortalte Israels folk at sabbaten var meget viktig, at deres lydighet 
i å ære den var et tegn på deres trofasthet mot ham (se 2. Mos. 31:12-179). 

Sabbaten ble overholdt slik Herren fastsatte det i dette og andre skrift-
steder helt til Jesu Kristi tid. I løpet av disse århundrer la mange uin-
spirerte religiøse ledere mange restriksjoner på hva et menneske kunne gjøre 
på sabbaten. De lærte for eksempel at man ikke kunne gjøre opp ild eller 
slukke den på sabbaten. Et menneske kunne ikke knyte opp en knute dersom 
han ikke greide å gjøre det med én hånd. Omkring 1,6 kilometer var grensen 
for hvor langt man kunne gå. Brukne ben kunne ikke leges før efter sabbaten. 

Det ble så vanskelig for folket å adlyde alle reglene at de glemte det san-
ne formål med sabbatsdagen. Istedet for å være en velsignelse og en glede 
ble sabbaten en byrde. På hvilke måter glemmer noen mennesker idagdet 
sanne formålet med sabbaten? 

President George Albert Smith forklarte hvordan vår holdning til sabbaten 
skulle være: "(Herren) har satt av en av syv dager, ikke for å gjøre den 
til en byrde, men for å bringe glede inn i vårt liv og gjøre at våre hjem 
kan være en samlingsplass for familien... og øke vår kjærlighet til hver-
andre." (Improvement Era, jan. 1949, s. 9) 

Hvordan kan sabbaten være en glede i våre liv? 

Herren har åpenbart at han velsignet sabbaten og helliggjorde den. På den-
ne dagen skal vi hvile fra alle våre byrder, bekymringe- og alt vårt ar-
beide. Det er en dag da vi kan takke Herren for hans mange velsignelser i 
form av god helse, styrke, trøst og åndelig glede. Sabbaten er en dag til å 
komme oss nærmere vår himmelske Fader gjennom studium, bønn og tilstede-
værelse ved møter hvor vi tilber ham og tar del i nadverden, 

Å HOLDE SABBATSDAGEN HELLIG 

Kirkens første presidentskap har gitt oss bestemte instruksjoner angående 
våre aktiviteter på sabbatsdagen: 

"Sabbaten er ikke bare enda en dag vi kan bruke til å hvile oss fra vårt ar-
beid og ta oss den frihet å tilbringe den slik vi lettsindig måtte ønske 
det. Det er en hellig dag, Herrens dag, som skulle tilbringes i ærbødighet 
og med tilbedelse." (Church News, 11. juli 1959, s. 3) 

Herren har ikke gitt oss mange regler om sabbaten; han har ganske enkelt 
gitt oss noen direktiver for å veilede oss så vi kan holde sabbatsdagen 
he11i g. 

Les Lære og pakter 59:9-13. Hvorfor har Herren bedt oss om å holde sabbats-
dagen hellig? (For å holde oss ubesmittet av verden.) 

Hva betyr det å holde seg ubesmittet av verden? 

Hva skulle vi gjøre for å holde sabbatsdagen hellig? (Vi kan gå til bede-
huset, hvile fra vårt arbeide, vise vår hengivenhet, gi gaver og oppsende 
sakramenter, bekjenne våre synder, tilberede våre måltider i hjertets en-
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kelhet, faste og be.) 

Hva betyr hengivenhet? (Andakt betyr lojalitet, trofasthet, dyp kjær-
lighet, tilbedelse.) 

Herren har gjort det klart at hvis vi skal holde sabbaten hellig, skulle 
vi bruke dagen til tilbedelse og til å gjøre godt. 

Hva er gaver? 

Disse gavene til Herren omfatter tiende og offergaver. Sabbaten er en pas-
sende dag å gi disse gavene til Herren. 

Hva betyr hjertets enkelthet? 

Hjertets enkelhet betyr å ha en oppriktig hensikt. Å lage mat i hjertets 
enkelthet betyr å lage den med kjærlighet til Herren og hans barn i vårt 
hjerte. 

I tillegg til de instruksjoner vi har i Skriften og fra våre levende pro-
feter, kan vi lære hvordan vi skal holde sabbatsdagen hellig ved å stud-
ere Frelserens liv. På en sabbatsdag møtte for eksempel Jesus, da han 
gikk inn i synagogen for å undervise, en mann med en vissen hånd. De 
skriftlære og fariseerne samlet seg rundt Frelseren for å se hva han ville 
gjøre, overbevist om at det å helbrede mannen ville være å bryte sabbaten. 

Idet Herren visste hva de tenkte, spurte han dem. "Er det tillatt på 
sabbaten å gjøre godt eller å gjøre ondt, å berge liv eller å spille det?" 
Så sa han til mannen idet han så på dem alle sammen: "Rekk din hånd ut!" 
Mannen gjordet det, og hånden hans ble fullstendig helbredet. (Se Lukas 
6:6-10) 

På en annen sabbatsdag spurte Jesus: "Hvem av eder har en sønn eller en okse 
som faller i en brønn, og drar dem ikke straks op igjen på sabbatsdagen?" 
(Lukas IA:5-6) På denne måten lærte Jesus oss at noe arbeide må gjøres 
på sabbaten. President Spencer W. Kimball har sagt: 

"Det er sant at enkel te mennesker må arbeide på sabbaten. Og noe av det 
arbeidet som virkelig er nødvendig - pleie av syke, for eksempel - kan 
faktisk bidra til å hellige sabbaten. Når det gjelder slikt arbeide skul-
le vi imidlertid overveie våre motiver nøye. 

Når menn og kvinner er villige til å arbeide på sabbaten for å øke sin 
rikdom, bryter de budene; for penger tjent på sabbaten er urene penger, 
dersom arbeidet er unødvendig." (Spencer W. Kimball, "Sabbaten - en 
gledens dag", Lys over Norge, juli 1978, s. 5) 

Som president Kimball påpeker finnes det ganger vi ikke kan unngå å arbei-
de på søndag. Men hvis vi gjør det, skulle vi beholde sabbatens ånd i våre 
hjerter. Når vi helligholder sabbatsdagen, gir vi uttrykk for vår kjær-
lighet til Herren. Det viser vår takknemlighet for håns godhet. Når vi 
står overfor avgjørelsen om å være med på en aktivitet som kan være passen-
de på sabbaten eller ikke, kunne vi stille oss selv tre spørsmål: 

Er det å gjøre godt? 
Er det åndelig oppløftende? 
Ville Jesus gjøre det? 

224 



"Foreldre har ofte funnet ut at de ting som gjør søndagen til en god dag for 
deres barn gjør det til en god dag for dem også. (En) ung far... sa: 'På 
søndagen bruker jeg mer tid sammen med mine barn enn noen annen dag. Lør-
dager har jeg alltid så meget arbeide å gjøre rundt huset... og barna får 
ikke så meget oppmerksomhet. Men på søndag leser min hustru og jeg flere 
historier for dem og synger flere sanger for dem. Vi går turer i nabolaget. 
Vi lytter når de forteller oss historier... Barna elsker søndagen fordi de 
får mer av oss - og vi elsker søndagen for vi får gitt dem mer...' 

'Vi lar ikke noe utenfra ta oppmerksomheten bort fra de andre i familien', 
sa en mor og ga uttrykk for mange familiers fremgangsmåte. 'Uansett hva 
vi gjør på søndag, så gjør vi det sammen... Vi går på besøk til slektning-
er - som familie. Vi holder spesielle (møter) for våre barn og forsikrer 
oss om at det vi har planlagt vil glede alle aldersgrupper. Det er blitt en 
slik vane nå at våre barn bare automatisk sier nei takk til invitasjoner 
fra venner om å gjøre ting som ville holde dem borte fra hjemmet på søn-
dag.'" (Orson Scott Card, "Making Sunday the Best Day of the Week", 
Ensign3 jan. 1978, s. 9) 

Det er mange mennesker som ærer sabbaten: 

Mange bønder høster og selger sine produkter på de seks dagenes menneskene 
har fått til å arbeide. De gjør bare de oppgaver som er absolutt nødven-
dige på hans hellige dag og adlyder Herrens bud om å tilbe ham. 

Kvegeiere driver bølingen sin på ukedager og avslutter eller avbryter sin 
innsamling av bølingen på lørdag for å kunne komme på sine møter søndag. 

Eiere av populære spisesteder stenger dørene på sabbaten og bruker dagen 
til å lede aktiviteter i Kirken. 

Eiere av matvarebutikker stenger utsalgene på søndag når andre butikker er 
åpne. 

Eiere av servicestasjoner stenger på søndag, men får likevel fortjeneste på 
de seks dager som er til arbeide. 

Bestyrere for store varemagasiner stenger dørene på søndag og bruker denne 
dagen til å tilbe Herren. 

Apotekeiere selger ikke annet på sabbaten enn det de må for å fylle et behov 
i nødsituasjoner. 

Studenter studerer sine leksjoner bare på ukedager. 

Eiere stenger sine fabrikker på sabbaten. 

Jegere jakter bare på ukedager; fiskere finner tid til å fiske på ukens 
seks andre dager. 

Familier møter sammen og har utflukter andre dager i uken enn søndag. Man-
ge grupper har aldri selskaper og utflukter på søndag. 

Å gjøre disse tingene kan bety offer. Men i nesten all foretningsdrift, 
alle yrker og foretagender finnes det trofaste, vellykkete mennesker som 
ofrer og opplever glede ved å adlyde Herrens bud om å holde hans dag hellig. 

Les 3. Mos. 23:2. 
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KONKLUSJON 

Herren har fortalt oss at vi ikke skal tøyse med hellige ting. Noe av det 
mest hellige Herren har gitt oss er hans hellige dag. Eldste Ezra Taft Ben-
son har sagt: "Formålet med sabbaten er åndelig oppløftelse, fornyelse av 
våre pakter, tilbedelse, hvile, bønn. Den er der for at ånden skal få fø-
de, for at vi kan holde oss ubesmittet av verden ved å adlyde Guds bud." 
("Keeping the Sabbath Day Holy", Ensign} mai, 1971, s. 6) 

utfordring 

Forsøk å gjøre sabbaten mer åndelig. Gjør dette ved å samle din familie 
rundt deg og diskutere hva familien gjør på sabbaten. Prøv å finne den 
beste måten å helligholde sabbatsdagen på. Minn familiens medlemmer på at 
de stiller seg selv tre spørsmål for å avgjøre om deres aktiviteter er pas-
sende : 

Er det å gjøre godt? 
Er det åndelig oppløftende? 
Ville Jesus gjøre det? 

ytterligere skriftsteder 

Nehemias 13:15-21 (å selge på sabbaten) 
Esaias 58:13-14 (ikke søke fornøyelse på sabbaten) 
3. Mos. 19:30 (bud om å overholde sabbaten) 

lærerens forberedelse 

Før presentasjonen av denne leksjonen: 

1. Se igjennom Evangelists prinsipperkapitel 24, "Sabbatsdagen". 
2. Be klassens medlemmer om å lese eller presentere historier og skrift-

steder i leksjonen. 
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Tiende 
og offergaver 

Leksjon 23 

Denne leksjonen har til hensikt å hjelpe oss til å efterleve tiendeloven og 
være gavmilde når vi gir våre offergaver. 

INNLEDNING 

Skriv dette spørsmålet på tavlen: "Vil et menneske rane Gud?" 

Vi stilles mange viktige spørsmål i Skriften. Da Kristus besøkte det ameri-
kanske kontinent efter sin oppstandelse stilte han for eksempel det nephi-
tiske folk et spørsmål som tidligere var blitt stillet av Malakias, en pro-
fet fra Det gamle testamente. "Skal et menneske rane fra Gud?" (3. Nephi 
24:8; Malakias 3:8). 

Hvordan er det mulig å rane Gud? 

Les 3. Nephi 24:8. 

TIENDELOVEN 

Tiendeloven er et bud fra Herren. Gjennom den har vi anledning til å gi 
tilbake en del av alt det han har gitt oss. Gjennom den kan vi også hjel-
pe til med å bygge opp hans rike og vise vår tro på ham. 

Følgende spørsmål stilles ofte: "Hva er en full og ærlig tiende?" Tiende 
er en tiendedel av vår inntekt (se L&p 119). Dette betyr at vi gir en ti-
endedel av vår inntekt; eller, hvis vår inntekt består av dyr eller av-
linger istedet for penger, gir vi en tiendedel av dette. (Se Evangeliets 
prinsippers. 177-180) 

Vi betaler tiende ved å gi den til Herrens representanter, biskopen eller 
grenspresidenten. Han sender den til Kirkens hovedkvarter hvor det føres 
en opptegnelse over vår tiende og andre bidrag. 

En gang i året blir hvert medlem bedt om å gjøre en særlig avtale med bis-
kopen eller grenspresidenten. I løpet av dette møtet skal han se igjennom 
våre tiendeopptegnelser sammen med oss og spørre oss om vi har betalt full 
tiende det året. Dette møtet kalles "tiendeoppgjør". 

Herren betrakter betaling av tiende som så viktig at vi ikke kan motta 
tempelanbefåling dersom vi ikke betaler full tiende. Videre må menn og 
unge menn være fullstendige tiendebetalere før de forfremmes i prestedøm-
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met. 

Eldste Matthew Cowley, et tidligere medlem av De tolvs quorum, fortalte 
om en god Maori-søster som bodde i en avsidesliggende landsby på New Zea-
land og som hadde tiendebetalingens sanne ånd: 

"'Ved en anl edning gikk jeg - slik jeg alltid gjorde når jegkomtil dette 
stedet - for å hilse på denne storartede vesle kvinnen, som den gang var 
i åttiårene, og som var blind. Hun bodde ikke i en organisert gren og had-
de ingen kontakt med prestedømmet, unntagen når misjonærene besøkte henne. 

Hun var utenfor huset og holdt på å gjøre opp en liten varme. Jeg rakte 
frem hånden for å håndhilse på henne, og skulle akkurat til å gni min 
nese mot hennes, da hun sa: "Ta meg ikke i hånden.. ." 

Derefter krabbet hun bortover til det lille huset, og ved det ene hjørnet 
sto det en spade. Hun tok den med seg og krabbet i en annen retning, mens 
hun samtidig målte avstanden. Til slutt kom hun frem til et sted og begynte 
å grave i jorden. Endelig støtte spaden på noe hardt, og hun fjernet jor-
den med fingrene og tok frem et sy1tetøyglass. Hun åpnet den, stakk hånden 
nedi og tok frem noe som hun leverte til meg og som viste seg å være penger i 
New Zealandsk valuta. I amerikanske penger ville dette ha tilsvart omtrent 
hundre dollar. 

Hun sa: "Her er min tiende. Nu kan jeg ta Guds prestedømme i hånden." 
Jeg sa: "Men du skylder da ikke så meget i tiende." 

Hun sa: "Jeg vet det. Jeg skylder ikke så meget nu, men jeg betaler litt 
på forskudd, for jeg vet ikke når Guds prestedømme kommer på disse kanter 
neste gang.1" 

Efter en kort pause, og meget beveget, fortsatte bror Cowley og sa: 'Og 
så lente jeg meg frem og presset min neste og panne mot hennes, og tårene 
fra mine øyne rant nedover hennes kinn...'" (Henry O.Taylor, "Jeg vil... 
utøse velsignelser over eder", Lyn over Novgp, des. 1974, s. 523) 

Hvordan kan vi vise vår kjærlighet til Herren ved å betale tiende? Hvordan 
viser dette vår tro? 

offergaver 

Vi kan bidra med mer penger enn tiende for å hjelpe til med å bygge opp 
Herrens rike. Disse bidrag kalles offergaver. 

Vår biskop, grenspresident eller gruppeleder vil fortelle oss om hvilke an-
lendinger vi har til å betale offergaver. Han vil la oss få vite når vi 
skulle betale vårt fasteoffer; han vil fortelle oss det når vi skulle hjel-
pe til med å skaffe penger til et nytt kirkebygg; han vil fortelle oss når 
det er nødvendig med penger til velferdsprogrammet og han vil la oss få vi-
te hvor meget som trengs til utgiftene i vårt ward eller vår gren. 

Følgende historie av eldste Boyd K. Packer hjelper oss til å forstå viktig-
heten av å betale tiende og offergaver: 

For flere år siden rapporterte to misjonærer til sin misjonspresident at 
en familie de underviste plutselig hadde bestemt segfor ikke å bli døpt. 
Faren hadde fått vite om tiende og avlyste alle videre møter med misjonærene, 

228 



Eldste Packer forklarer: 

"Noen få dager senere spurte grenspresidenten eldstene om de ville bli med 
ham for å besøke familien nok en gang. 

'Såvidt jeg forstår', sa han til faren, 'har De bestemt Dem for ikke å bli 
medlem av Kirken.' 

'Det er riktig', svarte han. 

'Eldstene forteller meg at De er litt skeptisk med hensyn til tiende.' 
'Ja', svarte faren. 'De hadde ikke fortalt oss om det, og da jeg fikk 
vite om det, sa jeg: 'Nei, nu går de for langt. Vår egen kirke har aldri 
bedt oss om noe slikt.' Vi synes det er å gå for langt, og vi vil ikke 
bli medlemmer.' 

'Fortalte de dere om fasteoffer'' spurte han. 

'Nei', svarte mannen. 'Hva er det?' 

'I Kirken faster vi hver måned og gir motverdien av to innsparte måltider 
til hjelp for de fattige.' 'Det fortalte de oss ikke', sa mannen. 

'Nevnte de byggefondet?' 

'Nei, hva er det?' 

'I Kirken yder vi alle vårt bidrag til bygging av kapeller. Hvis du blir 
medlem av Kirken, vil du sikkert ønske å delta i dette arbeidet, både med 
din arbeidskraft og med penger. For øyeblikket holder vi akkurat på å bygge 
et nytt kapell her.' sa han. 

'Det er merkelig at de ikke fortalte meg om det' , sa han. 

'Forklarte de velferdsprogrammet for dere?' 

'Nei', sa faren. 'Hva er det for noe?' 

'Vel, vi tror det er riktig å hjelpe hverandre. Hvis det er noen som har 
behov for det, som er syk, som er arbeidsledig, eller er i vanskeligheter 
er hjelpearbeidet planlagt, og det vil bli ventet av deg at du yder din 
skjerv.' Fortalte de at vi ikke har noe profesjonelt presteskap? Vi bi-
drar alle med vår tid, våre talenter, våre midler og vi drar ut på reiser -
alt sammen med sikte på å hjelpe arbeidet fremover. Og vi blir ikke betalt 
for dette med penger.' 

'Dette fortalte de oss ikke noe om', sa faren. 

'Vel, sa grenspresidenten, 'Hvis dere snur ryggen til oss på grunn av en 
liten ting som tiende, er det innslysende at dere ikke er rede til å gå inn 
i denne Kirken. Kanskje har dere allikevel tatt en riktig avgjørelse og 
bør ikke bli medlemmer.' 

I det samme de skulle til å gå, fikk han en plutselig innskytelse, snudde 
seg og sa: 'Har dere noensinne underet dere på hvorfor folk gjør alt dette 
frivillig? Jeg har aldri mottatt regning på tiende, Ingen har noensinne 
kommet for å kreve den inn. Men vi betaler den - og alt det andre også - og 
betrakter det som et stort privilegium å kunne gjøre det. 
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Hvis du kan finne ut hvorfor da ville den kostelige perle (se Matt. 13:45) 
være innenfor rekkevidde, den kostelige perle som Herren sa at kjøpmanne 
var villig til å selge alt han hadde for å få tak i. Men,' sa grenspre-
sidenten, 'det er dere som må ta avgjørelsen. Jeg håper bare dere vil be 
om det.' 

Noen få dager senere kom mannen til grenspresidentens hjem. Han ville 
gjerne vite når han og hans familie kunne bli døpt." (Boyd K. Packer, 
"Av dem som er meget gitt, skal meget kreves." Lys over Norge, april 
1975, s. 3) 

Hva fikk denne mannen til å ønske å slutte seg til Kirken? Skriv de for-
skjellige offergaver som nevnes i historien på tavlen. (Fastoffer, bygge-
fond, velferd.) 

Vi kan også gi penger til misjonærfondet og til wardets eller grenens bud-
sjett. Budsjettpenger brukes til utgifter for å vedlikeholde våre kirke-
bygninger, til mat og annet på sammenkomster i wardet eller grenen, og til 
undervisningshjelpemidler og salmebøker. Føy "misjonærfond" og "budsjett" 
til listen på tavlen. 

bruk av tiende og offergaver 

De tiendepenger og offergaver vi gir Kirken brukes i Herrens verk. Pengene 
disponeres av våre prestedømsledere på de måter Herren har bestemt. Disse 
bidrag hjelper til med å bringe våre brødre og søstre tilbake til vår Fader 
i himmelen. 

Hvorfor trengs det penger for å utføre Herrens verk? 

Her følger noen av de områder våre tiendepenger og offergaver brukes på: 

1. For å hjelpe til i misjonærprogrammet. 

2. For å hjelpe til å vedlikeholde kapeller, templer og andre bygninger. 

3. For å hjelpe til å utdanne unge mennesker på Kirkens skoler, seminarer 
og institutter. 

4. For å hjelpe til å trykke og distribuere leksjonsmateriell. 

5. For å hjelpe til å videreføre genealogi og arbeide for de døde, 

6. For å hjelpe de trengende som ikke kan hjelpe seg selv. 

7. For å hjelpe med utgiftene under general- og områdekonferanser, 

velsignelser for å betale tiende og offergaver 

Hvorfor er det et privilegium å gi tiende og offergaver til Herren? 

Når vi betaler vår tiende og våre offergaver skulle vi villig gjøre det. 
Skriften sier at vi skal gjøre det "ikke med sorg eller av tvang! for Gud 
elsker en glad giver" (2. Kor. 9:7), og hvis et menneske gjør det "uvillig 
blir det regnet som om han hadde holdt gaven tilbake" (Moroni 7:8). 
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President Marion G. Romney hadde en opplevelse som hjelper oss til å forstå 
dette skriftstedet: 

"For omkring femogtyve år siden flyttet søster Romney og jeg inn i et ward 
hvor man nettopp begynte å bygge et møtehus. Størrelsen på det bidrag bis-
kopen mente jeg burde bidra med forbløffet meg. Jeg mente at det var minst 
dobbelt så stort som det skulle ha vært. Imidlertid... sa jeg: 'Vel, bis-
kop, jeg skal betale, men jeg må betale (litt av gangen) for jeg har ikke 
så mange penger.' Og så begynte jeg å betale. Og jeg betalte og betalte 
helt til jeg hadde tre betalinger igjen. Da leste jeg i Mormons bok, slik 
jeg har for vane, og jeg kom til det skriftstedet som sier: '... om et... 
menneske gir en gave... uvillig... blir det regnet som om han hadde holdt 
gaven tilbake, derfor blir' han regnet som ond for Gud" (Moroni 7:8). 

Dette sjokkerte meg, for jeg hadde betalt omkring fem tusen kroner. Vel, 
jeg fortsatte og betalte (resten av det) jeg hadde lovet å betale, og da 
betalte jeg... mer... for å overbevise Herren om at jeg hadde gjort det 
med den riktige holdningen." (Relief Society Magazine, feb. 1968, s. 
84-85) 

Herren har lovet at når vi villig bidrar med tiende og offergaver, vil han 
velsigne oss. Les 3. Nephi 24:10-12. 

Hva lover Herren når vi betaler vår tiende? 

President Joseph F. Smith forteller følgende historie om de velsignelser 
som kommer ved å betale tiende: 

"Jeg kan så levende huske noe som skjedde i min egen barndom. Min mor 
var enke og hadde mange barn å forsørge. En vår da vi åpnet vår potetkjel-
ler, fikk hun guttene sine til å samle sammen et lass av de beste potetene 
hvorefter hun bragte dem til tiendekontoret; det var lite poteter det året. 
Jeg var bare smågutten på den tiden, og jeg kjørte vognen. Da vi svingte 
opp foran trappen til tiendekontoret, klar til å lesse av potetene kom en 
av kontorfunksjonærene ut og sa til min mor: 'Det er en skam at du skulle 
behøve å betale tiende, søster Smith.' Han irettesatte min mor fordi hun 
betalte sin tiende, kalte henne alt annet enn klok og forstandig, og sa at 
der fantes andre som var sterke og istand til å arbeide, som ble underholdt 
av tiendekontoret. Min mor vendte seg mot ham og sa: 'Du burde skamme 
deg, William. Ville du nekte meg en velsignelse? Hvis jeg ikke betalte min 
tiende, ville jeg vente at Herren holdt tilbake sine velsignelser fra meg. 
Jeg betaler ikke bare min tiende fordi det er Guds lov, men fordi jeg venter 
å motta en velsignelse ved å gjøre det. Ved å holde denne og andre lover 
venter jeg at det vil gå meg godt, og at jeg vil bli istand til å sørge for 
mine barn.. .'Og så fikk denne enke sitt navn nedtegnet i Herrens lovbok. 
Denne enke var berettiget til å motta de privilegier som knytter seg til 
Guds hus. Ingen ordinans i evangeliet kunne nektes henne, for hun var 
lydig mot Guds lover, og hun ville ikke svikte sin plikt, selv om hun 
ble frarådet å holde ett av Guds bud av en kirkelig tjenestemann." (Lære-
setninger i evangeliet, s. 19 7-198) 

KONKLUSJON 

Herren har gitt oss tiendeloven så vel som budet om å gi offergaver. Når 
vi gjør dette, bygger vi opp Guds rike. Vi hjelper til med å bringe lykke 
til mange mennesker på jorden, og vi hjelper de som er døde til å motta evan-
geliets velsignelser. 
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Når vi adlyder disse lovene, viser vi vår kjærlighet til vår Fader i himme-
len, hans Sønn, Jesus Kristus og våre brødre og søster. Vi viser også vår 
tro på Gud. Til gjengjeld mottar vi både timelige og åndelige velsignel-
ser som er verdt langt mer enn de pengene vi gir. 

UTFORDRING 

1. Dersom du ikke allerede gjør det så forplikt deg til å betale en ærlig 
tiende og til å være tilstede ved tiendeoppgjøret i år. 

2. Tenk nøye over dine offergaver til Kirken. Hvis du føler at du skulle 
bidra med mer, så gjør det. Bestem deg til å gjøre alt du kan for å frem-
me Herrens verk på denne måten. 

3. Lær din familie velsignelsene ved å betale tiende og offergaver. Hjelp 
dem til å adlyde disse lovene. 

YTTERLIGERE SKRIFTSTEDER 

1. Mos. 14:19-20 (Abraham betalte tiende) 
2. Kor. 31:5-6 (israelittene betalte tiende) 
Nehemias 10:37-38 (Israels barn betalte tiende) 
Alma 13:13-16 (Abraham betalte tiende) 
L&p 64:23 (Hvis vi har betalt tiende, vil vi ikke bli brent) 

LÆRERENS FORBEREDELSE 

Før presentasjonen av denne leksjonen: 

1. Skriv spørsmålet "Vil et menneske rane Gud?" på tavlen. 
2. Se igjennom Evangeliets prinsipper kapitel 32, "Tiende og offergaver". 
3. Be klassens medlemmer om å lese eller presentere historier og skrift-

steder i leksjonen. 
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Å være ærlig Leksjon 31 

Formålet med denne leksjonen er å lære oss viktigheten av å være ærlig 

INNLEDNING 

Eldste Howard W. Hunter skriver om en ung mann som lærte en meget viktig 
lekse: "Jeg husker en ung mann som... reiste rundt med en gruppe som mente 
at det var lurt a gjøre ting som ikke var riktig. Ved noen få anledninger 
ble han tatt i noen mindre overtredelser. En dag fikk jeg en telefon fra 
politistasjonen og fikk vite at han ble holdt der på grunn av en trafikkover-
tredelse. Han hadde kjørt for fort Idet han visste at de ting han 
gjorde kunne hindre ham i å reise på misjon, strammet han seg opp, og da 
han var nitten år gammel, fikk han sitt kall. 

Jeg skal aldri glemme den samtalen vi hadde da han kom tilbake. Han for-
talte meg at'mens han var på misjonsmarken hadde han ofte tenkt på de van-
skeligheter han hadde laget ved å tro at små overtredelser ikke var viktige. 
Men hvilken stor forandring som hadde kommet inn i hans liv. Han hadde fått 
forståelsen av at det ikke finnes noen lykke eller fornøyelse i å bryte 
loven, enten det er Guds lov eller de lover samfunnet pålegger oss... 

Jeg var imponert av den store forandring som hadde funnet sted med den-
ne unge mannen mens han var på misjon og studerte moralske prinsipper. Hvor 
uheldig at han måtte lære dette på den vanskelige måten, men hvilken stor 
velsignelse som kommer når man forstår at man ikke kan være en overtreder 
og føle godt ved det." ("Basic Concepts of Honesty", New Era, feb. 1978, 
s. 4-5) 

Er vi uærlige når vi bryter landets lover? Hvorfor? 

Skriv på tavlen: Vi tror at vi må være ærlige. 

En av trosartiklene skrevet av profeten Joseph Smith fastslår: "Vi tror 
at vi må være ærlige, trofaste... dydige, og at vi må gjøre godt mot alle 
mennesker" (trettende trosartikkel). I dette og mange andre skriftsteder 
har Herren befalt oss å være ærlige i vårt personlige liv og i vår omgang 
med andre. 

Hva betyr det å være ærlig? 

Ærlighet er a gjøre det vi vet er riktig. Det betyr a være sannferdig. 
Hvis vi gir løfter, holder vi dem. Hvis vi har gjeld, betaler vi den. Ær-
lighet er å tale og handle sannferdig. Det betyr at vi ikke lyver, ikke 
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stjeler og heller ikke bryter landets lover. Det betyr at vi ikke bedrar på 
noen måte. 

VIKTIGHETEN AV ÆRLIGHET 

Det er nødvendig å være ærlig hvis vi skal efterleve Jesu Kristi evangelium. 
Et menneske som ikke efterlever sannheten når han får vite om den, er ikke 
ærlig mot seg selv og Gud. For å være ærlige mot seg selv, må man følge sine 
rettferdige følels er. For a være ærlige mot Herren, må man holde de bud 
han har gitt. Vi må være ærlige for å ha Den hellige åndsomvår ledsager. 

Å være ærlige mot oss selv og mot Gud betyr at vi også må være ærlige mot 
alt omkring oss. Hvis vi er det, vil Herren velsigne oss med sin Ånd, 
og vi vil fortjene den tillit, heder og lojalitet dem vi omgås viser oss. 
Uten ærlighet mot andre kan vi hverken tjene dem eller foredle våre kall. 

Tenk over hva du ville gjøre i følgende situasjoner. Bestemte løsninger er 
blitt gitt, men det kan være mer enn én mulig løsning. 

EKSEMPEL 1 

Eldste 0. Leslie Stone husket denne opplevelsen: 

"For ikke lenge siden var barnebarnet vårt, Adam, med søster Stone og meg 
på en tur til California. Ved middagstid stoppet vi for å spise. Da 
serveringsdamen kom med regningen, la jeg ikke merke til hva som sto på 
den og da hun ga meg vekslepengene så jeg at hun bare hadde tatt betaling 
for to smørbrød istedet for tre." 

Hva ville det være ærligst å gjøre? Hvis dette skjedde med deg, hvordan 
kunne du lære dine barn om å være ærlig? 

Eldste Stone fortsatte: 

"Jeg visste at piken ville mangle penger ved dagens slutt, og plutselig 
kom jeg tilå tenke på hvordan min far hadde lært meg å være ærlig. Jeg 
følte at dette var en fin anledning til å lære Adam om ærlighet, og så 
satte vi oss ned og jeg forklarte hva som hadde hendt. Jeg fortalte ham 
at vi hadde et problem. 

Jeg sa at vi kunne dra videre med en gang og beholde vekslepengene og ingen 
ville noen gang vite om det eller vi kunne fortelle piken at vi fremdeles 
skyldte henne for et smørbrød. Det var slett ikke vanskelig å finne ut hva 
vi skulle gjøre, da vi slo fast at dersom vi beholdt pengene, brøt vi budet 
'Du skal ikke stjele.' Vi var enige om at vår himmelske Fader ville være 
misfornøyd med oss og vi ville også bli ulykkelige fordi vi visste i våre 
hjerter at vi ikke hadde vært ærlige. 

Adam og jeg gikk bort til piken ved disken og jeg forklarte henne at hun 
ikke hadde tatt nok betaling av oss og at vi skyldte henne nesten en dol-
lar. Et øyeblikk rødmet hun av forlegenhet, men så takket hun oss for at 
vi hadde fortalt henne om hennes feil. Vi reiste videre med en god følel-
se, og jeg er sikker på at vår himmelske Fader godkjente det vi hadde gjort." 
("Vær ærlig," 0. Leslie Stone, Lys over Norge, august 1975, s. 23) 
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EKSEMPEL 2 

Dette er noe eldste Gordon B. Hinckley minnes: 

"Nylig reiste vi med tog fra Osaka til Nagoya, Japan. På stasjonen var 
venner kommet for å møte oss, og i opphisselsen efterlot min hustru penge-i 
pungen på toget." 

Hva kunne du gjøre hvis du hadde funnet søster Hinckleys pengepung? 

Siden eldste Hinckley tror at de fleste mennesker er ærlige, "ringte han 
stasjonen i Tokyo for å fortelle det. Da toget kom til sitt bestemmelses-
sted omtrent tre timer senere, telefonerte jernbanen for å si at pengepungen 
var der. Vi skulle ikke tilbake via Tokyo, og det gikk mer enn en måned før 
vi fikk den i Salt Lake City. Alt som hadde vært i pengepungen var der da 
vi fikk den tilbake." ("An Honest Man - God's Noblest Work", New Era, 
okt. 1976, s. 47) 

Hva forventer Herren at vi skal gjøre når vi finner en annens eiendel? 

Herren har sagt: "Hvis du finner noget som din næste har mistet, skal du 
søke flittig så at du kan gi ham det" (L&p 136:26). Herren venter at vi 
skal være fullstendig ærlige. For Herren er alt som ikke er fullstendig ær-
lig uærlig; derfor finnes det ikke noe slikt som delvis ærlighet. 

Hvordan kan du vite hva som er ærlig og hva som ikke er det? 

La et klassemedlem lese Moroni 7:16-17. 

Hvem i er kilden til det som er godt? Hvem er kilden til det som er ondt? 
Hva er resultatene av uærlige handlinger? (Ondskap, mangel på tro på Kris-
tus, fornektelse av ham, mangel på tjeneste for Gud.) Hva er resultatene 
av ærlige handlinger? (Godhet, tro på Kristus, tjeneste for Gud,) La 
klassens medlemmer diskutere følgende situasjoner. De skulle bestemme om 
personen som er involvert er fullstendig ærlig. 

1. Far har aldri blitt påtalt for å ha overtrådt trafikkreglene. Han er 
en god sjåfør. Han er alltid årvåken og forsøker å adlyde alle trafikkreg-
ler. 

2. Når han er på arbeidet bruker Jon firmaets frimerker til brev til sin 
syke mor. (Se L&p 42:54) 

3. Jan og Leif er bestevenner. De er villige til å låne hverandre alt. 
Efter at den ene har lånt noe av sin nabo, leverer han det raskt tilbake. 
(Se Mosiah 4:28; L&p 136:25) 

4. Hans Brun arbeider hardt. Han er svært stolt av sitt arbeide. I fri-
tiden bygger han et lite uthus hjemme av materialer han henter på jobben. 

ÆRLIGHET I FAMILIEN 

De fleste av oss trenger å lære å være ærlige. Dette betyr at prestedøms-
bærere ikke bare skulle steve efter å være ærlige selv, men også efter å 
lære sine barn å være ærlige. President N. Eldon Tanner har sagt: 

"Denne opplæringen i ærlighet begynner i hjemmet. Hver av oss har person-
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lige eiendeler... som ikke skulle benyttes uten at eieren gir sitt sam-
tykke. Et barn som respekterer slik ærlighet i hjemmet har ikke like 
lett for å gå på akkord med dette prinsippet utenfor hjemmet. På den 
annen side hvis barnet ikke har fått en slik oppdragelse, kan dette lett 
forårsake manglende respekt for andres rettigheter og eiendeler." ("Ver-
dig en god anbefaling", Lys over Norge, okt. 1978, s. 76) 

Hva kan vi gjøre i våre familier for å undervise om og oppmuntre til ærlig-
het? 

President Brigham Young sa en gang: "Vær ærlig. Ve over dem som gjør krav 
på å være hellige og ikke er ærlige. Ærlige hjerter gir ærlige handlinger." 
(Sitert av Spencer W. Kimball i Faith Precedes the Miracle, s. 234) 

Når vi intervjues for å motta eller forfremmes i prestedømmet eller for å 
få tempelanbefaling, stilles vi spørsmål angående vår verdighet. Disse in-
tervjuene gir oss anledning til å være ærlige overfor våre prestedømsledere 
og bekjenne våre synder. Hvis vi er ærlige (og ærlighet er nødvendig for 
sann omvendelse) kan vi bli tilgitt våre synder og motta kraft i vårt pres-
tedømmet. Ett av spørsmålene som stilles når vi mottar tempelanbefaling er 
om vi er ærlige eller ikke. 

En erfaring som et medlem av Kirken, president Reuben Cario Pacheo fra 
Caracas, Venezuela, hadde, illustrerer den slags ærlighet som forventes 
av oss: 

President Pacheo ønsket å ta sin familie til templet. Efter mange offer 
og mye åndelig forberedelse hevet han og hans familie penger til den lange 
turen. President Pacheo sendte sin datter til banken for å hente fem hundre 
amerikanske dollar. Han sa: "Min hustru tok konvolutten og la den bort 
uten å telle pengene. Kvelden før vi skulle reise, ba jeg om pengene og 
la merke til at konvolutten var uvanlig tung. Da talte vi pengene. De 
hadde gitt oss 4065 dollar. Jeg var forbløffet... kvitteringen fra banken 
viste at vi bare hadde tatt ut 500 dollar - det betød at banken hadde 
gjort en feil på 3500 dollar i vår favør! 

Noen venner av oss som ikke er medlemmer av kirken og som var hjemme hos 
oss den kvelden, forsøkte å overtale oss til å bruke pengene til fornøyel-
se på turen til De forente stater. Jeg hadde, ærlig talt, selv aldri sett 
så mange penger i mitt liv. Imidlertid sa jeg energisk: 'Vi kan ikke be-
holde disse pengene, for de er ikke våre. Formålet med vår tur til tem-
plet er å inngå pakter med Herren. Hva godt vil de gjøre hvis vi er uær-
lige?' 

Vi ga pengene tilbake til banken; de hadde merket at de hadde tapt pen-
ger, men hadde ikke noe skriftlig som viste hvem pengene var utbetalt til. 
Noen av bankfunksjonærene spurte meg den dagen: 'Hvorfor gjorde du det? 
Ingen visste at du hadde pengene.' Mitt eneste svar var: 'Fordi jeg er 
en siste-dagers-hellig.'" (Sitert av Mario G, Echeverri, "Venezuela", 
Ensign, feb. 1977, s. 30) 

Hvordan viste familien Pacheo gjennom sine ord og gjerninger at de er ær-
lige? 

Hvem vet om deres ærlighet? Hva tror du familien følte idet de nettopp 
hadde hatt denne opplevelsen da de ble beseglet i templet? 
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Inviter prestedømsbærere til å fortelle om noe de nylig har opplevd eller 
lagt merke til med det å være ærlige. 

VELSIGNELSENE VED ÆRLIGHET 

Anstrengelse og hardt arbeide kreves for å være ærlig mot andre, mot Herren 
og mot oss selv. Men når vi er ærlige, er belønningene vel verdt det. For 
det første lærer vi selvdisiplin - en karakteregenskap som kan hjelpe oss 
til å lykkes på alle områder i livet. Her følger noen andre velsignelser 
som kommer av å være ærlig: 

VI VISES TILLIT 

Andre mennesker vil stole på oss når vi er oppriktige og ærlige. De vil 
stole på oss og komme til oss for å få hjelp og veiledning. President 
Spender W. Kimball fortalte om en slik mann: 

"På en av turene til Mexico City ble jeg bedt av en av stavspresidentene 
om å ordinere en biskop som var blitt kalt. Jeg var glad over å gjøre det. 
Presidenten og den nylig kalte biskopen kom til vårt rom, og vi pratet og 
ble kjent. Slik jeg husker det ble denne lille, men imponerende mannen, 
presentert som en fullblods aztek-indianer. Dette i seg selv gledet meg 
stort siden jeg alltid har hatt en særlig interesse for indianerne. 

Forskjellige ting ble meg fortalt om ham, hans familie og hans yrke. Det 
virker som om han var ansatt hos en mann med en ganske stor forretning, og 
at vår nye biskop var betrodd å føre regnskapet. Arbeidsgiveren hadde 
bestemt seg for å ta med sin kone til Europa på en heller lang ferietur, 
og han innkalte denne kjære bror og overga ham det totale ansvaret, og han 
innrømmet at dette var den eneste av de ansatte som han hadde så stor til-
lit til at han kunne overlate ham sine bankkonti. 

Da vi la våre hender på denne unge marinens hode svulmet mitt hjerte av stolt-
het og jeg takket Herren for menn som kunne bli vist tillit, og for menn som 
kunne inspirere til tillit og hengivenhet." ( I CRS områdekonferanse i 
Mexico City 1972, s. 32) 

Hva er verdien av å bli vist tillit av venner, omgivelser og arbeidsgiv-
ere? 

Hva er verdien av å bli vist tillit av Herren? 

Når vi er ærlige, inspirerer vi vår neste til å vise tillit til og tro på 
Herren. Følgende historie, som ble fortalt av en av Jacob Hamblins sønner, 
illustrerer dette: 

"En dag sendte min far meg for å selge en hest til en gammel Navajo indi-
anerhøvding. Jeg var liten av vekst, og jeg red på den hesten som skulle 
selges. Den gamle høvdingen kom ut og løftet meg ned fra hesten. Jeg 
fortalte ham at min far ønsket at jeg skulle selge hesten for noen tepper. 
Han tok ut en del vakre tepper, men fordi min far hadde bedt meg om å for-
sikre meg om at jeg gjorde en god handel, ristet jeg på hodet og sa at jeg 
ville ha flere. Han tok så frem to kapper av bøffelskinn og enda flere nye 
tepper. Til sist, da jeg mente jeg hadde gjort en god handle, la jeg rul-
len på min egen hest og red hjem. Da jeg ga teppene* til min far, rullet 
han dem ut, så på dem, og så begynte han å skille dem. Han la teppe efter 
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tepper i en rull og pakket dem sammen og ba meg om å hente hesten min og 
bringe dem tilbake og fortelle høvdingen at han hadde sendt altfor mange. 
Da jeg kom tilbke, tok den gamle høvdingen dem og smilte. Han sa: 'Jeg 
visste at du ville komme tilbake; jeg visste at Jacob ikke ville beholde 
så mange; du vet Jacob er vår far så vel som din far."1 (Fortalt av Le Roi 
C. Snow i Inspirational Talks for Youth av Preston Nibley, s. 101) 

VI BEHAGER GUD 

Vi er ikke Gud til behag når vi er uærlige. De som bærer prestedømmet er 
spesielt ikke til behag når de er uærlige. Hvordan kan en uærlig mann eller 
gutt representere en ærlig, sann og kjærlig Gud? 

Eldste Howard W. Hunter forteller hvordan ærlighet behager Gud og bringer 
personlig glede: "Det finnes en glede som kommer til en av å være ærlig. 
La meg fortelle dere hvordan. På denne måten kan dere ha fellesskap med 
Mesterens, og dere kan ha Den hellige ånd. Overgrep mot ærlighet vil berøve 
dere disse to store velsignelser. Kunne dere tro at en som lyver eller 
jukser... kunne ha fellesskap med Mesteren eller ha Den hellige ånd med 
seg?" ("Basic Concepts of Honesty", New Era, feb. 1978, s. 5) 

VI HAR GODE FØLELSER FOR OSS SELV 

Når vi er ærlige, har vi gode følelser for oss selv. 

Hvordan føler vi større respekt for oss selv når vi er ærlige? 

Et ærlig menneske har selvrespekt. Det har ingenting å skjule og kan se 
hvem som helst i øynene. Et uærlig menneske føler seg på den annen side 
billig, flau og ofte redd. Og det skulle han; uærlighet går aldri upåaktet 
hen. Eldste Howard W. Hunter spør: "Tror du at du kan være alene når du 
begår en uærlig handling? Tror du at du ikke vil bli lagt merke til når du 
jukser til en eksamen selv om du er den eneste i rommet?" ("Basic Concepts 
of Honesty", New Era3 feb. 1978, s. 5) 

VI PÅVIRKER ANDRE TIL DET GODE 

Vår ærlighet er en innflydelse til det gode - både for vår familie og for 
andre. President Spencer W. Kimball forteller om et tilfelle da et godt ek-
sempel påvirket andre: 

"På toget fra New York til Baltimore satt vi i spisevognen sammen med en 
forretningsmann som vi samtalte med. 

'Har du vært i Salt Lake City? Har du hørt Tabernakelkoret?' Og disse 
spørsmålene ledet oss naturligvis til de gyldne spørsmålene. 'Hvor meget 
vet du om Kirken og dens lærdommer, fremgangsmåter og folk?' 

'Jeg vet lite om Kirken', sa denne mannen som (bygger hus) i New York, 
'Men jeg kjenner ett av dens medlemmer.' 

'Jeg har en underentreprenør som arbeider for meg,' fortsatte han. 'Han 
er ærlig og full av rettskaffenhet. Jeg har aldri bedt ham om å gi meg et 
anbud på en jobb. Han er ærligheten selv. Hvis de siste-dagers-hellige 
er som denne mannen, vil jeg gjerne vite mer om en Kirke som frembringer 
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slike hederlige menn.' Vi lot ham få med seg noe litteratur og sendte 
misjonærene i New York for å undervise ham." (I CR, områdekonferanse i 
Mexico City, 1972, s. 30) 

KONKLUSJON 

Herren har befalt oss å være ærlige. Vi må derfor skille mellom ærlige og 
uærlige handlinger. Vi må være ærlige i tanker, ord og gjerninger i våre 
hjem, i nabolaget og i Kirken. Vi må også undervise våre barn om ærlighet. 
Hvis vi gjør disse ting, vil vi alltid ha en god samvittighet, fred i sin-
net, en følelse av å bety noe og Den hellige ånds ledsagelse. 

Les Mosiah 4:30. 

Hva råder kong Benjamin oss til å gjøre i denne advarslen? 

Bær ditt personlige vidnesbyrd om ærlighetens prinsipp dersom du føler deg 
inspirert til det. 

UTFORDRING 

1. Vurder i løpet av kommende uke dine tanker, ord og gjerninger for å prøve 
din lydighet mot budet om å være ærlig. Søk Herrens hjelp til å overvinne 
den uærlighet du måtte finne i ditt personlige liv. 

2. Fedre: Rådfør deg med din hustru for å finne ut hvordan dere kan lære 
deres barn dette rettferdige prinsipp. 

3. Unge menn: Bestem nå å være ærlig mot dine foreldre og ledere i Kirken. 
Bestem å adlyde Guds lover og landets lover. 

YTTERLIGERE SKRIFTSTEDER 

2. Mos. 20:15-16 (bud om ikke å stjele eller bære falsk vidnesbyrd) 
Alma 27:27 (Ammons folk var fullkomment ærlige og rettskafne) 
3. Nephi 1:22 (Satan sender løgn for å ødelegge troen) 
L&p 42:20-21 (straff for tyver og løgnere) 
L&p 51:9 (ethvert menneske skal være ærlig) 
L&p 97:3 (Herren godtar de ærlige) 
L&p 98:10 (søk og opphold ærlige og vise menn) 

LÆRERENS FORBEREDELSE 

Før presentasjonen av denne leksjonen: 

1. Se igjennom Evangeliets prinsipper, kapitel 31, "Ærlighet". 
2. Inviter prestedømsbærere til å fortelle om eksempler på ærlighet de 

nylig har erfart eller lagt merke til. 
3. Be klassens medlemmer om å lese eller presentere historier og skrift-

steder i leksjonen. 
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Rene tanker Leksjon 32 

Denne leksjonen skulle hjelpe til å styrke vår forpliktelse om å ha rene 
tanker. 

INNLEDNING 

President Spencer W. Kimball fortalte en gang følgende fabel for å illus-
trere hvordan rene tanker og rettferdig livsførsel påvirker et menneske: 

Mester Georg hadde ført et ondt liv. Han hadde vært uærlig. Han hadde 
vært en spiller og en dranker, og ansiktet hans gjenspeilte det liv han 
hadde ført. Det var et meget ondt ansikt. 

En dag ble han forelsket i en enkel landsens pike som het Jenny Mere, og 
han ba henne om å gifte seg med ham. Hun fortalte ham at hun aldri kunne 
gifte seg med en mann med et ansikt som så så ondt ut. Hun ønsket en mann 
med et ansikt som en helgen fordi kjærligheten gjenspeiles i et menneskes 
ansikt. 

Mester Georg bestemte seg for at han ville forandre sitt liv, men han 
visste at Jenny Mere ikke ville gifte seg med ham slik han var. Så gikk 
mester Georg til en mann som var ekspert på å lage voksmasker. Denne 
mannen valgte en maske, varmet den opp og festet den på mester Georgs an-
sikt. Da han så seg i speilet, så mester Georg at han hadde ansiktet 
til en helgen som elsket inderlig. Hans utseende var så annerledes at 
Jenny Mere snart gikk med på å gifte seg med ham. 

De kjøpte et lite hus på landet som også hadde en liten have. Mester 
Georg fant snart ut at hele hans liv var forandret. Han ble i teressert 
i naturen og verden omkring ham. Han ble fylt av vennlighet og kjærlighet. 

Men mester Georg var ikke tilfreds med bare å begynne et nytt liv. Han 
gjorde sitt beste for å gjøre opp for fortiden. Han forsøkte å gi tilbake 
alle pengene han hadde skaffet seg på uærlig vis. Hver dag ble hans karakter 
mer rettferdig og hans tanker renere. 

Ved en tilfeldighet oppdaget noen av hans gamle venner hvor han var. De 
kom til ham i haven og forsøkte å overtale ham til å vende tilbake til sitt 
gamle onde liv. Da han nektet, angrep de ham og rev masken av ansiktet 
hans. 
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Han hang med hodet. Han følte det som om det nye livet var slutt og ek-
teskapet ødelagt. Mens han sto med hodet bøyet og masken på gresset ved 
føttene, kom Jenny Mere løpende mot ham og kastet seg på kne foran ham. 
Hva tror du hun så da hun så opp på ham? Jo'. Linje for linje og trekk 
for trekk var hans ansikt det samme som masken. Han hadde fått en helgens 
ansikt. 

Efter å ha fortalt historien sa president Kimball: "Det er ingen tvil om 
at det liv man fører og de tanker man tenker tegner seg tydelig i ansiktet." 
(Tilpasset fra "Å være verdig til å bære prestedømmet", Lys over Norge, okt. 
1975, s. 21) 

VÅRE TANKER FØRER TIL HANDLINGER 

Hvordan påvirker våre tanker våre gjerninger? 

President David 0. McKay talte ofte om den virkning tankene har på gjer-
ninger. Ved en anledning sa han: "Tanker er gjerningenes frø og går 
forut for dem... Frelserens stadige ønske og anstrengelse var å innpode 
rettferdige tanker i sinnet, rene motiver og edle idealer idet han godt 
visste at riktige ord og gjerninger unngåelig ville følge." (Stepping 
Stones to an Abundant Life, s. 206) 

Hva hjelper et menneske til å bli rettferdig og trofast i alle ting? 

En del av et rettferdig liv er å ha rene tanker. Nephi er et godt eksempel. 
Som sønn av en stor profet, søkte Nephi å motta åpenbaring, akkurat slik som 
hans far. Hans rettferdighet ble belønnet, og han ble selv profet for 
sitt folk. 

Hva gjorde Nephi som hjalp ham til å være rettferdig? 

Nephi gir oss nøkkelen til hvordan han ble istand til å leve rettferdig da 
han skrev: 

"For min sjel fryder seg over skriftene, mitt hjerte gransker dem og jeg 
skriver dem til mine barns lærdom og nytte. Se, min sjel fryder seg i det 
som hører Herren til, og mitt hjerte overveier stadig det jeg har sett og 
hørt." (2. Nephi 4:15-16). 

Våre tanker påvirker i stor grad våre handlinger. Hvis vi tenker rettferdige 
tanker, vil vi utføre rettferdige gjerninger. Hvis vi tenker onde tanker, 
vil vi til sist begå de synder vi har tenkt på. 

President David 0. McKay fortalte følgende historie: 

"For mange år siden mens jeg presiderte over den europeiske misjonen, kom 
en ung mann til meg, og tilsto en uriktig og syndig handling. Han rettfer-
diggjorde seg selv ved å si at han tilfeldigvis var i en bokkhandel da den 
skulle stenge, og at han, idet døren ble låst, gav efter for fristelsen. 
Han gav omstendighetene skylden for sitt feilgrep. 

'Men,' sa jeg, 'Det var ikke omstendighetene om å gjøre, det var heller 
ikke den stengte døren, eller fristelsen om å gjøre. Du hadde tenkt på 
det før du gikk til den bokhandelen. Hvis du aldri hadde tenkt på handling-
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en, ville det ikke ha vært noen slags omstendigheter som ville ha kunnet 
friste deg, en misjonær, til å begå en slik feil. Tanken går alltid forut 
for handlingen. 1,1 ("Cleanliness Is Next to Godliness", Instructor, mars, 
1965, s. 86). 

James Allen skrev en gang: 
"Et menneskes sinn kan sammenlignes med en have som kan være flittig stelt 
eller somhar fått lov til å gro helt igjen; men enten den er velstelt 
eller forsømt, må og vil den frembringe noe. Dersom ingen nyttige frø 
blir sådd der, vil en overflod av unyttige ugressfrø komme dit av seg selv 
og vil fortsette å mangfoldiggjøre seg. 

Akkurat som en gartner dyrker sin have, holder den fri for ugress og dyrker 
blomster og frukter som han vil han, kan et menneske pleie sitt sinns have 
og luke ut alt galt og unyttig og alle urene tanker og pleie til fullkom-
menhet rettferdighetens, nyttens og de rene tankenes blomster og frukter. 
Ved å følge denne fremgangsmåten oppdager et menneske før eller siden at 
han er sin egen sjels hovedgartner, sitt eget livs reder. Han forstår 
også... med stadig økende nøyaktighet, hvordan tankens krefter og sinnets 
elementer virker forvå forme hans karakter, omstendigheter og fremtid." 
(As A Man Thiriketh, s. 15) Hva må vi gjøre for å ha en have som pro-
duserer god mat og gode blomster? Hva har vi gjort hvis vår have produserer 
ugress? 

Hva må vi gjøre for å ha et sinn som leder oss til gode hai dlinger? Hva har 
vi gjort hvis vårt sinn fører oss til onde og verdiløse handlinger? 

Eldste Bruce R. McConkie har sagt: "Hvis vi i våre hjerter grubler over de 
ting som hører rettferdigheten til, skal vi bli rettferdige." ("Think 
on These Things", Ensign3 jan. 1974, s. 48) Sagt på en annen måte: "Her-
ren har sagt at han ikke bor i vanhellige templer, men i de rettferdiges 
hjerter bor han" (Alma 34:36) Rene tanker hjelper oss til å leve slik 
at Herrens ånd vil være med oss; og hvis vi har Den hellige ånd med oss, 
vil våre liv til sist bli renset. 

Å HOLDE TANKENE RENE 

La et klassemedlem lese Filip. 4:8. 

Hva forteller Paulus oss at vi skal tenke på? Skriv svarene på tavlen. 
(Det som er sant, ærlig, rettferdig, rent, skjønt, godt, dydig eller 
prisverdig.) 

Det er ikke nok å holde vårt sinn borte fra ondskap hvis vi skal bli som 
Kristus. Vi må stadig i våre sinn ha gode og dydige tanker. Når vi kan, 
skulle vi tenke på evangeliets sannheter. En av de beste måter å gjøre det-
te på er å holde det løfte vi gir når vi tar del i nadverden; om alltid 
å huske Frelseren. 

Da president Spencer W. Kimball var medlem av De tolvs quorum, sa han: "Når 
du leter i ordboken efter det aller viktigste ordet, vet du da hvilket 
ord det er? Det kunne være 'huske'. Fordi dere alle har inngått pakter -
dere vet hva dere skal gjøra, og dere går til nadverdsmøtet hver sabbats-
dag - for å ta del i nadverden og lytte til prestenes bønn om at de alltid 
må huske ham og holde hans bud som han har gitt dem'. ("Circles of Exalta-
tion", tale til seminar - og instituttpersonell ved Brigham Young University, 
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28. juni 1968) Hvordan kan vi alltid huske Frelseren? (La en eller to av 
klassens medlemmer fortelle om sine ideer om hvordan vi alltid kan huske 
ham.) 

Den store profeten Alma ga noen kloke råd til sin sønn Helaman som kunne 
hjelpe oss til alltid å huske Frelseren. 

La et klassemedlem lese Alma 37:35-37. 

Hvilken forskjell ville det utgjøre om vi alltid henledet våre tanker på 
Herren? (Vi kan motstå fristelse og utvikle større tro, lydighet og kjær-
lighet.) 

Hvordan kan bønn hjelpe oss til å holde våre tanker og handlinger rene? 

Onde påvirkninger omgir oss i verden, og Satan bruker disse ting for å 
prøve å påvirke våre sinn. Han har mange måter å friste oss på, men vi kan 
gjøre meget for å slå ham dersom vi unngår å lytte til og lese om eller 
se på ting som er onde. Eldste J. Thomas Fyans har klargjort dette prin-
sippet ved å bruke elvene i Syd-Amerika for å il lus trere hvordan våre tan-
ker blir påvirket av hva vi leser eller ser: 

"Et interessant trekk ved (elvene i Syd-Amerika) er deres ulike farver. 
Elven Madeira kalles for eksempel en hvit elv fordi vannet bærer med seg 
fine leirpartikler på sin vei. Den sorte farven på Rio Negro kommer fra 
nedbrytelsen av organiske stoffer som den tar med seg fra de skogene den 
flyter gjennom. Nok andre elver renner over hvite sandbanker og virker of-
te smaragdgrønne eller turkisblå. 

Akkurat som disse elevene er farvet av de stoffer de tar med seg på sin 
vei, blir våre tankers elver farvet av det stoff de flyter gjennom." (I 
CR, områdekonferanse i Buenos Aires 1975, s. 28-29) 

Hvordan ligner et sinn på en elv? (Akkurat slik elven blir farvet av det 
den berører, påvirkes våre tanker av det vi leser, ser eller hører.) 

Hvilke onde ting bruker Satan for å forsøke å påvirke våre tanker? (Por-
nografi, umoral eller uanstendige mennesker, vulgært sprog og visse for-
mer for musikk, dans og underholdning) 

Fordi de er så ødeleggende for vår åndelighet, skulle vi unngå onde ting 
som vil gjøre at våre tanker blir onde. Men noen ganger må vi, uansett, 
hvor hardt vi forsøker å holde våre sinn rene, ta hånd om en umoralsk el-
ler ond tanke som presser seg frem. Vi lever i en verden full av ondskap, 
og det er ofte umulig å unngå konfrontasjon med ondskap. Hva gjør vi når 
vi står overfor en slik situasjon? 

Eldste Boyd K. Packer har forklart oss en måte vi kan kjempe mot onde 
tanker på: 

"Sinnet er som en scene - teppet er alltid oppe bortsett fra når vi sover. 
Det fremføres alltid noe på denne scenen. Det kan være en komedie, en tra-
gedie, interessant eller kjedelig, godt eller dårlig; men alltid spilles 
det noe på sinnets scene. 
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Har du lagt merke til at uten noen egentlig hensikt fra din side kan en 
mørk liten tanke snike seg inn fra siden og tiltrekke seg din oppmerksom-
het midt i nesten hvilken som helst forestilling?... 

Hvis du tillater den å gå videre, vil alle tanker som er dydige forlate 
scenen. Du vil da bli overgitt til urettferdige tankers innflydelse fordi 
du samtykket i det. Hvis du gir efter for dem, vil de, på ditt sinne scene, 
fremføre hva som helst som er innenfor dine tolleransegrenser for deg. De 
kan spille om emner som bitterhet, sjalusi eller hat. De kan være vulgære, 
umoralske eller til og med demoraliserende... 

Hva gjør du når det skjer noe slikt?... 

Jeg skal lære deg noe. Velg fra Kirkens hellige musikk en yndligssalme, 
en med tekst som er oppløftende og musikk som er ærbødig, en som får deg 
til å føle noe som ligner inspirasjon. Gjennomgå den omhyggelig i ditt 
sinn. Lær din utenat. Selv om du ikke har hatt noen musikalsk opplæring, 
kan du tenke gjennom en salme. 

Bruk nå denne salmen som det sted dine tanker går til. Gjør den til din 
sikkerhetsventil. Når du oppdager at disse mørkets skuespillere har 
sklidd inn på ditt sinns scene fra dine tankers ytterste grenser, så lat 
som om du setter på en plate med den salmen. 

Når musikken begynner og ordene former seg i ditt sinn, vil de uverdige 
tankene liste seg skamfulle bort. Salmen vil forandre hele stemningen på 
scenen i ditt sinn. Fordi den er oppløftende og ren, vil de dårlige tan-
kene forsvinne, for likesom dyd ikke vil blande seg med det som er dårlig, 
kan ikke ondskap tollerere lysets nærhet.. 

Så snart du lærer å rydde ditt sinns scene for uverdige tanker, så vær opp-
tatt med å lære verdifulle ting. Forandre ditt miljø slik at du har en 
ring rundt deg som vil inspirere til gode og oppløftende tanker. Vær opp-
tatt med ting som er rettferdige." (Teach Ye Diligently, s. 46-47) 

Hvilke andre metoder kan vi bruke for å kanalisere våre tanker? (Be. Si-
tere et dikt, skriftsted eller en tanke. Tenke på en hellig erfaring eller 
et hellig sted.) 

"Virkelig lykke er ikke avhengig av ytre ting... Den slags lykke som blir 
hos deg er den lykke som er et resultat av indre tanker og følelser. Du må 
tenke slik mens du er ung. Du må pleie ditt sinn hvis du ønsker å oppnå 
varig lykke. Du må utstyre ditt sinn med interessante tanker og ideer. 
For et tomt sinn kjeder seg og kan ikke utholde seg selv. Et tomt sinn 
søker fornøyelse som erstatning for lykke." (William Lyon Phelps, sitert av 
Harvey Fletcher, The God Life, s. 137) 

Les Salme 1:1-3. 

KONKLUSJON 

Våre tanker påvirker våre gjerninger. Rene tanker og-ønsker fører oss til 
å leve rettferdig. Onde tanker får oss til å miste Herrens ånd og kan lede 
oss til å gjøre ondt. 
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For å holde våre sinn rene, skulle vi alltid streve efter å tenke på det som 
er av Gud. Vi skulle tenke over evangeliets sannheter og alltid be. Når vi 
gjør dette, er vi lovet store velsignelser. Herren har lovet: "La alltid 
dine tanker være prydet med dyd; da skal du ha større frimodighet for Guds 
åsyn... Den hellige Ånd skal stadig være din ledsager" (L&p 121:45-46). 

Vi kan holde våre tanker rene ved å unngå ondskap i våre liv. Når en dår-
lig tanke kommer inn i våre sinn, skulle vi øyeblikkelig begynne å tenke 
på noe inspirerende. Vi kan bruke en salme, et dikt, skriftsted eller en 
annen tanke for å gjøre dette. Vi kan også begynne å be når en uren tanke 
kommer inn i våre sinn. 

UTFORDRING 

1. Husk å tenke på det som hører Herren til flere ganger om dagen. Gjør 
ditt beste for alltid å huske ham 

2. Husk at ditt sinn er som en have. Gjør ditt beste for å få frem.rett-
ferdige tanker der. 

3. Bestem deg for en måte å kanalisere tankene dine på. En god måte er å 
lære en av dine yndlingssalmer, et skriftsted eller et^dikt utenat. Når 
du står overfor en uren tanke, tenker du øyeblikkelig på de ordene du har 
lært utenat. De vil tvinge bort den onde tanken. 

LÆRERENS FORBEREDELSE 

Før presentasjonen av denne leksjonen: 

1. Planlegg å engasjere de unge prestedømsbærerne i klassen så meget som 
mulig i leksjonen slik at den vil gjøre inntrykk på dem. 

2. Be klassens medlemmer om å lese eller presentere historier og skrift-
steder i leksjonen. 
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Å tilgi 
og bli tilgitt 

Leksjon 23 

Formålet med denne leksjonen er å motivere oss til å tilgi andre og lære 
hvordan vi selv skal ta imot tilgivelse. 

INNLEDNING 

I følgende lignelse lærte Frelseren oss om vår himmelske Faders kjærlighet 
til oss: 

En mann hadde to sønner. Den yngste sønnen ble utilfreds med livet hjemmet 
og ba faren om sin del av familiens gods. Han dro så til et annet land der 
han raskt kastet bort alle pengene sine og brøt Guds bud. 

Da den egensindige sønnen hadde brukt alt han hadde, inntraff det en stor 
hungersnød. Han ble snart sulten, så han fant et arbeide med å mate griser. 
Men han var fremdeles så fattig og sulten at han ville spise den maten gri-
sene fikk. 

I sine lidelser forsto den unge mannen sine feil. Han husket at selv hans 
fars tjenere hadde nok å spise. Han bestemte seg for å vende hjem og be 
om å få leve som en tjener. Da han nærmet seg hjemmet, så faren ham komme, 
og han løp ut for å møte ham. Da de omfavnet hverandre, sa sønnen: "Far, 
jeg har syndet mot himmelen og for dig, og jeg er ikke verdig lenger til å 
kalles din sønn." Men faren var så lykkelig over å ha sønnen hjemme igjen 
at han tok sin beste kappe og la rundt ham. Han ga ham sko og satte en 
ring på hans finger. Så befalte han tjenerne å lage istand en stor fest. 

Da den eldre broren, som hadde vært trofast, så hva som hendte, følte han 
seg såret. Faren hadde ikke gitt fuzir, en slik fest. Faren trøstet ham ved 
å fortelle ham at alt familien eide skulle bli hans. Broren hadde ødslet 
bort sin arv, men hans hjemkomst ga grunn til å glede seg. Han sa: "Den-
ne din bror var død og er blitt levende, var tapt og er funnet." (Se Lukas 
15:11-32) 

Vi har alle syndet på en eller annen måte. Og fordi Herren elsker oss, led 
og døde han for å gi oss en måte hvorved vi kunne bli tilgitt våre synder. 
Da han talte om sitt offer, sa han: "For se, jeg, Gud, har lidt dette for 
alle, foråt de ikke skulde lide hvis de vilde omvende sig" (L&p 19:16). 

Vis bilde 33-a. "Kristus led for våre synder i Getsemane have". 

I et annet skriftsted har Herren sagt: "Se, den som har omvendt sig fra 
sine synder, er tilgitt, for jeg, Herren, kommer dem ikke mer ihu" (L&p 
58:42). Vi må alle omvende oss for å få tilgivelse fra Herren. Når vi om-
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vender oss, fryder vår himmelske Fader seg - akkurat som faren i lignelsen. 
Tenk på ditt eget liv og den glede du føler når du omvender deg og blir til-
gitt. 

Hva måtte den unge sønnen i lignelsen gjøre for å forandre sitt liv? (For-
stå sine feil, komme hjem og bekjenne sine synder.) 

Hvilke følelser tror du sønnen hadde mens han var på vei hjemover? (Han 
kan ha vært redd for å bli forkastet. Han kan ha følt seg lykkelig over å 
reise hjem. Han kan ha følt at han gjorde det som var riktig.) 

Hvordan tror du han følte seg efter at faren hadde ønsket ham velkommen? 
Hvordan føler du overfor Frelseren idet du vet at hans lidelse gjorde det 
mulig for deg å bli tilgitt for dine synder? 

TILGIVELSE BRINGER GLEDE 

Alma den yngre var sønn av en Guds profet, men han hadde begått noen al-
vorlige synder. En av hans verste synder var hans forsøk på å ødelegge 
Guds Kirke ved å lede folket bort fra sannheten. Som leder for Kirken 
følte Almas far stor sorg over sønnens ondskap, og han ba ofte til Herren 
om at sønnen måtte omvende seg fra sine gjerninger. 

På grunn av farens tro og bønner, fikk Alma den yngre en dag besøk av en 
engel. Engelen talte med slik kraft at Alma begynte å skjelve. Han ble 
overbevist om Guds store makt. Engelen befalte Alma å slutte med sine 
forsøk på å ødelegge Kirken. Da engelen forlot ham, var Alma så overvel-
det at han ikke kunne tale. Han falt til jorden og hadde ingen styrke på 
tre dager. Da han kunne tale igjen, fortalte han folket at han hadde opp-
levet en stor forandring i sitt liv og at han hadde omvendt seg fra sine 
synder. Alma bestemte seg til å gjøre opp for de synder han hadde begått, 
Hans anstrengelser var så store at han bli en stor misjonær og senere Kir-
kens profet. (Se Mosiah 27) 

Da han beskrev sin opplevelse, sa Alma: 

"I tre dager og tre netter ble jeg plaget med en fordømt sjels smerter. 

Og det skjedde at mens jeg ble plaget med pinsler, mens jeg ble opprørt 
ved tanken på mine mange synder, se, da husket jeg også å ha hørt min far 
profetere til folket angående Jesu Kristi, Guds Sønns, komme for å sone 
for verdens synder. 

Da mitt sinn ble grepet av denne tanken ropte jeg i mitt hjerte: 0 Je-
sus, du Guds Sønn, ha medlidenhet med meg som er i bitterhets galde og 
omgitt av dødens evige lenker. 

Og se nå, da jeg tenkte dette kunne jeg ikke mer huske min smerte, jeg 
ble ikke opprørt mer av erindringen om mine synder. 

0, hvilken glede og hvilket vidunderlig lys jeg så, ja, min sjel ble fylt 
med like så stor glede som min smerte hadde vært! 

Ja,... intet kunne være så heftig og så bittert som min smerte. Ja, og... 
på en annen side kan det ikke være noe så vidunderlig og søtt som min 
glede." Alma 36:16-31, 
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Hva gjorde Alma for å bli tilgitt? (Omvendte seg og påkalte Gud for å be 
om tilgivelse.) 

Hvordan visste Alma at han var blitt tilgitt? (Hans sjel ble fylt med 
glede.) 

Kong Benjamins folk kjente også den glede som kom fra å få tilgivelse. Da 
de hørte kong Benjamins siste store tale, omvendte de seg og ba om tilgivel-
se for sine synder. Skriften forklarer at "Herrens Ånd kom over dem, og de 
ble fylt med glede, for de hadde fått tilgivelse for sine synder og hadde 
fred i samvittigheten på grunn av den sterke tro de hadde på Kristus" (Mo-
siah 4:3). 

DET KREVES AT VI TILGIR ALLE MENNESKER 

På grunn av Frelserens fullkomne kjærlighet til oss, tilgir han oss villig 
hvis vi i sannhet omvender oss. Til gjengjeld har han bedt oss om å bli 
ham lik. Hvis vi skal bli ham lik, må vi være villige til å tilgi hveran-

La et medlem av klassen lese Lære og pakter 64:8. 

Hvorfor rettet Kristus på sine disipler? (De tilgi ikke hverandre.) 

La et medlem av klassen lese Lære og pakter 64:9-11. Skriv på tavlen: 
Av ,'uVj" fordres deb at I skal tilgi ille mennesker. 

Hva mener Herren når han sier at vi selv gjør en større synd når vi ikke 
tilgir? 

Jesus illustrerte tilgivelsens prinsipp ved å fortelle lignelsen om den 
utakknemlige tjener: 

En tjener skyldte sin herre ti tusen talenter - en stor pengesum. Da det 
var på tide å tilbakebetale gjelden, bønnfalt tjeneren sin herre om å ha 
tålmodighet; han hadde ikke pengene, men med tiden skulle han betale dem 
tilbake. Herren følte medlidenhet med tjeneren og efterga ham gjelden. Den-
ne samme tjeneren gikk imidlertid ut og krevet betaling fra en medtjener 
som skyldte ham et svært 1 i te pengebeløp. Da mannen ikke kunne betale, lot 
tjeneren ham kaste i fengsel. Da herren fikk høre hva som hadde hendt, ble 
han meget sint på den ubarmhjertige tjeneren og fikk ham til å betale alt 
han skyldte. (Se Matt. 18:21-24) 

Jesus avsluttet lignelsen ved å lære folket: "Således skal også min him-
melske Fader gjøre med eder om ikke enhver av eder av hjertet tilgir sin 
bror" (Matt. 18:35). 

Hvordan ligner vi på tjeneren som fikk eftergitt sin stor gjeld? Hvis vi 
ikke tilgir andre, hvordan ligner vi da på den ubarmhjertige tjeneren? 

Det største eksempel på tilgivelse kommer fra Frelserens liv. Da han i 
dødskval hang på korset, ba han om at Faderen ville tilgi soldatene som 
korsfestet ham: "Fader", sa han, "forlat dem! for de vet ikke hvad de 
gjør" (Luk, 23:34). 

President Spencer W. Kimball har sagt: "For å gjøre det som er riktig, må 
vi tilgi, og vi må gjøre det uansett om vår motstander omvender seg eller 
ikkej uansett hvor oppriktig forvandlingen er, og uansett om vedkommende ber 
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om vår tilgivelse eller ikke. Vi må følge det eksempel og den rettesnor 
som Mesteren ga." (Tilgivelsens mirakel, s. 260) 

VI FÅR FRED NÅR VI TILGIR ANDRE 

Ofte blir vi bitre og sinte når noen har syndet mot oss. Disse følelsene 
kan gjøre livet trist selv om vi ikke har gjort noe galt. Hvis vi lar 
disse følelsene forbli i vår sjel, vil vi drive bort Herrens ånd. Dette er 
en grunn til at Herren har befalt oss å tilgi dem som sårer oss. 

President John Taylor sa: "Det bringer fred og glede å ha tilgivelsens 
ånd i vårt hjerte og kaste ut av det hatets og bitterhetens ånd." (Sitert 
av Heber J. Grant i CR, okt. 1920, s. 7) 

Den fred som kommer fra å tilgi andre vises i følgende historie fortalt av 
president Spencer W. Kimball: 

I 1918 ble tre politimenn myrdet da de forsøkte å arrestere noen forbrytere. 
Glenn Kemptons far var en av de politimenn som ble drept. Noe senere ble 
morderne fanget, stilt for retten og satt i fengsel på livstid. 

Hvordan ville du føle overfor en som hadde tatt din fars liv? Hvorfor 
ville det være vanskelig å tilgi en slik mann? 

Bror Kempton beskrev sin erfaring på denne måten: 

"Jeg var dengang en ung gutt i begynnelsen av tenårene, og i mitt hjerte 
bygget det seg efterhvert opp en bitterhet og et hat mot ham som hadde 
drept min far, for Tom Powers hadde tilstått at han hadde drept min far. 

Årene gikk, jeg vokste opp, men fremdeles gikk jeg og bar på denne følelsen. 
Jeg gjorde meg ferdig med gymnasiet, og fikk derefter et kall om å reise 
på misjon til øststatene. Der økte mine kunnskaper og mitt vidnesbyrd om 
evangeliet raskt, eftersom jeg brukte all min tid til å studere og forkynne 
det. En dag mens jeg leste i Det nye testamente, kom jeg til det femte 
kapitel i Matteus-evangeliet, vers 43-45, hvor Jesus sa: 

'I har hørt at det er sagt: Du skal elske din næste og hate din fiende. 
Men jeg sier eder: Elsk eders fiender, velsign dem som forbanner eder, gjør 
vel imot dem som hater der, og bed for dem som forfølger eder, foråt I kan 
bli eders himmelske Faders barn...'" 

Les Matt. 5:43-45 sammen med klassen. 

Bror Kampton fortsatte: 

"Her hadde jeg for meg Frelserens ord, hvor han sa at vi skulle tilgi, 
og dette gjaldt meg. Jeg leste disse versene om og om igjen, og frem-
deles betydde de ikke annet enn tilgivelse. Ikke lenge efterpå fant jeg 
flere av Frelserens ord i det 64. kapitel i Lære og pakter, vers 9 og 
10, " 

Les igjen Lære og pakter 64:9-10 sammen med klassen. 

"Jeg visste ikke om Tom Powers hadde omvendt seg eller ikke, men jeg visste 
at jeg måtte avlegge ham et besøk efter at jeg kom hjem, det var akkurat 
det jeg bestemte meg for å gjøre før jeg dro fra misjonsmarken. 
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Efter at jeg kom hjem, giftet jeg meg med en fin siste-dagers-hellig pike, 
og Herren velsignet vårt hjem med fem deilige barn. Årene svant hurtig hen, 
Herren hadde vært god mot oss, men allikevel følte jeg meg skyldbevisst hver 
gang jeg tenkte på den avtalen som jeg ikke hadde holdt. 

For noen få år siden like før jul, en årstid hvor Kristi kjærlighet er 
tilstede i så rikt monn og vi alle blir så fylt av den ånd som gir og til-
gir , bef an t min hustru ogjegoss på et kort besøk i Phoenix. Midt på efter-
middagen den andre dagen var vi ferdige med våre forretninger og tok fatt 
på hjemmveien. Underveis fortalte jeg at jeg hadde lyst til å kjøre en 
omvei via Florence, hvor delstatens fengsel ligger, noe min hustru umiddel-
bart sa seg enig i. 

Vi kom utenom besøkstiden, men jeg gikk inn, spurte efter fengelsinspek-
tøren og ble vist inn på hans kontor. 

Efter at jeg hadde presentert meg og fortalt at jeg gjerne ville snakke 
med Tom Powers, så fengelsinspektøren noe forundret ut, men efter et øye-
blikks nølen, sa han: 'Det lar seg sikkert ordne.' Derefter sendte han 
en av vaktene avgårde og ikke lenge efterpå kom han tilbake med Tom. Vi 
ble presentert for hverandre, og ble vist inn i et annet værelse hvor vi 
snakket lenge sammen. Vi gikk tilbake til den kalde, grå februarmorgenen 
for tredve år siden og gjenoppfrisket hele den forferdelige tragedien. Jeg 
tror vi må ha snakket sammen halvannen time, og til slutt sa jeg: 'Tom, 
du begikk en feil, og for denne feil er du blitt stående i gjeld til sam-
funnet, en gjeld som jeg føler du må fortsette å betale avdrag på, på sam-
me måte som jeg må fortsette å betale prisen for å ha blitt oppdratt uten 
en far."' 

Vis bilde 33-b, "Tom Powers og Glenn Kempton". 

"Så reiste jeg meg og rakte ham hånden. Han reiste seg også og tok den, og 
jeg fortsatte: 'Av hele mitt hjerte, tilgir jeg deg for det fryktelige 
som er kommet inn i vårt liv.' 

Han ble stående med bøyet hode, og jeg gikk min vei. Jeg vet ikke hvor-
dan han følte det dengang, og jeg vet heller ikke hvordan han føler det 
nu, men det er mitt vidnesbyrd til dere at det skjer noe vidunderlig 
når den bitterhet og det hat du føler i ditt hjerte, viker plassen for 
tilgivelse. 

Jeg takket fengselsinspektøren for den vennlighet han hadde vist meg, og 
da jeg gikk ut av døren og nedover alle trappene, visste jeg at tilgivelse 
var bedre enn hevn, for nu hadde jeg selv opplevet det. 

Da vi kjørte hjemover og skumringen falt på, følte jeg også en edel og 
fredfylt ro over meg. Av ren og skjær takknemlighet la jeg armen om min 
hustru, for jeg visste at vi nu hadde funnet et liv med mer edelmodighet og 
storsinn - et rikere liv." (Sitert i Tilgivelsens mirakel} s, 268-69) 

KONKLUSJON 

Efter dåpen tilgir Frelseren oss for våre synder dersom vi omvender oss. 
Derefter må vi følge Frelseren og gjøre alt han ber oss om. En av de 
ting han venter at vi skal gjøre er å tilgi andre. Nar vi gjør det, har 
han lovet oss glede og fred idet han lærer oss at både å tilgi og å bli 
tilgitt er viktig for vår evige frelse. 
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UTFORDRING 

1. Er det noe du har gjort som hindrer deg i å ha en fredfull samvittighet? 
Hvis det er det, så forsøk å kjenne og forstå Frelserens tilgivelse ved a 
omvende deg og gjøre ditt liv rent. 

2. Tenk over ditt liv. Har noen såret deg eller støtt deg på noen mate? 
Hvis det er slik, så gjør alt som er nødvendig for å rense din sjel for bit-
terhet ved å tilgi vedkommende av hele di LL h jerte. 

YTTERLIGERE SKRIFTSTEDER 

Matteus 6:14-15 (befalt å tilgi andro) 
Matteus 7:1-5 (vi vil bli dømt med den samme dom) 
MaLLeus 18:21-22 (tilgi sytti ganger syv) 
Efeserbrevet 4:32 (tilgi hverandre) 
L&p 42:88 (bli forsonet med dem som sårer oss) 

LÆRERENS FORBEREDELSE 

Før presentasjonen av denne leksjonen: 

1. Se igjennom blvangeli&ts prinsipper, kapitel 19, "Omvendelse". 

2. Studer historiene som er brukt i leksjonen. 

a. Den fortapte sønn (Lukas 15:11-32) 
b. Alma den yngre (Mosiah 27 og Alma 36) 
c. Den ubarmhjertige tjener (Matteus 18:21-35) 

3. Forbered deg åndelig ved først å lese leksjonen og så ta hånd om ethvert 
problem i ditt liv som har med tilgivelse å gjøre, 

4. Be klassens medlemmer om å lese eller presentere historier og skrift-
steder i leksjonen. 
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Åndelige gaver Leksjon 34 

Denne leksjonen har til hensikt å hjelpe oss til å forstå Åndens gaver og 
motivere oss til flittig å søke dem. 

INNLEDNING 

Vis bilde 34~a, "Prestedømmets makt kan beskytte oss mot det onde". 

I mars 1961 feiet en fryktelig storm over Tonga-øyene i Stillehavet. 
Bygninger ble revet over ende. Store trær ble trukket opp med roten. Hus 
ble slitt istykker og kastet gjennom luften. Mange mennesker ble skadet. 
Andre ble drept. 

I en landsby klynget en siste-dagers-hellig familie seg sammen i sitt lille 
hjem idet de fryktet for sitt liv. Da han senere beskrev opplevelsen, sa 
faren i familien at han kunne føle at hj emnet ristet som om det var rede til 
å falle. Han visste at hvis fami 1ienble i huset, ville de dø, og hvis han 
gikk ut efter hjelp, ville han dø. Mens han kjempet med avgjørelsen om 
hva han skulle gjøre, følte han seg tilskyndet til å bruke sitt prestedøm-
me for å beskytte familien. 

Idet han klatret opp på en stol, la han hånden på den delen av taken som 
han trodde ville falle sammen først. Så sa han: "I kraft av det prestedøm-
me som jeg bærer, og i Jesu Kristi navn, befaler jeg deg å forbli stabil og 
hel gjennom denne stormen." Efter at han hadde sagt disse ordene, sluttet 
huset å skjelve og taket sluttet å riste. 

Efter stormen var hans hjem det eneste som var blitt sående. (Tilpasset 
fra Eric Shumway i Stories of Insight and Inspiration, s. 71-73) 

Ville du føle deg forberedt til å utøve din tro og ditt prestedømme dersom 
det inntraff en ulykke i dette øyeblikk? 

Hvis vi er trofaste og verdige, vil Herren gi oss åndelige velsignelser. 
Mormons boks profet, Jakob, beskrev netcopp et slikt forhold blant, sitt 
folk: "Derfor undersøker vi profetene, og vi harmange åpenbaringer og 
profetiens ånd, og da vi har alle disse vitnesbyrd, får vi håp, og vår tro 
blir urokkelig, så vi i sannhet kan befale i Jesu navn, og selv trærne 
eller fjellene og havets bølger adlyder oss". (Jakob 4:6) 

Åndens gaver er spesielle velsignelser bestående av åndelig kunnskap og 

HVA ER ÅNDENS GAVER? 
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og makt. De kalles gaver fordi de er gitt oss av Herren. Som gaver holdes 
de borte fra oss til vi, ved vår trofasthet, viser vår vilje og verdighet 
til å motta dem. 

Kan du komme på noen åndelige gaver? 

Noen av Åndens gaver erbeskreveti Skriften. Mange nevnes i 1. Kor. 12, 
Moroni 10:8-18 og Lære og pakter 46:8-29. 

Be klassens medlemmer om å lese Lære og pakter 46:13-26. 

Hvilke åndelige gaver nevnes i dette skriftstedet? På tavlen ønsker du kan-
skje å skrive følgende og andre åndelige gaver som nevnes av klassens medlem-
mer . 

Å FÅ ÅNDELIGE GAVER 

Herren har mange åndelige gaver og ønsker å skjenke oss disse gavene. Men 
vi må gjøre oss rede til å motta dem. Hvis vi gjør det, vil vi få de gaver 
som Herren vet vi er rede til å motta. Få mennesker har imidlertid glede 
av alle gavene: "For alle har ikke fått enhver gave; for der er mange 
gaver, og enhver er gitt en gave ved CUds Ånd. Til nogen gis en og til 
andre en annen, foråt alle kan ha gagn derav" (L&p 46:11-12). 

Vårt ansvar er å oppdage hvilke gaver vi har fått og leve verdig til å bruke 
dem. Ofte blir vi fortalt hvilke gaver vi har eller skal søke efter når vi 
innsettes i et embede eller kall eller når vi mottar en patriarkalsk velsig-
nelse. En misjonær som kalles til et fremmed land kan for eksempel få løfte 
om tungemålsgaven for å hjelpe ham til å lære et nytt sprog. En lærer kan 
bli fortalt at han må søke undervisningens gave. Barn kan motta hjelp fra 
sin far så de kan finne frem til de åndelige gaver de trenger å utvikle. 

Herren har befalt oss å søke de beste gaver (se L&p 46:8) Disse omfatter 
gaver som tro, vidnesbyrd, åpenbaring og visdom. Idet han talte om viktig-
heten av å få de beste åndelige gavene, sa president Joseph Fielding Smith 
en gang: "Jeg oppfatter det slik at det finnes mange medlemmer av denne 
Kirken som er blitt døpt til syndenes forlatelse og som har fått håndspå-
leggelse for Den hellige ånds gave, men som aldri har mottatt denne gaven -
det vil si tilkjennegivelsen av den. Hvorfor? Fordi de aldri har gjort seg 
selv i stand til å motta disse tilkjennegivelsene. De har aldri ydmyket 
seg. De har aldri tatt de skritt som ville forberede dem til å motta Den 
hellige ånds ledsagelse. Derfor går de gjennom livet uten denne kunnskapen." 
("Seek Ye Earnestly the Best Gifts", Ensign3 juni 1972, s. 3) 

Selv om vi skulle søke Åndens gaver, skulle vi søke dem av rettferdige 
grunner. Vår himmelske Fader er ikke fornøyd med dem som ønsker tegn 
ganske enkelt for å tilfredsstille sin nysjgjerrighet. (Se Matt. 12:39) 
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Åpenbaring 
Vidnesbyrd 
Dom 
Kunnskap 
Visdom 
Undervisning 
Utdrivelse 
Forkynnelse 

Tro til å helbrede 
Tro til å bli helbredet 
Mirakler 
Profeti 
Syner 
Å skille mellom ånder 
Tungetale 
Tolking av tunger 

La klassen tenke på noen gaver de har mottatt. 



Det krever ingen anstrengelse eller forberedelse å ønske slike tegn. Vi 
må oppriktig søke åndelige gaver, og det betyr å ha de riktige hensiktene 
når vi forbereder oss til å motta dem. 

Hvordan kan vi motta åndelige gaver? 

For å motta Åndens gaver, må vi gjøre følgende: 

RENSE VÅRE LIV 

Vi må rense våre liv ved stadig å omvende oss fra våre synder. Slik omven-
delse krever daglig anstrengelse. 

ADLYDE BUDENE 

Vi må adlyde Herrens bud. Lydighet er ett av de viktigste kravene for å 
motta åndelige gaver. Når vi holder budene, blir vi verdige til å motta 
åndelige gaver. 

FASTE 

Vi trenger kanskje å faste for å overvinne stolthet og for å oppnå den nød-
vendige ydmykhet for å motta åndelige gaver. Faste hjelper oss til å sette 
våre åndelige behov foran våre fysiske behov. Det hjelper oss til å legge 
bort selviske ønsker og oppmuntrer oss til å være mer opptatt av åndelige 
ting. 

Vi må be med tro på at vi vil motta disse åndelige gavene. Herren har be-
falt oss å be før vi kan vente å motta noen velsignelse (se Matt. 7:7-11). 
Slike bønner krever tro - tro på at vi vil motta gavene - og tro på gavenes 
Giver. 

Eldste James A. Cullimore ga oss noen spørsmål å tenke over når vi søker 
åndelige gaver: 

"Er vår tro tilstrekkelig sterk som medlemmer av Kirken? Er vi i harmoni 
med Ånden slik at vi kan bli velsignet ved disse store gavene? Tror vi at 
et mirakel kan utføres eller at en velsignelse kan bli gitt? Påkaller vi 
prestedømmet for å administrere for de syke så ofte som vi skulle? Tror vi 
at vi kan bli helbredet? Har vi tro til å helbrede? Er prestedømmet alltid 
beredt til å gi en velsignelse? Hvor sterk er din tro?" ("Gifts of the 
Spirit", Ensign, nov. 1974, s. 27) 

Tenk et øyeblikk på ditt eget liv. Hva må du gjøre for å forberede deg til 
å motta åndelige gaver? 

Å BRUKE ÅNDELIGE GAVER 

Selv om vi kan være verdige til å bruke en gave, kan*vi bli ledet til ikke 
å bruke den (se Alma 14:10-11). Andre ganger kan vi ha en gave, men ikke 
trenge den før den riktige situasjonen oppstår. Hvis vi lever verdige 
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til å føle Åndens tilskyndelser, vil vi vite det når vi skal bruke våre 
gaver og når vi ikke skulle gjøre det. 

Vis bilde 34-b, "Joseph undervist ved Åndens kraft." 
Ved en anledning ble profeten Joseph Smith invitert til å forkynne evange-
liet for en gruppe amerikanske indianere. Indianerne kunne ikke forstå 
engelsk og han kunne ikke tale deres sprog. Så han betalte en spesiell 
utsending fra regjeringen for å oversette det han sa for indianerne. Profet-
en talte i noen få minutter til indianerne, og utsendingen oversatte det til 
deres sprog. Da indianerne viste ergrelse og sinne over budskapet, ble det 
åpenbart for profeten at utsendingen fortalte løgner for å få indianerne 
til å vende seg mot ham. Joseph skøv tolken til side og holdr en tale for 
dem. De forsto hvert ord. (Tilpasset fra E. Cecil McGavin, The Historical 
Background of the Doctrine and Covenants, s. 156) 

Hvilke åndelige gaver brukte profeten Joseph Smith i denne situasjonen? 
(Skille mellom ånder, åpenbaring, tungemålsgaven, undervisning.) 

Når vi mottar våre gaver, må vi være omhyggelige med ikke å skryte av våre 
erfaringer eller tale til verden om dem (se L&p 84:65-73). Vi kan dele 
våre åndelige opplevelser med familiens medlemmer og nære venner. men vi 
skulle huske at våre gaver er hellige og må omtales med forsiktighet (se L&p 
63:64) . 

FORMÅLET MED ÅNDELIGE GAVER 

Herren har åpenbaret at åndelige gaver blir gitt for å hjelpe dem som el-
sker ham og holder hans bud (se L&p 46:9). Vi skulle studere og huske 
hvilke åndelige gaver som er tilgjengelige for oss (se L&p 46:10). Gjen-
nom riktig bruk av disse gavene, blir syke helbredet, djevler kastet ut, 
åpenbaringer mottatt, kunnskap oppnådd og misjonærer hjulpet til å kommuni-
sere på forskjellige sprog. Gjennom Åndens gaver kan Den hellige ånd lede 
trøste, oppmuntre og undervise oss. Disse gavene hjelper oss til å vandre 
rettskaffent for Herren og hindrer oss i å bli bedratt av falske lærdommer. 

Vår grunn til å søke åndelige gaver skulle ikke være egoistisk. Paulus 
forteller oss at vi skulle søke dem for det gode de vil gjøre for andre og 
for Kirken. (Se 1. Kor. 14:12) Han sammenlignet Kirken med et legeme for å 
vise betydningen-av hvert medlems gave til resten av Kirken (se 1. Kor. 
12:12-31). Akkurat som legemet trenger armer, ben, øyne og ører, så tren-
ger også Kirken hvert medlems gaver og kall. Derfor skulle vi alle bruke 
våre gaver og foredle våre kall. Når vi gjør det blir alle velsignet (se 
L&p 46:11-12), 

Eldste Franklin D. Richards fortalte om bestemte velsignelser som kommer fra 
Ånden når det er nødvendig: 

"Frelseren har også lovet at Den hellige ånd vil være en trøster for ver-
dige medlemmer som rammes av sykdom og død. 

Mange har båret vidnesbyrd om den trøstende ånd som de har følt når de 
rammes av sorg, og at den har hjulpet dem til å finne fred og forståelse. 
For noen få uker siden fikk jeg anledning til å treffe to strålende kvinner-
nære venner - som hadde mistet sine ektemenn i en tragisk flyulykke, Var 
de fortvilet og i dyp sorg? På ingen måte. Jeg har aldri vært vidne til 
større mot og styrke. De bar begge vidnesbyrd om det faktum at de virkelig 
var blitt trøstet av Ånden, at de visste det var en hensikt med det kall 
34-b Joseph Smith ble undervist 
ved Åndens kraft 
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deres ektemenn hadde fått, og at de hadde en forvissning om at alt ville 
bli vel med dem og deres familier dersom de holdt seg nær til Kirken og 
holdt Herrens bud." ("Den hellige Ands vedvarende kraft", Lys over ['Jorge, 
mars 1974, s. 117) 

La noen få medlemmer av klassen bære sitt vidnesbyrd om de velsignelser de 
har mottatt gjennom åndelige gaver dersom tiden tillater det. 

KONKLUSJON 

"Derfor, vokt eder så I ikke blir ført vill; og foråt I ikke skal føres 
vill, søk opriktig efter de beste gaver, idet I alltid kommer i hu hvorfor 
de er gitt; 

for sannelig sier jeg eder, de er gitt til gagn for dem som elsker mig og 
holder alle mine bud, og til den som søker å gjøre det foråt alle som søker 
eller beder mig kan nyte disse velsignelser, de som ikke beder om tegn for 
sine lysters tilfredsstillelse. 

Og ennvidere, sannelig sier jeg eder, jeg vil at 1 alltid skal komme i hu 
og bevare i. eders sinn, hvad de gaver er som er gitt til Kirken. 

For alle har ikke fått enhver gave; for der er mange gaver, og enhver er 
gitt en gave ved Guds ånd. 

Til nogen gis én og til andre en annen foråt alle kan ha gagn derav." 

UTFORDRING 

1 . Forsøk å oppdage hvilke ånde 1 i ge gaver du al lerede har eller hvilke 
som holdes i beredskap for deg. Fortsett å rense ditt liv gjennom omvend-
else og lydighet, og faste og be i ydmykhet om å vite hva du ellers trenger 
å gjøre for å forberede deg til å motta åndelige gaver. 

2. Fedre: Hjelp deres barn til å anerkjenne og utvikle sine gaver. 

3. Unge menn: Søk råd fra deres foreldre og ledere for å få hjelp til å 
utvikle åndelige gaver. 

YTTERLIGERE SKRIFTSTEDER 

Joh. 11:22 (be Gud om gaver) 
Ap. gj . 2:17-18 (ungdom skal motta gaver) 
1. Kor. 7:7 (hvert menneske har sin passende gave) 
1. Tim. 4:12-16 (forsøm ikke din gave) 
Jakob 1:17 (gaver kommer fra Gud) 
Alma 9:21 (nephitene hadde mange gaver) 

LÆRERENS FORBEREDELSE 

Før presentasjonen av denne seksjonen: 

1. Repeter Evangeliets prinsipper kapitel 22, "Åndens gaver". 
2. Be klassens medlemmer om å lese eller presentere historier og 

skriftsteder i leksjonen. 
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Å bygge 
opp Guds rike 

Leksjon 23 

Denne leksjonen skulle motivere oss til å gjøre vår del for å bygge opp 
Guds rike . 

INNLEDNING 

Eldste Gordon B. Hinckley fortalte en gang om en fremragende ung marine-
offiser fra Asia som hadde kommet til De forente stater for videre opp-
læring. Mens han fikk opplæring i De forente staters marine, møtte denne 
unge mannen noen medlemmer av Kirken. På hans anmodning underviste de ham 
om evangeliet. Ånden rørte hans hjerte, og han ble døpt. 

Eldste Hinckley: 

"Han ble presentert for meg like før han skulle reise tilbake til sitt føde-
land. Vi pratet litt om dette, og så sa jeg: 'Ditt folk er jo ikke 
kristne; du kommer fra et land hvor de kristne har hatt det vanskelig. Hva 
vil skje når du kommer hjem som kristen og dertil mormon?' 

Hans ansikt mørknet, og han svarte: 'Familien min vil bli skuffet, og jeg 
antar at de vil kaste meg ut. De vil betrakte meg som om jeg var død. Og 
når det gjelder min fremtid og min karriere, antar jeg at alle muligheter 
vil være stengt for meg.' 

Jeg spurte: 'Er du villig til å betale en så høy pris for evangeliet?' 

Med skinnende, mørke øyne i det vakre ansiktet, øyne som var fuktige av 
tårer, svarte han: 'Det er jo sant, er det ikke?' 

Skamfull over å ha stilt spørsmålet, sa jeg: 'Jo, det er sant.' 

Og så kom det fra ham: 'Hvilken rolle spiller da alt annet?'" ("Kirkens 
sanne styrke" Lys over Norge, feb. 1974, s. 80) 

Hvorfor oppga denne unge mannen familie og karriere for Guds rikes skyld? 
(Fordi han visste at evangeliet er av større verdi enn noe annet.) 

VÅRT ANSVAR FOR Å BYGGE OPP RIKET 

Sett opp en plakat med følgende sitat foran klassen, eller skriv ordene 
på tavlen: 

Brigham Young sa en gang: "Guds rike er alt som er av virkelig verdi- Ikke 
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noe annet er verdt å eie, hverken her eller i livet efter dette." (Discour-
ses of Brigham Youngs s. 444) 

Hva er Guds rike? 

President Joseph F. Smith sa: 

"Guds rike er Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, som Guds Sønn pre 
siderer over, og ikke mennesket." (Læresetninger i evangeliet3 s. 69) 

Helt siden Herrens rike ble gjengitt til jorden, har ethvert medlem hatt 
ansvar for å sørge for at det fortsetter å vokse. Vi er alle forpliktet 
til å gjøre alt vi kan for å bringe mennesker kunnskap om evangeliet og 
styrke dem som allerede er medlemmer. Vårt arbeide er Guds arbeide, hvilket 
er å tilveiebringe menneske udødelighet og evig liv (se Moses 1:39) Når 
vi hjelper til med å bygge opp Guds rike, forbereder vi ikke bare verden 
for Frelserens annet komme, men vi hjelper også våre brødre og søstre til å 
få evig liv. Ikke noe er viktigere enn dette arbeide, 

I oppbyggelsen av Guds rike må vi huske at familien er den grunnleggende en 
het i dette rike. Selve hensikten med Guds rike er faktisk å opphøye fami-
lier i himmelens rike (se Abraham 2:6-11; L&p 65). Vi må derfor alltid 
forsikre oss om at vi ikke forsømmer vår familie når vi tjener i Kirken og 
bygger opp Guds rike på jorden. Herrens råd er tydelig: "Hver mann som er 
nødsaget til å sørge for sin familie, la ham sørge for den, og han skal 
ikke på nogen måte miste sin krone; la ham virke i kirken" (L&p 75:28). 

INNVIELSESLOVEN 

Når vi blir døpt, gir vi visse løfter til Herren. En ting er at vi lover 
å "tjene ham og holde hans bud" (Mosiah 18:10). Når vi mottar vår begavel 
se (endowment) i Herrens tempel, gir vi også hellige løfter. Ett av disse 
løftene er at vi vil efterleve innvielsesloven. 

Å efterleve innvielsesloven vil si å gi vår tid, våre talenter og våre mid-
ler til oppbyggelsen av Herrens rike eftersom det er nødvendig. Herren har 
kalt denne loven en celestial lov og han antyder at den er meget viktig for 
hans arbeide på jorden. 

Les Lære og pakter 105:1-5 og 88:22. 

Hvorfor må vi forstå innvielsesloven og være villige til å efterleve den? 

Angående denne lov har profeten Joseph Smith sagt: "En religion som ikke 
krever at man ofrer alle ting har aldri tilstrekkelig makt til å fremskaffe 
den tro som er nødvendig for liv og frelse." (Lectures on Faith3 6:7) 

Som profeten forklarer må vi utvikle den form for tro som vil føre oss til 
evig liv. Slik tro kommer når vi setter de ting som hører Guds rike til 
først i våre liv. Når vi gjør det, viser vi Herren at han og hans rike er 
viktigere for oss enn de ting som er av verden. Det hjelper oss også til å 
utvikle kjærlighet til andre så vel som åndelig styrke. Av denne grunn har 
Herren befalt oss å tjene ham av hele vårt hjerte, og sinn, og av hele vår 
makt og styrke (se L&p 4:2). 
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Å EFTERLEVE INNVIELSESLOVEN IDAG 

Selv om innvielsesloven krever av oss at vi er villige til å gi alt vi har 
til Herren for å bygge opp hans rike, "kalles vi ikke alltid til å efterle-
ve hele innvielsesloven". (Bruce R. McConkie, "Lydighet, innvielse, og 
offer", Taler fra generalkonferansene 1973-2 975, s. 222-223) 

Selv om vi ikke efterlever innvielsesloven fullstendig idag, hvordan kan vi 
allikevel vise vår vilje til å efterleve den? 

Blant de ting vi kan gjøre idag for å efterleve innvielsesloven er følgende: 

Vi kan være misjonærer for våre naboer, venner, slektninger og andre. 
Vi kan gjøre genealogisk forskning og tempelarbeide. 
Vi kan trofast virke i våre kall i Kirken. 
Vi kan betale en ærlig tiende og bidra med andre offergaver som Herren 
har bedt oss om. 
Vi kan be om veiledning til å vite hva Herren venter av oss. 
Vi kan ta vare på vår familie og hjelpe andre i nød. 

Joseph Smith sa: 

"Og når en mann innvier sin eiendom, sin hustru og sine barn, til Herren, 
betyr det hverken mer eller mindre enn at han vil fø den sultne, kle den 
nakne, besøke enker og faderløse, syke og hjemsøkte, gjøre alt han kan for 
å hjelpe dem i deres vanskeligheter og at hans hus tjener Herren." (Teach-
ings of the Prophet Joseph Smith, s. 127) 

Det er et privilegium å innvie vår tid og våre talenter for å bygge opp Her-
rens rike. Det er ikke mennesker som ber oss om å være villige til å gi alt 
til Guds rike. "... det er (Kristi) røst som ber oss å vie vår tid, våre 
talenter og våre midler for å fremme hans verk. Det er hans røst som kal-
ler på tjeneste og offer. Dette er hans verk. Det er han som står ved 
roret og styrer sitt rikes skjebne." (Bruce R. McConkie: "Lydighet, inn-
vielse og offer", Taler fra general konferansene 1973-1975, s. 223) 

Å INNVIE TID/ TALENTER OG MIDLER 

Hvordan kan vi bruke vår tid for å hjelpe til med å bygge opp Guds rike? 

Vi har alle fireogtyve timer hvert døgn, men vi bruker dem forskjellig - og 
måten vi bruker dem på er meget viktig. Noen av oss kaster bort tid; andre 
er altfor uorganiserte til å få gjort alt vi ønsker å gjøre for vår familie, 
Kirken, vårt arbeide og samfunnet. President Spencer W. Kimball har sagt at 
hvis vi vil organisere vår tid klokt, "må man ha tid til å arbeide i Kirkens 
organisasjoner og quorum, ha tid til å gjøre misjonærarbeide, tid til å væ-
re quorumspresident, leder i en hjelpeorganisasjon, til å være biskop, Hjel-
peforeningens presidentinne, til å være lærer", (Tilgivelsens mirakel, s. 
235) 

TALENTER 

Hvordan kan vi bruke våre talenter for å bygge opp Guds rike? 
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Vi har alle talenter; Herren har sagt det (se L&p 46:11). Brigham Young 
sa: "Hva er det beste du har å vie til Guds rike? Det er de talenter Gud 
har gitt deg. Hvor mange? Alle sammen." (Discourses of Brigham Young, 
s. 445) 

Følgende historie, fortalt av søster Joann Ottley, viser hvordan vi kan tjen-
tjene Herren med våre talenter: 

"Herren ga min mann og meg spesielle musikalske talenter. Vi har brukt 
hele vårt liv til å studere og utvikle disse gavene. Vi har måttet ta 
mange avgjørelser med hensyn til bruken av dem. Da vi studerte i Europa, 
innså vi at vi måtte ta et spesielt viktig og vanskelig valg. Vi visste 
begge to at hvis vi ble boende i Europa, ville vi få mange anledninger til 
å oppnå suksess. Det vi fremfor alt ønsket var imidlertid å gjøre det Her-
ren ønsket at vi skulle gjøre. Vi ønsket å være lydige, men vi lengtet også 
efter å bli brukt av Herren i oppbyggingen av Hans rike her på jorden. Vi 
fastet og ba gang på gang for å få Åndens veiledning for å få vite Herrens 
vilje med oss. Vårt svar kom under et fastemøte ved slutten av en periode 
med faste. Vi hadde begge mottatt de samme instruksjoner fra Ånden - at 
vårt arbeide var å virke hjemme. Vi skulle reise tilbake til De forente 
stater. 

Flere måneder med studium, forberedelser og prøvelser fulgte. Så gjorde 
Herren det mulig for oss å vende tilbake til Salt Lake City. Jeg ble med-
lem av tabernakelkoret og min mann sluttet seg til avdelingen for musikk ved 
University of Utah. 

Kort tid efterpå ble min mann kalt av Kirkens første presidentskap til å 
lede tabernakelkoret. Herren hadde virkelig forberedt oss til en spesiell 
tjeneste. 

Vår tid, våre talenter og våre midler er i virkeligheten ikke våre, men 
Herrens. Den største glede vi kan høste på denne jord, er å bruke dem i 
oppbyggingen av Guds rike." (Fra Den siste-dagers-hellige kvinne, del B, 
(PBIC0289NO), leksjon 19,"Å bygge opp Guds rike") 

Hvilken holdning hadde bror og søster Ottley som fikk dem til å ønske å bru-
ke sine talenter til å bygge opp riket? (De trodde at deres talenter kom 
fra Herren og tilhører ham.) La klassen skrive flere talenter på tavlen. 
Diskuter hvordan hvert av dem kunne brukes for å bygge opp Guds rike. 

La klassen tenke på sine egne talenter og på hvordan de kan fremme Herrens 
verk ved å dele sine talenter med andre. 

MIDLER 

Selv om Herren har gitt oss alt vi eier, finner vi det noen ganger vanskelig 
å gi av våre midler for å hjelpe til med hans arbeide. Vi er egoistiske av 
natur, og det kreves virkelig kjærlighet til vår neste, vår Fader i himme-
len og hans Sønn, Jesus Kristus, for å være villige til å bruke våre mid-
ler, penger inkludert, for å gjøre godt. En beretning i Det nye testamente 
viser hvor vanskelig det noen ganger er, men hvor viktig det er - å være 
villig til å oppgi jordiske midler. 

En ung mann kom en dag til Jesus og spurte: "Hvad skal jeg gjøre for å 
arve evig liv?" 
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Jesus svarte at han skulle holde hudene: han skulle ikke drive hor, myrde 
stjele, bære falskt vidnesbyrd e 1 ler bedra andre. Jesus fortalte ham også 
at han skulle hedre sin far og sin mor. 

Den unge mannen svarte at han alltid hadde gjort disse ting. Jesus svarte: 
"Ett fattes dig; gå bort, selg alt det du hay, og gi det til de fattige, så 
skal du få en skatt i himmelen; kom så og følg mig!" "Da den unge mannen 
hørte dette, gikk han trist bort, for han var meget rik. (Se Markus 10:17-22) 

Noen ganger er vi, som den rike unge mannen, uvillige til å gi det vi har 
til Herren. Andre ganger føler vi at vi har lyst til å gi mer enn vi kan. 
Herren forstår våre situasjoner og handler ifølge dette. Til dem som ikke 
kan gi det de gjerne ville, sa Kong Benjamin: 

"Og videre sier jeg til de fattige, I som ikke har noe, men likevel har 
nok så I lever fra dag til dag, jeg mener alle I som nekter tiggeren fordi 
I ikke har noe. Jeg skulle ønske I ville si i deres hjerter: Jeg gir ingen-
ting fordi jeg ikke har noe, men hvis jeg hadde ville jeg gi. 

Hvis I sier dette i eders hjerter, er I skyldfrie" (Mosiah 4:24-25). 

Enten det er penger, tid eller talenter, skulle vi være villige til å gi 
Herren alt vi har. Hvis vi til å begynne med finner det vanskelig å gi, 
behøver vi bare å anstrenge oss. Når vi gjør det, vil vi finne ut at vi 
utvikler tro på Herren, kjærlighet til andre og et ønske om å gi alt vi 
har for å hjelpe til med å bygge opp Herrens rike. 

KONKLUSJON 

Som medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige har vi ansvar 
for å bygge opp Guds rike. Vi kan gjøre dette ved å holde vårt løfte om å 
tjene Herren med hele vårt hjerte og sinn, og med hele vår makt og styrke. 
Dette betyr at vi skulle være villige til å gi den tid, de talenter og de 
midler vi blir bedt om å gi for å bygge opp Guds rike. Når vi gjør dette, 
utvikler vi tro og kjærlighet og viser Herren at vi vil sette hans rike før-
først. Det er nødvendig å efterleve denne celestiale loven - å innvie alt vi 
har til oppbyggelsen av Guds rike- hvis vi skal arve det celestiale rike. 

UTFORDRING 

Bruk tid idag til å tenke over din vilje til å gi det Herren ber deg om. 
Vurder hvor godt du innvier din tid, dine talenter og dine penger til Her-
rens arbeide. 

YTTERLIGERE SKRIFTSTEDER 

Daniel 2:44 (Guds rike skal rulle frem) 
Lukas 12:16-20 (lignelse om den tåpelige rike mannen) 
Ap. gj . 2:44-45 (tidlige kristne hadde alt felles) 
1. Nephi 13:37 (hjelp til med å frembringe Sion) 
Jakob 2:18-19 (søk riket før rikdommer) 
4. Nephi 1:3 (nephitene hadde alle ting felles) 
L&p 42:29-36 (gi til de fattige) 
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LÆRERENS FORBEREDELSE 

Før du underviser denne leksjonen: 

1. Lag en plakat med Brigham Youngs sitat fra nederst på side 259 i denne 
lekseboken. (Eller skriv det på tavlen før klassen begynner). 

2. Les Evangeliets prinsipper, leksjon 34, "Å utvikle våre talenter". 
3. Repeter leksjon 19 i denne håndboken. 
4. Be klassens medlemmer om å lese eller presentere historier og skrift-

steder i leksjonen. 
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Kommentarer 
og forslag 

Man vil sette pris på dine kommentarer og forslag angående denne håndboken. 
Vennligst send dem til: 

Curriculum Planning and Development 
Floor 24 
50 East North Temple Street 
Salt Lake City, Utah 84150 
USA 

Identifiser deg selv ved navn, adresse, ward og stav. Nevn så navnet på 
håndboken, hvordan du brukte den, dine følelser angående dens sterke og 
svake sider og mulige forslag til forbedringer. 
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Nøkkel til 
illustrasjoner 1-16 

1. Jesus Kristus. Maleri av C. Bosseron Chambers; benyttet efter til-
latelse fra Bernard Picture Co., Inc. 

2. Hjemmelærervirksomhet begynner med et intervju med faren. 
3. Hjemmelærere underviser familien under farens ledelse. 
4. Effektive hjemmelærere tjener de familier de er hjemmelærere for når 

det er mulig. 
5. Hjemmelærere rapporterer regelmessig til en prestedømsleder om de 

familiers behov som de besøker. 
6. Enhver ung mann skulle forberede seg økonomisk og på andre måter til å 

reise på misjon. 
7. Å bli venner med naboer er en utmerket måte for medlemmer å gjøre mi-

sjonærarbeide på. 
8. Det er en spennende erfaring å la misjonærene undervise ens venner om 

evangeliet hjemme. 
9. Medlemmer som deler evangeliet med sine venner vil glede seg med dem 

for alltid. 
10. Det er en viktig del av det genealogiske arbeide å føre dagbok. 
11. Fedre skulle rettlede sine familier til å samle en minnebok. 
12. Familier blir bedt om å arbeide sammen for å fullføre familiegruppear-

kene i firegenerasjons programmet. 
13. Samarbeide i et velferdsprosjekt bygger opp kjærlighet mellom søsken 

i Kirken og hjelper de fattige og trengende. 
14. Personlig beredskap og beredskap i familien omfatter et års forråd 

av mat, klær og brensel. 
15. Medlemmer hjelper til å ta vare på de fattige og trengende ved å betale 

gavmilde fasteoffer. 
16. Å hjelpe dem som er i nød er kjennetegnet på en sann siste-dagers-

hellig. 
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