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Innledning 

Denne håndboken er utarbeidet for kvinner og piker som er nye medlemmer i 
Kirken. Hensikten med boken er å undervise i evangeliets prinsipper og 
læresetninger og å motivere søstrene til å elske evangeliet og få et ønske 
om å efterleve det. Hensikten er også å hjelpe dem til å bli bedre husmød-
re og til å bruke sin tid, talenter og sine materielle goder på en klokere 
måte til velsignelse for sin familie og til oppbygging av Guds rike. 

Der det er organisert en gren av Kirken vil dette være lekseboken for piker 
på tolv år og oppover på søndagsmøtet. Dette møtet blir vanligvis holdt 
mens brødrene avholder sitt prestedømsmøte. Presidenten for Hjelpeforening-
en leder møtet og anbefaler overfor grenspresidenten de kvinner som kan kal-
les av ham til å undervise i leksjonene. Det kan vise seg nødvendig å kal-
le flere enn en lærer. Hvis antallet kvinner er tilstrekkelig stort, skulle 
søstrene deles inn i grupper efter alderen med en eller flere aldersgrupper 
i hver klasse. 

SELVSTUDIUM 

Hver enkelt søster skulle stud'ere sitt eget eksemplar av håndboken hver 
uke, ta den med til klassen sammen med Skriften og delta i diskusjonene. 
Utfordringen som blir gitt i slutten av hver leksjon, er til for å hjelpe 
henne til å anvende de prinsipper hun har lært. Når hun gjør dette, vil 
den gifte søster få hjelp i sin rolle som lærer for familien og andre, som 
husmor og som sin ektefelles medhjelper. De ugifte søstre og piker vil også 
bli bedre forberedt til å møte livets utfordringer og muligheter. 

HJELPEMIDLER 

Når læreren forbereder en leksjon, skulle hun benytte seg av de forbere-
delser som er tatt med under "Lærerens forberedelse" i slutten av hver lek-
sjon. Læreren og søstrene skulle også studere Evangeliets prinsipper - Hånd-
bok sammen med denne håndboken, og da spesielt de kapitler og avsnitt som 
står under "Lærerens forberedelse". 

Når læreren skal gi oppdrag til klassemedlemmer om å avlegge rapport fra 
noe de leser i Evangeliets prinsipper eller andre oppdrag, skulle hun gjøre 
det i så god tid på forhånd at elevene får tid til å forberede seg skikke-
lig. 

Engasjer yngre klassemedlemmer så meget som mulig i klassens diskusjoner. 
Leksjonene vil hjelpe dem til å forberede seg til å påta seg ansvar som 
husmødre og også til bygge opp Guds rike. 
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I noen leksjoner er det foreslått å bruke tavlen til å skrive opp svar, tan-
ker etc. I andre leksjoner blir dette ikke foreslått. Læreren må imid-
lertid når hun føler at det passer, føle seg fri til å bruke tavlen. 

Visuelle hjelpmidler er stort sett inkludert i leksjonene. De skal vises 
for klassen slik det går frem av leksjonen. En spesiell avdeling med farge-
bilder fra familielivet til en siste-dagers-hellig familie finnes bakerst 
i boken. Disse skilille brukes til undervisning i hjemmet og der hvor det 
passer i undervisningen ut fra denne håndboken og Siste-dagers-hellige 
kvinner - Grunnleggende håndbok for kvinner3 del A. Andre hjelpemidler 
kan også benyttes for å gjøre leksjonene mere interessante og meningsfylte. 

Instruksjoner til læreren og spørsmål som kan benyttes i klassediskusjon, 
står i kursiv i leksjonene slik at læreren lett kan gjenkjenne dem. 

Informasjon om de kilder som siteres, med unntak av Kirkens tidsskrifter, 
finnes i litteraturfortegnelsen bakerst i boken. 

LEKSJONER 

Det er kun tatt med femogtredve leksjoner i denne håndboken. Dette gir noen 
ekstra klasseperioder i løpet av året som læreren kan benytte til å bruke 
mere enn en klasseperiode på enkelte leksjoner som søstrene kanskje trenger 
å studere nærmere. Av og til kan også klasseperioden benyttes til vidnes-
byrdsmøte, klasseprosjekter, gjestetaler eller andre verdifulle formål. 

Alle leksjonene i håndboken bør undervises, med mindre en spesiell leksjon 
ikke passer inn i de lokale forhold. Det er best å ta for seg leksjonene i 
den rekkefølge de står innenfor hver av de fire delene, spesielt de i 
den delen som omhandler husmoryrket. 

Læreren skulle forberede seg grundig og gjennom bønn. Måtte Herren vel-
signe henne og alle søstre som studerer denne håndboken. 
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Spsielle retningslinjer 
for å engasjere 
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, stum-
me, vanføre og mange andre; og de la dem for hans føtter, og han helbredet 
dem. så at 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 ufullkommenheter. 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, blin-
de, halte, krøplinger, spedalske, som har sott eller er døve eller lider på 
noen måte? Bring dem hit, og jeg vil helbrede dem, for jeg har medlidenhet 
med eder, mitt indre er fylt av barmhjertighet." (3. Ne. 17:6-7) 

En lærer i en av Kirkens klasser har en utmerket anledning til å vise 
medlidenhet med dem som er skrøpelige, og selv om hun vanligvis ikke har 
den formelle og tekniske utdannelse som er nødvendig for å kunne gi med-
lemmer som har et eller annet handicap profesjonell hjelp, skulle hun vise 
omsorg og forståelse, og ha et ønske om å få disse medlemmene med i klass-
ens læreaktiviteter så langt det er mulig. De som trenger spesiell oppmerk-
somhet omfatter medlemmer med mentale, fysiske, kulturelle (og sproglige), 
følelsesmessige og sosiale handicap, og de som er svekket av alder eller 
har spesielle lærevanskeligheter. Følgende retningslinjer skulle kunne 
være til hjelp for alle lærere når det gjelder å nå frem til medlemmer med 
spesielle behov: 

Kjenn hvert klassemedlems behov og kapasitet. 

Før du kaller på et handicapped klassemedlem til å lese, be eller 
delta på 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?" 

Forespør hos prestedømsledere, foreldre og familiemedlemmer og (når 
det passer) hos de handicappede medlemmer selv, for å avgjøre hvilke 
spesielle behov de har. 

Forsøk å øke og forbedre engasjement og lærevne hos medlemmer med 
handicap. 

Vær naturlig, vennlig og varm. Som Guds barn har vi alle et nor-
malt behov for kjærlighet og forståelse, enten vi har et handicap 
eller ikke. 
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Som lærere i Kirken må vi huske at alle medlemmer, uansett fysisk, mental, 
følelsesmessig eller sosial kapasitet, har den samme fantastiske mulighet 
til å vokse mot opphøyelse. Vi er forpliktet til å hjelpe alle til å lære 
alt de er istand til å lære. Frelseren har sagt: 

"Hva I har gjort mot en av disse mine minste brødre, det har I gjort imot 
mig." (Matt. 25:40) 
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Jesus Kristus, 
vår sikre grunnvoll 

Leksjon 1 

Formålet med denne leksjonen er å hjelpe oss til å gjøre Jesus Kristus til 
grunnvollen i vårt liv. 

HVORFOR TRENGER VI JESUS KRISTUS SOM VÅR SIKRE GRUNNVOLL? 

Hvis vi skulle bygge et hus, så ville vi være nøye med å sette det på et so-
lid fundament som ville sikre motstandsdyktighet i storm og det daglige bruk. 
På samme måte som man bygger hus, må man også bygge opp en personlig karak-
ter. Vi trenger en grunnvoll som vil styrke oss i livets prøvelser. 

Eftersom den måte vi lever på - hele vår karakter - er resultatet av det 
som motiverer og leder våre handlinger, sa trenger vi å forsikre oss om at 
våre handlinger er grunnlagt på hederlige motiver og retningslinjer. 

Tenk noen sekunder over ditt livs grunnvoll. Er det noe spesielt som 
inspirerer deg eller får deg til å lede ditt liv på en spesiell måte? 

Vårt livs grunnvoll består av ideer, en plan, regler eller inspirasjon vi 
har fått fra en person vi beundrer. Fordi vi er vårt eget livs byggmester, 
må vi være sikre på at vi har vært kloke i valget av grunnvoll - en som 
motiverer og veileder oss. 

I Mormons bok lærer vi at Jesus Kristus skulle være vårt livs grunnvoll, 
Helaman sa: "Husk at det er på vår Forløsers klippe som er Kristus, Guds 
sønn, at I må bygge eders grunnvoll... fordi klippen I har bygd på er en 
sikker grunnvoll, en grunnvoll hvorpå menneskene ikke kan falle hvis de 
bygger på den." (Helaman 5:12) 

Vis frem bilde l-a, Jesus Kristus. 

Vis frem en plakat med spørsmålet "Hvorfor trenger vi Jesus Kristus?" og 
plass til å skrive svar og skrifthenvisninger. 

HVORFOR TRENGER VI JESUS KRISTUS? 

Vi synder alle (Romerne 3:23) 

Hans blod kan rense oss fra våre synder (1. Johannes 1:7-9) 

Han har vist oss et fullkomment eksempel vi kan følge (3. Ne. 12:48) 

Han er den eneste som kan hjelpe oss til å komme tilbake til vår Fader i 
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himmelen (Johannes 14:6; Mosiah 5:7-8) 

Gjennom ham kan vi oppstå (Mosiah 26:7-8) 

Gjennom ham kan vi få evig liv (Johannes 11:25-26) 

Gjennom ham ber vi til Faderen (Mormon 9:21) 

Han lærer oss kun sannhet (Johannes 18:37) 

Hvorfor trenger vi Jesus Kristus som vår sikre grunnvoll? Les og dis-
kuter grunnene som står oppført på plakatenDu kan velge å la søstrene 
lese noen av de skriftsteder det henvises til. 

Jesus Kristus er vår eldre bror. Han elsker oss og ønsker at vi skal vende 
tilbake for å bo sammen med ham og vår himmelske Fader. Vi kan stole på 
ham og vite at de ting han ber oss om å gjøre, er til vårt eget beste. 

Be søstrene om å synge: "Jeg trenger deg hver stund", Salmer og sanger, 
nr. 36. Hvis sangen ikke kan bli sunget3 kan dere lese alle versene høyt. 

HVORFOR TRENGER VI Å KJENNE JESUS KRISTUS? 

For å kunne bygge vårt liv "på vår Forløsers klippe, som er Kristus, Guds 
sønn" (Helaman 5:12), må vi bli kjent med ham. Vi må lære hvordan han er 
og forstå hans guddommelige misjon. Vi må lære om når, hvordan og hvorfor 
han levde og døde. Vi må søke å k j e n n e h a n s sannhetsbudskap og lys, og lære 
hvordan vi kan anvende hans læresetninger i vårt daglige liv. 

Les Matteus 11:28-29. 

I dette skriftstedet sier Jesus "Kom til mig" og "lær av mig.'". Hva betyr 
det å komme til Jesus? (Vi kornver til Jesus ved å søke å ha Hans Ånd hos 
oss, ved å gjøre de ting som hjelper oss til å bli verdige til å leve sammen 
med ham igjen - med andre ord,, ved å akseptere og efterleve hans evange-
lium. ) 

HVORDAN KAN VI KJENNE JESUS KRISTUS? 

Skriv følgende på tavlen: 

Hvordan kan vi kjenne Jesus Kristus? 

Ved å studere Skriften 

Være tilstede på Kirkens møter 

Lytte til og lese de levende profeters ord 

Be til vår himmelske Fader 

Efterleve Kristi læresetninger 

Å STUDERE SKRIFTEN 

Vi kan lære om Jesus ved å studere Skriften. Den inneholder historien om 
Frelserens liv, hans lære og hans gjerninger blant Guds barn på jorden. Han 
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Han har sagt: "I ransaker skriftene... og det er de som vidner ora mig" 
(Johannes 5:39) 

HVOR I SKRIFTEN FINNER VI BERETNINGENE OM FRELSERENS LIV OG LÆRE? 

Hans liv i Palestina finnes beskrevet i Matteus-, Markus~3 Lukas- og Johannes 
evangeliene i Det nye testamente. Hans opplevelser hos folket i Amerika er 
opptegnet i 3. Nephi i Mormons bok. Jesus Kristus kalles "Jehova" i Det 
gamle testamente som inneholder de instruksjoner han ga før han kom til 
jorden. Instruksjonene finner vi også i Mormons bok og Den kostelige per-
le. Hans ord til Guds barn i dag står i Lære og pakter.) 

Hvordan har skriftstudium hjulpet deg til å elske og forstå Frelseren? 

VÆRE TILSTEDE PÅ KIRKENS MØTER 

Vi kan lære om Jesus ved å være tilstede på Kirkens møter hvor vi mottar 
instruksjoner om Frelseren og hans læresetninger. Når vi er tilstede på 
våre møter og deltar verdig i nadverden, kan vi ha hans Ånds veiledning. 
Når vi deltar i nadverden, kan vi tenke over Frelserens liv, vårt forhold 
til ham og de pakter vi har inngått. 

Få hvilken måte har du lært mere om Jesus ved å være tilstede på Kirkens 
møter? 

Å LYTTE TIL OG LESE DE LEVENDE PROFETERS ORD 

Vi kan lære om Jesus ved å lytte til de levende profeters ord. Herren har 
bedt oss om å "gi akt" på profetens ord og bud - å motta profetens ord som 
om de var fra Herren selv (se L&p 21:4-5) Presidenten i Jesu Kristi Kirke 
av Siste Dagers Hellige er Guds talerør på jorden. Gjennom hans taler og 
trykte budskap åpenbarer han Guds ønsker for oss idag. 

Hva har du lært om Jesus Kristus ved å lese eller lytte til den levende pro-
fets ord? 

Å BE TIL VÅR HIMMELSKE FADER 

Vi kan lære om Jesus Kristus ved å be til vår himmelske Fader. Gjennom 
bønn kan vi få et vidnesbyrd om at Jesus er Kristus, Guds Sønn. Vi kan få 
kunnskap om at han ble født og levde på jorden og at han ble vår Forløser 
ved å sone for våre synder. Vi kan få kunnskap om at efter å ha ligget i 
graven i tre dager, ble hans legeme reist og at gjennom forsoningen til-
veiebragte han også oppstandelsen for hver enkelt av oss, og ble på denne 
måten vår Frelser fra den fysiske død. Vi kan få kunnskap om at Jesus 
Kristus lever i dag og er overhodet for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers 
Hellige og at han leder den gjennom sin profet, Kirkens president. 

Gjennom oppriktig bønn kan vi få vite at Jesus har stor kjærlighet og med-
lidenhet for oss. Han forstår våre behov og problemer. 

Ved å kombinere bønn med faste, kan vi på en mere effektiv måte søke å få 
kunnskap om Frelseren og hans misjon. 

Hva har du lært om Jesus Kristus ved å be til vår himmelske Fader? 
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Gjennom eftertanke og studium av Skriften, og ved å være tilstede på våre møter 
i Kirken, lytte til de levende profeters ord og gjennom faste og bønn, vil 
vi kunne gjøre Jesus Kristus til vår "sikre grunnvoll". 

EFTERLEVE KRISTI LÆRESETNINGER 

Jesus ber oss prøve Guds bud ved å efterleve dem (se Johannes 7:16-17). Kong 
Benjamin, en konge og profet fra Mormons bok, lærte sitt folk evangeliet og 
rådet dem: "... hvis I tror alt dette, se til at I gjør det" (Mosiah 4:10). 
Eftersom vi lærer Jesu Kristi læresetninger, skulle vi praktisere dem hver 

Følgende fortelling: "Fireogtyve gylne timer", viser hvordan Charlotte, 
som en gang var en ulykkelig og utilfreds ung kvinne, dro fordel av å 
praktisere Frelserens læresetninger. 

"Charlotte hadde nådd et vanskelig stadium i sitt liv. Hun var meget 
utilfreds. Alt gikk galt. Hennes ambisjoner ble knust; hennes venner 
var uinteressante; hjemmet hennes var lite tiltrekkende; hun hadde en 
ukjærlig personlighet og det var hun selv fullstendig oppmerksom på. Pro-
blemet ble for stort for Charlotte. Det virket som om hun var innfanget i 
et nett av omstendigheter som førte henne inn i et utrivelig og utilfreds-
stillende liv, og hun kunne ikke unnslippe. 

Charlotte gikk til Margaret Ames, en kvinne som levet et slikt liv Charlotte 
gjerne ønsket å leve, for å søke hjelp. Charlotte utøste sitt hjerte for 
henne og fortalte om sin hjertesorg over sitt forvirrede og ulykkelige 
liv... Efter noen vennlige og sympatiske bemerkninger sa Margaret: 'Du 
kan forandre på alt det der om du virkelig har vilje til å gjøre det.'.,. 

Fru Ames foreslo som en begynnelse på dette nye liv: 'Lev i fireogtyve 
timer som om Kristus er ved siden av deg og ser alt det du gjør. Kom så 
tilbake til meg igjen og så skal vi snakke om det. Vil du gjøre det?' 

Charlotte var medlem av Kirken, men hun snakket aldri om Kristus på den 
måten - nesten som om han var en nabo som man kunne snakke til. Litt 
nølende og tvilende svarte hun: 'Ja, fru Ames...' 

Det var sent på eftermiddagen da Charlotte gikk hjem. Hun visste at det 
ble forventet av henne at hun skulle hjelpe til med å få kveldsmaten på 
bordet. Hun gikk bort til skuffen og tok ut en skrukkete duk. Da hun 
bredte den utover bordet, la hun merke til flere flekker på den. Og her 
fikk hun sin første tanke i forandringsprosessen. 'Hvis Kristus skulle 
spise sammen med oss, så ville jeg ikke dekke på med en flekkete duk,' sa 
hun til seg selv. 

Hun hentet en nyvasket duk. Og med samme tanke hentet hun inn noen friske 

blomster fra hagen. Hun la smøret over på en ren asjett. Hun skar brødet 

med omhu... 

'Skal vi ha gjester i kveld?' spurte far... 

'Bare deg, far,' sa Charlotte med et smil. Hvis Kristus var tilstede, 

så ville du selvfølgelig smile til familien din og vise dem din beste opp-

førsel . 

Hennes mor som var sliten og varm og fremdeles kledd i sine arbeidsklær, 
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satte seg ned og sa': 'Jeg vet ikke hva som har gått av henne eftersom hun 
pynter slik opp bare for oss. Jeg antar hun venter at noen skal stikke 
innom før vi er ferdige med å spise...' Charlotte tidde stille helt til 
hun fant på noe passende å si i nærvær av den usynlige gjest. 'Jeg kjenner 
ingen jeg heller ville pynte for enn for mine egne,' sa hun. Familien ble 
stum et øyeblikk. Dette var ikke likt Charlotte. Så sa faren: 'Det er 
riktig, kj ære datter. Det er synd vi ikke tenker oftere over det alle sam-
men . .. ' 

I stuen tok Charlotte et blad fra bunnen av en bunke og begynte å lese. 
Hun hadde tatt det med seg hjem selv og hun holdt det skjult. Efter noen 
minutter la hun det ned... 'Jeg ville ikke ha lest dette hvis Kristus 
satt et sted hvor han kunne lese sammen med meg,' tenkte hun. Og hun tok 
det med seg ut og la det i søppelposen... 

Dagen efter gikk Charlotte til arbeidet igjen... Hun mislikte arbeidet sitt 
meget 'Kristus er ved min side', tenkte hun idet hun gikk inn i butikken 

blant de skravlende pikene. Hun hilste god morgen og smilte til alle hun 
møtte... 

Charlottes vennlighet og hennes omtanke for deres problemer forbauset hen-
nes medarbeidere. Hun greide til og med å løse problemer med uhøflige kunder 
idet hun minnet seg selv om hvordan hun ville ha oppført seg om Kristus var 
ved hennes side. Om kvelden gikk hun tilbake til Margaret Ames for å samtale 
om eksperimentet. 

'Jeg har forsøkt det, fru Ames, så godt som jeg har kunnet og - v e l , det 
fikk alt til å bli annerledes. Jeg tror jeg forstår hva du mener. Det 
forandret selvsagt ikke de tingene som kjeder meg. Jeg er fremdeles fat-
tig og kan ikke gå på skole og jeg bor i et stygt hus...' 

'Å, min kjære! Men du har jo bare såvidt begynte å så frøet for fireogtyve 
timer siden... Kan du fortsette slik du har begynt og vente tålmodig på Her-
ren, slik salmisten forteller oss?... Du kjenner nøkkelordet. Det er Kris-
tus. Irritasjon... forandrer ikke tingene i særlig grad, med det gjør Kris-
tus. Husk bare å gå sammen med ham hver dag.' 'Jeg skal gjøre det,' sa 
Charlotte." (Janet Craig i Storn.es That Live3 comp. Lucy Gertsch Thompson, 
s. 34-43) 

Hva gjorde Charlotte da him forsøkte å leve slik Kirstus vil at hun skal 
leve? Hvilke velsignelser fikk hun i løpet av disse fireogtyve timene? 

Herren vil velsigne oss også når vi i oppriktighet forsøker å efterleve hans 
eksempel og ord. Han råder oss: "Se hen til mig i enhver tanke." (L&p 
6:36) Når vi gjør det, er vi ville til å stille oss selv følgende vurderen-
de spørsmål: "Gjør jeg det Jesus vil at jeg skal gjøre? Ville han ha løst 
dette problemet på samme måte som jeg gjør? Hvordan kan jeg forandre mitt 
liv i dag slik at jeg lever slik Jesus levet?" Hvis vi skal følge Frelser-
ens invitasjon "Kom til mig" (Matteus 11:28) så må vi følge hans eksempel 
og virkelig gjøre det han ville ha gjort. 

Hvordan kan du anvende Jesu Kristi læresetninger i ditt familieliv? I 
ditt forhold til venner? 
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HVORDAN KAN VI BLI MERE LIK JESUS KRISTUS? 

Hvis vi praktiserer Jesu Kristi læresetninger i vårt liv, vil vi bli mere 
lik ham. Vi vil utvikle medlidenhet for andre og et ønske om å tjene dem. 
Når vi gjør vårt beste for å efterleve Frelserens læresetninger, holder vi 
våre pakter med ham og er verdig til å bære hans navn (se Mosiah 5:7-15). 
Vi finner glede i å ofre jordiske gleder og ting når det er nødvendig, for^ 
å kunne hjelpe andre mennesker. Vi aksepterer til og med avslag, misforstå 
else, forfølgelse og straff selv om vi kanskje er uskyldige og ikke har 
gjort noe galt. I Mormons bok forteller Alma oss at hvis vi efterlever Je-
su Kristi evangelium fullt ut, vil vi få hans bilde i våre ansikter (se 
Alma 5:14, 19). Vi vil bli lik ham. 

Hvilke egenskaper er Kristus i besittelse av? (Kjærlighet, tålmodighet, 

nestekjærlighet, tilgivelse) Skriv opp disse egenskapene på tavlen efter 

hvert som de blir nevnt. 

Hvis våre daglige tanker og gjerninger er basert på Jesus Kristus som vår 

sikre grunnvoll, så vil også vi utvikle disse samme egenskaper og på den 

måten bli mere lik ham. 

KONKLUSJON 

På samme måte som Helaman lærte sine sønner, så skulle også vi bygge vårt 
liv "på vår Forløsers klippe som er Kristus, Guds sønn,... en sikker grunn-
voll." (Helaman 5:12) I dette liv vil vi få tider med lykke og tider med 
prøvelser. Men vi er lovet at hvis vi bygger vårt liv på Jesus Kristus, 
den sikre grunnvoll, så vil vi ikke falle når prøvelsene kommer (se 3. Neph 
14:24-27). Jesus har sagt: "Derfor, frykt ikke, lille hjord. Gjør godt. 
La jord og helvede forene sig mot eder, for hvis I er bygge på m^n kUppe 
kan de ikke få overhånd" (L&p 6:34; uthevelse tilføyet) 

UTFORDRING 

Lær mere om Jesus Kristus for bedre å kunne følge hans eksempel og lære-
setninger. Begynn med å lese kapitel 3, "Jesus Kristus, vår valgte leder 
og frelser" og kapitel 11, "Kristi liv" i Evangeliets prinsipper, og^ 
3. Nephi, kapitlene 8-26. Velg en Kris tus lignende egenskap du ønsker å 
utvikle og be hver dag om hjelp til å bygge ditt liv på Jesu Kristi grunn-
voll. Heng opp et bilde av Jesus Kristus i ditt hjem. 

YTTERLIGERE SKRI FTHENVI SN INGER 

Matteus 7:24-27 (konsekvenser av å bygge et hus på en klippe eller på sand 

grunn) 

2. Nephi 31:10-21 (den rette og smale sti) 
Helaman 5:12 (vår Forløsers klippe) 

3. Nephi 9:14 (belønninger til de som kommer til Jesus Kristus) 

Moroni 10:32-33 (Guds nåde) 
L&p 50:44 (den gode hyrde) 

LÆRERENS FORBEREDELSE 

Før du presenterer denne leksjonen: 
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1. Studer Evangeliets prinsipper, kapitel 3, "Jesus Kristus, vår valgte 
leder og frelser", og kapitel 11, "Kristi liv". 

2. Studer 3. Nephi kapitlene 8-26. 
3. Studer Siste-dagers-hellige kvinner - Grunnleggende håndbok for kvinner, 

del A, leksjon 1, "Tro på Jesus Kristus". 
4. Sørg for tavle og kritt 
5. Lag en plakat med overskriften "Hvorfor trenger vi Jesus Kristus?" 

slik det fremgår av leksjonen. 
6. Lær deg sangen "Jeg trenger deg hver stund", Salmer og sanger3 n r . 36. 
7. Minn klassens medlemmer om at de tar med seg standardverkene til klassen. 
8. Gi klassemedlemmer i oppdrag å presentere historier og skriftsteder fra 

denne leksjonen. 
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Handlefrihet og ansvar Leksjon 2 

Formålet med denne leksjonen er å hjelpe deg til bedre å forstå handlefri-
hetens evige betydning og det faktum at du er ansvarlig for de valg du tar. 

RETTEN TIL Å VELGE ER ET EVIG PRINSIPP 

"Det var en vinterkald søndag morgen i den nordlige del av New York. Det 
var flere kuldegrader, fortauene var islagte, og veiene var blokkerte av 
snefonner. Det kom ingen andre i Kirken denne formiddagen enn presten og 
en ni og åtti år gammel kvinne som hadde haltet avgårde de ti kvartalene 
som lå mellom hennes bosted og Kirken. 

Da presten fikk øye på henne, ble han overrasket, tiltalte henne ved navn 
og sa: 'Hvordan kom du deg hit i dette uværet?' 

'Mitt hjerte kommer hit først', lød det muntre svaret,' og da er det lett å 
få med seg resten'." (John H. Vandenberg, "Menneskets handlefrihet", 
Lys over Norge3 januar 1974, s. 36) 

Kvinnen i denne historien måtte foreta et valg. Hun kunne bli hjemme i var-
men, eller hun kunne forsøke seg på den lange turen til Kirken på en dag med 
dårlig vær. De følelser hun hadde i sitt hjerte tilskyndet henne til å ta 
den avgjørelse hun tok. Retten til å kunne velge, er et evig prinsipp. Før 
vi kom til jorden måtte vi også velge mellom to alternativer: enten å vil-
le følge Guds plan og ha frihet til å handle slik vi selv velger, eller å 
følge Satan og handle under tvang. Herren åpenbarte for Moses hvordan vi 
tok vår avgjørelse da vi alle var forsamlet i det store råd i himmelen. 

Les Moses 4:1-4. 

Hvorfor var tilbudet om å følge Frelseren akseptabelt? (det var ubetinget. 
Han ønsket ingen ære selv. Han ønsket bare å få privilegiet å kunne tjene. 
Han tilbød seg å fortsette å støtte handlefrihetens prinsipp til frelse for 
hele menneskeheten.) 

"Sett at vi tok et barn og satte oss fore å oppdra det slik Satan foreslo, 
slik at det ikke kunne foreta det minste feilgrep. Vi forteller det nøyak-
tig hva det skal gjøre, hvordan det skal gjøre det og når det skal gjøre 
det; og forsikrer oss derefter om at det gjør akkurat det vi har bedt det 
om å gjøre. Vi lar det aldri velge selv, lar det aldri forsøke forskjellige 
løsninger på problemer i det daglige liv. Det må ikke få lov til å begå 
feil. Barnets kropp vil vokse for hvert år, men hva med dets sinn? Hva 
med dets ånd? Selv om det vokser og bli 1,80 høyt, så vil det aldri kunne 
bli et modent og voksent menneske. Dets sinn og ånd ville ha sultet ihjel. 
Det ville ikke ha kunnet Vokse av mangel på næring... Vår himmelske Fader 
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visste... at mennesket aldri kunne nå fullkommenhet... uten handlefrihetens 
avgjørende element." (Lester og Joan Essig, "Free Agency and Progress," 
Instructor, sept. 1964, s. 342) 

I rådet i himmelen valgte vi å følge Jesus Kristus, og fordi vi tok det rik-
tige valg i vårt førjordiske liv har vi fått det privilegium å kunne komme 
til jorden. Våre valg i dette liv vil fortsette å bestemme vår kurs i evig-
hetene. 

Tenk over betydningen av Lehis ord til sin sønn Jakob i 2. Nephi 2:26-28. 

HANDLEFRIHETEN KREVER VALGMULIGHET 

For at vi skal kunne bruke vår handlefrihet i dette liv, så må vi ha mulig-
heten til å ta avgjørelser. 

Les de første fire avsnittene under overskriften "Handlefrihet krever valg-
mulighet", i kapitel 4 i Evangeliets prinsipper, s. 18. 

Herren visste at vi ville bli stilt overfor både godt og ond og at vi måtte 
ta avj ørelser. Derfor ber han oss om å leve nær ham og holde hans bud for 
å gjenkjenne og motstå Satans motforslag til Hans bud. 

"... Herren sier: 'Kom hviledagen i hu.' (2. Mosebok 20:8) 

Satan ville sagt: 'Bruk hviledagen som en avslapningsdag...' 

Herren sier: 'Hedre din far og din mor,' (2. Mosebok 20:12) 

Satan forsøker på det sterkeste å anbefale oss å ikke være lydige mot våre 
foreldre; det er ditt eget liv og du kan selv velge hva du vil gjøre... 

Herren sier: 'I ditt ansikts sved skal du ete ditt brød' (1. Mosebok 3:19) 
og han sier også: 'Slutt med all lediggang! (L&p 88:124) 

Satan sier kanskje: 'Få så meget som mulig ut av ingenting...' Han opp-
muntrer til dovenskap, lediggang og til og med den tanke at regjeringen 
skylder deg et levebrød... 

Herren sier: 'betal en tiendedel av alle (dine) årlige inntekter, og jeg 
vil gi deg en stor belønning. (Se L&p 119:4 og 3. Nephi 24:8-10) 

Lucifer ville ha sagt: 'Hvorfor skal du betale tiende? Du trenger pengene 
mere enn Kirken trenger dem...' 

Herren sier: 'Søk efter dine forfedres genealogi og la det bli utført 
tempelarbeide for dem.' 

Satan ville ha sagt: 'Utsett å gjøre dette arbeidet, eller det som er enda 
bedre, ikke gjør det i det hele tatt.'" (Carl W . Buehner, "Who's on the 
Lord's Side", Improvement Era, juni 1961, s. 402-403) 

ALLE AVGJØRELSER HAR KONSEKVENSER 

Det er viktig at vi forstår at selv om vi selv kan velge våre handlinger, så 
har vi ikke frihet til å velge konsekvensene av våre handlinger. Konsekven-
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sene, enten de er gode eller dårlige, følger som et naturlig resultat av et 

hvilket som helst valg vi tar. 

Bonden vet at han vil høste det han sår. Det slag frukt han velger å så, 
vil bestemme hva slags frukt han vil få på innhøstningsdagen. Han kan ikke 
så erter og forvente å høste fersken. Han kan heller ikke velge å ikke 
stelle med avlingen sin og så forvente at den vil vokse godt. 

Når vi foretar et valg, så må vi akseptere resultatene av det vi velger. Vi 
velger utfallet av en handling når vi velger å utføre handlingen. Vi velger 
et bestemmelsessted når vi starter på en bestemt sti. 

Vis frem bilde 2-a. Ung kvinne som tenker over avgjørelser. 

Hvorfor er det viktig at denne piken tar de passende avgjørelser for å 

oppnå en utdannelse? 

Vi må velge den vei vi vil reise - den øvre vei eller den nedre. 

Hvilke valg vil sette deg på den riktige vei - veien til evig liv? (Være 
sammen med de rette venner3 gå i Kirken, gå på skole, lese god litteratur, 
velge god underholdning3 holde visdomsordet3 inngå et tempelekteskap) 

Vi blir alle stilt overfor situasjoner og opplevelser hver dag som krever 

at vi tar avgjørelser. 

Hvilke daglige valg blir du stilt overfor? Hvilke konsekvenser har disse 

avgjørelsene? 

"For noen år siden, bestemte en ung skolepike og hennes venn, som begge 
var siste-dagers-hellige, seg for å gå på et offentlig dansested med tvil-
somt rykte. Piken kom tidlig hjem den eftermiddagen-og bekjentgjorde glad 
deres planer og sa: 'Vi tror det vil bli en morsom opplevelse.' Som 
riktig var, spurte hennes mor om dette var tilrådelig, og hun advarte hen-
ne, men piken lot seg ikke overbevise om at det var noe galt i det. 

'Vi vil ikke gjøre noe galt', erklærte hun. 'Det er de vel ikke noe galt 
i å gå dit og se hvordan det er der?' 

Moren kom ikke med flere protester. Da piken holdt på å gjøre seg i stand 
om kvelden, foreslo moren at hun skulle ha på seg den pene, hvite selskaps-
kjolen sin. Piken ble henrykt. Hun trodde moren hadde gitt efter. 

Da hun noen øyeblikk senere viste seg, så hun strålende vakker ut, og hun 
ropte glad til sine foreldre: 'Hvordan tar jeg meg ut?' 

'Du er pen', svarte moren. 'Det er den peneste kjolen din.' 

'Vil du gjøre meg en tjeneste før du går?' spurte hennes far. 'Vil du gå 
ut i røkeriet og hente et stykke røkt bacon?' 

'Røkeriet!' ropte hun forbauset. 'Du spøker, pappa.' 

'Neida, det gjør jeg ikke', fastholdt hennes far. 

'I den fineste kjolen min? Jeg kommer aldri til å bli kvitt den skrekkelige 

lukten.' 
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'Det er riktig', sa hannes mor. 'Du kan ikke gå i røkeriet uten at det vil 
sette sine spor. Vi tror at du er klok nok til å la være å gå inn på et 
sted som du ville komme ut fra mindre vakker og ren enn du var da du gikk 
inn. ' 

Efter en tankefull pause, sa piken: 'Vi bør nok la være å gå.'" (Lekser 
for Hjelpeforeningen 1974-75s. 6-7). 

Hvorfor er det viktig at du vurderer konsekvensene av en bestemt avgjørelse 
før du tar den? (Det hjelper deg til a velge det rette. Hvis du må handle 
rasktj uten at du har forpliktet deg overfor en avgjørelse på forhånd, så 
kan andre ta valget for deg; dette kan føre deg til uønskede konsekvenser.) 

Hvordan kan du vite hvilke konsekvenser ethvert valg kan få? (Skriften og 
bønn kan være til hjelp. Andres eksempler kan lære deg hvor visse avgjørel-
ser kan føre hen. Be om råd fra mennesker med erfaring.) 

DU ER ANSVARLIG FOR DE VALG DU TAR 

Les Galateme 6:7-9. 

Dagen vil komme da vi får anledning til å stå fremfor Gud og bli dømt ef-
ter de avgjørelser vi har tatt og de gjeringer vi har gjort i dette liv. 

"'Og det er nødvendig,ifølge Guds rettferdighet at menneskene skal bli dømt 
etter sine gjerninger,' sier Alma i Mormons bok, 'og hvis deres gjerninger 
var gode i dette liv og deres hjerters ønsker var gode, skulle de også på 
den ytterste dag gjenopprettes til det gode. Og hvis deres gjerninger er 
onde skal de komme tilbake på dem som onde.' (Alma 41:3-4) Det slags lege-
me som vi oppnår i dette liv og som blir gjengitt til en person i oppstan-
delsen, bestemmer den herlighetsgrad de vil arve i evigheten. På denne må-
te er mennesket 'sine egne dommere' slår Alma fast, for ved sine daglige 
handlinger dømmer eller velger de 'å gjøre ondt eller å gjøre godt'. (Alma 
41:7)" (Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, s. 403-404) 

"Og jeg så de døde, store og små, stå fremfor Gud; og bøkene ble åpnet; og 
en annen bok ble åpnet som er livets bok; og de døde ble dømt efter det som 
var skrevet i bøkene, ifølge deres gjerninger" (Åpenb. 20:12) 

Våre gjerninger er resultater av våre valg. Når vi skal gode avgjørelser, 
må vi adlyde Guds bud. Ved å følge profetenes læresetninger, som veileder 
og styrker oss i å holde budene, kan vi ta avgjørelser som vil forberede 
oss på å motta det evige livs gave. 

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

KONKLUSJON 

Vår Frelser har vist oss hvordan vi skal bruke vår handlefrihet for å kunne 
oppnå evig liv. Han har gitt oss lover og bud for å hjelpe oss å finne lyk-
ke og suksess. 

"Nest efter livets gave, er retten til å lede vårt eget liv Guds største 
gave til mennesket. Valgfrihet bør skattes høyere enn noen eiendel som 
jorden kan gi... Det er Herrens hensikt at mennesket skal bli ham lik. For 

Ung kvinne som tenker over 
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at mennesket skal kunne oppnå dette, var det nødvendig at Skaperen først 
gjorde det fritt. Mennesket er gitt en spesiell begavelse som ikke er blitt 
skjenket noe annet levende vesen. Gud ga det makt til å velge. Kun til 
mennesket sa Skaperen: Ikke desto mindre kan du selv velge, for det 

er deg gitt;... (Moses 3:17) Uten denne guddommelige makt til å velee 
kan menneskeheten ikke ha fremgang." (David 0. McKay, Conference Report! 
oiet. iy&5, s. 8; Man s Free Agency," Improvement Era, d e s . 1965, s. 1073) 

Fordi Gud holder oss ansvarlige for våre avgjørelser, er det vikig at vi 
søker Hans hjelp. Vi skulle snakke med ham i daglig bønn om de valg vi må 
ta idet vi husker at vi kan motta veiledning fra Den hellige ånd når vi 
skal ta vanskelige avgjørelser. Av og til må vi faste og be for å motta den 
hjelp vi trenger. Det er godt å huske at sann frihet oppnås ved å bruke 
handlefriheten til a velge lydighet, og at tap av friheten følger ved å 
bruke var handlefrihet til å velge ulydighet. 

Benytt hjelpemiddel 2-b} tekst og melodi til "Til alle har vår Herre qitt" 
og avslutt klassen med å synge sammen. * 

utfordring 

Tenk over og vurder hva du gjør med din handlefrihet i løpet av kommende uke 
Trekker de valg du foretar deg nærmere Gud, eller fjerner de deg fra ham? 

YTTERLIGERE SKRIFTHENVISNINGER 

Matteus 13:24-30, 37-43 (lignelsen om ugresset blant hveten) 

LÆRERENS FORBEREDELSE 

Før du presenterer denne leksjonen: 

1. Studer Evangeliets prinsipper3 kapitel 46: "Den endelige dom" 

2. Sørg for tavle og kritt. 

3. Avslutt klassen med sangen "Til alle har vår Herre gitt", Salmer oa 
sanger3 nr. 52. y 

4. Gi klassemedlemmer i oppdrag å presentere historier og skriftsteder 
fra denne leksjonen. 
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JEG TRENGER DEG HVER STUND 
. „ „ , Robert Low ŷ Annie S. Hawkes 

1. Jeg tren - ger deg liver stund, 0 , Je - sus kjær; 
2. Jeg tren - ger deg hver stund, 0 , kom meg nær. 
3. Jeg tren - ger deg hv|r stund i vel og ve. 
4. Jeg tren - ger deg hver stund, 0, hør min bønn! 

ei no - en røst lik din på jor - den er. 
Kun du kan skjen-ke kraft og sei - er her! 
0 Je - sus, hos meg bli, la meg deg se! 
Gjør meg i sann-het din, 0 , du Guds Sønn. 

Hver stund jeg til deg tren-ger. Hør min bønn, 0 Je - sus! 

Vel - sign meg nu min Frei - ser, 0 , kom til meg! 

15 2 - b 



Åndens gaver Leksjon 3 

Hensikten med denne leksjonen er å hjelpe deg til å forberede deg på å mot-
ta Andens gaver og a innse fordelene ved disses innflydelse. 

Å MOTTA ÅNDENS GAVER 

Vis frem plakaten med den syvende trosartikkel på. 

"Vi tror på tungemålsgaven, profeti, åpenbaring, syner, helbredelse, tyd-
ning av tungemål osv." (Syvende trosartikkel) 

Åndelige gaver som ikke blir spesielt nevnt i denne trosartikkelen er tro 
a kunne skjelne ander, vidnesbyrd, mirakler, visdom, kunnskap og barmhjer-
tighet. Åndelige gaver er karakteristiske for Jesu Kristi Kirke av Siste-
Dagers Hellige. 

Da vi ble bekreftet medlemmer av Kirken, ble hender lagt på vårt hode og vi 
ble bedt^om a motta Den hellige ånd. Hvis vi er trofaste, kan vi ha Den 
hellige and som en vedvarende innflydelse i vårt liv. Gjennom Ham kan vi 
hver enkelt, bli velsignet med visse åndelige krefter som kalles Åndens 
gaver. 

"Da jeg var liten gutt, bodde vi i nærheten av president Andrew Kimball 
Spencer Kimballs far. Min mor og jeg kom hjem en kveld rett efter mørkets 
frembrudd. Spencer drev og melket kyrne og sang med høy stemme. Min mor 
stanset og sto helt stille et øyeblikk og sa derefter: 'Den gutten vil en 
dag bli en Herrens apostel.' Vi gikk kanskje 6 meter til og stanset igjen 
Denne gang virket det som om hun holdt på å miste pusten. Hun løftet begge 
hendene og sa opp og sa: 'Ja! Og han kommer kanskje til å lede denne Kirk-
ken. (Roberta Flake Clayton, comp., Pioneer Women of Arizona fMesa, 
Arizona, 1969), s . 77; sitert i Leon Hartshorn, Remarkable Stories from 
the Lzves of Latter-day Saint Women3 bind 2, s. 39) 

Lydighet mot Guds lover er en nødvendighet for å kunne motta Åndens gaver 
Ved hjelp av dem kan vi kjenne og undervise om evangeliets sannheter og 
bruke dem til nytte ikke bare for oss selv, men også for andre mennesker på 
mange mater. Gavene kan hjelpe oss på veien tilbake til vår himmelske Fa-

FORBEREDELSE TIL Å MOTTA ÅNDENS GAVER 

Les L&p 46:11. 
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I dette skriftstedet får vi vite at alle "er gitt en gave ved Guds Ånd." 
Fordi Den hellige ånd ikke kan dvele på åndelig urene steder, så må vi 
forberede oss slik at vi er verdige til å motta disse åndelige gaver. 

Les 1. Kor. 14:1; Moroni 10:203 30. 

Hvilke instruksjoner får vi her for å forberede oss på å motta Åndens gaver? 

Kan du komme på andre måter vi kan forberede oss på? Skriv opp svarene på 

tav len. 

Profeten Joseph Smith har sagt: 

"Vær dydige og rene; vær menn med integritet og sannhet; hold Guds bud og 
da vil dere være i bedre stand til å forstå forskjellen mellom riktig og 
galt, mellom guds gaver og det som hører menneskene til." (History of the 
Churoh3 5:31, sitert av Marion G . Romney, Look to God and Live3 s. 35) 

Hvilke andre krav nevner profeten Joseph Smith? (Være dydig og ren3 men-
nesker med integritet og sannhet3 holde budene) Skriv opp svarene på tav-

For at vi skal kunne nyte Åndens gaver, så m | vi også være ydmyke og om-
vendte, og ha fred med våre medmennesker. Selv profeten Joseph Smith kunne 
ikke motta inspirasjon med mindre han hadde de riktige følelser overfor al-
le. 

"'En morgen... (ble han opprørt over) noe som Emma, hans hustru, hadde 
gjort... Joseph... (forsøkte) å fortsette oversettelsen (av Mormons bok), 
men han greide ikke å gjøre noe... Han gikk... ut i hagen (og ba)... (Han) 
kom tilbake til huset og ba Emma om tilgivelse og... oversettelsen kunne 
fortsette som tidligere igjen1." (Tilpasset fra en uttalelse av David 
Whitmer gitt den 15. sept. 1882, fra A Comprehensive History of the Churoh3 

1:131) 

Hva gjorde profeten for å forberede seg på å bruke sin åndelige gave? 
Hvordan kan vi vite når vi ikke er forberedt til å motta Åndens gaver? (Vi 
er ulykkelige3 forvirret3 nedtrykket; selvvisk3 misunner andre3 uverdig 
til å delta i noe i Kirken; kritiske overfor Kirkens ledere3 ønsker ikke 
å be. Vi nekter med vilje å adlyde budene...) 

NYTTE AV ÅNDENS GAVE 

Åndelige gaver er hellige. De blir gitt for å veilede, trøste og undervi-
se, Gjennom Åndens gaver kan vi motta opplysning og oppmuntring og evnen 
til å styrke vår tro. Når vi nytter Åndens gaver, kan vi oppnå fred i 
dette liv og veiledning på veien til det celestiale rike. 

Les L&p 46:8. Hvilken grunn blir her gitt til at vi skulle søke de beste 
gaver? (For at vi ikke skal kunne bli forført.) 

Det hender ofte at vi trenger Åndens gaver. Når vi er syke, forvirret 
eller sørger, trenger vi helbredelse, veiledning og trøst. Vi trenger 
kunnskap, forståelse, innsikt og øket evne når vi søker svar på viktige 
spørsmål eller veiledning i vanskelige situasjoner. Det er en trøst å 
oppdage at vi kan dra nytte av Åndens gaver i slike stunder. Skriften 
forteller oss at "alle disse gaver kommer fra Gud til Guds barn for deres 
gagn." (L&p 46:26) 
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La de klassemedlemmer som har fått oppdraget, fortelle om følgende opplev-
elser som medlemmer av Kirken har hatt angående å motta Åndens gaver. 

Søster Jane Grover Stewart har skrevet ned følgende hendelse: 

"En morgen tenkte vi å dra ut for å plukke ville stikkelsbær. Far Tanner., 
spente to hester for en lett vogn, og sammen med to søstre ved navn Lyman, 
hans lille barnebarn og meg, satte vi avsted. Da vi kom til skogen, ba 
vi den eldre herren om å... hvile seg mens vi plukket bær. 

Det varte ikke lenge før den lille piken og jeg befant oss et stykke bort-
enfor de andre, og plutselig hørte vi noen rope... Vi gikk til vi kunne 
se far Tanner. Han snudde hestene... Da vi om nærmere kunne vi se indi-
anere som samlet seg rundt vognen idet de hylte og ropte til hverandre ef-
terhvert som de ble flere. Vi kom oss inn i vognen og skulle til å kjøre 
avsted da fire av indianerne tok igjen vognen og holdt fast i hjulene for 
å stanse den, to holdt hestene i bisselet og en annen kom for å ta meg ut 
av vognen. 

Jeg ble redd og sint og ba far Tanner om å la meg gå ut av vognen og løpe 
efter hjelp. Han svarte: 'Nei, kjære barn, det er nok for sent!' Jeg 
sa til ham at de ikke skulle få. fatt i meg levende. Han var hvit i ansikt-
tet. Indianerne hadde begynt å kle av ham - de hadde tatt klokken og lonmie 
tørkleet hans - og mens de kledde av ham, forsøkte de å dra meg ut av vog-
nen. Jeg begynte å be i stillhet til min himmelske Fader. Mens jeg ba 
og kjempet, falt Den allmaktiges ånd over meg og jeg reiste meg med stor 
kraft; og ingen tunge kan uttrykke mine følelser. Jeg var så lykkelig 
som jag kunne være. Noen øyeblikk tidligere hadde jeg sett for meg verre 
ting enn døden og nå ble min hånd løftet ved Guds kraft og jeg talte til 
disse indianerne i deres eget sprog. De slapp hestene og vognene og de 
stod alle fremfor meg mens jeg snakket til dem ved Guds kraft. De bøyde 
sine hoder og svarte: 'Ja,' på en måte som fikk meg til å forstå hva de 
mente. 

Den lille piken og far Tanner så på i taus forundring. Jeg innså hvilken 
situasjon vi befant oss i; deres hensikt var å drepe far Tanner, bren-
ne vognen og ta oss kvinner som fanger. Det stod helt klart for m e g . Da 
jeg var ferdig med å snakke til dem, tok de oss alle tre i hånden og ga 
tilbake alt det de hadde tatt fra far Tanner, som ga dem sitt lommetørkle 
°g jeg ga dem bær og kjeks. Nå var også de andre to kvinnene kommet og 
vi skyndte oss hjemover. 

Herren tolket noe av det jeg hadde sagt, og det var som følger: 

'Jeg antar at dere indianske krigere skal drepe oss? Vet dere ikke at Den 
store ånd holder øye med dere og vet om alt i deres hjerter? Vi er kommet 
hit for å hente noe av vår fars frukt. Vi er ikke kommet for å fornærme 
dere; og hvis dere skader oss eller rører et hår på våre hoder, så vil 
Den store ånd slå dere til jorden og dere vil ikke få kraft til å puste 
mere. Vi er blitt drevet bort fra våre hjem og det har også dere; vi er 
kommet hit ut for å gjøre dere godt og ikke for å skade dere. Vi er Her-
rens folk og det er også dere; men dere må slutte med deres mord og ond-
skap; Herren er misfornøyd med det og vil ikke la dere få fremgang hvis 
dere fortsetter med det. Dere tror dere eier hele dette landet, dette tøm-
meret, dette vannet og alle hestene. Dere eier ikke en eneste ting på jor-
den, selv ikke den luft dere puster inn - det tilhører alt Den store ånd.'" 
(Edward W . Tullidge, The Women of Mormondom, s. 475-77* sitert av Leon 
Hartshorn, comp., i "I talked to Those Indians in Their Own Language," 

18-



Remarkable Stories from the Lives of Latter-day Saint Women, bind 1, s. 

2 6 - 2 8 ) 

Hvilke to gaver ble gitt til søster Grover? (Tungemål sg av en og tydning 
av tungemål) Hva gjorde hun for å motta disse gaver? Hvordan følte hun 
da hun mottok dem? 

Søster Antonia Flores fra Lima, Peru, forteller om denne opplevelsen: 

"En gang for flere år siden intervjuet grenspresidenten meg for å kalle 
meg til president for Hjelpeforeningen. Jeg var meget redd for å bli pre-
sident i Hjelpeforeningen. Jeg kunne bare ikke forstå hvordan jeg skulle 
kunne fylle et slikt kall og var redd for å si ja til h a m . Senere samme 
dag, husket jeg prinsippet om faste og bønn. Jeg fastet og ba om at jeg 
måtte greie å akseptere denne stillingen som jeg var så redd for. 

Om kvelden fikk jeg en åpenbaring. Jeg drømte at jeg gikk og bar på en 
stor byrde i armene mine. Jeg hadde gått langt og var trett av å bære en 
slik tung bør. Da fikk jeg øye på vår Herre Jesus Kristus, og han tok byr-
den ut av hendene mine, inviterte meg ved å si: 'Kom, følg meg.' Dagen ef-
ter hadde jeg en vidunderlig følelse. Jeg skyndte meg til grenspresiden-
ten for å fortelle ham hva som var skjedd og at jeg ikke lenger var redd 
men var sikker på at det var riktig, og derefter har jeg greid å fortset-
te å arbeide i Hjelpeforeningen i flere år som president med to vidunder-
lige rådgivere." ("He Took the Weight Out of My Hands," Remarkable Sto-
ries from the Lives of Latter-day Saint Women, comp., Leon Hartshorn, bind 
2, s. 87). 

Hvorfor trengte søster Flores den åndens gave som -personlig åpenbaring er? 

Det er også andre måter i tillegg til drømmer, som Den hellige ånd kan 
åpenbare sannhet for oss på. Han kan gi oss et syn (se L&p 76:12). Vi 
kan høre en stemme (se Moses 5:4). Den hellige ånd kan tale til oss i 
vårt sinn (se L&p 6:23 og Enos 1:10). Vi kan føle Den hellige ånds kraft 
når vi hører sannheten fra en misjonær, profeten eller en annen av Herrens 
tjenere (se Moroni 10:4-5). Vi kan føle urokkelig tro på Herrens ord (se 
Ether 3:11-12). Vi kan oppleve den fred som kommer når Herren opplyser 
vårt sinn ved sannhetens Ånd når vi ber om det (se L&p 6:14-16, 21-24). 

Søster Afton Affleck fra Salt Lake City forteller om denne personlige opp-

levelse med troens gave: 

"Jeg var i ferd med å forberede et vidunderlig juleselskap.. . jeg ønsket 
inderlig at det skulle bli vellykket og arbeidet med noen av forberedel-
sene. Jeg hadde en hodepine som ble stadig sterkere. Jeg forsøkte flere 
ganger om éftermiddagen å få tak i Bob. En stemme sa til meg: 'Du har 
ryggmargshinnebetennelse, 1 og jeg sa: 'Å nei,' høyt, Min far var død av 
denne sykdommen... 

Legen kom - jeg var så syk. Han løftet opp et av bena mine og det var som 
om røde og blå lyn skjøt ut av nakken min, og han sa til Bob: 'La oss sal-
ve henne.' Og doktor Barton og Bob salvet meg. Før vi dro til sykehuset, 
ringte Bob til president Robert Young, som den gang var president i Salt 
Lake tempel, og ba han møte oss der... Da vi kom til sykehuset, velsignet 
president Young og Bob meg og jeg hørte stemmen hans til tross for at jeg 
var bevisstløs. Han (president Young) forbød sykdommen å ha makt til å øde-
legge mitt legeme. President Young lovet meg at jeg skulle bli frisk. Han 
velsignet meg med at jeg skulle få styrke til å gjennomgå de lidelser som 
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jeg matte bære. 

I løpet av isolasjons tiden, mens jeg led meget, lærte jeg en god del om 
Frelseren, om forsoningen og om den kjærlighet som den Herre Jesus Kristus 
er i besittelse av. Det virket for meg som om jeg hele tiden ble undervist, 
Det var kun en gang at jeg følte jeg ikke kunne utholde smerten. I det øye-
blikk la onkel Ray Moss og hans sønn Raphel sine hender på mitt hode o E ga 
meg en velsignelse... 6 6 

I denne tiden hadde jeg så sterke smerter i øynene at jeg ikke kunne se. 
En gang jeg kom til bevissthet hørte jeg legen fortelle sin fagmann at jeg 
hadde en sjanse av 5000 til å kunne se igjen, men jeg visste at jeg ville 
se. Jeg tvilte aldri på at jeg skulle bli helt frisk igjen. Min høyre si-
de var angrepet. Jeg greide ikke bevege foten og armen var svak... 

En kveld... hørte jeg en stemme si: 'Hvis du har tro som er en tusendel 
sa stor som dette sandkornet, så kan du bevege foten din og du kan se.' 
Jeg følte meg nedslått fordi jeg syntes jeg hadde hatt stor tro. 

Jeg ba otil Herren og jeg brukte tro. J e g snudde på hodet; jeg hadde ikke 
greid a snu hodet uten a bli bevisstløs tidligere, men jeg snudde på hodet 
og jeg kunne se en lysstråle komme inn gjennom dørsprekken nederst. 

Jeg følte også at hvis jeg forsøkte, så kunne jeg bevege benet mitt... 

Tro er en gave fra Gud og han ga meg mere tro enn jeg hadde hatt noen gang 
i mitt liv. Jeg beveget benet mitt. Jeg (lå) der resten av natten i gle-
de og lovprisning... til Herren - jeg ønsket ikke å fortelle det til noen 
andre før neste morgen. Herren hadde lovet meg at jeg skulle bli frisk 
gjennom tro og prestedømmets kraft og gjennom de bønner som ble bedt av 
dem som elsket meg. Jeg priser Herren for å ha latt meg ha en slik opplev-
else fordi den styrket meg." (The Church of Jesus Christ of Latter-day 
Saints Oral History Program, intervju ved Sylvia Bruening, Salt Lake City 
Utah, des. 1972, s. 26-28; sitert i "Faith Is a Gift of God", Remarkable' 
Stories from the Lives of Latter-day Saint Women, comp. Leon R. Hartshorn 
bind 2. s. 1-3) 

Hvilken åndelig gave mottok søster Affleck? Hvordan innvirket hennes tro 
pa den velsignelse hun fikk? 

KONKLUSJON 

Som medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige er vi blitt lo-
vet åndelige gaver. Disse gavene får vi gjennom Den hellige ånd og blir 

f V for å hjelpe oss til å fullkommengjøre vårt liv og lede oss 
tilbake til hans nærhet. For at vi skal kunne motta dem, må vi forberede 
oss. Vi kan gjøre dette ved å be i tro og ved å holde budene. Vi må også 
være ydmyke og villige til å utføre Herrens arbeide. 

UTFORDRING 

Les L&p 46:8-26,^Moroni 10:5-30 og 1. Kor. 12. Kartlegg dine egne åndelige 
gaver og forsøk a bruke dem til gavn for andre. Finn anledninger til å 
hjelpe dine familiemedlemmer til å kjenne og utvikle sine spesielle gaver 
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YTTERLIGERE SKRIFTHENVISNINGER 

Joel 2:28-29 (gaver som blir gitt) 
1. Kor. 14 (viktigheten av profetiens gave) 
Ap.gj. 10:1-35 (Peters syn) 
1. N e . 10:17-19 (Den hellige ånds kraft) 
L&p 6:5-11 (Gaven å kjenne mysterier) 

LÆRERENS FORBEREDELSE 

Før du presenterer denne leksjonen: 

1. Studer leksjon 4: "Den hellige ånds gave", Siste-dagers-hellige kvin-

ner- i Grunnleggende håndbok, del A. 

2. Studer det som står under overskriften "Hva er Den hellige ånds gave", 
leksjon 21 i Evangeliets prinsipper håndbok, s. 118-19. 

3. Studer Kapitel 22: "Åndens gaver" i Evangeliets prinsipper håndbok, 

s. 122. 

4. Studer Moroni 10:5-30, 1. Kor. 12; L&p 46:8-26. 

5. Lag en plakat med den syvende trosartikkel p å , eller skriv den på tav-
len før klassen. 

6. Sørg for tavle og kritt. 

7. Gi klassemedlemmer i oppdrag å presentere historier og skriftsteder fra 

leksjonen. 
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Sabbaten Leksjon 4 

Hensikten med denne leksjonen er å hjelpe deg til å helligholde sabbaten. 

HVORFOR SKULLE VI HELLIGHOLDE SABBATEN 

DET ER ET BUD 

Da Herren ga oss det fjerde bud, sa han: 

"Kom hviledagen ihu, så du holder den hellig'." (2. Mosebok 20:8) 

Hva menes med 'hellig'? (Å avsette til tjenetse for gud. For nærmere for 
klaring, se avsnittene på side 126-127 i Evangeliets prinsipper håndbok.) 

Da Herren ga oss budet om å helligholde sabbaten, forklarte han: "Seks 
dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning. Men den syvende dag er 
sabbat for Herren din Gud; da skal du intet arbeide gjøre." (2. Mosebok 
20:9-10) 

DET ER EN VELSIGNELSE 

Da Herren ga oss sabbaten som sin dag, ga han oss i virkeligheten en gave 
i form av tid. Herren vet at vi trenger en dag til hvile. Uansett hva 
slags arbeide vi driver med, så trenger vi å fornye vårt legeme og hvile 
fra fysiske arbeide. Vi trenger å oppfriske vårt sinn ved å bruke det på 
en annen måte. Vi trenger å gi føde til vår ånd ved å tilbe Herren. Sab-
baten er vår mulighet til å ivareta disse behov. Sabbaten er en mulighet 
til å utvikle oss åndelig og å finne glede og fred. Sabbaten skulle være 
ukens beste dag. 

Ortodokse jøder kaller sabbaten "Shabbot Hamalkah, sabbatsdronning, fordi 
denne dagen er, i likhet med en dronning, symbolet på majestet, skjønnhet 
og nåde" (Elliot D . Landau, "How to Teach the Ten Commandements to Your 
Children," Ensign, okt. 1973, s. 53). 

Hvordan ville livet ha vært uten sabbaten? (Vi vil kanskje ikke ha tenkt 
på Gud og på Frelseren og på det de har gjort for oss. Vi ville kanskje 
ikke fått hvile fra det verdslige press og de ting vi-driver med ellers i 
uken. Vi ville gå glipp av det ukentlige samvær med Kirkens medlemmer som 
oppmuntrer og inspirerer oss. Vi ville kanskje ikke ha funnet tid til å 
gjøre de oppløftende tingene som vi skulle gjøre på sabbaten. Vår tanke-
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bane vilte kanskje bli trang og selvvisk.) 

Herren har gjennom profeten Esaias sagt: "Når du holder din fot tilbake, 
så du ikke driver ditt yrke på min hellige dag, og du kaller sabbaten en 
lyst, kaller Herrens hellige deg ærverdig, og du ærer den, så du ikke går 
dine egne veier, ikke gjør din gjerning eller fører tomt snakk - da skal 
du glede dig i Herren... for Herrens munn har talt." (Esaias 58:13-14) 
Herren har lovet å velsigne dem som helligholder sabbaten. 

HVORDAN KAN VI HELLIGHOLDE SABBATEN? 

GJENNOM KLOK FORBEREDELSE 

For at vi skal kunne helligholde sabbaten, må vi forberede oss på å hvile 
på sabbaten, være tilstede på Kirkens møter og glede oss over dagen med 
fredelige og rettferdige aktiviteter. Dette krever alvorlig forberedelse 
i løpet av ukens andre seks dager. Mødre trenger spesielt å planlegge på 
forhånd og å veilede familiens medlemmer til å gjøre det samme. 

Søster Marilyn T . Brockbank, en mor i De forente stater, har skrevet om sin 
erfaring med å lære å forberede seg til sabbaten: 

"Jeg husker at jeg sa til min mann: 'Hva er i veien med meg?... Jeg får 
hodepine på lørdag eftermiddag og det er mandag før den slipper taket... 
Hvor blir det av alle disse velsignelsene vi blir lovet? Jeg helligholder 
sabbaten. Jeg går ikke på kino eller handler. Jeg går til mine møter. Hva 
er i veien med meg?' Jeg fant til slutt ut hva som var i veien med meg... 

Jeg visste i mitt hjerte da jeg vasket noen klær på søndag, eller støvsuget 
gulvet eller stjal et fredelig øyeblikk efter å ha vært i Kirken til å sy 
og se på fjernsyn, at jeg ikke holdt budet og derfor ikke mottok noen vel-
signelse. Hvilken fredelig følelse og glede jeg følte da jeg forpliktet 
meg til forslaget om at jeg ville begynne neste sabbat å helligholde den. 
Da jeg hadde tatt avgjørelsen, ble jeg fylt med inspirasjon med hensyn til 
de detaljer som var nødvendig for at det skulle kunne skje... 

Jeg satte først opp en detaljert liste over det som måtte gjøres lørdag. 
Dette omfattet at huset skulle være rent... alle klærne til familiens med-
lemmer skulle gjøres klare og skoene skulle pusses...; det omfattet også 
de klærne som barna skulle ha på seg mandag morgen for å gå til skolen. 
Barna må vaske håret og bade. Mitt eget hår må også stelles, og jeg må for-
berede musikken for Søndagsskolen som jeg er ansvarlig for. 

For det annet må alle måltider planlegges, gjøres innkjøp og tilberedes 
på forhånd... Nå har jeg endelig funnet fred i min verden på sabbaten og 
jeg har begynt å se frem til den med glede. Jeg kan ikke unngå å trekke på 
smilebåndet når jeg nå ser frem til de dyrebare stundene da jeg kan lese 
eller tenke og meditere, be og virkelig hvile og fornye min sjel. 

... Jeg har funnet ekstra styrke og visdom med hensyn til å ta hånd om og 
komme overens med mine barn. Jeg har følt større kjærlighet i mitt hjerte 
overfor dem. Og jeg har følt Ånden rikelig og Guds nærhet, en følelse av 
Hans kjærlighet og en ny glede over å kunne be... 

Herren har sagt at han vil åpne en utvei for oss slik at vi kan utføre 
de ting han befaler. I tillegg til dette lover han oss Åndens gaver. 



... Jeg bærer mitt vidnesbyrd om at hvis du vil vende deg til Ham i dine 
situasjoner og kamper, så vil du motta kunnskap og inspirasjon slik jeg 
gjorde." ("Prepare to Keep the Sabbath Day Holy," Ensign, mars 1972, s. 
44-45) 

Hvilke ting kan vi gjøre for å forberede oss til sabbaten? (Spør de yngre 
og enslige kvinnene hva de kan gjøre for å hjelpe sine mødre til å forbere-
de seg. Vis frem bilde 4-a. Hvorfor er dette en dårlig måte å bruke søn-
dag morgen på? Hva gjør denne familien på søndag som de skulle ha gjort på 
lørdag? Bruk hjelpemiddel 4-b, tekst og melodi til "Lørdag", Syng med meg, 
D-10, og syng sangen eller få en eller flere av søstrene til å synge den. 
Hvis den ikke kan bli sunget, så leser dere ordene. 

Dr. Dallin H. Oaks, president ved Brigham Young University, har fortalt 
dette om sin erfaring som student. 

"Da jeg forlot dette universitetet for å studere ved universitetet i Chica-
go, minnet min mor meg om at min far aldri hadde lest lekser på sabbaten 
i studietiden sin. Hun sa meget varsomt til meg: 'Sønn, hvis du ønsker å 
nyte denne velsignelsen, så må du ordne dine gjøremål slik at du aldri les-
er lekser, slik at du aldri gjør noe på sabbaten utenom å delta i den ånde-
lige føde som er tilgjengelig for deg på Herrens dag.' Jeg bestemte meg 
den gang for at jeg ville overholde sabbaten trofast slik at jeg kunne 
kvalifisere meg til velsignelsene åndelig vekst og samvær med Ånden som 
følger når man trofast overholder Herrens sabbatsdag. Jeg bærer vidnesbyrd 
til dere om at jeg mottok disse velsignelsene på målbare måter ved utallige 
anledninger." ("The Blessing of Commandments," Speeches of the Year 1974 
s. 219) 

Vi skulle oppmuntre våre barn til å gjøre lekser før sabbaten slik at de 
er forberedt til å kunne hvile på denne dagen. 

I tillegg til å forberede barna, hjemmet, maten og klærne kan vi også for-
berede oss^på andre måter til sabbaten. Vi kan legge oss tidlig lørdag 
kveld og få en god natts søvn. Vi kan sørge for anledninger til rekreasjon, 
sport og andre fornøyelser i løpet av uken istedet for på sabbaten. 

Hvis vi er skikkelig forberedt på sabbaten, vil vi ha mer fred i våre hjem. 
Vi blir åndelig beredt^og kan på den måten motta den Ånden har å lære oss. 
Vi vil bli istand til å motta de velsignelser som Herren skjenker dem som 
helligholder hans dag. 

Hvilke velsignelser fikk søster Brockbank, ifølge hennes egen beretning, 
ved å hellighoUe sabbaten? (Fred, tid til å lese, tenke, meditere og ' 
be, styrke og visdom til å løse problemer; mer kjærlighet for sine barn; 
hjelp fra Ånden; følelsen av å være nærmere Gud) 

GJENNOM PASSENDE TILBEDELSE, HVILE OG TJENESTE 

Når vi er tilstede på Kirkens møter, får vi ytterligere velsignelser. Vi 
blir oppløftet når vi tilber sammen. Å synge salmer kan gi oss "velsig-
nelser på (vare) hoder" (L&p 25:12). Når vi er tilstede på møtene og tar 
del i nadverden, blir vår evne til å unngå det onde og verdens fristelser 
styrket (se L&p 59:9) 

Vi får ofte uventede velsignelser fra a helligholde sabbaten. En restau-
ranteier stengte restaurenten sin på søndager fordi han trodde at lydighet 
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Lørdag 
Rita S. Robinson Chester W . Hi l l 

I.̂ r - dag er jo en sær - ^kilt dag, det er da - gen vi L'at - ser på 

,-̂ n - lag. Vi stel - ler hu - set og kjø - per inn mat, aå ait 

ar - beid kan ut - stå til man - dag. Vi bør - eter tøy - et og 

pus - ser ako. Ja, på lør - dag - en all - ting står fer - dig. Vå — re 

neg - ler klip-pes, vi vaa -ker vårt hår, så alt kan bli fer-dig før søn - dag. 



mot loven om å helligholde sabbaten ville være verdt det finansielle offer 
han måtte gjøre. Senere sa han: "Det året vi stengte forretningen vår på 
søndagene, tjente vi mere penger enn noe tidligere år... 

Herren har i årenes løp velsignet oss og... vi er bedre finansielt og ånde-

lig stillet nå enn vi ville ha vært om vi hadde fortsatt å holde åpent på 

søndager... 

Jeg har en sterk overbevisning om at den største garanti for vellykket for-
retningsvirksomhet for en siste-dagers-hellig er å ære sabbaten slik Herren 
har befalt." (Sitert av Ezra Taft Benson. "Keeping the Sabbath Day Holy", 
Ensign3 mai 1971, s. 7) 

President Spencer W . Kimball har bemerket: "Jeg legger merke til at mange 
steder i vår kristne verden er forretninger åpne på den hellige søndag. Jeg 
er overbevist om at vi kan rette på dette. Forretningene ville ikke være 
åpne hvis vi ikke kjøpte noe på søndag. Jeg ber dere tenke nøye over dette. 
Ta denne saken opp på familiens hjemmeaften, og snakk med deres barn. Det 
ville være storartet om alle familier bestemte at fra nå av skal søndagen 
aldri brukes til innkjøp." ("Idag er tiden til å arbeide", Lys over Nor-
gej april 1976, s. 3) 

Hvilke velsignelser får du når du helligholder sabbaten? Bær ditt person-
lige vidnesbyrd om de velsignelser du har fått ved å helligholde sabbaten. 

Kirkens første presidentskap har forklart at "sabbaten ikke bare er en 
annen dag da vi kun skal hvile fra vårt arbeide... Det er en hellig dag, 
Herrens dag, som skal brukes til gudsdyrkelse og ærbødighet" ("The Sab-
bath," uttalelse fra Det første presidentskap i Church News3 11. juli 1959, 
s. 3) 

Vis frem bilde 4-c3 siste-dagers-hellig forsamling som tar del i nadver-
den 3 og 4-d, pike som studerer Skriften. La den søster som har fått opp-
draget3 fortelle i korthet hva vi skulle gjøre på sabbaten slik hun har 
lest i Evangeliets prinsipper håndbok3 kapitel 24, og skriv opp forslagene 
på tavlen efter hvert som de blir fremsatt. 

Hvilke forslag kan du tilføye for å helligholde sabbaten? 

Be en ung enslig søster om å fortelle hva hun kan gjøre for å nyte en 

hellig sabbat. 

Herren ønsker at vi alle skulle få det privilegium å kunne hvile på sab-
baten. Enkelte tjenester slik som sykehusets personell, må arbeide hver 
dag. Om mulig skulle vi hvile fra vårt arbeide og også hjelpe andre til 
å gjøre det samme. 

Hvorfor holder slike aktiviteter som å handle eller gå ut på fornøyelser 
oss borte fra å motta sabbatens velsignelser? Disse aktivitetene leder 
våre tanker mot verdslige ting. De kan hindre oss i å være i kontakt med 
vår himmelske Fader. De kan bli en vane som er vanskelig å bli kvitt eller 
føre oss enda lengre bort fra å helligholde sabbaten. Når vi handler på 
søndag3 må andre arbeide for å imøtekomme våre krav.) 

Hvordan kan det å huske sabbatens hensikt hjelpe oss til å helligholde den? 
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(Når vi vet at sabbaten ble gitt for å velsigne oss åndelig og fysisk3 så 
skulle vi ha et ønske om å helligholde dagen og motta de lovede velsignel-
ser. ) 

Sabbaten er ikke bare en velsignelse for oss, den er også en anledning til 
å gjøre ting som vil velsigne andre, å følge Frelserens eksempel som tok 
hånd om de som var i nød på sabbaten (se Mark. 3:1-6; Johannes 9:13-16). 
Mange mennesker er ensomme. Andre har behov for oppmuntring eller noen å 
snakke med. Sabbaten er en tid vi kan bruke til å hjelpe de som er i nød. 

KONKLUSJON 

Herren har gitt oss sabbaten til vårt gavn og vår velsignelse. Hvis vi 
forbereder oss til sabbaten og ærer den som en hellig dag, vil vi høste 
dens fordeler og velsignelser. 

UTFORDRING 

Diskuter med familiens medlemmer hvilke fordeler vi kan høste av å hellig-
holde sabbaten. Legg planer som familie for å helligholde sabbaten på en 
mere passende måte enn dere har gjort til nå. Velg å gjøre noe for å gjøre 
søndagen til en glad og stille dag i fred og ro. Lær familiens medlemmer 
sangen "Lørdag". 

YTTERLIGERE SKRIFTHENVISNINGER 

Esaias 58 (hvordan å overholde fasten og helligholde Herrens hellige dag) 
3. Mosebok 26:1-12 (belønninger ved å holde budene) 
Nehemias bok 13:15-22 (de hellige skal helligholde sabbaten) 
L&p 59:9-24 (velsignelser ved å helligholde sabbaten) 

LÆRERENS FORBEREDELSE 

Før du presenterer denne leksjonen: 

1. Studer Evangeliets prinsipper, kapitel 24, "Sabbatsdagen". 
2. Gi et klassemedlem i oppdrag å fortelle i korthet hva vi skulle gjøre 
på sabbaten. Foreslå at hun får frem de elleve forslagene som er tatt med 
i Evangeliets prinsipper, kapitel 24, s. 138. 
3. Sørg for tavle og kritt. 
4. Lær sangen "Lørdag", Syng med meg} D-10 eller få noen av søstrene til 
å lære den og synge den for klassen. 
5. Gi klassemedlemmer i oppdrag å lese eller fremlegge historier og skrift-
steder fra leksjonen. 

28 Ung pike studerer Skriften 4-d 







Visdomsordet Leksjon 5 

Formålet med denne leksjonen er å oppmuntre deg til å adlyde Visdomsordet 
og å hjelpe andre til det samme. 

ÅPENBARING OM SUNNHET 

Vis frem plakaten med visdomsordet slik det er foreslått under "Forberedel-

se". 

Visdomsordet som vi finner det i Lære og pakter kapitel 89 er Herrens sunn-
hetslov. I dette kapitlet forteller Herren oss at han har gitt åpenbaring 
om sunnhet til gagn for selv de svakeste av de hellige. De omstendigheter 
som førte til at profeten Joseph Smith mottok den åpenbaring som nå er 
kjent som Visdomsordet, blir beskrevet av president Brigham Young med dis-
se ord: 

"Den første profetenes skole (en spesiell skole for Kirkens tidligere led-
ere) ble holdt i et lite rom over profetenes kjøkken... (Dette var det rom 
hvor) profetene mottok åpenbaringer og hvor han ga brødrene instruksjoner. 
Brødrene reiste flere kilometer for å komme til skolen i et lite rom som 
trolig ikke var større enn 1 2 - 1 3 m ^ . Når de samlet seg i dette rommet efter 
frokost, var det første de gjorde å tenne pipene sine og mens de røykte, 
samtalte de om rikets ting og spyttet over alt i rommet, og så snart som 
pipen var ute av munnet, ble den erstattet med en munnfull tobakk. Det 
hendte ofte da profeten kom inn i rommet for å instruere, at han ble inn-
hyllet i tobakksrøk. Dette og hans hustrus klager over å måtte vaske det 
tilgrisete gulvet, fikk profeten til å tenke over saken, og han ba til Her-
ren om veiledning til å lede eldstene når det gjaldt å bruke tobakk, og 
åpenbaringen, kjent som Visdomsordet, var resultatet av deres forespørsel." 
( Journal of Discourses, 12:158, 8. feb. 1868) 

Denne åpenbaringen som inneholder spesielle retningslinjer for ting som er 
sunne og ting som er skadelige for helsen, er Guds helselov for hans barn 
på jorden. 

GUDS SUNNHETSLOV 

Herrens helselov utgjør råd om matvarer vi bør spise og ting vi bør unngå 
eller bruke med varsomhet. 

Vis frem bildene S-a: Frukt og grønnsaker; 5-b: Kjøtt og melkeprodukter; 
5-a: Forskjellige kornslag og 5-d; Veiledning for riktig ernæring. 
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MATSORTER VI BØR SPISE 

Herren har gitt lover og råd for å hjelpe sine barn. I en åpenbaring an-
gående stell og beskyttelse av vårt fysiske legeme, forteller han oss hva 
slags matvarer vi bør spise. Da Visdomsordet ble åpenbart for Joseph Smith 
var det mange som led av feilernæring fordi de ikke hadde et tilstrekkelig 
variert kosthold. På grunn av uvitenhet eller tradisjon spiste folk ofte 
ikke nok av frukt og grønnsaker. Noen spis te ikke tilstrekkelig kornproduk-
ter idet de bygget sitt kosthold vesentlig på kjøtt. Herrens anmodning om 
å spise forskjellige frukter, grønnsaker, korn og kjøtt hjalp de hellige 
til å bli sunne og friske. En riktig balanse mellom disse matsortene sør-
get for at legemet fikk de stoffer det trengte for å holde seg friskt og 
sunnt. Mere enn seksti år efter at Visdomsordet ble åpenbart til profeten 
Joseph Smith begynte videnskapsmenn å innse visdommen i å spise variert mat 

Vi vil alle bli sunnere hvis vi følger Herrens råd om (1) å bruke urter, 
inkludert frukt og grønnsaker, (2) bruke korn som en viktig del av det vi 
spiser og (3) spise dyrekjøtt med nøysomhet eller spise andre dyreprodukter 
Hver av disse tre gruppene er grunnleggende for å gi kroppen det den tren-
ger av næringsstoffer. 

Hvilke matsorter innen hver av disse gruppene ev tilgjengelige for dere? 
Skriv opp de matsorter vi bliv vadet til å bruke under overskriften "Mat 
vi bør spise" på tavlen. Les L&p 89:10-17. 

Hvilke matsorter våder Herren oss til å spise? (Sunne uvtev og frukt til 
sin tid; kjøtt av dyv og luftens fugler med nøysomhet; korn og vintreets 
frukt. J 

STOFFER VI BØR UNNGÅ 

Visdomsordet advarer også mot å bruke spesielle stoffer. Vi blir rådet til 
å unngå sterke drikker som betyr alkoholdige drikker, å unngå bruk av to-
bakk i alle former og å unngå hete drikker (som Herren har åpenbart til 
sine profeter betyr te og kaffe). 

Skriv opp de stoffer Herren råder oss til å unngå under overskriften "Stof-
fer vi bør unngå" på tavlen. (Alkohol, tobakk, te og kaffe) 

Hvordan kan du unngå fristelsen til å bruke disse stoffene? 

Da åpenbaringen ble gitt til Joseph Smith gikk den stikk i strid med mange 
av datidens skikker. Uten noen kjente helsemessige grunner for å adlyde 
dette budet, adlød Kirkens medlemmer ved tro. I de senere år har viden-
skapsmenn oppdaget mange grunner til at vi bør unngå de skadelige stoffer 
som blir nevnt. Vi vet nå for eksempel at alkoholholdige drikker forgif-
ter legemet. Å drikke alkohol forårsaker at man skifter i humør og resul-
terer i mangel på dømmekraft og hemninger, redusert taleevne, sjangling 
og tåpelighet. Større mengder alkohol kan forårsake søvnighet, sløvhet og 
til og med dødsfall. Mennesker som blir avhengige av alkohol kalles al-
koholikere. Alkoholikere drikker så meget alkohol at det ødelegger krop-
pen deres, spesielt leveren og fordøyelsesorganene. Alkoholikere kan også 
få andre sykdommer, slik som kreft og mavesår som er hyppigere hos disse 
enn hos mennesker som ikke nyter alkohol. Kvinner kan også føde mindre 
barn eller barn med forskjellige skavanker hvis de er alkoholikere. 

I tillegg til de fysiske skader som tidligere er nevnt, kan alokoholhol-
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dige drikker også forårsake andre uønskede konsekvenser. Alt for ofte hen-
der det at fulle foreldre slår familiemedlemmer. Barna føler frykt istedet 
for respekt for foreldre som drikker. Familier lider under at deres inn-
tekt kastes bort på alkohol istedet for å bli brukt til mat, klær og ut-
dannelse. 

Bruk av tobakk kan føre til kreft, hjertesvikt, slag og kroniske lunge-
lidelser. Barn født av mødre som røker er ofte mindre og svakere enn barn 
som blir født av mødre som ikke røker. Bronkitt og lungebetennelse er al-
vorlige sykdommer som rammer barn til røkende foreldre hyppigere enn barn 
hvis foreldre ikke røker. Barn hvis foreldre røker er også utsatt for stør-
re risiko for å få kroniske lungesykdommer efter at de er blitt voksne. 

Da Visdomsordet ble åpenbart, var kaffe og te de alminnelige drikker. Inn-
til da var det ingen som mistenkte disse stoffene for å være farlige. Nå 
vet vi imidlertid at disse drikkene er vanedannende. De øker blodtrykket 
og pulsen, og forårsaker ofte at folk har vanskeligheter med å få sove. 
Videnskapsmenn oppdager til stadighet nye skadelige virkninger, av disse 
drikkene. Med disse opplysningene i sinne kan vi bedre forstå det råd vi 
får gjennom visdomsordet om hvilke stoffer vi bør unngå. 

Les L&p 89:5-9. 

I den senere tid har Herren åpenbart gjennom Kirkens ledere at vi også 
skulle unngå bruk av medikamenter med mindre de er foreskrevet av lege. 

VELSIGNELSER VED Å ADLYDE SUNNHETSLOVEN 

Herren har lovet at de som adlyder Visdomsordet vil bli velsignet, og han 

nevner fire spesielle velsignelser. 

Les L&p 89:18-21. 

Hvilke fire velsignelser er dette? (Sunnhet, visdom, kunnskap3 styrke og 

at ødeleggelsens engel skat gå oss forbi) 

Skriv dem opp på tavlen under overskriften "Velsignelser ved å adlyde 
Visdomsordet. Hvorfor trenger vi en sunn kropp? Hvorfor ønsker Herren at 
hans barn skal ha et sunt legeme? 

Mange mennesker har fått bedre helse ved å efterleve Visdomsordet. Efter 
å ha vært krigsfange i fem år ble bror Clara meget syk og han tilbragte tre 
år på sykehus og sanatorium. Men legene sendte ham til slutt hjem fordi de 
ikke kunne helbrede ham. Det var ingen behandling som virket på ham og han 
måtte ligge i sengen hele dagen. Efter å ha blitt undervist i evangeliet 
av misjonærene, aksepterete bror Clara Visdomsordet og sluttet å drikke 
kaffe og røke. Efter å ha adlydt Visdomsordet i flere måneder, skjedde 
det nesten utrolige forbedringer med hans helsetilstand. Han hadde mindre 
vansker med å puste og hostet mindre. Han bestemte seg til slutt for å for-
søke å begynne å arbeide igjen og han fikk arbeide nesten med det samme. 
Han fikk en velsignelse av prestedømsbærere og ble fullstendig helbredet 
noen år senere. Bror Clara ble velsignet med en god helse på grunn av at 
han adlød Visdomsordet. (Se Mrs. Lodemez Clara, "After Five Years in a 
Nazi Camp, He Was Regarded Incurable," Ensigny des. 1972, s. 23) 

Hvilke velsignelser med hensyn til bedre helse har du eller medlemmer av 
din familie mottatt gjennom efterlevelse av Visdomsordet? 

33-



5
-
a
 
K
j
ø
t
t
 
o
g
 
m
e
l
k
e
p
r
o
d
u
k
t
e
r
 

5
-
b
 

F
r
u
k
t
 
o
g
 
g
r
ø
n
n
s
a
k
e
r
 

5
-
c
 
F
o
r
s
k
j
e
l
l
i
g
e
 
k
o
r
n
p
r
o
d
u
k
t
e
r
 

34-



Det hender at vår helse ikke blir bedre selv om vi efterlever Visdomsordet, 
og det av årsaker vi ikke kjenner til. Det kreves allikevel av oss at vi 
adlyder dette bud. Lydighet mot Herrens bud gir oss imidlertid alltid vel-
signelser, selv om vi ikke oppdager dem med det samme. Da Visdomsordet ble 
åpenbart ble det ikke betraktet som et bud, men kun som et godt råd. Senere 
da profeten Brigham Young talte som Herrens talerør, erklærte han at Vis-
domsordet nå var et bud. I dag er det et bud for alle siste-dagers-hellige, 
slik det ble fremhevet av Det første presidentskap under generalkonferansen 
i oktober 1942: 

"Det er Guds sunnhetslov, og den er bindende for hver og en av oss. Vi 
kan ikke unngå dens virkning for den er basert på evig sannhet." (Messages 
of the First Presidency, bind 6, s. 172, 3. oktober 1942) 

Av og til er det vanskelig å adlyde Visdomsordet fordi vaner er vanskelige 
å bryte og vi kan føle press til å ikke adlyde det fra dem vi omgås. Når 
vi adlyder Herrens sunnhetslov, lærer vi imidlertid selvkontroll og føler 
selvrespekt. Vi øker også vår evne til å adlyde andre bud. 

"En ung mormongutt hadde vervet seg i hæren. Han var klosset... Efter en 
parade da han hadde gjort alt i omvendt rekkefølge, ble han innkalt til 
kapteinens kontor kapteinen sa: 'Jeg har lagt merke til deg, unge mann... 
Jeg antar at du er en mormon.' 

'Ja, herr kaptein.' 

'Vel, jeg ville bare bli venner med deg. Vil du ha et glass øl?' 

'Nei, takk, jeg drikker ikke.' 

Kapteinen bannet og sa: 'Kanskje du heller vi ha en sigar da?' 

Den unge gutten svarte: 'Tusen takk, men jeg røker ikke.' 

Kapteinen syntes å bli nokså ergerlig på grunn av dette og han viste gutten 
ut av rommet. Idet den unge mannen gikk tilbake til sin forlegning ropte 
noen underoffiserer efter ham og sa: 'Din tosk, skjønner du ikke at 
kapteinen ville bli venner med deg, og så fornærmet du ham rett opp i an-
siktet?' 

Den unge mormongutten svarte: 'Mine herrer, hvis jeg må svikte mine idealer 
og mitt folk og gjøre ting som jeg er blitt opplært til ikke å gjøre hele 
mitt liv, så vil jeg melde meg ut av hæren...' 

Da de senere var utenlands i krig... trengte kapteinen hans, som nå var 
blitt oberstløytnant, (en soldat til et meget viktig oppdrag. Han trengte 
noen han kunne stole helt og holdent på. Han trengte en karaktersterk mann. 
Obersteløytnanten, hans tidligere kaptein, valgte ut og ga oppdraget til 
denne unge mannen som hadde hatt mot til å stå fremfor ham og si: 'Jeg 
røker ikke. Jeg drikker ikke.'" (Hugh B . Brown, "A Time of Testing," 
Improvement Era, juni 1969, s. 98) 

Hvilke problemer møter du når du forsøker å adlyde Visdomsordet? 

Hva kan du gjøre for å motstå fristelse?, stå fast og adlyde Visdomsordet? 

Vi skulle ikke betrakte Visdomsordet som bare et bud med fysiske, tempor-
ære velsignelser. Herren har fortalt oss at alle budene er åndelige. 
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RETTESNOR FOR GODE MATVANER .. . 

FORSLAG TIL DAGSNORM 

Forslaget til dagsnorm gir grunnlaget for en næringsrik 
sunn diett. 

Forslaget til porsjoner fra de 4 matgrupper for voksne gir 
ca. 1200 kalorier.. Plansjen nedenfor gir forslag til an-
tall og størrelse av porsjoner for flere kategorier 
mennesker 

ilATCRUPPE FORSL AG TIL ANT AI jL por 
<y ^ 

SJONER 
<u a) •'S C 

c 0) 
1 c w > e G N 
C -H ta 

_____ CQ f- .it > o 5 Q 

2,5 dl m e l k , yogurt ELLER 3 4 2 4 4 
TILSVARENDE KALSIUlllIENGDE: 
1} skive (45 g) cheddarost. 
2,5 dl pudding 
4 dl iskrem 

5 dl cottage cheese (hytteost). 

KJØTT 
60 g kokt, magert kjøtt, 

2 2 2 5 2 
fisk, fjærkre ELLER 

TILSVARENDE PROTEINMENGDE : 
2 egg 
2 skiver (60 g) cheddarost. 

1 ,3 dl cottage cheese 

(hytteost) 
2,5 dl tørkede bønner, el. 

erter 
4 ss peanøttsmør 

FRUKT/GRØNNSAKER 4 4 4 4 4 1 ,3 dl kokte eller juice 
4 

2,5 dl rå 

En vanlig porsjon kan være et 
.eple eller en banan av middels 

størrelse 

KORN, h e l k o r n , vitaminberiket 
4 4 4 4 4 

1 skive brød 
4 

2,5 dl korn ferdig til å 

spise (miisli) 

1,3 dl kokt, korn, pasta, gryn 

• Regn ost som en porsjon melk ELLER 
k j ø t t , ikke begge deler. 

"Andre" er tillegg til mat fra de fire matgrupper, 
og erstatter dem ikke. Hvor mye skulle være avhengig 
av individuelle kaloribehov. 

8164 3 1978. Copyright 1977. 4th Edition 
National Dairy Council, Rosemont, IL 60018. 
Alle rettigheter reservert. 

Brukt med tillatelse av National Dairy Council. 

NÆRINGSSTOFFER TIL HELSE 

Næringsstoffer er kjemiske stoffer som maten frigir under 
fordøyelsen. De er nødvendige for å bygge opp og 
opprettholde kroppsceller, regulere kroppsprosesser 
og skaffe energi. 

Ca. 50 næringsstoffer, inkludert vann. trenges daglig 
for optimal helse. Hvis nan far den riktige mengde 
av de lo "hoved"-næringsstoffer i den daglige diett, 
er det sannsynlig at man også får de andre ca. 40 

NÆRINGSSTOFF VIKTIGE KILDER TIL 
NÆRINGSSTOFFET 

PROTEIN Kjøtt, fjærkre, fisk 

Tørkede bønner og erter 

Egg 
Ost 
Melk 

KARBOffTDRAT Korn 

Poteter 

Tørkede bønner 

Mais 

Brød 

Sukker 

FETT Smult, olje 
Smør, margarin 
Salatdressing 
Pølser 

VITAMIN A (RETINOL) Lever 
Gulrøtter 
Søtpoteter 
Grønnsaker 
Smør, margarin 

VITAMIN 0 (ASCORBIN 
SYRE) 

Broccoli 
Appelsin 
Grapefrukt 
He lon 
I lang o 
Jordbær 

THIAMIN (E 1 ) Magert flesk 

Nøtter 

Berikede kornprodukter 

RIBOFLAVIN (Bg) Lever 

Melk 

Yogurt 

Cottage Cheese (hytteost) 

NIACIN Lever 

Kjøtt, fjærkre, fisk 

Peanøtter 

Berikede kornprodukter 

KALSIUM M e l k , yogurt 

Ost 

Sardiner og laks med ben 

Grønnkål, bladkål, 

sennep og turnips 

JERN Beriket mel 

Sviskesaft 

Lever 

Tørkede bønner og erter 

Okse- eller fårekjøtt 
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næringsstoffer i mengder som er tilstrekkelige for 

kroppens behov. 

Dietten skulle bestå av forskjellige matvarer, 
fordi ingen enkelt matgruppe gir alle de 50 nærings-
stoffene, og fordi mange næringsstoffer virker sammen. 

Når et næringsstoff tilsettes eller hevdes å være 
tilsatt, krever loven at de 10 hovedrueringsstoffer skal 
angis på pakningene. Disse næringsstoffene er tatt 
ned i tabellen nedenfor saronen med en oversikt over 
hvilke matvarer de finnes i og noen viktige 
fysiologiske funksjoner. 

NOEN VIKTIGE FYSIOLOGISKE FUNKSJONER 

GIR ENERGI BYGGER OPP OG OPPRETTHOLDER KROPPSCELLER REGULERER KROPPSPROSESSER 

Gir 4 kalorier p r . gram Utgjør en del av strukturen i hver celle, 
f.eks. m u s k l e r , blod og ben; underbygger 
veksten og opprettholder sunne kroppsceller. 

Utgjør en del av ensymene, noen 
hormoner og kroppsvæsker, samt 
antistoffer som øker motstands-
kraften mot infeksjon. 

Gir 4 kalorier p r . gram 

Hovedkilde for energi til 

sentralnervesystemet 

Gir energi så protein kan brukes til vekst 

og opprettholdelse av kroppsceller. 

Uraffinerte produkter gir fiber-

sammensatte karbonhydrater i frukt, 

grønnsaker og helkorn - til regel-

messig utskilling. Er til hjelp 

for utnytting av fett. 

Gir 9 kalorier p r . gram Utgjør en del av strukturen i hver celle, 
gir viktige fettsyrer 

Gir og transporterer fettopp-
løselige vitaminer (A, D , E og K) 

Hjelpe." til med å danne og opprettholde hud-
og slimhinner som omgir kroppshuler og 
-organer, f.eks. nesegangene og innvollene, 
og øker derved motstandskraften mot infeksjon. 

Virker i synsprosesser og danner 
synspurpur, og fremmer derved 
sunnt øyevev og øyets tilpasnings-
evne i svakt lys. 

Danner bindestoffer, f.eks. kollagen, som 
holder kroppscellene sammen og dermed styrker 
blodårene, påskynder helbredelsen av sår og 
ben, samt øker motstandskraften mot infeksjon. 

Øker utnyttelsen av jern. 

Øker utnyttelsen 
av energi 

Virker som en del av et coenzym 
til å fremme utnyttelsen av 
karbohydrat. Fremmer normal appe-
titt. Bidrar til nervesystemets 
normale funksjon. 

Øker utnyttelsen 
av energi 

Virker som en del av et coenzym 
for å produsere energi i kropps-
cellene. Fremmer sunn h u d , sunne 
øyne og et klart syn. 

Øker utnyttelsen 

av energi 

Virker som en del av et coenzym 
i fettsyntese, respirasjon i 
vevene og utnyttelse av karbo-
hydrat. Fremmer sunn h u d , sunne 
nerver og fordøyelsesorganer. Er 
til hjelp for fordøyelsen, og 
fremmer normal appetitt. 

Virker sammen med andre mineraler innenfor 
en proteinramme for £ gi ben og tenner 
struktur og styrke. 

Hjelper til med blodkoagulering. 
Virker i normal sammen tre kn ing 
og avslapning av m u s k l e r , samt 
normal overføring av nerveimpulser. 

Øker utnyttelsen 
av energi 

Virker saumen med protein for å danne 
hemoglobin, det røde stoffet i blodet Bom 
fører oksygen til og karbondioksyd fra 
cellene. Forebygger ernæringsanemi og 
den medfølgende tretthet. Oker motstands-
kraften mot infeksjon 

Virker som en del av de enzymer 

som påvirker respirasjonen i 

vevene. 
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Hvilke åndelige velsignelser kan vi få ved å adlyde Visdomsordet? (Reise 
til templet3 være i hcæmoni med Den hellige ånd3 motta personlige åpenbar-
inger for vårt eget åndælige og fysiske vel3 ha et klart sinn3 føle oss ver-
dige til å delta i åndelige aktiviteter. ) 

Hvordan kan det å adlyde Visdomsordet hjelpe deg til å holde andre bud? 
(Ved å forberede deg til dåp3 hjelpe deg å overholde dine forpliktelser og 
være tilstede på møter3 gjøre det mulig for deg å dra til templet3 hjelpe 
deg til å holde deg i fysisk og åndelig stand til å gjøre alle de ting som 
vår himmelske Fader krever.) 

A HJELPE ANDRE 

Vi skulle vise toleranse overfor dem som strever med å adlyde Visdomsordet. 
Enkelte mennesker finner det lett å adlyde dette budet, mens det for andre 
kan være vanskelig. Vi må hver enkelt søke Herrens veiledning for å finne 
ut hvordan vi best kan påvirke noen som har vanskeligheter. Vårt eksempel 
og oppmuntring hjelper ofte familiemedlemmer, venner og nye medlemmer i Kir-
ken. 

En siste-dagers-hellig søster, Yvonne Rempp, skriver om en personlig er-
faring hun har hatt og som viser betydningen av å være et godt eksempel når 
det gje]der å adlyde dette budet. 

"De>eneste jeg kjente under mottagelsen var brudgommen og hans mor. Hun 
og jeg var blitt gode venner på sykehuset hvor vi arbeidet... 

Efter å ha ønsket de nygifte tillykke og efter å ha hilst på alle i sel-
skapet, gikk jeg bort til en ledig stol i den andre enden av rommet. 

'Vil du ha litt punsj nå?' spurte en ung pike. 

'Nei takk,' svarte jeg, 'ikke nå.' 

Forfriskningene bestod av kake og en alkoholdig punsjdrikk. Flere mennesker 
stod i kø ved punsjen som ble servert fra en krystallbolle og over i stett-
glass. I et hjørne stod en mindre punsjbolle og glass med ballonger festet 
til i hankene. Dette var ren punsj for barna. 'Hvorfor står den alkohol-
frie punsjen alltid så langt borte fra den andre?' undret jeg. 

Å hvor tørst jeg var! Men hvordan skulle jeg få meg til å ga bort til den 
alkoholfrie punsjbollen og forsyne meg av glass med ballong på? Det stod 
en lang kø med brudepiker foran bollen. Jeg lurte på om det bare denne 
ene gangen kunne gjøre noe om jeg tok et vanlig glass punsj. Jeg ville ik-
ke drikke den alkoholholdige punsjen. Jeg reiste meg. 

'Her er punsjen din, frue,' hørte jeg igjen, 'ikke nå.' 

Jeg satte meg ned igjen. Hva ville være så galt med å drikke bare et glass? 
Men jeg visste at det var galt, så dette hvorfor spilte ingen rolle. Jeg 
husket at min besøkende lærerinne sist uke sa at vi ikke må inngå små kom-
promiss fordi vi vet ikke alltid hva det er som vil fange og narre oss. 
Jeg måtte bestemme meg snart eller ha følelsen av a tørste ihjel efter den 
tørre kaken jeg hadde forsynt meg med fra fatet. 

Jeg reiste meg og begynte nølende å gå bort til punsjbollen. Så snudde jeg 
og satte meg ned igjen. 
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Den indre kampen fortsatte. Tenk på hva jeg nesten hadde gjort I 

Mens jeg satt der, begynte jeg å nynne på en salme: 'Gjør hva er rett'. 
Hva var det som fikk meg til å tenke på denne melodien i dette øyeblikk? 
Tilslutt, idet jeg følte meg som en kjempe blant alver, stilte jeg meg i 
køen blant barna foran barnas punsjbolle. Jeg kjente et vennlig klapp på 
skuldreren og en tenåring... spurte: 'Søster Rempp, er dette køen til 
barnas punsjbolle? ' 

'Men Neil, så hyggelig å se deg! Ja, selvfølgelig er dette barnas punsj-
bolle.' Hans sjenerte smil lyste opp hele ansiktet hans og de brune øynene 
hans skinte. Vi snakket sammen og lo og nøt vår punsj av våre høyst uvan-
lige glass. Efter at vi hadde snakket sammen en stund, kom noen av vennene 
hans bort til oss og en av guttene sa: 'Da vi kom inn og Neil fikk Øye på 
deg, fortalte han oss at du var læreren for klassen for evangeliets lære 
i hans ward. Da vi snakket om å ta noen av den alkoholholdige punsjen, sat-
te han oss virkelig på plass. Han sa at vi burde følge ditt gode eksempel 
og huske hvem vi var. Dessuten så kunne du jo fortelle det til hans mor.' 

Jeg følte meg skjelven i knærne. Hvor nær jeg hadde vært stupet og hvor 
mange jeg ville ha dratt med m e g . Jeg kunne nesten ikke vente til jeg kom 
hjem med å takke min himmelske Fader for den spesielle hjelp han hadde 
gitt meg. Jeg skal aldri mere være nølende i mine avgjørelser. 

Bare en uke før hadde Neil aksepterte et kall om å reise på misjon. Og to 
dager efter bryllupsfesten reiste han ut på en meget spesiell misjon idet 
han ble offer for en fatal ulykke og alt for tidlig død. Han reiste ut på 
misjon, men bare på et annet område. Neil var en usedvanlig ung mann, i 
utseende, evner og moralsk standar. Han hadde lykkes her og jeg vil for 
alltid være takknemlig for at jeg ikke sviktet ham i denne situasjonen." 
(Yvonne Rempp, "Temptation in a Punch Bowl", Ensign, april 1977, s. 61-62) 

En kvinne hadde vært inaktiv i Kirken i mere enn tyve år og var avhengig 
av å røke sigaretter. Biskopen kalte henne imidlertid til å tjene i en 
stilling i Kirken og gjennom tjeneste i Kirken ble hennes vidnesbyrd leven-
de på nytt. Hun beskriver sine tanker om sin uvane og det å kunne over-
vinne den: 

"Jeg greide ikke å slutte å røke. Jeg hadde alltid følt meg utilpass som 
røker, og nå gjorde min aktivitet i Kirken sigarettrøking nesten... til en 
uovervinnelig byrde for meg. 

De fleste medlemmene i vårt ward visste at jeg røkte, men det hendte ikke 
en eneste gang at noen kritiserte meg. Eftersom jeg var svært følsom over-
for dette med å røke, så var jeg alltid på vakt for slående bemerkninger, 
men det hendte ikke en eneste gang at noen antydet noe om at jeg var uver-
dig. Min nye åndelige vekst var så skjør at bare et pust av kritikk ville 
ha ødelagt den. Det kom ingen slike pust. 

Jeg fikk gradvis styrke til å forsøke å bryte med tobakksvanen." 

Søster Black avslutter: 

"Jeg vil for alltid være takknemlig til de sanne hellige hvis tro og kjær-
lighet og bønner oppmuntret min ektemann og meg til å.bli verdige... og til 
en Fader som alltid fortsatte å elske oss." (Kae Black, "I Had to Quit 
Smoking'."Ensign, april 1977, s . 62-63) 
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Hva kan du gjøre for å hjelpe andre til å efterleve Visdomsordet? 

Hvilke fristelser blir unge mennesker utsatt for med hensyn til å adlyde 

tefsene0? ^ ^ ^ ^ W t U å m o t s t å d i s s e 

KONKLUSJON 

Kapitel 89 i Lære og pakter (Visdomsordet) er Guds sunnhetslov til menneske-
heten. Den nevner matsorter vi skulle spise og stoffer vi skulle unngå. 
Vi blir lovet store velsignelser hvis vi vil adlyde dette bud. Selv om 
vi kjenner yidensskapelige årsaker til at vi skulle adlyde Visdomsordet, så 
er det a efterleve det fremdeles en prøve på vår forpliktelse til å leve 
slik Herren ønsker og pa vårt ønske om å leve et sunt liv. 

Ved vårt personlige eksempel på lydighet mot Guds sunnhetslov, kan vi ofte 
hjelpe andre til a adlyde dette budet og å motta de velsignelser som følger 
nar man gjør det. 6 

UTFORDRING 

Vurder ditt eget liv for å se om du kan være mere lydig mot Visdomsordet. 
Søk inspirasjon for a vite hvordan du kan hjelpe andre med å adlyde dette 

YTTERLIGERE SKRIFTHENVISNINGER 

3. Mosebok 10:9 (ikke drikke vin eller sterk drikk) 
Ordspr. 20:1 (vin er en spotter) 
1. Mosebok 1:29 (urter og frukt til mat) 
L&p 49:19 (dyr som mat for mennesket) 

LÆRERENS FORBEREDELSE 

Før du presenterer denne leksjonen: 

1. Lag en plakat til å vise frem i begynnelsen av lekseperioden: 

Visdomsordet 
"Guds sunnhetslov" 

2. Sørg for tavle og kritt. 

3. Studer Evangeliets prinsipper, kapitel 29: "Herrens helselov" 

4. Gi klassemedlemmer i oppdrag å lese eller fremlegge historier og skrift-
steder fra denne leksjonen. 
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Tiende og offergaver Leksjon 6 

Formålet med denne leksjonen er å hjelpe deg til å sette større pris på og 
bedre efterleve tiendeloven og å forstå verdien av andre offergaver til Kir 
ken og behovet for rundhåndete bidrag. 

HVA ER TIENDELOVEN? 

Tiendeloven er et bud fra Herren - en plan hvorved vi gir tilbake til ham 
en liten del av det han har gitt til oss. Når vi blir døpt, inngår vi en 
pakt om å adlyde alle Herrens bud. Hver gang vi tar del i nadverden, for-
nyer vi vårt løfte til Herren. Når vi adlyder budet om å betale vår tien-
de, så holder vi faktisk en stor del av vårt løfte. 

Vis frem hjelpemidlet 6-a3 Din inntekt. 

Følgende spørsmål blir ofte stilt: Hva er en full og ærlig tiende? 

En tidligere presiderende biskop i Kirken har besvart spørsmålet på denne 
måte: "Ordet i seg selv sier en tiendedel. En tiende er en tiendedel av 
arbeidstakerens hele og fulle inntekt... En tiende er en tiendedel av 
bondens netto inntektt og også en tiendedel av de produkter bonden bruker 
for å underholde sin familie, som er et rettferdig og rimelig krav> slik 
andre kjøper av sin inntekt den mat som er nødvendig for å sørge for fami-
lien sin." (Joseph L . Wirthlin, Conference Report, april 1953, s. 98; si-
tert av Henry D . Taylor, "'I Will... Paur You Out a Blessing-'", Ensign3  

mai 1974, s. 107) 

Forklar at nettoinntekt er det som blir igjen efter at driftsomkostningene 

er trukket ifra. 

Vi betaler tiende til biskopen eller grenspresidenten. Hvis bi bor i et 
område hvor det ikke er organisert noe ward eller gren, gir man tiende til 
distrikts-, stavs- eller misjonspresidenten. Det blir ført nøye regnskap 
over de bidrag vi gir av de eldster som blir kalt som sekretærer, og vi får 
kvittering. 

Vis frem hjelpemiddel 6-b: Medlemmenes bidragsseddel. 

Ved slutten av hvert år blir vi bedt om å sørge for en spesiell avtale, 
enkeltvis eller som en familie, med vår biskop eller grenspresident. På 
dette møtet som er kjent som "tiendeoppgjør" snakker vi med ham personlig 
og gjennomgår vårt regnskap over bidrag til Kirken. Vi får aneldning til 
å fortelle ham om vi har betalt en full tiende eller ikke. Hvis vi ikke 
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bor innen en organisert gren eller et ward, møter vi med distrikts-, eller 
misjonspresidenten eller stavspresidenten til tiendeoppgjør. 

Det er nødvendig å betale en ærlig tiende for å kunne få en anbefaling fra 
våre prestedømsledere for å reise til templet. Dette blir også krevet av 
våre gutter og menn som skal kvalifisere seg til fremgang i prestedønmiet. 
Å betale en ærlig tiende er et viktig bud som alle siste-dagers-hellige 
skulle efterleve. 

LYDIGHET GIR VELSIGNELSER 

Eldste Bernard P . Brockbank i De syttis første quorum forteller om hvordan 
han ble oppmuntret til å adlyde tiendeloven: 

"For noen år siden slet min hustru og jeg med å få endene til å møtes Økono-
misk...og vi betalte ikke en ærlig tiende og offergaver. Vi gikk til Kir-
ken og jeg trodde at vi elsket Herren, men en dag sa min hustru til meg: 
'Elsker du Gud?' og jeg svarte: 'Ja' 

Hun sa: Er du like glad i Gud som du er i kjøpmannen?' 

Jeg svarte: 'Jeg håper at jeg er mere glad i ham enn i kjøpmannen.' 

Hun sa: Men du betaler kjøpmannen. Er du like glad i Gud som i husver-
ten vår? Du betaler også ham, gjør du ikke?' Så sa hun: 'Det første og 
største bud er å elske Gud, og du vet at vi ikke har betalt vår tiende.' 
Vi omvendte oss og begynte å betale vår tiende og våre offergaver, og 
Herren åpnet himmelens sluser og utøste velsignelser over oss. Vi betrak-
ter det som et stort privilegium å kunne betale tiende og offergaver til 
Herren. 

Jeg vil gjerne nevne at i den tiden vi ikke var ærlige overfor Herren, var 
vi forvirret < hadde vanskeligheter og problemer." ("Love of God," Ensign, 
juni 1971, s. 86) 

Herren lover dem som er lydige mot tiendeloven åndelige og timelige vel-
signelser. Skriften forteller oss: 'Bær hele tienden inn i fårrådshuset, 
så det kan finnes mat i mitt h u s , og prøv mig på denne m å t e , sier Herren, 
hærskarenes Gud, om jeg ikke vil åpne himmelens sluser for eder og utøse 
velsignelser over eder i rimelig mål!" (Malakias 3:10; se også 3:11-12) 

Hva lover Herren oss hvis vi betaler vår tiende? 

Les L&p 64:23. 

Hvilken annen velsignelse kan vi vente oss når vi har betalt en full 
tiende? (Herren sier oss at den som har betalt sin tiende ikke skal opp-
brennes når Herren kommer.) 

President Joseph F . Smith, en av Kirkens tidligere presidenter, forteller 
om hvordan hans mors lydighet mot Herrens tiendelov velsignet hennes 
familie. "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 
potetkjeller, fikk hun guttene sine til å samle sammen et lass av de beste 
potetene, hvorefter hun bragte dem til tiendekontoret; det var lite potet-
er det året. Jeg var bare smågutten på den tiden, og jeg kjørte vognen. 
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En tiendedel tilhører Herren 

Ni tiendedeler tilhører deg 

Dine inntekter 
43-

6-a 



Da vi svingte opp foran trappen til tiendekontoret, klar til å lesse av 
potetene, kom en av kontorfuksjonærene ut og sa til min mor: 'Det er en 

at du skulle behøve å betale tiende, søster Smith.' ... han irettesat-
te 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 arbei-
de, dom ble underholdt av tiendekontoret. Min mor vendte seg mot ham og 
sa: 'Du burde skamme deg, ... Ville du nekte meg en velsignelse? Hvis 
jeg ikke betalte min tiende, ville jeg vente at Herren holdt tilbake sine 
velsignelser for 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.'... Hun hadde fremgang fordi hun 
adlød Guds lover. Hun hadde rikelig med mat til sine barns underhold. Vi 
manglet aldri så meget som mange andre gjorde... 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." (Lære-
setninger i evangeliet, s. 197-98) 

Hvilke velsignelser mottok enke fru Smith? Hvilke velsignelser henviste 
president Smith til da han sa: "Denne enke var berettiget til å motta de 
privilegier som knytter seg til Guds hus"? (Hun kunne reise til templet.) 
Hvilken virkning hadde enke fru Smiths eksempel på hennes unge sønn? 

Det er viktig å huske at "Herren holder sine løfter. Han vil virkelig 
åpne himmelens sluser og utøse sine velsignelser over dem som er trofaste 
og som er lydige mot hans bud... Velsignelsene kan komme på en økonomisk 
eller på en timelig måte, eller de kan komme ved at han utøser av sin ånd 
og bringer styrke, fred og trøst... Herren vil holde sine løfter." (Hen-
rv n . Taylor, '"Jeg vil... utøse velsignelser over eder"' Lys over Nor-
ge, desember 1974, s. 523) 

er det viktig at vi blir klar over våre åndelige velsignelser såvel 
som våre timelige velsignelser? (Vi må takke vår himmelske Fader for al-
le velsignelser. Når vi erkjenner våre åndelige velsignelser, så kan vi 
vite hya det var som hjalp oss til å motta dem og på den måten forstå hvor-
dan vi kan motta flere velsignelser.) 

På hvilke måter er du eller din familie blitt velsignet ved å betale tien-
de? 

HVA ER OFFERGAVER? 

Vis frem hjelpemiddel 6-c, Hvordan tienden blir brukt. 

La den søster som har fatt oppdraget, få to minutter til å fortelle om 
hvordan offergavene blir brukt og hva de består av. 

Eldste Boyd K.^Packer i De tolvs råd forteller om hvordan to misjonærer, 
som for flere år siden rapporterte til sin grenspresident at en av de fami-
liene de underviste, plutselig hadde bestemt seg for ikke å la seg døpe. 

"Faren hadde fått høre om tiende, og avbrøt all videre kontakt med mi-
sjonærene. To triste eldster måtte fortelle grenspresidenten, som selv 
nylig var blitt omvendt, at han ikke ville få denne fine familien i sin gren. 
Noen få dager senere spurte grenspresidenten eldstene om de ville bli med 
ham for å besøke familien nok en gang. 'Så vidt jeg forstår,' sa han til 
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KJÆRE BISKOP/GRENSPRESIDENT Dato 19 
Vedlagt følger frivillige bidrag som skal krediteres følgende konti: 

Fasteoffer Kr.  
Miajonærfond  

Velferd  
Bygning - vedlikehold, reparasjoner, 
utstyr og/eller tilbygg 

Budsjett  

Annet, spesifiser  
TIENDE  

SUM Kr. 

Givers navn  
Fornavn Mellomnavn Etternavn 

Adresse  
6 - b 

1. Hvor mege t v i l 
du verdsette 
velsignelsene 
av et tempel-
ekteskap til? 

2. Hvor meget er 
medlemsskap i 
Herrens rike 
verd? 

(Nesten alle Kir-
kens medlemmer kan 
spore sitt medlems-
skap tilbake til 
misjonzrarbeidet.) 

3. Hvilke fordeler 
har vi ved å 
motta Herrens 
ord gjennom en 
levende Guds 
profet? 

(General- og om-
rådekonferanser, 
besøk av autori-
teter, Kirkens 
håndbøker og meget 
annet er tilgjenge-
lig på grunn av tien-
debetalingen) 

4. Hvilke andre åndelige 
velsignelser er opp-
nåelige på grunn av 
Kirkens tiende? 

(Tienden benyttes del-
vis til Kirkens drift, 
herunder bygninger, ut-
styr, utdannelse, helse-
tjeneste, osv.) 

45 6 - c 

1. Tienden brukos til tempelbygging 
H r . H < 

2. Tienden brukes til misjonærarbeidet 

3. Tienden takes til å betale 
administrasjonsutgifter 

4. Tienden brukes til å bygge 
møtehus og skoler 



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 nå 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 med-
lemmer. ' 

'Fortalte de dere om fasteoffer?' spurte han. 

'Nei,' svarte mannen. 'Hva er det?' 

'I Kirken faster vi et døgn 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 møtehus. Hvis du blir 
medlem av Kirken, vil du sikkert Ønske å delta i dette arbeidet, både med 
dine arbeidskraft og med penger. For øyeblikket holder vi akkurat på å 
bygge et nytt møtehus, her', sa han. 

'Det er merkelig at de ikke fortalte meg om det', sa h a n . 

'Forklarte de velferdsprogrammet for dere?* 

'Nei', sa faren. 'Hva er det for noe? 1 

'Vel, vi tror det er riktig a hjelpe hverandre. Hvis det er noen som har 
behov for det, som er syke, som er arbeidsledige eller er i vanskeligheter, 
er vi organisert for å kunne tre støttende til, og det vil bli ventet av 
deg at du yder din skjerv...' 

'Dette fortalte de oss ikke noe om', sa faren. 

'Vei', sa gr enspr esi denten, 'Hvis dere snur ryggen til oss på grunn av en 
liten ting som tiende, er det innlysende at dere ikke er rede til å gå inn 
i denne Kirken...' I det saume de skulle til å gå, fikk han en plutselig 
innskytelse, snudde seg og sa: 'Har dere noensinne undret dere på hvorfor 
folk gjør alt dette frivillig?... vi betaler (tiende) og alt det andre og-
så - og betrakter det som et stort privilegium å kunne gjøre det. Hvis 
du kan finne ut hvorfor, da ville den kostelige perle (se Matt. 13:45) vær 
innenfor rekkevidde... 

Men', sa grenspresidenten, ' det er dere som må ta avgjørelsen. Jeg håper 
bare dere vil be angående det.' 

Noen få dager senere kom mannen til grenspres iden tens hjem... Han ville 
gjerne vite når han og hans familie kunne bli døpt." ("Av dem som er meget 
gitt, skal meget kreves", Lys over Norge, mai 1975, s . 2-3) 

Hvorfor er det viktig at vi også betaler våre offergaver i tillegg til ti-
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ende? (For å vise vår himmelske Fader at vi er takknemlige for alt det han 

har gitt oss og for å vise vår kjærlighet til ham og våre brødre og søstre 

i Kirken.) 

HOLDNING ER VIKTIG 

Når vi betaler vår tiende og våre offergaver, skulle vi gjøre det frivillig. 

Skriften sier oss at vi skulle gi "ikke med sorg eller av tvang! for Gud 

elsker en glad giver". (2. Kor. 9:7) 

Hvordan føler du hvis en person gir deg noe motvillig? 

Eldste Matthew Cowley, et tidligere medlem av De tolvs råd, fortalte en 
gang om en god Maori-søster som var i besittelse av den sanne tiendeånd. 

"Jeg hadde en liten mor... i New Zealand. Jeg ble kjent med henne på mine 
første misjon der da jeg bare var en ung gutt. I de dager kalte hun meg 
sin sønn. Da jeg dro tilbake for å presidere, kalte hun meg sin far... 

Ved en anledning gikk jeg - slik jeg alltid gjorde når jeg kom til 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. 

Jeg gikk inn og hilste henne på maorienes vis. Hun var i bakgården og holdt 
på å gjøre opp en liten varme. Jeg rakte frem hånden for å håndhilse på 
henne,... da hun sa: 'Ta meg ikke i hånden, Far.' 

Til det sa jeg: 'Å, det er bare ren skitt du har på hendene. Jeg vil gjer-
ne ta deg i hånden, jeg vil mer enn gjerne gjøre det, ja, jeg insisterer.' 

Men hun sa: 'Nei ikke enda.' Derefter krabbet hun på hender og knær bort-
over 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 avstan-
den. Til slutt kom hun frem til et sted og begynte å grave i jorden. En-
delig støtte spaden på noe hardt, og hun fjernet jorden med fingrene og tok 
frem et syltetøyglass. Hun åpnet det... og tok frem noe 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. Nå 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 nå, men jeg betaler litt 
på forskudd, for jeg vet ikke når Guds prestedømme kommer på disse kanter 
neste gang.' Og så lente jeg meg frem og presset min nese og panne mot 
hennes, og tårene fra mine øyne rant nedover hennes kinn." (Conference 
Raport, okt. 1948, s. 159-60; "Among the Polynesians," Improvement Era, 
nov. 1948, s . 756) 

Hvorfor gråt eldste Cowley over denne kvinnens betaling av tiende og offer-
gaver? Hvorfor skulle vi villig gi vår tiende og våre offergaver? 

President David 0 . McKay sa eii gang: "Den som betaler tiende fordi han li-
ker å hjelpe andre og fremme rettferdighetens sak, som gir villig og med 
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takksigelse i sitt hjerte... får sin belønning; for når han gir, samler 
han seg virkelig opp velsignelser." ("The Tenth Part," Improvement Era. 
okt. 1956, s. 701) 

Hvordan kan betaling av tiende og offergaver vise din kjærlighet for dine 
brødre og søstre i Kirken? Hvordan kan det vise din kjærlighet til Herren? 

KONKLUSJON 

Vår himmelske Fader kjenner våre behov. Med hensyn til dette, har han gitt 
oss følgende bud og løfte: "Men søk først Guds rike og hans rettferdighet, 
så skal I få alt dette i tilgift!" (Matteus 6:33) 

Å betale en ærlig tiende og å gi offergaver er en viktig måte å vise vår 
kjærlighet til vår himmelske Fader på og vår villighet til å hjelpe til med 
å bygge opp Hans rike på jorden. President Joseph F . Smith ga oss dette 
råd for mange år siden: "Ved dette prinsipp (tiendebetaling) skal lojali-
teten hos folket i denne Kirke settes på prøve. Ved dette prinsipp skal man 
kjenne hvem som er for Guds rike, og hvem som er imot det." (Læresetning-
er i evangeliet, s. 195) 

Når vi er ærlig og villig betaler tiende og offergaver, uttrykker vi vår 
takknemlighet for Herrens mange velsignelser. 

UTFORDRING 

Adlyd Herrens bud om å betale tiende og motta de velsignelser som omtales 
i Malakias 3:10. Lær dine barn prinsippet om tiendebetaling i både ord og 
gjerning. 

YTTERLIGERE SKRIFTHENVISNINGER 

Matteus 6:1-4 (gi offergaver i ydmykhet) 
Ap. gj. 20:35 (man blir mere velsignet ved å gi enn ved å motta) 
L&p 119:4 (tiende er en evig lov) 

UERERENS FORBEREDELSE 

Før du presenterer denne leksjonen: 

1. Studer Evangeliets prinsippert kapitel 32: "Tiende og offergaver". 
2. Minn klassens medlemmer om at de skal ta med seg standardverkene til 

klassen. 
3. Be en søster om a fortelle i to minutter om offergavene og hva de blir 

brukt til, Evangeliets prinsipper, kapitel 32, s. 178) 
4. Gi klassemedlemmer i oppdrag å lese eller presentere historier og 

skriftsteder fra denne leksjonen. 
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Ærlighet Leksjon 7 

Formålet med denne leksjonen er å hjelpe deg til å være ærlig. 

VI TOR AT VI MÅ VÆRE ÆRLIGE 

Skriv "Vi tror at vi må være ærlige" på tavlen (tiende trosartikkel). 

Hva betyr det å være ærlig? (Skriv opp svarene på tavlen.) 

Følgende historie illustrerer betydningen av ærlighet. 

President Ruben Dario Pacheo i Caracas Venezuela tredje gren og hans fami-
lie hadde et sterkt ønske om å kunne reise til templet. "Efter store offer 
og åndelig forberedelse greide hans familie å skaffe tilstrekkelig med pen-
ger til å reise til templet. President Pacheo sendte sin datter til banken 
for å hente $500. (Han sa): 'Min hustru tok imot konvolutten (med de $500) 
og la den bort uten å telle pengene i den. Kvelden før vi skulle reise, 
spurte jeg efter pengene og la merke til at konvolutten var uvanlig tung. 
Vi telte pengene. De hadde gitt oss $4,000. Jeg var målløs... Kvitteringen 
fra banken viste at vi bare hadde kjøpt $500 - det betydde at banken hadde 
gjort en feil på $3500 i vår favør! 

Noen venner av oss som ikke var medlemmer, var hjemme hos oss den kvelden 
og de forsøkte å overtale oss til å bruke pengene til å nyte turen til De 
forente stater... Jeg hadde aldri sett så mange penger på en gang i mitt 
liv. Men jeg sa imidlertid bestemt: 'Vi kan ikke beholde disse pengene 
fordi de ikke er våre. Hensikten med vår reise til templet er å inngå pak-
ter med Herren. Hvilken nytte vil de ha hvis vi er uærlige?'. 

Vi gikk tilbake til banken med pengene; de hadde oppdaget at de manglet 
beløpet, men de hadde ingen fortegnelse som viste hvem som kunne ha fått 
dem. Noen bankfunksjonærer spurte meg den dagen: 'Hvorfor gjorde du det? 
Det var ingen som visste at dere hadde pengene?' Det eneste svar jeg kunne 
gi, var: 'Det er fordi jeg er en mormon.'" (Mario G . Echeverri, "Vene-
zuela," Ensign} feb. 1977, s. 30) 

Hvordan viste president Pacheo sin ærlighet ved det han sa om å inngå pak-
ter med Herren? Hvordan viste han sin ærlighet ved det han gjorde? 

På hvilken måte viste president Pacheos ord og handlinger at han var ærlig 

i sine tanker og i sitt forhold til Herren? 

Brigham Young sa: "Vær ærlig. Ve de som påstår å være hellige-og som ikke 

ærlige. Et ærlig hjerte utfører ærlige handlinger." (Sitert av Spencer 

W . Kimball i Faith Precedes the Miracle, s. 234) 
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Les 2. Mosebok 20:15-16; L&p 42:20-21, 27. 

Herren har befalt oss å være ærlige i vårt personlige liv og i vår omgang 
med andre. "Du skal ikke stjele" (L&p 59:6) 

UÆRLIGHET ER ET AV SATANS REDSKAPER 

For hvert eneste bud som vår himmelske Fader gir oss, forsøker Satan-å få 
oss til å være ulydige. Skriften forteller oss at "Satan, ja, djevelen, 
all løgnens far, (forsøker) å bedra og forblinde menneskene, og (å) lede 
dem fanget efter sin vilje" (Moses 4:4) 

President Kimball har nevnt mange måter å være uærlig på: 

"Der er de som plyndrer hjem, banker og forretninger; arbeidsgivere som 
misbruker den tillit som de nyter, og arbeidstakere som... begår underélag.. 
Vi har veskenappere, parkometertyver, skattesnytere og dem som feilmerker 
og fremstiller de varene de selger på en feilaktig måte... 

Noen låner mere enn de greier å betale tilbake... Noen gir løfter og inn-
går høytidelige pakter, men unngår å overholde dem. Det finnes dem som har 
tatt håndklær fra moteller, og dem som beholder pengene når de får for mange 
vekslepenger igjen. Noen lykkes i forretningslivet ved å utnytte andre på 
en urettferdig måte. Så har vi åpenlys nasking og stjeling... 

Folk skryter av trafikklovbrudd og av å ha lurt politiet, og av å ha krys-
set internasjonale grenser med varer de har kjøpt uten å betale tollavgift... 
Det finnes dem som tar for høye priser, som veier for lite, og underbetaler!" 

{Faith Precedes the Miracle, s. 234-35) 

Hvilke andre uærlige fremgangsmåter er vanlige? 

Hvorfor ønsker Satan at vi skal være uærlige? 

Hvilke andre synder kan uærlighet føre til? 

HERLIGHET BEGYNNER I DET SMÅ 

En ærlig person blir ikke uærlig i løpet av et øyeblikk. Uærlighet begynner 
i det sma og kan gradvis gjennomsyre alle områder av vårt liv. Uærlige 
tanker, misunnelse, s e l w i s k h e t , å lure andre, og til og med det å forholde 
seg taus når vi skulle si sannheten kan føre til at vi begår uærlige hand-
linger som igjen fører oss bort fra vår himmelske Fader. 

I Kirkens tidligere dager begikk Thomas B. Marsh' hustru en uærlig handling 
som førte til familiens Marsh' apostasi og utelukkelse fra Kirken. Eldste 
Marsh tjente på den tiden som president for De tolvs quorum. 

"Da de hellige bodde i Far West, Missouri, bestemte eldste Marsh' hustru 
og søster Harris seg for å bytte melk med hverandre, slik at de begge kun-
ne fa en større ost enn de kunne hver for seg. Hver av dem skulle ta med 
seg til den andre den melken hun fikk ved "eftermelkijig" forruten den andre 
melken. Fru Harris holdt sin del av avtalen, men fru Marsh beholdt en halv-
liter av "eftermelken" for seg selv hver gang. Da dette be kjent, ble saken 
lagt frem for lærerne, og de dømte imot fru Marsh. 
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Bror Marsh støttet sin hustru, og de ble bitre og vendte seg til sist imot 
Kirken. De mistet snart sitt medlemskap på grunn av bitre følelser som opp-
sto ved en uærlig handling." (Se Hyrum M . Smith og Janne M . Sjodahl, Doc-
trine and Covenants Commentary, s. 167) 

Hvorfor må vi være ærlige i det små? 

Hvorfor må vi ikke støtte en uærlig handling? 

VI KAN LÆRE Å VÆRE ÆRLIGE 

Vi ble født uskyldige, uten kunnskap om godt og ondt. Men vi har imidlertid 

alle fått Herrens Ånd som en veileder; derfor må vi alle lære a være ærlige 

ved å la Herren lede oss til sannheten. 

Våre ledere i Kirken henleder vår oppmerksomhet mot uærlige handlinger for 
å hjelpe oss til å oppdage uærlighet, og for å be oss om å avholde oss fra 
det De oppmuntrer oss til å lære våre barn å være ærlige. President N . 
Eldon Tanner har sagt: "Denne opplæringen i ærlighet begynner i hjemmet. 
Hver av oss har personlige eiendeler som tilhører oss alene. Vi kan og 
bør dele slike ting som leker, spill og våre tjenester med hverandre; men 
vi har også penger, smykker og klær som ikke skulle benyttes uten at eieren 
gir sitt samtykke. Et barn som respekterer slik ærlighet i hjemmet,^vil 
ikke så lett gå på akkord med dette prinsippet utenfor hjemmet... Pa den 
annen side, hvis barnet ikke har fått en slik oppdragelse, kan dette lett 
forårsake manglende respekt for andres rettigheter og eiendeler... 

Når et barn vokser opp og begynner å arbeide for penger... skal han gi ær-

lig arbeide for de pengene han får." ("Verdig en god anbefaling , Lys 

over Norge, oktober 1978, s. 76) 

Hvorfor er ærlighet i vårt arbeide så viktig? 

Hvordan kan det å lære dine barn til ikke å ta andres eiendeler uten tillat-

else, hjelpe dem til å bli mere ærlige? 

Hvorfor er det viktig at hvert barn har noen ting som de selv eier? 

President Kimball sa idet han talte om sitt ønske om at hans barnebarn skul-

le få undervisning i ærlighet: 

"Jeg håper dere vil lære mine kjære a være ærlige. Det er så meget av lu-
reri s t j e l i n g og uærlighet omkring oss. Man ler av integritet, og familien 
og samfunnet underviser i uærlighet. Man ler av små uærlige fantestreker. 
Barnet er ofte flink nok til å utnytte sin egen uskyldighet og ynde. Man 
overser ofte barnets små tyverier. Foreldre som lyver angående et barns 
alder for å unngå å betale på kino, fly, tog og busser, lærer barnet i sterk 
grad å være uærlig. Det vil ikke glemme disse leksene. Noen foreldre til-
later at barna deres overtrår lover med hensyn til fyrverkeri, bruk av vå-
pen, fisking og jakt uten tillatelse. Barna får lov til å kjøre uten føre-
kort eller gi uriktig opplysning om alderen. De som tar små ting uten a 
betale for dem, slik som frukt fra naboens hage, en blyant fra en pult, en 
pakke tyggegummi fra... hyllen, blir alle sammen i stillhet lært at sma 
tyverier og uærligheter ikke betyr så meget. Det å juske under eksamen 
på skolen, er blitt uhyre utbredt, sier skolens folk. 

Vi må kanskje gå imot en sterk tendens, men vi ma lære våre barn at synd 
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er synd... 

Jeg uttrykker min bekymring over det økende behov for å styrke vår ung-
dom." ("What I Hope You Will Teach My Grandchildren and All Others of the 
Youth of Zion", tale til seminar og instituttpersonell, BYU, 11. juli 1966 
s. 2) 

Det er viktig å innse at vi ikke kan overse små tyverier eller løgner, 
eller bedragerier. Vi må ikke ta lett på eller le av at man narrer an-
dre eller bryter loven. 

Hva kan du gjøre i din egen familie for å undervise og oppmuntre til ærlig 
fremtreden? 

Hvorfor skulle du undervise i ærlighet gjennom ditt eget eksempel? 

VI BLIR VELS I GNELT NÅR VI ER ÆRLIGE 

Det hender at vi ikke bli belønnet med det samme efterat vi har vist ær-
lighet. Det kan sette vår karakter på prøve, forårsake at vi mister ven-
ner, og at vi blir latterliggjort. Men ærlighet gir fred i sinnet, en ren 
samvittighet, og glede her og i livet efter dette. 

I et brev til en venninne, beskriver en ung kvinne hva hun følte efter at 
hun var blitt fristet til å være uærlig: 

"Kjære Siri, 

Jeg er lei for at du ble sint i går. Ditt vennskap har vært av stor be-
tydning for meg. Men jeg måtte gjøre det jeg gjorde. Jeg håper du kan 
forstå. Da du utfordret meg til å ta det armbåndet hos gullsmeden, for-
talte du at det ville være en lett sak. Ingen ville se oss - eller være 
i nærheten. Ditt argument om at du aldri var blitt tatt fikk det h?le 
til å virke mindre farlig. Men jeg visste at hvis jeg tok det armbån-
det, enten jeg ble tatt eller ikke, så ville jeg aldri kunne glemme at 
jeg hadde vært uærlig. Jeg ville aldri kunne ha på meg armbåndet. Det 
ville alltid ha vært en alvorlig påminnelse om en dårlig avgjørelse. 

Da du gikk ifra meg og sa at du ikke ville kaste bort tiden på noen som 
ikke var morsomme å være sammen med, ble jeg såret. Jeg er såret fremdeles 
Men jeg antar at jeg bare må leve med denne sårete følelsen. Det vil bli 
lettere^å leve med den følelsen enn å leve med følelsen av aldri å være fri 
til å gå inn i en butikk uten skyldfølelse, eller å ikke kunne stå ansikt 
til ansikt med mine foreldre og biskopen, eller bare det å vite ved meg 
selv hva jeg har gjort." (Se hen til mig i enhver tanke, Ungpikenes kur-
sus B , s. 75) 

Hva ofret denne unge piken for å kunne være ærlig? 

Hvilke store fordeler oppnådde denne piken ved å være ærlig? 

Hvorfor er det viktig at vi er klar over de vidtrekkende fordeler vi får 
ved å være ærlig? (Det oppmuntrer oss til å være fullstendig ærlige.) 

Eldste Howard W. Hunter i De tolvs råd forteller om andre fordeler ved å 
være ærlig: "Man føler en sterk glede over å være ærlig... Man kan van-
dre sammen med Mesteren og ha Den hellige ånd... 
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Vi må være ærlige overfor oss selv, overfor Gud og våre medmennesker." 

("Basic Concepts of Honesty," Ensign> feb. 1978, s. 5) 

Hvilke fordeler skisserer eldste Hunter> som følger av ærlighet? 

På hvilken måte kan Den hellige ånd hjelpe deg til å være ærlig? (Ved å 
tilskynde deg til å gjøre ærlige ting, får deg til å føle godt når du er 
ærlig, og føle. skyld når du er uærlig.) 

Hva betyr det å være ærlig overfor Gud? 

KONKLUSJON 

Ærlighet er et grunnleggende prinsipp innen evangeliet. Det er et av Guds 
bud. For at vi skal kunne holde dette bud, er det viktig at vi innser og 
gjenkjenner uærlighet og skyr den, at vi øver oss til å være ærlige i våre 
tanker, i våre samtaler og i våre handlinger. Ved å vise ærlige prinsipper 
i hjemmet, overfor andre av Kirkens medlemmer, og våre naboer, lærer vi vå-
re barn å være ærlige. Når vi er ærlige, blir vi velsignet med ren samvit-
tighet, fred i sinnet, en følelse av egenverd og Den hellige ånds ledelse. 

UTFORDRING 

I løpet av kommende uke, bør du analysere dine tanker, ord og gjerninger 
for å finne ut om du er lydig mot budet om å være ærlig. Søk Herrens hjelp 
for å kvitte deg med uærlighet i ditt personlige liv. Vær oppmerksom på 
ærlighet i både ord og gjerninger. (Se Filippenserne 4:8-9) 

YTTERLIGERE SKRIFTHENVISNINGER 

Romerne 13:12-13 (vandre i oppriktighet) 
Hebreerne 13:18 (villig til å leve ærlig) 
L&p 97:8 (Hvis deres hjerter er oppritkige) 
L&p 136:25-26 (gi tilbake det du har lånt, gi tilbake det som er tapt) 
13. trosartikkel (vi tror at vi må være ærlige) 

LÆRERENS FORBEREDELSE 

Før du presenterer denne leksjonen: 

1. Les .Evangeliets prinsipper, kapitel 31: "Ærlighet". 
2. Sørg for tavle og kritt. 
3. Gi klassemedlemmer i oppdrag å lese eller presentere historier og 

skriftsteder fra denne leksjonen. 
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Tilgivelse Leksjon 8 

erad^til l e k S ? ° n e n e r å h J e l P e <*eg til å forplikte deg i større 
grad til a tilgi deg selv og andre. 

AKTIVITET: HVEM ER JEG? 

Gjennomfør aktiviteten "Hvem er jeg?" La et klassemedlem lese biografiene 

nedenfor høyt. Vær påpasselig med at identiteten til vedkommende fom bio-

grafien omtaler ikke røpes før spørsmålet "Hvem er jeg?" blir stilt Så 

snart en søster tror hun har oppdaget identiteten til vedkommende person 

som blir beskrevet, rekker hun opp hånden. Oppleseren skulle imidlertid 

hånden ° p p l e s n i n 8 e n t U h e l e l ^ t e n er, eller til alle har rukket opp 

BIOGRAFI 1. 

1. Jeg ble uskyldig dømt og sendt i fengsel. (1. Mosebok 39:11-20) 

'' M o s e b o k ^ 4 1 : 3 7 - 4 3 ) S ^ a t t °8 ^ ** * * S t i l U n g 1 e t f r e n * * d ^ ^ 

3* 4lf44) r a d S k i l t f r a m i n f a r 111111 f ^ i l i e i mange år. (1. Mosebok 

4 ' bok l l ^ l ^ 0 ™ * 1 1 * t U e n ^ n n s k j e n k , en baker og en regent. (1. Mose-

5. På grunn av hungersnød måtte min familie forlate sitt hjemland og 

bok 45, 46) 3 & S D e r f o r k u n n e Jeg hjelpe dem. ( l . M o s e -

6 ' 37-3) S V a r g U t t ' 8 3 m i n f a r m C S C n V a k k e r k j° r t e l - d ' Mosebok 

7. Selv om brødrene mine solgte meg til slavehandlere, tilga jeg dem 

L l V \ u t s e e b o f 4 e 5 : 1 4 6 8 ) S j e n f 0 r e n i n g 1 ^ °g 1 ^ 

8. Hvem er jeg? 

Svar: Josef, Jakobs sønn, som ble solgt til Egypt. (Se "Da er vi skvldiee 
a elske hverandre" Bikubepikenes kiæsus A, leksjon 3) skyldige 

Josef gjenforenes med sine 
brødre 8 _ a 54 Cpoyright Providence Lithograph Co. 





Vis frem hjelpemidlet 8-a: Josef gjenforenes med sine brødre. 

Hvorfor var Josef og hans brødre i stand til å ha en lykkelig gjenforening 
og å leve lykkelig sammen i mange år? (Josef tilga sine brødre.) 

BIOGRAFI 2 

1. Jeg er den yngste av to sønner. (Lukas 15:11-12). 

2 . Jeg reiste til en land langt borte hvor jeg sløste bort den arv min 
far hadde gitt meg. (Lukas 15:13) 

3. Da det ble hungersnød i landet, kom jeg i nød. (Lukas 15:14) 

4 . Jeg gjette svin for å kunne få mat. (Lukas 15:15) 

5. Jeg husket at min far ga sine tjenere godt med mat, så jeg bestemte meg 
for å dra hjem og be min far ansette meg som tjener. (Lukas 15:17-19) 

6 . Da min far så at jeg kom, løp han meg i møte, kysset meg og ga meg 

sin beste kappe, en ring, og sko, og forberedte en fest for å feire min 
hjemkomst. (Lukas 15:20-24) 

7. Hvem er jeg? 

Svar: Den fortapte sønn. 

Vis frem hjelpemiddel 8-b: Den fortapte sønn vender tilbake. 

Hvorfor var denne lykkelige gjenforening mulig? (Faren tilga sin sønn og 
ønsket ham velkommen tilbake.) 

Disse to historiene fra Bibelen illustrerer hva som kan hende når familie-
medlenmene tilgir hverandre. 

Hvordan vil du definere tilgivelse? (Å overvinne ønsket om å straffe noen 
som har fornærmet deg. Ikke være sint på vedkommende, og tilby ham en 
unnskyldning. Tilgivelse gjør oss istand til å elske andre slik Kristus 
elsker oss.) 

Når vi tilgir, utviser vi Kris tus lignende kjærlighet. 

Jesus Kristus viste oss det fullkomne eksempel på hvordan man skal tilgi 
dem som fornærmer en. Eldste Robert L . Simpson i De syttis første quorum 
har sagt følgende om Frelserens eksempel: 

"Bibelhistorien forteller oss at intet dødelig menneske noensinne har vært 
underlagt den ydmykelse, smerte og lidelse som Frelseren erfarte i løpet av 
sine siste timer i dødeligheten. 

... Han hang der, legemet hans var ødelagt og blødende, og han ble fremde-
les pint av sine fiender; og det var midt oppe i alt dette at Jesus bønn-
falte, kanskje stille, men med dyp ærbødighet: 'Fader, forlat dem for de 
vet ikke hvad de gjør...» (Lukas 23:34)" ("Forgiveiiess", Improvement 
Era, desember 1966, s . 1148) 

Slik Jesus tilga, må også vi tilgi. 

56 Den fortapte sønn kommer hjem 8-b 
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April Aaron er en siste-dagers-hellig pike som fulgte Frelserens eksempel. 
Da hun v a r p a vei til en dans i Kirken i San Francisco, California, ble 
hun overfalt av en mann som såret henne alvorlig med en kniv, mens han for-
søkte a stjele pengepungen hennes. Hun mistet sitt høyre øye og fikk dvne 
sar i høyre ben og venstre arm. Og hva svarte April da hun ble spurt ut 
om sin overfallsmann? F 

"'Jeg skulle tro han må ha det vondt, for alle som er slik, burde vi synes 
synd pa Jeg skulle ønske noen kunne gjøre noe for å hjelpe ham. Han 
burde fa behandling. Hva er det som får et menneske til å gjøre noe slikt? 
Hvis de ikke finner ham, vil han sannsynligvis gjøre det flere ganger."' 
(Sitert av President Spencer W . Kimball i Tilgivelsens mirakel, s. 271) 

Hvordan viste April Kristuslignende kjærlighet for overfallsmannen? 

Jens Christian Johansen, som sluttet seg til Kirken i Danmark, er en 
annen som ogsa hadde den Kristuslignende evne å kunne tilgi. I sin per-
sonlige dagbok skriver han: '"Da jeg holdt på med å rake sammen høyet 
og utføre arbeide mitt, tok jeg tolv høystakker og la over gjerdet til 
min nabo fordi de ikke hadde noe høy til hesten og kuene sine og vi kunne 
se at noe høy var forsvunnet fra vårt jorde natten før... Jeg vil heller 
F . . ? " e n n a t d e s k a l behøve å stjele.»" (Sitert av Rex D. Pinagar 
i Grandfather Johansen's Example," New Era3 sept. 1977, s . 4) 

Hvordan viste bestefar Johansen at han hadde tilgitt sin nabo for å ha 
stjålet høy fra ham? J 

^ J i t i l g i S l i k A p r i l o g b e s t e f a r Johansen gjorde, elsker vi andre 
slik Kristus elsker. 

Vis frem plakaten slik det er foreslått under "Lærerens forberedelse". 

Eldste Marion D . Hanks har sagt: "Jeg har følt at den høyeste form for 
kjærlighet for Gud og mennesker er tilgivelse. " f"*Even as Christ For-
gave, New Era, juni 1974, s . 4; uthevelse tilføyet) 

DET KREVES AV OSS AT VI TILGIR ALLE 

Vi sier eller gjør ofte ting som gjør andre ondt. Andre sier eller gjør 
ofte ting som fornærmer oss. Jesus ga oss følgende råd for å hjelpe oss 
a hanskes med disse problemene: 

"Derfor sier jeg eder at I skal tilgi hverandre; for den som ikke til-
gir s m bror hans overtredelser, står fordømt for Herren; for på ham 
hviler en større synd. Jeg, Herren, vil tilgi den jeg vil tilgi: men 
av eder fordres det at I skal tilgi alle mennesker. » (L&p 64 9-10- ut-
hevelse tilføyet) ' 

Hvem inkluderer "alle mennesker"? (Familiemedlemmeri ektemann, barn, brø-
åre søstre foreldre besteforeldre, tanter, onkler etc.; venner, naboer, 
fiender, syndere; -alle). ' 

Hvem er vår bror? (Alle; se L&p 64:9). 

imotbtoTe?Vi l°°*t i S k r i ^ t e n d e r s o m v i å tilgi dem som gjør ondt 



Hva ville skje om ektemenn og hustruer ville være villige til å tilgi hver-
andres fornærmelser? Hva om brødre og søstre tilgir hverandre? Om forel-
dre tilgir sine barn? Om barn tilgir sine foreldre? 

Les Matteus 5:44. 

Hvem lærer Skriften oss at vi skal tilgi? (Våre fiender) 

Hva ville skje om vi var villige til å tilgi våre naboers fornærmelser? 
Kirkens medlemmers fornærmelser? Venners fornærmelser? 

Jesus Kristus lærte oss at om vi var den som ble fornærmet, så skulle vi ik-
ke vente på at den som har fornærmet oss skal komme og be om vår tilgivel-
se. Vi skulle oppsøke vedkommende og opprette fred med ham. (Matt. 5:23-
24.) Herren vil ikke tilgi oss med mindre våre hjerter er fri for hat, 
bitterhet og dårlige følelser overfor andre. 

La en søster lese Matteus 18:21-22. 

Hvordan kan vi si "syv ganger sytti" -på en annen måte? (Alltid) 

Å tilgi andre krever at vi tilgir oss selv såvel som andre. Når vi begår 
en feil, skulle vi omvende oss for derefter å glemme den. Av og til er det 
lettere å tilgi andre enn det er å tilgi oss selv, men å "tilgi alle mennes-
ker" er å tilgi alle, inkludert oss selv. 

Hvorfor er det av og til vanskelig å tilgi oss selv? Hvilke ting kan vi 
trenge å tilgi oss selv for? 

FOR Å KUNNE HA FREMGANG/ MÅ VI TILGI 

Eldste Boyd K . Packer fortalte følgende historie: 

"For flere år siden hørte jeg en historie av en mann som jeg setter stor 
pris på. Han var den frommeste mann jeg noensinne har møtt. Han var ro-
lig og avbalansert, med en dyp åndelig styrke som mange trakk fordel av. 

Han visste nøyaktig hvordan han skulle hjelpe andre som var i nød. En rek-
ke ganger var jeg tilstede da han ga velsignelser til dem som var syke el-
ler på annen måte var utsatt for lidelse. 

Hans liv har vært et liv i tjeneste, både i Kirken og i samfunnet... Ved 
en anledning da vi var alene og den rette ånd var tilstede, ga han meg en 
livslekse utfra sin egen erfaring. Selv om jeg mente å kjenne ham, for-
talte han meg ting som jeg ikke ante noe om... 

Han giftet seg med en elskelig, ung kvinne, og til da var alt såre vel i 
livet hans. Han hadde en god jobb med en lovende fremtid. De hadde stor 
kjærlighet til hverandre og hun ventet deres første b a r n . 

Den natten da barnet skulle fødes, inntraff det komplikasjoner. Den 
eneste legen på stedet var langt avgårde på sykebesøk. De klarte ikke å 
få tak i ham. Efter mange timers anstrengelse, begynte tilstanden å bli 
prekær for den vordende moren. Endelig kom legen. Han oppfattet hurtig 
situasjonen, handlet raskt, og snart hadde han alt under kontroll. Barnet 
ble født, og det syntes som om krisen var over. Noen dager senere døde 
den unge moren av den samme infeksjonen som legen hadde gitt behandling 
for i det andre hjemmet den natten. 
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Min venns verden raste sammen. Det var ikke noe som var riktig lenger. 
Ålt var galt. Han hadde mistet sin kone, sin kjæreste skatt. Han var ikke 
istand til å ta vare på barnet og samtidig passe sitt arbeid. 

Eftersom ukene svant han, efterlot sorgen seg en brodd. 'Den legen skulle 
ikke fa lov til å praktisere.' Pleide han å si. 'Han overførte infeksjon-
en til min kone, og dersom han hadde vært forsiktig, ville hun ha levd idag.' 
Han tenkte nesten ikke på annet og i sin bitterhet ble han truende. 

Så banket det en kveld på døren hans. En liten gutt sa ganske enkelt: 
'Pakka ønsker at du skal komme. Han ønsker å prate med deg.' 

'Pappa', var stavspresidenten. En sorgfull, nedbrutt ung mann gikk for å 
tale med sin åndelige leder. Denne åndelige hyrde hadde holdt øye med 
sin flokk, og han hadde noe å si ham. 

Rådet som denne kloke tjeneren ga, var enkelt: 'John, du bør glemme det-
te. Hva du enn gjør, så kan du ikke få henne tilbake igjen. Du kan bare 
gjøre det verre. John, la dette ligge.' 

Vennen min fortalte så at dette hadde vært hans prøve, hans Getsemane. 

Hvordan^skulle han kunne glemme dette? Rett var rett, en forferdelig feil 
var begått, og noen måtte betale for det. 

Han gjennomgikk de verste kvaler for å beherske seg selv. Det skjedde ikke 
straks. Men til slutt bestemte han seg for at uansett hva resultatet ble, 
ville han være lydig. Han bestemte seg for å følge rådet til sin kloke 
åndelige leder. Han ville glemme det. 

Så fortalte han meg: 'Jeg ble en voksen mann før jeg virkelig forstod det. 
Først da jeg ble en gammel mann, kunne jeg forestille meg en fattig landsens 
lege, overarbeidet, underbetalt, som i utslitte klær reiste fra den ene 
pasienten til den neste. Han hadde lite passende medisiner, intet hospital 
og få instrumenter. Han kjempet for å redde liv, og han lyktes i de fleste 
tilfellene. 

Han 1 -np i et kritisk øyeblikk da to liv var i fare, og han handlet uten å 
nøle. 'Jeg var en gammel mann,' gjentok han, 'før jeg endelig forstod at 
jeg ville ha ruinert både mitt eget og andres liv.' 

Han takket Herren mange ganger for den kloke åndelige lederen han hadde, 
og som ganske enkelt sa: 'John, la det være.' 

Og det er mitt råd til dere. Dersom dere føler irritasjoner, uvilje, 
bitterhet, skuffelser, eller sjalusi, ta deg sammen. Dere vil ikke være 
istand til å kontrollere utenfor dere selv, men inni dere selv kan dere 
føre kontroll. 

Derfor sier jeg: John, la det være. Mary, glem det." ("Gileads balsam", 
Lys over Norge, april 1978, s. 83-84) 

Eva slags liv ville John ha levet hvis han ikke hadde tilgitt legen? Hvil-
ke egenskaper utviklet John på grunn av at han tilga? (Han ble mere ånde-
lig og avklaret; tjente og velsignet mange andre) Hvorfor kalte John 
det å tilgi legen for sitt "Getsemane"? Når begynte John på sin frem-
gang? (Efter at han hadde tilgitt legen) 
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Eldste Sterling W . Sill i De syttis første quorum forteller følgende his-

torie: 

"For en tid siden snakket jeg med en kvinne på 53 år som hadde-begått en 
moralsk overtredelse da hun var 18 år. Hun forstod at hennes synd var 
meget alvorlig, men fordi hun hadde omvendt seg et tusentalls ganger, kan 
vi stole på Herrens løfte om at han hadde tilgitt henne. Men hun hadde 
aldri greid å tilgi seg selv. Fordi hun følte seg uren og mindreverdig, 
trakk hun seg tilbake fra sine venner, nektet å gifte seg og ble en slags 
sosial og åndelig eneboerske. I 35 år hadde hun nedgradert seg selv med 
bitre anklager og beskyldninger. Hennes liv med å stadig tilbakeblikk på 
sin synd har gjort henne til noe langt mindre enn den vidunderlige person 
som Gud ønsket at hun skulle b l i . Hennes synd da hun var 18 var meget al-
vorlig. Men i 35 år har hun forverret den ved å kaste bort det mest verdi-
fulle i verden, nemlig et strålende menneskeliv." {What Doth It Profit, 
s. 183) 

Når vi fortsetter å huske våre feil og gale handlinger, eller fortsetter 
å lagre dårlige følelser overfor andre og nekter å tilgi oss selv eller an-
dre, kaster vi bort både tid og energi. Vi utretter ikke noe. Vi hindrer 
åndelig fremgang. 

KONKLUSJON 

Det er ikke lett å tilgi andre og oss selv. Det vil kanskje være en av de 
største utfordringer vi vil møte i livet. Når vi tilgir fullstendig, ved 
å tilgi i våre hjerter såvel som å uttale det med ord, frigjør vi oss selv 
til fremgang - til å forbedre vårt liv og til å bli lykkelig? Derved for-
bereder vi oss på å be Herren om tilgivelse for våre synder. Han har for-
talt oss at når han tilgir våre synder, så husker han dem ikke lengre 
(L&p 58:42) Det å kvitte oss med tankene pa andres angrep og fornærmelser 
mot oss og ikke huske dem lengre, er en viktig del av tilgivelsen. Når vi 
glemmer dårlige følelser overfor andre, vil vi få fred i vårt eget liv. 
Vi vil søke og være forberedt på å motta Den hellige ånds veiledning. Vi 
vil akseptere personlig kritikk og bruke den til å forbedre oss selv. Vi 
vil gå frem mot opphøyelse i vår himmelske Faders rike. 

Vi vil møte anklager og fornærmelser, men vi må ikke la dem ødelegge vårt 
liv. Hvis vi har et tilgivende hjerte, kan vi overse og glemme slike 
fornærmelser. Hver og en av oss skulle strebe efter å be i oppriktighet: 
"Forlat oss vår skyld, som vi og forlater våre skyldnere" (Matt. 6:12). 

UTFORDRING 

Gransk dine følelser: Har du dårlige følelser overfor noen? Hvis det er 
tilfellet, kan du greie å overvinne dem? Be din himmelske Fader om hjelp 
til å få et tilgivende hjerte. 

YTTERLIGERE SKRIFTHENVISNINGER 

Mosiah 26:30-31 (tilgi hverandre) 
L&p 82:1 (når vi tilgir, tilgir Herren) 
L&p 42:88-89 (riktig måte å bekjenne synder på) 
L&p 98:39-48 (du skal tilgi) 
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LÆRERENS FORBEREDELSE 

1. Før du presenterer denne leksjonen: 

1. Les Evangeliets prinsipper, kapitel 19: "Omvendelse". 

2. Forbered og gjennomfør aktiviteten i begynnelsen av leksjonen. 

3. Sørg for tavle og kritt. 

4 . Lag en plakat med følgende uttalelse: "Jeg har følt at den høyeste 
form for kjærlighet for Gud og mennesker er tilgivelse". (Marion D . 
Hanks.) 

5 . Gi klassemedlemmer i oppdrag å lese eller presentere historier og 
skriftsteder fra denne leksjonen. 
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Rene tanker Leksjon 9 

Formålet med denne leksjonen er å hjelpe deg til å bli mere rettferdig ved 

å lære deg hvordan du kan kontrollere tankene dine. 

TANKENE VÅRE PÅVIRKES AV VERDEN RUNDT OSS 

Eldste J . Thomas Fyans i De syttis første quorum sier følgende om tanker: 

"Denne elven Amasonas er ikke bare verdens største elv, men mange av dens 

bielver er også store elver... 

En interessant side ved disse elvene er deres forskjellige farger. Madeira 
kalles for eksempel en hvit elv, fordi den fører med seg fine leirpartik-
ler i sitt løp. Rio Negros sorte farge kommer fra råtne organiske stoffer 
som den tar opp i de skogene den renner gjennom. Andre elver renner over 
hvit sand og kan virke smaragdgrønn eller turkisblå. .. 

På samme måte som disse elvene blir farget av de substanser den fanger 
opp langs veien, slik farges også tankene våre av det materiell de kana-
liseres gjennom... 

Noen elver er fulle av slagg og utløper fra steder som ligger lavt. Vannet 
i dem er skittent og fullt av avfallsstoffer. Andre elver utløper fra 
steder som ligger høyt i terrenget... Strømmen i dem er sterk, og dette 
resulterer i at de kan gi oss elektrisk kraft, og at store skip kan seile 
på dem." (Conference Report, Buenos Aires Argentina Area Conference, 1975, 
s. 28-29) 

Tenk over følgende spørsmål: Hvor renner våre tankers strømmer? Hva 

fyller og farger våre tanker? 

Sett to glass og en vannmugge på et bord. Legg litt skitt i et av glassene. 
Be en søster komme frem og skjenke seg et glass vann for å drikke. Be hen-
ne forklare hvorfor hun valgte det glasset hun valgte. 

Vi heller ikke drikkevann i et urent glass eller beholder, fordi vi ønsker 
ikke å drikke urent vann. Hvorfor skulle vi da sette vårt sinn i kontakt 
med urene ideer eller tanker? 

I Skriften taler Herren av og til om sine tjenere som kar (Moroni 7:31) 

Hvorfor kan vi ikke forvente at Herrens ånd vil dvele i et urent kar? Hvor-
for kan ikke rene tanker dvele i et sinn som er fyllt av urene tanker? 
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Verden er full av Satans innflydelse. Vi blir ustatt for upassende påvirk-
1 H V r e k l a m e > m u s i k k > kino, blader og fjernsyn. Krimin-

t u l e I T . / P e r v e r s i t e t e r » bespottelse, pornografi og sanselig musikk, 
blir stilt frem som akseptabelt og til og med eftertraktelsesverdig. Satan 
frister oss pa utallige måter til å bruke våre talenter til urettferdige 
handlinger. Urene tanker kommer lettere til vårt sinn hvis vi ikke er for-
beredt pa a kunne motstå dem. 

Hvilke onde innflydelser finnes der dere bor? Hvordan kan du holde dine 
tanker rene nar du er omgitt av slike innflydelser? 

VÅRE TANKER PÅVIRKER VÅRE HANDLINGER 

En idé kan v æ ^ m e k t i g . Først kommer en tanke - så en handling. Handlin-
gen begynner i vart sinn. Vi gjør det vi tenker å gjøre. Enten vi plan-
legger godt eller ondt, så begynner planen i sinnet. 

President David 0 . McKay har fortalt om denne erfaringen: 

"For mange år siden kom en ung mann til meg mens jeg var president for den 
europeiske misjon, og tilsto en gal og syndig handling. Han rettferdiggjor-
de seg selv ved a si at han tilfeldigvis var i en bokforretning ved stenge-

S i * ? 8 a t i b l e l u k k e t ' g a h a n e f t e r f o r fristelsen. Han be-
skyldte omstendighetene for sitt eget fall. Men jeg sa: 'Det var ikke 
omstendighetene; det var ikke den lukkede døren eller fristelsen. Du had-
de tenkte pa det før du gikk til denne bokforretningen. Hvis du aldri had-
de t e ^ - t a n k e n , sa ville ingen omstendighet eller fristelse ha vært sterk 
nok til a friste deg, en misjonær, til å falle. Tanken går alltid forut 
for handlingen.» Rene tanker, høye idealer, å tenke på kjærlighet i dets 
rette betydning, måtehold, hjelpsomhet, munterhet, alt sammen er prinsipper 
som vil bidra til utviklingen av karakteren. Å tenke på seg selv, nære 
onde følelser overfor en nabo, å tenke ut en mulighet til å tilfredsstille 
appetitten ved a røke eller drikke, vil lede den enkelte til å begå disse 
ting. ( Cleanliness Is Next to Godliness," Instructor, mars 1965, s. 86) 

President David 0 . McKay har også sagt: "'Fortell meg hva du tenker på når 
du ikke behøver tenke, og jeg vil fortelle deg hva du er.' 

! n ^ e _ d a S ^ S T h e l l i f " a nsvarlige for å tenke rene tanker og å skatte høye 
normer Sa lenge de gjør det, vil deres handlinger være i samsvar med 
disse^idealer. ("'Cleanliness Is Next to Godliness," Instructor, mars 1965 

Vis frem bilde 9-a: Kvinne skurer sine trappetrinn. 

Menneskene i Nederland er velkjente for sin renslighet. Kvinnene pusser 
messingen pa dørene, skurer inngangen til sine hjem, og skurer til og med 
v e i e n u t til fortauet. Denne skikken kommer fra deres tro på at hvis 
man gar pa en ren gate, så vil man ikke ta med seg skitt og urensligheter 
inn i hjemmet. Samme tanke kan anvendes på sinnet. Hvis vi stadig skurer 
vare tanker og renser vart sinn, kan det hjelpe oss til å foreta rene og 
oppriktige handlinger. 5 

"Tanker er de redskaper vi former vår karakter med, på samme måte som en 
stor skulptør bruker meisel og trehammer og banker på den ru marmorstenen 

r 1 J t U l 1 T f o r m e V ; t l 1 - " e t strålende og perfekt kunstverk. På den-
ne maten former ogsa hver eneste tanke vår karakter, den former til sist 
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vår bestemmelse og vårt liv. Derfor resulterer alle våre tanker i skapel-
sen av vår karakter." (George Q. Morris, "The Importance of Habits," 
BYU Speeches of the Year, 20 mai 1953, s. 3) 

Les fra tavlen Ordsprogene 23:7. 

VI KAf; GJØRE MANGE TING FOR Å KONTROLLERE VÅRE TANKER 

Vi har kraften i oss til å styre våre egne tanker. Vi kan velge å ikke 
slippe dårlige tanker inn i vårt sinn. Vårt sinn har evnen til å ta 
til seg visdom og kunnskap like raskt som det kan ta til seg uvitenhet og 
det som er ondt og negativt. Eldste Boyd K. Packer forklarer hva vi kan 
gjøre for å styre våre tanker: 

"Sinnet er som en scene - teppet er alltid oppe med unntak av når vi sover. 

Det foregår alltid en handling på denne scenen... 

Har du lagt merke til at uten at du selv vil det... kan en liten tanke 
snike seg inn fra siden og tiltrekke seg din oppmerksomhet? Disse uheder-
lige tankene forsøker å stjele oppmerksomheten fra alle. 

Hvis du tillater dem å fortsette, så ville alle dydstanker forsvinne fra 
scenen. Du vil stå tilbake, fordi du samtykket i det, med urettferdige 
tankers innflydelse... De kan spille et stykke om bitterhet, sjalusi 
eller hat. De kan være vulgære, umoralske, eller til og med fordervete... 

Hva gjør du i en stund som dette når ditt sinns scene blir styrt av urene 

tankers smådjevler?... 

Hvis du kan styre dine tanker, kan du overvinne vaner - selv degraderen-
de, personlige uvaner. Hvis du kan lære å mestre dem, vil du få et lyk-
kelig liv... 

Jeg vil lære deg dette. Velg en favoritt salme blant Kirkens hellige mu-
sikk. Tenk gjennom den i ditt sinn. Lær den utenat. Selv om du ikke har 
noen musikalsk opplæring, så kan du tenke på en salme. 

Bruk denne salmen som det sted dine tanker bør være. Gjør den til din nød-
utvei. Når du oppdager at disse mørke skuespillerne har sneket seg inn 
fra sidelinjene og inn på ditt sinn scene, så sett på denne platen... 

Når musikken starter og ordene formes i ditt sinn, vil de uverdige tankene 
krype skamfulle bort. Salmen vil forandre hele stemningen på ditt sinns 
scene. Fordi den er oppløftende og ren, vil de urene tankene forsvinne. 

Når du har lært deg å rengjøre ditt sinns scene for uverdige tanker, så 
fortsett å være opptatt med å lære verdifulle ting... Vær opptatt med 
ting som er rettferdige." (Teach Ye Diligently3 s . 46-47) 

Eldste Dean L. Larsen råder oss til å øve oss i å tenke konstruktivt: "For 
å kunne tenke konstruktivt, er det nødvendig for oss å ha noe verdifullt 
å tenke på, å ha et reservelager... noen punkter, noen problemer, noen ut-
fordringer som vi kan henlede vårt sinn mot, slik at vi tenker oss frem 
til en løsning." ("Thoughts ^bout Thoughts", BYU Speeches of the Year3  

1976, s. 120) 

I en scene fra musical'en The Sound of Mysic, trøster Maria, som er guver-
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nante, de barna hun har ansvaret for, under et uvær ved å hjelpe dem til å 
tenke på de ting de liker best. Ved å skape hyggelige tanker, glemmer bar-
na sin frykt. Hyggelige tanker skyver bort uhyggelige tanker. 

Da hun ble spurt om hvorfor hun virket så lykkelig og tilfreds med sitt 
arbeide, svarte en kvinne: "Det viktigste er at jeg tenker gode tanker." 

Hva kan du tenke på for å holde urene tanker borte? 

Vi skulle se på vårt sinn som et lager for gode ting, og vi vil ikke finne 
rom for noe annet. Let efter gode tanker i Skriften. De gir oss fred, 
kunnskap, advarsler, råd, historie, poesi og andre ting som kan berike sin-
net. Kirkens tidsskrifter gir oss oppløftende artikler og fortellinger 
som vi kan glede oss over og lære noe av. 

Et sunt sinn arbeider alltid. Vi trenger å holde vårt sinn opptatt med 
å planlegge, tenke og bevege oss ut på nye tanker. Når vi blir motivert 
av gode tanker, finnes det ingen grenser for hvor stor suksess vi kan nå i 
dette liv og i livet efter dette. Den hellige ånd kan hjelpe oss til å 
styre våre tanker. Når vi lytter til Hans tilskyndelser, kan vi styre vå-
re tanker, ord og gjerninger. Vi skulle be om å få hjelp fra Den hellige 
ånd. 

Les Johannes 14:26. 

Når Den hellige ånd tilskynder oss til å huske Frelserens læresetninger, 
blir vi bedre istand til å ha rene tanker og ikke efterlate rom for dår-
lige tanker. Den hellige ånd blir også kalt "Trøsteren" fordi det er hans 
misjon å gi "trøst, kjærlighet, fred, stille glede og lindring til de hel-
lige". (Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, s. 148) 

Vi kan få tilgivelse for å ha tenkt dårlige tanker, hvis vi omvender 

oss. 

Hva gjør du for å styre dine tanker? 

Hvorfor er det viktig for deg som kvinne å styrke ditt forsvar mot urene 

tanker? (Våre handlinger reflekterer våre tanker. Vi er eksempler og 

underviser våre barn og andre.) 

Vi kan ikke alltid unngå mennesker som har meninger og som handler i 
strid med evangeliets normer. Dette gjelder i særlig grad unge mennesker. 

Hvordan kan vi hjelpe Kirkens ungdom til å stå imot de nedbrytende påvirk-
ninger som omgir dem, slik som vulgær tale og handlinger, upassende tids-
skrifterj filmer og fjernsynsprogrammer eta? 

Hvordan kan foreldre undervise sine barn i viktigheten av å holde sine 
tanker rene? (På familiens hjemmeaften eller et annet tidspunkt å fortelle 
historier og eksempler på mennesker som har nådd sine mål ved å holde sine 
tanker rene. Lære dem at vår himmelske Fader kjenner våre tanker. Vise 
hvordan tanker fører til handling.) 

KONKLUSJON 

Våre tanker påvirker våre handlinger. I våre bestrebelser på å bli mere 
lik vår himmelske Fader, er det viktig at vi holder vårt sinn rent. Selv 

9-a Kvinne skurer trappen sin 6 7 



om vi er omgitt av onde innflydelser, kan vi greie å kontrollere og kanali-
sere vare tanker i riktig retning. 

Vi m å , så langt det lar seg gjøre, unngå mennesker og steder som fører 
med seg urene tanker. Vi trenger å velge våre venner, fjernsynsprogrammer, 
filmer, bøker og blader med omhu. Vi må forsikre oss om at vi har sunne 
kanaler a lede våre tanker inn i. Vi må, så langt det lar seg gjøre, unngå 
mennesker og steder som fører med seg urene tanker. Vi trenger å velge vå-
re venner, fjernsynsprogrammer, filmer, bøker og blader om omhu. Vi må for-
sikre oss om at vi har sunne kanaler å lede våre tanker inn i. Tanker er 
som vann. De renner hele tiden, og hvis de ikke blir ledet, vandrer de på 
de stier hvor de møter minst motstand, ned til lavere steder. Vi må holde 
Guds bud og søke Den hellige ånds veiledning. Vi må be ofte, og be vår him-
melske Fader veilede oss når vi forsøker å styre våre tanker og holde dem 
rene. 

Be et klassemedlem om å lede følgende sitat: 

"Så en tanke, høst en handling, 
så en handling, høst en vane, 
så en vane, høst en karakter, 
så en karakter, høst din evige bestemmelse." 

(Anonym forfatter, sitert av David 0. McKay, Treasures of Life, s. 418) 

Les Alma 12:14 

UTFORDRING 

Søk Den hellige ånds veiledning til å hjelpe deg med å kontrollere dine 
tanker. Lær utenat en av Kirkens salmer eller et skriftsted som du kan 
bruke a skyve bort dårlige tanker med. Les Kirkens tidsskrifter og annet 
oppløftende stoff som er tilgjengelig for deg. Les Skriften daglig. 

LÆRERENS FORBEREDELSE 

Før du presenterer denne leksjon: 

1. Sørg for tavle og kritt. 

2. Skriv følgende på tavlen: "For som han tenker i sin sjel, så er han" 
(Ordspr. 23:7) 

3. Ta med to glass, en vannmugge og en leireklump e.l. til klassen. 

4. Gi klassemedlemmer i oppdrag å lese eller presentere historier og 
Skriftsteder fra denne leksjonen. 

YTTERLIGERE SKR IFTTHENVI SN INGER 

Jakob 3:1-2 (et rent hjerte og oppriktig sinn) 
Mosiah 4:30, 5:13 (fortsett i rettferdighet eller forgå) 
Ordspr. 12:5; 15:26 (rettferdige tanker og ord) 
Jakob 1:12-27 (Gud frister oss ikke til å gjøre ondt) 
L&p 6:16, 36 (Gud kjenner hjertets tanker og hensikter) 
L&p 121:45 (dydige tanker) 
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Å bygge 
opp Guds rike 

Leksjon 10 

Formålet med denne leksjonen er å lære deg hvordan du kan bruke din tid, 

dine talenter og midler på en klok måte å for å hjelpe til med oppbyggingen 

av Guds rike. 

Ål I F ER VELSIGNET MED TID/ TALENTER OG MIDLER 

Eldste Thomas S. Monson i De tolvs råd har fortalt følgende historie om 

tjeneste og offer: 

"La meg først nevne José Garcia fra gamle Mexico. José var født i fattig-
dom, men oppdratt i tro, og han forberedte seg til et misjonskall. Jeg var 
tilstede den dagen da hans anbefaling kom. Der sto følgende: 'Bror Garcia 
vil virke ved et stort offer for familien, for det er han som for en stor 
del forsørger familien. Han har bare en eiendel - en skattet frimerkesam-
ling - som han, om nødvendig, er villig til å selge for å hjelpe til med 
finansieringen av sin misjon. 1 

President Kimball lyttet oppmerksomt mens dette ble lest for ham, og 

derefter sa han: 'Få ham til å selge frimerkesamlingen. Et slikt offer 

vil bli til velsignelse for ham.'" ("Trosprofiler", Lys over Norge, 

april 1979, s, 97-98) 

Som medlemmer av Kirken har vi fått ansvaret for å hjelpe til med oppbyggin-
gen av Guds rike på jorden. Guds rike er Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers 
Hellige. Fra tid til annen kan dette ansvar kreve at vi ofrer meget. 

Spør deg selv: Hva har Herren gitt meg som jeg kan bruke i dette store ar-

beide med å bygge opp Riket? 

Vår himmelske Fader har velsignet hver og en av oss med tid, talenter og 
midler. Han ønsker at vi bruker disse gaver til å fremme Kirkens sak. 
Tjeneste i Kirken er frivillig og ulønnet (se 2. Nephi 26:31). Det er^nød-
vendig at vi alle leder, underviser, støtter og deltar. Ved å bruke vår 
tid, talenter og våre midler frivillig og rundhåndet, kan vi hjelpe til med 
å spre evangeliet og bygge opp Riket. 

Vi har alle fått det samme antall timer hver dag. President Brigham Young 
har sagt: "Nå søstre... dere skulle se på deres tid som gull. Den er i 
virkeligheten en rikdom... La oss tenke over dette og ikke lengre sitte 
med hendene i fanget og kaste bort tiden, for det er enhver^manns og kvin-
nes plikt å gjøre alt som er mulig for å fremme Guds rike på jorden." 
{Journal of Discourses 18:77; se også Discourses of Brigham Young, s, 214) 
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Be et klassemedlem som virker som lærer eller leder3 om å fortelle hvordan 
hun bruker sin tid for å kunne utføre sitt arbeide i Kirken. 

På hvilke måter kan vi bedre bruke vår tid for å bygge opp Guds rike? 

Vi har alle sammen også fått talenter og evner som vi kan bruke i oppbyg-
gingen av Guds rike. Dette er dyrebare gaver fra vår himmelske Fader. 

President Brigham Young har gitt oss dette råd: "Hvis du skal gi noe til 
oppbyggingen av Guds rike, så gi det beste du har. Hva er det beste du har 
og som du kan gi til Guds rike? Det er de talenter Gud har gitt deg... La 
oss bruke alle de egenskaper vi er i besittelse av til oppbyggingen av Guds 
rike, og dere vil kunne fullføre det hele." (Journal of Discourses3 8:346; 
se også Discourses of Brigham Young3 s. 445) 

Søster JoAnn Ottley, hustru til Tabernakelkorets dirigent Jerold D. Ottley, 
forteller følgende historie: 

"Herren ga min mann og meg spesielle musikalske talenter. Vi har brukt 
hele vårt liv til å studere og utvikle disse gaver. Vi har måttet ta man-
ge avgjørelser med hensyn til bruken av dem. Da vi studerte i Europa, inn-
så vi at vi måtte ta et spesielt viktig og vanskelig valg. Vi visste beg-
ge 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 angående Herrens 
vilje med oss. Vårt svar kom under et fastemøte ved slutten av faste peri-
oden. 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 prøver fulgte. Sa gjorde Her-
ren det mulig for oss å vende tilbake til Salt Lake City. Jeg ble medlem 
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." 

Hva mente søster Ottley da hun sa at hennes og hennes manns ønske om å bli 
brukt av Herren strakte seg lengre enn til bare å være lydig? Hvordan 
oppdaget ekteparet hva Herren ønsket at de skulle bruke sine talenter til? 
Hvordan kan vi finne ut hva Herren ønsker at vi skal gjøre med våre talen-
ter? 

Vis frem bilde 10-a: Jesus forteller den rike unge mannen hva han må gjøre 
for å arve evig liv. 

Det nye testamente inneholder en historie om en mann som spurte Jesus hva 
han skulle gjøre for å arve evig liv. Jesus ba ham holde budene, å ikke 
drive hor, drepe, stjele eller si falskt vidnesbyrd, og å hedre sin far og 
sin mor. Mannen svarte at han var lydig mot alle disse budene, og at han 
hadde vært det hele sitt liv. 
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Jesus ba ham derefter å selge sin rikdom: "gi det til de fattige" og følge 
ham. Mannen ble trist da han hørte dette råd, og han gikk sørgende bort 
"for han var meget rik." (Se Markus 10:17-22) 

Hvilke personlige midler kan vi bruke for å bygge opp Guds rike? 

Vi har alle midler som vi kan bruke i oppbyggingen av Guds rike. Vi kan 
kanskje gi mat eller klær til noen som trenger det, eller gi ly til en 
hjemløs person. Når vi betaler vår tiende og våre offergaver, hjelper vi 
til med å bygge opp Riket. Fra tid til annen kan vi bli bedt om å gi mere, 
å yde større offer for å fremme Herrens verk. Selv om de fleste av oss 
ikke blir bedt om å gi alle våre midler til Herrens verk, så skulle vi være 
villige til å gjøre det om det ble krevet av oss. For mange år siden hør-
te en gruppe hellige på øya Tasmania at Kirkens president, Joseph Fielding 
Smith, skulle reise rundt i den Syd-Australske misjon. Disse ydmyke, tro-
faste menneskene, i alt 185 stykker, ønsket at president Smith skulle inn-
vie deres kirkebygning. De visste at bygningen måtte være gjeldfri før 
den kunne innvies til Herren, og på to dager greide de å samle inn et større 
beløp (over $10,000) for å gjøre bygningen gjeldfri. De viste villighet til 
å ofre sine midler til oppbyggingen av Riket. Noen solgte jord, og andre 
møbler og andre personlige eiendeler for å skaffe det nødvendige beløp." 
(Jessie Evans Smith, "Now We Can Give the Building to the Lord" (Instructor, 
juni 1962, s. 184-85) 

Eldste Bruce R . McConkie i De tolvs råd forteller oss: "I dåpens vann slut-
tet vi den pakt å elske og tjene ham, å holde hans bud og la dem som hører 
til hans rike, komme i første rekke i vårt liv. Til gjengjeld har han lo-
vet oss evig liv i sin Faders rike... 

Offerloven sier at vi er villige til a ofre alt vi har for sannhetens sak... 
våre hus, eiendommer og familier, alt, endog vårt liv om nødvendig. 

... Det er få av oss som blir kalt til å ofre meget av det vi eier... 

Men... vi må være istand til å efterleve disse lover fullt ut hvis vi blir 
kalt til å gjøre det." ("Lydighet, innvielse og offer", Taler fra general-
konferansenet 1973-75j s. 222) 

Hva betyr det å sette de ting som hører Riket til først i vårt liv? (Først 
adlyde Guds bud og gjøre hans arbeide; derefter kan vi oppnå andre mål 
med større hell.) Det finnes mange måter å bruke vår tid3 talenter og mid-
ler på til å bygge opp Riket. Hva kan vi bli kalt til å bruke vår tid, 
talenter og våre midler til for å hjelpe til med oppbyggigen av Riket? 
Skriv opp svarene på tavlen. 

Fordi Herren har gitt oss meget, forventer han også meget av oss. Han har 
gitt oss muligheter til å bruke vår tid og til å utvikle og bruke våre ta-
lenter og midler ved tjeneste i hans Kirke her på jorden. Når vi tjener i 
Kirken, Øker vår evne til å tjene. Vi viser også vår villighet til å være 
lydige, og vi kan glede oss selv og andre. 

Eldste Bruce R . McConkie i De tolvs råd har fortalt oss hvordan vi kan 
bygge opp Riket. "Det er vårt privilegium å heve vår advarende røst for 
våre naboer, og dra på misjon og tilby frelsens sannheter for vår Faders 
andre barn overalt. Vi kan ta imot kall om å tjene..', i en eller annen 
av de mange hundre stillinger med ansvar... 

Vi kan arbeide på velferdsprosjekter, engasjere oss i genealogisk for-

71 



skning, utføre... ordinanser i templene. 

Vi kan betale en ærlig tiende og gi våre bidrag til fasteoffer, velferd, 
budsjett, bygge- og misjonærfond." ("Lydighet, innvielse og offer", Taler 
fra generalkonferansene 19 73-75, s. 223) 

Det forventes at vi som medlemmer av Kirken "utøver megen rettferdighet" 
(L&p 58:27). Hengivne siste-dagers-hellige har funnet mange måter de kan 
yde sin tjeneste på ved å gå en ekstra mil. 

Søster Villafranca fra Mexico, som bodde langt borte fra et ward eller 
gren, fant en måte hun kunne hjelpe til med oppbyggingen av Riket på i 
sitt område. Hun tilbød hjemmet sitt i byen som et sted for Søndagsskolen, 
hvor elds tene kunne undervise en klasse med undersøkere. De underviste og 
døpte flere undersøkere, og seks år senere ble Kirkens gren organisert der 
for nesten to hundre medlemmer. (Glen V . Bird, "Miracle at San Fernando " 
New Era, jan. 1977, s. 28-29) 

Det er mange misjonærer som trenger finansiell støtte. Trofaste hellige 
sørger ofte for delvis eller hel finansiell støtte til disse verdige 
misjonærer. Eldste Vaughn J . Featherstone i De syttis første quorum 
deler følgende opplevelse med oss. 

"En annen eldste reiste på misjon like efter at jeg kom til San Antonio. 
Han kom fra en stor familie. For a kunne hjelpe sin sønn økonomisk, fant 
faren ut at han trengte en deltidsjobb. Dette var ikke helt tilstrekkelig, 
sa moren^begynte også å arbeide, i skolens kantine, slik at hun kunne være 
hjemme når barna kom fra skolen. Selv med disse ekstra pengene kom eld-
sten litt mer på efterskudd hver måned. En god venn gir av og til flere 
$100-sedler til hjelp der det er behov. Jeg spurte eldsten hvordan han 
klarte seg økonomisk da jeg intervjuet ham. Øynene hans ble fuktige, og 
han sa at han virkelig forsøkte, men foreldrene hans sendte ikke helt nok. 
Han sa: 'President, jeg har ikke sløst. Jeg har ikke spist noe på tre 
dager for å kunne spare.' Så sa han: 'Selv lillesøsteren min hjelper 
til. Hun fikk en dollar til fødselsdagen sin. Denne la hun i konvolutt 
og sendte til meg fordi hun syntes jeg trengte den mere enn henne.

1 Han 
begynte å gråte uhemmet. Jeg stakk hånden ned i lommen og trakk frem to 
knitrende $100 sedler og sa: 'En god venn av meg ba meg gi disse til deg.' 
Han ble helt overveldet og begravde hodet i hendene sine." ("Hvilke vel-' 
signelser kan en misjon gi oss? 'Kan I si det?'" Lys over Norge, april 

På hvilken måte brukte hvert familiemedlem sin tid, talenter og sine midler 
til å bygge opp Riket? 

Få den søster som har fått oppdraget, til å skrive opp måter vi kan utvik-
le vare talenter på. 

Medlemmer av Hanover distrikt i Germany Hamburg Mission, bestemte seg for 
a 'ga en ekstra mil" for å bygge opp Riket da en by i staten Idaho i De 
forente stater ble oversvømmet. For å kunne hjelpe ofrene, avsatte med-
lemmene i det tyske distriktet en spesiell dag til faste i tillegg til 
den vanlige f astesøndagen. Ungdommen i Det aronske prestedømme og Unge pi-
ker bidro også ved å arbeide en dag i ferien sin for å tjene penger som de 
kunne gi til ofrene for oversvømmelsen. ("Germans Aid Idahoans", Church 
News, 14. aug. 1976, s. 10) 

Jesus forteller den rike unge mannen 
hvordan han kan oppnå evig liv 10-a 72 





En familie har avsatt noe av sin eiendom og sine eiendeler til Kirken i 
sitt testamente. De pengene som kommer ut av dette skal brukes til "å støt-
te misjonærarbeidet, bygge møtehus og templer og andre rettferdige utgifter" 
til oppbyggingen av Riket. Faren i familien har gitt uttrykk for sin fami-
lies villighet til "å gå en ekstra mil" med disse ord: "Jeg har innsett 
at alt det vi har er Herrens. For meg synes det som å være en del av pak-
ten i sin helhet å gi av vår tid, våre talenter og midler til Herrens 
verk (a gi av egen fri vilje noe av våre midler til oppbyggingen av Guds 
rike). (Isaac M . Stewart, "I Have a Question," Ensign, aug. 1975 

KONKLUSJON 

Vi har ansvar for å hjelpe til med oppbyggingen av Guds rike. Av og til ma 
vi yde personlige offer for å kunne gjøre dette. Men Jesus lover oss at 
nar vi ofrer "for min skyld og for evangeliets skyld... skal (vi) få hundre-
fold igjen, nu her i tiden... og i den kommende verden evig liv." (Mark. 
10:29-30) For at vi skal kunne motta denne velsignelsen, må vi daglig ta 
avgjørelser med hensyn til hva vi vil bruke vår tid, våre talenter oe mid-
ler til. & 

UTFORDRING 

Diskuter behovet for å ofre med din familie, for å kunne bygge opp Riket 
Lær deg å bruke din tid fornuftig slik at du bedre kan tjene Herren. Du* 
ønsker kanskje å faste og be for å få vite hvordan du skal bruke din tid 
talenter og midler til å bygge opp Riket. 

YTTERLIGERE SKR IFTHENVI SN INGER 

Lukas 12:47-48 (av den som er meget gitt, kreves meget) 
Alma 34:32 (dagen i dag, en tid til forberedelse) 
L&p 65 (forberede Guds rike) 
L&p 82:18-19 (arbeide til alles velsignelse) 

LÆRERENS FORBEREDELSE 

Før du presenterer denne leksjonen: 

1. Les Evangeliets prinsipper„ kapitel 34: "Å utvikle våre talenter". 
2. Sørg for tavle og kritt. 

3. Be et klassemedlem om å sette opp en liste over måter vi kan utvikle 
vare talenter på, slik det går frem av Evangeliets prinsipper, kapitel 

4. Gi klassemedlemmer i oppdrag å lese eller presentere historier og 
skriftsteder fra denne leksjonen. 
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Sjelens verdi Leksjon 11 

Formålet med denne leksjonen er å hjelpe deg til å bli mere Kristuslignen-

de i ditt forhold til alle Guds barn. 

VI ER AULE BARN AV EN KJÆRLIG HIMMELSK FADER 

Vis frem. bildet U-a: Barn fra mange land. 

Følgende spørsmål blir fra tid til annen stilt: "Skapte Gud alle mennesker?" 

Skriften sier at Gud har skapt alle menneskeraser på jorden. Han har også 
fastsatt tiden og stedet hvor hver enkelt person skal bo på jorden. (Se 
Ap. gj. 17:26) 

Hver enkelt av oss er en unik og spesiell person. Vi har alle et fysisk 
legeme som er spesielt i størrelse, form, farge og ansiktstrekk. På samme 
måte har vi alle spesielle tilbøyeligheter, talenter, interesser, ferdig-
heter og evner. 

Vis frem plansjen av L&p '18:10 og be et klassemedlem lese den høyt. 

På hvilken måte kan vi vise at vi aksepterer alle mennesker som våre brø-

dre og søstre? 

Omsorg for andre menneskers ve og vel er en viktig måte å vise at vi aksep-
terer våre medmennesker på. For flere år siden falt et tre år gammelt barn 
ned i en brønn som var ute av bruk. Lokale brannmenn, forretningsmenn, 
sirkusdverger, en fabrikkarbeider, en lege, en nabo, og journalister - ar-
beidet alle sammen for å forsøke å redde henne. Tragedien tiltrakk seg 
verdens oppmerksomhet, og det ble brukt over enn en halv million dollar på 
redningsforsøket som varte i mere enn treogfemti timer. Da barnet til slutt 
ble funnet, var hun død. En journalist sa idet han forklarte verdien av 
redningsforsøket: "Hele verden var forenet i noen timer på grunn av en li-
ten pikes liv. Mennesket hadde ikke tapt. En liten pike fikk folk til å 
elske hverandre. Det var ingen forskjell mellom farge, rase, rik eller 
fattig som ødela de menns og kvinners anstrengelser som kjempet for å red-
de en som var skapt i Hans billede." (Sitert av Paul H . Dunn i Conference 
Report, Philippine Islands Area Conference 1975, s. 14-15; uthevelse 
tilføyet) 

Hvorfor ble så mange mennesker engasjert i forsøket på å redde en liten 
pike? Hvilket nøkkelord ble brukt av journalisten for å beskrive det som 
hadde skjedd? (Kj(zrlighet) 
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VI SKAL ELSKE VÅR NESTE SOM OSS SELV 

Jesus viste ved eksempel hvordan vi skal elske våre medmennesker. Han ga 
oss det bud at vi skal elske hverandre (Johannes 15:17). Han lærte oss gjen-
nom lignelser hvordan vi skal gjøre dette. Han viste sin kjærlighet ved å 
gi sitt syndfrie liv, "en løsepenge for alle", for å gjøre det mulig for 
oss a overvinne vare synder (1. Tim, 2:6; se L&p 18:11-13). 

Be de klassemedlemmer som har fått oppdraget om å fortelle følgende his-
torier fra Bibelen. Still spørsmålene som er satt opp efter hver av lia-
nelsene. y 

den barmhjertige samaritan (Lukas 10:29-37). Hvilken lekse kan vi lære fra 
denne lignelsen? (At enhver er vår bror og fortjener vår hjelp.) 

Sakkeus (Lukas 19:1-7 ) Hvordan behandlet Frelseren Sakkeus? (Han behandlet 
ham som en bror og gjestet hans hjem.) Hva syntes disiplene om Frelserens 
handlemate? (De syntes ikke Frelseren skulle være sammen med en synder.) 

Kvinnen som ble grepet i hor (Johannes 8:3-11). Hvordan skulle vi behandle 
dem som kjemper med synd? (Vi skulle huske at vi også er syndere. Vi 
skulle alltid behandle hverandre med medlidenhet3 kjærlighet og forståelse.) 

Hvorfor viste Frelseren at han satte stor pris på disse menneskene som ikke 
bie akseptert av sine medmennesker? 

Kristus kjenner sjelenes verdi. Han forkynte for den fattige og helbredet 
den lamme og sørgende. Han ga den blinde synet tilbake. Han spiste sammen 
med syndere og imøtegikk dem som anklaget en kvinne som ble grepet i hor 
Han lærte oss enhver sjels verdi gjennom lignelsen om det tapte får den' 
tapte sølvpenning og den fortapte sønn. (Se Luk. 15) 

I alt han foretok seg var han et eksemple på det han lærte " du skal 
elske d m næste som dig selv." (Matt. 19:19) Han lærte oss: "Gå du bort 
og gjør likeså

1." (Lukas 10:37) 

Hvilket ansvar har vi overfor dem som er annerledes enn oss? 

Hva betyr det å elske vår neste som oss selv? 

Hvordan kan vi bli mere Kristuslignende i vårt forhold til andre? 

Vi følger Kristi eksempel når vi er vennlige mot andre og viser kjærlig 
omsorg for dem. President N. Eldon Tanner i Det første presidentskap sa: 
Det ser ut til at vi alltid kan finne det vi later efter hos et menneske. 

Som vi alle vet, er ingen av oss fullkomne. Når vi trekker frem en feil 
eller svakhet, rettes oppmerksomheten mot feilen, og vi overser eller unn-
later a se de sterke sidene ved en person." ("Nei, tal ei ondt", Lys over 
Norge, oktober 1973, s. 400) Dersom vi virkelig innser at andre har verdi 
vil vi lete efter deres sterke sider. Vi vil behandle alle med kjærlighet' 
toleranse og vennlighet. ' 

Hvordan vil vi behald* hver enkelt i følgende siutasjoner hvis vi forstår 
vedkommendes verdi og elsker ham som oss selv? 

"Det var gått mange år siden Margaret sist var tilstede på nadverdsmøtet 
Hun gikk inn i møtehuset og fant seg raskt en sitteplass. Hun følte seg 
som en fremmed. Hun hadde latt problemer med Visdomsordet holde henne 
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borte hele denne tiden... Biskopen... fortalte henne at jo oftere hun var 
tilstede i Kirken og jo mere hun b a , jo lettere ville det bli for henne å 
kvitte seg med sin skadelige vane. 

Selv om nesten alle wardets medlemmer var nye for henne, begynte Margaret 
litt efter litt å føle det som om hun hadde kommet hjem efter et langt fra-
vær... Avslutningsbønnen ble så altfor tidlig bedt, og hun gikk sakte ut 
sammen med mengden. Hun hørte bruddstykker av samtalene rundt seg, og leng-
tet i det stille efter å kunne være en del av dem. En hviskende stemme bak 
henne hørtes med ett over alle de andre, og den skar seg ned i dypet av hen-
nes sjel. 'Kjente du røklukten? Jeg kunne nesten ikke konsentrere meg om 
talen. Jeg må nok være mere omhyggelig med å velge meg sitteplass.'" 
(Helen Selee, "And Jesus Wept," Ensign, apr. 1973, s. 14) 

Hva ville du ha følt om du var Margaret? Hva kan vi gjøre for våre medmen-
nesker, slike som Margaret? 

President N . Eldon Tanner har advart oss og bedt oss om å være mere Kristus-
lignende på en annen måte. Han sa: "Det ser ut til at vi alle har en sterk 
tendens til å snakke om vår neste... Av en eller annen grunn ser det ut 
ut at det er meget lettere å snakke om et menneske feil enn om vedkommendes 
gode sider. Vi gjentar noen nedsettende uttalelser vi har hørt om vår nes-
te - det være seg rykter eller sannhet - og lik ugress synes det hele å vok-
se og bre seg med gjentagelsen. Det er derfor uhyre viktig at vi gir akt 
på Herrens ord angående dette emne. 

Hvis vi ønsker å vise nestekjærlighet, skulle vi finne frem til sannheten 
og alle fakta i forbindelse med den, eller avholde oss fra å komme med noen 
uttalelse... 

Følgende historie gir oss grunn til eftertanke. 

"En pensjonert mann som hver dag gikk tidlig ut og arbeidet i haven, la 
merke til at melkemannen regelmessig hver morgen begynte å bli en stund 
hos naboen tvers over veien. Han ankom like efter at ektemannen hadde gitt 
seg avsted til arbeide, og oppholdt seg der omtrent en halv time. Den til-
trekkende unge hustruen var primær lærerinne, og hun var nesten alltid til-
stede på nadverdsmøtene. 

Efter at det hadde fortsatt i flere uker på denne måten, begynte han å hen-
lede naboenes oppmerksomhet på saken. Han ga uttrykk for bekymring for 
de barna hun underviste og den virkning hennes eksempel ville ha. Da han 
til slutt følte det som sin plikt å rapportere det hele til biskopen, var 
opplysninger i forbindelse med den foreliggende situasjon spredt vidt omr-
kring i wardet. 

Hele saken virket foruroligende på biskopen. Han ringte til meieribestyr-
eren for å få navnet på melkemannen og for å få opplysninger om hans karak-
ter. Bestyreren kontaktet melkemannen og sa taktfullt: 'Jeg har lagt 
merke til at du har en ny kunde ute på Lincoln Avenue. Hvordan fikk du 
kontakten?' 

'Kontakten?" spurte melkemannen. 'Det er min datter. Hun gjør istand 
frokost for meg hver morgen, og min kone og jeg passer barna for henne 
hver fredag kveld. Er ikke det en fin ordning?'" ("'Nei, tal ei o n d t 1 " , 
Lys over Norge, oktober 1973, s. 400) 

På hvilken måte kan sladder eller ondt snakk skade et menneske? Vurder 
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bada aen person som det blir sladret om oj den som sladrer.) 

Hvordan kan vi ved d unngå s ladder bil mere Kr ictus lignede i vårt forhold 

til andre? 

Vår handlemåte overfor dem som er annerledes enn oss på en eller annen måte 
viser hva vi synes om dem. Hvis vi virkelig ønsker å forbedre oss, må vi 
stille oss seiv følgende spørsmål: "Hvordan kan jeg vise min akseptasjon 
av, toleranse og kjærlighet for hvert av vår himmelske Faders barn?" 

Vi må også vise omsorg for dem sem nylig er kommet inn i Kirken, og vi 
skulle ønske å utvikle et Kristuslignende forhold til dem. President Spen-
cer W. Kimball har sagt: 

"Vi må begynne å innse at Guds rike og Jesu Kristi Kirke idag er en ver-
densomspennende Kirke. Om ikke lenge vil den ha herredømme over hele ver-
den. Vi som er medlemmer av denne Kirke, må lære å beherske oss og elske 
hele menneskeheten, alle våre brødre og søstre i enhver nasjon og under al-
le himmelstrøk. Det er opplagt at vi skal være blottet for fiendskap, nag 
eller dårlige følelser." (Tilgivelsen kraft", Lys over Norge} april 1978, 
s . 66) 

Le s' Ef ese rn e : als. 

Hvordan skulle vi beholde hverandre når vi ev Guds husfolk (medlemmer av 

Kirken)? 

KONKLUSJON 

Som barn av vår himmelske Fader som elsker hver og en av oss, skulle vi be-
handle hverandre slik vi blir bedt om: 

"Allslags bitterhet og hissighet og vrede og skrik og spott være langt bor-

te fra eder, likesom all ondskap; 

men vær gode mot hverandre, barmhjertige, sål tilgir hverandre, likesom 
Gud har tilgitt eder i Kristus'." (Efeserne 4:31-32) 

UTFORDRING 

Utvikle vanen med å lete efter det gode i andre. Unngå kritikk og sladder. 
Lær dine barn å akseptere andre og å være tolerante og vennlige. Undervis 
dem ved ditt eksempel. 

YTTERLIGERE SKRIFTHENVISNINGER 

Efeserne 4:29 (tal kun godt) 
Galaterne 3:26-28 (alle er ett i Kristus) 
Ap.gj. 10:34 (Gud anser ikke personer) 
4. Ne. 1:15-17 (Guds kjærlighet dvelte i deres hjerter, og vi er alle ett) 
L&p 112:11 (elsk alle mennesker) 

LÆRERENS FORBEREDELSE 

Før du presenterer denne leksjonen: 
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1. Les Evangeliets prinsipper, kapitel 2: "Vår himmelske Familie" 
2. Minn søstrene om at de tar med seg Skriften til klassen. 
3. Lag en plansje med L&p 18:10 på. 
4 . Forbered deg på å avslutte leksjonen med å få klassen til å synge 

"Jeg er Guds kjære barn", Syng med meg> B-76. 
5. Gi klassemedlemmer i oppdrag å lese eller presentere historier og 

skriftsteder fra denne leksjonen. Del ut oppdrag i forbindelse med 
historien Den barmhjertige samaritan og Sakkeus og kvinnen som ble grep-
i hor. 
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Kirkens 
organisasjon 

Formålet med denne leksjonen er å hjelpe deg til å øke din forståelse av 
hensikten med Herrens sanne Kirke og dens organisasjon. 

JESUS KRISTUS ER KIRKENS OVERHODE 

Vis frem hjelpemidlene 12-a: Jesus Kristus; 12-b: profeten Joseph Smith; 
12-c: president Spencer W. Kimball. 

På en distrikts-misjonærkonferanse i Hamburg, Tyskland, hvor eldste Henry 
D. Moyle i De tolvs råd presiderte, "stilte en av misjonærene et spørsmål 
hvor han henviste til president David 0. McKay som Kirkens overhode. Eld-
ste Moyle avbrøt ham og slo fast på en meget bestemt måte at det er Jesus 
Kristus som er Kirkens overhode, og ikke David 0. McKay. Det som er viktig 
å legge merke til her er at eldste Moyle visste at Jesus er Guds sønn, at 
han lever også idag, og at han står som overhode for sin Kirke." (Donald 
Q. Cannon, "Who Is Jesus Christ?" New Era3 mars 1978, s. 12) 

Hvorfor tror du eldste Moyle la slik vekt på frelserens stilling? 

Jesus Kristus er overhodet for sin Kirke idag på samme måte som han var 
det under sin jordiske virksomhet. "Selv om han er på den annen side av 
sløret,... så styrer og leder han dens affærer, og er like virkelig til-
stede i Kirken som om han var blant oss i kjødet." (Hyrum M . Smith og 
Janne M . Sjodahl, Doctrine and Covenants Commentary, s. 113.) 

HERREN ÅPENBARER SIN V I U E GJENNOM SINE PROFETER 

President Harold B . Lee har sagt: 

"Prinsippene i Jesu Kristi evangelium er guddommelige. Det er ingen som 
forandrer Kirkens prinsipper og doktriner med unntak av Herren gjennom 
åpenbaring. Men metodene kan forandre seg efter hvert som inspirert vei-
ledning blir gitt til dem som presiderer i en gitt tid... Dere kan være 
forsikret om at brødrene som presiderer ber i oppriktighet, og at vi ikke 
gjør noe før vi er blitt forsikret, så langt det ligger i vår makt, om at 
det vi gjør har Herrens godkjennelse." ("God's Kingom - A Kingdom of Order," 
Ensign, jan. 1971, s . 10) 

Følgende er et eksempel på det profeten gjør når han mottar Herrens godkjen-
nelse. Den 9. juni 1978 ga Det første presidentskap følgende uttalelse til 
verden: 
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Eitersom vi har vært vidne til hvordan Herrens verk har spredt seg utover 
jorden, har vi vært takknemlige for at folk i mange land har reagert posi-
tivt pa budskapet i det gjengitte evangelium, og sluttet seg til Kirken i 
stadig større antall. Dette har inspirert oss med et ønske om å kunne gi 
al le de rettigheter og velsignelser som evageliet tilbyr, til alle Kirkens 
verdige medlemmer. 

Vi er oppmerksom på de løfter som „r gitt av Kirkens profeter og presiden-
ter som har gått forut for oss, at alle våre brødre som er verdige, en 
gang i Guds evige plan ville kunne motta prestedømmet; vi har sett den 
trofasthet de som ikke kunne motta prestedømmet har vist, og vi har derfor 
lenge og oppriktig bedt inntrengende for disse våre trofaste brødre og har 
tilbragt mange timer i templets øvre sal i bønn og påkallelse for å adspør-
re Herren om guddommelige veilednirp. 

Han har hørt våre bønner, og gjennom åpenbaring har han bekreftet at den 

lenge bebudede dag nå er kommet, da enhver trofast og verdig mann i Kirken 

kan motta det hellige prestedømme, med kraft til å utøve dets guddommelige 

myndighet og sammen med sine kjære få del i alle velsignelser som tilføres 

derfra, herunder også templets velsignelser. Følgelig kan alle verdige, 

mannlige medlemmer av Kirken ordineres til prestedømmet uten hensyn til 

rase eller hudfarve. Prestedømsledere pålegges å følge de retningslinjer 

som gjelder ror grundig intervju av alle kandidater som skal ordineres 

enten til Det aronske eller Det melkisedekske prestedømme, for å påse 'at 

de oppfyller de fastsatte krav og normer for verdighet. I all nøkternhet 

erklærer vi at Herren nå har tilkjennegitt sin vilje med hensyn til å vel-

signe alle sine barn over hele jorden som vil lytte til hans bemyndigede 

tjeneres røst og forberede seg til å motta alle evangeliets velsignelser." 

(.Brev til Kirkens general- og lokale prestedømsledere, 8. juni 1978.) 

L'f ter som Jesus Kristus er Kirkens ,sevhede, hvilken rolle spiller da pro-
feten? 

Ved^prestedømmets kraft og guddommelige åpenbaring leder profeten Kirkens 
anliggender som dens president. Kirkens medlemmer blir rådet til å gi akt 
pa profetens ord eftersom han blir ledet ved åpenbaring: "For hans ord 
skal I motta i all tålmodighet og tro." (L&p 21:5) 

Eldste Gordon B. Hinckley i De tolvs råd forteller om en ung filippiner, 
David Lagman, som følte behovet for en profet: 

"Da han var ganske ung, fant han er. gammelt og fillete eksemplar av 

Headers Digest, i en søppelkasse. Det inneholdt en forkortet utgave av 

en bok som fortalte historien om mormonene. Den omtalte Joseph Smith og 

beskrev ham som en profet. Ordet > sfet fikk denne gutten til å tenke 

Kunne det virkelig være en profet på jorden? Tenkte han undrende. Han 

mistet siden magasinet, men tanken på at det kanskje fantes en levende 

profet, forlot ham aldri under de lange, mørke krigsårene mens Filippinene 
var okkupert. 

Endelig var krigen slutt, og De forente staters regjerning åpnet Clark Air 

Base igjen. Denne filippineren, David Lagman, fant seg arbeide på denne 

flybasen, og han fant ut at den s.™ førte tilsyn med arbeidet h a n s , en of-

tiser i flyvåpnet, var mormon. Han ville gjerne spørre ham om han trodde 

Sal imann' s Read, cf Christ brukt e t t e , tillatelse fra copyright innehavere 
og utgivere, K n e b e l and Bates Inc. 
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på en profet, men han var samtidig redd for å spørre. Til sist... samlet 
han nok mot til å stille spørsmålet: 'Er De mormon, sir? 1 spurte den unge 
mannen. 'Ja, det er jeg', lød det endefremme svaret. 'Tror De på en pro-
fet, har dere en profet i deres Kirke?' spurte han spent. 'Ja, vi har en 
profet, en levende profet, som presiderer i denne Kirken, og som forkyn-
ner Herrens vilje." 

David ba offiseren om å fortelle ham m e r , og han ble døpt som en følge av 
denne undervisningen. Han var den første innfødte eldste som ble ordinert 
på Filippinene." ("'Ha takk for profeten du sendte", Lys over Norqe. april 
1974, s. 164) 

Kirken som ble opprettet av Frelseren da han levde på jorden, ble holdt 
forenet ved hjelp av budskap, brev og besøk av apostlene - på samme måte som 
i Kirken idag, under guddommelig lederskap, blir ledet og forenet av pro-
feter og apostler. Dette sentrale lederskap og organisasjon er et kjenne-
tegn på den sanne Jesu Kristi Kirke. 

Vis frem plansjen med den sjette trosartikkel på. Les den høyt. 

Kl R KENS ORGAN ISASJONSSTRUKTUR 

Les Efeseme 4:11-14. Hvilke tre grunner oppga Peter for å organisere Kir-
ken? 1). For a fullkommengjøre de hellige eller Kirkens medlenmer; 2). 
for å utføre tjenestegjemingen eller for å utføre ordinansene og føre 
Kirkens verk fremover; og 3). til oppbygging av Kristi legeme. Kristi 
legeme er Kirkens medlemmer som skal oppbygges og oppløftes gjennom Kir-
kens organisasjon.) 

La det klassemedlem som har fått oppdraget3 avlegge rapport om avsnittet 
"Kristi Kirke ble igjen organisert" i Evangeliets prinsipper3 kapitel 17 
s • S3* 

Les innledningen til L&p 20. 

Efter rapporten diskuterer dere stavens og wardets struktur. Begynn med 
å stille følgende spørsmål: Hva er en stav? Hvem presiderer over en stav? 
Hva er et ward? Hvem presiderer over et ward? 

Diskuter følgende av Kirkens enheter som er opprettet i områder hvor Kir-
ken er i vekst og utvikling: 

Familien: Familien er Kirkens grunnleggende enhet. Faren presiderer over 
og er ansvarlig for å lede sin familie. Hvis det ikke er en far i hjemmet, 
er moren ansvarlig. Faren (eller moren) er ansvarlige overfor Herren og 
Kirkens ledere. (Se "Forord", s. 111 Organisasjonsmessige retningslinjer 
for Familier.) 

Gruppe: En gruppe kan organiseres når to eller flere familier eller enkelt-
personer fra andre familier bor så nær hverandre at de kan møte sammen. Det 
er nødvendig at et av medlemmene er en verdig prest eller bærer av Det 
melkisedekske prestedømme som kan kalles av stavspresidenten, misjons-
presidenten eller distriktslederen, som prestedømsleder for gruppen. (Se 
Organisasjonsmessige retningslinjer for grupper, s. 1) 

Liten gren: En liten gren kan organiseres hvis det finnes minst to verdige 
bærere av Det melkisedekske prestedømmet til å dele dens aktiviteter. 
(Se Organisasjonsmessige retningslinjer for små grener, s. 1) 
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Vis frem hjelpemidlet Et grensmøte i et lite møtehus. 

Gren: En gren er en enhet innen Kirken som er mindre enn et ward. Den 

fungerer ifølge sin styrke og lederskap. Men den må ha verdige bærere av 

Det melkisedekske og Det Aronske prestedømme for å lede grenens aktiviteter. 

Grenen er det siste trinn i utviklingen av et ward. 

Distrikt: Et distrikt er en del av en misjon. Når det er et tilstrekke-
lig antall grupper, små grener og grener innen et område hvor det er lett 
å kommunisere og rimelige avstander til distriktsmøter, blir det organisert 
et distrikt av misjonspresidentskapet. Et distriktspresidentskap blir kalt 
til å presidere over det. Et distrikt kan utvikle seg til en stav. 

Misjon: En misjon er en enhet i Kirken som normalt dekker et område som 
er meget større enn det område en stav dekker. Kirkens første president-
skap fastsetter misjonens grenser og de kaller også en misjonspresident til 
å presidere over den. Når det finnes staver innen misjonsgrenser, står de 
under ledelse av stavspresidentskapet istedet for misjonspresidenten. Sta-
vene er direkte ansvarlige overfor Kirkens generalautoriteter, på samme måte 
som misjonene er det. Misjonens primære oppgave er å lede de proselyteren-
de misjonærenes aktiviteter og å hjelpe distrikter, grener, små grener, 
grupper og familier innenfor dens grenser til å utføre sine oppgaver i Kir-
ken. 

Hver enhet i Kirken er ansvarlig overfor en større enhet som den er en del 
av. Prestedømsquorum blir organisert for å dekke mennenes behov, både 
unge og voksne, og for å organisere tjenester og aktiviteter innen pres-
tedømmet. 

Hjelpeforeningen er Herrens organisasjon for k/inner. Profeten Joseph Smith 
sa at Kirken aldri var organisert fullt ut før kvinnene var blitt organi-
sert på denne måte. Gjennom Hjelpeforeningen er Kirkens kvinner prestedøm-
mets ledsagersker og medhjelpere. 

Når grener og ward blir organisert, blir også andre hjelpeorganisasjoner 
organisert innenfor ward og grener for å dekke medlemmenes behov. Disse 
hjelpeorganisasjonene er Primær, som er ansvarlig for å undervise barna; 
Unge menn og Unge kvinner, som er ansvarlig for ungdommen fra tolv til 
atten år, og Søndagsskolen som er ansvarlig for å undervise medlemmer i 
alle aldre i evangeliets prinsipper. 

Hvorfor blir alle de oppgaver som de mindre enhetene utfører, utført med 
myndighet fra en større enhet? (For å kunne være ansvarlig overfor den 
riktige myndighet. For å bevare enheten i Kirken. For å følge profetens 
råd.) 

Hvorfor er det nødvendig å organisere Kirken i enheter slik det er omtalt 
ovenfor? (For å kunne nå alle Kirkens medlemmer på en lettere m å t e . For 
å fullkommengjøre de hellige. For å gi medlemmene anledning til å tjene 
og lære Guds handlemåte.) 

HENSIKTEN MED KIRKENS ORGANISASJON 

Hva er hensikten med Kirkens organisasjon? 

Kirkens organisasjon er den ramme hvorigjennom Herren åpenbarer sin vilje, 
tilbyr sine barn de frelsende prinsipper og ordinanser, og gir oss de mu-
ligheter vi trenger for å oppnå evig liv. Gjennom Kirken -
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1. Lærer vi om frelsesplanen. 
Møter og lederskap gir oss anledninger til å bli undervist i evangeliets 
fylde. Vi får hjelp i vårt studium og forståelse av Skriften. Vi blir 
lært at vi skal adlyde evangeliets prinsipper. Vi blir vist hvordan vi 
skal forberede oss på det evige livs velsignelser. 

2. Mottar vi og utfører frelsende ordinanser. 

Vi blir døpt inn i Kirken av menn som har fått prestedømmet og på den må-
ten myndighet fra Cud til å handle i Hans navn. Vi blir veiledet idet vi 
forbereder oss på å motta tempelbegavelsen og inngå tempelekteskap. Vi blii 
oppmuntret til å utføre ordinansene for de døde i templene. 

3. Fornyer vi våre pakter. 

Vi får anledning til å ta del i nadverden på våre møter og fornye våre 
pakter som vi inngikk med Herren da vi ble døpt. 

4. Utvikler vi våre talenter og evner. 

Vi får anledning til å delta i lærer og lederskapsstillinger. Disse opp-
gavene hjelper oss til å utvikle våre talenter og evner. 

5. Lærer vi å tjene hverandre. 

Tjeneste i Kirken og velferdsprosjekter hjelper oss til å overvinne selv-
viskhet og høste^glede fra å gi av oss selv. Hjemmeundervisning gir oss 
anledninger til å våke over hverandre og sørge for å dekke hverandres be-
hov i våre hjem. 

6. Vokser vi sammen i kjærlighet og vennskap. 

Tjeneste i Kirken og oppgaver hjelper oss til å bli kjent med hverandre, å 
trøste hverandre i sorg og glede oss sammen i tider med fremgang og suksess. 
Pa denne måten har vi anledning til å vokse sammen i kjærlighet og vennskap. 

Få et klassemedlem til å lese Efeseme 2:19. 

7. Dekker vi åndelige og følelsesmessige behov. 

Vis frem en vannmugge og et stykke brød. 

De fleste av oss vet hvordan det kjennes å være sulten eller tørst. Vi 
kan også føle hunger og tørst som ikke kan tilfredsstilles med m a t o g vann. 

Få et klassemedlem til å lese Johannes 4:14 og 6:35. 

Hva mente Jesus med disse uttalelsene? 

Jesus henviste ikke til legemets hunger og tørst. Han talte om behovet som 
alle har for å nære sin ånd. De sannheter han underviste kan tilfredsstil-
le fullt ut de åndelige behov som er tilstede hos dem som lærer og efterlev-
er dem. 

Eldste Harman Rector Jr. i De syttis første quorum følte da han ble under-
vist av misjonærene og studerte om Kirken, at han endelig ble tilfredsstil-
let i sin åndelige hunger: 

En gren møter sammen i et 
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"Et slikt studium var som mat og drikke for en sultende mann. Jeg hadde 
søkt efter disse svarene i mange år, lett over alt, og til slutt fikk jeg 
alle mine spørsmål besvart på en fullstendig måte. Jeg var henrykt av gle-
de og takknemlighet til min himmelske Fader på grunn av hans store nåde for 
meg." (No More Strangers3 s. 9.) 

Oppmuntre klassens medlemmer til å fortelle hvordan de følte det da de 
mottok budskapet om Den gjenopprettede kirke av misjonærene. 

Eldste Howard W . Hunter oppsummerer Kirkens organisasjons suksess med å 
kunngjøre det gjengitte evangelium: 

"På litt over 140 år har et mirakel funnet sted, idet prestedømmet har ad-
ministrert det gjengitte evangelium. Templer er bygget på dette kontinent 
og andre steder i verden. Tilbedelseshus er bygget i mange land på kloden. 
(Flere tusen) heltidsmisjonærer forkynner evangeliet i mange land. Grunn-
skoler, videregående skoler, seminarer, religionsinsti tutter og colleger 
i mange land gir lærdom til flere enn en kvart million ungdom hver dag, 
ikke bare timelige lærdommer, men evige sannheter fra evangeliet." ("Ånde-
lig hunger", Taler fra generalkonferansene 1970-72, s. 221) 

KONKLUSJON 

Jesus Kristus leder Kirkens anliggender på jorden ved å åpenbare sin vil-
je til sine profeter. Frelseren er, i alt han foretar seg, opptatt av 
hele menneskehetens velferd. Han har opprettet Kirkens organisasjon for 
å dekke sine barns åndelige, følelsesmessige, intellektuelle, sosiale og 
fysiske behov. 

UTFORDRING 

Søk å dra nytte av Kirkens organisasjon ved å aktivt delta og være til-
stede på nadverdsmøter og andre av Kirkens møter, og ved å ta imot de opp-
drag du får fra dine ledere. Du vil få en større forståelse av og sette 
større pris på Kirkens organisasjon og dens hensikt og en klarere veiledning 
i ditt liv gjennom aktiv deltagelse i din lokale Kirkeenhet. 

Støtt og opphold Kirkens generalembedsmenn og Kirkens embedsmenn og lærere 
i sitt område. 

YTTERLIGERE SKRIFTHENVISNINGER 

Efeserne 4 (hellige skal elske hverandre) 
L&p 20:1-4, 37-79 (organisering av Kirken i de siste dager) 
L&p 21:9 (alle som arbeider i Herrens vingård, vil bli velsignet) 
L&p 133:57-61 (evangeliet skal forberede de svake til å utføre Herrens 
arbeide) 

LÆRERENS FORBEREDELSE 

Før du presenterer denne leksjonen: 

1. Les Evangeliets prinsipper, kapitel 17: "Jesu Kristi Kirke idag". 
2. Sørg for tavle og kritt. 
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3. Skriv den sjette trosartikkel på en plansje som skal vises frem i 
klassen. 

4. Vær forberedt på å lese innledningen til L&p 20. 
5. Gi en søster i oppdrag å gi en rapport om innholdet i avsnittet 

"Kristi Kirke ble igjen organisert", Evangeliets prinsipper3 kapitel 
17, s. 93.) 

6. Ta med en vannmugge og et stykke brød til klassen. 
7. Gi klassemedlemmer i oppdrag å lese eller presentere historier og 

skriftsteder fra denne leksjonen. 
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Følg brødrene Leksjon 13 

Formålet med denne leksjonen er å motivere deg til å følge de retningslin-
jer som kommer fra Herrens ordinerte ledere. 

HERREN TALER TIL OSS GJENNOM SINE PROFETER 

Be klassens medlemmer lese og avmerke L&p 1:38. 

Hvem er Herrens profet og talerør på jorden idag? 

Vis frem bilde 12-a av Kirkens president. 

Det må være en profet på jorden hvis Gud skal kunne åpenbare sitt ord til 
oss. Som medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige er vi vel-
signet med å vite at det finnes en slik profet på jorden - og at Herren 
kunngjør sin vilje og hensikt gjennom denne profet. Når profeten taler 
til oss i Herrens navn, taler han det som Herren ville ha sagt om han selv 
hadde vært her. 

Vi t r e også på "alt som Gud har åpenbart, alt som han nu åpenbarer, og vi 
tror han fortsatt vil åpenbare mange store og viktige ting angående Guds 
rike." (Niende trosartikkel.) 

Det er en velsignelse å være et medlem av den sanne Kirke, og å vite at 
vår profet taler og åpenbarer Herrens vilje idag. Når vi vet at Herren 
taler gjennom sin profet, blir vi forsikret om at Frelseren lever, at han 
elsker oss og er interessert i oss. 

Den profet som leder Kirken vil aldri føre oss på avveie. Vi kan alltid 
følge hans råd, fordi han forteller oss ting som er til nytte for vårt liv 
na. Profeten gir oss instruksjoner fra Herren på generalkonferansene hvert 
ar. Han taler også Herrens råd til oss på de områdekonferanser som blir 
holdt rundt omkring i verden. De fleste av profetens taler blir trykket i 
Kirkens tidsskrifter. 

I tillegg til Kirkens president, oppholder vi også andre brødre i Kirken 
som profeter, seere og åpenbarere. Disse er profetens rådgivere, Kirkens 
patriark og De tolvs råd. Disse brødre mottar også åpenbaring og forteller 
oss Herrens vilje, bærer vidnesbyrd om Kristi guddommelighet, lærer oss om 
frelsesplanen og utfører ordinanser. 

En av våre siste-dagers-profeter, president Harold B. Lee har sagt: "Hvis 
dere ønsker å vite hva Herren vil si til sitt folk som lever nå, vil jeg 
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gjerne anmode dere om å få tak i og lese de taler som er blitt holdt på 
denne (general) konferansen; for det disse brødre har talt ved Den hel-
lige ånds kraft er Herrens sinn, Herrens vilje, Herrens røst og Guds kraft 
til frelse." ("Stand Ye in Holy Places," Ensign, juli 1973, s. 121) 

Profetene elsker oss og har omsorg for oss. De vet at bare ved å følge 
de råd som blir gitt oss av Herren, kan vi oppnå fremgang og glede på alle 
områder. Våre profeter gir oss veiledning på alle livets områder. Pre-
sident Spencer W . Kimball har for eksempel oppmuntret oss til å forskjønne 
våre hjem og hager. Han har bedt oss om å dyrke opp hagene våre og lagre 
mat. Han har bedt oss om å efterleve Visdomsordet. Han har utfordret oss 
til å sende ut godt forberedte misjonærer. Han har bedt oss om å unngå 
pengespill, skilsmisser, abort, umoral, pornografi og homoseksualitet. Han 
har oppmuntret oss til å reise til templet og å helligholde sabbaten. Han 
har bedt oss om å omvende oss og å efterleve Guds uforanderlige normer. 
Han anmoder oss om å sørge for at kjærlighet råder i våre hjem. (I Confer-
ence Report, april 1975, s. 3-9; Lys over Norge, august 1975.) 

Vi er ansvarlige for å tilegne oss et vidnesbyrd om Herrens åpenbaringer 
til sine profeter. 

Hvor kan vi lese eller høre budskapene fra profeten og andre generalautori-
teter idag? (Konferansemøter og rapporter og offentlige publikasjoner fra 
Kirken.) 

Hvordan kan det å vite at han er Guds talerør idag oppmuntre oss til å lyt-
te til profetens råd? (Vi kan være sikre på at han forteller oss Herrens 
vilje. Vi kan vite at profeten søker å hjelpe oss.) 

I den gjenopprettede Kirkes tidlige dager var det mange mennesker som spent 
ventet på å få treffe profeten Joseph Smith. Da de traff ham, fikk mange 
en åndelig tilkjennegivelse om at han var Herrens utvalgte tjener. Søster 
Emmeline B. Wells forteller om to opplevelser som styrket hennes vidnes-
byrd om profetene - første gang hun møtte profeten Joseph Smith, og senere 
efter hans martyrdød, president Brigham Youngs forklarelse. 

La det klassemedlem som har fått oppdraget, lese følgende historie. 

"Jeg føler at jeg har et vidnesbyrd å bære, et vitnesbyrd som jeg har hatt 
helt fra den dag jeg kom inn i byen Nauvoo og så profeten Joseph. Han kom 
ned til båten for å møte de hellige somkom fra øststatene og midtstatene 
til Vesten. 

Jeg var blitt døpt efter min mors ønske. Hun ble en siste-dagers-hellig 
straks hun hørte evangeliet, men jeg hadde ikke noe vidnesbyrd og jeg had-
de ikke særlig meget tro fordi jeg ikke visste så meget om forskjellige 
ting... 

Da jeg kom oppover elven med båt og stod på dekket for å se profeten på 
landgangen, visste jeg med det samme at evangeliet var sant på grunn av de 
følelser som fylte meg fra topp til tå, helt ut i fingerspissene mine. Da 
var jeg sikker på at jeg hadde gjort det som var riktig, at 'mormonismen' 
var sann og at jeg hadde fått full betaling for alle de ofre jeg hadde lidt 
for å komme til Nauvoo. Jeg følte at bare det å se ham, var belønning nok 
for alt. Jeg var blitt forberedt på å treffe ham, men jeg må fortelle 
dere at jeg ikke ble skuffet, for det har aldri eksistert en mann som ham. 

Den eneste gang en mann lignet ham var da Brigham Young kunngjorde at han 
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selv var Kirkens president og profeten Josephs efterfølger. Jeg kan ikke 
huske ordene, men det var den kunngjøring han ga i lunden på Temple Hill 
i byen Nauvoo. Det var bare noen få som visste at han var kommet. De 
visste at alle De tolv var borte på det tidspunkt da proften Joseph og 
hans bror Hyrum ble myrdet, og jeg tror det var svært få i forsamlingen 
som visste at Brigham Young var kommet tilbake. Da han gikk frem og kunn-
gjorde dette, reiste hele forsamlingen seg og utbrøt med felles stemme, at 
det var profeten Joseph. 

Jeg stod i en vogn så jeg trengte ikke å reise meg, men de som satt, reiste 
seg og utbrøt dette. Jeg kunne tydelig se det, og alle trodde at det vir-
kelig var profeten Joseph som var stått opp fra de døde. Men efter at Brig-
ham Young hadde sagt noen få ord, la forvirringen seg og folket visste vir-
kelig at det ikke var profeten Joseph men presidenten for De tolv apostlers 
quorum. Det var en vidunderlig tilkjennegivelse, den vidunderligste jeg 
noensinne har sett og jeg har sett svært mange... 

Jeg ønsket spesielt å fortelle dere om tilkjennegivelsen da profetens kappe 
falt på Brigham Young. Efter dette, hadde vi den største tro på ham, så 
stor som den kunne bli; og vi har hatt stor tro på alle dem som har fulgt 
ham." ("My Testimony" i Preston Nib ley, Faith Promoting Stories3 s. 137-
38; også sitert av Leon R. Hartshorn, comp., i "The Mantle of the Prophet 
Fell Upon Brigham Young," Remarkable Stories in the Lives of The Latter-day 
Saint Women, bind 1, s. 238-39) 

Hvorfor var det viktig at disse første hellige hadde en slik opplevelse 
efter profeten Joseph Smiths martyrdød? (De hadde ikke kjent noen annen 
profet og trengte å vite at Kirken kunne fortsette. De trengte å forstå 
mønsteret for suksesjon i Kirkens presidentskap.) 

En nyere opplevelse når det gjelder å treffe en profet blir fortalt av 
søster Piriko Valkama Petersen. 

La det klassemedlem som har fått oppdraget} lese følgende historie: 

"Sommeren 1952 kunne ungdommen i vår gren glede seg over pikeleiren i nær-
heten av Helsinki, Finland, og et besøk av president David 0 . McKay. En 
vakker lund med høye bjerketrær var utpekt som det sted vi skulle ønske 
presidenten velkommen, og eftersom sommeren til da hadde vært vakker, trod-
de vi at denne spesielle dagen også skulle bli en vakker dag. 

Eftersom tiden nærmet seg og vi snakket om hans besøk, spurte en av pikene 
plutselig: 'Hva vil skje med vårt vidnesbyrd hvis han ikke handler og ser 
ut som en profet?' Litt efter litt begynte tvilen å snike seg inn i våre 
sinn. Denne tvilens mørke skygger, syntes til og med å påvirke landskapet 
som mørke, tunge skyer som samlet seg over oss den dagen han skulle komme, 
og regnet begynte å øse ned. Jeg kan huske at jeg satt under et stort tre 
sammen med en venn og så på regnet som falt ned på innsjøen, og at mine tan-
ker om og om igjen vendte tilbake til den gnagende frykten for at presi-
denten kanskje ikke skulle svare til alles forventninger. Jeg visste at 
han ikke ville komme i hvite klær slik de gamle profetene gjorde ifølge 
bildene, men at han ville være kledt som en alminnelig mann. Jeg følte 
så sterk at jeg kunne miste mitt vidnesbyrd at om jeg hadde kunnet, så 
ville jeg ha flyktet bort. Men jeg kunne ikke gjøre det, for jeg var blitt 
utpekt til å holde velkomsttalen. 

Da vi gikk bort til lunden, var det holdt opp å regne, men himmelen var så 
grå og skyene så mørke at det var nesten mørkt. Speideruniformene våre 
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var våte og entusiasmen var borte. Vi ventet... i taushet. Jeg stod i 
midten av rekken. Jeg skulle gå tre skritt frem, hilse på president McKay 
og hans selskap, ønske søster McKay tillykke med fødselsdagen og gi henne 
en blomst. 

En sort bil kom kjørende inn på dette mørke og fuktige møtested. Og da, 
idet president McKay steg ut av bilen* brøt solen gjennom skyene og lunden 
var plutselig forvandlet til et hav av lys. Bladene og gresset glitret i-
det solstrålene traff regndråpene. Vi ble målløse og blendet av dette in-
tense lyset. Jeg så bort på presidenten, men kunne ikke se ham helt klart. 
Alt jeg så var hans storslåtte siluett mot solen, med lyset mot det vakre, 
hvite håret. Det så ut som en skinnende glorie rundt hodet hans. Vi gis-
pet alle sammen og stod i ærbødig taushet. Tiden var inne til at jeg skul-
le gå mine tre skritt frem og ønske presidenten velkommen, men jeg greide 
ikke å røre meg. Jeg visste at om jeg tok disse skrittene, så ville han 
straks se tvilen og frykten i mitt hjerte som hadde omgitt meg. Alle ven-
tet, og jeg stod der fullstendig hjelpeløs. 

Til sist hørte vi misjonspresidenten... si: 'Søster Valkama, var det ikke 
noe du skulle si oss?' Jeg tvang meg til å ta disse tre skrittene. Tårene 
rant nedover ansiktet mitt... 

Jeg forsøkte å snakke. Jeg var forvirret og flau og stod der og gråt 
stille. Så hørte jeg president McKays stemme. 

'Kom hit, mitt barn.' 

Jeg gikk bort til ham og han tok begge hendene mine i sine og holdt dem 
mens jeg hilste. Jeg ble oppmerksom på hans gylne og tandre hud og det 
varme lyset i øynene hans. Jeg følte det som om det var like viktig for 
ham å hjelpe meg som det var for meg å frembringe budskapet. Jeg fikk 
en følelse av fullkommen fred gjennom hendene hans. Frykten for at han 
skulle dømme meg som jeg for litt siden hadde følt, forlot meg og en over-
veldende følelse av kjærlighet hadde overtatt fryktens plass. Jeg visste 
at han var Guds profet som ikke var kommet for å dømme oss, men for å el-
ske oss." ("When the Sun Broke Through," Ensign, aug. 1976, s. 37) 

Selv om noen av oss ikke får anledning til å se en profet, slik søster 
Petersen gjorde, så kan vi alle studere, be og søke å få et vidnesbyrd 
om vår profets kall. Vi kan få et slikt vidnesbyrd på så mange forskjel-
lige måter. Hver og en av oss trenger å få et vidnesbyrd om den levende 
profet for oss selv. 

Hvis noen i klassen har hatt det privilegium å se en profet eller å få et 
vidnesbyrd om ham3 så kan de dele sin opplevelse med klassen. 

Vi skulle be for profeten i våre private og familiens felles bønner. Vi 
skulle lære våre barn å være takknemlige for og å be for profeten, slik 
denne historien illustrerer. "En familie knelte ned i bønn like efter at 
de hadde fått høre nyhetene om at president Joseph Fielding Smith var død. 
Faren uttrykte sin takknemlighet fordi han hadde fått lov til å leve mens 
denne store profet hadde utført sin tjeneste. Derpå takket han Herren for 
alle profetene som har levet, spesielt takket han for president Harold B . 
Lee. Han ba om at barna hans måtte bli kjent med den nye profeten og at 
de ville studere hans læresetninger. 'Fader, velsign-disse gode barna', 
ba han, 'Slik at de vil følge dem som følger profeten og aldri vil gjøre 
noe som president Lee ikke ville gjøre."' (Marian P. Sorensen, "Under-
visning av barn ved bønn", Lys over Norgej Oktober 1973, s. 406) 
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På hvilken måte ville en slik opplevelse lære våre bccrn å følge profeten? 

Hvordan kan vi få et vidnesbyrd om vår profet? (Ved å følge hans råd3 ved 

å be om kunnskap om at han er en profet3 ved å lytte til andres vitnesbyrd.) 

VÅRE LOKALE PRESTEDØMSLEDERE ER KALT AV GUD 

Vis frem bilde 12-a: En forsamling som oppholder en embedsmann i prestedøm-

met. Gjennom hvilke tjenere3 foruten profeten3 ville Herren tale til oss 

idag? (Gjennom verdige medlemmer i Kirken som er blitt innsatt til å lede 

oss.) 

Profeten og andre generalautoriteter presiderer over alle Kirkens enheter. 

Men eftersom de ikke personlig kan lede alle enhetenes anliggender, har de 

delegert retten til å presidere og lede til andre. Herren kaller verdige 

prestedømsbærere til å handle under ledelse av generalautoritene livåre 

lokale områder. Disse lokale ledere blir kalt ved åpenbaring til å lede 

i rettferdighet. Selv om de kanskje ikke føler at de fullt ut er forberedt 

eller har opplæring nok i sine lederstillinger, så har Herren valgt dem til 

å lede på dette tidspunkt, og han vil foredle deres evner til å utføre sine 

kall. Efter at de lokale ledere er valgt, blir de presentert for vår opp-

holdelse. Når vi løfter hånden for å oppholde dem, lover vi å følge dem 

og å hjelpe dem i deres k a l l . 

Eldste S . Dilworth Young i De syttis første quorum har sagt: 

"Vi erkjenner at for å kunne være lydige i alle ting, hva vi enn blir bedt 

o m , så må vi adlyde de ledere som budene kommer gjennom." (Conference Re-

port, apr. 1967, s. 40; "The Principle of Obedience," Improvement Era3  

juni 1967, s. 49) 

Hva kan en lokal prestedømsleder be oss om å gjøre? Hvordan kan vi vise 

at vi tror han er kalt av Gud? 

Mødre har ansvaret- for å lære sine barn å støtte og oppholde sine lokale 

prestedømsledere. De skulle aldri kritisere prestedømsledere eller si 

uvennlige ting om dem. Når vi kritiserer våre ledere, setter vi vår egen 

frelse i fare. Vi skulle være forsiktige med å snakke høyt om prestedøms-

ledere i våre barns påhør. Vi skulle lære dem å være lojale til de embeds-

menn som styrer Herrens rike. Våre barn vil da lære ved eksempel å være 

lojale både overfor stillingene og dem som blir kalt til å tjene som våre 

prestedømsledere i disse stillingene. 

"De menn som bærer prestedømmet, er kun dødelig menn; de er feilbarlige 

menn... Ikke desto mindre har Gud utvalgt disse m e n n . De har ikke gjort 

det av seg selv; men Han har utvalgt dem, og Han har gitt den Det hellice 

prestedømmes myndighet 0£ de er blitt Hans representanter på jorden. 

... Og de som hever sin stemme... mot Det hellige prestedømmes myndighet... 

vil gå ned i helvete, med mindre de omvender seg." (George Q. Cannon, 

Gospel Truth3 bind 1, s. 276) 

Hva kan vi gjøre for å støtte våre lokale prestedømsledere? (Be for dem3 

unngå å kritisere dem3 vise respekt for dem3 lære våre barn å respektere 

dem3 følge deres råd og akseptere og utføre de oppgaver vi får fra dem. 

følge deres råd og utføre de oppgaver vi får fra dem.) 

En forsamling oppholder en 
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VI KAN M O ™ HJELP I VÅRT PERSONLIGE LIV FRA VARE LOKALE PRESTEDØMSLEDERE 

Vis frem bilde 13-b: Søster som mottar råd fra sin grenspresident. 

Lokale prestedømsledere (spesielt våre hjemmelærere, prestedømmets quorums-
ledere, grenspresident eller biskop og vår misjonspresident, distrikspresi-
dent, eller stavspresident) er kalt, ikke bare til å lede Kirkens anliggen-
der, men også til å h j e l p e h v e r enkelt av oss. Når vi. har personlige pro-
blemer, så nøler vi av og til med å gå til våre hjemmelærere og vår grens-
president eller biskop for å søke hjelp. Vi tror at de kanskje ikke vil 
forstå. Av og til føler vi oss brydd også. Kirkens første president-
skap har imidlertid fortalt oss: 

"Herren har organisert sin Kirke slik at det for ethvert medlem - m a n n , 
kvinne og barn - er tilgjengelig en åndelig veileder og en rådgiver som 
skulle kjenne dem godt, og som forstår deres omstendigheter hvorfra deres 
problemer oppstår. Disse lokale ledere er på grunn av sin ordinasjon eller 
innsettelse, berettiget til en himmelsk begavelse hvormed de kan motta den 
inspirasjon som er nødvendig for å kunne gi de råd som trenges for en som 
er i nød. Hvis en biskop eller grenspresident trenger hjelp, kan han gå til 
stavs- eller misjonpresidenten som i sin tur kan søke råd fra regionalrep-
resentanten eller områdetilsynsføreren. 

Vi anmoder derfor alle medlemmer oms har problemer eller spørsmål som plag-
er dem, til å rådføre seg med sin biskop eller grenspresiden og motta fra 
ham den hjelp og støtte de trenger." (Rundskriv fra Det første president-
skap til stavs, misjons og distriktspresidenter , biskoper og grenspresiden-
ter, datert 7. oktober 1977) 

Hvilken spesiell gave er det som gjør prestedømsledere istand til å hjelpe 
oss med våre problemer? Les L&p 46:27 for å finne ut hvilken spesiell gave 
biskoper or jrenspresidenter får. (Gaven å kunne skjelne alle gaver3 

kraft til å finne ut hva som er riktig og rett.) 

KONKLUSJON 

Vår himmelske Fader elsker oss og har gitt oss profeter til å veilede oss. 

Profeten som er Kirkens president, vil aldri føre oss på avveie. Vi må få 

et vidnesbyrd om profeten og lære våre barn å lytte til hans o r d . 

Lokale prestedømsledere er også kalt av Gud til å hjelpe oss. Vi skulle 
støtte og oppholde^dem. Vi sklie være villige til å lytte til deres råd 
som blir gitt for å veilede oss i vårt personlige liv. 

Når vi viser kjærlighet og respekt for vår profet og lokale ledere, så vil 
de vi omgås med også ha lettere for å gjøre det. 

UTFORDRING 

Studer en tale som nylig er blitt holdt av profeten. Praktiser det han 
lærer i ditt daglige liv. Samtale med familien din om profeten og de lo-
kale prestedømslederes ansvarsoppgaver. 
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YTTERLIGERE SKRIFTHENVISNINGER 

1. Nephi 22:2 (alle ting blir kunngjort for profetene) 
L&p 21:4-6 (motta profetens ord som om det var fra Gud) 
L&p 43:1-7 (åpenbaringer til Kirken blir kun gitt gjennom den ene 

salvede) 

L&p 107:71-74 (biskopen en dommer i Israel) 

LÆRERENS FORBEREDELSE 

Før du presenterer denne leksjonen: 

1. Les Evangeliets prinsipper, kapitel 9: "Guds profeter". 

2. Gi klassemedlemmer i oppdrag å lese eller presentere historier og 
skriftsteder fra denne leksjonen. 
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Å motstå 
verdens ondskap 

Leksjon 14 

Formålet med denne leksjonen er å hjelpe deg til å bli mere oppmerksom på 
Herrens råd angående dagens ondskap og hvordan du kan hanskes med den. 

SATANS MAKT/ HENSIKTER OG BEDRAGERIER 

"For ytterligere å understreke hvilke farer det innebærer å kurtisere 
fristelsen, kan jeg fortelle en velkjent historie om tre menn som søkte om 
arbeide som sjåfører i et transportfirma. Den som fikk stillingen, skulle 
kjøre på farlige og stupbratte fjellveier. Da den første ble spurt hvor 
flink han var til å kjøre, svarte han: Jeg er en god og erfaren sjåfør. 
Jeg kan kjøre så nær kanten av stupet at de brede radialdekkene subber 
kanten, men aldri kommer utenfor.' 

'Det var ikke dårlig', svarte arbeidsgiveren. 

Den andre mannen skrøt og sa, 'Å, jeg kan greie det mye bedre. Jeg kan 
kjøre så hårfint at halve hjulet holder se på veien på kanten av stupet, 
men den andre halvparten svever i luften.' 

Arbeidsgiveren lurte litt på hva den tredje hadde å tilby, og han var både 
overrasket og fornøyd da han sa: 'Vel, jeg kan holde meg så langt fra kan-
ten som overhode mulig.' Det er vel unødvendig å fortelle hvem som fikk job-
ben." (Spencer W. Kimball, Tilgivelsens mirakel, s. 202) 

Vår reise gjennom livet i disse siste dager finner også sted på vanskelige 
områder (2. Tim. 3:1). Vi skulle være som den tredje sjåføren. På samme 
måte som han så klokt valgte å unngå fare, så skulle også vi velge å unngå 
verdens ondskap. 

Les 1. Tess. 5:22. Hvorfor er det så viktig at vi unngår alt som er ondt? 
(Vårt eksempel er viktig for andre og kan influere på dem. Be kan tro at 
vi er med på ondskap. Når vi omgir oss med ondskap„ kan vi bli vant til 
den og til slutt også bli involvert selv.) 

Les Moroni 7:12, 14. Hvilken kilde er det som frister oss til å gjøre ondt? 

(Det som er ondt, kommer fra djevelen). 

Skriften beskriver Satan som "en fiende av Gud" (Moroni 7:12) og en øde-
legger av "menneskenes sjeler" (Helaman 8:28). Han er kjent under 
mange navn, og noen av dem forteller oss også om hans"hensikter - den onde 
(L&p 93:37), ødeleggeren (L&p 101:54), fristeren (Matt. 4:3), og all løgnens 
far (2. Nephi 2:18). 
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Vi vet at Satan og hans følgesvenner er ånder som ikke har noe legeme av 
kjøtt og blod og som ønsker å komme i besittelse av våre dødelige legemer 
(se Matt. 8:28-32). Den onde søker å gjøre oss alle ulykkelige. Han vil 
frarøve oss vår handlefrihet, vende oss bort fra våre evige mål og gjøre 
oss til slaver og ødelegge oss. 

Satan bruker løgn, bedrageri og halvsannheter for å friste og fange oss. 
President Spencer W . Kimball sier idet han snakker om Satan: "Han pynter 
på ondskapen for å fa den til å se vakker, tiltrekkende, lett, og til og 
med god ut." ("The Blessings and Responsibilities of Womanhood," Relief 
Society General Conference, okt. 1975, Ensign, mars 1976, s. 70) 

Satan forsøker å ødelegge hjemmet og familien. Et av hans mange bedrage-
rier er hans utfordring av den rolle som Herren har gitt kvinnene. "Satan 
og hans medløpere bruker videnskapelige argumenter og en besnærende pro-
paganda for å lokke kvinnen bort fra det hovedansvar de har som hustruer, 
mødre og husmødre. Vi hører så meget om frigjøring, seksuell liberaliser-
ing, barnebegrensning, abort og annen snedig propaganda som nedvurderer 
moderskapets rolle; og alt dette er metoder Satan bruker for å ødelegge 
kvinnen, hjemme tog familien - samfunnets grunnleggende enhet." ('N. Eldon 
Tanner, "Ingen rolle er mer aktverdig enn kvinnens", Lys over Norge> juni 
1974, s. 252) I sine forsøk på å bedra kvinnene, kommer Satan med forslag 
som vil få onde handlinger til å virke akseptable. 

Få et klassemedlem til å lese høyt følgende sataniske argumenter som vi 
hører i verden i dag: 

1. Abort: "Det er min kropp. Jeg kan gjøre hva jeg vil med den." 
2. Barnebegrensning: "To barn er nok for alle familier." 
3. Seksuell umoral: "Alle gjør det." 

4. Ekteskap: "Det er bedre å finne ut om man passer sammen før man gif-
ter seg. Ekteskap er dessuten gammeldags." 

5. Skilsmisse: "Hvis det ikke går, så er det bare å gi opp." 
6. Narkotika: "Det er morsomt. Det får deg til virkelig å oppleve 

spennende tin^.." 

7. Pornografi: "Du må lese all slags litteratur for å være velinformert." 
8. Kvinnens rolle: "Du er for intelligent til å kaste bort tiden din på 

hjem og barn." "Du kan yde et mere verdifullt bidrag ute." 
9. Homoseksualitet: "Vi skulle ikke skjule våre sanne følelser. Vi 

trenger å bli forstått og akseptert." 

Eldste Delbert L . Stapley, som nå er død, og som satt i De tolvs råd, ga 
oss følgende rad: "Vær oppmerksomme og på vakt mot Satans listige handle-
mate, for han holder aldri opp med å forsøke å få oss på avveier. Han er 
en ekspert på å få ting til å se forlokkende og riktige ut når de egent-
lig kan medføre moralsk nedbrytning. Han tror ikke på handlefrihet, og vil 
gjerne ha kontroll over. vårt sinn, våre tanker og gjerninger. Vi kan se 
hans arbeide mer og mer i filmer, fjernsynsprogram, ukeblader og i men-
neskers og nasjoners handlinger." ("Å bruke vår handlefrihet", Taler fra 
generalkonferansene 1973-19763 s. 241.) 

HVORDAN KAN VI MOTSTÅ DET ONDE 

Vi kan motstå ondskap ved å følge våre lederes kloke råd, ved å være for-
pliktet i vår besluttsomhet om å overvinne ondskap og ved å søke Den hel-
lige ånds veiledning. 
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Å FØLGE VÅRE LEDERES RÅD 

Kirkens ledere som står for sannhet og rett, råder oss angående dagens ond-
skap. Eldste Marion G. Romney har for eksempel sagt: "Idag åpenbarer Her-
ren sin vilje til alle jordens innbyggere og til Kirkens medlemmer i særdels-
het, om de ting som angar dagen i dag gjennom de levende profeter, med Det 
første presidentskap som overhode. Det de som presidentskap sier, er det 
samme som Herren ville ha sagt om han selv hadde vært her." (I Conference 
Report, apr. 1945, s. 90; uthevelse tilføyet; Improvement Era3 mai 1945, 
s. 303) 

Vi må undersøke hva våre ledere i Kirken har å si oss, adlyde deres råd og 

undervise disse sannheter til vår familie. 

Få noen av klassens medlemmer til å lese høyt følgende ord fra våre ledere 

i Kirken: 

Abort: "Abort er en av de mest opprørende og syndige handlinger i vår 
tid, hvor vi er vidne til de skremmende tegn på eftergivenhet som fører til 
seksuell umoral. Medlemmer av Kirken som har vært delaktig i den synd som 
abort er, skal underkastes de disiplinære forføyninger av Kirkens råd som 
omstendigheten gjør berettiget... Ifølge de som er åpenbart, er abort en 
synd som en person kan omvende seg fra og få tilgivelse for." (Tillegg til 
Generell instruksjonshåndbok, nr. 3, 1. mars 1978, s. 21) 

Barnebegrensning: "Vi er blitt befalt å bli mange og oppfylle jorden slik 

at vi kan fryde og glede oss over vårt avkom. 

Hvis både mann og hustru er sunne og friske og ikke har noen sykdommer 
som kan overføres til deres efterkommere, er det imot Kirkens lære at man 
på kunstig vis forsøker å begrense eller hindre at barn blir født. Alle 
som praktiserer barnebegrensning, vil efterhvert bli skuffet." (Generell 
instruksjonshåndbok3 nr. 21, 1976, s. 138) 

Seksuell umoral: "På dette området, som er et av Satans mest ødeleggende 
onder, vil vi på det sterkeste advare hele vårt folk, fra de yngste til 
de eldste, og oppfordre dem til å være på vakt mot trelldommens lenker^og 
lidelser og det samvittighetsnag som følger efter usømmelig bruk av vårt 
legeme. Det mennekelige legeme er Guds åndebarns hellige hjem, og uberet-
tiget klussing med eller besudling av dette tabernakel kan bare føre til 
anger og samvittighetsnag. Vi ber dere inntrengende: Hold dere rene, u-
besmittede, ubesudlette. 

... la ikke noen usømmelig utstilling av pornografi... få lov til å besudle 
sjel og sinn! La ingen fikle hverken med sitt eget eller noen annens legeme, 
og la det ikke være noen seksuelle forbindelse mellom mennesker utenfor det 
hellige ekteskap. Dette er noe vår Skaper så absolutt har forbudt overalt 
og til all tider, hvilket vi bekrefter." (Spencer W . Kimball: "Hvordan 
vi kan bære frem Guds verk i renhet", Lys over Norge3 august 1974, s. 337) 

Ekteskap: "Det opphøyde syn som denne Kirke har på ekteskap blir klart ut-
trykt med seks ord i det femtende vers i det niogførtiende kapitel i Lære 
og pakter: "Ekteskap er gitt mennekse av Gud'." (David 0 . McKay: "As^ 
Youth Looks toward Marriage," Improvement Era3 apr. 1953, s. 221; også 
sitert av David 0 . McKay i Gospel Ideals3 s. 462.) 

Skilsmisse: "Menn og hustruer skulle elske og verne om hverandre. De må 
ikke rive opp sine hjem med skilsmisser og spesielt ikke gjennom utroskap 
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og umoral." (Spencer W. Kimball: "Jeg, Herren, vil ikke la meg spotte", 
Lys over Norge, februar 1975, s. 34.) 

Narkotika: "Nar det gjelder narkotika... 'har Kirken konsekvent vært mot-
stander av uheldig og skadelig bruk av narkotika og andre stoffer under 
slike forhold som kan føre til avhengighet, fysisk eller mental skade eller 
en senkning av moralske normer.

1" (Spencer W . Kimball: "Hvordan vi kan 
bære frem Guds verk i renhet", Lys over Norge, august 1974, s. 337) 

Pornografi: "Vi håper at våre foreldre og ledere ikke vil tolerere porno-
grafi. Det er i virkeligheten søppel, men blir idag solgt som normal og 
tilfredsstillende mat... Det er en forbindelse mellom pornografi og de 
lave seksuelle drifter og perversiteter... Det er trist at anstendige 
mennesker blir kastet inn i området med mental og åndelig forurensning. Vi 
kaller på hele vårt folk til å gjøre alt som står i deres makt for å mot-
kjempe denne skitne revolusjon." (Spencer W . Kimball, "Attack Mounts against 
Pornography," Church News, 17. jan. 1976, s. 8) 

Kvinnens rolle: "La meg til dere som er mødre, døtre, og kvinner overalt 
i verden, understreke det faktum at på grunn av de store iboende egenskaper 
og den store innflydelse til det gode som dere har på oss alle, er Satan 
fast bestemt på å ødelegge dere. Dere kan ikke gå på akkord med ham. Dere 
må ha mot, styrke, ønske om og beluttsomhet til å leve slik Herren vil dere 
skal leve - et godt og rent liv... Jeg vil be dere som er piker om å for-
berede dere til å å påta dere morens rolle ved at dere tilegner dere kunn-
skap og visdom i form av god utdannelse.. Vi lærer at Guds herlighet er 
intelligens (L&p 93:36), og derfor å vi alle være klar over hvasom foregår 
rundt omkring oss og være forberedt på å bekjempe Satan i hans forsøk på å 
lede oss bort fra vår guddommelige bestemmelse. Med kunnskap, visdom, be-
sluttsomhet og med Herrens ånd til å hjelpe oss, kan vi lykkes i dette ar-
beide." (N. Eldon Tanner: "Ingen rolle er mer aktverdige enn kvinnens", 
Lys over Norges juni 1974, s. 254, 255) 

Homoseksualitet: "La det derfor være sagt uten omsvøp at homoseksualitet 
er minst like alvorlig - ja kanskje mer graverende - enn hor i og utenfor 
ekteskapet; og at Herrens Kirke vil gripe inn for å utelukke eller sette 
den utenfor fellesskapet som bedriver homoseksualitet uten å omoende seg. 
Like sikkert som den vil gripe inn overfor den som bedriver hor i eller 
utenfor ekteskapet uten å omoende seg." (Spencer W . Kimball, Tilgivelsens 
mirakel, s. 81) 

Hvor kan vi finne ut hva våre ledere sier om nåtidens problemer? (Se Evan-
geliets prinsipper, kapitel 10: "Skriften". Få et klassemedlem til å le-
se avsnittet: "Våre levende profeters ord", s. 46) 

Eldste Gene R . Cook i De syttis første råd ba oss nylig om å stå frem for 
det som er rett og å tale Herrens sak med frimodighet. Han siterte en 
kvinnens eksempel som gjorde nettopp dette i en meget krevende situasjon: 

"Hun spiste formiddagsmat sammen med noen medlemmer av Kirken; noen var 
aktive mens andre var inaktive medlemmer. Det var også noen få ikke-
medlemmer tilstede. Samtaleemnet gikk over på abort og barnebegrensning, 
og et av ikke-medlemmene uttalte seg. meget opprømt angående disse tin-
gene. Hun tilkjennega sine uriktige tanker om at hun følte at det ikke var 
noe galt ved en abort og at det ikke skulle finnes noen som helst form for 
restriksjoner pålagt en mann eller en kvinne angående barnebegrensning. 
Denne trofaste søsteren i Kirken ble stilt overfor en vanskelig utfordring, 
om hun skulle snakke om været eller et annet ukontroversielt emne, eller 
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om hun virkelig skulle snakke ut og poengtere sannheten. Denne prektige 
kvinnen valgte det siste. Efter å ha forklart hva Herren har sagt angåen-
de disse to emnene, bar hun sitt personlige vidnesbyrd om sine egne følel-
ser. . . Efterpå kom imidlertid en av de inaktive kvinnene bort til denne 
trofaste søsteren og forklarte at hun aldri tidligere hadde forstått Her-*-
rens syn på disse tingene, og at hun hadde følt at sannheten var blitt sagt 
denne dagen." ("Er du en medlem-misjonær?", Lys over Norge, oktober 1976, 
s. 84) 

Hvorfor var det viktig at denne gode søsteren visste hva Herren hadde sagt 

om dagens debattemner? Hvorfor skulle vi vite hva Herren har sagt om dag-

ens ondskap? 

Eldste Marvin J. Ashton i De tolvs råd har gitt oss følgende råd: 

"Aldri tidligere har det vært viktigere for oss som medlemmer av Jesu Kristi 
Kirke av Siste Dagers Hellige åta et standpunkt, å stå fast i vår overbe-
visning og te oss klokt under alle omstendigheter. Vi må ikke la oss på-
virke til å benytte samme metoder som dem som med list forårsaker strid om 
spørsmål som er oppe i tiden... 

Når det er spørsmål om saker som strider mot Guds lover, må Kirken gi ut-

trykk for sitt standpunkt... 

Det er vårt ansvar å forklare vårt standpunkt ved å appellere til fornuf-
ten, benytte vennlig overtalelse og legge frem riktige kjennsgjerninger... 

Er det mulig å gi uttrykk for vårt standpunkt når det gjelder onder... 
uten å knytte nevene, heve stemmen og forårsake strid?... Dette lar seg 
best utføre... med den rette innsatsvilje istedenfor strid og trette." 
("Ikke tid til strid," Lys over Norge, oktober 1978, s. 12, 14.) 

Les Alma 38:10-12. 

Å VÆRE FORPLIKTET I VÅR BESLUTTSOMHET OM Å MOTSTÅ DET ONDE 

Pek på og les høyt følgende tanke som står skrevet på tavlen: 

Vi må huske at "Satan har ingen makt over oss med mindre vi gir den til 
ham... Gud tvinger oss aldri til å gjøre det som er riktig og Satan har 
ingen makt til å tvinge oss til å gjøre det som er galt." (Sterling W. 
Sill, "Our Temptations Upward," Improvement Era, juni 1970, s. 45) Vi 
må ta et frimodig og bestemt standpunkt mot Satan. Efter å ha fortalt 
om Mose erfaring med Satan (Moses 1:1-24), forklarer president Spencer 
W. Kimball hvorfor dette er nødvendig: "Når han blir utfordret, blir Sa-
tan sint slik han var på Moses (se Moses 1:12-24.) Han ropte ut med høy 
stemme, skalv og rystet og han gikk bort fra Moses som Var urokkelig. Der 
var gråt og tenners gnidsel idet han gikk bort fra Moses. Han kunne ikke 
gjøre noe mere. Han må gå bort når du sier: 'Vik bort fra meg, Satan.' 
Enhver sjel som har dødelighet er sterkere enn Satan, hvis denne sjelen er 
urokkelig." ("The Blessing and Responsibilities of Womanhood," Relief 
Society General Conference, okt. 1975, Ensign, mars 1976, s. 71; uthevelse 
tilføyet.) 

Hvorfor må vi være bestemte og urokkelige for å kunne unngå Satans innfly-
telse? Hvordan kan kunnskap om dette prinsipp gi oss trøst og mot? 

105 



Å SØKE DEN HELLIGE ÅNDS VEILEDNING 

Vi er blitt rådet til å søke Den hellige ånds veiledning i vår bestrebelse 
pa a motstå det onde. President Marion G. Romney minner oss om at-

"Vi må ikke- og vi trenger ikke- å bli bedratt eller fordervet av disse 
djevelske læresetninger og handlinger. Og vi skal ikke bli påvirket av dem 
hvis vi husker hvem vi er og bruker de midler som Herren har skjenket oss 
tor a kunne skjelne og unngå dem. La oss aldri glemme - at vår ånd er det 
avlede utspring av himmelske, udødelige foreldre; at en av hovedhensik-
tene med at vi er her pa jorden i dødeligheten er å bli prøvet for å se om 
vi vil gjøre det Herren leder oss til å gjøre... 

Det er viktig at vi husker på at de valg vi tar for å bestemme hva som er 
godt og hva som er ondt, er de viktigste valg vi noensinne vil ta. Vår 
lykke eller elendighet gjennom tid og evighet er avhengig av dem. 

Det er innlysende, rettferdig og sant at Gud vår himmelske Fader og hans 
elskede Sønn, Jesus Kristus, vår Forløser, ikke ville stille oss i denne 
posisjon hvor sa meget er avhengig av valg, uten samtidig å gi oss midler 
hvorigjennom vi kan skjelne godt fra ondt. Dette middel som er gitt oss 
er Åndens røst." f'The Voice of the Spirit," Ensign, aug. 1978, s. 3-4) 

KONKLUSJON 

Satans makt og innflydelse er stor. Eftersom Herrens annet komme nærmer 
seg, vil Satan øke sine anstrengelser for å bedra og ødelegge oss. 

Fordi Det første presidentskap og De tolv er oppmerksomme på falske filo-
sofier og ondskapen i verden, fortsetter de å advare og undervise oss om 
hva Herren sier til dem. 

Vi må følge deres råd for å kunne få styrke og beskyttelse. 

Når v i e r urokkelige og besluttsomme, kan vi motstå dagens ondskap. Vi må 
huske det president Ezra Taft Benson i De tolvs råd har sagt: "Til siste-
dagers-hellige over hele verden sier vi: ... hold Guds bud. Følg de råd 
som hans levende profet gir... Lær eders barn å vandre rettskaffent for 
Herren. Be i deres hjem morgen og kveld...'Gi ikke efter for det som er 
dårlig, men møt det alltid med det gode.' (Vergil)" ("Må Guds rike ha 
fremgang , Lys over Norge3 oktober 1978, s. 56) 

UTFORDRING 

Bestreb deg spesielt på å motstå de onde når du kan. Snakk frimodig for 
det gode. Forbered deg på Herrens annet komme. Motstå dagens onskap ved 
a anvende Herrens rad og bli ikke ført vill. 

YTTERLIGERE SKRIFTHENVISNINGER 

1. Nephi 22:16-26 (de rettferdige behøver ikke frykte) 

2. Nephi 9:28-39 (det fryktelige ved å lytte til Satans fristelser) 
Moses 4:4 (Satan, all løgnens far) J 

106 



LÆRERENS FORBEREDELSE 

Før du presenterer denne leksjonen: 

1. Les Evangeliets prinsipper} kapitel 3: "Jesus Kristus, vår valgte 
leder og frelser", og kapitel 4: "Frihet til å velgeV. 

2. Sørg for tavle og kritt. 
3. Før klassen skriver du følgende på tavlen: "Satan har ingen makt over 

oss med mindre vi gir den til ham... Gud tvinger oss aldri til å gjøre 
det som er riktig, og Satan har ingen makt til å tvinge oss til å 
gjøre det som er galt." (Sterling W . Sill: "Our Temptations Upward", 
Improvement Era, juni 1970, s. 45) 

4. Gi klassemedlemmer i oppdrag å lese eller presentere historier og 
skriftsteder fra denne leksjonen. 
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Prøvelse, 
motgang og lidelse 

Leksjon 15 

Formålet med denne leksjonen er å hjelpe deg til å forberede deg på å mes-
tre prøvelse, motgang og lidelse - livets prøver. 

Å FORSTÅ HENSIKTEN MED PRØVLESER, MOTGANG OG LIDELSER 

"Jeg har fløyet mange slags fly i de siste 30 år, både i De forente stater 
og i latinamerikanske land. For ikke så lenge siden måtte jeg vende til-
bake til^De forente stater efter noen års fravær, og en meget kjær venn til-
bød meg å bruke sitt nye tomotors Cessna-fly... 

Vi diskuterte mine kvalifikasjoner til å være dekket av hans forsikrings-
polise, og jeg fant ut at jeg trengte en prøvetur med en kvalifisert in-
spektør siden det var en stund siden jeg hadde fløyet den bestemte flytyp-
en. 

Alt ble ordnet, og jeg møtte inspektøren utenfor flyet til avtalt tid med 
min lisens for USA, Argentina, Paraguay og Ecuador, og loggbøker som viste 
flyturer i Cessne 310-fly over jungler, fjell, ørkner, internasjonale gren-
ser etc. Han smilte rolig men uten å være imponert og sa: 'Jeg har hørt 
om deg, og jeg tviler ikke på at du har fløyet meget, men jeg må anta at 
ikke noe gikk galt under disse flyturene. La oss nå starte dette flyet og 
se hvor godt du flyr når alt går galt'. 

I den neste timen fikk han alt til å gå galt! Han simulerte alle de ulyk-
ker han kunne komme på. Han slo av brytere som skulle ha vært på. Han 
slo ting på som skulle ha vært av. Han forsøkte å skape desorientering el-
ler panikk. Han ønsket virkelig å vite hvor godt jeg kunne fly når alt 
gikk galt! Til slutt klatret han ut, signerte loggboken min og kunn-
gjorde: 'Du er i orden...' 

En av hensikten med dette liv er å bli testet, prøvet og vise hvor godt 
vi vil tjene Herren. Profeten Joseph Smith sa at vi ville bli testet for 
å se om vi ville tjene og forbli trofaste gjennom alle farer. Vi visste 
før vi kom hit at det ville oppstå mange kritiske omstendigheter i den hen-
sikt å prøve oss: ulykker, sykdom og død som skulle sette oss på prøve; 
fristelser og forvirring som skulle prøve oss; skuffelser, mismodighet, 
uhell, feil og alle slags situasjoner som skal avgjøre vår karakter... 

Spørsmålet er^fremdeles. Hvor godt kan du fly når alt går galt? Hvor godt 
kan du leve når du får hver prøve, hver test og må bevise din trofasthet?" 
(Robert E. Wells, "Hvor godt kan du fly når alt går galt?", Lys over Norqe, 
juli 1979, s. 22,23, 24) y 
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Hvorfor er det viktig at vi lærer å være trofaite i tider med prøvelse, mot-
gang og lidelse? (Vi er ikke fullstendig trofaste hvis vi er trofaste bare 
i gode tider. Hvis vi kan være trofaste i tider med prøvelse, motgang og 
lidelse, vil vi motta større velsignelser. Vi blir prøvec og vil vokse 
åndelig dersom vi er trofaste.} 

Hvilke prøver kan vi bli stilt overfor? 

La et klassemedlem lese Matteus S:44-4b. 

Det er sikkert at vi alle vil møte prøvelse, motgang og lidelse uansett 
hvor rettferdige vi måtte være. President John Taylor har uttalt: "Jeg 
hørte engang profeten Joseph si til De tolv: 'Dere vil matte gjennomgå 
alle slags prøvelser. Og det er like nødvendig for dere å bli prøvet som 
det var for Abraham og andre av Guds menn, og (se han), Gud vil gripe ef-
ter dere. Han vil ta tak i dere og rykke i selve hjerte trådene, og hvis 
dere ikke tåler det, er dere ikke verdige til å arve Guds celestiale rike.'" 
CJournal of Discourses, 24:197; også i Befalinger fra Herren, studiehånd-
bok for Det melkisedekske prestedømme 1976-77, s. 196) 

Å HANSKES MED PRØVELSE/ MOTGANG OG LIDELSE 

Søster Stella Oaks forteller følgende historie om noen av sine prøvelser 
og hvordan hun lærte å mestre dem: "Å finne sitt eget personlige forhold 
til vår himmelske Fader, å aldri tvile på at han leder alle ting som skjer 
i livet, a være istand til a si 'Din vilje skje' midt i livets konflikter, 
det er å tilegne seg evnen til å vandre i tro. Denne evne er noe som en-
hver sjel må finne på sin egen måte gjennom å overvinne alle de prøvelser 
som måtte komme i vår vei. Min vanskeligste prøvelse var å lære å være ly-
dig mot et skremmende bud - å akseptere min manns forestående død efter 
bare elleve års ekteskap, og å akseptere utfordringen ved å være en mor og 
kvinne alene i verden... 

Jeg hadde sett Lloyd (min mann) bli svakere og svakere for hver dag... 

En kveld i juni knelte jeg alene ned i bønn. Jeg var fullstendig utmattet 
og lurte på hvor ydmyk man må være for å motta et svar på sin bønn. Det 
var i det øyeblikk at jeg følte meg innhyllet av fredens ånd, en sikker for-
vissning om at Gud er over alt og at det var hans vilje som bestemte og ik-
ke min. Jeg kunne til siste si: 'Din vilje skje' og føle freden... Jeg 
slappet av i min tro og oppdaget at jeg hadde fått en ny tiltro til Herren. 

Men selv om denne freden innhyllet meg, kunne jeg ikke sove, og nok engang 
skrudde jeg på lyset. Idet jeg grep fatt i Lære og pakter... åpnet den seg 
på et kapitel hvor det stod et budskap til meg... Jeg fikk vite at Herren 
elsket meg og at jeg ville få den styrke og evne jeg trengte for å utføre 
min misjon. Jeg følte en gjennomstrømmende kjærlighet som har støttet meg 
siden den gang da denne store forandring fant sted i mitt liv. Jeg har 
hatt stadige vanskeligheter og utfordringer, men alltid den sikre kunn-
skap om at Jesus er Kristus, vår Forløser, og at han støtter oss gjennom 
alle de motsetninger som må oppstå i alle ting." ("Thy Will Be Done," 
Leon Hartshorn, comp., Remarkable Stories from the Lives of Latter-day 
Saint Women, bind 2 , s. 183-84) 

Hva lærte denne søsteren? På hvilken måte lærte hun det? 
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Hvorfor er det viktig at vi lærer oss å akseptere Herrens vilje? (Fordi 
han vet hva som er best for oss. Han vet hvilke prøver vi trenger å gjen-
nomgå for å kunne vende tilbake til ham.) 

Søster Oaks fikk styrke og forsikring fra Skriften idet hun utøvet tro og 
bønn. Hun støttet seg til Jesus Kristus og oppdaget at hun kunne mestre 
sine prøvelser. Det sannne gjelder for hver enkelt av oss. 

BØNN OG FASTE 

"Bønn i nødens stund er en stor velsignelse. Helt fra enkle prøvelser og 
oppover til alvorlige trengsler, kan bønnen sette oss i kontakt med Gud som 
er vår største kilde til trøst og råd." (Ezra Taft Benson, "Bli ikke for-
tvilet", Lys over Norge, februar 1975, s. 42) 

Når vi ønsker en spesiell velsignelse fra Herren, så skulle vi huske at vi 
kan få styrke gjennom faste. Når våre bønner ledsages av faste, kan vi 
føle Ånden og få kunnskap om Faderens vilje med oss. (Se Leksjon 6 , "Faste" 
i Den Grunnleggende håndbok for kvinner, del A3 s. 45) 

Hvordan kan bønn hjelpe oss til å mestre våre problemer? (Den gir vei-
ledning og trøst) Hvorfor er tro og tillit til Herren viktig når vi ber? 
(Gjennom tro mottar vi svar på våre bønner. Tillit til Herren gjør det 
mulig å akseptere de svar vi får enten de er slik vi forventet eller ikke.) 

Hvorfor lar Herren av og tilbyrdene forbli på våre skuldre, spesielt når vi 
i oppriktighet bønnfaller ham om å fjerne dem? (Vi vet ikke alltid hva 
som er riktig og best for oss. Vår himmelske Fader kjenner årsakene til 
våre byrder.) 

SKRIFTEN 

Skriften inneholder mange skriftsteder som kan opplyse, oppmuntre og trøste. 
Salmenes bok i Det gamle testamente kan gi fred. Mormons bok kan oppmun-
tre oss i trengselens stund. De levende profeters ord kan gi oss veiled-
ning. Når vi møter våre problemer styrket med Skriftens budskap, vil vi 
finne nytt mot og veiledning. 

TRO PÅ VÅR FRELSER 

Gjennom prestedømmets velsignelser 

Som kvinner i Kirken har vi det privilegium å kunne motta velsignelser 
gjennom prestedømmet. Disse velsignelsene kan bli gitt under sykdom, mis-
modighet og prøvelser. (Se Leksjon 12, "Prestedømmets ordinanser", i Den 

siste-dagers-hellige kvinne3 Grunnleggende håndbok for kvinner, del A, 
s. 84) 

Få klassemedlemmer til å fortelle om opplevelser de har hatt i tider med 
prøvelse hvor de er blitt styrket gjennom en velsignelse fra prestedøm-
met. 

President Ezra Taft Benson, i De tolvs råd, har rådet oss: "I en spesielt 
anstrengende tid, eller når en kritisk begivenhet er nær forestående, kan 
man be om å få en velsignelse fra prestedømmet. Selv profeten Joseph Smith 
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ba o m , og fikk, en velsignelse av Brigham Young som var til trøst og vei-

ledning for hans sjel." ("Bli ikke fortvilet" Lys over Norge3 februar 1975, 

s. 43) 

Vår patriarkalske velsignelse kan også gi oss innsikt og hjelpe oss til å 

finne veiledning. Vi kan ofte finne svar på våre problemer ved å studere 

denne spesielle velsignelse. 

Gjennom tjeneste og arbeide 

Når vi blir engasjert i å hjelpe andre, blir våre tanker ført bort fra 

våre egne personlige problemer. President Lorenzo Snow sa engang: 

"Når du føler deg litt nedfor, så se deg rundt og finn noen som er verre 

stillet enn deg selv, oppsøk vedkommende og finn ut hva det er som plager 

ham, forsøk så å fjerne det med den visdom som Herren skjenker deg; og 

det første du oppdager, er at din egen nedtrykthet er b o r t e , du føler deg 

glad, Herrens ånd er over deg og alt virker lysere." (Conference Report, 

apr. 1899, s. 2-3) 

Gjennom styrke fra andre 

Virkelige venner som kan lytte til våre problemer og gi oss råd og oppmun-

tring, er til stor hjelp i vanskelige tider. Profeten Joseph Smith snakket 

om gledet over å ha venner: "Hvor kjær en venns stemme er; et tegn på 

vennskap hvor som helst fra, vekker og iverksetter alle sympatiske følel-

ser." (Joseph Fielding Smith: Teachings of the Prophet Joseph Smith3  

s. 134) 

Våre beste vennskapsforhold skulle begynne i vårt hjem og så strekke seg 

utover i våre organisasjoner i Kirken. Vi kan hjelpe våre venner til å 

bære sine byrder og de skulle hjelpe oss å bære våre. 

Hvordan kan vi hjelpe våre venner med å bære deres byrder? 

Les Mosiah 18:8-9. 

Hvilket ansvar påtok vi oss da vi ble døpt? (Å bære hverandres byrder; 

å sørge med dem som sørger; trøste dem som trenger trøst.) 

Vår beste venn, Jesus Kristus, vil hjelpe oss å bære våre byrder hvis vi 

søker ham. 

Les Matteus 11:28-30. 

Hvilken velsignelse blir lovet dem som kommer til Jesus Kristus? (Hvile 

for deres sjel.) 

Ved å utholde våre prøvelser 

Mens profeten Joseph Smith satt ulovlig fengslet i Liberty, Missouri, i 

1839, fikk han en åpenbaring som svar på sin bønn til Herren. Denne åpen-

baringen finnes i L&p 121 og inneholder mye informasjon om hvorfor vi må 

utholde våre lidelser. 

Les L&p 121:7-8. 
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Hvilke velsignelser ble Joseph Smith lovet? (Seier over sine fiender oq 
at han ville bh opphøyet hos Gud.) 

er forskjellen mellom å holde ut og å holde ut på en riktig måte? 
(A holde ut pa en riktig måte er å holde ut med tålmodighet og tillit til 
Herren; a holde ut uten å klage.) 

George A . Smith husker følgende råd som ble gitt av Joseph Smith: "Han 
(Joseph) sa til meg at jeg aldri måtte bli mismodig uansett hvilke vanske-
ligheter j e g m a t t e se rundt meg. Om jeg skulle bli senket ned i den dyp-
este kullgrube pa Nova Scotia og få hele Rocky Mountains over m e g , skulle 
jeg ikke bli mismodig, men holde ut, utøve tro og holde motet oppe, så 

a-u»^? ^ 0 m m e f r e m p å t o p p e n a v h a u S e * . " (Befalinger fra Herren, Stu-
diehandbok for Det melkisedekske prestedømme, 1976-77, s. 197) 

Som en hjelp til å utholde våre lidelser på riktig måte, kan vi stille oss 
følgende spørsmål: "Hvordan kan jeg gjøre denne erfaring til en velsignel-
se i mitt liv? Hva kan jeg lære av denne erfaringen?" 

"Noen ganger kan vi gå mange år uten problemer, og så synes de å komme alle 
pa en gang, og byrdene synes å være tyngre enn vi kan bære. Men gjennom 
det hele har vi to faste punkter å stole på: (1) Vi visste før vi kom hit 
at det ville bli slik, likevel ønsket vi å komme på grunn av at de velsig-
nelser som blir dem til del som forblir trofaste til enden, vil gi oss e?ig 
opphøyelse (2) Vi vil aldri bli fristet over vår evne til å kunne mot-
sta. (Robert E . Wells, "Hvor godt kan du flyr når alt går galt?" Lus 
over Norge, juli 1979, s. 23) ' ' y 

Les 1. Kor 10:13. 

VELSIGNELSER EFTER TRENGSLER 

Herren forsikrer oss om at vi kan føle fred selv om vi har motgang. 

Les Johannes 16:33. 

Job som møtte store trengsler, mottok sine velsignelser efter at han had-
de holdt ut. Job ble akseptert av Herren og ble storlig velsignet idet 
Herren øket alt det Job hadde til det dobbelte... og Herren velsignet Jobs 
siste dager mere enn hans første. (Job 42:10, 12) 

Les L&p 58:2-4. 

Hvorfor må vi prøves før vi mottar velsignelsene? (Når vi blir prøvet 
skaper vi vare velsignelser.) 3 

Slik Jesus Kristus mottok sin herlighet efter å ha utholdt alle ting kan 
ogsa vi motta velsignelser efter å ha holdt ut. "Men den som forblir tro-
fast og ikke overvinnes, skal bli frelst." (Joseph Smith 1-11) 

KONKLUSJON 

I " T ^ 1 ^ V l I ^ T ! m a n g e t r e n S s l e r - Herren fortalte profeten Joseph 
S m i t h a t han skulle lide store prøvelser. Han forklarte også hvorfor: 

d U t V g o d e e " t e r S n a l l e d i s s e t i n g s k a l g i d i g e r f a r i n * v æ r e t n 

ditt gode. (L&p 122:7) Denne trøstende forsikring gjorde ham istand til 

112 



å holde ut på riktig måte. De løfter som ble gitt til ham, kan også anven-
des på oss: "Derfor, frykt ikke for hvad menneske kan gjøre, for Gud skal 
være med dig evindelig og alltid." (L&p 122:9) 

UTFORDRING 

Studer Skriften, spesielt L&p 121 og 122 for å få en forståelse av hvordan 
man kan hanskes med trengsler. Be om styrke og veiledning til å utholde 
livets prøvelser og å overvinne dem. Husk at våre største velsignelser 
ofte kommer først efter at vi har utholdt trengsler. 

Les eller lær utenat hver dag i kommende uke, følgende vers fra salmen 
"Så sikker en grunnvoll": 

1. Så sikker en grunnvold for eder som tror, 
er lagt ved profeter i Guds eget ord. 
Hvad mer kan han sige end det han har sagt 
til dem som med Jesus, til dem som med Jesus, 
til dem som med Jesus i dåpen gjør pakt. 

2. Frykt ei, jeg er med deg dig, vær kun ved godt mot! 
Thi jeg er din gud og vil være dig god. 
Ja, styrke dig, hjelpe deg, giv dig min Ånd; 
opholde dig ved m i n , opholde dig ved min, 
opholde dig ved min allmektige hånd. 

3. Om end gjennom prøven jeg later dig gå, 
min nåde tilstrekkelig skal du visst få. 
Du skal ikke skades av prøvelsens ild 
å gjøre dig ren, ja, å gjøre dig ren, ja, 
å gjøre dig ren, det er alt hvad jeg vil. 

Den sjel, sorti til Jesus sin lit kun har satt; 
jeg vil ei forlate i mørkhetens natt. 
Den sjel om all helved imot den mon stå, 
formedelst min nåde, formedelst min nåde, 
formedelst min nåde skal salighet få. 

Som avslutning får du klassen til å synge de fire versene av "Så sikker en 
grunnvoll". (Salmer og sanger3 nr. 163) 

YTTERLIGERE SKRIFTHENVISNINGER 

23. salme (Herren er vår hyrde) 

Matteus 5:10-12 (velsignet er de som blir forfulgt for rettferdighetens 
skyld) 

Filipp. 1:29 (lide for Kristus) 
1. Peter 2:20 (tålmodig i lidelse) 

UERERENS FORBEREDELSE 

Før du presenterer denne leksjonen: 
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1. Les Lære og pakter 121 og 122. 
2. Begynn klassen med å synge "Da du styrket fra ditt leie", Evangeliets 

prinsipper3 s . 278. 

3. Gi klassemedlemmer i oppdrag å lese eller presentere historier og 
skriftsteder fra denne leksjonen. 
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Ansfar 
overfor foreldre 

Leksjon 16 

Formålet med denne leksjonen er å oppmuntre deg til å elske og hedre dine 

foreldre. 

HVORFOR SKULLE VI HEDRE VÅRE FORELDRE? 

De første fire av De ti bud forteller oss hvilket forhold vi skulle ha til 
vår himmelske Fader og vårt ansvar overfor ham. Det femte bud forteller 
oss om vårt ansvar overfor våre jordiske foreldre. 

Les 2. Mosebok 20:12. Hvorfor ga vår himmelske Fader oss budet om å hedre 

våre foreldre? 

Som med de andre budene, er Frelseren et eksempel for oss når det gjelder 
å følge budet om å hedre våre foreldre. Selv da han led mens han hang 
på korset, viste han sin omsorg for sin jordiske mor (se Johannes 19:26-
27) 

Vi har en tendens til å tro at det å hedre våre foreldre, betyr å være ly-
dige mot dem. Herren mente ganske sikkert noe mere enn kun å adlyde da han 
sa: "Hedre din far og din mor." Ordbøkene gir oss flere definisjoner på 
ordet hedre. De flest av definisjonene har med omtanke, respekt, aktelse, 
beundering og høy aktelse å gjøre. Å hedre våre foreldre betyr noe mere 
enn bare å vise dem lydighet og respekt. Det betyr også å elske dem av 
egen fri vilje, fordi vi Ønsker å gjøre det. Hvis vi hedrer våre foreldre 
i oppriktighet, ønsker vi også å adlyde deres rettferdige anmodninger. Vi 
adlyder deres rettferdige råd og veiledning. 

De fleste av oss har foreldre vi føler respekt og kjærlighet for, og vi 
synes det er lett å hedre dem. Andre som kanskje ikke har slike følelser 
for sine foreldre, finner det ofte vanskelig å hedre dem. Ingen er imid-
lertid unntatt fra budet om å hedre sine foreldre, hvor vanskelig det 
enn kan være. Hvis våre foreldre ikke overholder budene, kan vi ofte stil-
le spørsmål om hvorvidt de fortjener å bli hedret. Men det femte bud si-
er oss ganske enkelt at vi skal hedre dem - det fritar oss ikke fra dette 
ansvar ved å tilføye kviifikasjoner som, "hvis de er medlemmer av Kirken," 
"hvis de er rike, friske eller utdannet," eller "hvis de fortjener å bli 
hedret". 

Vi ville gjøre klokt i å følge eksemplet til "en ung kvinne som hadde be-
stemt seg for å forbedre sine følelser overfor sine foreldre (og) gikk 
til himmelske Fader i oppriktig bønn. Mens hun ba, bestemte hun seg for å 
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takke Herren for foreldrene sine, selv om hun aldri hadde gjort det tidlig-
ere. Idet hun uttalte takksigelsesordene, ble hennes sinn s « a k s f v U 
av grunner til hvorfor hun burde v*re takknemlig for foreldrene S n e 
Efter bønnen reiste hun seg opp med en ny kjærlighet og fo-ståelse f^r 

" F ^ d r e " V ? h U n r f " U k e " « » ' G " d s » » hun sel! var?" 
1, w " ™ : 48) J O " ' t i l m i 9 1 e n h V e r Ungpikenes kuisus 

7orXeJeTTZ { i r T e \ f l a t V i S k u l l e h e d r e °e v i s e takknemlighet for våre 

for a dekke vare behov; de er vår himmelske Faders barn.) 3 

Les Kolossenseme 3:20 

SfscTÆ*.; m "" •'"<* *» 
Ufz « r - » -

Hvordan kan vi hedre våre foreldre? 

Les Efeserne 6:1-3. 

^ / T ^ i w " 8 / 4 * s k u l l e 300ve for å hedre våre foreldre* Skriv 

l ^ f t t ^ e r fe TiZ -jz r a r * t J i ^ i r ^ tx,< — -

svært^ulykkelip
8
 1 i j ? "

J
°

g f y l t c
 vårt familieliv 

SrsF: - v" ̂ ^ ZTÆtf 
^ t e n k t e ofte: 'Hva kan jeg g j 0 r e for å bringe litt l y k k e i n n T S t 

å? it^VjTuT^teil våre°f oreldre * X M ^ « « 
spurte: .Hvordan kan jeg h e ™ 4 r e i re? '® £ S S ' ' v i T l t T " ' l 

E ; ^ VS'A"! - -feie-i ^ — Æ L 
- - « ' X S S T Æ i - - s p e k t e ^ : : 
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Idet jeg tenkte at det måtte være noe mere jeg kunne gjøre, spurte jeg om 

et annet av Guds bud og ble fortalt: 'Du skal elske din neste som deg 

selv.' Derefter begynte jeg å arbeide på et sykehus hvor jeg kunne tjene 

de syke, hvorav noen var meget fattige, og jeg utviklet en meget spesiell 

kjærlighet for dem alle. Jeg var lykkelig over å kunne oppfylle dette b u d , 

men fremdeles skjedde det ingen forandringer hjemme. For å gjøre det hele 

verre, begynte min bror å røke og drikke og han ville ikke ha noen rad fra 

På dette tidspunkt var jeg 18, og det virket som om alle mine anstrengelser 

hadde vært forgjeves. Men jeg hadde fremdeles stor tro på Gud og ble ikke 

mismodig. Jeg følte at det var noe mere jeg kunne gjøre. 

Jeg dro snart hjemmefra for å studere. Jeg tenkte på familien min hele ti-

den og lurte på hva som skjedde hjemme. Toogtyve dager senere dro jeg hjem 

på b e s ø k , og min mor møtte meg gråtende. Jeg trodde noe fryktelig var 

hendte, men hun klemte meg og sa: 'Efter at du dro bort for å studere, 

har ikke din far drukket en dråpe.' Hvor lykkelig jeg var'. M m far klem-

te m e g , og da vi gikk inn, sa min mor at den kvelden jeg dro, kom noen mor-

monmisjonærer. 'Din far har lest nesten hele Mormons bok og skal nå døpe 

seg,' sa hun. Jeg var lamslått'. 

Min far ble som et lite barn. Jeg kunne se omvendelse og ydmykhet i øynene 

hans. Han hadde virkelig forandret seg totalt. Han hadde sluttet a røke 

og drikke på en gang og forsøkte å efterleve de bud som misjonærene lærte 

ham. Han behandlet meg som en dronning og min mor og mine brødre og søs-

tre som kongelige. 

Resultatet ble at hele familien ble døpt: mine foreldre og fem av barna 

som var gamle n o k , inkludert meg selv. Min far som da var 40 år, ble ver-

dens beste far, med en usedvanlig ydmykhet; og min bror skal snart reise 

på misjon. Hva m e r e kan man ønske seg? Jeg vet at mine offer ikke var 

bortkastet, og jeg vet at Jesu Kristi evangelium har gjort vårt hjem til 

verdens lykkeligste.'" ("The Change in My Father," Ensign, feb. 1975, 

s. 42-43) 

På hvilken måte hedret søster Ayala sine foreldre? Uvordar, kan vi anven-

de det hun gjorde i vårt liv? (Skriv på tavlen: Forandre var egen oppfør-

sel) 

En annen ung søster, Lois Christensen, forteller hvordan hun har hedret 

sine foreldre: "Jeg er sikker på at min søndagsskolelærer ikke var^opp 

merksom på det umulige i sin anmodning: 'Elever' hadde hun sagt: jeg 

vil at dere skal love meg at dere i løpet av neste uke vil fortelle deres 

far at dere elsker ham.' 

Det hele virket så enkelt. Men jeg visste at jeg ikke kunne greie det. 

Kanskje hvis jeg hadde hatt en slik far som noen av de andre hadde, sa jeg 

til meg selv, så kunne jeg si disse ordene til ham. Men far var fullstendig 

inaktiv i Kirken. Han virket fullstendig følelsesløs overfor m e g , og kom-

munikasjonskløften mellom oss var vid. Vi hadde ikke snakket alvorlig sam 

men om noe på mange år. Dessuten: 'Jeg er glad i deg' var noe j e g ^ a l d n 

hadde hørt sagt i min familie. Jeg følte at jeg aldri kunne greie a gjøre 

det min søndagsskolelærer akkurat hadde bedt meg om. 

Efter avslutningsbønnen, ventet jeg til de andre hadde gått u t , og så gikk 

jeg bort til læreren m i n . 
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'Søster limes, det du har bedt oss om å gjøre, er godt. Men jeg tror jeg 
må være unnskyldet fra å utføre et slikt oppdrag. Du vet hvordan min far 
er, og jeg kan bare ikke få meg til å si noe slikt til ham.' 

Men søster Innes var ikke overbevist. Hun så på meg og sa: 'Det spiller 
ingen rolle hva din far er eller gjør, han trenger å høre disse ordene fra 
deg, akkurat like meget som noen annen far trenger å høre dem. Jeg ønsker 
at du lover meg å utføre dette oppdraget.' 

Jeg gikk med på det, og i løpet av de neste dagene, følte jeg det som en 
stor byrde. Jeg visste at jeg bare kunne bli kvitt den ved å utføre opp-
draget mitt. En kveld efter at de andre var gått til sengs, ventet jeg 
nervøst på det rette øyeblikk til å si disse ordene. Far satt og røkte 
en sigarett og reiste seg for å slå asken av i askebegeret. Men skjelvende 
og nesten uhørlig stemme sa jeg: 'Far, jeg er glad i deg.' Han stod med 
ryggen til meg, og han snudde seg ikke og sa eller gjorde ingenting. Jeg 
var sikkerpå at han ikke hadde hørt meg. Derfor gjengok jeg det svakt en 
gang til: |Far, jeg er glad i deg.' Og da, meget langsomt, snudde han seg 
mot meg. Min ufølsomme og ubevegelige fars øyne var fylt av tårer som rant 
nedover kinnene hans. Han la armene sine rundt meg og holdt meg tett inntil 
seg og kysset meg på hodet. Dette var første gang i løpet av mitt seksten-
årge liv at jeg kan huske at min far og jeg omfavnet hverandre." (Fortalt 
av Linda Marx Terry, "Telling My Father I loved Him," Ensign, feb. 1978, 
s. 51) 

Hva gjorde denne søsteren for å hedre sin far? Hvordan kan denne handlingen 
hjelpe oss t%l a hedre våre foreldre? (Skriv på tavlen: Fortell dem at 
du er glad i dem.; 

Diskuter følgende måter hvorpå vi kan hedre våre foreldre. Tilføy til 
listen på tavlen de måter som virker nyttigst for klassens medlemmer. 

Støtte opp om harmoni og enhet i familien 
Være til å stole på3 vennlige, kjærlig og velvillig innstilt 
Aldri gå noe sted eller aldri gjøre noe som våre foreldre ville skamme sea 

over å se 
Vise passende respekt for våre foreldre under alle omstendigheter 
Vise hensyn til våre foreldres følelser. 
Være til glede for dem og la dem ha grunn til å være stolte av oss 
Være en fredsstifter og et eksempel på Jesu Kristi evangelium 

Hvilke ting kan vi gjøre for å praktisere disse forslagene til å hedre våre 
foreldre? Hvordan kan vi hedre våre foreldre når vi er sammen med våre 
venner? Tilføy andre tanker til listen på tavlen. 

Av og til når vi blir minnet om at vi skal hedre våre foreldre, tenker 
vi at dette budet i første rekke gjelder små barn. Men dette budet gir 
oss ikke noen aldersbegrensning for å hedre foreldrene våre. Hvor gammle 
vi enn er, sa gjelder budet også oss. 

Vis frem bilde 16-a: Kvinne som steller en aldrende mor 

"Da Jesus var på jorden, hadde jødene forandret loven som krevde at de skul-
le hedre s m far og m o r . De sa at hvis en person ga kirken de pengene som 
han ellers ville ha brukt for å hjelpe sine foreldre, så var han ikke under 
noen forpliktelse til å dekke deres behov. Jesus påpekte overfor dem at 
de hadde brutt med Guds lov ved å gjøre det på denne måten; de hedret ikke 

7 ^ 7 °tS-,in m 0 r ' ( S e M a t t e u s 15:1-6)" (Family Home Evening Manual, 
2967j s. 167. 

Kvinne steller sin aldrende 
m o r 16-a 118 







Vis frem bilde 16-b: Rut og Naomi. 

Vi leser i Bibelen historien om Rut, som i likhet med sin svigermor, Naomi, 
og sin svigerinne, Orpa, var blitt enke. Naomi oppmuntret sine to sviger-
døtre til å vende tilbake til sine egne hjem. Orpa gjorde det, men Rut ble 
igjen hos sin svigermor, idet hun sa: "Søk ikke å overtale mig til å for-
late dig og vandre tilbake! For dit du går, vil jeg gå, og hvor du blir, 
vil jeg bli; ditt folk er mitt folk, og din Gud er min Gud; 

Hvor du dør, vil jeg dø, og der vil jeg begraves." (Rut 1:16-17) 

Rut og Naomi dro så tilbake til Moabs land hvor Rut sanket aks på åkrene og 
kunne sørge for Naomi på hennes gamle dager. 

Eva kan vi lærer av Rut om det å stelle for aldrende foreldre? 

President Joseph F . Smith har sagt: 

"Derfor barn, husk deres foreldre. De har næret dere da dere var små og 
hjelpeløse, de har gitt dere mat, klær og skolegang, de har gitt dere en 
seng å hvile i, og gjort alt som sto i deres makt for at dere skulle ha det 
godt, og efter at de har gjort alt som sto i deres makt for at dere skulle 
ha det godt; og efter at de har gjort alt dette for dere, da forsøm dem 
ikke; forsøm dem ikke når de blir svake og bøyer seg under årenes vekt, 
forlat dem ikke, men slå dere ned i nærheten av dem og gjør alt som står 
i deres makt for å fremme deres glede og velvære." (Læresetninger i evan-
geliet, s. 267) 

Hvilket ansvar har vi overfor våre foreldres fysiske behov? På hvilke må-
ter kan vi sørge for å dekke disse fysiske behov? 

Noen har foreldre som satte seg imot at de sluttet seg til Kirken. De kan 
føle at de ikke var lydige til deres ønske ved å slutte seg til Kirken, 
og at de har brutt dette budet om å hedre sine foreldre. Dette var den 
kamp Renee Pool Vorhaus, en jødisk søster, måtte gjennomgå: 

"Men - å, hvor jeg kjempet med dette - hvordan kunne jeg noensinne bli en 
mormon annet enn i tankene? Alle mine besteforeldre, tanter, onkler og 
søskenbarn døde i den andre verdenkrigs ragnarokk. Deres død, såvel som 
seks millioner andre jøders død, hadde vært bortkastet... Hvis jeg nå 
offentlig skulle påstå at Jesus var Kristus, ville jeg ikke da også erklære 
deres liv for bortkastet? Gjennom tidene hadde jødene lidt ... fordi 
de ikke ville vike fra sin forpliktelse og tro. De var blitt... jaget 
fra land til land uten beskyttelse eller tilgang til menneskenes lov... 

Hvordan kunne jeg nå fornekte og avvise mitt folk og deres troserklæring? 

Jeg elsket minnet om min familie; jeg elsket mine forfedres minne; og jeg 
elsket min jødedom. Men nå hadde jeg funnet kilden til all kjærlighet 
og for fullt ut å kunne ta del i den, innså jeg at jeg måtte bli en mormon." 
("Mine fedres Gud", Lys over Norge, mars 1979, s. 19) 

Mens hun befant seg midt oppe i dette dilemma, mottok denne søsteren en 
vakker, og kjærlig tilkjennegivelse og et vidnesbyrd om at det ikke fantes 
noe viktigere på jroden enn det å bli et medlem av den sanne Kirke. Forel-
drene hennes hadde uten tvil lært henne å søke sannhet, å elske Gud, å følge 
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sitt hjertes tilskyndelser og Åndens tilskyndelser. Den avgjørelse hun tok, 
tok hun ikke fordi hun ikke hadde respekt for dem, men for å hedre deres 
læresetninger om å adlyde Gud og å søke efter sannheten. Det er gjennom 
medlemskap i Kirken at konvertitter så kan oppmuntre sine foreldre og an-
dre til også å ta imot evangeliet. 

På hvilke måter kan en ny konvertitt vise kjærlighet og respekt for sine 
foreldre? 

Selv efter at våre foreldre er døde, kan vi hedre dem ved å leve et liv 
som de ville ha vært stolte av. Vi kan også hedre dem ved å fullføre de-
res genealogi. 

Tilføy til listen på tavlen: Leve et rettferdig liv og søke efter deres 
genealogi. 

Gjennom templets velsignelser kan vi bli forenet med vår familie for evig-
heten. Dette privilegium strekker seg utover vår nærmeste familie til 
våre forfedre som gikk forut for oss her på jorden. Om dette har eldste 
Theodore M . Burton sagt: "De (våre forfedre) ble lovet at selv om de ble 
født på en tid og et sted hvor de ikke kunne bli forkynt evangeliet i dette 
liv, så ville Gud sørge for frelsere for dem blant deres efterkommere, slik 
at de til slutt kan motta alle de velsignelser som er lovet dem. Vi er 
disse frelsere." (God's Greatest Gift, s. 233). (For ytterligere opp-
lysninger om genealogi, se leksjon 20: "Vårt genealogiske ansvar" i den-
ne håndboken.) 

KONKLUSJON 

Gjennom våre foreldre har vi fått et fysisk legeme og muligheten til å bli 
prøvet her på jorden. Vi er blitt befalt å hedre våre foreldre. Vi må hver 
for oss forsøke å gjøre dette ved å efterleve evangeliets prinsipper og 
følge Jesu Kristi eksempel. 

UTFORDRING 

Overvei hva du kan gjøre for å hedre dine foreldre. Sett opp en liste over 
ting du kan gjøre hver dag som et middel til å hedre dem. Planlegg en ak-
tivitet for å hedre dine besteforeldre. Sett deg som mål denne uken å 
enten personlig eller pr. brev, fortelle dine foreldre at du elsker og set-
ter pris på dem og oppgi minst en spesiell grunn til hvorfor du gjør det. 

YTTERLIGERE SKR IFTHENVI SN INGER 

3. Mosebok 20:9 (forbann ikke far og mor) 
Ordsprogene 6:20-22; 23:22 (følg foreldrenes læresetninger) 
Matteus 19:19 (hedre far og mor) 
1. Nephi 17:55 (Nephi befaler sine brødre å hedre sine foreldre) 
L&p 98:16 (barnas hjerter vendes til deres fedre) 

LÆRERENS FORBEREDELSE 

Før du presenterer denne leksjonen: 
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1. Sørg for tavle og kritt. 
2. Gi klassemedlemmer i oppdrag å lese eller presentere historier og skrift-

steder fra denne leksjonen. 
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Hva våre 
hjemmelærere 
kan gjøre for oss 

Leksjon 17 

Denne leksjonen tar for seg hvordan dine hjemmelærere kan styrke din fami-
lie og hvordan du kan hjelpe dem til å ivareta sitt ansvar. 

HJEMMEUERERNES ANSVAR 

"En stavspresident fortalte nylig om et av sine besøk til en juniorsøndags-
skole klasse, sammen med noen andre. Da de besøkende kom inn i klasserom-
met, ble de ønsket velkommen, og læreren som ønsket å understreke betydnin-
gen av dette besøket for barna, sa til et lite barn på første rekke: 'Hvor 
mange betydningsfulle mennesker er tilstede her idag?' Barnet reiste seg 
opp og begynte å telle høyt og kom til tallet sytten, som omfattet alle i 
rommet. Det var sytten meget betydningsfulle mennesker der den dagen, bar-
na og de besøkende I 

Det er slik Kristus også tenker, og det skulle også vi." (Marion D. Hanks 
"Every Man in His Own Place," Ensign, januar 1973, s. 127) 

Alle er betydningsfulle for vår himmelske Fader. 

Profeten Joseph Smith forsto betydningen av den enkelte og familien. Da 
Herren åpenbarte en plan for ham hvorved prestedømmet kunne ta vare på hver 
enkelt, sa han at brødrene skulle "besøke hvert enkelt medlems hjem, og 
formane dem til å bede lydelig og i lønndom, og opfylle alle deres plikter 
overfor familien." (L&p 20:47) Lærerne skal "våke over menigheten" (L&p 

Hvilke lærere er blitt bedt om å våke over familiene i Kirken? 

Idag blir disse lærerne kalt "hjemmelærere". De er kalt av Gud til å våke 
over hans folk og de skal styrke fedre på områder som kan hjelpe dem til å 
lede sine familier gjennom dette liv og tilbake til Guds nærhet. De skal 
hjelpe hver enkelt og familien til å efterleve evangeliet mere fullkomment. 

Hjemmeundervisningsprogrammet blir ledet av Kirkens generalautoriteter. Hjem 
melærerne representerer Herren, biskopen eller grenspresidenten og preste-
dømmets quorumsleder. De hjelper biskopen eller grenspresidenten å holde 
en nær kontakt med den enkelte og familiene i wardet. De hjelper til slik 
at Kirkens programmer er tilgjengelige for det enkelte medlem, faren og hans 
familie. 

En hjemme lærer velges ut blant verdige bærere av Det melkisedekske preste-
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dømme, en prest eller lærer som bærer Det aronske prestedømme, eller der det 
trenges, kan diakoner få oppdrag som hjemmelærere. Hjemmelærerne skal be-
søke hvert medlem i deres hjem minst én gang i måneden. 

Vis frem bilde 17-a: Hjemmelærere besøker en familie. 

En bror som ble kalt til å være hjemmelærer, hadde han et ønske om å tjene 
sitt folk. Han sa: ' Jeg leste kapitlet i Lære og pakter som skisserer mine 
plikter. Jeg ble spesielt grepet av tanken på å vvåke over mine fmailier 
og å være hos dem og styrke dem. r (L&p 20) 

Jeg avla et personlig løfte overfor Herren om at jeg skulle forsøke å 
'våke over mine familier' slik han ville ha gjort det... 

En av de familier jeg skulle besøke, var en enke. En dag det var snø-
storm ute, så min hustru og jeg henne idet hun kjempet seg avgårde til 
butikken. Jeg stanset bilen og fortalte henne at det ville være et pri-
vilegium for oss å kunne kjøre henne. Jeg fortalte henne at jeg ville at 
hun skulle tenke på meg som en venn, og at når som helst hun trengte hjelp, 
så skulle hun la oss få vite det. 

'Tusen takk', sa hun. 'Det er første gang en hjemmelærer har gjort noe 
slikt.' 

En kveld husket jeg at jeg aldri hadde sett henne tilstede på neen av våre 
festlige sammenkomster, og jeg bestemte meg for å finne ut hvorfor hvis jeg 
kunne gjøre det uten å fornærme henne. 

Hun var svært hyggelig da min ledsager og jeg banket på døren hennes... 

Jeg begynte omsider å snakke om våre sammenkomster. 

'Jeg må innrømme at jeg er blitt invitert fra tid til annen. Men jeg har 
aldri følt meg som en del av gruppen. Det var ingen som inviterte meg til 
å dra sammen med dem, og jeg ønsket ikke å trenge meg på.' 

Den måneden dro hun til sin første sammenkomst sammen med min hustru og 
meg. Ingen kunne være mere takknemlig enn henne. 

Senere, kom det for meg at hun ikke hadde noen stilling i wardet. Jeg 
nevnte dette for min gruppeleder som igjen snakket med biskopen. Snart 
tok enken med glede imot et kall om å undervise i Juniorsøndagsskolen. 

Gjennom disse erfaringene lærte jeg at en hjemmelærers stilling betyr å væ-
re en slags annen far for familien, formidle hjelp og fornødenheter fra 
quorumet, wardet og Kirken til hver familie og hvert enkelt medlem." ("The 
Spirit of Home Teaching", Improvement Era, juni 1967, s. 114-115) 

Hva følte denne hjemmelæreren at å "våke over familiene" virkelig betyr? 

A HJELPE HJEWEUERERNE TIL Å IVARETA SITT ANSVAR 

Vi skulle forsøke å få hjemmelærerne til å føle seg velkommen i våre hjem 
ved å sammenkalle alle familiemedlemmene når de kommer på besøk. Vi kan 
foreslå at de kommer på et tidspunkt da alle familiens medlemmer er hjemme. 
Ethvert medlem skulle ære og respektere hjemmelærerne som gode venner av 
familien. 
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Når vi har vanskeligheter eller kommer opp i krisesituasjoner, skulle vi 
oppsøke hjemmelærerne. De kan gi en prestedømmets velsignelse hvis det 
ikke er noen bærer av Det melkisedekske prestedømme i hjemmel. Vi kan hjel-
pe dem i å utføre sine kall ved å søke deres åndelige støtte i vanskelige 
tider. En hjemmelærer fortalte om et besøk til en eldre kvinne som var del-
vis invalid: "Hun var meget engstelig for et barnebarn som skulle gjennom-
gå en meget alvorlig operasjon neste dag. Hun spurte om jeg ville knele ned 
ved sengen hennes og be for barnebarnet hennes," (Boyd K . Packer, "De 
hellige dveler trygt", Lys over Norge, juli 1973, s. 273) 

HJEMMELÆRERNE OG FAMILIENS OVERHODE 

Hjemmelærerne skulle anerkjenne, støtte og styrke den presiderende myndighet 
i familien ved å arbeide gjennom ham. Hvis det er en far i hjemmet, skulle 
han anerkjennes som patriark - det familiemedlem som presiderer. Hvis det 
ikke er noen far i hjemmet skulle moren anerkjennes som den presiderende 
myndighet, og hjemmelærerne skulle arbeide gjennom henne og hjelpe henne i 
hennes oppgave. Hjemmelærerne skulle også arbeide direkte med enslige med-
lemmer som bor borte fra sin familie idet de hjelper og styrker dem og hjel-
per dem i deres behov. 

Det forventes at senior-hjemmelærerne avholder personlige intervjuer med 
faren i hver familie de er ansvarlige for. Gjennom disse samtaler kan hjem-
melærerne få kjennskap til og forståelse for problemer, behov, og omsten-
digheter i sine tildelte familier, og på den måten bedre hjelpe dem til å 
møte de utfordringer de blir stilt overfor. 

Følgende beretning viser hvordan to hjemmelærere arbeidet gjennom faren og 
på den måten var effektive i sitt kall: 

"Samuel Bowen var ikke medlem av Kirken, men fordi hans hustru og barn var 
medleinner, fikk familien Bowen mange besøk fra hjelpeorganisasjoner og 
hjemmelærere. De som kom på besøk, henvendte seg spesielt til dem som var 
medlem av Kirken i hjemmet. Følgelig trakk bror Bowen seg tilbake, eller 
han kom ikke inn under besøket... Av og til hadde også han vært tilstede 
(i Kirken). 

For et par år siden fikk familien en ny hjemmelærer - bror Walker. Efter at 
han hadde truffet dem første gang og hadde diskutert situasjonen med pres-
tedømslederen, følte bror Walker meget sterkt at han skulle konsentere sin 
oppmerksomhet om familiens overhode - bror Bowen. I de efterfølgende 
måneder gjorde han dette på en bevisst og nøye gjennomtenkt måte. Eksem-
pelvis inngikk han aldri en avtale gjennom søster Bowen om når han skulle 
komme på besøk, men han snakket med bror Bowen om dette. Og han kontaktet 
ikke barna før hah hadde tillatelse fra familiens overhode. Så begynte han 
gjentatte ganger å gå på besøk bare for å snakke med bror Bowen. Under dis-
se besøkene diskuterte han hvordan han kunne være til hjelp for hver enkelt 
i familien. Til å begynpe med følte bror Bowen seg litt forvirret over all 
den respekt som ble vist'ham siden dette ikke stemte med det vanlige mønster, 
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 di-
rekte budskap om evangeliet. 

En kveld bror Walker satt og snakket sammen alene med-bror Bowen i stuen 
hans, spurte han: fSam, hvordan kan det ha seg at du som har en så strålen-
de og aktiv familie i Kirken, aldri har overveid å bli medlem selv?' 
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Bror Walker ble nesten lamslått av svaret: 'Det er vel fordi ingen noen-
g a n g h a r 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 

i templet-" C'Nåv d u engang omvender dig3 da styrk dine brødre!" 
Handbok for Det melkisedekske prestedømme, 1974-75, s. 239-240) 

Hvilket ansvar har hustruen når hjemmelærerne ikke forstår hvordan de kan 
hjelpe et ikke-medlem eller en inaktiv ektemann? (Hjelpe dem til å bli 
kjent med mannen og foreslå måter hvorpå de kan hjelpe ham.) 

Hj emme læreren skulle støtte faren og regelmessig spørre hvordan de kan være 
til større hjelp for ham og hans familie. 

HVORDAN HJ E M C LÆRERNE KAN HJELPE FAMILIEN 

Hj emme lær erne kan hjelpe våre familier på mange måter. De kan vise hvordan 
man planlegger og leder en familiens hjemmeaften. De kan oppmuntre oss til 
a utvikle vare talenter. De kan tilby råd for å hjelpe oss med våre proble-
mer og hjelpe oss med a øke familiens åndelighet. 

Hj emmelærerne skulle tilpasse budskapet og måten å handle på til den en-
kelte og familiens behov. De har myndighet til å velsigne, veilede og styr-
ke den enkelte og familien. De trenger spesielt å våke over og hjelpe til 
med a dekke behovene hos medlemmer som lever alene og som ofte er ensomme 
og trenger den trygghet og trøst det er å vite at deres hjemmelærere har 
omsorg for dem. 

Herren forventer at foreldrene lærer sine barn evangeliet i hjemmet. For-
eldrene kan kalle pa hjemmelærerne til å hjelpe seg i dette. I e n familie 
søkte foreldrene hjemmelærernes råd angående deres atten år gamle datter 
som hadde følge med en gutt som ikke var medlem av Kirken. Foreldrene som 
tidligere hadde forsøkt a fraråde datteren å opprettholde dette forholdet 
møtte bare motstand. ' 

"Faren gikk personlig til hjemmelærerne og ba dem om tre ting. Han sa-
Nar dere besøker oss neste gang, vil jeg at dere skal presentere en leksjon 

for var familie som spesielt tar for seg tempelekteskap. Jeg vil at dere 
skal bære deres vidnesbyrd om dette prinsipp og hva det har betydd for 
dere i deres liv. Til slutt ville jeg sette pris på om dere på, forhånd for-
talte meg nar dere kommer, fordi jeg ønsker spesielt at min datter skal 
være tilstede og høre leksjonen.' 

Som avtalt presenterte hjemmelæreren og hans juniorledsager en leksjon om 
tempelekteskap og de bar sine vidnesbyrd om de velsignelser man kan hente 
ved lydighet mot denne hellige ordinans. Det kom ingen umiddelbar reaksjon 
fra datteren Stevnemøtene fortsatte. Så, sent en kveld hørte moren og 
taren henne komme hjem fra et stevnemøter med ikkemedlemmet. Hun listet 
seg straks bort til foreldrenes seng og hvisket: 

'Jeg vet at dere har vært beskymret for datteren deres, men i kveld bestemte 
jeg meg for at jeg ikke skal gifte meg utenfor templet. Helt siden hjemme-
lærerne var her og ga den leksjonen, har jeg bedt ganske mye. Nå har ie* 
mottatt svar pa mine bønner. Jeg kommer ikke til å gå ut med Tom mere '" 
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På hvilken måte hjalp hjemmelærerne denne familien? 

Hjemmelærene kan hjelpe nydøpte medlemmer til å føle seg hjemme i Kirken ved 
å presentere seks spesielle leksjoner for konvertitter i Kirken. De kan 
hjelpe nye medlemmer til å finne nye venner på sitt eget alderstrinn og 
hjelpe alle familiemedlemmene til å bli engasjert i Kirkens aktiviteter. 

Hjemmelærerne skulle være opptatte av familiens fysiske såvel som åndelige 
velferd. Efter å ha ledet en åndelig diskusjon og bønn i hjemmet, sa en 
hjemmelærer: 'Det har regnet i fire dager nå. Hvordan er taket på huset 
deres? Hvis det trenger reparasjon, så ring meg.'" (George P . Barber, 
"Home Teaching - Great Potential for Service," Improvement Era, mars 1968, 
s. 39) 

Efter et jordskjelv i Peru, ble to misjonærer bedt om å finne Kirkens med-
lemmer i sitt område og kartlegge deres behov. En av misjonærene fortel-
ler: 

"Jeg spurte om noen visste hvor jeg kunne finne Hermano Cardenas, grenspre-
sidentens førsterådgiver. Jeg ble henvist til et område i nærheten av 
leiren... Efter å ... ha hilst... spurte jeg ham om han visste hvordan vi 
kunne finne de andre brødrene og søstrene i grenen... Han tok ut et krøl-
lete papir av lommen sin og ga det til meg. 'Eldste,' sa han ydmykt, 'vi 
har gjort slik du lærte oss å gjøre da du instruerte eldstenes quorum her. 
Vi sendte ut hjemmelærerne!' På dette skitne arket stod skrevet sted, 
forhold og helsetilstand til alle så nær som to familier i grenen - og 
alle disse opplysningene var innhentet og rapportert av hjemmelærerne'." 
(H. Bruce Bowman, "Home Teachers in an Earthquake," ENSIGN/ m a r s 1978, 
s. 67) 

På hvilken måte kan denne informasjon hjelpe oss i krisesituasjoner? 

Bror George Durrant forteller om hvordan en hjemmelærer hjalp hans familie: 

"Han kom ofte hjem til oss. Når han kom, kalte han alle våre barn ved navn 
og snakket med hver enkelt av dem. Han lyttet oppmerksomt til hva de enn 
hadde å si. De visste at han brydde seg om dem. 

Når våre små barn ble velsignet, sto han sammen med meg i ringen av menn 
med prestedømmet. Efterhvert som våre barn nærmet seg den alder da de 
skulle døpes, snakket han med dem om hvor viktig denne store ordinans var. 
Når de gikk ned i vannet, var han der som et vidne og frydet seg sammen 
med oss. Hans hender ble sammen med mine lagt på deres hoder idet jeg be-
kreftet dem som medlemmer av Kirken. Da vår eldste sønn ble diakon, kom 
denne mann for å gratulere. 

Når jeg måtte reise bort i forretninger ringte han opp til min familie for 
å høre hvordan det sto til. Hver uke når vi kom, inn i kapellet, 
fant han frem til oss og hilste på oss. En gang da jeg var syk, kom han 
og en annen bror hjem til oss og salvet meg. Han knelte ofte ned sammen 
med vår familie og ba sammen med oss. 

Han prekte aldri for oss, selv om den måten han lyttet på ga oss et øn-
ske om å bli bedre. Han var ikke kjent som en læremester og heller 
ikke som en lærd m a n n , men fra og ved ham følte vi styrke og visdom. 
Han utstrålte en ånd som fikk oss til å angre og til å stole på ham. Det 
var ikke så meget det han sa som hadde innflydelse på oss, men det han 
var.(George Durrant, "Den mann jeg husker best", Lys over Norge, okt. 1970, 

129 



s. 314) 

Få et klassemedlem til å fortelle hvordan hjemmelærerne har hjulpet hennes 
familie. 

KONKLUSJON 

Hjemmelærerne representerer Herren, biskopen eller grenspresidenten og 
prestedømmets quorum for å styrke familiene åndelig og timelig. De kan 
hjelpe de familier eller enkeltpersoner de har fått tildelt, til å ha 
glede av Kirkens programmer og å oppmuntre dem til å ivareta sitt ansvar i 
Kirken og familien. Overhodet for hver familie kan samarbeide med hjemme-
lærerne for å styrke hjemmet og forberede familien til opphøyelse. 

UTFORDRING 

1. Inviter dine hjemmelærere til en spesiell hjemmeaften sammen med din 
familie en annen dag enn mandag. 

2. Bruk dine hjemmelærere når du trenger dem. Hold dem informert om per-
sonlige behov og familiens behov og forhold. 

YTTERLIGERE SKRIFTHENVISNINGER 

2. Tim. 2:2 (trofaste menn skal undervise andre) 
L&p 20:46-47 (prester skal besøke og belære) 
L&p 44:6 (eldster skal besøke de fattige og trengende) 
L&p 82:19 (enhver søke å fremme sin nestes vel) 

LÆRERENS FORBEREDELSE 

Før du presenterer denne leksjonen: 

1. Les Lære og pakter 20:46-47. 

2. Gi et klassemedlem i oppdrag å fortelle hvordan hjemmelærerne har hjul-
pet hennes familie. 

3. Gi klassemedlemmer i oppdrag å presentere eller lese historier og skrift-
steder fra denne leksjonen. 
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Å forberede 
seg på fremtiden 

Leksjon 18 

Denne leksjonen lærer deg hvordan du skal forberede deg til fremtidige be-
hov slik Herren har befalt. 

VERDIEN AV KLOK FORBEREDELSE 

Eldste Ezra Taft Benson har sagt: 

"Vi er forpliktet til å overleve, ikke bare åndelig men også fysisk. Vi 
skal ikke overleve på bekostning av prinsipper, for det er den sikreste må-
ten å lide nederlag på - men å overleve på grunn av intelligent forberedel-
se. Vi kommer til å oppleve dager da vi vil bli satt på prøve både hva 
moralsk og fysisk styrke angår." (Conference Report, apr. 1967, s. 61; 
"Prepare, Then Fear Not," Improvment Era, juni 1967, s. 59) 

Hva mente eldste Benson da han sa at vi må forberede oss ikke bare ånde-
lig, men også fysisk på fremtiden? (Herren forventer at vi tar hånd om 
våre daglige behov så godt vi kan. Vi kan ikke forvente at andre skal 
hjelpe oss hvis vi selv ikke gjør vårt beste.) 

Når Ki*rken lærer oss å forberede oss åndelig, oppmuntrer den oss til å 
forberede oss på å imøtekomme våre fysiske behov i fremtiden. I 1936 ble 
Kirkens velferdsplan introdusert som en følge av en åpenbaring til presi-
dent Heber J. Grant. Denne planen lærer oss hvordan vi på en fornuftig 
måte kan utnytte de ting Herren har gitt oss. Ved å følge den, vil vi bli 
istand til å ta hånd om oss selv og andre som kanskje trenger det. Vel-
ferdsplanen begynner med familien. 

BEREDSKAP I FAMILIEN 

Det er vår families plikt å sørge for medlemmene i familien vår. Vanligvis 
skal vi sørge for, elske og styrke hverandre i våre rettferdige bestrebelser. 
Når det oppstår problemer, skal vi hjelpe hverandre til å løse disse pro-
blemene. Plikten til å hjelpe hverandre "hviler på den enkelte når det 
gjelder dem selv, på foreldre når det gjelder barna og på barna når det 
gjelder gamle foreldre og besteforeldre." (Victor L . Brown, "Kirken og 
familien i velferdstjenesten", Lys over Norge, okt. 1976, s. 92) 

La et klassemedlem avlegge rapport om innholdet i avsnittet "Ansvar i 
familien" i Evangeliets prinsipper, leksjon 27, s. 153. Hvilket .ansvar har 
faren overfor sin familie? Hvilken har moren? Barna? 
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Det kreves forberedelse om vi skal kunne vise ekte omsorg for andre. En-
hver familie skulle planlegge å forberede seg på å ta hånd om hverandre 
under alle omstendigheter og i enhver krisesituasjon som måtte oppstå. 

Hvilke forandringer i vårt liv trenger vi å forberede oss på? (Alderdom 
dårlig helse3 flytting3 tap av den som forsørger familien, tap av arbei-
de3 omsorg for gamle foreldre eller handicappede barn) 

Herren har advart oss om at det vil komme fryktelige ulykker: haglestormer 
skal ødelegge avlingene (L&p 29:16); herjende sykdom skal komme over hele 
landet (L&p 45:31); kriger på jordens overflate (L&p 63:33); også hungers-
nød, pest og jordskjelv (Matt. 24:7). 

Hvilke krisesituasjoner bør vi forberede oss på? (Død, sykdom3 arbeids-
ledighet, brann3 hungersnød.) 

På hvilke måter kan vi forberede familien vår på disse krisesituasjonene? 
(Der det er mulig: lagre mat3 brensel og klær for et år. Sette opp et 
testamente. Unngå gjeld. Skaffe oss en yrkesutdannelse. Spare opp pen-

Medlemmer i Boston Massachusetts (USA) Stake opplevde en krise under en hard 
vinterstorm. Vinden hadde lagt sneen opp i fonner på opptil tre og en halv 
meter og veiene var stengt i flere dager. 

President Gordon Williams fra Boston Massachusetts Stake sa: "Det hendte 
i mange tilfeller at medlemmer tok fra sitt eget matlager og delte ut til 
venner og naboer som ikke kom seg til butikken." Noen bakte brød til na-
boer som ikke hadde noe matlager. Andre "delte sin hermetikk, tørrmelk 
honning og andre lagrede matvarer." 

Mellom et hundre og et hundre og femti mennesker i området døde som en følge 
av stormen. Søster Ruth Tingey, president for Hjelpeforeningen i staven, 
fortalte at hennes familie var beredt med lagret mat, vedovn og store meng-
der ved. Hun sa: "Vi følte oss helt trygge da stormen kom, på at vi kunne 
greie oss hva som enn hendte. Vi hadde opp varmingsmuligheter. Det har 
bare vært som et eventyr for oss. For enkelte mennesker har det imidlertid 
vært tragisk eller meget, meget vanskelig." (Janet Brigham, "Saints Dig 
Out, Clean Up during Harsh Winter," Ensign3 apr. 1978, s. 77-78) 

På hvilken måte påvirket beredskapen til disse familiene i Boston deres 
holdning til beredskap i familien til krisesituasjoner? 

Enhver familie som forbereder seg slik Herren har befalt oss gjennom sine 
profeter, vil kunne sørge for sine e S n e uten hjelp utenfra, selv i krise-
situasjoner. 

President Spencer W . Kimball har gitt oss følgende råd: "Vi oppmuntrer al-
le siste-dagers-hellige familier til å bli selvforsynt og uavhengige " 
( Prophet Urges Home Food Production," Church News3 3. april 1976, s. 8) 

OMRÅDER FOR FAMILIENS BEREDSKAP 

iiSfc£TlienJ'elPemidlet 1 8 ~ a : planSJ'e °Ver personlig beredskap og beredskap 

For å hjelpe oss til å bli selvforsynte og uavhengige, oppmuntrer våre ledere 
i Kirken oss til -
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Å SKAFFE OSS EN GOD YRKESUTDANNELSE 

T en vanlig familie er det som regel faren som er forsørger, men av og til, 
på grunn av sykdom, uansvarlighet fra farens side eller ulykke, må moren 
og barna arbeide for å hjelpe til med å underholde familien. Familiemed-
lemmene skulle være forberedt på å støtte familien hvis behov melder seg. 
Barna skulle forberede seg på fremtidige yrker. Mens barna vokser opp i 
hjemmet, skulle mødrene unngå å arbeide utenfor hjemmet med mindre det 
oppstår kriser. 

Eldste Marvin J. Ashton har gitt oss følgende råd for å hjelpe familiemed-
lemmer til å forbererede seg til å ta bedre jobber: "Fullfør så meget for-
mell heltidsutdannelse sommulig. Gå på kveldsskole eller ta et korrespon-
dansekurs hvor det er mulig, for å få videre utdannelse. Lær deg et spe-
sielt 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", Lys over Norge3 juli 1976, s. 24) 

Vurder følgende situasjon og hva som kan gjøres for å løse den. Jon, far 
til to små barn, er uten arbeide. Han finner en jobb og arbeider der en 
kort stund. Fordi han ikke liker arbeidet slutter han uten å ha noe nytt 
å begynne med. Husleien er ikke betalt. Foruten å ta hånd om de to små-
barna, har hans hustru helseproblemer som hindrer henne i å arbeide uten-
for hjemmet. 

Hva kunne denne familien gjøre for å løse sitt -problem? Hva skulle faren 
gjøre? Få hvilken måte kunne hustruen være til hjelp? Barna? Andre 
familiemedlemmer? Kirkens medlemmer? 

Hvis faren tar et arbeide han ikke liker, hva kan han da gjøre i mellom-
tiden for å forberede seg til et annet arbeide mens han fortsatt under-
holder familien slik han burde gjøre? Hva kan unge kvinner gjøre for å opp-
muntre unge menn til å skaffe seg bedre yrker? 

Hvorfor skulle også unge kvinner forberede seg på arbeide utenfor hjemmet 
ved å skaffe seg utdannelse? (For å kunne underholde seg selv hvis hun 
ikke gifter seg eller inntil hun gifter seg. Å underholde seg selv og 
familien hvis ektemannen dør eller blir arbeidsufør.) 

FORNUFTIG BRUK AV PENGER/ EIENDOM OG EIENDELER 

Vi må forvalte våre penger og vår eiendom klokt. Vi skulle lære våre barn 
å spare og å planlegge å bruke pengene sine fornuftig. Fornuftig bruk av 
penger hjelper oss til å avsette til familiens behov og å unngå frykt, be-
gjær og forlegenhet. Det gjør oss istand til å kunne betale tiende og of-
fergaver og å dele våre midler med andre. Det hjelper oss til å være til 
større tjeneste for andre i Kirken, samfunnet og verden. 

En familie har et forslag til hvordan man kan bruke pengene i familien: 

'"En ting som aldri går... er holdningen "Dette er mine penger, så jeg kan 
gjøre hva jeg vil med dem." Uansett om det er mannen eller kvinnen som 
skaffer pengene, skulle pengene høre like mye til den ene som den andre.'" 
(Orson Scott Card, "Familie-økonomi", Lys over Norge, mai 1979, s. 10) 

Barna kan lære seg å bruke penger ved at de blir med, når det passer, på å 
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PERSONLIG BEREDSKAP 
OG BEREDSKAP I FAMILIEN 

18-a 134 

Utvikle 
lesekyndighet 
og fortsett 
med å lære 

Skaff deg en \ 
god utdannelse 

Bruk penger, 
eiendom og 
eiendeler 
fornunftig , 

/ Ifyxk mat og lagre \ 
den og andre nødven-
dighetsartikler 

Spis riktig \ 
mat, sørg for^1 

L imosjon og 
^tilstrekkelig 
\ hvile; 

f Vær lykkelig 
og ha fred med 

hverandre 
og Gud / 



sette opp familiens budsjett. En foreldrepart forteller: 

"Da vi ønsket å kjøpe oss et piano, tok vi med barna for å se på prisen. 
Efter at vi hadde snakket om det, avgjorde vi som familie at vi kunne kjøpe 
det. Barna brydde seg ikke om at de måtte gi avkall på enkelte andre ting 
fordi de følte at de også var med på avgjørelsen." (Orson Scott Card, 
"Familie-økonomi", Lys over Norge, mai 1979, s. 10) 

Kan vi være mere forsiktige med hvor meget penger vi bruker? Hvordan kan 

vi spare penger? 

På hvilken måte gir fornuftig pengeforbruk oss fred, tilfredshet og trygg-
het i hjemmet? (Når alle familiemedlemmene har en bedre forståelse av 
hvor pengene tar veien} kan man eliminere krangler og man kan kjøpe de 
nødvendige ting først. Vissheten om at man har planlagt de nødvendige 
tingene, gir oss en følelse av trygghet.) 

DYRK MAT OG LAGRE DEN OG ANDRE NØDVENDIGHETSARTIKLER 

For å forberede familien vår på fremtiden, skulle vi begynne med å samle 
inn tilstrekkelig mat, klær og, om mulig, brensel for å kunne dekke vårt 
behov for et år. (Se Leksjon 25: "Hjemmelager" i denne håndboken for yt-
terligere informasjon.) Om mulig så skulle familien dyrke, hermetisere, sy 
og lage det de trenger, å ta vare på det vi har, er en annen måte å for-
berede oss på fremtiden på. Stopping og ellers reparasjon av våre klær og 
husholdningsartikler gir oss anledning til å kunne bruke dem lengre. 

Hva trenger du for et år? Hva gjør din familie for å forberede et års 
lager av mat3 klær og brensel? Hva mere kan du gjøre? 

SPIS RIKTIG MAT/ SØRG FOR Å FÅ MOSJON OG HVILE 

Vi skulle følge de viktigste reglene for å oppnå og bevare en god fysisk 
helse. Vi skulle spise sunn mat. Vi sktklle holde vårt hjem og våre om-
givelser rene for å unngå sykdom. Vi skulle passe på slik at vi får til-
strekkelig med hvile ved å følge Herrens råd. "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) Regelmessig mosjon efter beste evne og efter vårt 
behov er også viktig. 

Enhver familie skulle gjøre alt de kan for å være fysisk beredt. 

Hvorfor trenger vi en sterk kropp? Hvorfor er det spesielt viktig for 
unge kvinner å ta vare på helsen? Hva kan vi gjøre for å forbedre fami-
liens helsetilstand? 

VÆR LYKKELIG OG HA FRED MED HVERANDRE OG GUD 

Vår familie vil være beredt på det åndelige område av lykke og fred når 
hvert familiemedlem aksepterer livets sorger og problemer uten å la seg 
overvinne av dem. Eldste Boyd K . Packer i De tolvs råd gir oss følgende 
råd angående dette: 

"Det var meningen at livet skulle være en utfordring. Det er normalt å 
oppleve engstelse, depresjon, skuffelse eller nederlag i en viss mengde... 
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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. Vår kamp i livet har en virkelig hensikt." (JL løse 
følelsesmessige problemer på Herrens egen måte," Lys over Norqe, oktober 
1978, s. 165) 

Når utfordringene dukker opp, skulle vi elske, støtte, sette pris på og opp-
muntre andre i familien. Ved å hjelpe hverandre, utvikler vi følelsesmes-
sig styrke til å overvinne aktuelle og fremtidige problemer. 

Eldste Marvin J . Ashton i De tolvs råd forteller følgende historie om en 
familie som utviklet denne form for styrke. 

"I forbindelse med et oppdrag jeg hadde under en nylig avholdt stavskon-
feranse, hadde jeg følge med en fremstående regionalrepresentant for De 
tolv. Mens vi satt på flyet mellom Salt Lake City og San Francisco, Cali-
fornia, ble jeg grepet av hans beretning om sin hustru, tre sønner og to 
døtre. En av døtrene, den yngste som ble født for sytten år siden, døde 
i året som gikk. Hun fikk en alvorlig hjerneskade under fødselen og dette 
resulterte i at hun i de seksten årene hun levde ikke kunne vokse eller 
utvikle seg. Vedvarende omsorg fra en kjærlig mor, tålmodighet og 
varme fra en vennlig far og forståelse fra tre edle søsken gjorde sitt til 
at hun ble en meget spesiell person i familien. Jeg ble grepet av forstå-
elsens dypere dimensjoner da denne min reiseledsager fortalte meg om hvil-
ken velsignelse denne sjelen hadde vært i deres hjem. Han sa: 'Intet som 
kan kjøpes for penger kunne noensinne ha ført oss nærmere sammen i kjærlig-
het, tålmodighet og medfølelse enn omsorgen for henne gjorde.' Her var en 
tragedie... som hadde blitt til muligheter for velsignelser til et evig 
familielager og til utdeling." ("Family Home Storage," BYU Speeches of the 
Year3 1977, s . 69) 

Eldste Ashton har også sagt: "Gud har bestemt at familiemedlemmer skal 
hjelpe familiemedlemmer. Gud har bestemt at familiemedlemmer skal være 
en velsignelse for familiemedlemmer.. 

... Vi må ta familiemedlemmene ved hånden og vise vår at vår kjærlighet er 
virkelig og vedvarende." ("He Took Him by the Hand," Ensign3 januar 1974, 
s. 104) 

Vi skulle leve i kjærlighet og harmoni med andre familier også. Naboer 
skulle være hjelpsomme overfor hverandre. 

På ^ hvilken måte kan vi ved å elske våre naboer forberede oss på fremtiden? 
(Vi kan stå sammen med dem i vanskelige tider. Vi skulle Være like opptatte 
av deres ve og vel som av vårt eget. Vi kan være en støtte for hverandre.) 

UTVIKLE LESEKYNDIGHET OG FORTSETT Å UERE 

Alle skulle lære seg å lese og skrive og forstå grunnleggende matematikk. 
Når vi er^istand til å gjøre dette, kan vi få bedre betalte jobber og lære 
å bruke våre penger på en mere fornuftig måte. Vi skalle lese i Skriften 
for å lære mere om evangeliet og om hvordan Herren har lært oss å løse våre 
problemer. En utdannelse hjelper oss til å kunne tjene bedre og til å bli 
bedre husmødre. 

Efter at medlemmer i et land i Sør-Amerika hadde lært å lese, kunne man høre 
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følgende kommentar: "Det er en stor glede å kunne lese ordene i Kirkens 

salmer,' sa en elev. 

En mor uttalte at det var fint å kunne lese oppskrifter når hun skulle lage 
mat. En far sa: 'Jeg er så stolt over å kunne lese, og jeg skal lære det 
bort til min hustru og mine barn.'" (Reading Skill Brings Thrift to Indians, 
Chruch News, 25 okt. 1975, s. 5) 

Det å lese og lære holder vårt sinn våkent og gir oss nye tanker og ideer. 

President Brigham Young har sagt: 

"Vi går på en storartet skole, og vi skulle være ivrige efter å lære og 
fortsette å lagre himmelens og jordens kunnskaper og lese gode bøker... 
Les gode bøker og hent så meget visdom og forståelse som dere kan fra dem 
ved hjelp av Guds Ånd." (Discourses of Brigham Young3 s. 248) 

Vi er blitt lovet at dersom vi forbereder vår familie på alle de områder 
som står oppført på plansjen "Personlig beredskap og beredskap i familien" 
(se hjelpemiddel 18-a), "så vil mange av livets problemer kunne løses." 
Vi vil "oppleve fred i sjelen midt oppe i alt kav og all uro, sikkerhet, 
i alt det usikre, og ha livets nødvendigheter selv i knappe tider." 
(Victor L . Brown, "En oversikt over Kirkens velferdstjenester", Lys over 
Norge, juni 1976, s. 24) 

KIRKENS BEREDSKAP 

Herren har bedt oss om å hjelpe andre i tillegg til våre egne familiemedlem-

Les L&p 52:40. 

Kirken tilbyr tjeneste til enkeltmennesker og familier som ikke kan hjelpe 
seg selv. Medlemmene oppmuntres til å gi mat, klær og penger for å hjelpe 
andre medlemmer i Kirken som er i nød. Kirkens ledere bruker disse tingene 
sammen med fasteoffer for å hjelpe de fattige og trengende. Dette kan man 
med rette kalle "Kirkens bereskap". Følgende hendelse illustrerer hvordan 
"Kirkens beredskap" kan bli brukt: 

"Under den ødeleggende oversvømmelsen i Rapid City, Syd-Dakota, reagerte de 
siste-dagers-hellige øyeblikkelig for å hjelpe dem som ble offer for de 
frådende vannmassene. Gjennom Kirkens lokale organisasjon ble det skaffet 
tilveie klær, sengetøy og varm mat. Bare fra Salt Lake City ble det sendt 
en lastebil med slike ting som spebarnsmat, bleier og ulltepper." (Junior 
Wright Child, "Velferden er selve Kirken", Lys over Norge, mars 1974, s. 
101) 

President Spencer W . Kimball har sagt: 

"Vi har hørt om mange fryktelige ulykker den siste tiden. Det synes som om 
det hver dag er et jordskjelv eller en oversvømmelse eller en tornado eller 
ulykke som rammer mange mennesker. Jeg er takknemlig for å kunne se at 
vårt folk og våre ledere nå begynner å forstå prinsippet om selvhjelp... 

Jeg tror tiden konmer da det vil bli flere ulykker, flere tornadoer og 
oversvømmelser... flere jordskjelv,... jeg tror de vil øke i omfang efter-
hvert som vi nærmer oss slutten, og det må vi være forberedt på." (Con-
ference Report, april 1974, s. 183-84) 
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For at vi skal kunne overleve ulykker, må vi som Kirke og som enkeltmennes-
ker og familier være forberedt. 

Når Kirken er-fullt ut organisert i et område, får de siste-dagers-hellige 
mulighet til å arbeide sammen for å tilberede mat, klær og husholdningsartik-
ler som skal brukes i krisesituasjoner. Hellige som ikke kan hjelpe seg selv 
og hvis familier har gjort alt det de kan for å hjelpe, vil motta av disse 
varene. Vi skalle hjelpe til på alle de måter vi kan. Nåv vi utfører 
denne form for tjeneste, vil vi kunne være verdige til å motta hjelp når og 
hvis vi skulle trenge den. Vi skulle gjøre så godt vi kan for å arbeide for 
og betale for all hjelp vi mottar fra Kirken. 

KONKLUSJON 

Kirkens ledere råder oss til å ta hånd om vår familie. Dette omfatter også 
å planlegge å kunne dekke deres fremtidige behov. Herren har åpenbart at 
det vil komme mange problemer til jordens innbyggere i de siste dager. Han 
har imidlertid lovet at "hvis I er beredt, skal I ikke frykte" (L&p 38:30) 
Vi må som enkeltmennesker, familier og som Kirke forberede oss på fremtiden. 

UTFORDRING 

Studer plansjen "Personlig beredskap og beredskap i familien". Velg et 
område hvor du eller din familie trenger å forberede dere. Begynn å for-
berede dere innen dette området. Efterlev gode hélseregler. Planlegg å 
produsere mere av det dere trenger hjemme. Arbeid for å bygge opp forrådet 
for fremtiden. Vær oppmerksom på de fattiges behov; hjelp dem når du har 
mulighet for det. Hjelp til med velferdsprosjekter når du kan i ditt om-
rade. Betal et rundhåndet fasteoffer hver måned for å hjelpe dem som vir-
kelig ikke kan forsørge seg selv - enker, farløse, mentalt handicappede, 
syke eller andre som kan være rammet. 

YTTERLIGERE SKR IFTHENVI SN INGER 

1. Joh. 3:17 (å dele viser kjærlighet til Gud) 
Alma 34:28 (ta hand om de trengende) 
L&p 42:42 (arbeid for mat og klær) 

L&p 56:16-17 (de rike skulle dele; de fattige skulle arbeide) 
L&p 68: 30-32 (vi skulle ikke være dovne) 
L&p 78:7, 13-14 (forbered å bli uavhengige) 

LÆRERENS FORBEREDELSE 

Før du presenterer denne leksjonen: 

1. Studer Evangeliets prinsipper, kapitel 27, "Arbeide og personlig ansvar" 
og kapitel 37, "Ansvar i familien". 

2. Sørg fot tavle og kritt. 

3. Gi et klassemedlem i oppdrag å fortelle innholdet i avsnittet "Ansvar 
i familien" i Evangeliets prinsipper, kapitel 27, s. 153) 

4. Gi klassemedlemmer i oppdrag å presentere eller lese historier og 
skriftsteder fra denne leksjonen. 
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Familiens og 
vår personlig historie 

Formålet med denne leksjonen er å hjelpe deg til å forstå verdien av å føre 
familieopptegnelser og å lære deg hvordan du kan begynne å føre opptegnel-

Hvorfor skulle vi f øve personlige- og familieopptegnelser? 

Vis frem bilde 19-a: Ung kvinne som skriver i sin dagbok. 

Les følgende historie for klassen: 

"Under gjennomgåelsen av sin avdøde fars bøker og papirer, ble Elisabeth 
tiltrukket av noen permer merket 'Personlig historie'. Hun valgte ut en av 
dem, åpnet den og begynte å bla forsiktig i den. Der var brev, noen foto-
grafier og andre minner, og her og der en beretning om viktige begivenheter 
i familien, skrevet med farens håndskrift. Der var korte beskrivelser av 
fødselsdager, nedtegnelser av dåp og bekreftelser, og beskrivelser av fami-
lieutflukter. Det var klart for Elisabeth at hennes far hadde ment at dis-
se permene skulle inneholde hellige familieopptegnelser, for i alt han had-
de skrevet, nevnte han ofte velsignelser de hadde fått, samtidig som han 
ga uttrykk for sin takknemlighet overfor Gud. 

Elisabeth bladde gjennom flere av permene og gjenopplevet meget av sin 
fars liv. Så falt hennes øyne på en overskrift: 'Til min familie på min 
sekstiårsdag.' Denne begivenhet hadde funnet sted for ca. tolv år siden. 
Elisabeth leste langsomt gjennom disse setningene. De fortalte om det gamle 
familie-hjemmet, Elisabeths besteforeldre og hennes m o r . Hennes far hadde 
skrevet litt til hvert av sine barn. Det la seg en mild fred over Elisa-
beth da hun leste gjennom de linjene som var skrevet til henne. Det føltes 
som om faren var tilstede og talte til henne personlig. Altfor snart kom 
hun til avslutningen: 'Jeg ønsker at du skal fortsette å være trofast og 
lydig inntil du kjenner Ham like godt som jeg gjør.' 

Efter som hun leste, vokste det i Elisabeths hjerte et ønske om å følge for-
eldrenes gode eksempel og styrke de familiebånd som de hadde vsernet om." 
(Lekser for Hjelpeforeningen 1977-78, s. 10) 

Hvordan greide Elisabeths far å påvirke henne selv efter sin død? 

Det å føre og bruke hellige opptegnelser har vært viktig for Guds folk helt 
fra begynnelsen av. I Adams tid befalte Gud menneskene å føre en minnebok 
(se Mose bok 6:4-6). Moses førte også en opptegnelse (se Moses bok 1:40-41) 
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Leksjon 19 





Profetene har fra Adams tid ført opptegnelser slik Gud befalte. 

"Den hellige skrift vi har idag beretter om Guds handlemåte med sitt folk 
og de erfaringer og opplevelser de hadde. Fordi de ble skrevet under Den 
hellige ånds inspirasjon, er de blitt hellig skrift." (Theodore M . Burton, 
"The Inspiration of a Family Record," Ensign3 jan. 1977, s. 17) 

På hvilken måte har de opptegnelser som profetene har ført3 hatt invirk-
ning på våre liv? 

Selv om de fleste av oss ikke blir bedt om å nedtegne historien om Guds 
handlemåte med sitt folk i vår tid, så er vi blitt oppmuntret til å skrive 
vår egen historie. Det er spesielt viktig at vi skriver ned Guds handle-
måte med oss. Når vi er i harmoni med Ånden, "vil Herren hviske ting i vårt 
sinn, og det man da skriver kan være til inspirasjon for ens efterkommere. 
Når vi skriver ved Ånden og de leser ved Ånden, foregår det en gudlignende 
kommunikasj-on mellom oss og dem." (Theodore M . Burton, "The Inspiration 
of a Family Record," Ensign3 jan. 1977, s. 17) De opptegnelser vi fører i 
vår familie kan hjelpe til med å bygge opp troen og vidnesbyrdet hos våre 
efterkommere. 

President Spencer W . Kimball sa idet han talte på en av Kirkens general-
konferanser: "Jeg ber alle medlemmer av denne Kirke innstendig om å gå al-
vorlig inn for å fullføre sin familiehistorie, å oppmuntre sine foreldre og 
besteforeldre til å skrive dagbøker, og ikke la noen familie forlate denne 
verden uten å ha efterlatt seg minner for sine barn, barnebarn og deres ef-
terkommere. Dette er en plikt og et ansvar, og jeg ber ethvert medlem inn-
stendig om å begynne å skrive sin personlige historie, samt å skrive dag-
bok." ("Den sanne véi til liv og frelse", Lys over Norge3 oktober 1978, 
s. 6) 

Hvilken nytte kan vår familie ha av at vi skriver personlig- og 
f amiliehistorie? 

Vår tro og vart vidnesbyrd kan bli styrket ved at vi adlyder budet om å føre 
personlige- og familieopptegnelser. Vi kan bli styrket i tro og mot når 
vi gjennomgår våre erfaringer og beslutter oss for å forbedre vårt liv. 

Hva skulle en familieopptegnelse inneholde? 

Eldste Joseph Fielding Smith, en av Herrens profeter, forteller oss om en 
type opplysninger som skulle tas med i vår familieopptegnelse: "Det er nød-
vendig at vi fører en nøyaktig opptegnelse over vår familie og skriver ned 
nøyaktige fødsels-3 ekteskaps- og dødsdatoer3 ordinanser og alt som er av 
avgjørende betydning. Enhver viktig begivenhet i vårt liv skulle føres inn 
i en opptegnelse av oss3 hver enkelt." (Doctrines of Salvation3 bind 2 , 
s. 204) 

I tillegg til en minnebok, skulle våre familieopptegnelser bestå av person-
lig og familiehistorie, samt en personlig dagbok. 

PERSONLIG HISTORIE 

En personlig historie er en beretning om vårt liv og kan også inneholde his-
torier og personlige følelser. Følgende er foreslått å ta med i en person-
lig historie: 
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1. Fullt navn, 
2. Fødselsdag, måned og år; hus eller sykehus hvor født; by, fylke, stat 

eller land; familieomstendigheter ved fødselen. 

3. Far: fullt navn; fødselsdato og sted; hans fars navn; hans mors 
pikenavn. 

4. Mor, pikenavn; fødselsdato og sted; hennes fars navn; hennes mors 
pikenavn. 

5. Brødre og søstre: navn; fødselsdata og sted; navn på ektefeller og 
barn; andre opplysninger. 

6. Velsignelse: når man ble velsignet og fikk navn - dag, måned og år; 
hvor velsignet - ward, stav, by, fylke og stat eller land; velsignet 
av hvem. 

7. Dåp: hvor - b y , fylke, stat eller land; når - dag, måned og år; av 
hvem; hvor denne opptegnelsen er oppbevart - ward, stav, gren eller 
misjon. 

8. Bekreftelse: når - dag, måned og år; hvor - ward, stav, by, fylke, 
og stat eller land; av hvem; hvor dette er nedskrevet eller opp-
bevart - w a r d , stav, gren eller misjon. 

9. Patriarkalsk velsignelse: dato, sted og av hvem. 
10. Skolegang: når og hvor første skoledag, skoler gått på, lærere man 

husker best, vitnemål eller karakterbøker mottatt, spesielle opplevel-
ser. 

11. Ekteskap: med hvem; dag, måned og år; sted - by, fylke og stat 
eller land; omstendigheter rundt forlovelsestiden og giftermålet. 

12. Barndomsminner: eventyr, ulykker, tanker, fornøyelige hendelser, ven-
ner etc. 

13. Trosfremmende opplevelser: personlige; i andre familiemedlemmers liv 
som har påvirket deg; omstendigheter rundt din omvendelse til Kirken. 

14. Helse: opptegnelse som også omfatter sykdommer og ulykker. 
15. Hjemmeliv: plikter ihjemmet, hjemmeaktiviteter, forhold til brødre 

og søstre, steder hvor dere har bodd, familieutflukter og ferier, 
kjæledyr. 

16. Hobbier og talenter: musikalsk, artistisk, og skapende evner; 
leksjoner og kurser som man har tatt; ting du liker å gjøre. 

17. Mål og fremtidige planer: ting som skal utføres i yrket, kall, hjem-
me og i Kirken. 

18. Andre hendelser: ta med erfaringer i Kirken. 
19. Ta med passende bilder for å berike din historie. 

Be søstrene vurdere punktene som står oppført ovenfor. Hvorfor er disse 
tingene viktige i en historie? 

FAMILIEHISTORIE 

Familiehistorien skulle inneholde stort sett de samme opplysninger som for 
andre familiemedlemmer. Der det er mulig, kan man be familiens medlemmer 
om å skaffe tilveie sine egne opplysninger. Skriv ned historier, hendelser 
og andre opplysninger som du har hørt eller er i besittelse av om dine 
besteforeldre og avdøde slektninger. Disse kan omfatte: 

1. Nasjonal opprinnelse. 
2. Steder og datoer hvor de har bodd. 
3. Yrker 
4. Det første familiemedlem som sluttet seg til Jesu-Kristi Kirke av 

Siste Dagers Hellige; navn på misjonærer som underviste ham eller 
henne i evangeliet. 
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Før en fortegnelse for dine barn over fødsler, dødsfall, ekteskap, ordinan-
ser utført, misjoner etc., og attester for disse viktige begivenhetene. 
Oppmuntre dine barn til å føre sin egen historie og opptegnelser. 

PERSONLIG DAGBOK 

En dagbok skulle inneholde daglige eller ukentlige beskrivelser av ak-
tuelle opplevelser. Den skulle være et redskap når man skal skrive ned 
meningsfylte personlige opplevelser. 

"Lynette Kunz Bingham fra Tulsa, Oklahoma, har med seg en ... notisbok hvor 
hun enn befinner seg, selv når hun er ute og reiser. Hun noterer ned ting 
som skjer og har på denne måte en vedvarende opptegnelse som hun omsetter 
til en årlig historie. Hun skriver ned spesielt personlig inspirerende opp-
levelser, som hun deler med andre når det passer, som en oppmuntring til dem 
om å føre sine egne opptegnelser. 

'Disse erfaringene er virkelig til hjelp når du er mismodig og nedtrykt,' 
sier hun. 

'Hvis du kan veilede andre til å utføre dette spesielle arbeide, så vil 
det gi dem veiledning i deres liv.'" (Jon Webb, "Beyond Pen and Ink", 
Ensign3 jan. 1977, s. 19-20) 

President Spencer W . Kimball har utfordret enhver familie til å "lære sine 
barn helt fra barnsben av til å føre en dagbok over viktige begivenheter i 
livet - og så avgjort når de begynner å dra hjemmefra for å gå på skole el-
ler for å utføre misjonærarbeide." ("Rettferdighetens grunnvoll", Lys over 
Norge, april 1978, s. 3) 

Følgende er noen punkter man kan ta med i en personlig dagbok: 

1. Mål, håp og forventninger 
2. Yrkeserfaringer 
3. Problemer og hvordan man løser dem 
4. Gleder og sorger med familiens medlemmer 
5. Forhold til andre 
6. Ens innerste tanker 
7. Trosfremmende opplevelser 
8. Viktige familiebegivenheter 
9. Seier over det onde 
10. Spesielle læreerfåringer 
11. Personlig vidnesbyrd 
12. Råd til fremtidige generasjoner som vil lese dagboken 

Eldste Theodore M . Burton i De syttis første quorum gir oss følgende råd: 

"Vi burde som et folk skrive ned vår egen livshistorie og våre egne erfar-
inger for å danne en hellig opptegnelse for våre efterkommere. Vi må sør-
ge for å gi dem den samme oppløftende trosfremmende styrke som Den hellige 
skrift nå gir oss." ("The Inspiration of a Family Record," Ensign3  

jan. 1977, s. 17) 

Hvilken nytte keen man ha av å skrive en dagbok? 

HVORDAN MAN BEGYNNER 

Det finnes en enkel måte å begynne å føre opptegnelser på. Ifølge eldste 
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Boyd K . Packer: "Hvis du ikke vet hvor du skal begynne, så begynn med 
deg selv. Hvis du ikke vet hva slags opptegnelser du skal få fatt i og 
hvordan du skal få tak i dem, så begynn med det du allerede har." ("Some-
one Up There Loves You," Ensign3 jan. 1977, s. 10) 

Vi kan begynne med å samle materiell: fødselsattester, vélsignelsesattest-
er, dåpsattester, ordinasjonsattester og avgangsvitnesbyrd; diplomer; be-
lønninger; fotografier, etc. Alle skrevne, registrerte eller nedtegnede 
data angående ditt liv bør samles. Sorter dem og legg dem i esker, foldere 
eller arkivmapper. Sorter, skill ut og samle dem i tre hovedperioder av 
ditt liv, barndom, ungdom og voksne liv. Efter at du har samlet dette stof-
fet, kan du begynne å utarbeide din personlige historie. 

En skriftlig opptegnelse er ikke den eneste måte å oppbevare opplysninger 
på. Familie og personlige historier kan også oppbevares på kassettbånd. 
Når man skal utarbeide en muntlig opptegnelse, er det nyttig å følge en 
plan og å fortelle begivenhetene i kronologisk rekkefølge. 

Som en begynnelse, kan du få tak i en notisbok og begynne idag med å skrive 
ned noen av de punktene som er tatt opp i denne leksjonen. Sett dato hver 
gang du skriver og nummerer sidene. Ta med fullt navn på mennesker og ste-
der. Du vil lykkes hvis du organiserer din tid, og avsetter?en fast tid til 
å skrive. 

La det klassemedlem som har fått oppdraget eller en annen til å vise sin 
personlige dagbok for klassen efter av slutningsbønnen. 

KONKLUSJON 

Det har alltid vært viktig for Guds folk å føre opptegnelser. Når vi læ-
rer hvordan og begynner å skrive vår egen og familiens historie, kan vi føle 
en øket respekt og kjærlighet for familiens medlemmer. Når vi skriver i 
vår egen personlige dagbok, kan vi skrive ned viktige hendelser i vårt 
liv som kan ha en positiv virkning på våre barn. En enkelt familieoppteg-
nelse kan påvirke våre efterkommere i fremtidige generasjoner. 

UTFORDRING 

Begynn nå med å forberede din personlige historie. Planlegg en familiens 
hjemmeaften hvor dere spesielt arbeider for deres familiehistorier. Hvis 
dere ikke allerede gjør det, så begynn å føre en personlig dagbok hvor 
dere skriver ned viktige hendelser resten av deres liv. 

YTTERLIGERE SKR IRHENVI SN INGER 

Malakias 3:16-18 (De rettferdige skrevet opp i en minnebok) 
Abraham 1:28, 31 (Abraham skrev og bevarte opptegnelser) 
Moses 1:40-41; 6:4-5, 45-46 (Moses førte opptegnelser for slekten) 

LÆRERENS FORBEREDELSE 

Før du presenterer denne leksjonen: 

1. Studer forslagene i denne leksjonen til hvordan man utarbeider en 
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personlig historie og familiehistorie. Om mulig bør du samle inn noen 
av de foreslåtte ting og vise dem for klassen. 

2. Les avsnittet "føring av en personlig opptegnelse" i Evangeliets prinsip-
per, s. 226. 

3. Hvis du kjenner noen som har skrevet en dagbok eller historie, kan du 
invitere henne til klassen for å vise den frem. 

4. Gi klassemedlemmer i oppdrag å presentere eller lese historier og 
skriftsteder fra denne leksjonen. 
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Vårt 
genealogiske 
ansvar 

Leksjon 20 

Formålet med denne leksjonen er å hjelpe deg cil å oppfylle ditt genealo-
giske ansvar. 

VÅRT ANSVAR FOR DE DØDE 

Da vi ble omvendt til Jesu Kristi evangelium, var kanskje et av våre første 
ønsker å dele evangeliet med andre, og da spesielt med slektninger og nære 
venner. Vi tenkte kanskje: "Hva med mine kjære som har gått bort? Hvor-
dan skal de kunne tilhøre den sanne Kirke? Hvordan kan de motta evangeliets 
ordinanser, og særlig da de som blir utført i templene?" 

La et klassemedlem lese avsnittet "Det kan utføres ordinanser i templet for 
de døde", Evangeliets prinsipper, s. 223). 

Enhver person, levde eller død, må bli døpt inn i Kirken og derefter bli 
begavet og beseglet gjennom tempelekteskap for å kunne leve sammen med vår 
himmelske Fader i Hans rike. (se leksjon 10 "Evig ekteskap", Den siste-

dagers-hellig e kvinne> Grunnleggende håndbok for kvinner3 del A . 

Vi skulle tenke på de døde som våre kjære som venter ivrig på at tempelor-
dinansene skal bli utført for dem. President Spencer W . Kimball har sagt: 

"Noen av oss har hatt anledning til å vente på noe, eller noen, et minutt, 
en time, en dag, en^uke, ja kanskje et år. Kan dere forestille dere hvor-
dan våre forfedre må føle det; noen av dem har kanskje ventet i mange ti-
år, ja til og med i århundrer på at tempelarbeidet skal bli utført for dem? 
Jeg har ogsa forsøkt å forestille meg hvor forferdelig det må bli for oss 
å^få se dem i det neste liv og være nødt til å innrømme at vi ikke har vært 
så trofaste som vi skulle ha vært her på jorden når det gjelder å utføre dis-
se ordinanser på deres vegne." ("De ting som hører evigheten til - Befin-
ner vi oss i faresonen?", Lys over Norge3 mai 1977, s . 4) 

Siste-dagers-heHige har et ansvar overfor de døde. 

For det første må vi arbeide sammen med familiemedlemmene for å se til at 
våre forfedre tilbake til våre oldeforeldre mottar de frelsende ordinanser. 

Vis frem hjelpemiddel 20-a: Firegenerasjons-skjerna 

For det annet må vi hjelpe til der det trenges for å kunne gi de frelsende 
ordinanser til Guds andre barn. 

146 



147 20-a 

W 

2 
CO 
CO z 0 

1 
LU z 
LU o 
LU S 
CC £ 
C e 

w cfl 
>> B 
i—I (U 
Qj •»-) 
O.M 
O CO 
<u <u 
'O -U 
CJ 4J 
ti II 'O 
00 'O 0) 
i-H 'O 4J 
•©.orfl OJ W 
M-t & 4J 

C w M13 
cu e > o ai 
C O cfl 60 4J 
a m c o o n 
•H I-l 4J 
«4-1 0) 60 O CO DO 

-H W 'O O 
0) x» cd co 
«-4 J-i B 'O ft O 
rH 01 IU CO Cfl 
3 > 4J r-4 Cfl 
M JC CO Qi CO 'O 
M r-l CO <D CO 

H H T) W Tl 
« H O 3 M •©• 
> <4-1 h Px U Q 

> r-l 
Oi 
Cfl 

60 
0) 
P 

U M 
cfl O 
>4-1 S 

e c 
•1-4 -H 
a a 

H M M 
cfl o cfl o 
UM e M-l E 

05 Cfl CO CO 
^ U U £ 
Cfl cfl O 0 

M-4 M-t S B 
c c c c 
•ft -H 'H -H 
Q o o o 

j f l O c i j o f l J 2 ^ § 
^ S ^ B ^ B 

J: u-i a B t w y - 1 i F 
S r t t f l c f l O g O g 

c C f S C S C C C g 
'H >r4 *H •<-! 'H -H * 



Vårt ansvar er så å "samarbeide med andre mennesker for å se til at alle de 
billioner av mennesker som er gått bort får anledning til å motta templets 
velsignelser". (From You to Your Ancestors, s. 63). 

På hvilken måte kan vi hjelpe de døde til å motta de frelsende ordinansers 
velsignelser? Skriv opp følgende på tavlen: Vi kan hjelpe de døde ved å -
Fyl Le ut f ami Ileopptegne Iser 
Granske familiens genealogi f-ire generasjoner tilbake 
Sende inn navn til tempelarbeide 
Utføre ordinanser i templet 

UTFYLLING AV FAMILIENS GENEALOGISKE OPPTEGNELSER 

Det første skritt vi tar for å hjelpe våre forfedre til å kunne motta or-
dinansene, er a_samle inn og fylle ut familieopptegnelsene. Når vi samler 
sammen vare familieopptegnelser, samler vi samtidig inn materiell til å 
begynne pa var minnebok (se Mose bok 6:5-6). En "minnebok er en samling 
av hellige opptegnelser og familieopptegnelser. Den kan være i et hvilket 
som helst format, og kan bestå av en bok eller flere bøker. En minnebok 
skulle inneholde ting som minner deg om dine åndelige velsignelser og 
din åndelige arv." (Fra deg til dine forfedre3 s. 8) Vi skalle arbeide 
som familie for a samle inn all nødvendig informasjon som er tilgjengelig 
om oss selv og vare forfedre. (Forslag til hvordan man begynner med dette 
håndboken > J° n 1 9 ' F a m i l i e n s historie og personlig historie" i denne 

Hvilke opplysninger kan vi samle inn for å ta med i våre familieopptegnelser? 

GRANSKNING AV FAMILIENS GENEALOGI 

Du kan begynne på dine genealogiske granskninger fra de opptegnelser du har 
samlet sammen. Intet arbeide kan bli utført for de døde før de er blitt 
identifisert. Samle sammen de fakta som kan identifisere hver enkelt Få 
tak i deres fulle navn, fødselssted, fødselsdato og deres foreldres navn. 
Det a kartlegge disse navnene kalles genealogisk granskning. Vi er blitt 
bedt om a granske o g fylle ut familiens genealogi fire generasjoner tilbake 
inkludert oss selv, vare foreldre, våre besteforeldre og oldeforeldre som 
vist pa hjelpemiddel 20-a. 

Vår genealogi begynner med oss selv. Når vi granser våre familieopptegnelser 
skulle vi skrive ned all nødvendig informasjon som vi kan finne om oss 
selv. 

Derefter skulle vi skrive ned opplysningene på et stamtavleark. 

Diskuter hjelpemiddel 20-b: Stamtavleark 

Følgende er en god måte å skrive ned opplysninger på: 

1. Navn 

boks taver31 ° P P ^ 3 V d 0 d e S f o r n a v n s å vedkommendes efternavn med store 

Eksempel: Mary SMITH. 
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2. Datoer 

Skriv opp datoer i følgende rekkefølge: dag, måned, år. Måneden bør, om 
mulig, skrives helt ut, men den kan også forkortes. Eksempel: 6 Sep 1902. 
Kontroler datoene for å forsikre deg om at de er blitt skrevet ned nøyaktig. 

3. Steder 

Skriv opp steder i følende rekkefølge: by, fylke, stat eller land. Man kan 
bruke alminnelige forkortelser for land og stat. Forsikre deg om at du 
skriver komma mellom by og fylke, land og stat. For eksempel; Santos, Sao 
Paulo, Brazil. Santos er byen, Sao Paulo er staten og Brazil er landet. 

4. Dokumentasjon 

Skriv opp alle opplysningskilder for å vise hvilke opplysninger du hentet 
fra hvilke kilder. For eksempel: 1) fødselsattest i Mary Noyes eie og 
2) vielsesattest for Sam Enos og Norma Cummings. 

Be klassens medlemmer om å slå opp på det tomme firegenerasjons-stam-
tavlearket bakerst i leksjonen, hjelpemiddel 20-a. Sørg for å ha stam-
tavleark til dem som ikke har håndboken. Be hver av søstrene om å skrive 
sitt navn på den første linjen på stamtavlearket. Be søstrene fortsette 
hjemme å tilføye alle de navn de kjenner} datoer og steder. 

Vi skulle også skrive ned de opplysninger vi har om vår familie på familie-
gruppe-skjemaer. Få hver enkelt søster til å slå opp på familie gruppe-
skjemaet i slutten av leksjonen, hjelpemiddel 20-d. Sørg for å ha blanke 
familiegruppe-skjemaer til dem som ikke har håndbok. Diskuter den riktige 
måte å bruke disse familiegruppe skjemaene på. Be hver gift søster om å 
skrive sitt navn på hjelpemiddel 20-e som hustru. Be hver enslig søster 
om å skrive sitt navn som barn i den rekkefølge hun er i sin familie. Be 
søstrene om å fullføre dette skjemaet hjemme. Forklar at man må fullføre 
syv familiegruppeskjemaer for enslige søstre og åtte for de søstre som er 
gift for å fullføre firegenerasjons-programmet. Det blir altså et ark for 
hvert ektepar på stamtavlearket (se hjelpemiddel 20-a). 

Når vi har nedtegnet alle de opplysninger vi kan finne i våre familieopp-
tegnelser, så skulle vi forsøke å skaffe ytterligere opplysninger fra an-
dre familiemedlemmer. Vi kan gjøre arbeidet lettere ved også å engasjere 
andre mennesker i granskningen. Når man engasjerer andre på denne måten, 
så kan også de bli mere interessert i sin familie og i Kirken. For å kun-
ne skaffe tilveie ytterligere opplysninger, kan det bli nødvendig å under-
søke biblioteker, familiebibler og kirkebøker. 

Søk alltid Den hellige ånds inspirasjon når du gransker. 

Hvorfor er det nødvendig å søke hjelp fra Ånden når man gjør genealogiske 
granskninger? (Den hellige ånd vil bekrefte det når opplysningene er rik-
tige og vil lede oss til kilder vi kanskje ellers ikke hadde blitt klar 
over.) 

Når granskningen ledsages av tro, bønn og faste, så kan vi ofte få direkte 

hjelp fra dem som venter i åndeverdenen på at ordinansene for dem skal bli 

utført. 

Gertrude Todd er en av dem som har mottatt slik hjelp. Hun brukt flere år 
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på å søke og granske i sin ektemanns bestefars familie, Abraham Todd. 
Hun kjente foreldrens navn og at han var født i 1850 iForncett , Norfolk, 
England, men hun kunne ikke finne noen andre opplysninger om familien. 

"Til slutt la hun en morgen hele korrespondansen og alle opptegnelsene på 
bordet, og som så mange ganger før, og alltid efter en foregående faste, 
knelte hun ned og bønnfalt Herren om hjelp. Da hun reiset seg, så hun til 
sin forundring og glede ordet metodist skrevet i sort med gamle engelske 
bokstaver på det Øverste arket i haugen. 

Straks skrev hun et nytt brev, denne gangen til forstanderen i metodistkir-
ken i Forncett i England. 

Hun fikk snart svar, og samme dag kom at brev fra en eldre, pensjonert 
prest som forstanderen hadde kontaktet - ingen ringere enn en av Abraham 
Todds nevøer. Hans mor var Abraham Todds søster." 

Efter ytterligere korrespondanse, studium og granskning, fant hun alle 
opplysningene. Senere ble familien beseglet i templet. "Merkelig nok 
forsvant ordet metodist fra det arket det var skrevet på, men ikke før det 
var blitt sammenlignet med skriften på noen av familieopptegnelsene som ble 
funnet i Forncett, og det viste seg at det var samme skriften." (Hoyt Pal-
mer, "For dem som venter", Lys over Norge3 januar 1975, s. 36.) 

Når vi er hengivne i våre genealogiske undersøkelser, kan Herren hjelpe oss 
a finne opplysninger som ellers kanskje ikke hadde blitt tilgjengelige for 
oss. 

Efter at vi har fullført vårt firegenerasjonsprogram, kan vi bli spurt om å 
hjelpe til å finne andre avdødes navn. Kirken leder nå "et omfattende pro-
gram for innsamling og uttrekking av opptegnelser for å klargjøre navn for 
tempelarbeide". (George H. Fudge, "Nye retningslinjer i arbeide for de 
døde", Lys over Norge, desember 1978, s. 33.) 

President Kimball har fortalt oss følgende om dette nye programmet: 

"Kirkens medlemmer kan nå gå den annen mil gjennom å delta i å trekke ut 
disse navnene i dette progranmet som står under tilsyn av prestedømsledere 
på det lokale plan, hvor dere vil motta flere detaljer." ("Den sanne vei 
til liv og frelse," Lys over Norge, oktober 1978, s. 6) 

Å UTFØRE TEMPELQRDINANSER 

Efter å ha identifisert den døde, må man forsikre seg om at dåp, begavelse 
og besegling blir utført for vedkommende itemplet. Dette gjøres ved å sende 
inn navnene på de døde til den lokale prestedømslederen som i sin tur sender 
dem til Genealogical Department, eller forteller deg hvor du selv kan sende 
dem for at disse ordinansene skal bli utført i templet. 

Barn som dør før de er åtte år, blir beseglet til sine foreldre, men det 
blir ikke utført andre tempelordinanser for dem. Derfor er det viktig at 
man vet om hver enkelt person som står oppført på skjemaene, levde i minst 
atte ar. 

Hvis vi er verdige og kan reise til templet, kan vi selv utføre tempelordi-
nansene for våre avdøde slektninger og for andre. Å utføre denne tjenesten 
for alle som er døde, er en enormt stor oppgave som krever store anstrenge1-
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ser fra mange. 

Vi skulle forberede oss på å kunne reise til templet og hjelpe til å utføre 
arbeidet for de døde. Vårt hovedansvar efter å ha utført arbeidet for våre 
egne avdøde slektninger, er å utføre tempelordinanser for andre. 

KONKLUSJON 

Herren ønsker at alle som har levet på jorden efter åtte års-alderen, skal 
få det privilegium å kunne motta dåpen, begavelsen og de beseglende ordi-
nanser. Han har sørget for at levende kan utføre disse ordinansene. Vi 
er ansvarlige for å fylle ut familieopptegnelser, utføre genealogisk grans-
kning, sende navn til Genealogical Department og om mulig, reise til tem-
plet og utføre ordinanser der. 

Når vi har gjort alt dette, så har vi fulgt anmodningen om å "fremlegge 
i hans hellige tempel... en bok som inneholder opptegnelsen over våre døde, 
en bok verdig hans antagelse". (L&p 128:24) 

UTFORDRING 

Bruk følgende skjema for å vurdere din egen fremgang innen familiens 
genealogi: 
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Ja Nei Påbegynt 

Har du samlet og organisert dine person-
lige- og familiens opptegnelser? 

Har du begynt å føre din egen minnebok? 

Har du sendt inn slektningers navn til 
templet? 

Har du dokumentert de opplysninger du 
har sendt inn for å være sikker pl at de er 
fullstendige og nøyaktige? 

Streber du aktivt for å finne de 
opplysninger du mangler for å fullføre 
firegenerasjonsprogrammet, slik at dine 
avdøde slektninger snart kan motta de 
frelsende ordinanser? 

Samarbeider du med slektninger som også 
driver genealogisk arbeide? 

Forsøker du å oppspore andre slektninger 
for å finne ut hvilke opplysninger de 
sitter inne med? 
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YTTERLIGERE SKRIFTHENVISNINGER 

Malakias 4:5-6 (Elias' misjon) 

1. Kor. 15:29 (dåp for de døde) 
1. Peter 3:18-20 (Kristus forkynner for de døde) 
1. Peter 4:6 (evangeliet forkynt for de døde) 
L&p 128 (Instruksjoner om nøyaktige opptegnelser og dåp for de døde) 
L&p 124:26-39 (et hus skal bygges for Herren hvor man kan utføre arbeide 

for de døde) 

Joseph Smith 2:38-39 (Elias' misjon) 

LÆRERENS FORBEREDELSE 

Før du presentere denne leksjonen: 

1. Studer Evangeliets prinsipper, leksjon 40: "Tempelarbeide og genea-
logi." 

2. Sørg for en blyant til hver søster. 
3. Sørg for tavle og kritt. 
4 . Gi klassemedlemner i oppdrag å lese eller presentere historier og 

skriftsteder fra denne leksjonen. 

5. Sørg for blanke genealogiskjemaer, slik det blir nevnt i leksjonen til 
dem som ikke har håndbok. 
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Å planlegge 
sunne måltider 

Leksjon 21 

Formålet med denne leksjonen er å hjelpe deg til å planlegge sunne måltider. 

BEHOVET FOR REGELMESSIGE MÅLTIDER 

I de fleste deler av verden spiser folk tre eller fire måltider daglig. For 
at denne skikken skal ha noen hensikt, må maten vi spiser til disse måltid-
ene gi de næringsstoffer som er nødvendig for å bevare en god helse og vekst 
Når"en familie spiser sammen, kan foreldrene hjelpe hver enkelt til å spise 
en riktig blanding av sunne matsorter. I tillegg til det næringsmessige, 
så far familiens medlemmer anledning til å være sammen, be sammen som fami-
lie og dele sine opplevelser med hverandre. Foreldre kan også benytte dis-
se anledningene til å lære sine barn evangeliets prinsipper på en uformell 
måte. Når familiens medlemmer planlegger måltidet og spiser sammen, har de 
lettere for å bruke pengene på en fornuftig måte. Fullverdige familiemål-
tider minker behovet for dyre og ofte usunne mellommåltider. 

Regelmessig og planlagte måltider har også andre fordeler. Familiens med-
lemmer vet når maten blir servert og de sørger for å være hjemme på det 
tidspunkt hver dag. Kroppen fungerer bedre med regelmessige måltider enn 
den gjør med uregelmessige måltider eller mellommåltider. Vi kan arbeide 
lengre og unngår enkelte mavesykdommer ved å spise omtrent på samme tids-
punkt hver dag. Barn har også godt av regelmessige måltider. De blir ofte 
trette og grinete når de er sulten, og hvis de da får mat til regelmessige 
tider, hjelper dette på deres velbefinnende. 

En siste-dagers-hellige familie bodde ute på landet hvor det var vanlig at 
faren og de eldste guttene spiste først, og de yngste barna og mødrene 
spiste det som ble tilovers. Efter hvert som denne familien lærte mere om 
evangeliet, forandret de denne vanen. Moren forklarte at da de lærte om 
hvor viktig det var at familien spiste sine måltider sammen, og at hvert 
enkelt familiemedlem fikk fullverdig kost, så sluttet de å følge denne 
skikken. 

Hvilke fordeler har din familie av å spise sammen? (Familien blir mere 
forenet. Familieplaner, daglige hendelser og personlige opplevelser kan 
diskuteres. Måltidene er et godt tidspunkt for samtaler om evangeliet og 
for å løse familieproblemer. Det er en god tid for familien til å kunne 
slappe av og glede seg over hverandre.) 

Hvilke fordeler har din familie av å spise regelmessige måltider? (Man 
kan planlegge måltidene for å få fullverdig kost3 og kroppen fungerer bedre 
når måltidene inntas regelmessig. Familiemedlemmene kan lettere sette opp 
planer for dagen.) 
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Behovet for mat fra hver hovedgruppe. 

La den søster som har fått oppdraget, få presentere plansjen over de tre 
grunnleggende matgruppene og få klassen til å besvare de fire spørsmålene 
som star oppført under "Forberedelse". (Se hjelpemiddel 5-a, 5-b, og 5~o.) 

Ta s å o f t e s o m m u l i g m e d mats lag fra hver av de tre hovedgruppene til hvert 
måltid. Dette gir den variasjon som er nødvendig for å bevare helsen og en 
god vekst. I enkelte land er ris hovedretten til alle måltider. Det er 
mange som kun spiser ris til hvert måltid. Barna fra disse landene blir 
p a g r u n n a v d e n n e s k i k k e n o f t e s y k e eller svake og vokser ikke tilstrek-
kelig, fordi de ikke får de nødvendige vitaminer og mineraler. I et slikt 
land ble Kirkens medlemmer undervist i betydningen av å ha et tilstrekkelig 
variert kosthold. De lærte at det å spise bare ris, selv i store mengder, 
ikke ga fullverdig kost. De hadde et ordtak som sa: "Ris er ensom mat" 
for a huske på at de måtte spise mat fra hver matgruppe til hvert måltid. 
Barna i de familier i dette landet som nå spiser et variert kosthold, er 
sunnere enn nabobarna som fremdeles spiser bare ris. 

Hvilken matsort er vanligst hos oss? 

Be søstrene finne på et ordtak som kan minne dem om at de spiser mat fra 
hver av hovedgruppene til hvert måltid. Skriv opp ordtaket på tavlen. 

Bruk dette ordtaket til å tenke på måltider som harmed mat fra hver grup-
pe. Begynn planlegingen av et måltid ved å nevne vår vanligste mat. Tenk 
derefter på et matslag fra hver matgruppe som du kan spise sanmen med den-
ne hovedmatsorten. 

Vis frem plansjen du har laget som viser måltider bestående av mat fra 
hver av de tre gruppene. Få søstrene til å nevne hvilken gruppe hvert 
matslag kommer fra. Be dem kontrollere om hvert måltid inneholder mat-
slag fra hver gruppe. 

Når et måltid inneholder flere enn tre matslag, så skulle man forsikre seg 
om a t m a n har med minst et matslag fra hver gruppe. Dette ville selvsagt 
bli et stort måltid, men det inneholder minst et matslag fra hver gruppe. 

BEHOVET FOR TILSTREKKELIGE MENGDER FRA HVER MATGRUPPE 

Efter at du har innarbeidet vanenmed å tamed en matsort f ra hver matgruppe til 
hvert måltid, bør du tenke over hvor meget mat hver person trenger. Det 
er kanskje ikke tilstrekkelig med en liten porsjon fra hver gruppe. Det 
skulle være tilstrekkelig mat til at hver enkelt far minst tre eller fire 
munnfuller av hvert matslag. 

Vi må være forsiktige slik at vi ikke gjør den samme feil som en gruppe på 
ti kvinner gjorde da de en dag kokte en risrett sammen. Disse kvinnene tok 
flere kopper med ris, to skjeer tomatpuré og litt kjøtt. Da gryteretten var 
ferdig, tenkte de: "Denne retten inneholder mat fra energi-gruppen, protein-
gruppen og vekst-gruppen. Dette er en sunn rett som utgjør et måltid i seg 
selv. De hadde imidlertid ikke nok tomatpuré eller kjøtt i gryteretten 
sin til at hver av kvinnene kunne få tre eller fire munnfuller tomatsaus 
eller kjøtt. Da de lærte om behovet for å sørge for at hver person fikk 
nok m a t , ble de mere omhyggelige med de retter de tilberedte for familiene 
sine. 
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For å kunne ha tilstrekkelig mat fra hver av gruppene, kan det blir nød-

vendig å kjøpe billigere matsorter fra hver gruppe for å bruke pengene på 

en fornuftig måte. 

Henvis til plansjen som viser mat fra hver gruppe. Hvilke matsorter i hver 
gruppe kan bli for kostbare hvis vi skal kjøpe så hver enkelt får tre eller 
fire munnfuller? Hvilke matsorter innen hver gruppe vil være en billigere 
erstatning for de dyrere matsortene innen samme gruppe? 

IDEER FOR TILBEREDELSE AV SUNNE MÅLTIDER 

PLANLEGGING AV MÅLTIDER 

Før vi kjøper inn mat, bør vi planlegge hvert måltid. Forsikre deg om at 
det blir nok mat fra hver matgruppe til hver enkelt person. Det er van-
ligvis nyttig å ha med en huskelapp og å skrive opp den matsorter vi skal 
bruke til hvert måltid. 

Å SETTE OPP EN HUSKELISTE 

Det neste vi gjør, er å sette opp en liste over den mat og de mengder av 
mat vi trenger. En huskeliste hjelper oss ikke bare til å huske på de 
ting vi skal kjøpe, men den hjelper oss også å unngå å bruke penger på mat 
vi egentlig ikke trenger. Vi kan for eksempel ved hjelp av en slik liste 
unngå å kjøpe brus og sukkertøy som er dyrt og usunt. 

Med omhyggelig planlegging, handler vi også sjeldnere og kan bruke tid 
og krefter på andre viktige aktiviteter, slik en enkemann med tolv barn 
gjorde. Han visste at han ikke hadde tid til å gå til butikken hver dag, 
men han kunne dra to ganger i uken. Han planlag måltidene omhyggelig og 
visste nøyaktig hva han skulle kjøpe hver gang han var ute og handlet. 
Han lagret maten skikkelig slik at han kunne være sikker på at den var 
like frisk når familien skulle spise den. 

KJØP MATVARER I HØYSESONG 

Kjøp matvarer når det er høysesong fordi prisene da vanligvis er lavest. 
Om mulig bør du kjøpe ekstra store mengder av enkelte matslag når det er 
sesong for dem,når d e t e r m y e a v d e m , o g n å r p r i s e n e e r l a v e . T ø r k e l l e r l a g r e 

dem på annen måte til senere bruk. Det er viktig at vi planlegger på for-
hånd på denne måten for en annen årstid da visse matsorter ikke er så lett 
tilgjengelige. 

DYRK OPP HAGEN OG HOLD HUSDYR 

Mange familier dyrker frukt og grønnsaker i hagen sin. Selv om en familie 
ikke har stor hage, så kan de vanligvis dyrke noen få planter i en vindus-
kasse eller.-på gårdsplassen. Hvis hagen er svært liten, vil familien rime-
ligvis spise grønnsaker og frukt efterhvert som man høster dem. Hvis en 
familie har en forholdsvis stor have, spiser de vanligvis noe av avlingen 
mens den er fersk, og bevarer resten til senere bruk. Tørking er en fin 
måte å oppbevare mat på. 
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I mange land holder folk husdyr og fjærfe for å skaffe seg den mat de tren-

f v r ' J f f n . 6 n d e r ' k y l U n 8 e r » ^ry, griser, kaniner andre 
dyr og fisk. Dyr gir oss mat fra "vekst" gruppen. 

Det å oplante stelle og høste en hage og holde husdyr, krever planlegging. 

h v P n T f V w m P e l / i n n e U t h V° r m a n S k a l h a d y r e * e > ^ skal s p i s e -
hvem som skal føre dem og alt dette er planlegging som hjelper oss til å 
ha sunne måltider for vår familie. 

OMHYGGELIG BUDSJETTERING 

En annen type planlegging som kan hielpe oss H i 5 
a Planlegge hvordan vi skal bruke pengene"åre p å ' a n ^ T ™ m a l t l d ^ > ^ 

bruke pengene på e n ^ i o ^ ^ e V S å ^ u r ! ' ' ^ ° S S ~ å 

En annen type planlegging som kan hjelpe oss til å ha sunnere måltider, er 
a planlegge hvordan vi skal bruke pengene våre til, så vil vi kanskje finne 
ut at det er klokere a kjøpe mat for å holde oss friske enn å bruke pen-
gene pa en radio eller et armbåndsur. 

Vi oppdager kanskje også at det er klokere av oss å bruke pengene på et var-
iert kosthold innenfor de tre hovedgruppene av mat enn å bruke dem på slik-
kerier og snacks. F 

nTen
dflåuef ***** opplysningene i denne leksjonen hvis vi ennå ikke har 

KONKLUSJON 

Vi får omange fordeler både hva helse angår og når det gjelder familiefor-
hold nar vi spiser regelmessige og planlagte måltider sammen hver dag. Vå-
re måltider er sunnest nar de inneholder minst ett matslag fra hver av de 
tre hovedgruppene av mat. For at vi skal kunne få tilstrekkelig mat fra 
hver gruppe til hvert måltid, skulle hver person få minst tre eller fire 
munnfuller av hyer matsort. For at vi skal kunne tilberede måltider som 
hjelper oss til a være sunne og friske og mat som kan hjelpe våre barn til 
normal vekst, ma vi forberede oss og planlegge den maten vi kjøper eller 

UTFORDRING 

Planlegg sunne måltider for familien denne uke. Forsikre deg om at hvert 

2 a 3 V raatSorter f r a h v e r a v <*e tre hovedgruppene. Forsikre deg 
om at det er minst tre eller fire munnfuller av hver matsort til hvert 
familiemedlem til hvert måltid. Planlegg hvordan familien din skal kunne 
fortsette a fa et skikkelig variert og fullgodt kosthold som de trenger for 
a ha en god helse. Gjør dette ved å planlegge på forhånd, ved å dyrke en 
have d e r t e t er mulig og ved å tørke eller bevare og lagre mat som du 
kjøper nar det er sesong. Undersøk hvordan du bruker, pengene dine, og om 

det er mulig, forbedre deg på dette område slik at du får flere fenger du 
kan bruke på riktig mat. au 
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LÆRERENS FORBEREDELSE 

Før du presenterer denne leksjonen: 

1. Les igjennom for egen informasjon leksjon 22 "Familiens kosthold" og 

leksjon 25 "Hagebruk", i "Den siste-dagers-hellige kvinne, Grunnleg-

gende håndbok for kvinner3 del A. 

2. Noen land har annerledes måter å gruppere inn maten p å . Hvis ditt område 

bruker fire eller flere matgrupper, tilpasser du denne leksjonen slik 

at den står i samsvar med det dere lærer i deres land. 

3. Be en søster lage en plansje som viser de tre grunnleggende matgruppene 

og deres nytteverdi. Be henne skrive opp eksempler på matsorter fra 

hver gruppe slik det er vist på hjelpemiddel 5~a, 5 - b , og 5-c. Be hen-

ne forberede seg på å vise frem plansjen for klassen og få klassen til 

å hesvare følgende spørsmål: 

Hvilke tre grunnleggende matgrupper har vi? 

< Hvilken spesiell nytte har vi av hver av gruppene? 

Nevn noen eksempler på matsorter fra hver av gruppene? 

Hvilke matsorter bruker vi mest av her til lands? 

4 . Lag en plansje som viser flere måltider som inneholder matsorter fra 

alle tre grupper. 

5 . Hvis søstrene har spørsmål om hjemmeproduksjon eller budsjettering 

kan du henvise dem til Den siste-dagers-hellige kvinne3 grunnleggende 

håndbok for kvinner, del A , leksjonene 26-25 og 21, "Hjemmeproduksjon", 

"Hagebruk" og "Forvaltning av familiens finanser", i denne rekkefølge. 

6 . Gi klassemedlemmer i oppdrag å lese eller presentere historier fra 
denne leksjonen. 
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Mor og 
barn-hygiene 

Leksjon 22 

Formålet med denne leksjonen er å oppmuntre til riktig stell av mor og 
barn. 

OMSORG FOR DEN GRAVIDE KVINNE 

En familie på Filippinene sørget dypt da deres første baby døde. Senere 
konverterte de til evangeliet og sluttet seg til Kirken. Da méren ble gra-
vid igjen, spurte hun velferdsmisjonærene hva hun måtte gjøre for å få et 
sunt, normalt barn. Hun sa efterpå "Hvis jeg bare hadde visst hva jeg 
skulle gjøre, så hadde jeg ikke mistet mitt første barn." 

Under sitt neste svangerskap, gjorde hun alt som stod i hennes makt til 
å sikre at hennes neste barn skulle bli friskt, og en vakker, sunn og sterk 
baby ble født. Hun kalte barnet sitt "mormonbarnet". Folk i nabolaget kom-
menterte ofte at de aldri hadde sett et sunnere spebarn. 

En vordende mor får en spesiell anledning til å hjelpe til å danne det 
jordiske legemet til et av vår himmelske Faders åndebarn. Vårt fysiske 
legeme er så viktig at det er blitt kalt åndens tempel (1. Kor. 3:16-17) 
Vi må gjøre alt vi kan for å hjelpe til slik et hvert av våre barn blir 
riktig formet. En kvinne kan gjøre mange ting mens hun er gravid, og også 
før, for å hjelpe barnet sitt til å bli sterkt og sunt. I denne leksjonen 
vil vi lære om hva vi kan gjøre som kan være til nytte både for mor og 
barn. 

SPIS RIKTIG MAT 

Det er viktig for en gravid kvinne å ha et sunt og variert kosthold. Å 
spise riktig, har stor innvirkning på det ufødte barnet. Det å spise sunt 
er så viktig at selv unge, ugifte kvinner trenger å forberede kroppen sin 
ved omhyggelig å velge ut hva de skal spise. Når de er blitt gift, vil de 
så ha en større sjanse for å få en god helse selv og føde sunne og friske 
barn. Når en ung kvinne gjør det til en vane å spise sunn og variert kost 
i tilstrekkelig store mengder, øker hennes evne til å føde sunne og friske 
barn. Eftersom disse etablerte gode spisevanene vil følge henne inn i ek-
teskapet og graviditeten, vil hun fortsette å spise riktig mat og lære bort 
de samme gode kostvanene til sine barn. 

Spør de unge kvinnene: Hva kan dere gjøre nå for å forberede dere på å bli 
gift og få barn? 
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UNNGÅ SKADELIGE STOFFER 

En gravid kvinne skulle unngå å innta skadelige stoffer. Flere av de stoffer 
som blir spesielt nevnt i Visdomsordet, er skadelige for alle og enhver, men 
de er spesielt skadelige for babyens utvikling hvis de blir brukt av en vor-
dende mor. 

Hvilke skadelige staffer er dette? (Te, kaffe, alkohol og tobakk.) 

Kvinner skulle være svært forsiktige med å ta midler under graviditeten. 
Medisiner som kan være nyttige til andre tider, kan ha skadevirkninger på 
spebarnet, avhengig av når i svangerskapet de blir inntatt. Derfor er det 
klokt å unngå medisiner, med mindre de foreskrives av en lege som kjenner 
til at moren er gravid. 

GÅ TIL REGELMESSIG HELSEKONTROLL 

En kvinne skulle oppsøke lege eller helsestasjon så snart hun har mistanke 
om at hun kan være gravid. Legen eller sykesøsteren vil vanligvis ha 
henne tilbake til regelmessig kontroll under hele svangerskapet. Helseper-
sonell, f.eks. leger og sykepleiere, er utdannet til å identifisere kompli-
kasjoner som kan oppstå under et svangerskap. Derfor er det klokt å gå til 
regelmessig kontroll. På denne måten kan helsepersonellet oppdage om noe 
er galt og hjelpe moren til å ta sine forhåndsregler før problemet blir al-
vorlig . 

Selv om den gravide kvinne kanskje gjør alt hun kan for å verne om sitt 
fysiske velvære, kan det være at hun allikevel ikke føler seg så frisk som 
hun skulle ønske. Hun skulle være oppmerksom på at forandringer i kroppen 
kan påvirke hennes følelser, og at det er normalt for enkelte gravide 
kvinner å føle seg lykkelig for derefter å føle seg ulykkelig. Spesielt i 
de tre første månedene av svangerskapet vil hun lett komme til å føle kvalme. 
Fra tid til annen verker det i ryggen, og bena kjennes tunge. Hun bør 
forsøke å innta en positiv holdning. Når en kvinne husker sitt viktige kall 
som m o r , i denne tiden da store forandringer finner sted i kroppen hennes, 
vil det hjelpe henne til å føle seg gladere. Herrens ånd kan også hjelpe 
henne til å utvikle en gladere holdning. Hun skulle be om og søke efter 
Åndens veiledning og ledsagelse, idet hun husker at hun og hennes ektemann 
er med på den hellige prosess og opplevelse det er å kunne være medskapere 
sammen med vår himmelske Fader. 

Hvordan kan det være til hjelp for oss å vite at følelsesmessige forandrin-
ger under svangerskapet er normalt? (det forhindrer at vi blir sjokkert 
over forandringene. Det hjelper oss til å innse problemene og lære hvordan 
vi kan overvinne dem.) 

SØRG FOR HVILE OG MOSJON 

Familiens medlemmer skulle hjelpe den gravide moren når hun ikke føler seg 
frisk. En kvinne som er gravid, blir lettere trett og trenger mere søvn 
enn ellers. Det kan være nødvendig for henne å ta en liten lur midt på 
dagen eller å legge seg tidligere på kvelden. 

Eftersom mosjon er sunt og godt for alle, kan gravide kvinner vanligvis 
fortsette med vanlige øvelser under svangerskapet. Hvis hun ikke får 

163 



s æ r l i g m y e m o s j o n , k a n h u n ta s e g e n d a g l i g s p a s e r t u r . F o r u t e n å g å e r 

d e t o g s å m a n g e a n d r e f o r m e r f o r m o s j o n s o m e r g o d t e g n e t . L e g e n k a n r å d e 

d e n v o r d e n d e m o r a n g å e n d e p a s s e n d e o g n y t t i g e ø v e l s e r u n d e r s v a n g e r s k a p e t . 

Hva kan du gjøre for å hjelpe din mor3 en slektning3 en venninne eller 
nabo som er gravid? 

RENSLIGHET 

R e n s l i g h e t e r v i k t i g f o r o s s a l l e , m e n d e t e r s p e s i e l t v i k t i g f o r g r a v i d e 

k v i n n e r f o r å u n n g å s y k d o m . D e t e r v i k t i g a t m a n b r u k e r r e n t v a n n s o m d r i k -

k e v a n n ^ o g t i l m a t l a g n i n g . D e t e r a l l t i d k l o k t å v a s k e h e n d e n e e f t e r å h a 

b æ r t p å t o a l e t t e t o g f ø r m a n b e g y n n e r å t i l b e r e d e m a t . D e t e r o g s å e n g o d 

v a n e å b a d e o f t e , s l i k a t h e l e k r o p p e n b l i r h o l d t r e n , o g a b a d e o g s k i f t e 

r e n e k l æ r f ø r m a n d r a r t i l l e g e e l l e r t i l k l i n i k k e n . 

Hva vil du gjøre hvis du blir gravid3 for å forsikre deg om at det nyfødte 
barnet skal bli sunt og friskt? 

FØDSELEN 

R e n s l i g h e t e r m e g e t v i k t i g n å r e t b a r n b l i r f ø d t . M o r e n s k r o p p s k u l l e v æ r e 

r e n o g v a s k e t . D e s o m h j e l p e r t i l u n d e r f ø d s e l e n s k u l l e h a r e n e h e n d e r o g 

r e n e k l æ r . K l æ r n e s o m b a b y e n f å r p å s e g o g o m g i v e l s e n e i f ø d e s t u e n s k u l l e 

v æ r e s t e r i l e . D e s o m h j e l p e r t i l u n d e r f ø d s e l e n , e n t e n d e n f i n n e r s t e d p å 

e t s y k e h u s , f ø d s e l s s e n t e r e l l e r h j e m m e , s k u l l e v æ r e u t d a n n e t s l i k a t d e v e t 

h v a d e s k a l g j ø r e o g k a n v i t e n å r d e t e r n ø d v e n d i g m e d m e d i s i n s k h j e l p f o r 

m o r e l l e r b a r n . 

Hvor reiser kvinnene der dere bor vanligvis for å føde sine barn? 

Er disse stedene hygieniske? Har de utdannet personale? Hvis hygiene 
på disse stedene ikke er god3 hvor kan man heller dra? Hva kan dere gjøre 
for a forbedre de eksisterende fødsestedene? 

OMSORG FOR DEN NYBAKTE MOR 

TILSTREKKELIG HVILE 

E f t e r f ø d s e l e n k a n m o r e n f ø l e s e g t r e t t o g l i t e v e l t i l p a s s . H e l s e p e r s o -

n a l e t k a n h j e l p e h e n n e v e d å o p p l y s e h e n n e o m h v o r m a n g e d a g e r h u n m å u n n g å 

t u n g t a r b e i d e . H u n s k u l l e f o r t s a t t s ø r g e f o r å f å m a s s e h v i l e . F a m i l i e n s 

m e d l e m m e r s k u l l e f o r t s a t t h j e l p e h e n n e , s l i k a t h u n k a n f å d e n n ø d v e n d i g e 

h v i l e . 

RIKTIG KOSTHOLD 

D e n m a t e n n y b a k t m o r s p i s e r , e r a v s t o r b e t y d n i n g f o r h e n n e s e g e t v e l b e f i n -

n e n d e . H u n s k u l l e k u n n e s p i s e a l l d e n s u n n e m a t e n h u n e r v a n t m e d . E n m o r 

s o m a m m e r b a r n e t s i t t , t r e n g e r å s p i s e m e r e m a t f r a h v e r m a t g r u p p e f o r a 

p r o d u s e r e t i l s t r e k k e l i g . m e l k . M a t f r a a l l e m a t g r u p p e r e r v i k t i g f o r b a r -

n e t s h e l s e . H u n t r e n g e r o g s å å d r i k k e s t o r e m e n g d e r i d e n n e t i d e n . M ø d r e 

o p p d a g e r o f t e a t v i s s e m a t v a r e r d e s p i s e r s y n e s å v i r k e i n n p å b a r n e t n å r 
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det får brystmelk. Da kan hun unngå disse matvarene, men fremdeles må de 
forsikre seg om at de får en riktig variasjon i kostholdet og at de får til-
strekkelige mengder av den maten de trenger. 

Hva kan du gjøre for å hjelpe din mor3 en slektning, en venninne eller nabo 

som har et nyfødt barn? 

OMSORG FOR DEN NYFØDTE 

Riktig mat er viktig for en nyfødt. Brystmelk, spesielt i dagene efter fød-
selen, er det beste barnet kan få. Det er sjelden at barnet ikke tåler mor-
ens melk. Men når dette er tilfellet, så skulle moren sørge for en god er-
statning for barnet. Ferdig melk i pulverform er dyrt og krever ekstra stor 
forsiktighet slik at man er sikker på at det barnet får er rent og trygt å 
drikke. Spebarn trenger ofte-ytterligere værketilførsel, spesielt i varme 
og tørre klima. De kan få rent vann i en ren flaske med en steril smokk på. 
Nyfødte barn tar vanligvis til seg det de trenger og slutter så å drikke 
når de har fått nok. Eftersom brystbarn ofte ikke liker å drikke av tåte-
flakse, og da heller ikke drikker den tilleggsvæske de trenger fra flaske, 
kan det bli nødvendig å gi dem rent vann fra en ren skje. Det er best å 
ikke tilsette noe slik som sukker eller annet hvis de vil drikke vannet 
som det er. Babyen skulle få anlending til å rape flere ganger i løpet av 
måltidet slik at det ikke dannes gassansamlinger i maven, eller at de kas-
ter opp maten og får vondt i maven. De fleste spebarn raper lett når man 
legger dem over skulderen og klapper og styrker dem oppover ryggen. 

RENSLIGHET 

Renslighet er viktig for spebarn fordi de ennå ikke er motstandsdyktige nok 
mot sykdommer. Om mulig, skulle man bade spebarn hver dag. Vask ansikt, 
hode og hals først, derefter armer og ben. Man skulle vaske foldene i ar-
mene og bena ekstra godt, og så avslutte badet med å vask det mellom lårene 
Selv svært små barn kan bades, men da skulle man passe på slik at de ikke 
blir forkjølet. I enkelte klima betyr dette at man vasker og tørker en del 
av kroppen før man vasker og rørker neste del. Det kan være nyttig å hol-
de barnet innpakket i et tørt hånkle mens man bader det på denne måten. 

Mens barnet bruker bleier er det viktig å holde det rent ved å skifte 
bleie når den er våt eller tilsølet. Man skulle alltid passe på å rengjøre 
området mellom lårene på barnet før man legger på en ren bleie. Å vaske 
bleiene omhyggelig i såpevann, og skylle dem i rent vann og tørke dem i so-
len, hjelper til å reduesere irritasjoner i huden. 

BESKYTTELSE MOT FARER 

Spebarn trenger et trygt sted å sove, som for eksempel en barnekurv, en 
kasse eller en spesialseng med kanter slik at barnet ikke faller ut. Det 
er klokt å legge babyen på et fast underlag, og aldri la barnet ligge 
alene hvis det er fare for at det kan vende seg og trille ned på gulvet. 
Småbarn må også beskyttes mot fluer, andre insekter øg dyr. 

Hvis mødre i ditt område har vanskeligheter med å beskytte spebarna mot 
disse farene3 hva kan du da gjøre for å eliminere disse farene? 
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HELSESTELL 

Babyer trenger godt helsestell. Ta med barnet til en helsestasjon eller 
lege regelmessig for å gi det de vaksinasjoner det trenger for å beskyttes 
mot visse sykdommer. Helsepersonellet kan også si om barnet vokser normalt. 

KJÆRLIGHET 

Spebarn har også behov for å føle seg ønsket og elsket. Vi kan få dem til 
å føle seg elsket ved å holde og klemme dem og ved å snakke beroligende til 
dem. 

Hvilke andre ting kan vi gjøre for å at barnet skal føle at vi elsker det? 

Vi kan hjelpe et spebarn til å utvikle sitt sinn ved å snakke til det. For-
eldre og barn i en familie kan forklare vanlige ting for et lite barn ved 
å si: "Dette er en blomst", "Det er en kylling," "Se gutten". Vi kan også 
hjelpe barnet med å lære ved å gi det leker det kan leke med. Selv små 
barn lærer ved å leke med leker. De leker som sm& barn leker med, skulle 
være fargerike og vanlige ting som også finnes i hjemmet. Disse lekene 
skulle være rene eftersom barnet putter ting i munnen. Lekene skulle ikke 
ha skarpe kanter eller deler som kan gå i stykker eller svelges. 

KONKLUSJON 

Riktig kosthold, renslighet, godt helsestell, beskyttelse mot farer og 
tilstrekkelig hvile og mosjon er viktig for gravide kvinner, mødre og 
babyer. Når vi gjør alt hva vi kan for å oppnå dette, oppfyller vi vårt an-
svar for å gi hvert nytt åndebarn av vår himmelske Fader en sunn kropp. 
Mødre og barn kan fremdeles ha problemer med helsen sin selv efter at de 
har fulgt disse fremgangsmåtene. Vi forstår ikke alltid hvorfor slike ting 
skjer, men det skjer sjeldnere når vi tar godt vare på mor og b a r n . 

UTFORDRING 

Vurder dine egne helsevaner denne uke. Hvis du er gravid eller planlegger 
å^få barn i fremtiden, så begynn å foreta de nødvendige forandringer som 
må til for at dine barn kan få største mulig sjanse til å bli født med et 
sterkt og sunt legeme. 

Forsøk å finne ut hva du kan gjøre for å hjelpe en som er gravid eller en 
nybakt mor, og gjør det så om mulig. Lag en sikker leke for et barn du 
kjenner og øv deg på å vise dette barnet hvor høyt du elsker det. 

LÆRERENS FORBEREDELSE 

Før du presenterer denne leksjonen: 

1. Les gjennom lekse 23 "Kosthold for mor og barn", leksjon 24 "Beskyt-
telse mot sykdom", i Den siste-dagers-hellige kvinne, Grunnleggende-
håndbok for kvinner3 del A . Hvis søstrene har spørsmål, kan du henvise 
dem til de leksjoner som besvarer disse sprøsmålene. 

2. Vurder hvilke deler av denne leksjonen dere bør legge spesielt vekt 
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på der dere bor. Forsikre deg ora at du tenker på de gode vanene dere 
har som er vanlige. Oppmuntre mødre til å fortsette med disse gode 
vanene som de allerede bruker. 

3. Gi klassemedlemmer i oppdrag å presentere eller lese historier og skrift-
steder fra denne leksjonen. 
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Førstehjelp, del 1 Leksjon 23 

Denne leksjonen vil hjelpe deg til å lære hvordan du kan unngå ulykker, 
opptre rolig og være til nytte hvis og når ulykker oppstår, og gi første-
hjelp når det er påkrevet. 

Å TA VARE PÅ VÅRT DØDELIGE LEGEME 

Som ^medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige innser vi at bå-
de vårt temporære velbefinnende og vårt åndelige velbefinnende er viktig. 
Ved å lære oss å unngå ulykker og hvordan vi skal ta hånd om noen vanlige 
ulykker hvis og når de inntreffer, blir vi bedre rustet til å beskytte og 
ta godt vare på vårt dødelige legeme. Det er også viktig at vi har den 
grunnleggende kunnskap og opplæring i førstehjelp. Når vi er forberedt på 
denne måten, er vi bedre istand til å tjene og velsigne andre såvel som 

La den søster som har fått oppdraget, fortelle i korthet lignelsen om den 
barmhjertige samaritan (se Lukas 10:25-3?) 

Les Lukas 10: 34. 

Hva gjorde samaritaneren? (Ga førstehjelp slik det var kjent og ble prak-
tisert i hans tid der han levde.) 

HVORDAN FORHINDRE ULYKKER 

En ulykke er en uventet hendelse som skader en eller annen. Uheldigvis er 
det av og til de^fysiske lidelser, anger eller sorg vi føler efter en ulykke 
som får oss til å finne ut hvordan vi skal hindre at en lignende ulykke 
skjer igjen. Vi innser hvor tåpelig det er å vente til noen blir skadet 
før vi oppdrager hva vi kunne hå gjort for å unngå ulykken. 

Eldste Loren C . Dunn i De syttis første quorum forteller om en hendelse 
der han fortalte sin datter at hun måtte være forsiktig, men hvor dette ikke 
forhindret ulykken. "Vi har en tre år gammel datter som vi elsker svært 
meget. For ikke så lenge siden satt jeg og studerte ved skrivebordet mitt, 
og hun var i sanme rom og lekte med et glass vann som stod på skrivebordet. 
Da hun!løftet opp det store glasset med de små hendene sine, gjentok jeg 
advarselen om at hun måtte være forsiktig slik at hun ikke mistet glasset, 
hvilket hun selvfølgelig til slutt gjorde. Det ble knust i fallet og glass-
bitene spredte seg utover hele gulvet i alle retninger... 
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Eftersom hun ofte leker i rommet barbent, løftet jeg henne ut og gjorde mitt 

beste for å få sopet bort glassbitene. Men tanken slo meg at jeg kanskje^ 

ikke hadde fått tak i alle glassbitene og at hun senere en gang kanskje vil-

le leke i rommet og bli skadet i bena av disse bitene jeg ikke hadde fått 

m e d , og da ville hun på ny måtte lide for det hun hadde gjort." (Conference 

Report, okt. 1969, s. 13-14. Også sitert av Leon R . Hartshorn, comp., i 

"Splinters of Glass", Outstanding Ste ri (-.s by General Authorities, bind 2, 

s. 93-94.) 

Vi føler ofte at det å fortelle noen at de må være forsiktige, er tilstrek-

kelig til å forhindre ulykker. Men vi kan vanligvis forhindre dem på en 

mere effektiv måte ved å gjøre noe for å forandre den farlige situasjonen. 

Hva kunne foreldre eller større barn gjøre for å hjelpe til å forhindre at 

en slik ulykke som fortalt ovenfor skjev? (Flytte den farlige gjenstanden 

ut av rekkevidde, finne noe tryggere enn glasset som barnet kan leke med, 

la barnet bruke tingen på en trygg måte som for eksempel å drikke mens det 

sitter på gulvet istedenfor å leke mea det.) 

Vi har trolig alle sammen opplevet uheldige ting som resultat av ulykker i 

vårt hjem. Eftersom de fleste ulykker inntreffer i eller i nærheten av vå-

re hjem, så la oss vurdere noen av de vanligste årsaker og hva vi kan gjøre 

for å forhindre at de inntreffer. 

FARLIGE STOFFER 

Enkelte av de stoffer vi har i hjemmet er giftige hvis vi spiser eller 

drikker dem. Parafin og andre brense lo 1 .j er, er f or eksempel giftige. De-

sinfeksjonsmidler er også skadelige hvis vi inntar dem eller hvis de blir 

liggende på huden for lenge. Lut (SOTT. brukes til såpefremstilling) , bleke-

middel, rensemiddel og poléringsmiddel er også farlige stoffer. 

Hvilke farlige væsker eller pulverst< ffer har folk vanligvis hjemme hos 

seg der dere bor? 

En annen type farlige stoffer er medisiner. Medisiner kan være nyttige for 

syke mennesker, men de kan være farlige hvis de ikke blir brukt på riktig 

m å t e . Det er uklokt å ta vare på medisiner efter at man er helbredet for 

den sykdommen man fikk dem m o t . Eftersom tiden går blir enkelt medisiner 

enten sterkere eller svakere og beholder ikke den helbredende virkning som 

de hadde da de ble kjøpt. Når man tar vare på ubrukt medisin, kan man 

glemme hvilken sykdom de ble gitt mot, og hvis man da tar medisinen for en 

annen sykdom, kan situasjoen forverre seg. Fordi en medisin som er fore-

skrevet for en persons sykdom kan være unyttig eller skadelig for en 

annen med samme sykdom, er det best at kun den som har fått foreskrevet 

medisinen tar den. Medisiner kan også være skadelige hvis man tar dem i 

feil doser. Det er spesielt viktig å passe på at barn kun får den fore-

skrevne m e n g d e , som vanligvis er betydelig mindre enn den mengde voskne 

mennesker får. 

Viktigheten av å oppbevare all medisin utenfor barnas rekkevidde, 

illustreres av følgende fortelling: 
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En dag da en liten gutt ble syk, tok hans mor og far ham med til sykehuset 
Legen undersøkte barnet og skrev ut noen medisiner til h a m . Efter at de 
var kommet h j e m , lot foreldrene gutten få være alene på rommet sitt mens 
de var travelt opptatte utenfor huset. Mens de var u t e , fant gutten medi-
sin flasken og drakk opp hele innholdet på en gang . Det var meningen at 
han bare skulle ta to teskjeer hver fjerde time. Da foreldrene kom inn til 
ham oppdaget de at han v a r alvorlig syk. De rakk ikke å gjøre noe og bar-
net døde. 

Hva skulle en familie gjøre for å forhindre at slike ulykker inntreffer? 
Pa hvilken måte kan hvert enkelt familiemedlem hjelpe til å forhindre slike 
ulykker? 

Fordi mange farlige stoffer er nyttige, har vi dem i våre hjem til riktig 

bruk. Vi skulle imidlertid gjøre alt vi kan for å forhindre at noen spi-

ser eller drikker dem ved en feiltagelse eller berører dem i for lang tid 

ved a merke de beholdere de oppbevares i med navnet på medisinen. 

Vis frem hjelpemiddel 23 - a: Å merke farlige stoffer 

Et enkelt bilde kan advare m o t giftige stoffer. De som ikke kan lese kan 

lære hva dette symbolet eller bildet b e t y r , nemlig "Fare!" eller "Gift!" 

Man skulle oppbevare farlige stoffer på en hylle høyt oppe eller i et låst 
skap hvor barna ikke kan få tak i dem. 

Sett deg inn i hvilke f orskj el lige motgifter som finnes for giftige væsker 
i husholdningen og andre giftstoffer der dere bor. Lær deg hvor man kan 
ringe efter profesjonell medisinsk hjelp og hva man bør gjøre i tilfelle 
noen ved uhell drikker eller blir forgiftet av giftige stoffer. 

Hva kan vi gjøre i våre hjem for å forhindre forgiftninger? 

FARLIGE GJENSTANDER 

I de fleste hjem finnes gjenstander som har skarpe eller spisse hjørner 

Kniver, sakser og redskaper er for eksempel potensielle farer. Vi kan 

tilegne oss visse vaner i bruken av disse for å gjøre v å r t hjem tryggere. 

Vi kan alltid legge bort skarpe ting slik at små barn ikke får tak i d e m . 
Hvis vi lar en kniv ligge pa en utrygt sted bare et Øyeblikk, kan et lite 
barn fa tak i den og skade seg selv. 

Vis frem hjelpemiddel 23-b: Kvinne gir piken en saks. 

Noen redskaper kan bruke, både på en farlig og en ufarlig m å t e . Bruk kniv-
er med kontrollerte bevegelser når andre er i nærheten for å unngå å miste 
kontrollen og skjære dem ved et uhell. Sørg for eksempel for å venne deg 
til a gi disse gjenstandene til andre ved at du lar den skarpe delen peke 
bort fra vedkommende du gir den til. Vi skulle lære oss andre måter å 
bruke og bære med oss kniver og andre farlige redskaper på som om mulig 
ville være tryggere, og lære våre barn hvordan de på en trygg måte kan bære 
og bruke slike redskaper. 

Sett merkelapper på farlige 

stoffer 23-a 
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Fyrstikker er nyttige når de blir brukt på riktig måte. Men det å leke 
med eller bruke fyrstikker på en skjødesløs måte kan forårsake store skad 
er og ødeleggelser. Oppbevar fyrstikker utenfor barnas rekkevidde. 

Hvor kan vi oppbevare disse farlige gjenstandene for å forhindre ulykker? 
Hvilke spesielle forandringer kan vi foreta når det gjelder vår egen 
bruk eller barnas bruk av farlige gjenstander? 

FARLIGE SITUASJONER 

Spesielle situasjoner kan resultere i ulykker forskjellige fra sted til 
sted, ja selv fra hjem til hjam. Enkelte situasjoner er imidlertid vanlige 
og kan forandres for å forhindre at ulykker inntreffer. 

Mange uhell skjer når noen skal klatre opp på en ustø gjenstand for å for-
søke å nå opp til ting høyt oppe innendørs eller i hagen. For å forhindre 
slike uhell, bør vi omhyggelig velge noe stødig å stå på, eller få noen til 
å stå nede og holde i det vi står på. Når vi tar oss tid til å gjøre dette 
kan vi ofte forhindre at alvorlige ulykker inntreffer. 

Ulykker kan også inntreffe når vi sklir på noe som er sølet ut på gulvet 
og som vi ikke har tørket opp. Det er også lett å snuble over noe som er 
blitt efterlatt et sted hvor det ikke hører hjemme. Barn kan legge igjen 
en ball eller et annet leketøy på et trappetrin^, og noen kan komme gående 
som ikke ser ned og oppdager leken. Noen familier synes det er nyttig å 
følge regelen om alltid å legge tilbake tingene på det sted de hører hjem-
me så snart de ikke blir brukt lengre. Dette minsker i stor grad faren for 
at noen skal snuble i uventede gjenstander. 

Hvilke lokale situasjoner forårsaker fall? 

Hvilke spesielle ting kan man gjøre for å forhindre at ulykker inntreffer? 

Unngå å la barn sitte ubevoktet på steder hvor det er fare for at de kan 
brenne seg på kokende vann, eller hvor de kan drukne. La heller ikke barna 
få leke med elektriske innretninger hvis det er fare for at de kan få støt 
eller bli brent. 

Hjemmeulykker skjer ofte der man koker og lager mat. I noen hjem hvor man 
lager mat over åpen ild på gulvet eller bakken, hender det ofte at små barn 
blir brent ved at de kommer for nær ilden. Det ville være tryggere om man 
flyttet ildstedet omkring en meter over bakken. Når man koker mat over gulv-
høyde, hindrer man små barn i å krabbe for nær ilden, og det holder støv og 
skitt fra bena våre borte fra maten og gjør dfet renere og tryggere for oss 
å spise. 

I hjem hvor man bruker komfyr eller et ildsted over gulvhøyde, skulle man 
passe på slik at grytehåndtak ikke stikker utenfor oven. Barn kan greie å 
rekke opp og gripe fattii håndtaket og dra den varme maten eller væsken ned 
slik at de får den over seg. 

Er det vanlig at det skjer ulykker rundt der du lager mat i ditt hjem? 
Hvis det er tilfellet, hva kan du da gjøre for å trygge dette stedet bedre? 

23-b Kvinne gir en pike saksen 
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Åv^og til blir talglys, parafinlamper og varmeovner satt for nære noe annet, 
slik at det tar fyr. Vindusgardiner som for eksempel blåser i nærheten av 
apen ild, kan ta fyr. En eske som står for nær en ovn eller et ildsted kan 
ta fyr når man har sterk varme på. 

Hvis dette ev pvoblemev som finnes i ditt hjem3 hva kan du da gjøve fov å 
ehmzneve dem? Hvilke andve farlige situasjonev kan fovåvsake ulykkev? 

Hva kan du gjøve fov å gjøve disse situasjonene tvyggeve? 

Å OPPTRE ROLIG OG FORNUTIG NÅR ULYKKER INNTREFFER 

Det er viktig å forholde seg rolig når vi skal hjelpe noen som er såret. 
Vedkommende kan være alvorlig såret, men vi skulle allikevel forholde oss 
rolige og forsøke a berolige pasienten. Offeret vil ofte reagere slik de 
som tar hand om ham reagerer. Hvis vi gråter eller blir hysteriske, kan 
vedkommende tro at skaden er alvorligere enn den i virkeligheten er. Ved-
kommende kan bli sa motløs at han tror han komme til å dø og vil ikke ha noe 
hjelp. A gi førstehjelp på en rolig måte kan minske eller forhindre en 
sjokkreaksjon fra pasienten. Vi må vite hva vi spesielt skal foreta oss 
efter at alminnelige ulykker har skjedd, slik at vi kan handle målbevisst 
og med kunnskap._ Fra tid til annen skulle vi øve oss litt på de teknikker 
vi finner i leksjon 24 "Førstehjelp, del 2". Vi skulle lære de eldste barna 
vare disse fremgangsmåtene også, slik at de kan være forberedt i tilfelle 
en krisesituasjon skulle oppstå. Det er nyttig å ha en vedvarende bønn i 
v a r m h j e r t e under en krisesituasjon for å være bedre rustet til å motta 
inspirert veiledning. 

NØDVENDIG FØRSTEHJELPSUTSTYR 

f ^ U ^ - å i 8 j 0 r e , V å
n

r , e h j e m t r y g S e r e m o t u l y k k e r og lære oss de alminneligste 
førstehjelpesteknikker, kan vi også forberede oss ved å ha førstehjelps-
utstyr i hjemmet vårt. Da vil vi kunne ha de ting som trenges for å komme 
hurtig til hjelp hvis det skulle oppstå en nødsituasjon. Selv om det 
førstehjelpsutstyr hver enkelt familie vil oppbevare kan variere noe er 
det allikevel visse grunnleggende ting som skulle være med. 

SÅPE 

Sape er nødvendig for a kunne vaske bort skitt, stener og glassbiter fra 
sar. Vx skulle bruke den såpen vi til vanlig bruker og passe på at vi har 
noe sape til bruk for førstehjelp. Den som yter førstehjelp, skulle 
vaske hendene s m e omhyggelig med såpe og vann for å hindre at det oppstår 
ytterligere infeksjoner. 

RENT VANN 

Hvis dette ikke er tilgjengelig på kort varsel, bør man lagre en beholder 
med rent vann til førstehjelpsbruk for å vaske sår med. 

ANTISEPTISKE MIDLER 

Dette er sterkere enn såpe og vann og hjelper til å hindre infeksjoner. 

Sprit, pyrisept eller 2 prosent jodoppløsning er vanlige antiseptiske mid-
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RENE KLUTER 

Disse kan brukes som bandasje. For å lage bandasje, kan man stryke et 
rent tøystykke med strykejern helt til det er gjennomvarmet eller til og 
med litt svidd. Vask hendene før du pakker inn de strøkne tørkleene i et 
annet rent klede. Dette utgjør en sikker bandasje for et blødende sår. 

BREKKMIDDEL 

Brekkmiddel forårsaker at man kaster opp, og dette er en del av førstehjel-
pen for enkelte forgiftninger. Man kan kjøpe brekkmiddel på apotek. Hvis 
dette ikke er tilgjengelig, kan helsepersonell anbefale andre midler man kan 
oppbevare blant førstehjelpsutstyret . 

INNVIET OLJE 

Prestedømsbærere bruker olivenolje som er blitt spesielt velsignet eller inn-
viet når de salver en som er syk eller skadet. Spør dine prestedømsledere 
om hvordan du kan oppbevare en liten flaske med innviet olje. Oppbevar den-
ne sammen med det andre førstehjelpsutstyret du har, slik at prestedømsbær-
ere kan bruke den i krisesituasjoner eller i andre situasjoner da det er 
nødvendig. 

OPPBEVARINGSSTED 

Det utstyr som tidligere er nev , skulle oppbevares i en beholder som be-
skytter mot støv og fuktighet. Beholderen skulle oppbevares på et trygt 
sted hvor små barn ikke kan få tak i og åpne den. Vi skulle lære eldre 
barn hvordan de skal gi enkel førstehjelp og forsikre oss om at de kan få 
tak i utstyret når en krise oppstår. 

FERDIGE BANDASJER 

Man kan også oppbevare plaster, forskjellige typer bandasjer, gazbind 
etc. 

KONKLUSJON 

Vi kan forhindre mange ulykker ved å gjøre vårt hjem til et tryggere sted. 
Farlige stoffer skulle for eksempel oppbevares slik at de ikke kan skade 
barn eller andre. Farlige gjenstander kan oppbevares og brukes slik at de 
ikke skader noen. Vi kan eliminere farlige situasjoner, overvåke barnas ak-
tiviteter for å forsikre oss om at de er trygge, og oppbevare førstehjelps-
utstyr i vårt hjem. Vi skulle være forberedt til å kunne gi enkel første-
hjelp til en såret person på en rolig og fornuftig måte. 

UTFORDRING 

Se nøye gjennom hjemmet ditt følgende uke. Bruk og oppbevar farlige stof-
fer og gjenstander på en trygg og sikker måte. Eliminer farlige situasjon-
er. Hvis du ikke allerede har gjort det, så begynn å samle førstehjelps-
utstyr. 
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LÆRERENS FORBEREDELSE 

Før du presenterer denne leksjonen: 

1. Vurder hvilke av disse problemene som er tatt opp i denne leksjonen, 
som er alminnelige der dere bor. Legg vekt på de deler av leksjonen 
som spesielt trenges å bli fremhevet. Ros søstrene for de sikkerhets-
metoder de allerede bruker. 

2. Be en søster om å foreta et kort sammendrag av lignelsen om den barm-
hjertige samaritan (Lukas 10:25-37) som hun presenterer for klassen. 

3. Søstre som har spørsmål angående prestedømsbærere som salver syke el-
ler sårede kan henvises til leksjon 12 "Prestedømsordinanser" i 

Den siste-dagers-hellige kvinne3 Grunnleggende håndbok for kvinner, 
del A. 

4. Gi klassemedlemmer i oppdrag å lese eller presentere historier og skrift-
steder fra denne leksjonen. 
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Førstehjelp, del 2 Leksjon 24 

Denne leksjonen vil hjelpe deg å lære hvordan du kan gi førstehjelp for 

noen av de alminnelige skader som kan oppstå. 

FORBEREDELSE TIL Å GI FØRSTEHJELP 

Det er alltid det beste om man kan forhindre at u l y k k e r inntreffer. Mange 
måter hvorpå man kan forhindre at ulykker og uhell inntreffer, ble tatt opp 
i leksjon 23 "Førstehjelp, del 1". Til tross for alle forhåndsregler, så 
vil det imidlertid allikevel oppstå ulykker, og vi trenger alle å lære hvor-
dan vi kan gi førstehjelp i noen av de alminneligste tilfellene. 

Når en ulykke inntreffer, må man ta hånd om problemene efter alvorlighets-
grad for å redde offerets liv. For det første må vi, omnødvendig, fjerne of-
feret fra en farlig situasjon, som for eksempel fra en brennende bygning. 
For det annet må vi få ham til å puste. For det tredje kan vi konsentrere 
vår oppmerksomhet om alvorlige blødninger. For det fjerde undersøker vi om 
det foreligger en forgiftning. Det femte vi undersøker er om vedkommende 
er i sjokktilstand, og gir.behandling for dette. Gi derefter ytterligere 
førstehjelp om nødvendig. Hvis skaden er alvorlig, bør du søke legehjelp. 
Hvis det er flere mennesker tilstede, kan en hente legehjelp mens andre 
arbeider for å få den sårede til å puste og stanse blødninger. Husk å for-
holde deg rolig mens du arbeider med problemene og berolige pasienten så 
godt som mulig. 

Hvorfor skulle du sørge for at pasienten puster før du forsøker å stanse 

blødninger? Hvorfor skulle man stanse blødninger før man forsøker å gi 

behandling for sjokk? 

HVORDAN PASIENTEN KAN GJENVINNE PUSTEN 

Pusten kan stanse som følge av visse sykdommer, efter å ha svelget visse 
giftstoffer, fått elektrisk sjokk, ved drukning, hjerteanfall, en over-
dose m e d i s i n e r eller narkotika, eller ved å puste i n n l u f t m e d for lite oksygen. 
Hvis en person slutter å puste, må man sette igang pusten igjen^så snart 
som mulig for å unngå hjerneskade. Den mest effektive metoden å gjøre det-
te på, er munn-ti1-munn-metoden. Dette gjøres ved å blåse luft fra sin 
munn og inn i offerets munn og ned i lungene hans. Bruk følgende fremgangs-
måte, eller få kvalifisert helsepersonell til å instruere klassen: 

1. Rens raskt offerets munn for å fjerne ting som kan hindre pusting. 

Fjern tungen fra luftveien om nødvendig. 
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2. Bøy offerets hode bakover slik at haken peker oppover. Dette åpner luft-
veiene ned til lungene. 

3. Klyp sammen offerets nese slik at luften ikke kommer ut av nesen. 
Plasser din munn over offerets munn og blås luft ned i lungene hans. 
Pust inn i offerets munn i omtrent det tempo du selv puster normalt 

Hvis offeret er et lite barn, bøy du dekke både munn og nese med din 

egen munn nar du blåser inn luf t. Bruk mindre luft og pust hyppiqere 
enn hosen -oksen.. ^ y 

4. Hold^øye med offerets brystkasse idet du puster inn gjennom munnen hans, 
og nar du ser at brystkassen beveger seg, stanser du blåsingen. Fjern 
munnen d m og la ham selv blåse luften ut igjen. Gjenta, og fortsett å 
puste for ham inntilihan selv begynner å puste igjen. Hvis han ikke be-
gynner a puste på egen hånd efter ti minutter, kontrollerer du øynene 
Hvis pupillene er utvidet og ikke blir mindre eller større når lyset • 
kommer m n i dem (du skygger for Øyene med hånden og fjerner den så). 

da kan du slutte med munn til munn metoden. Hvis offerets øyne ikke 
reagerer innen ti minutter er gått, så er det svært små sjanser for at 
vedkommende kan gjenopplives med hell. 

HVORDAN MAN STANSER BLØDNINGER 

Hvis såret blør kraftig, er det viktig å stanse blødningen. Dette kan 
man gjøre ved å presse en tykk tøykompress over såret med håndflaten. 
Rene kluter som du har laget bandasjer av som du oppbevarer i første-
hjelpsutstyret ditt, tjener til dette formålet. Hvis du ikke har noe annet 
tilgjengelig, kan du bruke et annet tøystykke eller hånden din og presse 
det eller den mot såret. Presset vil minske eller stanse blødningen. Hvis 
det tøystykket du bruker blir helt gjennomtrukket av blod, kan du bruke et 
til, men da uten å fjerne det første, og fortsett å presse mot såret. Man 
kan ogsa løfte det område på kroppen som blør slik at det kommer høyere 
enn hjertet, og dette vil hjelpe til å stilne blødningen. Hvis såret er al-
vorlig, kan det bli nødvendig å sy eller behandle det på sykehus. 

Hvis såret ikke er dypt, kan man rense med såpe og vann. Rens derefter med 
rennende vann og dekk det til med noen lag rent tøy. Press mot såret en 
liten stund inntil blødningen har stanset. Hvis det lett kan komme skitt 
i såret kan du bruke en ren bandasje for å beskytte det og holde det rent 
(Norges Røde Kors utgir brosjyrer som viser forskjellige former for første-
hjelp. rev. a.) 

Noen sår som ikke blør så meget, kan allikevel være dype. De kan forårsakes 
av en spiker, pil, kule eller lignende objekt. Eftersom dype sår er van-
skelige a rengjøre med såpe og vann, så skulle den sårede få en stivkramp-
sprøyte for a forhindre at han får stivkrampe. Et dypt sår kan av og til 
f o r a r s a k e ^ n sykdom som er så alvorlig at den ender med døden. Når en får 
et dypt sar, skulle man straks oppsøke lege og få en stivkrampesprøyte. 

Det er viktig å holde øye med tegn på infeksjon som karakteriseres av rød-
het, opphovning, materie, bankende smerte, røde striper fra såret, eller 
feber. Hvis noen av disse faresignalene dukker opp, bør du søke lege-
hjelp øyeblikkelig. 

HVORDAN MAN SKAL BEHANDLE FORGIFTNING 

Forgiftning forekommer ofte. Små barn er ofte ofre for forgiftningsulykker 

178 



fordi de er nysjerrige og putter ting i munnen. Voksne kan også bli for-
giftet. Når et menneske har fått i seg gift gjennom munnen, så skulle 
munnen først renses for eventuelle rester efter giftstoffet. Spesiell 
førstehjelpsbehandling avhenger så av hva slags gift det dreier seg om. 
Efter at pasienten har fått førstehjelp, er det klokt å søke ytterligere 
assistanse fra lege. 

Enkelte giftstoffer brenner eller ødelegger kroppsvevet, mens andre gif-
ter skader kroppen på andre måter. Behandlingen for forgiftning av stoffer 
som ikke ødelegger vevet i kroppen, går ut på at man får pasienten til å 
kaste opp efter å ha drukket litt vann eller annen væske. Brekkmiddel er 
effektivt og forårsaker brekninger, men det kan ta fra ti til femten minut-
ter før det virker. Pasienten må ikke bli liggende alene i denne tiden. 
Hvis du ikke har brekkmiddel, kan du fremkalle brekninger ved å stikke fin-
ger eller en skje ned bak tungen. Få pasienten til å lene seg fremover slik 
at han ikke kveles ved brekningene. Hvis han mister bevisstheten, vender 
du ham over på siden for å hindre at han kveles. Efter at pasienten har kas-
tet opp, gir du ham en motgift som gjør at det som er igjen av giftstoffet 
passerer trygt gjennom kroppen. Aktivt kull eller brente brødsmuler er 
brukelige motgifter. I tillegg til dette, gir du pasienten avføringsmiddel 
eller et glass med saltvann for å sette fart i utdrivelsen av de resterende 
giftrester i pasientens kropp. 

Lut, bensin og parafin er noen av de giftstoffer som etser eller ødelegger 
vevet i kroppen. Hvis en person har fått i seg en av disse giftene, må man 
ikke få vedkommende til å kaste opp. Eftersom disse giftene Ødelegger 
vevet når de svelger, kan man ved å kaste opp forårsake ytterligere ødeleg-
gelse av vevet. Gi istedet pasienten store mengder av vann eller melk for 
å tynne ut giften. Det vil oså være nyttig med et avføringsmiddel. 

I noen områder er det også fare for å bli forgiftet av planter, sjødyr, 
fisk, slanger og insekter. Lokalt helsepersonell kan undervise en i hva 
slags førstehjelp disse forgiftningene krever. 

HVORDAN MAN BEHANDLER SJOKK 

Sjokk er en kroppsreaksjon på skade eller spenning og er vanligvis resul-
tat av alvorlige skader, og av og til helseproblemer eller ekstreme følel-
sesmessige belastninger. Sjokk kan oppstå direkte efter at skaden eller 
spenningen har oppstått, eller det kan oppstå en tid efter. Hvis pasienten 
befinner seg i sjokktilstand, kan pusten og pulsen bli så lav at det forår-
saker døden. Gå alltid ut ifra at det foreligger sjokk når en skade er 
skjedd. Hvis du gir sjekkbehandling, kan du kanskje greie å forhindre at 
det oppstår. 

En person som befinner seg i sjokktilstand, gjennomgår ofte en mengde 
kroppslige forandringer. Huden kan bli blek, blålig, fuktig og kald. 
Pasienten kan svette voldsomt, spesielt rundt munnen, på pannen og på 
håndflatene. Pulsen kan bli høy og kan også bli så svak at man ikke kan 
kjenne den på håndleddet (men man kan kjenne den på halsen). Pusten blir 
raskere. Det er også vanlig at pasienten kan bli svak, rastløs, engstelig 
og tørst.. Pasienten kan også bli kvalm og kaste opp. 

Det er viktig å gjøre alt man kan for å dempe sjokket. Hvis pasientens 
sjokkreaksjoner blir alvorlige, kan han gradvis bli apatisk og sløv. Huden 
kan bli flekkete. Pasienten kan få et tomt uttrykk i øynene og pupillene 
blir store. Han kan miste bevisstheten. Hvis kroppstemperaturen synker 
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mens pasienten er ubevisst, kan han dø. 

Behandlingen for sjokk gårut på at pasienten blir liggende, holder varmen 
og får ro.^ Man skulle behandle vedkommende efter at man har gitt behan-
dling for åndedrett og efter at alvorlige blødninger er stanset. 

Skriv disse tingene på tavlen: 

LA PASIENTEN LIGGE 

Hvis pasienten er skadet i ansiktet eller munnen, er ubevisst eller kaster 
opp, er det best å snu hodet til siden eller legge ham over på siden. Dette 
gjør man for at det som kommer ut av munnen lett skal renne ut. 

Vis frem hjelpemiddel 24-a: Stillinger for forskjellige skader. 

Hvis pasienten kan ha hodeskader eller har vanskelig for å puste, kan man 
løfte hodet forsiktig, men ganske lite. 

Hvis pasienten ikke er skadet i hodet, nakken eller ryggen, skulle man løf-
te bena litt for å bedre blodomløpet. 

Hvis man ikke kan se hvilke skader pasienten har fått, er det best at han 
blir liggende flatt ned. 

HOLD PASIENTEN VARM 

Man skulle dekke pasienten med et teppe eller, med ekstra klær for å forhin-
dre for stort tap av kroppsvarmen. 

BEROLIGE PASIENTEN 

Vedkommende som gir førstehjelp skulle handle på en rolig og betryggende må-
te, selv om pasienten er alvorlig skadet. Hvis de som står rundt reagerer 
på en positiv m å t e , kan man i stor grad svekke sjokket. 

Hvis opasienten har mistet meget blod eller annen kroppsvæske, skulle han få 
noe å drikke, slik som suppe eller saft. Han skulle kun drikke hvis han 
er ved bevisshet, ikke kaster opp og hvis det ikke foreligger en meget al-
vorlig skade som krever kirurgiske inngrep. 

BEHANDING FOR ELEKTRISK SJOKK 

Ved elektrisk sjokk går det strøm gjennom kroppen og forårsaker at en 
person slutter å puste eller at hjerteslagene forandrer seg. Pasienten må 
straks fjernes fra kraftkilden, men man må ikke berøre kroppen hans mens 
strømmen går gjennom ham. Hvis man ikke kan slå av strømmen, må pasienten 
fjernes fra kraftkilden ved hjelp av en tørr trestokk eller planke. Man 
kan for eksempel bruke et kosteskaft av tre uten metall på og skyve pasien-
ten bort fra kraftkilden, eller kraftkilden bort fra pasienten. Straks ef-
ter at pasienten er adskilt fra kraftkilden, skulle han behandles med munn 
mot munn-metoden om nødvendig, eller med den førstehjelp som måtte være 
nødvendig. 
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BEHANDLING AV BRANNSKADER 

Ulykker med brannskader er alminnelige, spesielt blant barn og eldre men-
nesker. Mindre brannskader oppstår når man får for meget sol eller ved 
kortvarig kontakt med varme gjenstander, varmt vann eller damp. Huden blir 
vanligvis rød og man får blemmer og svie. Man skulle straks holde den 
kroppsdel som er brent, under koldt vann for å minske smerten. Mindre 
brannskader helbredes vanligvis raskt eftersom det kun er det ytre lag av 
huden som skades. 

Alvorligere brannskader ledsages av blemmer og rødhet fordi varmen har 
trengt dypere ned og får kroppsvæske til å samle seg under huden. Brannsår-
et skulle straks legges i koldt vann for å reduseres varmen og for å for-
hindre at det oppstår ytterligere skader dypere under huden. Man må være 
forsiktig slik at det ikke går hull på blemmene fordi man da lett kan få in-
feksjon. Hvis brannskaden er stor, kan det bli nødvendig å søke legehjelp. 
Man skulle bruke et rent og ikke tettsittende klede for å beskytte brann-
såret, men man skulle ikke bruke bandasjer fordi de kan bli vanskelige å 
fjerne efter at såret har tørket ut. 

Det er nødvendig med medisinsk hjelp til de alvorligste brannskader som 
ødelegger flere hudlag og store områder på hudoverflaten og av og til også 
forkuller huden. Disse brannskadene kan forårsakes av brennende k l æ r , ved 
skolding i kokende vann, ved for lang kontakt med varme gjenstander eller 
elektrisitet. Denne form for brannskader forårsaker stort tap av kropps-
væske og det er stor fare for infeksjon. 

Klær som sitter fast i et brannsår, skulle ikke fjernes. Istedet skulle 
man legge et strøket og rent klede over hele det brente område, hvis den 
tiden dette tar ikke hindrer pasienten i å komme raskt til lege. Dette vil 
kunne minske faren for infeksjon. Pasienten bør også behandles for sjokk. 
Hvis pasientens føtter eller ben er stygt forbrent, bør de holdes oppe og man skul-
le ikke la pasienten gå på dem. Hvis det er armene eller hendene som er for-
brente, skal man løfte dem opp slik at de kommer høyere enn hjertet. Hvis 
ansiktet^er stygt forbrent, skulle pasienten sitte oppe, og man må holde 
øye med åndedrettet hans. Hvis han er ved bevissthet og ikke er kvalm, 
skulle han få litt suppe eller saft å drikke. Husk å berolige pasienten 
hele tiden, slik at han ikke blir oppskaket. 

Alvorlige brannskader kan hindres i å utvikle seg ved rask handling. Hvis 
det tar fyr i en persons klær, skulle man straks rulle ham rundt på bakken, 
i gresset eller på gulvet eller man kan pakke vedkommende inn i et teppe. 
Dette vil slukke ilden. Straks ilden er slukket skal man behandle pasien-
tens brannsår med den førstehjelp som er beskrevet ovenfor. Kjemikalier 
som f.eks. lut, kan også forårsake brannskader. Behandlingen består i å 
vaske bort kjemikaliet så raskt som mulig idet man bruker store mengder 
vann og fortsetter å rense brannsåret i minst fem minutter. Kjemikalske 
brannsår har en tendens til å bli verre om de ikke behandles, og derfor 
trenges legehjelp. Hvis kjemikalene forbrenner øynene, skulle man legge 
pasienten over på siden, og man skulle straks helle vann inn på Øyet (mens 
øynene holdes åpne) for å vakse bort kjemikaliet. 

BEHANDLING AV BENBRUDD 

Et fall eller hårdt slag kan av og til forårsake at et ben brister eller 
brekker. Pasienten kan høre at benet knekker, føle smerte eller ømhet 
eller kjenne skurring. Om mulig bør man få lege til pasienten eftersom 
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bevegelse kan forårsake ytterligere skader. Hvis pasienten imidlertid må 
tas med til lege, er det nødvendig at det skadede benet først stives opp. 
Bruk en skinne - en stødig stang som bindes inntil det skadede benet for å 
hindre at man rører på det - for å beskytte benet mot ytterligere skade og 
redusere smerten. En form for spjelking består av at man binder det skadde 
benet til en annen del av kroppen. Man kan for eksempel forbinde et skadet 
ben til det andre benet, eller en skadet arm til brystkassen. 

Planker, rør, stikker, sammenrullede tepper eller kartong kan også brukes 
som spjelker. Spjelken skulle være så lang at benet ikke kan røres når det 
blir bundet til den. Fest spjelken med tøystykker eller ekstra klær og 
bruk belter, lommetørkler, slips eller tøystrimler. Bind spjelken så 
godt fast at den hindrer leddene på begge sider av bruddstedet i å bevege 
seg, men ikke så stramt at blodomløpet hindres. 

Vis frem hjelpemiddel 24-b: En pasient blir løftet og båret. 

Om mulig bør man legge noe koldt på det skadede område for å redusere opp-
hovningen. Løft det skadede område så høyt over hjertet som mulig for å 
hindre opphovning. 

FJERNING AV PASIENTEN 

Et teppe eller hjelpernes hender og armer kan også brukes for å bære en 
pasient som er alvorlig såret. Hjelperne arbeider fra begge sider mens en 
en holder pasientens hode stødig. En person er ansvarlig for å gi sig-
naler, slik at alle løfter likt og samtidig. Hvis ikke dette blir gjort, 
kan pasienten lett bli mere skadet ved unødvendig og ikke samarbeidet be-
vegelse . 

Vis frem hjelpemiddel 24-c: Båre laget av et teppe og av en jakke. 

Man kan lage en båre av to stokker eller kosteskaft og et teppe. Jakker 
kan også brukes for å lage en båre ved å lukke den foran og stikke stok-
kene inn i armene. Advarsel: Hvis du ser at pasienten er skadet i nakken 
eller ryggen, skulle man ikke løfte på ham3 med mindre livet står på spill. 
Hvis han må fjernes, skulle han bli båret av flere personer eller på en båre 
idet man er uhyre forsiktig slik at ikke nakken og ryggsøylen beveges. 

KONKLUSJON 

Det er viktig at vi lærer oss å tenke klart slik at vi vet hva en skadet per-
son trenger i en krisesituasjon. Det viktigste er å fjerne pasienten fra 
en farlig situasjon, gjenvinne pusten, stanse blødninger og behandle ved-
kommende for sjokk. Ytterligere førstehjelp skulle så bli gitt om nødven-
dig. Det kan også være nødvendig med legehjelp. Hvis vi øver oss på de 
fremgangsmåter for førstehjelp som er beskrevet i denne leksjonen, vil vi 
være bedre rustet til å handle riktig når en krisesituasjon oppstår. 

UTFORDRING 

Lær din familie førstehjelp. La dem øve seg slik at de kan greie å gi før-
stehjelp i en krisesituasjon. 
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LÆRERENS FORBEREDELSE 

Før du presenterer denne leksjonen: 

1. Snakk med lokalt helsepersonell om spesielle førstehjelpsmetoder de 
anbefaler i ulykker som er vanlige der dere bor. Få dem til å instrue-
re søstrene i riktig bruk av munn-mot-munn-metoden. Del disse opplys-
ningene med søstrene når du underviser. 

2. Finn ut hvilken ytterligere medisinsk hjelp som er tilgjengelig i kri-
sesituasjoner. Hvis det lokale sykehus kun er åpent spesielle tider 
på døgnet, finner du ut hvor dere kan dra for å få medinsinsk hjelp andre 
steder. 

3. Sørg for tavle og kritt. 

4. Få klassen til å lage rollespill over noen krisesituasjoner som kan 
oppstå, slik at klassens medlémmer kan øve seg på de førstehjelps-
metoder de har lært. De skulle øve seg på å finne ut hva slags før-
stehjelp som er nødvendig såvel som å gi denne hjelpen. Beskriv for 
eksempel en situasjon hvor en datter kommer til sin mor med et kutt i 
armen. Kuttet blør sterkt. Få en til å late som om hun er datteren. 
En annen later som om hun er moren og de to viser hvilke skritt de 

må ta for å behandle såret. 

5. Gi klassemedlenmer i oppdrag å ta del i å presentere denne leksjonen. 

En pasient blir løftet og 
båret 24-b 

En båre laget av et teppe og 
en jakke 24-c 184 
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Hjemmelager Leksjon 25 

Formålet med denne leksjonen er å hjelpe og oppmuntre deg i hjemmelager-

programmet. 

HVORFOR VI TRENGER ET HJEMMELAGER 

President Spencer W. Kimball har gitt oss følgende råd angående hjemme-
lageret: "Vi gjentar den anmodning Kirken alltid har kommet med om å skaf-
fe og ha stående et års grunnlager. 

Vi oppfordrer alle familier til å skaffe seg et lager av matvarer til et 
års forbruk, og vi sier det om og om og om igjen, og gjentar om og om og 
om igjen Herrens skriftsted der han sier: 'Men hvorfor kaller I meg Herre, 
Herre, og gjør ikke det jeg sier?'" ("Beredskap i familien", Lys over Nor-
ge3 oktober 1976, s. 103) 

Eva har profetene rådet oss til angående lagring av et grunnlager? (Evis 
det ikke er lovlig å lagre mat der dere bor3 bør du tilpasse denne leksjonen 
slik at den passer inn i de loakel behov og omstendigheter.) 

President J. Reuben Clark, Jr., et tidligere medlem av Kirkens første pre-

sidentskap, har sagt: 

"La ethvert overhode for en husholdning se til at han har tilstekkelig 
mat og klær og, der det er mulig, også brensel for minst et år fremover." 
(Conference Report3 april 1937, s. 26) 

Dette råd om å ha et års lager av mat, klær og andre nødvendighetsartik-
ler er et klokt råd av mange grunner. En by eller et helt område kan ram-
mes av ulykker som flom, jordskjelv eller snestorm, og dette kan igjen for-
årsake at veien blir avskåret og gjør det umulig å komme frem med mat og 
andre ting til handelssentrene. Politisk uro eller streiker blant laste-
bils jåfører,speditører eller jernbanearbeidere kan innvirke på transporten 
av matvarer. Andre typer katastrofer som sult på grunn av tørke, orkaner, 
oversvømmelser og krig har inntruffet i mange land og kan inntreffe igjen. 
Når slike katastrofer rammer hele samfunnet, kan man ofte ikke skaffe mat og 
andre forsyninger, selv om man har penger. En familie kan også oppleve en 
krisesituasjon i form av sykdom eller arbeidsløshet som resulterer i mang-
lende inntekter, og som gjør det nødvendig å leve av hjemmelageret. 

Søster Cherry Lee David og hennes familie opplevde personlig en krise 
hvor de fikk et vidnesbyrd om betydningen av hjemmelageret. Bror og søs-
ter David var konvertitter i Kirken og kjente til hjemmelageret, men de 
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aktet ikke a påbegynne sitt eget lager før om en stund. Fordi de planla 
a flytte til et nytt hus langt borte, syntes de det var tåpelig å påbegynne 
et hjemmelager på det tidspunkt. Søster Davis begynte imidlertid ubevisst 
a samle til et hjemmelager. Hver gang hun gikk til butikken, kjøpte hun 
litt ekstra a i n o e n matvarer. Efter ikke så lang tid var kjøkkenskapene 
tulle og hun matte oppbevare noe av maten på soverommet. Da ektemannen 
spurte henne hva hun drev på med, svarte hun: "Jeg tror jeg ér i ferd med 
a lagre^mat." Da han spurte henne hvorfor, kunne hun bare svare: "Fordi 
jeg ma. ' Hun kunne ikke oppgi noen bedre grunn enn det. Hun sa: "Jo mere 
jeg ba angaende saken, jo sterkere ble følelsen av at jeg måtte kjøpe inn 
matvarer. o Jeg kunne innerst inne kjenne den trøstende og belønnende følel-
sen man far nar man er lydig." 

Søster Davis lærte seg hvordan hun skulle tilberede maten hun hadde lagret 
ved a være tilstede ved demonstrasjoner, ved å lese og ved å prøve forskjel-
lige oppskrifter. Da hun til slutt følte at denne maten var godt tilberedt 
fikk hun nok en tilskyndelse om å kjøpe mere og mere og mere. Hun beskriver 
sin reaksjon^slik: "Hvorfor?" spurte jeg i bønn, men jeg fikk ikke noe 
s v a r * . J e S m a t t e b a r e k i * P e m e r e • Det gjorde jeg da også, forvirret og 
desorientert, men lydig. Jeg kunne bare se for meg hvor stor plass all 
denne maten ville ta på lastebilen vi hadde tenkt å leie (for å flytte)" 
Da Familien David endelig skulle flytte til sitt nye hjem, var det bare så-
vidt de^fikk plass til alle møblene og omtrent femten eller tyve kasser mat-
varer pa lastebilen de hadde leiet. Da de hadde betalt for bilen, leiet et 
lite hus og betalt alle utgifter, hadde de svært lite penger til overs. På 
toppen av alt dette fikk bror Davis vanskeligheter med å finne seg et ar-
beide. Da han endelig fikk en, var betalingen så liten at efter at alle 
regninger var betalt, hadde de ikke penger igjen til m a t . Da visste søster 
Davis grunnen til at hun hadde lagret all maten, den ble faktisk deres mat-
forrad i de vanskeligste månedene av deres liv. 

Idet hun ser tilbake på de månedene da de spiste av matlageret, sier hun: 
Jeg smiler. Jeg hadde kjempet så hårdt imot å lagre mat og allikevel 

hadde Herren i sin uendelige visdom og kjærlighet ledet og lært meg en 
meget verdifull lekse gjennom dette lille mirakel å være beredt " 
("Our Small Miracle," Ensign, aug. 1978, s . 2 1 ) 

Hvilke timelige velsignelser mottok familien Davids på grunn av sitt 
hjemme lagringsprogram? 

I tillegg til de velsignelser som omfatter trygghet i krisesituasjoner, kan 
man ogsa fa åndelige velsignelser ved å skaffe seg et hjemmelager. Når vi 
er lydige mot et bud eller råd fra profeten, blir vårt vidnesbyrd og vår tro 
styrket Vi kan som et resultat av vår lydighet motta åndelige velsignelser 
som vi ikke pa forhand har ventet. 

HVILKE ÅNDELIGE VELSIGNELSER FIKK FAMILIEN DAVIS? 

En annen familie som hadde et velorganisert hjemmelager, mistet alle sine 
eiendeler under en stor flom, og hele husdyrflokken deres druknet. Men til 
tross for de store tap de led, sa de: "Hvis du efterlever budene, er du be-
redt pa det som hender... selv om hele matlagret vårt ble ødelagt, så følte 
vi fred ^ s i n n e t fordi vi hadde gjort det profeten hadde bedt oss om å gjøre 
Vi er ogsa åndelig beredt og kan nå stå ansikt til ansikt med det som er 
skjedd. (Gerry Avant og Karlyn Holland, "LDS in Texas Safe after Flood " 
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Church News, 12. aug. 1978, s. 4) 

ET ÅRS FORRÅD 

Familier kan lagre mange ting til fremtidig bruk, men den del av hjemmelage-
ret vi omtaler i denne leksjonen, omfatter mat, klær og der det er mulig, 
brensel. Vårt mål er å kunne dekke de behov vår familie har i et helt år. 
De fleste mennesker synes det er vanskelig og til og med umulig å skaffe 
de nødvendige artikler for et års forbruk på en gang. Et års forråd er 
imidlertid et realistisk mål hvis tingene blir lagret på en ordentlig måte. 
For å kunne nå vårt mål om et års forråd, er det lurt å begynne med et 
mindre og mere kortsiktig mål. For noen familier kan det være en stor 
ting å skaffe seg tilstrekkelig mat til å sørge for familien i en uke. 
For andre familier kan målet å skaffe mat nok til tre uker, to måneder 
eller et år ikke være noe problem i det hele tatt. Når vi har nådd vårt 
mål om å skaffe mat nok til noen dager eller uker, så kan vår familie sette 
seg et nytt mål og arbeide mot det til vi til slutt har det hjemmelager 
som kan underholde oss i et helt år. 

Hvilket mål ev realistisk for deg og dir, familie til å begynne med? 

LAGRING AV MATVARER 
President Ezra Taft Benson i De tolvs råd forteller oss: 

"Herren har forberedt oss på hungersnød, men de rettferdige vil ha lyttet 
til profetene og lagret minst et års forråd så de kan overleve... 

Åpenbaringen om å lagre mat kan komme til å vise seg like nødvendig for vår 
timelige frelse som det var for menneskene i Noahs dager å gå ombord i 
arken.. . 

Jeg vet at dette velferdsprogram er inspirert av Gud. Jeg har med egne øyne 
sett hungersnødens herjinger og elendighet da jeg under ledelse av Kirkens 
president tilbragte et år i det krigsherjede Europa på skueplassen for 2. 
verdenskrig. Uten min familie var jeg der for å ordne med distribuering av 
mat, klær og sengetøy til våre trengende medlemmer. Jeg har sett inn i de 
innsunkne øynene til brødre og søstre som var nær siste stadium av hunger. 
Jeg har sett trofaste mødre bære sine tre, fire år gamle barn som var ute 
av stand til å gå på grunn av underernæring... Jeg har sett voksne menn 
gråte idet de lot hendene gli gjennom hvete og bønner som var sendt dem 
fra Sion - Amerika." ("Bered eder'." (Taler fra generalkonferansene 1973-
1975, s. 55, 56) 

Eftersom mat er så viktig for en god helse og for å bevare livet i seg selv, 
er den en av de viktigste bestanddeler av vårt hjemmelagringsprogram. Det 
er viktig at vi lagrer den grunnleggende mat vår familie er villig til å 
spise, og at vi kj enner til hvordan man skal ti lberede maten for å unngå å sløse 
i krisetider. Ha et variert matlager eftersom vi i krisetider trenger vari-
asjon for å bevare helsen. Vår families behov fastsetter mengden av de mat-
varer vi skulle lagre. 

Hvilke matvarer er tilgjengelige av slikt som du vet at du kan tilberede 
som din familie vil spise og som du kan lagre som en del av hjemmelageret? 

Lagret mat varer ikke i det uendelige, og det betyr at vi skulle la lageret 
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sirkulere ved å spise den eldste maten først og erstatte den med ny-konser-
verte varer. Denne sirkulasjonen er en vedvarende prosess. 

Hvordan kan vi sirkulere matlageret vårt? 

En måte å sikre seg skikkelig sirkulasjon i matlageret på, er å datere maten 
vi kjøper inn etterhvert som vi kjøper den. Sett nyinnkjøpte matvarer på 
hyllen bak de varer vi tidligere har kjøpt. 

Når du skal tilberede maten, vil dette gjøre det lettere å bruke den eldste 
maten først. 

Mat kan oppbevares på mange forskjellige måter. 

Skriv opp noen måter å oppbevare mat på (se leksjon 26 "Hjemmeproduksjon", 
Den siste-dagers-hellige kvinne, Grunnleggendehåndbok for kvinner, del A.) 
(Ved salting eller speking, hermetisering, eller tørking3 eller lagring 
under jorden.) 

Hvilke konserveringsmetoder virker best der dere bor? 

Når du skal velge konserveringsmetode, bør du vurdere kostnader, behov for 
spesialutstyr og metodens verdi. Finn ut om man benytter en helt ny metode 
der dere bor, eller om det er en metode som er blitt brukt med hell av mange 
mennesker over et lengre tidsrom. 

Når maten er konservert, må den lagres på en måte som gjør at den holder seg 
ubesmittet og er trygg å spise. Det finnes flere måter å lagre mat på som 
man alltid skulle følge, uansett hvilken konserveringsmetode man benytter. 

1. Oppbevar maten kjølig. Lagre den på et mørkt eller skyggefullt sted 
slik at det ikke faller sollys på den. 

2. Beskytt maten mot fuktighet. Tørket mat vil bli ødelagt hvis den blir 
vat før man spiser den. Mat som er konservert på annen måte, kan også 
bli Ødelagt hvis den blir utsatt for fuktighet. 

3. Oppbevar matvarene i kasser eller beholdere. De beste beholderne 
beskytter maten mot støv og hindrer insekter og dyr slik som rotter, 
eller fugler i å spise maten. 

Hvilke steder i ditt hjem er kalde3 mørke og skyggefulle? 

Hvordan kan du beskytte maten mot fuktighet? (Met all bokser, plastposer, es-
ker eller rene, brukte glass og flasker.) 

Hvordan kan du beskytte maten mot støv og dyr? (Sterke, tett lukkede be-
holdere. Heng disse matbeholderne høyt opp eller sett dem på hyller høyt 
oppe. Hev beholderne opp fra gulvet eller sett på metallben for å hindre 
at dyr klatrer opp i dem.) 

LAGRING AV VANN 

Man skulle lagre vann til nødbruk. Begynn med rent vann. Lagre vannet på 
et rent, tett lukket glass eller stor plastbeholder. Selv om det vannet 
man lagrer på denne måten skulle kunne holde sep uendelig, er det vanligvis 
en god ide å helle det ut eller bruke vannet og erstatte det med nytt med 
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n o e n f å m å n e d e r s m e l l o m r o m . H v i s d u i k k e e r h e l t s i k k e r p å o m d e t e r 

t r y g t å d r i k k e v a n n e t e f t e r l a g r i n g , k a n d u s t e r i l i s e r e d e t v e d å k o k e d e t 

i m i n s t t i m i n u t t e r . E l l e r d u k a n t i l s e t t e l i t t k l o r o p p l ø s n i n g i f o r h o l d e t 

t o d r å p e r k l o r t i l h v e r l i t e r v a n n e l l e r e n h a l v t e s k j e t i l 2 0 l i t e r . ( S e 

Lekser for Hjelpeforeningen 1973-74s. 123) 

LAGRING AV KLÆR 

Det kan være nyttig å lagre ekstra klær. Å lagre klær er avgjørende for 

familier med aktive barn i oppvekst, fordi deres nåværende klær senere vil 

være for små. Dessuten kan alle familiemedlemmenes klær bli utslitt. 

Man skullé lagre klær på de steder hvor klimaet forandrer seg meget fra den 

ene årstid til den andre. 

Det kan være klokt i noen familier, spesielt der hvor det finnes barn i 

oppveskt, å gjemme klærne efter et barn slik at neste barnet kan bruke dem. 

Fravokste klær, både fra voksne og barn, kan også syes om til klær for yngre 

familiemedlemmer. 

D e t k a n o g s å v æ r e n y t t i g å l a g r e e k s t r a s t o f f e r t i l s y i n g a v k l æ r . N å l e r , 

t r å d o g a n n e t s y t i l b e h ø v s k u l l e v æ r e e n d e l a v e t h v e r t l a g e r s l i k a t i s t y k k e r -

g å t t e k l æ r k a n r e p a r e r e s . S å p e s k u l l e o g s å v æ r e m e d i h j e m m e l a g e r e t , b å d e 

t i l k l e s v a s k o g k r o p p s v a s k . 

Hvilke klesplagg ville det være nyttig for dere å lagre tatt i betraktning 

deres egne omstendigheter? 

Hva kan du gjøre hvis du er enslig for å være forberedt med et hjemmelag-

ringsprogram3 selv om du kanskje ikke har din egen husholdning? 

Da Ezra Taft Benson var i Tyskland efter Den annen verdenskrig, opplevde han 
noe som illustrerer verdien av et fullstendig hjemmelagringsprogram. Rett 
efter at han hadde talt til en gruppe på mere enn fem hundre hellige, ba han 
"alle mødrene om å komme frem, og alle fikk et sepestykke. Da denne enkle 
gave ble lagt i deres hender, begynte noen å gråte av takknemlighet.. 

Til slutt ble alle mødre som enten ventet barn, eller som ammet, bedt om å 

komme frem... Eldste Benson ga hver og en av dem en stor California-appel-

sin... Disse mødrene kunne ikke tro hvor heldige de var... 

D a e n a v m ø d r e n e k o m f r e m , f i k k h u n ø y e p å e n t r å d s n e l l e o g e n n å l s o m 

e l d s t e B e n s o n h a d d e t a t t u t a v k o f f e r t e n s i n s a m t i d i g e s o m h a n t o k f r e m a l t 

h a n s k u l l e d e l e u t . H u n ( s p u r t e ) . . . o m h u n k u n n e f å n å l e n o g t r å d s n e l l e n 

i s t e d e t f o r a p p e l s i n e n . E n l i t e n s t u n d s e n e r e v a r m o r e n p å v e i n e d t i l 

p l a s s e n s i n m e d n å l e n o g . t r å d e n . D a h u n g i k k n e d o v e r m i d t g a n g e n , s t a n s e t 

( e n s ø s t e r ) . . . h e n n e e t ø y e b l i k k o g s a : . . . ' J e g v e t a t d u g j e r n e v i l d e l e 

n å l e n o g t r å d e n m e d n o e n a v d e a n d r e o g s å . D e t r e n g e r d e n l i k e m e g e t 

s o m d u g j ø r . " ' ( B o n n i e J . B a b b e l , " V e n n d e g t i l å v æ r e t a k k n e m l i g " Lys 

over Norge, februar 1971, s . 58) 

Disse menneskene led storlig fordi de manglet noen enkle, men viktige ting. 

Vi kan forberede oss på slike lidelser ved å sørge for å ha et fullstendig 

hjemmelager. 

LAGRING AV BRENSEL 

Vi trenger også brensel i vårt hjemmelager. Bensel kan brukes til å koke 
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mat i krisetider. I tillegg er det også i enkelte klimaer nødvendig å 
varme opp huset i kuldeperioder. 

Hvilke fremgansmåter kan du bruke for å lagre brensel til matlaging? 

Hvilke innkjøp må til for at du skal kunne varme opp huset i kuldeperioder? 

KONKLUSJON 

Vi er blitt rådet til å lagre mat, klær og brensel og andre nødvendighets-
artikler, slik som førstehjelpsutstyr og sytilbehør, for å kunne dekke vår 
families behov i et år. Selv om det kan synes umulig å skaffe de ting vi 
trenger pa en gang, så kan vi begynne vårt hjemmelagringsprogram med et 
lite mal som star i samsvar med vår families muligheter, ved a kjøpe noen 
fa ting ekstra hver gang vi handler. Når vår familie er beredt med et hjem-
melager, sa ^kan vi forvente å motta store timelige og åndelige velsignelser. 
Herren har radet oss til følgende: "Hvis I er beredt, skal I ikke frykte" 
( L & p 3 8 : 3 0 ) . 

Eldste Ezra Taft Benson sa: "Takk Gud for en profet, for dette inspirerte 
program, og for hellige som ordner sitt forvalterskap så de kan sørge for 
sine egne og fremdeles dele med andre. Hvilken praktfull måte å bli frel-
sere pa Sions berg på!" ("Bered eder!" Taler fra generalkonferansene 19 73-
1974, s. 56) 

UTFORDRING 

Diskuter hjemmelagringsprogrammet med din familie. Begynn å legge spe-
sielle planer for å utvikle eller forbedre deres program. Skriv opp en 
liste over de matvarer dere ønsker å ha med, vurder den situasjon dere be-
finner dere i og bestem dere for hvordan dere på beste måte kan konservere 
og oppbevare matvarene. Ta også i betraktning at dere skulle ha med brensel 
klær og andre ting i lagret. 

YTTERLIGERE SKRIFTHENVISNINGER 

1. Mosebok 41-45 (egypterne og israelittene ble reddet fra sultedøden 
gjennom Josef's matlager) 

LÆRERENS FORBEREDELSE 

Før du presenterer denne leksjonen: 

}• . Si e i m o n i leksjon 26 "Hjemmeproduksjon, Den siste-dagers-hellige-

kvinkvmne, Grunnleggende håndbok for kvinner, del A for å finne ut hvordan 
man kan konservere mat. Be en søster om å skrive opp under lekse-
presentasjonen, en liste over konserveringsmetoder, idet hun bruker de 
opplysninger som finnes i ovennevnte kilde. 

2. Finn ut så meget som mulig om matvarer som med fordel kan lagres der 
dere bor. Finn ut hvilke konserveringsmetoder som virker best. Snakk 
med eldre mennesker som kjenner til tradisjonene der dere bor. Hvis 
mulig bør du konservere og lagre noen matvarer efter de metoder som er 
omtalt i denne leksjonen, og vise frem disse for søstrene. 
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3. Hvis du ikke på forhånd vet hvordan du kan lagre vannet på en trygg 
måte, kan du spørre lokale helsemyndigheter om de kan lære deg effek-
tive metoder å gjøre dette på. 

4. Leksjonene 21, 22 og 25 i Den siste-dagers-hellige kvinne, Grunnleggende-
håndbok for kvinners del A, og leksjon 22 i denne håndboken vil kunne 

gi svar på spørsmål angående håndtering av penger, ernæring og hagedyr-

king. 

5. Gi klassemedlemmer i oppdrag å lese eller presentere historier og skrift-

steder fra denne lekfejonen. 
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Å ha det morsomt 
sammen som familie 

Leksjon 26 

Formålet med denne leksjonen er å hjelpe deg og din familie til å oppnå 
større kjærlighet og enhet ved å ha det morsomt sammen. 

F/WILIEN TRENGER Å HA DET MORSOMT SAMMEN 

Vis frem hjelpemiddel 26-a: Denne familien liker å leke sammen. 

La de to søstrene som har fått oppdraget3 få lov til å dele med de andre 

sine lykkeligste stunder sammen med sine familier. 

Diskuter hjelpemiddel 26-a. Påpek overfor klassen at en viktig del av det 
å efterleve evangeliet3 er å gjøre ting sammen som familie. 

Dette illustreres godt i følgende opplevelse fortalt av en far: 

"En dag ba jeg min sønn om å ta med seg lekene sine inn. Jeg ble forbauset 
da han sa at han var 'for sliten'... Da dukket en episode fra dagen før 
frem i mitt sinn, da min sønn hadde spurt meg om jeg ville bryte med ham. 
Hva hadde jeg svart? Jeg var 'for sliten'. Eller den gang han ville spil-
le ball med meg - jeg var også da 'for sliten'. 

... Noen dager senere ba jeg min sønn om å rydde opp klærne sine. Denne 
gang var han 'for opptatt'. Jeg husket den gangen han ønsket å høre en 
godnattfortelling... jeg hadde vært 'for opptatt'. 

... Jeg lovet meg selv å bruke mere tid sammen med mine sønner. Bare det 
å klemme dem, kysse dem og fortelle dem at jeg var glad i dem, narret dem 
ikke. De hadde behov for å hoppe, bryte og leke med meg også. 

Nå deltar jeg mere aktivt i deres aktiviteter... 

Jeg har bygget tunneler og slott i sanden og lekt med lastebiler. Det å 
be og leke sammen med dem har hjulpet meg til å utvikle et vidunderlig for-
hold til dem. Alt vi anstrenger oss for å gjøre, gir en belønning. Min 
belønning kom efter en spesiell god halvtime sammen med min sønn. Han 
foldet hendene sine rundt halsen min og ga meg et kyss på kinnet og sa: 
'Jeg er glad i deg, far.'" (Dan L . Johnston, "'Daddy, I'm talking to You,'" 
Ensign3 sept. 1978, s. 71) 

Hva gjorde denne faren som styrket familien hans? 

Vi bruker det meste av vår tid på ting vi synes er viktige. Vårt daglige 
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arbeide, våre kall og oppgaver i Kirken, hvile og andre ting som tar mye 
tid, er viktige. Men disse ting trenger imidlertid ikke være de mest verdi-
fulle ting i vårt liv. Hvordan ville du besvare følgende spørsmål: 

1. Hvilke ting er de aller viktigste i mitt liv? 

2. Bruker jeg nok tid på de viktigste ting i mitt liv? 

3. Hvordan kan jeg avsette mere tid sammen med min familie? 

Vi skulle være klar over at det aller viktigste i vårt liv er familien -
fordi den er evig. Uansett hvilke omstendigheter vi lever under, så skulle 
vi avsette tid sammen med vår familie. 

FAMILIEMORO FREMBRINGER KJÆRLIGHET OG ENHET 

Noen av oss kan huske fra vår egen barndom den glede vi opplevde da familien 
var gjorde ting sammen. En mor har oppdaget følgende: 

"Når jeg tenker tilbake på barndommen og ungdomsårene mine, opplever jeg 
med en nesten ærbødig følelse de hyggelige minnene om de ting vi barna og 
mor og far gjorde sammen som familie... Jeg ville ikke bytte bort minnene 
om vare familieselskaper og annen familiemoro for alle dagens teatre, bow-
lingbaner og restauranter... 

Jeg skal gjøre alt jeg kan for å planlegge aktiviteter for min familie 
som bringer med seg Herrens ånd inn i vårt hjem, på samme måte som Ånden 
fylte mine foreldres hjem. Jeg ønsker at mine barn skal kunne oppleve den 
store velsignelse det er å ha minner som er så kjære for meg." (Family 
Home Evening Manual, 1968, s. 184-85) 

Vi skulle i likhet med denne moren ha et ønske om å gi vår familie lignende 
erfaringer. 

Av og til er de aktiviteter som er tilgjengelige utenfor hjemmet ikke ak-
septable for oss, fordi de iV e hjelper til å bygge opp kjærlighet og enhet 
i vart hjem og en nærhet til vår himmelske Fader. Våre ledere i Kirken 
ser det voksende behov familiens medlemmer har for å gjøre morsomme ting 
sammen, og vi skulle følge deres råd og planlegge aktiviteter for å holde 
familien sammen. 

Eldste Ezra Taft Benson har sagt: "Takk Gud for familielivets gleder. Jeg 
har ofte sagt at man ikke kan ha noen oppriktig lykke alene og adskilt 
fra et godt hjem. Livets beste innflydelse og fellesskap finnes der." 
(God, Family and Country, s. 178) 

Vi kan ha moro i familien ved å delta i mange forskjellige aktiviteter og 
leker. Disse aktivitetene kan være enkle og behøver ikke koste penger. 

Hvilke aktiviteter kan du og din familie ha moro av å gjøre sammen? 

Bror George D. Durrant, en far som ønsket at hans familie skulle ha det 
morsomt sammen, har sagt: 

"Da jeg ble kalt til misjonspresident, fryktet jeg for at jeg i den mest 
kritiske tid i mine åtte barns liv ikke skulle få tilstrekkelig med tid 
til a være en god far. Jeg visste for meg selv at det å være far var et 
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viktigere kall fra Herren enn det å være president. Dette betydde at selv 
om jeg ville vie meg til misjonen, så ville jeg doble min forpliktelse som 
en far... 

En av de første ting jeg måtte gjøre var å kaste et stort tau over en gren 
i det store asketreet som stod foran huset. En sprek eldste klatret opp 
i tauet og bandt den fast til grenen. På denne måte ble den store husken 
ved misjonshjemmet til. Med husken kom også nabobarn som ble venner med 
våre yngste barn. 

... Senere kom et baskeball-stativ og en sandkasse. Hagen vår ble en park 
hvor jeg tilbrakte meget tid sammen med mine barn, og hvor de slo seg til 
ro i tre lykkelige år. Jeg tror de alltid vil huske med glede tiden i Ken-
tucky og Tennessee." (Love at Home, Starring Father, s. 18-20) 

Familier som gjør ting sammen, kan utvikle et nært og kjærlig forhold seg 
imellom. Når de leker sammen, lærer de også å samarbeide, diskutere prob-
lemer sammen og be sammen. 

Det hender at det oppstår problemer når familien har det morsomt sammen. 
Vi kan oppleve at meningene er delte. Noen av barna våre begynner kanskje 
til og med å krangle eller sloss. Av og til blir vi som foreldre for alvor-
lige og forventer for meget av våre barn. Det kan være vanskelig.å få hele 
familien til å være like glad hele tiden. Til sine tider kan vi til og med 
tenke at en aktivitet ikke er bryet verdt. Problemer er imidlertid ingen 
grunn til å slutte å leke sammen. De skulle løses på en måte som får alle 
familiemedlemmer til å føle godt. Når vi overvinner vanskeligheter, så 
kan det hjelpe vår familie til å komme nærmere hverandre. Vi skulle huske 
at den sanne hensikt med våre aktiviteter er å leke sammen og glede oss 
over hverandre. 

Familieaktiviteter kan bli familietradisjoner. I årenes løp oppretter 
familien tradisjoner ved å gjøre spesielle ting sammen, hvorav mange blir 
årlige foreteelser. Disse aktivitetene kan være familieselskap, fødsels-
dagsfeiring, sammenkomster på spesielle helligdager, ferier, besøk til spe-
sielle steder, familieorkester og hobbier. 

President Kimball og hans familie har opprettet sine egne spesielle tra-
disjoner. Hans hustru, søster Camilla E. Kimball, forteller om en av deres 
juletradisjoner: 

"Juleaften har vi en spesiell familiesammenkomst. Det er blitt meg forunt 
å lese juleevangeliet slik vi finner det i Lukas evangelium, og derefter 
oppfører barn og barnebarn fortellingen som rollespill. Barna elsker å 
spille sine roller. Forrige jul iførte president Kimball seg en drakt vi 
hadde bragt med oss fra Palestina og forestilte Josef, mens jeg iførte meg 
den typiske nasjonaldrakt for en jødisk kvinne, en drakt vi hadde bragt 
med oss fra Jerusalem, og jeg forestilte Maria. Jeg er sikker på at våre 
barnebarn og barnebarnsbarn lenge vil huske den fortellingen som de da opp-
førte som skuespill som de laget over den aller første juleaften." (Kon-
feransetaler, områdekonferansen for Danmark, Finland, Norge, og Sverige, 
Lys over Norge, april 1975.) 

Familien kan også glede seg i hverandres selskap når de samles formelt i 
forbindelse med velsignelsen av et nyfødt barn, dåp, ordinasjoner i pres-
tedømmet, avreise til misjon og hjemkomst, skoleavslutning, bryllup og andre 
anledninger som betyr noe spesielt i familiemedlemmenes liv. 
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Hvilken nytte har du hatt av å delta i familieaktiviteter? 

Vi skulle skrive ned våre vellykkede familieaktiviteter i våre familieoppteg-
nelser og personlige dagbøker, og ta med passende bilder og spesielle souve-
nirer. Når vx ser tilbake og minnes den moro vi hadde sammen, vokser vi 
hverandre nærmere, og vår kjærlighet for hverandre blir styrket. 

FAMILIEMORO KREVER PLANLEGGING 

Hvis vi skal ha vellykkede familieaktiviteter, må vi vanligvis planlegge 
og forberede oss godt. 

Hvordan kan vi planlegge meningsfylte familieaktiviteter? 

Følgende forslag kan være nyttige for å planlegge familieaktviteter. Dis-
kuter og sett opp en liste over den form for aktiviteter som familien liker 
på en familiens hjemmeaften da alle familiemedlemmene er tilstede. Når man 
tar med i betraktning hver enkelts forslag, vil alle føle seg betydnings-
fulle. Aktivitetene skulle være av en slik art at de fleste, om ikke alle 
familiemedlemmene kan delta. 

Efter at dere har notert alle forslagene, velger dere en aktvitet fra lis-
ten. Avsett så en spesiell dag for den. Skriv opp denne datoen på familie-
kalenderen slik at det ikke oppstår konflikter. Gi alle anledning til å 
hjelpe til med planleggingen og å være ansvarlig for et oppdrag. 

En familie som fulgte disse forslagene på sin familiens hjemmeaften, bes-
temte at hvert enkelt familiemedlem skalle foreslå en ide til familietjen-
este for andre, en ide til forbedring av hjemmet og omgivelsene rundt hjem-
met og en ide til avslapningsaktivitet. Efter at de alle hadde kommet med 
sine forslag, stemte de over forslagene og følgende aktviteter ble valet 
ut: 

Tjeneste: Familien ryddet i hagen til en enkemann, og bakte en kake og 
ga ham den dagen sønnen hans kom hjem fra utført misjon. 

Forbedring av hjemmet: Familien pusset opp et spesielt rom i huset med 
maling, tapet og andre ting. Alle familiemedlemmene arbeidet sammen for å 
utføre dette. 

Adspredelse: Hvert enkelt familiemedlem ble hedret på en tildelt dag i 
løpet av året. Disse dagene ble fastsatt under et familierådsmøte. På 
denne dagen kunne vedkonmende som hadde fått tildelt denne dagen, velge 
sin yndlingsmat til måltidene, og også en avslappende aktivitet som alle 
i familien kunne gjøre sammen. Noen valgte svømming, noen ballspill, og 
andre utflukt; men uansett hva de valgte, så kunne alle i familien delta. 

En annen familie planla sine aktiviteter ved å skrive "familiemoro" på 
en papirpose. Hvert familiemedlem skrev på en lapp den aktivitet han 
eller hun ønsket at familien skulle gjøre sammen. På hver familiens hjemme-
aften trakk de en lapp fra posen. Hele familien deltok så i uken som fulg-
te i den aktviteten som stod foreslått på lappen. 

Hvordan kan du hest mulig iverksette den aktiviteten du har valgt? 

Vurder følgende tanker: 
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Kunngjør aktviteten i familien. Lag plakater eller tegn. Snakk om den 
med iver og spenning. Hvis aktviteten krever penger, begynner dere å spare 
opp - la alle bidra. 

Fortell hjemmelærerne om planene. 

Engasjer alle. Gi hvert familiemedlem et oppdrag. 

Gjennomfør den - gled dere over aktviteten. 

Efter at dere har gjennomført aktiviteten, er det lurt å tenke over hvor-
dan dere kan forbedre familiemoroen. Vurder følgende spørsmål: Hva kunne 
ha gjort den mere vellykket? Førte den oss nærmere hverandre? Ved å be-
svare disse spørsmålene, kan du greie å unngå å gjenta om igjen de ting 
som ikke gikk så bra. Derefter kan dere som familie planlegge å gjøre 
neste aktivitet enda bedre. 

Selv om det er viktig å planlegge familieaktiviteter, så skulle du også 
innse at enkelte aktiviteter trenger ikke å bli planlagt. De oppstår 
spontant når tiden er inne eller når familien er rede. 

Når kan dere ha ikke-planlagte familieaktiviteter? 

Hvilke ting kan du gjøre for å hjelpe til med å bevare en atmosfære av 
lykke og moro i hjemmet? (Tilegne deg eller forbedre din evne til å le 
av dine egne feil. Ta ikke andres feil for alvorlig. Vær like vennlig mot 
dem som du ønsker at de skal være mot deg når du gjør feil. Påpek de ting 
familiens medlemmer gjør for å gjøre deg lykkelig. Vær generøs med ordene 
"tusen takk". Fortell familiens medlemmer minst en gang daglig at du er 
glad i dem. Oppmuntre familiens medlemmer til å planlegge hyggelige over-
raskelser for hverandre. Fortell om og om igjen lykkelige opplevelser 
som familiemedlemmer har hatt - barn elsker å høre om morsomme ting de har 
gjort.) 

AKTIVITETENE SKULLE TILPASSES FAMILIENS BEHOV, INTERESSER OG FERDIGHETER 

Familieaktiviteter kan omfatte mange forskjellige gjøremål. På samme måte 
som ingen familier er like, så vil heller ikke de aktiviteter som familiene 
velger og gleder seg over være like. For at en aktivitet skal være deres 
aktivitet, må den passe til din familie., 

Hva er det som bestemmer de aktiviteter din familie vil glede seg over? 
(Alder, behov, interesser, hobbier, evner, daglig arbeide, område, årstid 
etc.) 

En mor forteller om hvordan hennes familie tilpasset ferien sin til de be-
hov de hadde: 

"Efter fire års skolegang uten opphold, begynte min mann og jeg flere måne-
der på forskudd å planlegge hans første ferie. Jeg var travelt opptatt med 
å sy tepper som jeg solgte til håndarbeidsforretninger, og vi greide til 
slutt å skrape sammen nok penger til å kjøpe et telt. Vi studerte hauger 
med brosjyrer og bestilte campingplass. 

I tre måneder avsatte vi halvparten av våre familiens hjemmeaftener til å 
planlegge de ting vi måtte ta med og tegne bilder av de aktiviteter vi 
skulle foreta oss slik at vår tre år gamle Alicia kunne ta del. Hun ble 
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like ivrig som^vi var, og snart var hun iferd med å forklare om campingtur-
en til vår et år gamle gutt... 

Da det så var tre uker igjen, våknet vi en morgen av barnegråt. Babyen 
hadde fått brennkopper. To uker senere, en uke før vi skulle dra, fikk 
Alicia brennkopper. Vi var dypt skuffet og forsøkte å forklare henne at 
man ikke kan dra ut på telttur med brennkopper. Hun insiserte: 'Nei far, 
Bare seks dager til! Det er et løfte!' Min mann og jeg var overbevist 
om at et løfte gitt til et barn er noe hellig, og vi fikk begge den samme 
lyse ideen. Seks dager senere satte vi barna i en innbilt bil laget av 
kjøkkenstoler, og vi kjørte til en innbilt campingplass som befant seg midt 
i stuen vår. Vi stilte alle møblene langs veggene og greide å slå opp tel-
tet og feste det til bord og sofaben. Da vi hadde satt det opp, krøp vi 
inn i teltet og gledet oss over vår lenge planlagte campingtur - innendørs!" 
(Gayle E. Walker, "The Camp-In," Ensign, juli 1976, s. 63) 

Hvordan tilpasset denne familien ferien sin til familiens behov? 

Skriften forteller oss at "alt har sin tid, og en tid er der satt for 
hvert foretagende under himmelen," som omfatter "å le har sin tid" (Predi-
keren 3:1, 4; se også 2-3 og 6-8). Vårt hjem skulle være et sted hvor 
man ofte hører latter og hvor man utveklser smil daglig. Uansett hvor 
variert alderen og evnene i familien er, så skulle vi finne måter hvorpå 
vi kan slappe av og ha det morsomt sammen. 

Mange av de nødvendige gjøremål som må utføres i familier med små barn, kan 
settes om til lek: for eksempel, dyrke hagen, rengjøre huset eller vaske 
opp. Det å snu arbeide om til lek, holder entusiasmen og interessen oppe. 

Når vi tilpasser aktiviteter til vår families behov, interesser, evner og 
omstendigheter, så kan vi glede oss over et velordnet liv med arbeide, hvile 
og lek. 

KONKLUSJON 

Vår familie skulle være det viktigste i vårt liv. En måte vi kan styrke 
våre forhold i familien på, er å planlegge og ha det morsomt sammen. Livet 
har mange alvorlige sider, og for å kunne holde en riktig balanse, må vi 
ta oss tid til å leke sammen og gjøre de ting som passer for det enkelte 
familiemedlem. Når vi har det morsomt sammen, lærer vi å leve mere men-
ingsfylt sammen og blir istand til gjennom personlig eksempel såvel som 
i ord, å undervise hverandre på en mere effektiv måte i evangeliets prin-
sipper. 

Vår familie kan bestå for alltid. Hvis vi ikke tilbringer tilstrekkelig 
tid sammen med familiens medlemmer, så skulle vi begynne nå å dele de ting 
som vil gjøre oss til en evig familie. 

Del med søstrene dine egne følelser og tanker om betydningen av å ha moro 
sarnnen med din familie. 

UTFORDRING 

Organiser en familiemoro-aktivitet under en familiens hjemmeaften. Utarbeid 
en fami 1iekalender og merk av spesielle aktivieter hver måned. Gled dere 
så over å være sammen med familien. 
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LÆRERENS FORBEREDELSE 

Før du presenterer denne leksjonen: 

1. Be to søstre om å fortelle klassen om en av de lykkeligste familieopple-

velser de kan huske å ha hatt. 

2. Vær forberedt på å fortelle om dine personlige tanker om betydningen av 

å leke sammen med familien din. 

3. Sørg for tavle og kritt. 

4. Gi klassemedlemmer i oppdrag å lese eller presentere historier og skrift-

steder fra denne leksjonen. 
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Å ta vare 
på vårt hjem 

Leksjon 27 

Formålet med denne leksjonen er å oppmuntre deg til å følge profetens råd 
om å utbedre ditt hjems fysiske og åndelige omgivelser. 

VI SKULLE HOLDE HJEMMET VÅRT PENT OG RYDDIG 

Vis frem hjelpemiddel 27-a: Et eksempel på et pent og ryddig hjem. 

En søster som akkurat var kommet hjem fra en tur i Holland, fortalte: 

"Noe vi ikke kunne unngå å legge merke til da vi var i Holland, var at 
hjemmene i dette lille landet har sine utsøkte særpreg. Vinduskarmene i 
disse røde murstenshusene med rød taksten var alltid fylt med rekker av 
blomsterpotter - vanligvis fylt med geranium. Vinduene er store - og de 
er aldri fortrukket av persienner eller gardiner. Disse funklende vindu-
ene tilfører hjemmet dets personlighet. Mange av husene har sitt eget 
navn. Over døren kan man se skilt som: Solhjørnet, Solstrålen, Solhytten, 
Himmelfred, Roligheten eller Fredshjørnet... Varme, solskinn og hygge 
sammen med fred og ro og tilfredshet! DETTE ER DE TING SOM GJØR ET HUS TIL 
ET HJEM!" (Daryl V. Hoole, The Art of Homemaking, s. 117-18) 

Hva føler du når du ser et rent og ryddig hjem? 

På hvilken måte viser du takknemlighet overfor din himmelske Fader ved å 
halde ditt hjem og hagen ren og ryddig? 

Rene vinduer, pene blomsterpotter og bloms teroppheng og vinduskasser re-
flekterer den enkeltes personlighet. Ryddige hager, gårdsplasser, gjer-
der og uthus forteller samfunnet at vi oppfyller vårt ansvar for å holde 
våre omgivelser i orden. 

Da Adam og Eva bodde i Edens have, ble de bedt om å "dyrke og vokte den", 
(Moses 3:15). Herren krever det samme.-av oss idag som han krevde av dem 
den gang. Det forventes at vi tar vare på og forskjønner det sted vi er 
bosatt på på denne jord. Enten vi eier eget hus eller er leieboere, så 
skulle vi føle vårt ansvar for å holde eiendommen ren, ryddig og attraktiv. 
Vi skulle også stelle godt for dyrene våre og holde inngjerdinger, låver og 
og tun rene og i god stand og orden. "Det fortelles at president Brigham 
Young^efter ha oppfordret folk i bestemte områder til å pynte og rydde 
opp på sine eiendommer, nektet å reise tilbake for å tale til dem, og at 
han sa omtrent følgende: "Dere hørte ikke på meg da jeg ba dere om å ryd-
de opp på eiendommene deres. De samme dørene henger fremdeles skjevt på 
hengslene, de samme låvebygningene står fortsatt umalt, og de samme gjerd-
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ene ligger delvis nede" (Spencer W. Kimball: "Hvorfor kaller I mig Herre, 
Herre, og gjør ikke det jeg sier" Lys over Norge3 august 1975, s. 32.) 

President Kimball har ofte minnet Kirkens medlemmer om behovet for å ren-
gjøre, reparere og forskjønne sine hjem. "Og nå ber vi dere om å rydde opp 
i deres hjem... Derfor oppfordrer vi dere alle til å dyrke og ta skikkelig 
vare pa den eiendom dere har hånd om." ("Jeg, Herren, vil ikke la meg spot-
te , Lys over Norge, februar 1975, s. 31.) "Uansett hvilke omstendigheter 
dere lever under, sa la deres eiendom gjenspeile orden, skjønnhet og lykke". 
( Family Preparedness," Ensign, mai 1976, s . 125) 

President David 0. McKay rådet oss også til å gjøre våre hjem attraktive 
og a ha flere aktiviteter der (Gospel Ideals3 s. 485-86). Våre barn vil være 
glade^og stolte over å ta med seg sine venner hjem hvis hjemmet er et varmt 
vennlig og lykkelig sted. ' 

Hvilke fordeler får vi av å gjøre rent og ordne opp i våre omgivelser? 

Når våre hjem er ryddige og pene, øker de i verdi, sikkerhet og skjønnhet. 

VI SKULLE UTBEDRE VÅRT HJEM SOM EN FAMILIE 

L&p 122:8. 

Orden er viktig i himlene; hvis det var annerledes, ville det herske kaos. 
Orden er like nødvendig i våre hjem. President Kimball har sagt: "Plan-
legg godt og iverksett planen på en ordentlig og systematisk måte." ("Fami-
ly Preparedness." Ensign, mai 1976, s. 125) 

hjlJ^ h j e l p e m i d d e l 2 7 ~ b : P i k e r s o m arbeider for å forskjønne familiens 

Bror og søster Dell Fox kjøpte nylig et hus i Portsmouth, New Hampshire. 
Huset som først ble bygget i 1805 og ombygget i 1826 efter en brann, trengte 
i høy grad a repareres. "Svære hauger med gåmle, ubrukelige planker og an-
dre ting ble lempet ut av huset. Skrubbing og maling ble et familiepro-
sjekt der Heidi 17; Erin, 16; Nathan, 14 og Paige, 11, alle gjorde sin 
del av arbeidet... 

Bror Fox forklarte at ikke alle vegger og dører er helt rette og at det 
trekker i rommene... 

'Det var skrekkelig', brøt Paige inn, 'men vi liker d e t 1 . . . 

' f e F ? 7
e t e t ^ k t e mormonhus,' sa Erin." ("A Romance between Home, Family", 

Churah News, 19. aug. 1978, s. 5) y ' 

Hvorfor var barn og voksne så ivrige og glade for hjemmet sitt? 

Hva mente Erin da hun sa at det var et ekte "mormonhus"? Hvorfor skulle 
vart hjem være et eksempel for våre naboer? 

Vi trenger ikke dyre møbler for å utbedre vårt hjem. Vi kan ofte lage noe 
nyttig av gamle eller avlagte ting. 

Ved samarbeide kan vi reparere og pusse opp gamle møbler som vi har kjøpt 
hos brukthandlere eller på auksjon. Vi kan male vegger, tak og dører, sy 
nye gardiner og sengetepper, lage puter og veve ryer. 
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Det er tre enkle ting som kan gjøres for å hjelpe oss til å oppnå meget 
sammen med vår familie. For det første skulle vi sammen med fåmi lien vår 
ta en kikk rundt hjemmet vårt for å kartlegge hvilke områder som trenger 
reparasjon, rengjøring, maling eller omorganisering. 

For det annet skulle vi som familie planlegge å utføre disse oppgavene. 
Det er viktig at vi organiserer og velger kun et område ad gangen å arbei-
de med. Derefter må vi sørge for å skaffe de nødvendige materialer, red-
skaper og ting som må til for å utføre arbeidet. Vi skulle la familiens med-
lemmer delta i oppgaver som passer til deres evner og ferdigheter. 

Til slutt skulle vi sammen som familie utføre arbeidet. Hver enkelt som er 
engasjert i arbeidet skulle legge sin stolthet i og føle tilfredshet over 
s m del av det utførte arbeide. På denne måten kan hele familien ha glede 
av og bli belønnet gjennom det prosjekt som settes igang. Det er mange ting 
som kan gjøres nar familien organiserer seg og arbeider sammen. 

Hvilke ting kan din familie gjøre for å utbedre og forskjønne hjemmet, 
og som samtidig ikke vil koste så meget? 

VI MÅ BRINGE ÅNDELIGHET INN I VÅRT HJEM 

Vis frem hjelpemiddel 27-c: Sveits tempel. 

Hva gjør størst inntrykk på deg når det gjelder templets utseende? hvorfor 
holdes templene så rene og vakre? 

I Lære og pakter får vi vite at hvis noe som er urent får lov til å kommet 
inn i Herrens hus, så vil Herrens herlighet ikke være der. Hans nærhet vil 
ikke f i n n e s u h e l l i g e templer (se L&p 94:9; 97:15-17) Fordi vi ønsker å 
ha Herrens and i Hans hellige templer, holder vi dem rene og vakre og an-
moder alle som går inn der om a være verdige til å tilbe der inne. Vi tren-
ger ogsa a ha Herrens ånd i vårt hjem. Vi skulle derfor følge president 
Kimballs anmodning om å rydde opp i våre omgivelser og gjøre vårt hjem både 
utvendig og innvendig så attraktivt som mulig. 

Hyggelige og ordnede omgivelser kan gjøre meget for å hjelpe oss til å 
glede oss over livet. "En søster forteller om en vanskelig periode i 
livet da hun mistet venner og familie fordi hun ble medlem av Kirken. Hun 
forteller: Jeg ble nødt til å flytte til en liten leilighet; og da jeg 
sa hvor skittent og rotete det var der, ble jeg dypt fortvilet. Men plut-
selig hørte jeg en røst i mitt indre som sa: "Herrens hus er et ordens 
j U S " . J e S syntes ikke lenger synd på meg selv, brettet opp ermene og arbei-
det jevnt og trutt helt til mitt lille hjem var rent og pent. En kniplings-
duk som var det siste minnet jeg hadde om mitt tidligere liv, pyntet opp 

va J? n y h J e r a m e t s å n d v a r født. " CHjelpeforeningens studiekurser 1978-
79 y s. 94) 

Hvilke enkle ting kan du gjøre for å gjøre hjemmet ditt til et hyggeligere 
og mere åndelig sted? y 

Planter, avskårne blomster og musikk bringer skjønnhet inn i våre hjem. Vi 
har alle, i ethvert land, våre spesielle talenter som brodering, guilt-arbei-
de, veving, makramé, blomsterdekorasjoner etc. Med disse gudgitte talenter 
og evner kan vi skape skjønnhet til våre omgivelser. Vi har spesielle be-
gavelser for å mykne atmosfæren og å kaste glans over det kjedssommelige 
Vi har en spesiell rolle å spille som husmødre. 
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Hva føler du når du vasker3 organiserer3 utbedrer eller tilfører litt 
skjønnhet i ditt hjem eller hage? 

I tillegg til at vi skille utbedre og forskjønne vårt hjem, trenger vi også 
a trakte efter a fa en fredelig ånd der. 

Eldste Boyd K. Packer i De tolvs råd har sagt: 

"Du kan gjøre meget for å skape i ditt hjem en atmosfære av fred, trøst 

ærbødighet, ro og trygghet. Du kan gjøre dette selv om du ikke har så meget 
a leve av. 

Eller du kan skape noe stivt og koldt... og kunstig. Smårollingene dine vil 
pa tusen forskjellige måter bli påvirket av de valg du foretar. Du kan be-
stemme tonen. Det kan være stille og fredelig hvor stillhet og mektig styr-
ke kan vokse, eller det kan være barskt og høylydt og spenne drivfjæren 
strammere i de små barna efterhvert som de vokser til, slik at den til 
slutt brister." (Eternal Marriage3 Brigham Young University Speeches of 
the Year, 14. apr. 1970; også sitert av Neil og Joan Flinders i "A Home 
Is Also a House," Ensign3 nov. 1973, s. 20) 

Vi kan forbedre åndeligheten i vårt hjem når vi aksepterer og anvender Je-
su Kristi evangeliums prinsipper. Kirkens ledere har ofte minnet oss om 
vart ansvar for å bringe åndelighet inn i vårt hjem: 

Be sammen som familie morgen og kveld. 

Hellighold sabbaten 

Gå regelmessig til Kirken sammen 

Fast med et formål en gang i måneden 

Studer Skriften sammen 

Betal en full tiende 

Avhold famil lens hjemmeaftener 

Elsk og tjen hverandre uselvisk 

Pa hvilken måte kan det å efterleve evangeliets prinsipper forbedre ånde-
ligheten i hj emnet? 

Når vi lever i overensstemmelse med Frelserens læresetninger, har vi hans 
And med oss og vårt hjem utstråler en vennlig, hyggelig og attraktiv atmos-
tære for var familie. 

KONKLUSJON 

Profeten har gitt oss befalinger fra Herren om å rengjøre, male, reparere' 
og forskjønne vårt hjem og vår eiendom. Når vi arbeider sammen som fami-
lie for a forskjønne våre omgivelser, lærer vi ferdigheter og vaner som 
hjelper^oss gjennom hele livet. Når vi bruker tid og anstrengelser på å for-
bedre vart hjem og vår eiendom, setter vi enda større pris på det vi har. 

Skriften sier oss at Herrens Ånd ikke kan dvele på steder med forvirring 
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eller hvor det er urenslig. Hvis vi gjør vårt hjem til et muntert, rent og 
attraktivt sted, så vil våre kjære ha et ønske om å oppholde seg der. Når 
vi lever i harmoni med evangeliets prinsipper, vil Herrens ånd gi oss fred 
og ro. 

UTFORDRING 

Ta en titt på hjemmet og hagen sammen med familien din på en familiens 
hjemmeaften, og finn ut hvilke ting som trenger å vaskes, organiseres, 
kastes, males eller repareres, Følg de instruksjoner som tidligere er 
nevnt i leksjonen og fullfør minst en av disse oppgavene denne måned. Opp-
muntre barna til å rengjøre en skuff, rydde i et skap, tørke støv eller 
vaske i et rom. Gi uttrykk for stolthet og verdsettelse av det hvert av 
barna bidrar med. Bestem deg for å bedre åndeligheten i ditt hjem ved 
regelmessig å anvende evangeliets prinsipper i din families liv. 

YTTERLIGERE SKRIFTHENVISNINGER 

L&p 42:41 (alle ting skal gjøres i renhet) 

LÆRERENS FORBEREDELSE 

Før du presenterer denne leksjonen: 

1. Vær forberedt på å hjelpe klassens medlemmer med å klartlegge områder 
i eller rundt hjemmet deres som trenger å vaskes eller repareres. 

2. Les Den siste-dagers-hellige kvinne} Grunnleggende håndbok for kvinner 
del A, leksjon 20 og leksjon 31. 

3. Gi klassemedlemmer i oppdrag å lese eller presentere historier og 
skriftsteder fra denne leksjonen. 
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Å tjene i Kirken 
Leksjon 28 

t j e n e ^ i d i r k e n ? 1 1 1 1 6 l e k S j ° n e n e r å b e r e d e deg på å akseptere kall om å 

ANLEDNINGER TIL Å TJENE I HERRENS KIRKE 

et møte!' mormongutter i din leir at vi skal avholde 

Da jeg kom morgenen efter, traff j e g femogsytti unge m e n n . . . 

U t av mengden trådte en mann frem som, efter å ha håndhilst, sa- 'Jeg er 

den du sendte telegrammet til. Jeg er denne leirens f e l t p o s t Jeg likk 

" T r e t d l t t f 0 r 1 d a g m o r S e s (det vil Si, søndag morgen) 8 Da 
jeg mottok d e t , spurte jeg meg for. Jeg fant ut at det vir s e k s o ^ v t t f 
mormongutter x denne leiren. Femogsytti av dem er h e " « e f f l l t . 
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v l ^ / d e f ? ' tanib,eU
m
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 S J 8
 Hvem kan lede 
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vi må tre av '... De sa: 'La oss holde et vidnesbyrdmøte'... 

Jeg vendte meg mot min venn, presten, og sa: fJeg vet at dette er uvanlig 
for deg. Vi har nå vært her i to timer og vi skal være her enda to timer 
til. Vi unnskylder deg hvis du foretrekker å trekke deg tilbake.' 

Han la hånden sin på kneet mitt og sa: 'Vær så snill, kan jeg få bli? 1 

Og jeg oppmuntret ham selvsagt til å bli, og i to timer bar disse unge menn 
sine vidnesbyrd om evangeliets sannhet... 

Vi avsluttet til sist, og presten snudde seg mot meg og sa: 'Herr Brown, 
jeg har vært evangeliets forkynner i toogtyve år, men dette har vært den 
største og mest uvanlige opplevelser i mitt liv.' Og videre sa han: 'Hvor-
dan gjør du det? Hvordan visste du hvilke av guttene du skulle kalle på?' 

Jeg svarte: 'Det spilte ingen rolle hvem jeg kalte på, for de var alle 
forberedt."' (An Eternal Quest - Freedom of the Mind, Brigham Young Univer-
sity Speeches of the Year, 13. mai 1960, s. 14-17; også sitert av Leon R. 
Hartshorn, comp., i "Thank You, God," i Outstanding Stories by General Au-
torities, bind ls s. 12-15.) 

Eva var det presten la merke til som var annerledes med vår kirke? 

Hva var disse unge menn forberedt til å gjøre? 

Hvordan hadde de forberedt seg? 

Hvorfor er det viktig å forberede seg til å tjene i Kirken? 

"I Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige er det ikke noe profesjonelt 
presteskap slik det er alminnelig i andre kirkesamfunn... Alle Kirkens 
medlemmer er underlagt kallet om å yte tjeneste og å iverksette Kirkens 
aktiviteter." (Boyd K . Packer, "The Secret of Service," Improvement Era, 
juni 1966, s. 551.) 

Når grupper, avhengige grener, vanlige grener, ward og staver blir organi-
sert, blir medlemmer av Kirken kalt til å virke i alle stillingene innen 
disse enhetene. 

HVORDAN VI BLIR KALT TIL Å TJENE I KIRKEN 

Våre ledere i Kirken er ansvarlige for å kalle medlemmer til å fylle stil-
linger i Kirken. De vet hva som kreves i enhver stilling og hvilke ønskelig 
egenskaper medlemmene må ha for å fylle dem. Med dette i tankene, går Kir-
kens ledere i bønn og vurderer listen over passende personer idet de søker 
inspirasjon og veiledning fra Herren i hvert av kallene. 

Eldste Paul H. Dunn i De syttis første quorum har fortalt om en opplevelse 
han hadde kort efter at han var blitt oppholdt som en generalautoritet: 
"Jeg fikk i oppdrag, sammen med et medlem av De tolv, å hjelpe til med opp-
rettelsen av en stav. Det var en åndelig opplevelse jeg aldri i livet kom-
mer til å glemme. 

Kort efter ankomsten, begynte vi på oppgaven med å velge en president. Efter 
mange timers intervjuer ba den presiderende autoritet meg om å be og vurdere 
de brødre som hadde sittet fremfor oss, og efter å ha rådført meg med Herren, 
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skrive opp en liste over tre navn i den rekkefølge jeg foretrakk på de 
jeg syntes burde bli stavspresident. Han rådet meg til å la Herrens and 
veilede meg. 'Jeg skal gjøre det samme,' sa han. 

Så snart jeg hadde funnet meg et rom der jeg kunne være alene, knelte jeg 
ned fremfor Herren og ba om hans Ånds veiledning. Jeg visste at vi kun var 
hans^ tjenere, og at dersom et valg skulle foretas, ville det skje gjennom 
inspirasjon. Efter å ha satt opp tre navn efter hverandre efter beste 
skjønn, øverst på listen, tok jeg den med til apostelen. Han spurte: 'Hvor-
dan føler du med hensyn til navnene?' Jeg svarte at jeg følte meg sikker. 
Han sa sa: Legg listen din på pulten med skriften ned.' Han gjorde det 
samme med sin. 'La oss nå be Herren om en endelig bekreftelse.' Vi knelte 
ned sammen, og han ba en av de mest ydmyke bønner jeg noensinne hadde hørt 

s n u d d e derefter listene og sammenliknet dem. De var identiske. Det som 
var enda mere merkelig, var rekkefølgen, som var nøyaktig den samme på beg-
ge listene. (Paul H. Dunn, The Ten Most Wanted Men, s. 138) 

Hvilken holdning skulle vi ha til den måten som Herren hav valgt oss oq 
andre til å utføve kall i Kirken på? (Vi skulle villig gjøre det Hevven 
har bedt oss om å gjøve. Vi skulle ikke kritisere våre ledere, men skulle 
med glede støtte dem.) 

Når vi er blitt valgt, blir vi innkalt av vår prestedømsleder ti 1 et privat 
intervju. ^Pa dette tidspunkt gjennomgår han de ansvarsoppgaver som ligger 
innunder vart nye kall og spør seg fore om våre personlige og familiens for-
hold for a hjelpe oss med å vurdere om vi kan overkomme de krav i tid for-
beredelse, tilstedeværelse på møter, reiser etc. som går inn under vårt 
kall Vi skulle forstå hvem vi skal rapportere til og fra hvilken leder vi 
kan be om hjelp. Av og til blir familien bedt om å gi sin støtte til ved-
kommende som blir kalt. 

Eldste Loren C. Dunn i De syttis første quorum har sagt følgende om beskaff-
enheten av et kall i Kirken: 

''Et kall i Kirken er både et personlig og et hellig anliggende, og enhver 
har rett til a vite at han eller hun har blitt kalt til å handle i Guds 
navn i den spesielle stilling. Enhver person i denne Kirke har rett til å 
vite at han har blitt kalt av Gud. Hvis han ikke har denne forsikring, 
foreslår jeg at han alvorlig overveier og ber angående sitt kall, slik'at 
han kan motta det han har rett til å motta." "We Are Called of God," 

Ensign, juli 1972, s. 44; også sitert i Lekser ?or Hjelpe foreninqen 1077-
78, s. 64) " 

Hvordan kan du motta bekreftelse på at de kall du mottar, kommer fra 
Herren? 

HVORDAN VI KAN MOTTA HJELP TIL Å UTFØRE VÅRE KALL 

Selv om vi anerkjenner at kallet om å tjene har kommet gjennom inspirasjon, 
sa kan vi fra tid til annen allikevel føle oss utilstrekkelige, ukvalifi-
serte eller redde. Skriften forteller oss at Enok, Moses, Jeremias og andre 
som blir valgt av Herren, også har følt seg utilstrekkelige (se Moses^6:31; 
2. Mosebok 4:10; Jeremias 1:6). 

En spesiell søster som følte seg svært utilstrekkelig i sitt kall som råd-
giver i Prlmærforeningen, ble beroliget av sin biskop. Han sa: "Det å ar-
beide i Kirken kan på mange måter sammenlignes med de første år av ditt 
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liv som gift kvinne. På samme måte som din mann ikke forventet at du skul-
le være en fullkommen husmor eller kokk med det samme, så forventer heller 
ikke Herren dette av deg i din nye stilling... at du straks skal være en 
fullkommen leder. Du kommer til å begå feil... men den kjærlighet du har 
for Herren og evangeliet vil hjelpe deg til å gå fremover mot fullkommen 
suksess i dette kall. Herren kaller oss til stillinger som vil hjelpe oss 
til å vokse gjennom kamp." (Paul H . Dunn, The Ten Most Wanted Men, s. 228) 

Vis frem plakaten: "Det er ved å tjene vi kan lære hvordan vi skal tjene" 
(Spencer W. Kimball, "De små tjenester", Lys over Norge, desember '1076, s. 1) 

President Spencer W . Kimball har fortalt oss følgende angående våre følel-
ser av utilstrekkelighet når det gjelder å utføre våre kall: "Jeg har 
lært at det er ved å tjene vi kan lære hvordan vi skal tjene... Det er 
viktig at vi går utover oss selv og er oppriktig interessert i de Gild har 
gitt oss som en del av vårt kall." (Spencer W. Kimball, "De små tjenester", 
Lys over Norge, des. 1976, s. 1) 

Hvordan sier president Kimball at vi skal lære oss å tjene? Hvilket råd 
gir han oss med hensyn til å overvinne vår følelse av utilstrekkelighet? 

Vi kan bli mere tilfredse når vi innser at Herren kjenner våre evner, talen-
ter og muligheter, og at han i lys av sin kunnskap har utvalgt oss til å 
tjene i våre kall. 

Biskopen eller grens- distrikts- eller s tavspresidenten kan gi oss en vel-
signelse for å hjelpe oss til å utøve vårt nye kall. Dette henvises til 
som å bli "innsatt". Når vi blir kalt til å tjene i Kirken, forventes det 
ikke av oss at vi skal utføre alt alene. Vi kan motta kraft, styrke og 
støtte fra Herren. Han har sagt oss at vi kan ha hans Ånd "ved troens 
bønn" (L&p 42:14). Vi blir også forsikret om at hvis vi er verdige, kan vi 
"bli undervist fra det høie... og... ikledd kraft" (L&p 43:16). 

Da eldste L. Tom Perry ble kalt til De tolvs råd, sa han: "Når man lever 
nær til evangeliet, er Herren alltid der. Jeg har fått bevis for at det 
er sant at hvis jeg ville gjøre mitt hjemmearbeide, hvis jeg ville studere 
og være forberedt, stadfestet alltid Herren hva jeg skulle gjøre." ("News 
of the Church," Ensign, mai 1974, s. 121; Lekser for Hjelpeforeningen 
1977-78, s. 64) 

Hvorfor er det viktig at vi har Herrens ånd til å hjelpe oss i våre kall? 
(Når vi er kalt til å utføre Herrens arbeide, kan han gi oss styrke og in-
spirasjon til å gjøre det vi er blitt kalt til.) 

Ledere i gren, ward, distrikt og stav er også blitt kalt til å hjelpe oss 
til å utføre våre oppdrag. Vi skulle søke deres hjelp og lytte til deres 
råd. Vi skulle være tilstede på de møter hvor de gir oss opplæring, under-
visning og inspirasjon. 

HVILKEN LEDERE HAR DU MOTTATT HJELP FRA? 

I tillegg til Skriften har vi håndbøker som er utarbeidet for å instruere 
og veilede oss i våre kall. Kirken utgir også taler fra område-og general-
konferanser somblir holdt av profeten og andre generalautoriteter. Kirkens 
tidsskrifter inneholder mange av disse talene i trykket form. Vi skulle 
studere og følge de instruksjoner og råd som blir gitt i disse inspirerte 
budskap fra våre ledere. 
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Hvordan kan du føle deg fortrolig med ditt kall ved å følge generalautori-
tetenes råd og bruke det materiell som Kirken har utgitt? (Det kan hjelpe 
deg til a vite at du underviser sannheten og leder andre slik Herren ønsker 
at du skal gjøre.) 

VÅRT PERSONLIGE ANSVAR FOR VÅRE KALL 

Når vi aksepterer ansvar i Herrens Kirke, blir vi hans forvaltere. Dette 
betyr ganske enkelt at han har betrodd oss å utføre spesielle ansvarsopp-
gaver, og vi er hans embedsmenn. 

Det betyr også at vi er ansvarlige overfor Herren for den tillit han viser 
o s s . Hver av oss er blitt gitt en forvaltning som vi er kalt til å ut-
føre . 

Les L&p 72:3,4. 

Hvem må avlegge rapport over sin forvaltning overfor Herren? (Alle) 

Hva lover Herren dem som er trofaste i sin forvaltning eller sine kall? 
(De skal være verdige til å arve Faderens boliger.) 

Les L&p 107:99-100. 

Hvorfor er ethvert kall i Kirken viktig? Hvorfor skulle du gjøre ditt 
aller beste når du tjener i Kirken? (Herren har befalt oss å lære våre 
plikter og å utføre dem som best vi kan. Den som er doven skal ikke bli 
velsignelsene verdig.) 

KONKLUSJON 

Søster Belle S. Spafford, tidl-'gere generalpresident for Hjelpeforeningen, 
har sagt: "Herrens kall: ' P ^ g meg', gjelder oss i dag like mye som det 
gjaldt hans første disipler... Hans arbeide må fortsette. Dets fremgang 
avhenger av hva vi gjør. 

Han trenger vår styrke og er overbærende med våre svakheter. Hver enkelt 
av oss er kalt^til et spesielt arbeide på grunn av et eller annet talent vi 
har. Det er vårt ansvar å akseptere hans kall, å vokse i hans tjeneste." 

(Women in Today 's World3 s. 67; også sitert i Lekser for Hjelpeforeningen 
1076-773 s. 171.) 

Vi far mange anledninger til å tjene i Herrens Kirke, og vi skulle søke 
å oppfylle vårt inspirerte forvalterskap på den måte som Herren vil at vi 
skal gjøre det. 

UTFORDRING 

Husk at Herren inspirerer sine ledere til å kalle oss til tjeneste i Kirken 
Nar vi utfører våre kall, skulle vi søke hjelp fra Herren, våre ledere, 
Skriften og utgitte håndbøker. Vi skulle også være villige til å akseptere 
vart fulle ansvar for vår forvaltning. Sett opp en liste over hvordan du 
kan forbedre deg når det gjelder ditt forvalterskap i dine nåværende stil-
linger i Kirken. 
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YTTERLIGERE SKRIFTHENVISNINGER 

Johannes 15:16 (frembringe frukt) 
Ap. gj. 1:24. (Herren velger sine tjenere) 
Hebr. 5:4. (Menn kalt av Gud) 
L&p 105:35-37 (Åndens røst tilkjennegir hvem som er valgt) 

UERERENS FORBEREDELSE 

Før du presenterer denne leksjonen: 

1. Les Evangeliets prinsipper, kapitel 28 "Tjeneste". 

2. Gjennomgå leksjon 12 "Kirkens organisasjon" i denne håndboken. 
3. Lag en plakat hvor det står: "Det er ved å tjene vi kan lære hvordan 

vi skal tjene" (Spencer W . Kimball, "De små tjenester", Lys over Norge, 
des. 1976, s. 1) 

4. Gi klassemedlemmer i oppdrag å presentere eller lese historier og 
skriftsteder fra denne leksjonen. 
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Å utvikle lederskap Leksjon 29 

Formalet med denne leksjonen er å hjelpe deg til å bli en bedre leder 
tjener. 

BEHOVET FOR GODE LEDERE OG GODE TJENERE 

President Spencer W . Kimball forteller følgende historie om hvordan ledere 
påvirker sine følgesvenner: 

"For mange år siden da jeg var i stavspresidentskapet i St. Joseph stav i 
Arizona, var jeg en søndag ute på et oppdrag i Eden ward. Bygningen var 
liten, og de fleste kom ganske tett opptil oss der vi satt på forhøyningen 
en halv meter over gulvet i salen. 

Under møtet ble jeg oppmerksom på syv små gutter på første rad i kapellet 
Jeg gledet meg over å se syv små gutter på denne wardskonferansen. Jeg 
noterte meg at de var der, og lot så min interesse fange av andre ting. Men 
snart var m m oppmerksomhet rettet mot de syv små guttene igjen. 

Det virket så underlig at alle syv samtidig løftet høyre ben og la det over 
det venstre kne, og sa et øyeblikk senere skiftet de ben og la det venstre 
over det høyre kne. Det var jo noe uvanlig, men jeg prøvde å overse det. 

Ikke lenge efter tok alle, i skjønn forening, sin høyre hånd og lot den gli 
gjennom håret, sa lente alle syv seg lett mot ankelen og støttet ansiktet 
i handen, for derefter å gå over til å sitte med korslagte ben igjen. 

Det virket så pussig alt sammen, og jeg satt og funderte på dette samtidig 
s o m j e g prøvde a tenke over hva jeg skulle si på møtet. Og så gikk det plut-
selig et lys opp for meg. Guttene apte efter meg! 

Den dagen lærte jeg en av livets store lekser - at vi som har myndighetsem-
beder virkelig ma være forsiktige, for andre iakttar oss og finner i oss 
sitt eksempel." ("Davidene og Goliatene", Lys over Norge, mars 1975, s. 29) 

Folk overalt leter efter noen de kan følge ~ noen som kan lede dem. En 
leder er en person som går foran andre og leder eller veileder dem eller 
viser dem hvordan de skal gjøre noe. En leder sier ikke bare til andre hva 
de skal gjøre og hvordan de skal gjøre det, han viser dem det også ved sitt 
eksempel. En leder hjelper andre til å vokse. 

Vis frem hjelpemiddel 29-a: En søster underviser i matlaging. 
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Vi ser hen til våre foreldre, venner, vårt samfunn og ledere i Kirken for 
å finne veiledning og ledelse. Vi lytter til deres ord og iakttar deres 
handlinger. Vi former ofte vårt liv efter de råd de gir oss, eller vi føl-
ger^det vi ser dem gjøre. Lærere leder oss når de instruerer oss og vi lær-
er å følge deres instruksjoner. 

Hvilke egenskaper har de mennesker du liker å følge? (Munterhet, selvtil-
lit, omsorg for andre, optimisme, hønnfullhet, tillit til Herren, ydmykhet, 
oppmuntring til andre) (Skriv opp svarene på tavlen.) 

Hva kan vi som følgesvenner gjøre for å hjelpe våre ledere? Følgende liste 
kan være til nytte: 

Lytte til din leder 

Følge hans eller hennes rettferdige instruksjoner 

Gjøre din del av arbeidet 

Være villig til å hjelpe andre 

Være glad når du arbeider sammen med andre i evangeliet 

Dele ansvarsoppgaver med din leder 

Være til å stole på 

Vise forståelse for din leder 

På hvilken måte kan disse egenskapene hjelpe deg til å bli en god leder. 
såvel som en god følgesvenn? 

Vi er alle en leder. Enhver person vil på et ell^r annet tidspunkt, et eller 
annet sted og på en eller annen måte lede enkelt personer eller en gruppe. 
Vart liv berører andres liv og vi påvirker dem, enten vi gjør det med hen-
sikt eller ikke . Var innflydelse som er annerledes enn alle andres innfly-
delse, er vårt lederskap. 

Som leder trenger vi ikke alltid inneha en bestemt stilling i en formell 
organisasjon, slik som Kirken eller en organisasjon i samfunnet. Mulighet-
ene til lederskap er varierte og dukker opp på alle livets områder: i vårt 
hjem sammen med familie og venner, i vårt nabolag og samfunn og i Kirken. 

På hvilken måte leder du, eller kan du være en leder i ditt hjem? I samfun-
net? J 

Eftersom vi alle pa en eller annen måte er ledere, er det viktig for oss å 
lære a bli gode ledere. Med gode lederegenskaper kan vi forbedre oss selv 
og andre og også vårt forhold til våre venner og familiemedlemmer. Foreldre 
skulle som ledere for sine familier ha et ønske om å være så gode ledere som 
mulig. Gode lederegenskaper hjelper oss til å ha et godt samarbeide med 
var familie, venner og naboer. Ef tersom Kirken blir organisert i alle deler 
av verden og Herrens verk fortsetter å bre seg, vil mange av oss bli kalt 
til a lede andre. 

Eldste Sterling W. Sill i De syttis første quorum la vekt på verdien av 
gode ledere da han sa: "En soldat kan sloss hardere, en selger kan selge 
flere varer, et barn kan gjøre leksene sine bedre og en misjonær kan skaffe 
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flere konvertitter hvis "han arbeider under ledelse av noen som vet hvordan 
de skal undervise, inspirere, lære opp, føre tilsyn, elske, motivere og 
gjøre disse andre viktige tingene som (gode ledere gjør)." ("The Problem 
Is Always the Same," Ensign3 mars 1973, s. 34) 

Enhver av oss kan utvikle evnen til å lede hvis vi arbeider med det. Vi 
må forberede oss ved å lære prinsippene for godt lederskap gjennom våre ak-
tiviteter i Kirken. Derefter må vi efterleve disse prinsipper i vårt dag-
lige liv. 

JESUS SOM DEN IDEELE LEDER 

Vis frem hjelpemiddel 29-b: Jesus Kristus og apostlene. 

Jesus Kristus var den fullkomne leder fordi han lærte å fullstendig følge 
sin Faders vilje. For at vi skal kunne bli effektive ledere, må vi lære 
oss å adlyde Frelserens anmodning: "Kom... følg meg" (Mark 10:21). Dette 
krever at vi lærer å gjøre det Frelseren gjorde. 

!• Jesus forberedte seg: Han fastet, ba og studerte idet han alltid søkte 
å lære Faderens vilje å kjenne. Vi er blitt oppmuntret til å studere og 
forberede oss (se L&p 88:118-19). Når vi faster, ber og studerer, kan også 
vi kjenne vår himmelske Faders vilje og øke våre evner slik han leder oss 
til. 

2. Jesus elsket de mennesker han ledet. Kjærlighet er kanskje den vik-
tigste egenskap en leder kan ha, fordi den gjør ham istand til å vise opp-
riktig omsorg for de han leder. 

Hvis han elsker dem, ønsker han å hjelpe dem til å forbedre sine liv; han 
er opptatt av deres behov og ønsker å hjelpe dem til å nå sine mål. Som 
medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige har vi alle et fel-
les mål - å kunne vende tilbake til vår himmelske Fader og bo sammen med ham 
i det celestiale rike. Til alle tider og på alle måter i vårt lederskap, er 
det kun gjennom vår kjærlighet at vi kan hjelpe andre til å nå dette mål. 
Kjærlighet er en mektig motivasjon. Eldste Neal A . Maxwell har sagt at 
"lederskap er kjærlighet i handling". ("... A Mere Excellent Way," s. 44) 

Vi skulle huske på Frelserens anmodning: "I skal elske hverandre, likesom 
jeg har elsket eder" (Johannes 13:34) 

Hvorfor er det mere virkningsfullt å bruke kjærlighet fremfor tvang når man 
arbeider med andre? (Folk reagerer på kjærlighet med å ønske å glede andre) 

På hvilken måte kan vår evne til å elske forbedre vårt lederskap3 spesielt 
i vårt hjem? (Det hjelper oss til å unngå gnisninger. Det hjelper oss til 
å oppnå t>t samarbeide med dem vi leder.) 

3. Jesus lærte disiplene sine hensikten med det arbeide han gjorde. Han 
hjalp dem til å forstå den rolle de spilte i hans verk, og til å få et inn-
blikk i deres viktige ansvar. På samme måte må vi kunne gi dem som skal 
følge oss et innblikk i det arbeide vi utfører og hjelpe dem til å forstå 
den rolle de spiller i dette. 

Hvordan kan det å hjelpe barna til å forstå deres hensikt i familien hjel-
pe dem til bedre å følge sine foreldres ledelse? (De vil vite at de er i 
familien for å få opplæring og hjelp i alt de gjør3 og de vil bli mere vil-
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lige til å adlyde.) 

4. Jesus baserte sitt lederskap på handlefrihetens prinsipp. Han tvang 
ikke disiplene sine til å følge seg. Han inviterte dem til å komme til ham. 
Handlefrihet er hovedprinsippet i Jesu Kristi evangelium. Når vi forsøker 
å tvinge noen til å følge oss, bruker vi Satans fremgangsmåte. Hvis vi skal 
lede slik Kristus leder, må vi la andre ha frihet til selv å velge. Jesus 
var fullstendig ærlig da han beskrev hva han forventet seg av sine følges-
venner. Når vi leder, må også vi la andre vite hva vi forventer av dem, og 
hva de kan forvente av oss. Når vi gir dem ansvarsoppgaver, må vi omhyg-
gelig forklare deres plikter, den tid det vil ta, de møter de skal være til-
stede på og hva de må utføre. Derefter må vi respektere deres frihet til å 
akseptere eller frabe seg disse ansvarsoppgaver. 

Hvorfor er det viktig at den enkelte vet hva som forventes av ham før han 
kan akseptere et ansvar? Hvordan kan det hjelpe barna til å bedre utføre 
sine oppgaver i hjemmet om vi gir dem spesifiserte instruksjoner? 

5. Jesus ga disiplene sine oppgaver som var meningsfylte og utfordrende. 
Meningsftlte og nyttige oppgaver hjelper oss til a føle at det er behov for 
oss. Det å be noen om å gjøre noe for ganske enkelt å holde vedkommende 
beskjeftighet, frembringer vanligvis ingen gode resultater. Som ledere må 
vi hjelpe våre følgesvenner til å føle at det de gjør er verdifullt og nyt-
tig. Når vi leder, må vi være sikre på at vi ikke misbruker andres tid ved 
å gi dem oppgaver som ikke er nødvendige og viktige. Alle må imidlertid 
innse at til sine tider er det også visse nødvendige, men kjedelige oppgaver 
som må utføres. Vi må alle være villige til å akseptere disse oppgavene, 
såvel som de oppgaver som virker lette, eller de som gir oss anerkjennelse 
og ros fra andre. 

6. Jesus viste at han var ansvarlig både overfor sin hensikt og sitt 
folk. Han følte et ansvar for å hjelpe sitt folk til å vokse. Han øn-
sket ikke bare å bygge opp sin Faders rike, men også å opphøye et folk. 
Profeten Joseph Smith ga uttrykk for den samme tanke da han sa: "Jeg 
lærer dem de rette prinsipper, så styrer de seg selv." (Sitert av John 
Taylor i Millenial Star, 13:339, 15. nov. 1851). Dette skulle også være 
vår hensikt - å hjelpe våre følgesvenner til å vokse og oppnå opphøyelse. 

Hvorfor er det viktig når vi leder andre, å alltid ha deres opphøyelse i 
tankene? (Vi er ansvarlige for det vi får andre til å gjøre. Det er en al-
vorlig anklage å føre andre vill. 

7. Jesus var en god tilhører. Han skapte en atmosfære av kjærlighet og 
tiltro som fikk hans følgesvenner til å føle seg vel fordi han lyttet med 
et kjærlig øre. Han tok seg tid til å lytte til dem og til å forstå deres 
behov. (Se Lukas 7:1-10 og Johannes 8:1-11.) Vi må også utøve denne form 
for omsorg. 

8. Jesus hjalp ofte sine følgesvenner til å tenke gjennom^de ideer de had-
de ved a stille dem spørsmål. Dette hjalp dem til a forstå det han for-
søkte å lære dem. (se Matt. 16:13-19; 19:16-22; og Johannes 21:15-17) 

For å kunne være gode ledere, må vi hjelpe mennesker til å løse sine egne 
problemer og å møte sine egne utfordringer. Vi må gi uttrykk for tillit 
til dem og motivere dem til å finne løsninger og å ta avgjørelser. Som 
dødelige mennesker er det ofte meget vanskelig til alle tider å ta kloke av-
gjørelser på egen hånd. Vi finner mot og styrke i andres hjelp. Vi må og-
så søke den styrke og hjelp som kan og vil komme fra vår himmelske Fader 
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gjennom oppriktig bønn. 

9 . Jesus adlød budene konsekvent. Han forandret ikke sine normer eller sin 
oppførsel for a tilfredsstille andre. Han levde et eksemplarisk liv. Når 
vi villig følger hans eksempel og kontrollerer våre handlinger i rettferdig-
het, vil vi bli gode eksempler for våre følgesvenner. Vi må efterleve 
evangeliets normer på alle måter. (Ni trinn tilpasset efter Neal A . Max-
w e l l , "... A More Excellent Way," s. 53-54) 

Hvorfor er ditt eksempel en viktig del av ditt lederskap? På hvilken måte 
og hva kan du gjøre for å undervise ved den måten du lever på? 

Å FØLGE JESU EKSEMPEL 

En. ung pike forteller følgende historie om den mektige innflydelse et 
rettferdig eksempel kan ha: 

"Da jeg var omtrent seksten år gammel, holdt sykdom meg borte fra skolen og 
Kirken omtrent halvparten av tiden jeg skulle ha vært der. Når jeg gikk 
til et av disse stedene, kunne jeg ikke ta del i noen av aktivitetene. Så 
jeg unngikk folk. Bare en gang forsøkte jeg å bryte med denne vanen ved å 
delta i en aktivitet. Jeg var med på en talekonkurranse i wardet. Vin-
neren skulle gå videre til stavskonkurransen. Det hadde seg slik at jeg 
var eneste deltaker i wardet og lederne sendte meg for å delta i stavskon-
kurransen uten å høre på talen min, og jeg mislyktes i høyeste grad. Jeg 
bestemte meg der og da for å holde meg for meg selv og unngå å bli såret 
flere ganger. Jeg hadde heldigvis en lærer i GUF som virkelig brydde seg 
om meg. ^Hun lot meg ikke sitte alene i et hjørne. Hun var blitt bedt om 
å foreslå programmet i forbindelse med en middag på stavsplan, og ga meg 
straks i opprag å velge emne, foreslå taleemner og være toastmaster ved 
middagen. Jeg sa til henne at jeg ikke kunne gjøre det. 'Jo, det kan du' 
forsikret hun meg gang på gang, 'fordi jeg skal hjelpe deg.' 

Jeg var så glad i henne at jeg var villig til å forsøke for hennes skyld, 
selv om jeg innerst inne visste at jeg ville mislykkes. Først samtalte vi 
om mulige temaer^ Da vi hadde et møte med en pikekomité, ba hun meg 
imidlertid fortelle dem om mine ideer. Hun påberopte seg ingen del av dem. 
Jeg skrev talen m i n , og med hennes omhyggelige og kjærlige forslag, skrev 
jeg den om og om igjen mange ganger helt til selv jeg kunne se at den var 
god. 

'Men,' sa jeg til henne, 'jeg kan ikke stå fremfor tre hundre piker o g 
holde den. 

Jeg kommer til å gjøre et dårlig inntrykk, og jeger ikke pen eller til-
trekkende, og jeg kommer til å ødelegge hele kvelden.' Hun la armen sin 
rundt meg og sa: 'Det er noe sludder; du kommer til å bli kveldens stjer-
ne! 

Hun hørte meg i rollen min mange ganger og tok meg til og med en gang med 
til hotellet hvor middagen skulle avholdes for å øve der. Hun hadde satt 
opp en mikrofon der, slik at jeg skulle kunne øve meg på hvordan det virke-
lig ville bli. Derefter spurte hun om å få se kjolen jeg skulle ha på meg. 
Hun tok med seg en corsage til meg (en kjoleblomst) denne kvelden, som 
ikke bare passet til kjolen, men som også fikk opp .humøret mitt. Hun 
fikk frisøren sin til å stelle håret mitt på en måte som kledde meg bedre. 
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Men det beste av alt var at hun knelte ned sammen med meg før begivenheten 
skulle finne sted, og forklarte for Herren at jeg var en søt pike som hadde 
arbeidet hardt og at jeg trengte Hans hjelp til å gjøre en god jobb. Hvor-
dan skulle jeg kunne mislykkes med Hans og hennes kjærlighet rundt meg på 
denne måten?" (Manus for "A More Excellent Way," produsert ved junikon-
feransen 1968, s. 5-7) 

Hva gjorde denne lederen som hjalp den unge piken? Skriv opp svarene på 
tavlen og diskuter hvert enkelt som en lederegenskap. (Svarene kan omfatte 
planla og forberedte, organiserte arbeidet, viste interesse for den unge 
kvinnen, viste kjærlighet, lyttet til pikens bekymringer og ba sammen med 
henne, var entusiastisk, ga uttrykk for tillit til piken og hjalp henne til 
å føle bedre overfor seg selv.) 

Få hvilken måte fulgte denne lederen Jesu eksempel i sitt lederskap? 

Å UTVIKLE LEDERSKAP I HJEMLET 

Våre ledere i Kirken har alltid uttrykt et sterkt vidnesbyrd om hjemmets 
betydning når det gjelder å utvikle Kristuslignende lederskap. 

"Fordi behovet for lederskap øker med viktigheten av den institusjon den 
tjener, så er lederskap i hjemmet av aller største betydning. 'Ingen 
annen suksess kan oppveie at man svikter i hjemmet.' (President David 
0. McKay) Den grunnleggende organisasjon som alles lykke er avhengig av, 
er familien." (Sterling W . Sill, "The Problem Is Always the Same", En-
sign, mars 1973, s. 34) 

Det er i hjemmet vi først lærer hvordan vi skal samarbeide med andre, 
hvordan vi skal utføre oppgaver, delegere oppgaver og be om hjelp. I 
hjemmet skulle en kjærlig og oppriktig omsorg for hver enkelt være den 
fremherskende holdning. 

Et rettferdig hjem kan lede til utvikling av egenskaper som hjelper både 
foreldre og barn tila bli gode ledere. Vi kan utvikle selvtilliten hos våre 
familiemedlemmer ved å gi dem anledning til å utvikle talenter og utføre 
oppgaver på en god måte, og gi dem ros og oppmuntring for deres bestrebel-
ser. Barn utvikler selvtillit når de får i oppdrag å hjelpe til med opp-
gaver som de er istand til å utføre. Det er i hjemmet vi først lærer å 
snakke med andre og å akseptere forslag, og lærer hvordan vi kan løse og 
overvinne konflikter og vanskeligheter. I hjemmet vårt kan vi lære å 
følge gode eksempler og å være gode eksempler for andre. 

Foreldre skulle være eksempler på å tjene i Kirken med en positiv holdning. 
Dette skulle også være tilfellet med deres tjeneste i hjemmet og samfunnet. 
Deres rettferdige eksempler vil oppmuntre barna til å lære å bli gode led-
ere. Det er viktig å støtte og oppmuntre barna i deres lederansvar. "Det 
å avsette rom i vårt hjemmeliv til å undervise uformelle lederegenskaper 
kan få barna våre til å avsette rom i sine hjerter og liv senere til leder-
skapets utfordringer og plikter." (Neal A . Maxwell, "...4 More Excellent 
Way," s. 132) 

På. hvilken måte kan det å gi barna oppdrag til familiens hjemmeaften, 
hjelpe dem til å utvikle lederskap? 

Hvordan utvikler man lederskap når man arbeider sammen som familie? 
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Hvordan kan eldre barn utvikle lederskap i familien? 

Hvorfor skulle bade foreldre og barn være gode ledere i hjemmet? 

KONKLUSJON 

Vi er alle ledere for noen, enten det er uformelt som arbeidskamerat, venn 
eller en kjær eller formelt i kraft av en gitt stilling i Kirken, samfunnet 
og andre formelle organisasjoner. Våre muligheter til lederskap som medlem-
mer av Kirken blir stadig flere. Vi kan lære å bli bedre ledere ved å følge 
Jesu eksempel og det eksempel Kirkens ledere viser. Foreldres viktigste 
ansvar som ledere er i familien hvor de skulle oppmuntre og hjelpe barna 
til a bli gode ledere, gjennom personlig eksempel. 

UTFORDRING 

Tenk pa noen som har tjent, undervist eller ledet deg. Spør deg selv 
hva denne personen spesielt gjorde som var nyttig for deg. 

Forsøk å utvikle de samme egenskaper i ditt liv. 

Planlegg som familie å gi hver enkelt en anledning til å utvikle lederskap 
pa ramiliens hjemmeaften og gjennom familieaktiviteter. 

Øv deg på å være en god leder og en god følgesvenn i ditt forhold til 
andre hjemme, i samfunnet og i Kirken. 

YTTERLIGERE SKRIFTHENVI SNINGER 

Ordspr. 4:11 (Gud leder på rette stier) 
Johannes 13:15 (følg Kristi eksempel) 

1. Nephi 3:7 (Gud vil hjelpe oss til å utføre vårt arbeide) 
Mosiah 2:17 (når vi tjener andre, tjener vi Gud) 
L&p 58:26-28 (vi skulle gjøre gode ting) 

L&p 121:41-44 (retningslinjer for Kristuslignende lederskap) 

LÆRERENS FORBEREDELSE 

Før du presenterer denne leksjonen: 

1. Sørg for tavle og kritt 

2. Gi klassemedlemmer i oppdrag å lese eller presentere historier og 
skriftsteder fra denne leksjonen. 
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Å lære å delegere 
ansvarsoppgaver 

Formålet med denne leksjonen er å hjelpe deg til å lære at klok delegering 
hjelper deg til å utføre dine ansvarsoppgaver. 

BETYDNINGEN AV KLOK DELEGERING I LEDERSKAP 

"Det hendte mange ganger i min ungdom at jeg stod og så på Samson, en 
vakker gråskimlet hest med en utmerket fysikk og en høyde som fikk den til 
å se ut som et tårn over meg. Men selv om den var stor, var den snill og 
vennlig, og var så glad i søtsaker at han ristet på hodet opp og ned når 
han ble matet. Og alle elsket ham. Samson var en arbeidshest, og stod 
daglig ved foten av en bratt høyde og ventet på de tunge børene som han 
skulle dra. Samson dro alltid foran de andre hestene. Da vognen med 
lasset kom, spisset han ører og begynte ivrig å stampe med bena - det be-
tydde en anledning til å vise sin styrke. 

Samson var en ekshibisjonist. Da hestepasseren førte ham bort til lasset 
og festet tømmene til skjækene, ventet han ikke på de andre hestene - han 
var en Samson! Med hodet nedbøyet, knærne nesten i bakken og mens gnistene 
sprutet fra hovene hans, dro han praktisk talt hele lasset på egen hånd. 
Han lot ikke de andre hestene dra sin del av lasset. Vi spurte hestepasser-
en hvorfor han ikke ga Samson en pause fra sin lederstilling og satte ham 
inn i draget sammen med de andre hestene. Han fortalte oss at Samson ikke 
ville dra når han ble satt sammen med de andre, fordi han ikke kunne vise 
seg der. Han ville ikke samarbeide med mindre han sto aller først og gjorde 
alt på egen hånd. En dag stod ikke Samson ved foten av høyden, men en frem-
med hest stod i hans sted. Jeg spurte med tårer i øynene hvor Samson v a r , 
og hestepasseren fortalte meg at han var død. Han døde av et ødelagt hjer-
te - eller med andre ord - overanstrengelse. Mange ledere er som Samson idet 
de Ønsker alt arbeidet og æren for seg selv og nekter å samarbeide med an-
dre. Kirkens kraft er en kraft av flere komponenter - og den forspilles 
av de som forsøker å dra hele lasset alene. 

Det finnes ingen plass for Samsoner i Kirken, for kloke ledere deler an-
svarsoppgavene'." (Fred W . Oates, Millennial Star, mars 1959, s. 129, se 
også New Dimensions in Leadership, II, s. 65-66) 

Hvis vi er kloke ledere, deler vi vårt lederskap med andre mennesker. Ved 
å delegere visse plikter til dem, gir vi dem faktisk anledninger til å 
tjene. Mose svigerfar, Jetro, ga ham et viktig råd om hensikten med å 
delegere ansvarsoppgaver til andre mennesker. 
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Les 2. Mosebok 18:13-23. 

Hvilke grunner oppga Jetro for at Moses skulle delegere ansvarsoppgaver 
til andre? (Se versene 18, 20-23) (At Moses ikke var istand til å utføre 
arbeidet alene, at han ville slite seg ut. Moses kunne få arbeidet utført 
bedre for seg selv og for andre hvis han fikk hjelp.) 

Hvordan kan disse samme grunnene anvendes på deg idag når det gjelder å 
utføre dine kall i Kirken? 

Når vi delegerer, gir vi andre myndighet til å representere oss. Vi gir dem 
makt og myndighet til å handle på vegne av oss. I Kirken kan vi be dem om 
å lede et møte, lese et skriftsted, fortelle en historie, lage dekorasjoner, 
eller hjelpe til på andre måter. I hjemmet kanvi gi våre barn i oppdrag å 
hjelpe til med måltider, rengjøring, hagearbeide eller andre oppgaver. Vi 
delegerer fordi vi vet at vi ikke kan gjøre alt selv. Når vi delegerer 
gir vi også andre muligheter til å vokse og utvikle sine talenter. 

Hvis vi delegerer på en klok måte, og hvis vi aksepterer de ansvarsoppgaver 
som andre delegerer til oss, så skulle vi være istand til å samarbeide med 
dem. ̂  Vi skulle alle kunne tjene vår himmelske Fader bedre fordi vi vil 
bli istand til å utføre vårt arbeide raskere og mere effektivt. Kloke 
ledere oppnår flere tilfredsstillende resultater ved å kalle på andre med 
forskjellige talenter og evner til å hjelpe seg. 

JESU MØNSTER PÅ DELEGERING 

President Ezra Taft Benson i De tolvs råd forteller oss at "verdens 
grunnvoll ble lagt ved delegert myndighet. Jesus minnet mange ganger folk 
om at Hans misjon på jorden gikk gjennom delegert myndighet. Da han talte 
til jødene i synagogen, fortalte Jesus dem at han var blitt delegert av 
sin Fader: 'for jeg er kommet ned fra himmelen, ikke for å gjøre min vilje, 
men for å gjøre hans vilje som har sendt mig.' (Johannes 6:38)" (God 
Family, Country, s. 133) 

Jesus har gjennom sin lære og sitt eksempel gitt oss flere leksjoner i hvor-
dan vi kan bli kloke og effektive til å delegere. 

For det første så opprettet Jesus sin Kirke på grunnlag av delegert myn-
dighet. ^Da han var på jorden, kalte han apostler og syttier til å hjelpe 
seg med å lede Kirkens anliggender. Han delegerte også forskjellige an-
liggender. Han delegerte også forskjellige ansvarsoppgaver til andre. 
Alle skulle hjelpe til å bygge opp hans rike og, gjennom sin tjeneste, ut-
vikle sine egne personlige evner. Gjennom delegering hjalp Jesus til med 
å oppløfte og opphøye enkeltpersoner. Kirken idag virker efter det samme 
prinsipp. Vi hjelper til med å lære opp andre i lederskap ved omhyggelig 
å delegere ansvarsoppgaver til dem. Ved å følge Jesu mønster utvikler vi 
også vår egen evne til å delegere og utføre arbeide. 

Les Markus 1:16-18. 

For det annet skisserte Jesus de plikter og ansvarsoppgaver som de han 
valgte til å hjelpe seg med å utføre arbeidet, hadde. Han kalte dem ikke 
til apostler og lot dem arbeide uten instruksjoner. Han forstod hva som 
ville kreves av dem, og han lærte dem det de skulle gjøre. Han ga dem et 
innblikk i de ting de kunne utføre. Han inspirerte dem til å se utfor-
dringene og belønningene ved å følge ham. 
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Hvorfor er det viktig at du hjelper dem du delegerer oppgaver til å forstå 
utfordringene og belønningene ved deres oppgaver eller kall? (For å hjelpe 
dem til å lykkes. De vil være villig til å utføre arbeidet og å gjøre det 
godt hvis de forstår det.) 

Hva kan du gjøre for å forstå at både belønninger og utfordringer følger 
med ethvert kall du mottar? (Ved å følge andre som har lykkes i sine kall. 
Ved å rådføre deg med dem som har overvunnet vanskeligheter. Ved å søke 
råd hos dem som hai' kalt deg. Ved å gjøre ditt aller beste.) 

Når vi delegerer ansvarsoppgaver til andre, skulle vi fortelle dem hva vi 
forventer av dem og forklare dem deres plikter fullt ut. Vi skulle følge 
det eksempel Jesus viste da han instruerte sine apostler før han sendte dem 
ut for å utføre hans arbeide. 

"Efter sin ordinasjon ble apostlene en tid hos Jesus for å bli spesielt 
opplært og instruert av ham til det arbeidet som lå foran dem. Senere fikk 
de en bestemt befaling om å gå ut og forkynne og virke med prestedømmets 
myndighet." (James E. Talmage, Jesus Kristus, s. 167-68) 

Hvorfor er det viktig at man skjønner nøyaktig hva som ventes av en når man 
blir bedt om å utføre en spesiell oppgave? (Vår sjanse for å lykkes blir 
meget større. Vi blir ikke motløse eller gir oss før vi har utført oppgaven. 
Misforståelse-i kan få oss til å overse ting vi skulle gjøre3 og da ville 
vi føle at vi mislykkes.) 

Når vi har delegert og fullt ut forklart andre deres plikter eller oppgaver, 
skulle vi vise vår tillit til deres evne ved å la dem få frihet til å ut-
føre sine ansvarsoppgaver. Vi skulle imidlertid være tilgjengelig for å 
besvare spørsmål som måtte dukke opp og yde hjelp om nødvendig. 

Hvilket ansvar har en leder når han har delegert en plikt eller en oppgave? 

Hvilket ansvar har en leder overfor vedkommende han har delegert plikten 

til? 

For det tredje, så forventer Jesus rapport fra dem han ga oppdrag til. 

Les Markus 6:20. 

Hva fortalte apostlene til Jesus? (Alle ting - det de hadde gjort og hva 
de hadde undervist.) Hvorfor er det viktig at vi mottar rapport fra dem 
vi har gitt ansvar til? (For å kunne oppfylle vår del av ansvaret, må vi 
vite hvordan arbeidet går. Vi må vite om vi kan yde hjelp til dem som ar-
beider under vår ledelse.) 

Vi trenger å lære av andre. En klok leder innser at han trenger å lære av 
andre mennesker som har gode ideer, og vil innhente forslag fra dem. Han 
vil hjelpe sine medarbeidere til å føle at de er en viktig del av organi-
sasjonen eller familien. 

For det fjerde, lærte Jesus at ledere skulle rose og gi anerkjennelse i en 

kjærlig ånd. 

"Når ansvarsoppgaven er blitt gitt, glemmer ikke lederen hverken vedkommen-
de som har fått oppdraget, eller hans oppdrag. Han følger med med interesse 
men 'kikker ikke over skulderen hans.' Han gir spesielt ros når det er 
fortjent. Han gir nyttig oppmuntring når det trenges. Når han føler at 
oppgaven ikke blir utført og det blir nødvendig med en forandring, handler 
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han med mot og bestemthet, men ved vennlighet. Når en plikt innen et em-
bede er blitt utført, gir han sin anerkjennelse og takk." (Ezra Taft 
Benson, God, Family, Country, s. 140) 

Les Matteus 25:22. 

På hvilke måter kan du uttrykke din takk og anerkjennelse til andre? 

DELEGERING SOM EN HJELP TIL Å UTFØRE VÅRE ANSVARSOPPGAVER 

Våre kall og ansvarsoppgaver kan ofte strekke seg utover et stort område 
En av måtene vi kan utføre dem på, er gjennom klok delegering. Efterhvert 
som vi utvikler oss innen Kirken, oppdager vi flere muligheter til å dele-
gere og a utføre oppgaver som blir delegert til oss. Vi må holde oss innen 
grensene for vart eget ansvar og forvaltning og ikke påta oss andres an-
svarsoppgaver. 

President N. Eldon Tanner i Det første presidentskap har fortalt følgende 
opplevelse om delegering: 

"Min datter... var presidentinne for Hjelpeforeningen i staven. Hun kom til 
meg en dag og sa: 'Far, det synes umulig for meg å få en av rådgiverne 
m m e til a akseptere sitt ansvar. Jeg forteller henne hva hun skal gjøre 
og hun er enig i at hun skal gjøre det, og så oppdager jeg at det ikke blir 
gjort, og jeg ma gjøre det selv.' Og jeg sa: 'Du gjør hva?' Hun sa: 'Det 
er lettere a gjøre det selv enn å få henne til å gjøre det.' Jeg satte meg 
ned og preket for henne en stund, og jeg fortal te henne at når du gir et 
oppdrag og delegerer denne myndigheten og så gjør arbeidet selv, så har du 
avløst dem og tatt over selv. Det er så viktig at du lærer dem opp til å 

gjøre arbeidet selv.' (Lekser for Hjelpeforeningen, 1976-77, s. 187) 

Hva minnet president Tanner sin datter om å gjøre som en del av delegering-

tiilkeTlnnen^ig9eV ^ * & ****** °PP?aVen s^lv efter å ha delegert den 

(Vi fratar andre motet til å forsøke. Vi tar fra dem muligheten til å ut-
vikle seg. Vi tar over arbeidet selv.) 

Det å kunne delegere og så klokt holde seg tilbake fra å gjøre for meget 
selv, er spesielt viktig for de av oss som er mødre. Som ledere for våre 
barn skulle vi delegere ansvarsoppgaver til dem innenfor vårt hjem. Når 
et barn vet at det har visse oppgaver og at de ikke blir utført av noen 

T Z n L l l M P 3 f 3 6 8 m e r e a n S V a r f°r å f å d e t En mor som ikke lar 
sine barn utføre de oppgaver hun har gitt dem, tar fra dem gode og nødven-
dige anledninger til å lære. S P 

Delegering vil_lette arbeidsbyrden i våre hjem på samme måte som det også 

h l i i r e 1 T ' , k a 1 1 1 K i r k e n * I n g e n m° r S k u l l e arbeidet i 
hjemmet Det er^hverken godt for oss selv eller våre barn. Vi viser vår 
kjærlighet for vare barn nar vi gir dem konstruktive ting å gjøre Det 
finnes mange ting i hjemmet som barna kan gjøre hvis moren vil planlegge oe 
organisere oppgavene i hjemmet efter barnas evner. Når barna får hverdags-
lige oppgaver, far de god opplæring og muligheter til utvikling på samme 

o r L T J V " M T t e f 0 r - 0 S S - N å r b a r n a t a r d e l 1 hjemmets u L e e n d e og 
organisasjon, blir de mere interessert i hjemmet. 
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Når vi delegerer oppgaver til våre barn, skulle vi huske å gi dem oppgaver 
som ligger på det plan barna befinner seg, slik at de kan greie å lykkes og 
føle godt for seg selv. 

Vi skulle vise dem at vi setter pris på det de gjør og rose og oppmuntre 
dem. Det er viktig at vi lærer våre barn å være ansvarlige, dyktige og 
til å stole på. 

Still følgende spørsmål til de unge ugifte kvinnene i klassen. Hvilke 
ansvarsoppgaver kunne delegeres til dere i hjemmet? På hvilken mate vil 
dere ha nytte av å utføre disse pliktene for å forberede dere til å bli 
mødre? 

I vårt hjem og i ansvarsoppgaver innen Kirken skulle vi være oppmerksomme 
på andres evner. Når vi har større evner til å utføre en oppgave enn andre 
har, skulle vi være vennlige og hjelpsomme. Når andres evner er større enn 
våre, skulle vi være villige til å lære fra disse. Vi er klokest når vi ar-
beider ifølge vår egen evne og er et eksempel som andre kan følge idet vi 
alltid ønsker å samarbeide godt med andre og oppmuntre dem til å gjøre 
sitt beste. 

KONKLUSJON 

For at vi skal lykkes i våre lederskapsoppgaver i hjemmet, Kirken og sam-
funnet, må vi lære oss å delegere. Dette krever at vi er tålmodige, opp-
muntrende og viser at vi setter pris på det andre gjør. Vi må huske å 
bruke de samme prinsipper for delegering som Jesus lærte når vi omhyggelig 
skisserer for våre medhjelpere deres plikter, følger med i deres fremgang 
og uttrykker vår verdsettelse av det de utfører. Når ansvarsoppgaver og 
oppdrag blir delegert til oss, må vi være hengivne og bruke våre evner til 
å fullføre dem. Klok delegering hjelper oss alle til å utføre ansvarsopp-
gavene på en mere effektiv måte, og på den måten tjene vår himmelske Fader 
bedre. 

UTFORDRING 

Gjennomgå de oppgaver som skal utføres i ditt hjem. Utvikle bedre måter 
å delegere ansvar til barna på idet du bruker de prinsipper du har lært 
i denne leksjonen. Vurder måter hvorpå du kan bruke delegering for å bedre 
utføre det arbeide du nå er ansvarlig for i ditt kall i Kirken. 

YTTERLIGERE SKR IFTHENVI SN INGER 

Lukas 10:2 (arbeidere nødvendige for Herrens arbeide) 
L&p 107:99-100 (tjene med iver) 
L&p 121:33-34 (utøve myndighet i ydmykhet) 

LÆRERENS FORBEREDELSE 

Før du presenterer denne leksjonen: 
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1. Sørg for tavle og kritt. 

2. Gi klassemedlemmene i oppdrag å lese eller presentere historier og 
skriftsteder fra denne leksjonen. 



Å ta avgjørelser Leksjon 31 

Formålet med denne leksjonen er å forberede og hjelpe deg til å ta kloke 

avgjørelser. 

HVORFOR VI MÅ TA AVGJØRELSER 

"'Kan vi ikke kjøre fortere?' spurte jeg idet vi kjørte langs den grusete 

hovedveien i vår nykjøpte bruktbil. 

Mamma smilte: 'Hvorfor slikt hastverk?' Hun ertet meg som om hun ikke 
visste det. 'Jeg kan nesten ikke vente til jeg får kjøpt skoene,' svarte 
jeg. Jeg var så spent, for det var nesten et år siden sist... jeg hadde fått 
være med til butikken for å kjøpe nye sko... 

Byen med den store landhandelen lå 6,5 kilometer borte, og det virket som 
en hel liten evighet før vi til slutt var fremme. 

Så snart vi hadde parkert, hoppet jeg ut av bilen og løp inn i bygningen. 
Plutselig fikk jeg øye på dem. Der, midt på hyllen, stod et par skinnende 
røde sko på et sølvfarget stativ. Jeg stanset og mistet nesten pusten ved 
synet av den vakre fargen og de lekre sandalremmene... 

Mamma kom bort til meg, og jeg tok henne med rett bort til hyllen. 'Kan 
jeg få disse?' spurte jeg håpefullt. Mamma studerte skoene en lang stund. 
'De er ikke særlig praktiske,' sa hun til sist... 

'Jeg skal være forsiktig med dem,' forsikret jeg. 'Vær så snill.' 

Ekspeditrisen kom bort og målte foten min. 

'De røde skoene er et halvt nummer for små', sa hun, 'og det er det eneste 
paret vi har igjen. Men,' tilføyet hun da hun så skuffelsen i ansiktet 
mitt, 'det hender at sandaler er store i størrelsen. Vil du gjerne prøve 
dem på og se?'... 

Mamma argumenterte med meg og fortalte meg at føttene mine trengte plass 
til å vokse selv om skoene passet nå... 

Skoene som var hele på tåen og hælen føltes trange, men jeg greide likevel 
å få dem på begge to uten for store vanskeligheter, og jeg stod og kikket 
beundrende på dem. *Kan jeg få dem?* spurte jeg idet jeg uten tvil gikk 
ut fra at jeg kunne strekke de tynne remmene en stund for å få dem til å 
sitte bedre. 
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Skoene så ikke for små ut, men mamma var sikker på at det ikke var tilstrek-
kelig plass i dem til at føttene kunne vokse... 

Mitt ̂  håp bleknet... Mamma rynket pannen og gikk bort og hentet et par brune 
sko i den størrelsen jeg trengte. 

'Hvorfor ikke prøve disse?* sa hun, 'derefter kan du selv velge.' 

Jeg ble fylt med stolthet. Selv om jeg hadde tatt avgjørelser tidligere, 
så hadde jeg aldri tatt en så viktig avgjørelse som denne... 

Da jeg tok på meg en av de brune skoene og knyttet lissen, føltes den 
deilig i forhold til den røde skoen på den andre foten. Jeg stod og tenkte 
i taushet idet jeg forsøkte å ta en rettferdig avgjørelse, og sammenlignet 
for og bakdeler ved begge skoparene. De brune skoene ville vare lengre og 
de var mere behagelige, men de var så brune og enkle, og så vanlige, og 
dessuten så var de akkurat lik de skoene jeg alltid hadde hatt. De røde 
var vakre og jeg ønsket meg noe annerledes... De klemte riktignok litt, 
men jeg kunne da lide en dag eller to hvis det var nødvendig... Ja, jeg 
ville ta de røde skoene... 

De n e s t e t o dagene gikk jeg i smerte med de nye skoene. Så fikk jeg vann-
blemme på begge stortærne og smertene ble pinefulle... 

Til sist holdt jeg det ikke ut. Med tårer i øynene og de røde skoene i 
handen, gikk jeg til mamma. Leppene mine skalv, men jeg hadde bestemt meg 
for ikke å gråte... 

Jeg stanset et øyeblikk og forsøkte å samle meg og tenke på noe... å si. 
'De klemmer og gjør vondt,' brast det ut av meg. 

Svaret henne kom så overraskende at jeg bare ble stående med munnen åpen 
uten å si noe som hélst. 

'Vi tar ikke alltid de riktige avgjørelser,' sa mamma... 'og av og til må 
det litt smerte til for å hjelpe oss til å bli klokere neste gang vi må 
avgjøre noe viktig.'" (Lena Mae Hansen, "A Pinch of Hurt," New Era, mars 
1977, s. 49-50) 

Hvilken lekse lærte denne piken? 

På hvilken måte hjalp moren datteren sin til å lære å ta avgjørelser? 

Hvilke avgjørelser kan du hjelpe dine barn til å ta? 

Å lære barna våre å ta kloke avgjørelser, er en viktig del av vårt ansvar 
som foreldre. 

KLOKE AVGJØRELSER 

President Spencer W . Kimball har sagt: 

"Vi håper at vi kan hjelpe våre unge menn og kvinner til å forstå... at det 
er visse avgjørelser de bare trenger å ta en gang... noen beslutninger 
jeg tok tidlig i livet, ... var til så stor hjelp for meg fordi jeg ikke 
stadig trengte å ta dem om igjen. Vi kan skyve noen ting vekk fra oss en 
gang for alle og være ferdig med dem! Vi kan ta en eneste beslutning an-
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gående visse ting som vi vil gjøre til en del av vårt liv, og så tar vi 
dem virkelig med i livet - uten å behøve å gruble og bestemme om igjen hun-
dre ganger hva vi vil gjøre og hva vi ikke vil gjøre. 

Ubesluttsomhet og motløshet er god grobunn for Satan, for han kan tilføye 
menneskeheten mange ulykker i de omgivelsene... hvis dere ennå ikke har 
gjort det, så bestem dere for å ta en avgjørelse!" ("Gutter trenger ideal-
er i sin nærhet", Lys over Norge, okt. 1976, s. 38) 

Hvorfor skulle du lære deg å ta kloke avgjørelser? 

Hver dag kreves det av oss at vi tar avgjørelser, hvorav noen er lettere å 
ta enn andre. Noen har kanskje ikke viktige eller evige konsekvenser, mens 
andre vil ha konsekvenser som innvirker på vårt liv for evig. 

Vi har muligheten til å ta avgjørelser fordi vi er blitt gitt handlefrihet 
eller retten til å velge. (Se leksjon 2: "Handlefrihet og ansvarlighet" 
i denne håndboken.) Med denne gaven er vi også overgitt ansvaret for de 
valg vi tar. Derfor er det viktig at vi tenker alvorlig over de konsekven-
ser hver avgjørelse får. 

Hvilke avgjørelser må vi alle ta? Skriv dem opp på tavlen. 

Hvilke konsekvenser kan disse avgjørelsene få? Skriv dem opp på tavlen ved 
siden av avgjørelsene. 

Les 1. Kongebok 18:21. 

Hvordan kan det å bestemme seg for å efterleve Guds bud gjøre andre valg 
lettere å ta? (Når vi har forpliktet oss til å efterleve Guds bud, trenger 
vi bcæe å kjenne hans vilje; mange avgjørelser blir allerede da tatt. Vi 
vil bedømme våre avgjørelser ut fra Herrens normer.) 

På hvilken måte skulle vår avgjørelse om å slutte oss til Kirken innvirke 
på andre avgjørelser vi må ta? (Vi aksepterer Kirkens lover og normer og 
de veileder oss i våre fremtidige avgjørelser.) 

Når vi tar noen grunnleggende avgjørelser tidlig i livet, vil det fri oss 
fra å ta en mengde vanskelige daglige avgjørelser senere. Hvis vi for ek-
sempel allerede har bestemt oss for å efterleve Visdomsordet, vil vi ikke 
trenge å bestemme oss for om vi vil ta imot en sigarett eller alkoholhol-
dige drikker når det tilbys oss. 

Hvilke avgjørelser kan gjøre andre avgjørelser lettere å ta? (Avgjørelser 
angående ærlighet, kyskhet og tempelekteskap.) 

Mange av de avgjørelser vi tar i ungdommen, får evige konsekvenser. En 
av de aller viktigste avgjørelser unge mennesker må ta, er hvem de skal 
gifte seg med. Derfor er avgjørelser angående stevnemøter spesielt viktige. 

Hvilke avgjørelser vil påvirke vårt valg av ektefelle? (Avgjørelsen om å 
gifte seg med en som er aktiv i Kirken; en som kan forsørge familien; en 
som er glad i barn; en som har vært på misjon; en som ber mye.) 

Hvorfor er det viktig at unge kvinner lærer seg hvordan de skal kunne ta 
kloke og inspirerte avgjørelser? 
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Vi er hele tiden i ferd med å ta små avgjørelser. Utfallet av disse er 
det som avgjør om vi lykkes eller mislykkes i livet. Derfor lønner det 
seg a se^fremover, legge opp en kurs og i det minste til en viss grad være 
beredt nar avgjørelsens øyeblikk er der." (Thomas S. Monson, "Vi søker ef-

t ^ l ^ ^ ^ s ^ l l ^ d e t ^ h a r b e 8 y n t På"' T a U r ^ ^eralkonferan-

HVORDAN VI KAN TA KLOKE OG INSPIRERTE AVGJØRELSER 

VURDERING AV ALTERNATIVENE 

"Det å ta avgjørelser er trolig det aller viktigste menneskene kan foreta 
seg. Ingenting hender før noen har tatt en avgjørelse." (Ezra Taft Benson, 
God Family, Country, s. 145) Derfor er det viktig at vi lærer oss å ta 
kloke avgjørelser. For å kunne gjøre det, må vi lære oss å vurdere alle 
mulige løsninger. Dette omfatter at vi innhenter fakta og vurderer resul-
tatene av alle mulige valg vi kan ta. 

President Ezra Taft Benson i De tolvs råd har foreslått at vi bruker føl-
gende seks spørsmål som en rettesnor: 

1. Kan det hindre eller sette tilbake åndelig og moralsk fremgang? 

2. Kan det gi ulykkelige eller urovekkende minner? 

3. Går det i strid med Guds åpenbarte vilje eller bud?... 

4. Kan det skade et menneske, en familie eller en gruppe? 

5. Vil avgjørelsen gjøre meg til en bedre person?... 

6. Kan jeg bli frarøvet en velsignelse ved å gjøre denne spesielle 
handlingen? 

(Se L&p 130:20-21). (God, Family, Country, s. 151-52) 

På hvilken måte vil det hjelpe deg til å ta kloke avgjørelser om du be-
svarer disse spørsmålene? 

Efter å ha vurdert mulige løsninger og deres konsekvenser, må vi velge den 
løsning vi føler best for. Dette er ofte den vanskeligste delen av det å 
ta bestemmelser. 

Be klassens medlemmer velge et viktig problem som krever en bestemmelse. 

Sknv den opp pa tavlen. Diskuter mulige løsninger og deres konsekvenser. 

RÅDFØR DEG MED HERREN 

Kloke og inspirerte bestemmelser krever vurdering gjennom bønn såvel som 
anstrengelser fra var side. Efter at vi har valgt det beste alternativ og 
tatt en avgjørelse, skulle vi rådføre oss med Herren før vi treffer den 
endelige slutning. 

Les Jakob 4:10. 
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I tillegg til at vi bør rådføre oss med Herren, må vi også rådføre oss sam-
men som mann og hustru, som foreldre og barn, som medarbeidere i Kirken og 
som venner. Vi skulle rådføre oss med hverandre for å vurdere avgjørelser 
og innhente erfaringer fra andre. 

Vi kan ofte løse våre problemer ved å lese i Skriften og lære av de er-
faringer som er nedskrevet der. 

Eldste Boyd K . Packer i De tolvs råd har foreslått: 

"Når dere har et problem, så tenk det igjennom i deres eget sinn først. 
Grunn på det, analyser det og mediter over det. Les i Skriften. Be an-
gående det. Jeg har efterhvert lært at store beslutninger ikke kan for-
seres. Dere må se fremover og være klarsynte... 

Tenk over tingene en liten stund hver dag, og vær ikke alltid i den si-
tuasjonen at dere må fatte store beslutninger på stående fot. 

Går du til Herren med et problem og ber ham å ta avgjørelsen for deg? Eller 
arbeider du, leser åpenbaringene og mediterer og ber, hvorefter du selv 
fatter din beslutning? Vei problemet opp mot det du vet er riktig og galt, 
og ta så din beslutning." ("Å kunne stole på seg selv," Lys over Norge, 
mars 1976, s. 22, 23) 

Les L&p 9:7-9 

Hvilke trinn forteller dette skriftstedet oss at vi må ta for å ta avgjørel-
ser? (Tenk det ut i vårt sinn; be om å finne ut hva som er riktig.) 

Hvordan kan vi vite om vi har tatt den rette bestemmelse? ("Hvis det er 
riktig, vil jeg forårsake en brennende følelse i ditt bryst, og derved 
skal du vite at det er riktig" (L&p 9:8).) 

Selv om vi går gjennom alle nødvendige trinn og allikevel tar feil av-
gjørelse, så kan vi få vite dette ved å rådføre oss med Herren. 

Les L&p 6:22-23. 

Hvordan sier Herren at du kan vite om noe er riktig i tillegg til de føl-
elser som nevnes i L&p 9:7-9? (Du vil få en fredfull følelse angående 
saken.) 

Eldste Loren C. Dunn i De syttis første quorum forteller om en opplevelse 
han hadde som illustrerer dette: 

"Jeg kan huske for noen år tilbake da jeg måtte ta en beslutning av avgjør-
ende betydning... Jeg ble tilbudt en betydningsfull jobb, og jeg gjennom-
gikk alle trinn... tok en avgjørelse efter beste evne, kontaktet derefter 
firmaet og avslo tilbudet. De neste tolv timene gjennomgikk jeg nærmest et 
'helvete' før jeg innså at Herren forsøkte å fortelle meg at jeg hadde 
tatt feil beslutning. Disse menneskene, hvis tilbud jeg hadde avslått, 
kontaktet meg imidlertid igjen og ga meg et enda bedre tilbud. Jeg ville 
ha vært mere enn fornøyd med deres første tilbud! Allikevel bruker jeg 
dette eksempel for å vise at hvis vi går gjennom disse foreskrevne trinn og 
legger det hele i Herrens hender, så vil vi hvis det er en feil avgjørelse, 
finne det svært så vanskelig å gjennomføre det vi har bestemt oss for! På 
en eller annen måte vil han lede oss tilbake til den retning han ønsker at 
vi skal gå." (Establish Divine Communication, Brigham Young University 
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Speeches of the Year, 24. mars 1970, s. 4; også sitert av Leon R. Hartshorn, 
comp., i "I Had Made the Wrong Decision," i Outstanding Stories by General 
Authorities, bind 2, s. 94-95; uthevelse tilføyet.) 

Hvilket trinn i prosessen med å ta en avgjørelse, blir fremhevet i denne 
historien? Hvorfor er det viktig å få Åndens bekreftelse når vi tar av-
gjørelser? 

Eldste Marion G. Romney sa idet han talte om L&p 9:7-9: 

"Dette er den form for åpenbaring vi alle kan leve efter. Man trenger ikke 
begå alvorlige feil i livet. Det kan man unngå ved å følge denne oppskrif-
ten.^ Den vil lede oss i alle våre gjøremål og vi vil bli mottakelige for 
den." ("Revelation," Improvement Era, juni 1964, s. 506) 

Å GJENNOMFØRE KLOKE AVGJØRELSER 

Når vi har tatt en klok og inspirert avgjørelse, må vi være nøye med å 
følge^den.^ På grunn av de mange former for press som kan føre oss bort 
fra våre mål, må vi innse at det å ta riktige avgjørelser, også innebærer 
en forpliktelse til å gjennomføre dem. Selv om andre forsøker å overbe-
vise oss om at vi må gå bort fra det vi har bestemt oss for, så skulle vi 
være standhaftige. 

Vi må ikke la oss bli "ledet av Satan, likesom agner for vinden eller som 
et skip blir kastet om på bølgene uten seil eller anker, eller uten noe 
å styre med" (Mormon 5:18) Vi må lede vårt liv ved å gjennomføre de 
avgjørelser vi tar. Følgende hendelse illustrerer hvordan en ung kvinne 
lyktes i å møte en utfordring som satte hennes troskap mot en avgjørelse 
hun hadde tatt, på prøve: 

"Kathryn som var en ung pike, fikk seg en sommerjobb som gikk ut på å 
selge medlemsskap i en reiseklubb. En del av jobben bestod også i å reise 
pa helgeturer sammen med klubbmedlemmene på kryss og tvers i det Karibiske 
hav. Da mannen var ferdig med å intervjue henne til denne spennende job-
ben, sa han: 'Bare en ting til. Skjørtene dine er for lange. Våre kun-
der liker unge vakre piker. Du må gjøre dem minst 12 cm kortere.' 
Kathryn tok ikke denne jobben, men hun fikk noe som var langt mere verdi-
fullt... Da hun sa 'nei' til denne opplevelsen, sa hun 'ja' til nye ån-
delige^ utsikte r inni seg selv som en kvinne som hadde styrke nok til å mot-
stå små fristelser.' (Maureen Jensen Ward, "Growing Up Spiritually," 
Ensign, des. 1975, s. 55) 

Hvordan kan det å være standhaftig overfor avgjørelser du har tatt, lede 
ditt liv? Hvordan kan du få styrke fra å stå ved dine avgjørelser? 

Hvordan kan din besluttsomhet hjelpe deg til å ta fremtidige avgjørelser? 

KONKLUSJON 

"Reisen på et tusen kilometer begynner med et skritt.' (Lao-tse, The 
Simple Way, nr.^64) Dette fremhever det stadige behov for omtenksomhet i 
alle ting, for å bruke respekt og bønn med hensyn til alle problemer. Det 
viser også at det ikke finnes visdom, trygghet eller forsikring i en has-
tig eller plutselig eller kortsiktig avgjørelse... For at vi skal kunne 
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oppnå den største lykke, den fred og fremgang som Gud, som er en kjærlig 
Fader, kan gi, så må vi huske at 'reisen på tusen (år) - ja i virkeligheten 
reisen i all evighet - 'begynner med et skritt.' Og vi skulle nærme 
oss alle problemer, valg og avgjørelser med omtanke, respekt og bønn." 
(Richard L. Evans, "... With One Step..." Improvement Era, aug. 1961, 
s. 604) 

Vi skulle vurdere konsekvensene av hver mulig avgjørelse før vi tar det 
første skritt. Når vi har tatt en klok og inspirert avgjørelse gjennom 
bønn, så skulle vi forplikte oss til å gjennomføre den. 

UTFORDRING 

Presenter en leksjon om å ta avgjørelser på en familiens hjemmeaften og ta 
med diskusjon av alle de punkter som her er satt opp. 

Tenk over noen av de avgjørelser du tar til daglig. Spør deg selv hvordan 
du kan øke din evne til å ta kloke og inspirerte avgjørelser. 

Skriv de seks spørsmålene som president Benson foreslo for vurdering av 
mulige avgjørelser, på et ark. Bruk disse spørsmålene sammen med L&p 9:7-9 
og 6:22-23 som en veiledning når du skal ta viktige avgjørelser. 

YTTERLIGERE SKRIFTHENVI SNINGER 

2. Nephi 10:23 (fri til å handle for oss selv) 
Enos 10 (Herrens røst kom til Enos, sinn) 
Alma 37:37 (Rådfør deg med Herren i alle ting) 
L&p 8:2-3 (Den hellige ånd taler til hjerte og sinn) 
L&p 112:10 (Herren leder den ydmyke) 

UERERENS FORBEREDELSE 

Før du presenterer denne leksjonen: 

1. Les Evangeliets prinsippet} kapitel 8, "Bønn til vår himmelske Fader", 
og kapitel 22: "Åndens gaver". 

2. Sørg for tavle og kritt. 

3. Gi klassemedlemmer i oppdrag å lese eller presentere historier og 
skriftsteder fra denne leksjonen. 
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Å sette opp 
personlige mål og 
mål innen familien 

Leksjon 32 

Formålet m e d s e n n e leksjonen er å inspirere deg til å sette deg mål og å 
arbeide for å nå dem. 

VÅRT BEHOV FOR Å HA MÅL 

Et mål er en norm, en ferdighet, et ideal eller en bestemmelse som skal 
nåes. Vi setter oss et mål når vi bestemmer oss for å utføre en bestemt 
ting. Noen mål, slik som å vaske et rom eller lese en bok, kan oppnås in-
nen kort tid.^ Andre mål slik som å spare penger til å kjøpe et nytt hus 
eller gjøre ting for å forbedre kjærligheten og freden innen familien, kan 
ta flere måneder eller år. Mål som vil hjelpe oss til å bli verdige til å 
bo sammen med vår himmelske Fader i evigheten, kan ta et helt liv. Noen 
mål kan vi til og med ikke nå i livet her på jorden, men det krever ytter-
ligere bestrebelser i livet efter dette. 

I Skriften har vår himmelske Fader slått fast sitt hovedformål med sitt 
verk: 

"For se, dette er min gjerning og min herlighet - å tilveiebringe mennesket 
udødelighet og evig^liv." (Moses 1:39) For at hans mål skal kunne reali-
seres i våre liv, må vi sette oss mål som vil gjøre oss istand til å gjøre 
vårt liv produktivt og lykkelig, og det vil hjelpe oss til å kunne bli ver-
dige til å vende tilbake til vår himmelske Fader for å leve sammen med ham. 

Det er bli tt sagt at "hvis du ikke vet hvor du skal, så spiller det ingen 
rolle hvilken vei du tar". (Sitert av John H. Vandenberg, i "Straight Is 
the Gate," Improvement Era, juni 1966, s. 533) 

Noen^mennesker kaster bort dager, måneder og til og med år av sitt liv 
med å gå på veier som ikke fører dem til verdifulle oppnåelser. Andre 
mennsker setter seg mål og går stadig fremover langs veier som fører dem 
til å oppnå meget. 

Selv en vellykket ferie er i stor grad et resultat av mål. Efter at vi for 
eksempel^har bestemt oss for hvor vi skal dra, velger vi mål som hjelper 
oss til å vite hvor vi er nå, hvor vi skal dra og hvordan vi kommer oss fra 
der vi er og til det sted vi ønsker å være. Mål gir våre handlinger mening 
og veiledning. De hjelper oss til å forbedre vårt liv og nå opp til høy-
der vi ikke trodde var oppnåelige. Eldste Paul H . Dunn i presidentskapet 
for De syttis første quoum forteller følgende historie om verdien av mål: 

Jeg minnes en ung mann i begynnelsen av tredveårene, som kom op be— 
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søkte meg pa kontoret mitt. Han ønsket I lykkes i livet, å være en god 
ektemann og far, men det virket som om han mislyktes i alle ting. Jeg 
spurte ham: 

'Hvilke mål har du personlig? 

Hvilke mal har du og din hustru sammen? 

Hvilke mål har dere som familie?' 

Svaret hans på alle disse spørsmålene var avslørende. Han hadde ikke 
tenkt over det.' (Look at Your World, s. 9) 

Hvorfor mislyktes denne mannen så ofte? 

Da president Spencer W. Kimball talte til siste-dagers-hellige kvinner 
radet han oss til å sette oss mål som krever at vi "må strekke og anstrenge 
(oss)... Vekst finner sted når målene settes høyt og når (vi) strekker (oss) 
efter stjerene." ("Søstrenes privilegier og ansvarsområder", Lys over Nor-
ge, april 1979, s. 160) Han har også sagt: "Vi tror på at vi bør sette 
oss mal. Vi lever efter mål... Vi må ha mål for å kunne gå fremover." 
(Regional Representatives Seminar, apr. 1975) 

Å SETTE OPP INDIVIDUELLE MÅL 

Vis frem hjelpemiddel 32-a: en ung kvinne; 32-b: en mor med barn og 32-c-
en eldre kvinne. u 

Få klassen til å velge et mål for hver av søstrene på bildene. Skriv de 
tre malene pa tavlen. Tenk ut noe som hver søster kunne gjøre nå for å 
begynne a komme nærmere sitt mål. 

Hvilket mål skulle være det viktigste i ditt liv? 

Selv om vi alle er helt unike på noen måter, så skulle vårt hovedmål i 

likt TTJaTATt "A b - i r e r d i § t U å ° P P n å °PPhøyelse i det celestiale 
rike, a vende tilbake til var himmelske Fader som en del av hans evige fami-
lie. Fordi den enkeltes talenter, evner og svakheter er forskjellige så 
trenger ohver og en ay oss å sette opp individuelle mål som kan hjelpe'oss 
til a na vart hovedmål. Noen av oss trenger for eksempel å forbedre vår 

Tirnhl \ b e t a l e t l e n d e > s e l v
o °

m d 6 t t e f o r a n d r e i k k e behøver være noe 
problem. Noen av oss trenger å lære å helligholde sabbaten, mens andre 
ikke trenger a lære dette. Vi vil ikké alltid ha de samme mål som andre 

v a r e individuelle behov ikke alltid er de samme. 

f L r f T S O m h'elp U l å n å V å r t hovedmål, nemlig 
U Z , o v M s e idet celestiale rike som en del av vår himmelske Faders 

tZlen
 t r n 9 t V e n 9 e V V i & g

'
0 r e U å ? S k r i v
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K i m b a l 1 d e l e r ^ Ø l g e n d e opplevelse med oss 
som han hadde da han satte seg et mål som fjorten år gammel gutt: 

skull!®, ̂  e n k 0 n ^ e r a n s e h r t e e n a v K i r k e n s ledere... fortelle oss at vi 
skulle lese i Skriften, og jeg tenkte over at jeg aldri hadde lest i Bibelen 
gikk jeg samme kveld efter konferansen til mitt hjem et kvartal unna og 
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opp på det lille kvistværelset mitt. 

Der tente jeg den lille oljelampen som sto på det vesle bordet, 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 strålende boken... 

Jeg var stålende tilfreds med at jeg hadde satt meg et mål, og at jeg 
hadde nådd det." ("Planlegg et fullt og rikt liv", Lys over Borge, sept. 
1974, s. 379, 380) 

Be en søster fortelle om sin glede over å ha satt et mål og nådd det. Tenk 
over hva du har følt når du har oppnådd et personlig mål. 

Søster Lelia Higginson fra Denver,Colorado, USA, en hengiven siste-dagers-
hellig, kjente til verdien av dette å sette seg mål. Efter at hun var død, 
sammenkalte hennes mann familien og leste utdrag fra deres mors dagbok som 
hun hadde skrevet tretti år tidligere som en ung og ugift kvinne. Hennes 
dagbok viste at hun hadde satt seg rettferdige mål: 

"Jeg ønsker å være rede til å hjelpe til med oppbyggingen av Guds rike på 

jorden... 

Jeg håper at jeg kan holde mål... 

Det mål jeg har i livet er å få tillatelse til å komme i det celestiale rike 
efter dette liv og jeg skal aldri gi opp å arbeide mot dette målet. Jeg 
har vært tilstede på Kirkens møter helt siden jeg var gammel nok til å 
gå.. . 

Jeg ønsker å gifte meg med en ren mormongutt som kan ta meg med til templet 
og jeg ønsker å være hamverdig. Jeg håper at jeg kan overlevere til mine 
efterkommere et rent og fullkomment sinn og legeme, min kunnskap om evan-
geliet og et ønske om å oppnå det celestiale rike. Jeg håper at jeg kan få 
lov til å leve sammen med mine kjære i det neste liv og at jeg kan være et 
middel til å hjelpe efter beste evne de som omgir meg, og de som har gått 
forut for meg, til å utføre tempelarbeide for dem. Jeg ønsker å være et 
redskap til å bringe nye sjeler inn i verden og å være en verdig og god 
mor, å hjelpe til å skaffe et hjem for dem hvor de kan nyte de samme velsig-
nelser som jeg nøt i mitt hjem." (Sitert av John H . Vandenberg, "Straight 
Is the Gate," Improvement Era, juni 1966, s. 534) 

Hvilke spesielle mål satte søster Higginson for seg selv? Skriv svarene 
opp på tavlen. Hvilke av disse målene ønsker du å sette for deg selv? 

Før vi begynner å sette opp våre individuelle mål, skulle vi be og meditere. 
Vi skulle be vår himmelske Fader om å hjelpe oss til å finne ut hvor vi er 
svake, hva vi trenger å forbedre og hvilke mål vi skulle sette oss. Vår 
patriarkalske velsignelse vil også være til hjelp for oss for å forstå hvil-
ke individuelle mål vi skulle sette oss. Instruksjoner fra Kirkens ledere 
kan hjelpe oss til å sette opp våre individuelle mål. Vi skulle utvikle den 
holdning som president Spencer W . Kimball snakket om på slutten av en gene-
ralkonferanse : 

"Jeg har bestemt meg for at jeg vil reise hjem og bli et større menneske 
enn jeg noen gang tidligere har vært. Jeg har lyttet til den undervisning 
og de forslag som er gitt, og det samme håper jeg alle andre tilhørere har 
gjor't... Jeg ber dere inntrengende om å tenke nøye over de ting dere har 
hørt... Skulle disse lærdommer på noen måte berøre dere selv og deres liv, 
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se til a finne ut om dere kan bruke dem til å bringe dere tilbake - dette 
gjelder oss alle - mot den fullkommenhet Herren har bedt oss søke." ("Je-
sus Kristus", Lys over Norge, april 1978, s. 105) 

Å SETTE OPP MÅL I FAMILIEN 

I tillegg til at vi skulle sette oss personlige mål, så skulle vi også 
snakke med var familie og sette opp mål som hele fmailien kan nå. Vi kan 
arbeide med noen personlige mål og familiemål på samme tid. Som familie 
kan vi ønske a sette opp et generelt mål om å øke kjærligheten, freden 
og lykken i hjemmet. 

Hvilke spesielle familiemål kunne vi sette opp som vil hjelpe vår familie 
til a øke freden i vart hjem? (Leve efter den inntekt vi har; være mere 
omtenksomme overfor hverandre; lese i Skriften sarmen som familie; snakke 
i en mere behagelig tone til hverandre; gjør ting for å glede hverandre; 
gi ros oftere; avsta fra å kritisere hverandre.) 

Noen av oss ønsker kanskje å øke familiens kunnskap om Skriften eller bli 
mere^aktive i Kirken. Andre ønsker kanskje å arbeide sammen med familien 
for a gjøre hjemmet renere og vakrere. Vi trenger kanskje å forbedre måten 
vi bruker familiens inntekter på, eller vi trenger å påbegynne et matvarela-
g e r . 

Eldste Rex D. Pinegar i De tyttis første quorum forteller om en opplevelse 
han og hans familie hadde i forbindelse med å sette opp familiemål: 

''En dag stilte min kone meg et spørsmål som forundret meg litt. Hun sa-
Na Rex, hva er det du egentlig ønsker å bli?... Hvilke mål har du i liv-

et/ o Jeg m n s a at jeg aldri hadde delt dem med henne. Det såret meg og iee 
m n s a at det trolig hadde såret henne også. Så vi snakket om vår familie 
og bestemte oss for hva vi måtte gjøre med vårt liv... Vi hadde et ønske 
om a være til tjeneste for Herren og være der han ønsket at vi skulle være 
nar^han ønsket oss der. For at vi skulle kunne utføre dette, måtte vi ha 
en inntekt, og derfor satte vi opp våre mål efter denne tanke. Det betydde 
at vi matte flytte, og vi gjorde det. Det betydde å være på skolen i tretten 
ar... Men disse malene kom i annen rekke efter familien og efter det å be-
vare familieenheten." (Goals and Family Life3 Brigham Young University 
Speeches of the Year, 1976, s. 34-41) 

Det å sette opp mål i familien hjelper oss til å vokse i kjærlighet og en-
het, og det kan hjelpe oss til som familie å oppnå opphøyelse sammen med 
var himmelske F a d e r . 

Å NÅ VÅRE MÅL 

Biskop John H. Vandenberg har satt: "Jeg føler at det å sette seg mål er 
absolutt nødvendig for å kunne leve et lykkelig liv. Men målet er kun en 
del av den^ønskelige prosedyre. Vi trenger å vite hvilke veier vi må ta 
for a na malet... (folk) trenger å forplikte seg ved å skrive ned sine mål 
og føre en opptegnelse over det de oppnår." ("Straight Is the Gate " 
improvement Era} juni 1966, s. 534) 

Hva betyr fet å "vite hvilke veier vi må ta for å nå målet"? (Å vite hvil-
ke spesielle ting vi må gjøre for å nå målet.j 
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Hvilke skritt nevner biskop Vandenberg som kan hjelpe oss til å nå våre mål? 
Skriv dem opp på tavlen under overskriften "Å nå malene". 

Gjennomfør følgende demonstrasjon: Hold fem eller seks små baller eller an-
dre små gjenstander i hånden. Velg ut en søster og si til henne at ditt mål 
er å få henne til å ta imot alle ballene. Kast alle ballene til henne på 
en gang. Hun greier trolig ikke ta imot noen av dem. 

Hvordan .kan vi samnenligne det som her skjer med det å nå våre mål? 

Fortsett demonstrasjonen med å kaste ballene en ad gangen til søsteren 
slik at hun kan greie å ta dem imot alle sammen. Forklar at denne demon-
strasjonen viser betydningen av å arbeide trinn for trinn for å nå et mål. 
Vi skulle ikke forvente å oppnå alt med en gang. 

Anta at du og din mann er som det unge ekteparet i følgende tenkte situa-
sjon. 

"På en av familiens hjemmeaftener bestemte et ungt ektepar seg for å 
kvitte seg med gjelden sin innen påfølgende jul. Men et og et halvt år sen-
ere satt de fremdeles i gjeld uten utsikter til å bli kvitt den... 

Efter et år med forvirring og mislykte forsøk på å nå sitt familiemål, be-
sluttet de å sette opp målet sitt på en mere konkret måte. De så gjennom 
regnskapet for de siste månedene og innrømmet at de hadde hatt enkelte u-
nødige utgifter... 

De gjorde et nytt forsøk... og kartla problemet skikkelig, definerte malet 
sitt og fastsatte - skriftlig, den fremgangsmåte de skulle bruke og de of-
fer de ville gjøre for å kunne nå sitt mål. Med et fornutgig budsjett og 
forpliktelse gjennom bønn, nådde de målet sitt til og med før fristen ut-
løp." (Rodger Dean Duncan, "Do Your Family Goals Fizzle?" Ensign, feb. 
1971, s. 59-60) 

Hvorfor greide ikke dette ekteparet å kvitte seg med gjelden sin i løpet av 
det første året efter at de hadde satt opp sitt mål? Hva gjorde de som 
hjalp dem til å lykkes? 

Tilføy svar til de som står skrevet på tavlen. (Husk å ta med: "Skrev ned 
hvordan de ville nå målet" og "Ba om hjelp".) 

Når vi streber efter å nå verdige mål, skulle vi søke vår himmelske Faders 
hjelp gjennom bønn. 

Mens vi forsøker å nå våre mål, kan vi av og til bli motløse. 

"Har du noensinne følt på samme måte som den unge moren som var så ned-
trykt av personlige problemer, stress og nederlag, at hun følte at hun ik-
ke maktet å ta seg av dem? Hun og hennes mann hadde ønsket seg en stor 
familie. Nå tvilte hun sterkt på om hun ville greie å ta hånd om de barna 
som Herren allerede hadde velsignet dem med... 

Hun gråt av fortvilelse over det gap som skilte hennes egne prestasjoner 
fra idealet. 

Hun var sikker på at hun aldri ville kvalifisere seg til opphøyelse, aldri 
bli fullkommen. 
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Da knelte hun ned med et sønderknust hjerte for å få hjelp fra Herren. Ikke 
lenge efter, under nadverdsmøtet, fikk hun svaret. Efter å ha lest 1. 
Nephi 3:7 bar biskopen sitt vidnesbyrd om at Herren ikke gir oss noen be-
faling uten at han åpner en vei for oss slik at vi kan utføre den. Ikke 
lenge efter skrev hun... 'Efter biskopens tale begynte jeg å lese i Skrif-
ten og be hver dag. Jeg besluttet meg til at jeg trengte å forberede meg 
selv slik at jeg kunne be Herren om all den hjelp som jeg trengte. 

Nå gjør jeg dette, og jeg er overveldet over den forandring som er skjedd i 
mitt liv. Det er fantastisk. Jeg føler meg allerede lykkeligere og mer 
full av selvtillit... Jeg vil ikke si at jeg aldri gjør feil mer, men jeg 
føler at det går bedre med alt. Og jeg vet at jeg gjør fremgang på mange 
områder."

1 (Hjelpeforeningens studiekurser 1978-793 s. 14) 

Selv om vi omhyggelig følger de forslag som er gitt for å nå våre mål, 
så hender det at vi ikke lykkes i å nå dem. Av og til har Herren gjennom 
sin visdom planer for oss som er annerledes enn de vi selv velger. 

Denne historien blir fortalt av en mor om hennes datter: 

"Da min datter gikk på skolen, var hun fast bestemt på å bli klassedron-
ning. Det var av stor betydning for henne at hun ble valgt. Hun arbeidet 
hårdt i flere måneder med å forberede seg til konkurransen ved å oppøve sine 
manerer, sin gange, sin tale og sine talenter idet hun håpet på å vinne. 
Hun hadde selvtillit og hun trodde det ville bli lett for henne å vinne, 
for de andre pikene som var med i konkurransen var ikke så tiltrekkende el-
ler populære som hun var. Men da konkurransen ble avviklet, tapte hun. 
Hun tapte bare med fem stemmer, men hun tapte. Det er vel ikke nødvendig 
å nevne at hun gråt bittert, og hun sa til meg: 

'Mor, du aner ikke hvor viktig dette var for m e g . Det var en av de ting 
jeg ønsket meg aller mest i livet. Jeg arbeidet så intenst og forberedte 
meg i lang tid, og jeg ba så ofte om det! Jeg kunne ikke ha arbeidet hårdere 
med noe annet!' Idet jeg forsøkte å trøste henne, sa jeg: 

'Det må være en god grunn til at dette skjedde, og jeg er sikker på at du 
vil få vite grunnen gjennom bønn og studium.' 

Måneden efter ble min datter bedt om å være en av seminararbeiderne. Det 
var mens hun arbeidet med denne stillingen at hun fikk de erfaringer som 
skulle gi henne svaret. Gjennom det meningsfylte forhold hun greide å ut-
vikle til andre som seminar-funksjonær, oppdaget hun at hun hadde en po-
sitiv innvirkning på andre mennesker, for hun var et redskap til å hjelpe 
andre til å bli aktive i Kirken igjen. Senere kom hun og fortalte meg at 
det var gjennom iherdig bønn og studium av Skriften at hun greide å forstå 
dette spesielle talent hun var blitt vélsignet med, og hvordan Herren ak-
tet å bruke det. Hun sa til meg: 

'Jeg ønsket å bli valgt til dronning mere enn noe annet. Men nå innser jeg 
at erfaringen jeg hadde som funksjonær i seminaret, var viktigere for meg 
for at jeg skulle kunne vokse åndelig sett. Jeg vet nå at det var riktig 
for meg at jeg tapte i konkurransen.'" (Tilpasset fra Stephen R . og Sandra 
Covey, "Teaching Our Children to Pray", Ensign, jan. 1976, s. 63) 

Det vil bli lettere å nå våre mål hvis vi utelater fra vårt liv de ting 
som gjør oss motløse eller stanser oss. Dårlige vaner, uønsket selskap og 
negative tanker i form av angst, tvil og frykt, hindrer oss i å nå våre 
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rettferdige ønsker. 

Hvis vi har en positiv holdning, vil det hjelpe oss til å nå våre mål. Når 
vi daglig arbeider for å forbedre oss, så skulle vi være så frie at vi gle-
der oss over alt vi oppnår, selv om det er aldri så lite. Eldste Mark E . 
Petersen i De tolvs råd gir oss denne oppmuntring: "Jeg tror at vi på man-
ge måter i dette jordeliv kan begynne å fullkommengjøre oss. Det er mulig 
å oppnå en viss grad av fullkommenhet her i dette liv... 

Jeg er sikker på at et av de største ønsker som Herren vår Gud har er at 
vi holder det bud som sier: 'Vær I derfor fullkomne'". (Toward a Better 
Life3 s. 312-13) 

Hvordan vil du forklare eldste Petersens uttalelse om at "det er mulig å 
oppnå en viss grad av fullkommehet her i dette liv"? (Vi kan bli fullkomne 
eller nesten fullkomne på mange forskjellige områder i vårt liv. Vi kan ar-
beide trinn for trinn og oppnå suksess gradvis langs veien til opphøyelse.) 

Når vi når våre mål, er det et resultat av planlegging, anstrengelse og 
bønn. Vi skulle huske at vi aldri har mislykkes så lenge som vi strever 
for å nå våre mål. 

Vi har akseptert evangeliet og sluttet oss til Kirken for at det skulle 
kunne hjelpe oss til å bli lik vår Fader i himmelen. 

KONKLUSJON 

Det å sette oss mål, vil hjelpe oss til å oppnå våre ønsker i livet og i liv-
et efter dette. Individuelle mål kan veilede oss til å nå personlige sei-
re. Familiemål kan lede oss til å bli forenet og opphøyet som familie. Når 
vi arbeider for å nå rettferdige mål, streber vi efter å oppfylle Herrens 
bud: "Vær I derfor fullkomne". (Matt. 5:48) 

UTFORDRING 

Tenk over hva du ønsker å oppnå i dette liv og sett opp realistiske mål som 
hjelper deg til å nå dine ønsker. Diskuter dine mål med familien din. 
Velg et individuelt mål til å begynne med, og still deg selv følgende 
spørsmål: "Hva bør jeg gjøre for å nå mitt mål?" Skriv så ned det du 
kan gjøre denne uke for å nå ditt mål. Ved slutten av denne uken skriv-
er du ned hva du kan gjøre i påfølgende uke. Gjenta denne prosessen helt 
til du har nådd målet ditt. Velg så et annet av dine personlige mål og følg 
samme fremgangsmåte helt til du også har oppnådd dette. 

Velg sammen med familien din et mål som dere alle vil ha nytte av, og 
følg derefter den fremgangsmåte som tidligere er foreslått helt til 
familien har nådd målet. 

Ros spesielt dem i familien din som når et pesonlig mål de har satt for seg 
selv. 

YTTERLIGERE SKRIFTHENVISNINGER 

Pred. 9:11 (alle har tid de skal bruke for å utføre noe) 
Mark. 9:23 (alt er mulig) 
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Gal. 6:7 (innhøstningsloven) 

Jakob 1:22-25 (være gjørere såvel som hørere) 

1. Nephi 3:7 (Herren vil hjelpe oss til å holde hans bud) 

Trettende trosartikkel (dyder vi skulle søke efter å tilegne oss) 

IJERERENS FORBEREDELSE 

Før du presenterer denne leksjonen: 

1. Sørg for tavle og kritt. 

2. Få tak i fem små baller eller gjenstander som skal brukes i demon-
strasjonen om å nå mål trinn for trinn. 

3. Gi klassemedlemmer i oppdrag å lese eller presentere historier og skrift-
steder i denne leksjonen. 
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Å fortsette å lære Leksjon 33 

Formålet med denne leksjonen er å hjelpe deg til å styrke din forståelse 
av behovet for å fortsette å lære gjennom hele livet. 

LÆRING ER NØDVENDIG FOR FREMGANG 

"Er det ikke vidunderlig hvor mange interessante ting det finnes rundt om-

kring som man kan se på, høre, føle, lære om og nyte! 

Vi trenger bare å åpne de 'mange vinduer' til vår sjel - og glade anvende 
våre øyne, ører og vår intuisjon, å bruke vår følelse og våre sanser og 
vårt 'indre syn'. Vi kan møblere vårt sinn med interessante bilder å se 
på, inspirerende ting å høre og lykkelige minner å leve med." (Marion D. 
Hanks, Improvement Era, Okt. 1964, s. 883) 

Vår himmelske Fader har gitt oss en vidunderlig verden å leve, lære og gå 
fremover i. Vårt liv på jorden er en skolegang hvor vi skal søke kunnskap 
og forståelse for de ting som er av Gud og verden rundt oss. 

En av Kirkens grunnleggende læresetninger er at den kunnskap vi tilegner 
oss i dette liv, vil være en velsignelse for oss nå og i livet efter død-
en. "Og hvis en person gjenom 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 130:19) 

Det å lære er nødvendig for fremgang innen alle livets stadier. En kon-
tinuerlig læringsprosess er en viktig del av evangeliet. For å kunne efter-
leve evangeliet, må vi lære dets sannheter å kjenne. Derfor har profetene 
sagt at vi må studere Skriften regelmessig. 

Eldste William J. Critchlow jr., en tidligere assistent for De tolv, for-
talte en gang om det å gi spesielle instruksjoner til hjemmelærerne an-
gående å motivere deres familier til å lese Skriften. 

"En gang, da jeg var stavspresident, sendte jeg hjemmelærerne til de hel-
liges hjem for å lese skriftsteder fra de fire standardverkene som sitt 
budskap. Jeg ba dem om ikke å ta med seg noen bøker - å låne familiens 
bøker i stedet. Det de oppdaget var overraskende: 

- I mange hjem måtte de lete lenge og tørke støv av bøkene før de kunne 

lese fra dem. 

- Unge mennesker som hadde vært gift kun en kort tid, hadde vanligvis ikke 
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bøkene med mindre ektemannen var en hjemvendt misjonær. 

- E n trofast^bror sa: 'Vi pakket alle bøkene våre i en kasse da vi flyttet 
hit. Den står på loftet og jeg kan ikke komme til i kveld for å hente 
dem.'^ Da de ble spurt om hvor lenge de hadde bodd der, hadde hustruen mot 
nok til å svare: 'I syv år.' 

- E n annen hustru sa at hun ikke visste hvorfor mannen hennes ikke hadde 

kjøpt Den kostelige perle noen gang. 'Vi har de andre bøkene,' sa hun. 

Hun ble litt forlegen da hun fikk vite at den fantes i hennes Lære og pakter. 

- E n hustru sa: 'Jeg vil ikke ha noen vanskeligheter med å finne Bibelen. 
Min mann oppbevarer den på leseværelset sitt.' Hjemmelærerne så på at hun 
gikk rett inn på badet og kom ut med Bibelen i hånden. 

Vi brydde^oss egentlig ikke om hvor vårt folk leste dem. Tanken bak det 
hele var å få dem frem i lyset og inn i familiens oppholdsrom, godt synlig 
slik at de fra tid til annen kunne slå av radioen eller fjernsynet for å 
lese i dem." (Gospel Insights3 s. 87-88) 

På hvilken måte kan familien vår tilegne seg vanen å lese i Skriften? (Se 

Siste-dagers hellige kvinner3 grunnhåndbok for kvinner, del A3 leksjon 32) 

Hvorfor er regelmessig skrift studium, en nødvendighet for fremgang i vår 
himmelske Faders plan? 

Les 2. Nephi 9:28-29. 

Hvilken kunnskap har størst verdi? (Kunnskap om Gud og hans vilje.) 

Vi har fremgang når vi lærer oss å bruke vår kunnskap på riktig m å t e . 
Eldste Sterling W . Sill i De syttis første quorum har sagt: "Efter at 
de (Adam og Eva) hadde spist (av frukten på treet til kunnskap om godt og 
ondt), sa Gud: 'Se, mennesket er blitt som en av oss til å kjenne godt og 
ondt'... Den riktige form for kunnskap har fremdeles en tendens til å 
ha den virkningen på mennesket. Den får fremdeles mennesket til å bli som 
guder." ("Let's Talk About... Ecucation," Church News, 16.ian. 1971 
s. 14) 

MULIGHETENE TIL Å LÆRE ER UTALLIGE 

Som piker og kvinner er det tre viktige steder hvorfra vi kan søke kunnskap: 
hjemmet, skolen og Kirken. Hver av disse gir oss muligheter til konti-
nuerlig læring. 

HJEMMET 

Vårt hjem og vår familie skulle sørge for grunnlaget til å lære. Søster 
Aline R . Petit forteller om hvordan hennes mor oppmuntret hennes familie 
til å lære. 

"Vi kan så tydelig huske hvordan mor skyndte seg rundt omkring i huset idet 

hun samtidig siterte for seg selv et yndlingsdikt eller en spesiell tanke 

eller et skriftsted som hun likte spesielt godt. Mor leste ikke bare med 

glupende appetitt, men hun lærte også utenat. Når hun leste hadde hun alltid 

en blyant og papir i nærheten, og når hun fant noe som hun likte godt, 

250 



skrev hun det ned; ikke for å legge det på hyllen, men for å lære det 
utenat. Som barn var vi ikke like entusiastiske for å lære utenat som hun 
var, men det ble allikevel krevet av oss. Vi vasket ikke bare opp hjemme 
hos oss, vi vasket opp og forpliktet oss samtidig til å lære utenat den 
spesielle tanken som var hengt opp over oppvaskbenken. Den samme utenat-
læring ble krevet når vi skulle stryke tøy. En del av vår opplæring i tale-
kunsten bestod i å fremsi sitater fremfor speilet på badet slik at vi ble 
i stand til å mestre de riktige bevegelser og ansiktsuttrykk når vi snakket." 
("A Beautiful Journey," Relief Society Magazine, mai 1970, s. 324; også 
sitert av Leon R . Hartshorn, comp., i "Of Course I Don't Read the Poems," 
i Remarkable Stories from the Lives of Latter-day Saint Women, bind 1 , s. 
123) 

Eva kan vi gjøre for å hjelpe vår familie til å lære i hjemmet? 

Vi kan forvalte tiden vår på en fornuftig måte slik at vi sørger for å få 
tid til å studere og lære i hjemmet. Vi kan avsette en stille stund til 
studium og diskusjon. Vi kan velge*ut radio-og fjernsynsprogrammer med om-
tanke. Vi kan glede oss over gode bøker og interessante diskusjoner. Vi 
kan bruke våre hjemmeaftener til å lære nye ting. 

Som husmødre kan vi bli flinkere til å studere, lese, diskutere og oppdage og 

prøve nye metoder for god husholdning. 

Familien Walter Gong er et godt eksempel på hva en familie kan gjøre for 
å lære sammen. "Utdannelse er en åndelig så vel som videnskapelig bestreb-
else for familien Walter Gong i Los Altos California stav. Deres tre barn 
er alle sammen ledere i Kirken og på de skolene de går... 

Bror Gong er patriark i Los Altos California stav og professor i naturviden-
skap ved San Jose State University... 

Bror Gong sa:... 

'Da Kirken ble en del av vårt liv (bror og søster Gong konverterte for 
mange år siden), ble utdannelse enda viktigere for oss på grunn av lære-
setningen "Guds herlighet er intelligens"'. (L&p 93:36) 

Ekteparet Gong har alltid undervist barna sine om kvelden mens de satt 
rundt bordet for å spise middag. 'Vi har gjort det til en vane å bruke bor-
det som det sted hvor hvert enkelt familiemedlem kan gjennomgå alle dagens 
hendelser. Det er en tid da barna våre kan tilpasse seg selv i forhold til 
familien og deres individuelle aktiviteter.' Patriarken fremhevet at det 
er foreldrenes ansvar å sikre at barna kan stole på personlig åpenbaring 
når den tid kommer at de skal forlate hjemmet. 'Personlig åpenbaring krev-
er studium såvel som bønn,' sa han. 'Hvis derfor barna lærer betydningen 
av studium og bønn i hjemmet, så vil de kunne ha grunnlaget for å motta 
veiledning fra Herren til hjelp i sitt eget liv.'" ("Education Has Spiri-
tual Meaning to Family," Church News, 29 juli 1978, s. 15) 

På hvilken måte kan barna i familien Gong ha nytte av sine foreldres under-

visning? 

Vi skulle tenke på vårt eget hjem og vår egen familie og stille oss selv 

følgende spørsmål: 

Underviser medlerrmene i min familie hverandre? 
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Gleder vi oss over lesning3 dikt3 musikk3 tegning eller maling sammen? 

Er> den tid vi har til rådgihet en byrde for oss eller er den en anlednina 
til a fa nye verder, nye interesser3 til å gjøre oppdagelser og bygge?" 

SKOLEN 

Vi kan utvide våre muligheter til å lære med formell utdannelse. 

b ^ L e e ^ e n i ° T \ t e ° m - e n j e r n s t a n § s o m ^ r verd 35 kroner. Hvis det 
ble laget en hestesko av jernstangen, ville den være verd 70-80 kroner Hvis 
det ble laget naler av den, ville den være verd over 33 000 kroner B ^ 
det laget balansefjærer til klokker av d^n ,niifl Y kroner. Ble 
H o n kroner. "iOKKer av den, ville den være verd over 1 mii-

Iet dut nav Vf[en ee rt e t H ^ T 5 6 8 bare til hva det koster å grave 
det ut av fjellet. Hvor stor verdi det siden skal få, avhenger av hva 1 

e f L a V f M ' M ' n n S k e r k a n P å ^ m å t e r sammenlignes m e d ^ e r n r 1 
Hvf vi . r r a m a t e r i a l e ' * U e r vi kan poleres og oppnå en høyere grad 

nar re d eg se 1 v11 ° SLus ou' V e r d i - " W. K i m b l u ! "Om i narre aeg selv , Lys over Norge3 januar 1973, s. 14) 

Vis frem hjelpemiddel 53-a: Kvinne lærer en ferdighet. 

Hvilket "råmateriale" eller muligheter er det vi alle har? 

Hvordan kan vi forbedre det? 

På hvilken måte kan skolegang hjelpe oss til å øke vår personlige verdi? 

hvis vare ektemenn eller våre fedre ikke er istand til å arbeide ^«s^p^ifijr™skuiie ta dette råd som 

t i i r | e ^ h f f 1 l e n g r e t i d ° P P m u n t r e t sine medlemmer, og spesielt de un.e 
til^a skaffe seg en utdannelse eller få god opplæring'i'et eller annet' 

Vi anmoder på det sterkeste alle unge mennesker til å involvere seg o 2 fort-

Site6r °m ^ U g ) . m e d f o r m e l l e av et eller annet slag ef er ~ '" 
(Sitert i Question and Answer," av William R. Siddoway "Are Four 
of College Necessary?" New Era3 des. 1971, s. 4 " ^ 

Eldste Stephen L. Richards har bemerket: "Vi d n ^ r j , , 

være velutdannet. Vi vil at de skal forstå - ^ ^
 S k a l 

ene. Vi ønsker at de skal k u n L ^ e d e ^ e S be" t e ^ I t ^ T ' 
1 s m nåde har tillatt mennesket å utvikle. Vi vil J J det Herren 

se skal kunne foreta intelligente vurderinger og kloke v ^ g s H k ^ " d H a " 
leve nyttige og lvkkelis?P l i ' v " nru t 7 o v a i 8 > s^-ik; at de kan 

ing er av lerdi for oss alle!" ^ °
 I S
 '

 S
"
 1 6

°"
6 1 ) E

"
 s l i k

 °PPl
æ r
~ 

Les L&p 88:78-79. 
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President Brigham Young ga oss også det råd at "'det er vår plikt å bli et 

kultivert folk innenfor alle utdanningsgrener som er kjent blant mennes-

kene'" (sitert av Harvey L . Taylor, "Learning Is an Endless Process," Improve-

ment Era3 apr. 1964, s. 298) 

Hvilke utdanningsmuligheter er tilgjengelige der dere bor? 

Hvorfor er det viktig at du benytter deg av disse mulighetene? 

KIRKEN 

Vi skulle ikke overse betydningen av å studere evangeliet og være aktiv i 

Kirken mens vi går på skolen. Vår utdannelse i evangeliet er like viktig 

da som på et hvilket som helst annet tidspunkt i vårt liv. 

Utdannelse omfatter å tilegne seg kunnskap om Gud og evangeliets sannheter. 
"President J. Reuben Clark jr. sa noe interessant om dette prinsipp da han 
sa: 'Vi har åndelig læring såvel som materiell læring, og den ene form for 
læring uten den andre er ufullstendig; hvis jeg allikevel kun hadde mulighet 
til å velge en form, så ville jeg velge den åndelige lærdom'" (Sitert i 
lederartikkelen "Spiritual Education," Churah News3 29. juni 1974, s. 
16) 

Kirken har mange tilbud til oss om å lære og vokse. Når vi aksepterer kall 
til å tjene og være tilstede i klasser, øker vi vår evne til å omgås andre, 
lederskap og husmorferdigheter. 

Fru Rebecca Keale fra M a u i , Hawaii, har sagt følgende om Hjelpeforeningen: 

"'Jeg tar alltid med meg mine Hjelpeforeninges-ferdigheter ... M i n lærdom 
fikk jeg gjennom Hjelpeforeningen...' 

Søster Keale synes alt i Kirken er spennende. Hun arbeider hardt og er en 
velorganisert person. Som eksempel kan nevnes at et av rommene i huset hen-
nes er et 'prosjekt-rom' hvor alt det hun er opptatt av ligger spredt rundt 
om på gulvet slik at hun kan begynne og avslutte arbeidet når som helst. 
Hun står opp klokken 5 hver morgen, og hvis hun får en idé om natten, står 
hun opp og skriver den ned... 

'Jeg vet at desto mere jeg gir, jo mere vil Herren velsigne m e g , så jeg har 

det hele tiden travelt.' sa hun. 'Jeg har lært at mennesker trenger kjærlig-

het og derfor sier jeg til våre søstre at de må "gi" og ha nestekjærlighet. 

Jeg tar dem med meg hjem hvor jeg alltid har et uferdig vattert teppe lig-

gende slik at de blir opptatte med å tjene. På den måten har de noe å gi.' 

(Søster Keale sier også at 'fordi leksjonene er så gode, øker tilstedeværel-

sen på både lederskapsmøter og Hjelpeforeningens møter.'" ("Relief Society 

Skills Aid Hawaiian Leader," Church News3 2. feb. 1974, s. 10) 

Å UERE KREVER ANSTRENGELSER 

Det å lære krever at vi stadig anstrenger oss. Det er så altfor lett 

for oss å bli mentalt dovne når vi ikke studerer. 

Hva betyr det å studere? (Å konsentrere seg om et emne for å tilegne 
seg kunnskap.) 
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Som et resultat av studium som også krever anstrengelse, oppnår vi ikke 
bare kunnskap, men vi holder også sinnet vårt levende og våkent. 

Søster Aline R. Petit husker hvordan hennes mor aldri ga opp selv om hun 
mistet store deler av hørselen og synet. 

'Mor blir nitti år neste juli. Da jeg besøkte henne sist, var hun opp-
løftet fordi hennes avdeling av Daughters of the Pioneers hadde flyttet 
møtestedet sitt til det hvilehjemmet hvor hun bor slik at hun skulle kunne 
delta i leksjonene sammen med dem. 

'Kan du greie å høre leksjonene når de blir fremlagt, mor?' spurte jeg. 

'Nei, jeg kan ikke høre dem fordi jeg har mistet mesteparten av hørselen, 
men det spiller ingen rolle. Du skjønner jeg er blitt spurt om å fremføre 
et dikt på hvert møte og det er en stor glede for meg.' 

'Men mor,' sa jeg, 'hvordan kan du lese et dikt når du nesten ikke kan 
se?' 

Jeg skulle ha visst bedre enn å stille et slikt spørsmål. 

'Jeg leser selvsagt ikke diktene! En av kvinnene her hjelper meg å lære dem 
utenat.' 'Du lærer deg utenat et nytt dikt til hvert månedlig møte?' 

'Javisst,' lød svaret. 'Jeg kan da ikke være her uten å foreta meg noe som 
helst!'" ("A Beautiful Journey," Relief Society Magazine, mai 1970, s. 
328; også sitert av Leon R. Hartshorn, comp., i Remarkable Stories from 
the Lives of Latter-day Saint Women, bind 1, s. i 124) 

På hvilken måte holdt denne aldrende søster seg våken til tross for sine 
fysiske handicap? På hvilke andre måter kan de gamle og fysisk hemmede 
fortsette å lære og vokse? 

Lesning er en utmerket måte å lære på. De fleste av oss har godt syn og 
kan lese. Det er imidlertid godt å innse at å lese for å lære er annerled-
es enn bare å lese for underholdningens skyld. Det er flere ting vi kan gjøre 
for å lære mere av det vi leser. 

Vis frem hjelpemiddel 33-b En ung kvinne som leser for å lære 

Skriv opp følgende på tavlen og diskuter hvordan man kan utføre hvert av 
punktene: 

1. Vi kan velge ut vårt lesestoff med omhu. 

2. Vi kan avsette en fast tid til å lese. 

3. Vi kan ha et bestemt formål med å lese. 

4. Vi kan ta notater når vi leser. 

5. Vi kan diskutere de tanker og ideer vi får. 

Når vi diskuterer med andre, hjelper det oss til å huske det vi har lest. 
Det hjelper oss også til å få en klarere forståelse av stoffet. 

Ved hjelp av besluttsomhet og selvdisiplin kan vi lære å gå fremover hver 
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dag ved å forbedre våre leseferdigheter. 

De som må arbeide utenfor hjemmet for å forsørge seg selv og andre, trenger 
større besluttsomhet og må anstrenge seg enda mer. De kan imidlertid også 
fortsette å lære og øke sine ferdigheter ved å avsette en viss tid hver dag 
eller hver uke. 

President N . Eldon Tanner i Det første presidentskap forteller om ansettel-
sen av en visergutt som på utallige måter viste at han var villig til å 
lære: 

"Den nye gutten, en enkes sønn, var en oppvakt liten fyr som var interessert 
i alt som foregikk og som alltid var opptatt av å følge med hvor han kunne 
være til nytte. Han ønsket å tjene og hjelpe andre og lære alt han kunne om 
forretningen. Han forsøkte ikke å være firmaets president, men han forsøk-
te å være den beste visergutten det var mulig å få tak i, og han gikk på 
kveldsskole for å få seg en bedre utdannelse. Alle likte ham. 

Han hadde bare vært der noen få måneder da... han ble forfremmet til en mer 
ansvarsfull stilling. Før året var omme, var han blitt forfremmet igjen, 
og han vil fortsette å gå fremover på grunn av sin holdning. Han var beredt 
til å gå en ekstra mil. Han var interessert i firmaet han arbeidet i. Han 
ønsket å være til tjeneste, og var til å stole på på alle måter." ("Eternal 
Progress through My Vocation", Explorer Conference, 26. aug. 1963, Brig-
ham Young University; også sitert av Leon R . Hartshorn, red., i "He Was 
Prepared to Go the Extra Mile", i Outstanding Stories by General Autori-
ties, 1. bind, s. 212.) 

Kan dere nevne noen måter denne unge gutten fortsatte å lære på? 

Uansett hva slags arbeide en person har til livets opphold, skulle han eller 
hun stadig forsøke å lære og forbedre seg. Når man oppdager nye jordbruks-
metoder, vil den vise jordbruker søke å gjøre seg kjent med dem og hvordan 
de kan benyttes i hans situasjon. Når man innfører nye måter å konservere og 
lagre mat på, vil den vise husmor studere dem og dra nytte av dem. 

Hva kan vi gjøre for å fortsette å lære og bli bedre husmødre, mødre, stu-

denter, eller enslige kvinner i arbeidslivet? 

LÆRDOM BERIKER VÅRT LIV 

"I Fiji-misjonen var det for flere år siden en liten gren hvor tolv kvin-
ner - hvorav ti ikke var medlemmer av Kirken - var tilstede på et møte i 
Hjelpeforeningen, hvor Hjelpeforeningens president underviste dem og deref-
ter utfordret dem til å forbedre sine liv og omgivelser. Hun viste dem 
hvordan de skulle utbedre hjemmene sine ved å skille ut rom til personlig 
stell og hvordan de kunne plante attraktive vinranker som skulle vokse over 
sivtakene deres, hvordan de skulle hekle små brikker og hvordan de kunne 
være mere effektive i rengjøringen av huset. Landsbyhøvdingen ønsket til å 
begynne med ikke at denne kvinnen skulle oppholde seg i byen hans. Men da 
hun tok ham med seg rundt og viste ham hvor meget bedre byen var blitt, ga 
han sin tillatelse til at hun kunne bli værende og til å fortsette møtene. 
(Janet Brigham og Herbert F . Murray, "The Saints in Fiji," Ensign3 n o v . 
1973, s. 28) 

Hvordan ble denne landsbyen beriket ved at disse søstrene ble undervist? 
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På hvilken måte skapte denne lærdommen høyst sannsynlig en forandring i 
lanasbykvinnenes liv? 

På hvilke andre måter kan våre liv bli beriket ved lærdom? 

Hvor vi enn b o r , hvor gamle vi enn er el ler hvilke omstendigheter vi enn 
lever under så er vi aldri for gamle til å lære nye ting som kan berike 
våre liv ved å gjøre dem mere interessante og nyttige. Selv om en eldre 
kvinne skulle brekke benet og bli lenket til hjemmet i flere m å n e d e r , så 
kan hun utdype sine tanker også i denne tiden ved å lese bøker og grunne 
over de tanker de kaster frem. Senere kan hun kanskje til og med si, slik en 
annen kvinne gjorde: "'Denne erfaring har vist meg at ut av sinnet kan man, 
når man bruker det mere og får en utvidet horisont, oppleve ny lykke og 
mere nytte. Jeg skulle ønske at jeg for flere år siden hadde tileget meg 
denne kunnskap som jeg nå i mitt syvogsekstiende år har tilegnet m e g . " ' 
(.Relief Society Magazine, juli 1967, s. 550) 

Den kunnskap vi tilegner o s s , kommer ikke bare oss selv til nytte, men også 
vår familie. 

Hvordan kan vår familie bli velsignet ved vår kunnskap og lærdom? 

La en søster fortelle om hvordan hun ved å tilegne seg lærdom, har velsig-
net sin familie. 

KONKLUSJON 

Vår himmelske Fader forventer at vi bruker vår evne til å lære og tilegne 
oss kunnskap for å bygge opp vart eget liv og for å gjøre godt mot andre. 
Da profeten Joseph Smith organiserte Hjelpeforeningen for Kirkens kvinner, 
sa han: 

"Jeg vrir nå om nøkkelen på deres vegne i Herrens n a v n , og denne forening 
skal fryde seg og kunnskap og intelligens skal strømme ned fra denne tid 
av og fremover; dette er begynnelsen på bedre dager for de fattige og 
trengende som skal fryde seg og utøse velsignelser over deres hoder" 
(Joseph Smith jr., History of the Church, 4:607; også i History of Re-
lief Society, 1842-1966, s. 8) 

UTFORDRING 

Tenk på noe spesielt du kan gjøre for å fortsette å lære. Planlegg tiden 
din slik at du kan lære noe nytt og verdifullt hver dag. 

Planlegg hvordan du kan øke mulighetene til å lære i hjemmet. Diskuter be-
tydningen av å tilegne seg kunnskap på en familiens hjemmeaften. Hjelp 
barna dine til å utarbeide en plan for deres utdannelse. 

YTTERLIGERE SKRIFTHENVI SNINGER 

Daniel 1:17 (Gud ga dem kunnskap og ferdigheter i alle lærdommer) 
Matteus 11:29 (lær av meg) 
L&p 19:23 (lær av meg) 
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LÆRERENS FORBEREDELSE 

Før du presenterer denne leksjonen: 

1. Sørg for kritt og tavle. 

2. Sett opp en liste på tavlen før klassen begynner, over de forslag som er 

gitt i denne leksjonen til hvordan vi kan forbedre våre bestrebelser på 

å lære. 

3. Gi klassens medlemmer i oppdrag å lese eller presentere historier og 

skriftsteder fra denne leksjonen. 
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Personlig bønn 
og familiebønn 

Leksjon 34 

Formålet med denne leksjonen er å inspirere deg til å få et nærmere forhold 
til d m himmelske Fader gjennom bønn. 

Å KOMMUNISERE M E D VÅR HIMMELSKE FADER 

Syng salmen "Da du styrket fra ditt leie", Evangeliets prinsipper, s. 
278, 

President Heber J . Grant var ved flere anledninger meget imponert over 
president Brigham Youngs evne til å tale med Herren. 

"Jeg kjente profeten Brigham Young. Jeg knelte mange ganger ned sammen 

med ham i hjemmet hans i Lion House i familiebønn både. som barn og som ung 

mann; og jeg bærer vidnesbyrd om at som et lite barn har jeg ved flere 

anledninger på grunn av Herrens inspirasjon som var over Brigham Young 

mens han ba til Gud om veiledning, løftet hodet og sett bort på Brigham 

Young mens han ba for å se om ikke Herren også var der. Det virket for 

meg som om han snakket med Herren som en mann taler med en annen." (Church 

History, Student Supplement s. 62; også sitert av Leon R . Hartshorn, comp 

i He Talked to the Lord," i Classic Stories from the Lives of Our Prophets' 
s. 44) r J 

En ung mann har sagt følgende om sin bestefar, den avdøde Edward J . Wood 
tempelpresident og stavspresident: "'Det var alltid vidunderlig å være ' 
tilstede nar bestefar ba, for når han snakket til Gud, visste du at han 
snakket med sin beste venn.'" (Sitert av Martha H . Ball i "Counsel with 
the Lord," Instructor, des. 1969, s. 446) 

Vi kan alle sammen kommunisere med vår himmelske Fader. Når vi ber snak-
ker vi virkelig med ham enten ved å uttale ord eller ved å forme tanker i 
vart sinn. Bønn er en form for gudsdyrkelse. 

I bønnen uttrykker vi takknemlighet og søker guddommelig veiledning og led-
else. Vi bekjenner synder og svakheter, betror våre tanker og følelser og 
deler suksess og skuffelser. Gjennom bønn kan vi be om hjelp for oss selv 
og andre. 

Vis frem hjelpemiddel 34-a: Bønnens sprog 

La det klassemedlem som har fått oppdraget, fortelle om hvordan vi skulle 
be. (Se Evangeliets prinsipper, kapitel 8, s. 33) 
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Herren har befalt oss følgende angående bønn: "Og envidere befaler jeg 
dig at du skal bede lydelig, så vel som i ditt hjerte, ja, for verden, så 
vel som i lønndom, offentlig, så vel som i enerum." (L&p 19:28; ut-
hevelse tilføyet) 

Les L&p 88:62-64 

Hvilke instruksjoner gir dette skriftsted oss med hensyn til bønn? (Over-
veielse, påkalle Herren, søke flittig, be i Jesu Kristi navn) 

Skriv opp disse instruksjonene på tavlen. 

Hvilke velsignelser blir vi lovet i L&p 88:62-64? (Hvis vi vil gjøre det 
som blir krevet, vil Herren holde seg nær til oss, vi vil finne ham, døren 
vil bli åpnet og det vi ber om i hans navn, skal vi få hvis det er til 
vårt beste.) 

Vår himmelske Fader har gitt oss råd om hvordan vi skal kunne komme nær-
mere ham. Biskop H . Burke Peterson i Det presiderende biskopsråd foreslår: 

"Når du føler behov for å betro deg til Herren eller å forbedre kvaliteten 
på din kontakt med ham... vil jeg råde deg til å gå frem på følgende måte: 
Gå til et sted hvor du kan være alene, til et sted du kan tenke, et sted du 
kan knele ned, et sted du kan snakke høyt til ham. Soverommet, badet eller 
garderoben kan benyttes. Forsøk å se ham for deg i ditt sinn. Tenk på hvem 
du taler til, kontroller tankene dine - la dem ikke vandre, tiltal ham som 
din Fader og din venn. Fortell ham så ting du virkelig ønsker å fortelle 
ham - bruk ikke fraser som ikke har noen mening, men ha en oppriktig og hjer-
telig samtale med ham. Betro deg til ham, be om tilgivelse, bønnfall ham 
gled deg over ham, takk ham, uttrykk din kjærlighet til ham og lytt så efter 
hans svar. Det å lytte er en vesentlig del av bønnen. Svar fra Herren 
kommer alltid stille. Det er faktisk svært få som kan høre svarene i form 
av en røst. Vi må lytte meget omhyggelig, hvis ikke vil vi aldri greie å gjen 
kjenne dem. De fleste svar fra Herren kan vi føle i våre hjerter som en 
varm og trøstende følelse, eller de kan komme som tanker til vårt sinn. De 
kommer til dem som er forberedt og tålmodig." ("Adversity and Prayer," 
Ensign, jan. 1974, s. 19) 

Vår himmelske Fader lytter når vi snakker til ham hvis vi er rettferdige. 

Les 1. Pet. 3:12. 

Vår himmelske Fader vil besvare våre bønner hvis vi er ydmyke. 

Les L&p 112:10. 

A DEKKE PERSONLIGE BEHOV GJENNOM BØNN 

Hvis vi skal kunne ha en meningsfyllt kommunikasjon med vår himmelske Fader, 

må vi tilbringe en viss tid sammen med ham. 

"En religonslærer foreslo for klassen sin at de skulle bruke minst femten 
minutter hver dag på personlig bønn. Det virket for mange av elevene som 
å være urimelig lenge! En av elevene kom bort til ham senere og sa: 
'Jeg kan ikke tenke meg at jeg har så mye å si.' 

Læreren spurte: 'Bruker du ikke minst så meget tid hver dag på snakke med 
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Bønnens sprog 

Henvendelse: 
«Vår himmelske Fader» 

Vi takker: 
«Vi takker deg» 

Vi ber: 
«Vi ber deg» 

Avslutt: 
«I Jesu Kristi navn, 

Amen» 
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værelseskameraten din?' 

'Jo, selvfølgelig,' svarte den unge kvinnen. 

'Tenk deg litt om,' sa læreren, 'hvorfor har du så meget mere å snakke med 
romkameraten din om enn du har å snakke med Herren om?'" (Karen Lynn, 
"Prayer: The Heart of the Sabbath, Ensign, jan. 1978, s. 31) 

På hvilken måte kunne en stille vurdring av hennes velsignelser og behov 
hjelpe denne unge kvinnen til å finne på mere å snakke om i sine bønner? 
Hvorfor er det viktig at vi lærer å dekke våre behov gjennom bønn? ^ (Herren 
vil lede oss til vårt beste. Han vil våke over oss. Han vil velsigne oss 
når vi uttrykker takknemlighet overfor ham for hans velsignelser.) 

Les Alma 37:37. 

Vi skulle ikke begrense oss til noen få emner vi kan be om. Vi skulle tvert 
imot innlemme vår himmelske Fader i alt som angår vårt personlige liv- vårt 
arbeide, vår husholdning og våre personlige bestrebelser. 

Les Alma 34:17-28. 

Vi skulle be for å få vite hva vi kan snakke om i våre bønner. Da Frelser-
en besøkte det amerikanske kontinent, ble nephitene inspirerte i sine bøn-
ner. "... for det ble gitt dem hva de skulle be om..." (3. Nephi 19:24). 
Når vi ber med Den hellige ånd som vår veileder, gir han oss mange tanker 
og følelser. 

Vår himmelske Fader kjenner våre virkelige behov bedre enn vi kjenner dem 
selv. Han vet hva som er godt for oss og hva vi trenger å overvinne. Når 
vi søker ham, hjelper han oss til å dekke våre behov. 

En eldre ulykkelig søster ba om å få en prestedømsvelsignelse og fikk føl-

gende råd av sin biskop under velsignelsen: 

"'En gang i løpet av hver dag, skal du knele ned for din himmelske Fader 

og takke ham. Ikke be ham om noen verdens ting, men pris ham for det han 

gir deg.' 

Søsterens lidelser var forårsaket av alvorlige problemer i hennes omgi-
velser. Hun følte et sterkt behov for å be om ting, men hun godtok for-
slaget om en daglig bønn i ren takksigelse. 

Første gang hun knelte for å sende opp en slik bønn, ble hun overrasket 
over å oppdage at hun ble fylt med takknemlighet. Hun behøvde ikke lete 
frem de ting hun var takknemlig for. 

Omstendighetene frarøvet henne gamle venner og deres selskap, men hun 
mottok brev fra disse vennene på hennes tidligere hjemsted. Ingen annen 
enn ektemannen var avhengig av henne lenger, men han var fremdeles hos hen-
ne. Selv om hun lengtet efter å gjøre det, så kunne hun ikke lenger se på 
solnedgangen over jordet; men hun hadde allikevel syn nok til å se og gjøre 
mange hyggelige og nyttige ting... 

Minnene var ikke borte. Gleden over å være i Herrens tempel og å være sam-
men med andre der, var fremdeles virkelig for henne. Hun kunne minnes de 
herlige duggfriske morgene da hun spaserte sammen med hunden sin. De åpne 
ansiktene hos elever i Søndagsskolen, genealogi-grupper, GUF-ungdommen og 
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søstrene i Hjelpeforeningen som hun hadde undervist, stod fremdeles 
klart for henne. 

Det var det samme hvor hun bodde eller om hun hadde en stilling i Kirken 
eller ikke, for det faktum at hun var en Guds datter, forandret seg ikke... 

Efter som dagene gikk, begynte denne fortvilede søsteren å se frem til bønne-
stundene med ren takksigelse. De var meget lengre enn de bønnene da hun 
ba om a fa ting. Hun oppdaget at hun hadde et langt mindre behov enn 
ressurser Gjennom takksigelse mottok hun sine velsignelser om og om 

igjen. (Wilma Logan, "Prayers of Praise," Instructor, des. 1970, s. 
461) 

På hvilken mate fylte disse takksigelsesbønnene denne søsterens behov? 
Pa hvilken mate vil det hjelpe oss om vi takker vår himmelske Fader for 
vare velsignelser? J 

Når vi ber, må vi huske vår himmelske Faders visdom og lære oss å akseptere 
hans vilje i alle ting. Det hender at han i sin visdom besvarer våre bøn-
ner pa helt uventede mater. Dette illustreres i følgende opplevelse for-
talt av president N . Eldon Tanner i Det første presidentskap: 

"Jeg ble meget imponert over den holdning som min datter og hennes mann vis-
te da de hadde et barn som led av leukemi. Legene sa at barnet ikke kunne 
leve lenger enn et ar eller to til. Jeg husker hvordan denne nyheten rystet 

hvordan de bønnfalt Herren, gikk til templet og fastet og ba om at 
barnet matte bli frisk igjen. Det som gjorde aller størst inntrykk på meg 
var at de alltid avsluttet sine bønner med: 'ikke vår vilje skje, men din-
og gjør oss sterke nok til å godta din vilje med oss.' Barnet levde meeet 
lenger enn legene hadde forutsagt, men det ble til sist kalt hjem, og det 
var en glede for meg da jeg hørte hans foreldre takke Herren for at de hadde 
hatt det privilegium a kunne oppdra ham så lenge som de hadde, og for at han 

t n 1 1 °8 d e b a S å °m a t H e — "em verdige 
til a kunne treffe ham igjen og leve sammen med ham i livet efter dette " 
( Importance and Efficacy of Prayer." Ensign, aug. 1971, s . 3) 

Hvordan ble foreldrenes behov dekket gjennom bønn? (De ble velsignet med 
den styrke de trengte for å akseptere Herrens vilje.) 

Hvorfor er det viktig å be om at Herrens vilje må skje? (Herren vet i sin 
uendelige visdom hva som er best for oss.) 

Foruten at vi skulle be om vår families og våre egne behov, så skulle vi 
ogsa be om at andres behov må bli dekket. Som medlemmer av Kirken kan vi 
torene oss i bønn for dem som har spesielle behov. 

Vi får^ofte anledning tilå be på våre møter i Kirken. Et medlem sa følgen-
de angaende denne muligheten: 

"'Jeg setter alltid pris på om jeg får sitte foran forsamlingen før jeg 
skal be pa deres vegne. Jeg ser på ansiktene deres og forsøker å oppfange 
en følelse av hvilke behov de har og hvilke velsignelser de ville være takk-
nemlige for a fa. Jeg ber Herren om å hjelpe meg til å komme på bølgeleng-

" i 1 d e b * n n e r s o m d e ^ r i sine hjerter.'" (Sitert av Karen Lynn, "Pray-
er: The Heart of the Sabbath," Ensign, jan. 1978, s. 32) 

Hvordan kan en slik bønn hjelpe til å dekke andres behov? 
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Å STYRKE VÅRE FAMILIER GJENNOM BØNN 

Vis frem hjelpemiddel 34-b: Familie knelende i bønn 

Les 3. Nephi 18:21. 

En søster forteller om sine tanker og daglig familiebønn: 

"'Det var en tid da jeg ville ha sett på en avsatt tid til familiebønn... 

som en formalitet uten mening. Men nå som jeg er mor til en stor familie, 

føler jeg det annerledes. 

Jeg tror at et av min families viktigste åndelige våpen er en timeplan 
for bønn; våre avsatte stunder til morgen- ogkveldsbønn... åndelige høyde-
punkter som vi vet vil finne sted samme hvilke forstyrrelser eller bekym-
ringer dagen måtte h a . Vi unngår å gjøre våre bønner til ritualer; vi bare 
ganske enkelt vet at bønnene vil bli bedt, vi vet når og hvor, og disse bønnene 
er et vern når vi ber med Ånden. Mitt hjerte fryder seg når jeg ser min 
familie samle seg til bønn.*" (Sitert av Karen Lynn, "Prayer, The Heart of 
the Sabbath," Ensign3 jan. 1978, s. 32) 

Hvorfor var familiebønn viktig for denne søsteren? 

Det er viktig at vi samler vår familie til bønn hver morgen og kveld. Alle 
i familien, selv de små barna, skulle efter tur fremsi bønnen. Hvert fami-
liemedlem skulle få det privilegium det er å frembringe takk for de velsig-
nelser familien mottar . Når et familiemedlem står overfor et spesielt ansvar 
eller problem, skulle familien be om spesielle velsignelser for dette fami-
liemedlem i familiebønn. Dette fører familien nærmere hverandre og resulter-
er i bedre følelser mellom familiemedlemmene. Når barna ber for hverandre, 
føler de seg nærmere hverandre og føler seg som en del av hverandres liv. 
Når vi står på våre knær, har vi en tendens til å glemme våre uoverensstem-
melser og tenke det beste om andre. Vi ønsker å be for deres beste og om 
styrke til å overvinne våre egne svakheter. 

Bønnene makt til å styrke et ekteskap kommer vakkert til uttrykk i det 
Catherine Marshall skriver i sin bok Å Man Called Peter: 

"Peter og jeg var stort sett som alle andre alminnelige ektepar og vi ble 
av og til uenige. Vi oppdaget at disse uoverensstemmelsene aldri kunne 
bli alvorlige eller bitre så lenge vi kunne be sammen. Vi lærte gjennom 
dette at det var et av de beste råd Peter kunne gi til de ektepar hvis ek-
teskap var i ferd med å gå i stykker: 'Hvis dere vil knele ned sammen, vil 
de uoverensstemmelser dere har, snart bli løst. Dere kan bare ikke greie 
å be sammen og fremdeles fortsette å være sinte på hverandre.'" (s. 119-
20; også sitert av John H . Vandenberg, i "Great Persons Who Have Belived 
in Prayer," Prayer, s . 120) 

Pd hvilken måte kan familiebønn hjelpe vår familie? 

Kjærlighet og enhet vil vokse i hjemmet når familiens medlemmer kneler ned 
sammen og snakker med sin himmelske Fader. De skulle be for hverandre om 
at. deres stilling må bli styrket i hjemmet, i Kirken, på arbeidet og på 
skolen. Familiens medlemmer kan bli beskyttet mot fristelse gjennom dag-
lig familiebønn. 

President N . Eldon Tanner forteller hvilken virkning familiebønn har hatt 

på ham gjennom hans liv: 
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"Når jeg tenker tilbake pp hvordan vi pleide å knele ned som familie i bønn 

hver morgen og kveld, oppdager jeg hva det betydde for oss som barn å høre 

vår far påkalle Herren og virkelig snakke til ham, uttrykke sin takknemlig-

het og be om velsighelser for avlingen og husdyrene og alt det vi drev m e d . 

Det ga oss alltid øket styrke til å stå imot fristelser når vi husket at vi 

skulle avlegge rapport for Herren om kvelden." "The Power of Prayer," 

Prayer3 s. 129) 

Hvordan kan det å vite at vi skal avlegge rapport for Herren om kvelden 

påvirke våre handlinger i løpet av dagen? 

Hvordan kan bønn hjelpe oss og våre barn til å motstå fristelser? (Vi tren-

ger styrke fra vår Fader i himmelen for å kunne motstå fristelse. Herren 

forteller oss at vi skulle be slik at vi ikke blir fristet og ledet på avveie 

av djevelen.) 

Les 3. Nephi 18:15. 

Gjennom bønn kan barna lære prinsipper som vil være til styrke for dem gjen-

nom hele livet. Vi kan ta med mål og normer i våre bønner hvis vi Ønsker 

det. Foreldre kan for eksempel oppmuntre barna til å forberede seg til å 

reise på misjon ved a si: "Velsign John slik at han vil fortsette å tilegne 

seg et vidnesbyrd og forberede seg til å bli en misjonær. Hjelp oss som 

familie til å støtte ham i dette." Barn kan også oppmuntres til å holde seg 

rene og verdige til å bli gift i templet. I familiebønn kan foreldre under-

vise og lære sine barn at vår himmelske Fader elsker dem. 

Hvilke andre ting kan foreldre lære sine barn gjennom bønn? 

På hvilken måte kan foreldres bønn for hvert av barna vise barnet at for-

eldrene elsker det? 

KONKLUSJON 

"Bønn er n o e som ydmyker sjelen. Det utvider vår forståelse; det skjerper 

sinnet. Det trekker oss nærmere vår himmelske Fader... Vi trenger hans 

hjelp... Vi trenger hans Hellige ånds veiledning... Vi trenger å få vårt 

sinn skjerpet gjennom den inspirasjon som kommer fra ham og derfor ber vi 

til h a m , at han vil hjelpe oss til å leve slik at vi vil kjenne hans sannhet 

og være i stand til å vandre i sannhetens lys for derved å holde de mange 

bud som er blitt gitt til oss, for at v i , gjennom vår trofasthet og lydig-

het, skal kunne komme tilbake til hans nærhet." (Joseph Fielding Smith, 

Take Heed to Yourselves! s. 344) 

Det er en trøst å vite at Gud er oppmerksom på oss og rede til å svare 

når vi setter vår lit til ham og gjør det som er riktig. "Jeg vil rope til 

Gud, og Herren skal frelse m i g . Aften og morgen og middag vil jeg klage 

og sukke, så hører han min røst." (Salme 55:17-18) 

UTFORDRING 

Tenk på en utfordring du står overfor n å . Takk Herren i dine bønner for 

alle de velsignelser du kan komme p å . Be derefter Herren om å hjelpe deg 

slik at du greier å hanskes med utfordringen din. Husk på trinnene som er 

skissert i L&p 88:62-64 når du ber og husk de velsignelser man blir lovet. 
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YTTERLIGERE SKR IFTHENVI SN INGER 

Jakobs brev 5:16 (en rettferdig manns bønn har stor virkning) 

Alma 10:23 (de rettferdiges bønner) 

3. Nephi 12:44 (be for dem som forakter dere) 

LERERENS FORBEREDELSE 

Før du presenterer denne leksjonen: 

1. Gi et klassemedlem i oppdrag å fortelle hvordan vi skulle b e , Evan-
geliets prinsipper, kapitel 8. 

2. Begynn klassen med å synge sangen: "Da du styrket fra ditt leie", 

Evangeliets prinsipper, s. 278. 

3. Sørg for kritt og tavle. 

4. Gi kl assemedlemmer i oppdrag å lese eller presentere historier og 
skriftsteder fra denne leksjonen. 
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Å utvikle 
takknemlighet 

Leksjon 35 

Formålet med denne leksjonen er å hjelpe deg til å utvikle den viktige 

egenskap som takknemlighet er, og å vise den i ditt samkvem med andre 

mennesker. 

Å UTTRYKKE TAKKNEMLIGHET OVERFOR VÅR HIMMELSKE FADER 

Takknemlighet er en følelse av verdsettelse av mottatte tjenester. Vi blir 

ofte svært beveget av takknemlighet for enkle tjenester. Når vi mottar 

slike tjenester skulle vi imidlertid gi oppriktig uttrykk for vår takk til 

dem som har vært gode mot oss. Vår takknemlighet kan merkes kun når vi viser 

eller uttrykker den i ord. Det er noe mere enn bare å være høflig - det er 

å vise oppriktig og hjertelig takknemlighet. 

Biskop H . Bruke Peterson i Det presiderende biskopsråd forteller følgende 

historie om president Spencer W . Kimball og hans talent for å uttrykke 

takknemli ghe t: 

"For to uker siden passerte president Kimball meg mens vi skynte oss til 

et møte. Han stoppet, tok hånden m i n , så meg i øynene og sa enkelt: 'Jeg 

er lei for at vi noen ganger har det så travelt. Jeg antar jeg i det siste 

ikke har fortalt hvor glad jeg er i deg og hvor meget jeg setter pris på 

deg. ' 

Jeg følte hans ånd; jeg trodde ham; min ånd steg til nye høyder." ("Den 

daglige porsjon kjærlighet", Lys over Norge, oktober 1977, s. 70) 

President Kimball har sagt følgende om vårt behov for å gi uttrykk for takk-
nemlighet overfor vår himmelske Fader: 

"Vi tar så altfor ofte våre velsignelser for gitt, slik som solen, luften, 

helsen og mulighetene. Eller vi tar imot tjenester, hjelp og privilegier 

dag efter dag... uten så meget som et ord til takk. Vi ville takke et men-

neske som gir oss en plass på bussen, den som tilbyr oss å sitte på med bi-

len, den venn som betaler en middag for oss, den som sitter barnevakt eller 

gutten som slår plenen v å r , men gir uttrykk for takknemlighet overfor Ham 

som gir oss alt?" (Faith Precedes the Miracle3 s. 202) 

Vis frem hjelpemiddel 35-a: De ti spedalske 

Les Lukas 17:11-19 

Hva forventet Herren av dem som var blitt helbredet? (Han forventet at de 

takket ham.) Hva forventer Herren at vi gjør til gjengjeld for de utal-
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lige velsignelser vi mottar fra ham? 

Eldste Howard W . Hunter i De tolvs råd la også vekt på vårt behov for å tak-
ke var himmelske Fader idet han snakket om historien om de ti spedalske: 

"Av de ti menn som ble helbredet, kom bare én tilbake for å takke. Dette 
må ha vært en skuffelse for Mesteren, men det er mange som får velsignel-
ser, mange som blir velsignet med goder, men som likevel ikke tar seg tid 
ell er anledning til å takke velgjøreren eller uttrykke sin takknemlighet 
overfor Gud. Vi blir aldri lykkelige og glade over våre velsignelser før 
en dyp følelse av takknemlighet inne i oss får oss til å gi uttrykk for vår 
takk." (Lys over Norge, april 1975, s. 16) 

Det er verdt a legge merke til at selv Frelseren uttrykte sin takknemlighet 
overfor Faderen f or hans velsignelser (se 3. Nephi 19:20, 28) 

Les L&p 59:7 

Hva befaler Herren oss å gjøre? (Å takke ham for alle ting) 

I Skriften blir vi minnet om at vi skal takke Gud for alle ting. Når vi 
anerkjenner hans hånd i våre liv ved å vedkjenne og uttrykke takk for våre 
mange velsignelser, øker vår takknemlighet. 

Hvilke velsignelser skulle vi takke vår himmelske Fader for? Skriv opp 
svarene som klassens medlemmer gir på tavlen. Disse kan omfatte Frelseren, 
forsoningen, helse, familie, arbeide, venner, evangeliet.) 

Vi står i en spesiell takknemlighetsgjeld til Jesus Kristus for hans soneof-
fer for oss. Vi kan aldri fullt ut forstå de lidelser han utholdt for oss 
i Getsemane og på korset, men vi kan uttrykke vår takk for denne store gave 
i de ting vi sier og gjør. 

Les Mosiah 2:19-22 

Hvordan forteller dette skriftstedet oss at vi skal vise vår takknemlighet 
til vår himmelske Fader? (Skriv opp svarene på tavlen: Uttrykke takk og 
ære, tjene ham, holde 'hans bud.) 

I Lære og pakter 136:28 blir vi fortalt: "Hvis du er lykkelig og glad, 
da pris Herren med sang, med musikk, med dans og med en lovprisende bønn 
og takksigelse." Noen av våre bønner skulle være bønner i glede og takk-
nemlighet. Dette trenger nødvendigvis ikke foregå med velformede ord og 
vendinger, men skulle være enkle, spesifiserte og oppriktige uttrykk for 
takknemlighet for de daglige velsignelser vi mottar. 

Få hvilken måte viser en munter holdning vår takk til vår himmelske Fader? 

Vi skulle være takknemlige for prøvelser, fristelser og vanskeligheter. 
Det er ofte vanskelig å uttrykke takknemlighet når vi befinner oss i en 
vanskelig situasjon, men det er allikevel nettopp slike situasjoner som kan 
gi oss betydelig åndelig vekst. Dette blir spesielt godt illustrert i en 
hendelse som eldste Marion D. Hanks i De syttis første quorum fortalte: 

Jeg var tilstede på en stavskonferanse hvor en hjemvendt misjonær bar 
sitt vidnesbyrd. Han hadde kort tid til rådighet og valgte å bruke et 
tema. Han takket Gud for en storartet og ydmyk mor, og han oppga sin grunn 
for dette. Han sa at han som skolegutt var blitt alvorlig sliten av sin 
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lillesøsters sykdom og død. Han hadde elsket denne søsteren høyt og hun 
hadde vært familiens yndling som minstemann. Deres far var død. Den lille 
piken ble syk og til tross for bønner og velsignelser, faste og meget om-
sorg, forverret situasjonen seg og hun døde om natten. Gutten gikk inn på 
rommet sitt, lukket døren og utøste sitt sønderknuste hjerte til veggene 
fordi han ikke var villig til å gjøre det overfor Gud som han nå ikke følte 
han ærlig kunne vende seg til. I sitt opprør og sinne overfor en Gud, hvis 
det fantes noen, som ville tillate at noe slikt skjedde med dem, ropte han 
ut i opprør. Han sa at han aldri ville be igjen, aldri gå til Kirken og al-
dri ha noen tillit til en Gud som ville la slikt skje. Og i sin umodne, men 
oppriktige sorg inngikk han noen alvorlige pakter med seg selv. Han var 
våken hele resten av natten i angst ved tanken på en begivenhet han skulle 
ta del i. De hadde for vane, slik så mange, men dessverre ikke alle, 
siste-dagers-hellige familier har, neirlig å knele ned morgen og kveld sam-
men med barna rundt moren for å takke Gud for hans mange gode velsignelser. 

Han ventet på dette øyeblikket idet han visste hva han måtte si, men frykt-
et det. Da moren hans sa: 'Kom, barn,' sa han: 'Nei.' 

Hjn sa: 'Knel ned, gutten min', 

Han sa: 'Nei, jeg vil ikke knele ned og jeg kommer aldri til å knele ned 
mere.' 

Hun sa, slik jeg kan huske han fortalte og jeg ble svært rørt slik vi alle 
ble det: 'Sønn, du er eldstemann i huset. Du er eneste mann her hjemme, 
og hvis }eg noensinne har trengt en mann, så trenger jeg ham nå. Knel nå 
ned.' 

Han knelte ned og følte fremdeles opprør, men på grunn av at hans mor, hans 
hjertes venn, trengte ham og fordi han for første gang begynte å tenke på 
hennes sønderknuste hjerte og hennes sorg, så knelte han ned. Han knelte 
ned, men sa til seg selv: 'Jeg lurer på hva hun skal takke Gud for i dag.' 
Og moren som må ha visst hvilket spørsmål han og alle barna satt og tenkte 
på, lærte dem evangeliet denne morgenen. Hun takket Gud for det familien 
visste, for de evige bånds velsignelser, for veiledning og hensikt og over-
bevisning angående fremtiden. Hun takket Gud fordi de hadde vært velsignet 
med å ha dette vidunderlige, engleaktige barnet som hadde gitt dem så meget 
og som alltid ville forbli deres. Og fra sitt morshjerte og fullt vitende 
om hvilket desperat og kritisk øyeblikk de befant seg i, lærte hun sine 
egne barn hva de hadde å takke Gud for under slike vanskelige forhold. 

Mens gutten stod der, en vellykket, hengiven siste-dagers-hellig som hadde 
fullført en hederlig, vanskelig misjon, takket han Gud for en mor som var 
en heltinne, som hadde heroismens kvaliteter i alle spektre, som represen-
terte et storartet og bemerkelsesverdig eksempel på heroisme. 

Heroisme vil jeg enkelt tolke som visdom til å vite hva som er riktig, for 
derefter å ha mot til å gjøre det, hva det enn koster deg og under hvilke 
som helst omstendigheter du måtte befinne deg." (Heroism, Brigham Young 
University Speeches of the Year, 25. mars 1959, s. 3-4; sitert av Leon R. 
Hartshorn, comp., i "Kneel Down, Son," i Outstanding Stories by General 
Authorities, bind 1, s. 105-107) 

På hvilken måte hjalp denne morens takksigelsesbønn hennes sønn? (Det 
hjalp hccm til bedre å forstå hans forhold til sin himmelske Fader. Hun 
lærte ham evangeliet gjennom bønnen sin.) 

271 



Hvorfor er det viktig at vi uttrykker takknemlighet i vanskelige tider? 

(I slike situasjoner trenger vi spesielt å være oppmerksomme på våre vel-

signelser å stille hendelsene i våre liv i et perspektiv som gjør oss i-

stand til a se de gode sider ved livet og motstå tendensen til å synes synd 

pa oss selv eller bli bitter og sår på grunn av vårt lodd i livet.) 

Når vi bærer våre vidnesbyrd, anerkjenner vi også Herrens godhet mot o s s . 
Dette uttrykk for takknemlighet gleder vår himmelske Fader såvel som det 
styrker vare brødre og søstre i Kirken. 

Det råd som Amulek ga til zoramitene, slik vi finner det nedskrevet i Mor-
mons bok, gjelder også for oss idag: "... a t I... tjener Gud... og at I 
daglig lever i takksigelse for den store nåde og velsignelse han yter 
eder." (Alma 34:38) * 

Å UTTRYKKE VERDSETTELSE AV ANDRE 

Eldste Henry D. Taylor i De Syttis første quorum fortalte en gang følgende 

historie: Politiet i District of Columbia auksjonerte fredag bort om-

kring hundre herreløse sykler. "En dollar", sa en elleveårs gutt da de 

begynte a by pa den første sykkelen. Men budene kom mye høyere. "En dol-

lar, gjentok gutten håpefullt hver gang det kom frem en ny sykkel. Auk-

sjonarius, som hadde auksjonert stjålne og bortkomne sykler i 43 år, la mer-

ke til at guttens håp virket største hver gang de tok frem en racersykkel 

Det var en racersykkel igjen. Budene kom opp i 8 dollar. "Solgt til den 

gutten der borte for 9 dollar,' sa auksjonarius. Han tok 8 dollar fra sin 

egen lomme og ba gutten om den ene dollaren. Gutten ga ham beløpet i små-

mynter, tok sykkelen og skulle til å gå. Men han kom bare noen få meter 

Forsiktig satte han sin nye eiendom fra seg og gikk tilbake. Takknemlig slo 

han armene rundt halsen på auksjonarius og gråt.'" (Conference Report, 

apr. 1959, s. 57; 'Gratitude", Improvement Era, juni 1959, s. 447- også 

sitert av Howard W . Hunter i Lys over Norge, april 1975, s. 16) 

Vi trenger alle å føle at vi blir satt pris på. En amerikansk industrileder, 
Charles M . Schwab, sa: "Jeg har ennå til gode å se den mann som i hvilke 
som helst omstendigheter i livet han befinner seg, som ikke gjør et bedre 
arbeide og legger større innsats bak det han gjør når han føler at han blir 
satt pris pa enn han ville gjøre hvis han var under kritikk." (Richard 
Evans Quote Book, s. 171) Når vi gir uttrykk for at vi verdsetter og bi-
faller det andre gjør, øker vi deres tillit til oss og oppmuntrer dem 
til a utvikle seg videre. 

Eldste Richard L . Evans jr. har skrevet følgende to historier om det behov 
vi har for a høre uttrykk for takknemlighet: 

"Helt frem til i morges hadde jeg følt meg utnyttet. For noen dager siden 

gjorde jeg en tjeneste som kostet meg betydelige anstrengelser og besvær 

tor en venn - pa hans m s t e n d i g e anmodning. Såvidt meg bekjent hadde han 

ikke anstrengt seg for å treffe meg efterpå. Det ble ikke sagt et eneste 

ord til takk - ingen tegn på verdsettelse av det jeg hadde gjort - ingen 

antydninger om at m m tjeneste var tilfredsstillende utført - bare taushet. 

Taushet - helt frem til i morges, da det kom en oppriktig og tilfredsstil-
lende beskjed fra ham om at han satte pris på det jeg hadde gjort.' I løpet 
av de par minuttene det tok å lese den, varmet det mitt hjerte og fikk meg 
til totalt a endre mitt syn på hele episoden. Det hadde kostet ham bare et 
øyeblikk å skrive brevet, men det ga meg rikelig belønning 
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Jeg kan også godt huske at jeg for flere måneder siden ble bedt om å gjøre 

noe for en person jeg ikke kjente særlig godt... Da han spurte m e g , var han 

så ivrig, så rosende og smigrende! Hen fra det øyeblikk jeg påtok meg å 

gjøre det han ønsket, har jeg ikke sett et eneste tegn på takknemlighet." 

(Richard L. Evans - The Man and His Messages s. 285) 

Hvordan forandret dette uttrykk for verdsettelse eldste Evans' holdning? 

Hvorfor er det viktig at vi uttrykker takknemlighet overfor hverandre? 

Hvilke ting er det andre gjør for oss og som vi skulle vise takknemlighet 

for? På hvilke måter kan vi uttrykke denne takknemligheten i hjemmet3 

Kirken, nabolaget og samfunnet? 

Frelseren ga oss et viktig prinsipp da han sa: "Derfor, alt det I vil at 

menneskene skal gjøre imot eder, det skal også I gjøre imot dem." 

(Matt. 7:12) Vi trenger og ønsker alle sammen å motta uttrykk for verdset-

telse. 

A UNDERVISE I TAKKNEMLIGHET I VÅRE HJEM 

"En oppgitt mor klaget en gang til sin nabo over at ingen i familien hennes 

syntes å sette pris på det hun gjorde. De bemerket aldri hvor meget an-

strengelse hun la i å gjøre rent, pynte opp i forbindelse med festdager 

og holde deres klær rene og nypresset. De takket henne aldri for den gode 

maten hun laget istand eller for at hun kjørte dem til skolen eller til ar-

beidet, De fortalte henne aldri at de satte pris på hennes innsats som 

sangleder i Søndagsskolen eller lærerinne i husmoryrket i Hjelpeforeningen. 

Hun var misfornøyd med at de tok henne som en selvfølge. Naboen hennes 

svarte: 'Marianne, hjemmet ditt er rent og innbydende. Dine barn kommer 

rene og velkledde på skolen og til sine møter. Du er svært flink til å 

lage m a t , og jeg kan ikke tenke meg noen som er mer trofast enn du til å 

utføre sine kall i Kirken. 

Jeg er sikker på at din mann og dine barn synes at dine anstrengelser er 

prisverdige. Det er mulig at de andre medlemmene av din familie føler 

den samme motløshet som du gjør fordi det rett og slett ikke er vanlig å 

uttrykke takknemlighet i ditt hjem.'" (Lekser for Hjelpeforeningen 

1976-77, s . 10) 

Hva var det naboen gjorde Marianne oppmerksom på? (At hun ikke hadde under-

vist i takknemlighet ved sitt eksempel. ) 

For at vi skal kunne utvikle og undervise i takknemlighet til vår familie, 

så må vi først vekke denne takknemlige holdning hos oss selv. "Det er like 

viktig for våre familier å lære å uttrykke takknemlighet overfor hverandre 

som det er å motta takknemlighet. Dersom vi ikke lærer andre til å uttrykke 

takknemlighet gjennom ord og eksempel, vil de kanskje ikke komme til å lære 

denne viktige måte å vise oppmerksomhet på... Dersom vi ønsker at et men-

neske skal fortsette å gjøre det som han holder på m e d , er det beste vi 

kan gjøre å la ham vite hvor meget vi setter pris på det." (Lekser 

for Hjelpeforeningen 1976-77, s. 10) 

Når barna våre er små, bør vi begynne å lære dem å uttrykke takknemlighet 

ved å takke for gaver de får og takke dem som gjør vennlige ting m o t dem. 

Eldste A . Theodore Tuttle i De syttis første quourm har fortalt om en 
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hendelse som fant sted mens han bodde i et hjem under et besøk i forbin-
delse med en stavskonferanse: "Det sitter en ung mann her i dag i hvis 
hjem jeg var gjest under en stavskonferanse. Eftersom han nettopp hadde 
reist til BYU, skulle jeg få sove på rommet hans lørdag kveld. Idet 
hans gjestfrie mor viste meg rommet, åpnet hun klesskapet hvor jeg så en 
håndskrevet lapp som var limt på klesstangen. Der stod det: 

'Mor, 

takk for alt du har gjort for å gjøre denne sommeren til noe spesielt. Du 
er en meget spesiell mor, og jeg takker Herren for den velsignelse det er å 
få være din sønn. Jeg er glad i deg og setter pris på alt du gjør på mine 
vegne. Vi sees i november, Paul.' 

Idet hun sluttet å lese, sa hun: 'Jeg håper du ikke har noe i mot å henge 
klærne dine her ute. Denne lappen er på en måte fremdeles dyrebar for meg. 
Hver gang jeg åpner skapdøren, leser jeg den om igjen og jeg vil gjerne 
at den henger der litt til.'" (What Kind, of Thanks3 Brigham Young Univer-
sity Speeches of the Year, 26, nov. 1968, s. 5; også sitert av Leon R . 
Hartshorn, comp., i "Every Time I Open the Closet," i Outstanding Stories 
by General Authorities3 bind 1, s. 218- 19) 

På hvilken måte uttrykte denne sønnen takknemlighet overfor sin mor? Hvor-
dan fikk det henne til å føle seg? 

På hvilke andre måter kan barn uttrykke takknemlighet overfor familiemed-
lemmer? Overfor lærere på skolen og i Kirken? 

Vi kan lære våre barn å være takknemlige for alle de ting vår himmelske Fa-
der har skapt. Vi kan vise dem skjønnheten i blomstene, stjernene, sol-
nedgangen og alle andre sider av naturen ved å ta dem med på spaserturer 
og sykkelturer og påpeke skaperverket for dem. Skiftningene i årstidene 
gir oss anledning til å henlede deres oppmerksomhet mot Guds velsignelser 
til vår familie. Hvis vi ønsker at våre barn skal anerkjenne disse gavene 
fra Gud, så må vi ta oss tid til å vise vår egen takknemlighet for dem. Vi 
kan sette enda større pris på våre velsignelser ved å engasjere barna våre 
i familietjeneste for dem som er handicappet eller som er mindre heldig 
stillet enn vi selv er. Gjennom disse tjenestene kan vi vise vår takknemlig-
het for de velsignelser som gjør det mulig for oss å tjene. 

Det er viktig at vi ber takksigelselsbønner i vår familie. President N . El-
don Tanner i Det første presidentskap har sagt følgende om dette: 

"Jeg ble beveget en dag da en av våre minste døtre efter at vi hadde holdt 
familiebønn sa: 'Far, jeg synes ikke vi skulle be om flere velsignelser. 
Herren har vært svært god mot oss, men jeg synes virkelig at vi skulle be 
ham hjelpe oss til å være verdig alle de velsignsler vi mottar.' Siden den 
gang har vi forsøkt å uttrykke vår takknemlighet til vår Fader i himmelen 
oftere." (Seek Ye First The Kingdom of God3 s. 159-60 

Hvordan kan var familie bli mere oppmerksom på sine velsignelser ved at vi 
uttrykker takknemlighet gjennom bønn? 
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KONKLUSJON 

Takknemlighet er en følelse som skulle komme til syne gjennom hele vårt 

liv, både som enkeltmennesker og som familier. Vi er blitt storlig velsig-

net av vår himmelske Fader og skulle stadig gi uttrykk for takknemlighet 

overfor ham for hans velsignelser. Når vi uttrykker vår takkenmlighet over-

for vår himmelske Fader og andre, vil vi hjelpe våre barn til å utvikle takk-

nemlighet. Vi vil følge større kjærlighet i vår familie. Vår himmelske 

Fader har lovet oss: "Og den som mottar alle ting med takknemlighet, skal 

bli herliggjort; og de jordiske ting skal bli ham tillagt, ja, endog et 

hundre fold, ja mer." (L&p 79:19) 

UTFORDRING 

Tenk på de mennesker som gjør viktige ting for deg (venner, lærere, pres-
tedømsledere, foreldre, andre familiemedlemmer, reparartører), og finn ut 
måter hvorpå du kan vise din takknemlighet. 

Diskuter takknemlighet med familien på familiens hjemmeaften. Hjelp dine 
barn til å gi uttrykk for takknemlighet overfor andre. Gi oftere uttrykk 
for takknemlighet i familiebønn. 

Velg ut en person du er takknemlig for og gjør noe denne uke for å vise 
din takknemlighet. 

YTTERLIGERE SKRI FTHENVI SN INGER 

Salme 100 (takksigelsessalme) 

1. T e s s . 5:16-18 (Takk for alle ting) 

1. T i m . 2:1 (formaning om å takke) 

Åpenbaringen 7:12 (engler takker Gud) 

Mosiah 2:23-25 (vår gjeld til Gud) 

Alma 7:23 (gi takk for alt du får) 

Alma 37:37 (la ditt hjerte være fyllt med takk) 

L&p 46:32 (takk Gud for alle velsignelser du får) 

L&p 88:33 (viktigheten av å glede seg over Guds gaver) 

LÆRERENS FORBEREDELSE 

Før du presentereer denne leksjonen: 

1. Sørg for tavle og kritt. 

2. Gi klassemedlemmer i oppdrag å lese eller presentere historier og 
skriftsteder fra denne leksjonen. 
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Kommentarer og forslag 

Vi ville sette stor pris på å få høre dine kommentarer og forslag 
angående innholdet i denne håndboken. Send dem til: 

Instructional Development 
50 East North Temple Street 
24th Floor 
Salt Lake City, Utah 84150 

Oppgi ditt navn og din adresse . Oppgi bokens tittel , hvordan du brukte 
den, dine tanker om dens styrke og svakheter, og eventuelle forslag til 
forbedringer. 
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SDH-familien 

1. Dag for familiemoro 
2. En far velsigner sitt barn 
3. Besteforeldre kommer for å se ny baby 
4. Rydde gården sammen 
5. En aktivitet for far og datter 
6. Å vise interesse for andre 
7. Ærbødighet - en velsignelse for en selv og andre 
8. Familiebønn gir familieenhet 
9. Et nytt barn er til velsignelse for hjemmet 
10. Forfriskninger til familiens hjemmeaften 
11. Å tilbe sammen som familie 
12. Lære å bake av mor 
13. Moro hjemme sammen med en venn 
14. Familien studerer Skriften 
15. Familien varer evig 
16. Måltid fører familien sammen 
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