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Innledning

1

Kirken har utarbeidet denne veiled-
ningen for å hjelpe ledere i prestedøm-
met og hjelpeorganisasjonene å lære
ansvarsoppgaver som følger deres
kall, og hvordan de skal ivareta dem.
Alle ledere og andre medlemmer 
i Kirken skal hjelpe til med å oppfylle
Kirkens misjon, som er å innby alle
mennesker til å «komme til Kristus
og bli fullkommengjort i ham»
(Moroni 10:32). For å ivareta denne
oppgaven hjelper lederne medlem-
mene så de kan:

• Forkynne Jesu Kristi evangelium for
alle nasjoner og stammer, tungemål
og folk. Dele evangeliet med andre
ved å bære vitnesbyrd slik de blir
tilskyndet av Ånden.

• Fullkommengjøre de hellige. Hjelpe
nye medlemmer til fremgang 
i Kirken ved å forvisse seg om at
de har en venn og en oppgave og
blir næret med Guds ord. Motta
ordinansene og inngå evangeliets
pakter, strebe etter å holde budene
slik de har lovet, tjene sine med-
mennesker, ha omsorg for de fattige
og trengende, og ha et fellesskap
med hverandre for å bygge opp et
samfunn av siste-dagers-hellige.

• Forløse de døde. Finne avdøde for-
fedre og utføre tempelordinanser
for dem så langt det med rimelighet
er mulig, for å forberede opphøy-
else for familien.

Dele evangeliet med andre

Herren ber Kirkens medlemmer om
å dele evangeliet med andre. Lederne
skal også gjøre dette, og de skulle
inspirere andre medlemmer til å gjøre
det samme. Her er noen eksempler
som viser hvordan evangeliet kan
deles med andre:

• Være et godt eksempel ved 
å etterleve evangeliets prinsipper.

• Fortelle venner og familiemed-
lemmer om evangeliet og hvilke
velsignelser det gir dem.

• Hjelpe distrikts- eller heltids-
misjonærene.

• Planlegge aktiviteter og program-
mer for å presentere evangeliet for
andre.

En annen måte å dele evangeliet med
andre på er å hjelpe medlemmene å
forberede seg til å reise på heltidsmi-
sjon. Ledere kan hjelpe ungdommen



med å forberede seg til tjeneste,
oppmuntre foreldrene til å forberede
sine barn til å reise på misjon, og
oppmuntre pensjonerte ektepar til
å reise på misjon. Videre kan de råde
medlemmene til å spare penger til sin
egen misjon, samt støtte misjonærer
økonomisk.

Under grenspresidentens ledelse koor-
dinerer grenens misjonsleder (hvis en
er kalt) grenens misjonærarbeid.

Fullkommengjøre de hellige
Å fullkommengjøre de hellige omfat-
ter å oppmuntre og hjelpe hvert
enkelt medlem til å etterleve evan-
geliet hver dag for å forberede seg til
opphøyelse. Å fullkommengjøre
de hellige har både en åndelig og en
timelig dimensjon.

Åndelig forberedelse

Ledere skulle stadig be om å bli inspi-
rert så de kan vite hvordan de kan
hjelpe medlemmene å øke sin åndelige
styrke. Ledere kan hjelpe medlem-

mene å forberede seg åndelig ved å
undervise dem i evangeliet og oppfor-
dre dem innstendig til å etterleve det.
De skulle oppmuntre medlemmene
til å holde seg nær til Herren ved å be,
faste, ta del i nadverden og studere
Skriftene, samt læresetningene til pro-
feter i de siste dager. De skulle sørge
for anledninger til å tjene, forsikre seg
om at Kirkens møter er åndelig
oppbyggende og vise kjærlighet ved
å betjene medlemmene individuelt.

Arbeidet med å fullkommengjøre de
hellige skulle rettes mot enkeltperso-
ner og familier. Kirken styrker og støt-
ter familien og hjemmet. Hjemmet er
det aller viktigste sted å undervise
i evangeliet og i lederskap. Ledere skal
oppmuntre familiemedlemmer til
å være glad i og tjene hverandre, og
de skal presisere at foreldrene er
ansvarlige for å undervise sine barn
i evangeliet og ha familiens hjemme-
aften regelmessig.

Alle Kirkens medlemmer skulle forbe-
rede seg til å motta templets velsig-
nelser. Medlemmenes ansvar for å
gjøre dette er beskrevet i Veiledning for
familien (31180 170). Lederne kan
hjelpe medlemmene å forberede seg til
å motta templets velsignelser ved å
undervise dem om templet. Lederne
skal oppmuntre medlemmene til å
leve slik at de er verdige til å motta og
alltid ha en gyldig tempelanbefaling
og til å motta sine begavelser og beseg-
lingsordinanser i templet i den grad
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det med rimelighet kan skje. En per-
son som er verdig, er en som har inn-
gått pakter med Herren, som f.eks.
dåpspakten, og som strever med flid
for å holde disse paktene.

Fysisk og timelig forberedelse

Lederne kan hjelpe medlemmene å
forberede seg til å dekke fysiske og
timelige behov ved å lære dem å være
selvhjulpne og forberede seg på ufor-
utsette hendelser. Lederne kan lære
medlemmene å etterleve tiendeloven
og fasteloven og oppmuntre dem til
ikke å bruke mer enn de tjener, samti-
dig som de tildeler dem hjemmelærere
og besøkende lærerinner som skal
våke over og hjelpe dem.

Ledere skulle finne frem og til dra
omsorg for de fattige og trengende
i grenen og lære grenens medlemmer
å gjøre det samme.

Flere opplysninger om hvordan med-
lemmene kan ivareta sine fysiske
behov finnes i Veiledning for familien.

Tempelordinanser og
slektshistorie

I tillegg til å motta sine egne tempel-
ordinanser kan medlemmene hjelpe til
med å forløse de døde ved å finne
frem til sine forfedre og utføre tempel-
ordinanser for dem. De skulle først
og fremst konsentrere seg om de fire
første generasjonene av sine forfedre.
Lederne kan hjelpe medlemmene ved
å undervise dem i de læresetninger
som gjelder de dødes forløsning, og
oppmuntre dem til å sende inn navn
til tempelarbeidet og oppmuntre dem
til å utføre tempelordinanser så langt
det er mulig for sine forfedre, og for
andre som er døde.
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Prestedømmet

4

Prestedømmet er makt og myndighet
fra Gud. Gjennom det ivaretar han
sin gjerning og herlighet, som er å
«tilveiebringe mennesket udødelighet
og evig liv» (Moses 1:39). Jesus Kristus
tillater at verdige mannlige medlem-
mer av Kirken bærer hans preste-
dømme. Når de er ordinert til preste-
dømmet, kan de bli bemyndiget til
å utføre Herrens arbeid som f.eks. for-
kynne evangeliet, utføre prestedøms-
ordinanser og virke i de kall de mottar
i Guds rike på jorden.

«Der er to prestedømmer i kirken,
nemlig Det melkisedekske og Det
aronske» (L&p 107:1). Himmelske
sendebud gjenga prestedømmets

myndighet til jorden gjennom profe-
ten Joseph Smith.

Det melkisedekske
prestedømme
Det melkisedekske prestedømme er
det høyere prestedømme. Det har
navn etter en stor høyprest som levde
på Abrahams tid (se L&p 107:2–5). De
brødre som har dette prestedømme,
har makt og myndighet til å inneha
ledende stillinger i Kirken og til å lede
forkynnelsen av evangeliet. Når de
blir kalt, kan de presidere over misjo-
ner, distrikter, grener og quorumer.

Før en mann kan bli ordinert til et
embede i Det melkisedekske preste-



dømme, må han først overdras Det
melkisedekske prestedømme. Deretter
blir han ordinert til et embede i dette
prestedømme. Disse embedene er eld-
ste, høyprest, patriark, sytti og apostel.
Prestedømmets ledere i misjon eller
distrikt organiserer brødre med Det
melkisedekske prestedømme i quoru-
mer av eldster i misjonen eller distrik-
tet. En president presiderer over hvert
enkelt quorum av eldster. Han lærer
quorumsmedlemmene deres plikter
og oppmuntrer til broderskap blant
quorumets medlemmer. Alle grenens
medlemmer som har Det melkisedek-
ske prestedømme, er medlemmer av
eldstenes quorum.

Presidentskap for eldster og
eldstenes quorum

Eldster skal undervise, forklare, døpe
og våke over Kirken. Foruten å ha den
myndighet og de ansvarsoppgaver
som tilhører embeder i Det aronske
prestedømme, kan eldster gi Den hel-
lige ånds gave, salve syke og utføre
andre ordinanser (se «Prestedømmets
ordinanser og velsignelser» i Veiled-
ning for familien). Når de blir bemyndi-
get til det av sine ledere i prestedøm-
met, kan eldster presidere over
Kirkens møter når ingen bemyndiget
høyprest er tilstede (se L&p 20:42–45,
107:11).

Når en gren har verdige menn med
Det melkisedekske prestedømme, kan
misjons- eller distriktspresidentskapet

etter Åndens veiledning organisere et
eldstenes quorum i grenen, de kan
kalle og beskikke en quorumspresi-
dent hentet blant quorumets medlem-
mer. Etter hvert som antall eldster
i grenen øker, kan misjonspresident-
skapet kalle og beskikke to rådgivere
til eldstenes quorumspresident. Et
quorum av eldster kan bestå av inntil
96 medlemmer. Quorumet er et
eksempel og gir hjelp og veiledning til
fedre og andre quorumsmedlemmer.

Eldstenes quorumspresident arbeider
under ledelse av distrikts- eller
misjonspresidenten og er ansvarlig
overfor ham. Quorumspresidenten
arbeider også under ledelse av grens-
presidenten som medlem av grenens
utøvende prestedømskomite og grens-
rådet. Quorumspresidenten presiderer
over quorumsmedlemmene i grenen
og viser dem et godt eksempel. Han
samarbeider med grenspresidenten
om å organisere og administrere
hjemmeundervisningen for å påse at
Kirken har nær kontakt med alle
grenens medlemmer.

Quorumspresidenten underviser
quorumets medlemmer i evangeliet og
i deres plikter i Det melkisedekske
prestedømme (se L&p 107:89) Han
oppmuntrer dem til å virke med glede
og ydmykhet, spesielt i sine ansvars-
oppgaver som ektemenn og fedre.
Han lærer dem hvordan de skal utføre
prestedømsordinanser, og planlegger
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tjenesteprosjekter og aktiviteter som
kan hjelpe medlemmene å bygge opp
broderskap i quorumet. Han er
ansvarlig for quorumsmedlemmenes
timelige og åndelige velferd.

Eldstenes quorumspresident tildeler
hjemmelærere med Det melkisedekske
prestedømme og voksne menn (over
19 år) som har Det aronske preste-
dømme, og med grenspresidentens
godkjennelse gir han unge menn som
er lærere og prester i Det aronske pres-
tedømme i oppgave å være med som
hjemmelærere. Hjemmelærere mottar
sine oppdrag parvis i et personlig
intervju. Etter godkjennelse fra grens-
presidenten kan eldstenes quorums-
president gi hustruen til en mann som
har Det melkisedekske prestedømme,
i oppgave å være med sin mann ut på
besøk når situasjonen er slik at det er
spesielt behov for ektepar.

Quorumspresidenten underviser
quorumets medlemmer om hensikten
med hjemmeundervisningen
(se side 6–7) og inspirerer dem til å
utføre oppgaven godt. Et medlem av
quorumspresidentskapet intervjuer
hjemmelærerne regelmessig for å
motta en tilbakemelding om deres
besøk og få kjennskap til medlem-
menes behov.

Eldstenes quorumspresident fører til-
syn med hjemmeundervisningen og
holder grenspresidenten informert om
hjemmelærerbesøk og om medlem-

menes behov og interesser som er
avdekket under besøkene.

Quorumspresidenten oppmuntrer
quorumets medlemmer til å være til-
stede på Kirkens møter, delta i akti-
viteter og være med og tjene andre.
Han hjelper de menn som ikke er ordi-
nert og som har fylt 18 år og har Det
aronske prestedømme, å forberede seg
til å motta Det melkisedekske preste-
dømme og templets ordinanser. Hjem-
melærerne hjelper til med dette arbei-
det, men ofte er det behov for at
presidenten personlig betjener sine
quorumsmedlemmer.

Høyprest, patriark, sytti og apostel

Flere opplysninger om embedene høy-
prest, patriark, sytti og apostel finner
du i Evangeliets prinsipper, kapittel 14.

Hjemmeundervisning

Hjemmelærere er brødre som har
prestedømmet og som er kalt til å
hjelpe prestedømmets ledere med å
våke over og styrke grenens medlem-
mer. Mannlige medlemmer som har
Det melkisedekske prestedømme og
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Det aronske prestedømme, unntatt
diakoner, kan være hjemmelærere.

Hjemmelærere skal besøke medlem-
mene regelmessig, vise dem kjærlig-
het, undervise dem i evangeliet og
innby dem til å komme til Kristus.
Hjemmelærere skulle oppmuntre
fedre til å be og til å ta godt vare på
sin familie. Hjemmelærere hjelper
medlemmene når de er syke, når noen
er gått bort, er ensomme, arbeidsløse
og når andre spesielle behov melder
seg (se L&p 20:51, 53, 59).

Hjemmelærere representerer Herren,
grenspresidenten og quorumspresi-
denten når de besøker de familier de
er tildelt. De får kjennskap til familie-
medlemmenes interesser og behov,
og viser oppriktig interesse for dem.
Under Åndens inspirasjon søker hjem-
melærerne å undervise i evangeliet og
utvikle og styrke troen hos de enkelt-
personer og familiemedlemmer de
besøker. Hvis det er mulig, skulle alle
hjemmelærere ha en ledsager.

Hjemmelærere:

• Har nær kontakt med hvert tildelt
medlem.

• Anerkjenner faren som familiens
overhode (eventuelt moren eller et
enslig medlem når det ikke er noen
far i hjemmet) og hjelper ham med å
lede sine familiemedlemmer på
deres reise gjennom livet mot udø-
delighet og evig liv.

• Hjelper medlemmene til å ha tro på
Jesus Kristus ved å gi dem et bud-
skap fra Skriftene eller fra levende
profeter slik det er å finne i Budskap
fra Det første presidentskap eller 
i Liahona.

• Ber sammen med dem de besøker,
og velsigner dem.

• Underretter familien om møter,
aktiviteter i quorum og gren og om
spesielle prosjekter, og hjelper dem
så de kan delta.

• Avlegger rapport til eldstenes
quorumspresident (eller til grens-
presidenten hvis grenen ikke har et
quorum av eldster) om medlem-
menes fremgang.

• Oppmuntrer og hjelper familien til
å motta alle viktige ordinanser
i evangeliet og å holde de pakter
som er forbundet med dem.

• Oppmuntrer medlemmene til å
utføre misjonærarbeid, slektshisto-
risk arbeid og tempelarbeid.

Ordinanser og velsignelser

Prestedømsordinanser er hellige
handlinger som er åpenbart av Herren
og blir utført ved prestedømmets
myndighet. Prestedømsvelsignelser
gis for å helbrede, trøste og oppmun-
tre. Å døpe, velsigne og dele ut nad-
verden er eksempler på prestedømsor-
dinanser. Noen ordinanser kan utføres
av brødre som har Det aronske preste-
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dømme, men de fleste ordinanser blir
utført av menn med Det melkisedek-
ske prestedømme (se «Det aronske
prestedømme» i denne boken og i Vei-
ledning for familien). Grenspresidenter
og presidenter for eldstenes quorum
skal lære brødrene hvordan ordinan-
ser skal utføres. Disse lederne skulle
hjelpe fedrene å forberede seg og være
verdige til å utføre ordinanser for
familiens medlemmer. Brødre som
utfører ordinanser og gir velsignelser,
skal forberede seg ved å leve i hen-
hold til evangeliets prinsipper og
bestrebe seg på å bli veiledet av Den
hellige ånd. De utfører alle ordinanser
og velsignelser på en verdig og høyti-
delig måte. Alle ordinanser skulle
utføres:

1. I Jesu Kristi navn.

2. I kraft av prestedømmet.

3. Med eventuelle nødvendige tillegg,
innbefattet spesielt angitt ordlyd
eller innviet olje.

4. Om nødvendig med godkjennelse
av den utpekte prestedømsleder
som innehar de riktige nøkler. Ordi-
nanser som krever bemyndigelse fra en
prestedømsleder, er navngivning og
velsignelse av barn, dåp og bekreftelse,
overdragelse av prestedømmet og ordi-
nasjon til et prestedømsembede, velsig-
nelse og utdeling av nadverden og inn-
vielse av graver.

Se Veiledning for familien, hvor du vil
finne instruksjoner om spesielle ordi-
nanser og velsignelser.

Det aronske prestedømme

Det aronske prestedømme «er tilknyt-
tet det større eller Melkisedekske pres-
tedømmet» (L&p 107:14). Det er opp-
kalt etter Moses’ bror Aron fordi det
ble overdratt til ham og hans etter-
kommere. Brødre som har Det aronske
prestedømme, har myndighet til å
utføre bestemte prestedømsordinan-
ser. Prester kan utføre dåp, velsigne
nadverden og ordinere prester, lærere
og diakoner. Prester og lærere kan
forberede nadverden. Prester, lærere
og diakoner kan dele ut nadverden
(se L&p 107:13–14, 20).

Når Det aronske prestedømme blir
overdratt til en person, blir han ordi-
nert til et embede i dette prestedøm-
met. Embedene er diakon, lærer og
prest. Etter Åndens veiledning og slik
antallet tilsier, organiserer grenspresi-
denten, som er grenens president for
Det aronske prestedømme, brødre
med det samme embede i quorumer
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av diakoner (12–13 år) lærere
(14–15år) og prester (16–18 år).

Grenspresidenten, som har nøklene til
å presidere over Det aronske preste-
dømme, er grenens president for Det
aronske prestedømme. Han er presi-
dent for prestenes quorum, og kan
kalle to verdige prester til å være hans
assistenter i prestenes quorum. Han
kan kalle en verdig lærer og en verdig
diakon til å være president for hen-
holdsvis lærernes og diakonenes quo-
rum. Han selv eller en av hans rådgi-
vere som han gir dette i oppdrag,
kan kalle to rådgivere for lærernes og
diakonenes quorumspresidenter, slik
at presidentskapet for disse quoru-
mene blir fullstendig. Når et quorum
har et tilstrekkelig antall unge menn,
kan et medlem av grenspresident-
skapet kalle en ung mann i hvert
enkelt quorum til å være quorumsse-
kretær. Grenspresidenten beskikker
sine assistenter i prestenes quorum og
presidentene for lærernes og diako-
nenes quorumer. Et medlem av grens-
presidentskapet beskikker rådgiverne
i quorumspresidentskapene og sekre-
tærer.

Etter åpningen på prestedømsmøtet
avholder Det aronske prestedømme
under grenspresidentens ledelse sine
møter adskilt fra dem som har Det
melkisedekske prestedømme.

Når grenspresidenten organiserer
quorumer i Det aronske preste-
dømme, kaller og beskikker han etter

Åndens veiledning en mann med
Det melkisedekske prestedømme eller
en prest i Det aronske prestedømme til
å være president for Unge menn.
Presidenten for Unge Menn arbeider
sammen med grenspresidentskapet og
quorumspresidentskapene i Det aron-
ske prestedømme for å hjelpe hvert
enkelt quorumsmedlem til å få styrket
sin tro på Jesus Kristus og øke sin
forståelse av det gjengitte evangeliums
prinsipper og i større grad føle seg
forpliktet til å leve i harmoni med
dem.

Hensikten med Det aronske preste-
dømme er å hjelpe alle som er ordinert
til dette prestedømme, til å:

• Bli omvendt til Jesu Kristi evange-
lium og etterleve dets læresetninger.

• Virke trofast i kall i prestedømmet
og ivareta ansvarsoppgavene i hvert
enkelt embede i prestedømmet.

• Virke på en meningsfylt måte.

• Forberede seg og leve slik at de er
verdige til å motta Det melkisedek-
ske prestedømme og templets
ordinanser.

• Forberede seg til å utføre en
hederlig heltidsmisjon.

• Skaffe seg så mye utdannelse som
mulig og forberede seg til å bli en
verdig ektemann og far.

• Vise behørig respekt for kvinner,
piker og barn.
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Grenspresidenten samarbeider med
presidentskapene i Det aronske pres-
tedømmes quorumer om å planlegge
quorumsmøter, tjenesteprosjekter og
aktiviteter som kan medvirke til å rea-
lisere disse formålene. Aktiviteter skal
skape et sunt miljø hvor unge menn
kan få venner, yte tjeneste og utvikle
ferdigheter sammen med andre som
har den samme tro og de samme
normer.

Quorumspresidentskapene i Det aron-
ske prestedømme og klassepresiden-
tene i Unge kvinner samarbeider med
voksne ledere i Det aronske preste-
dømme og Unge kvinner om å plan-
legge fellesaktiviteter for Det aronske
prestedømme og Unge kvinner under
tilsyn av grenspresidenten. Disse fel-
lesaktiviteten kalles GUF.

Diakon

En verdig ung mann som er blitt døpt
og bekreftet, kan bli ordinert til dia-
kon når han har fylt 12 år. Diakoner
får vanligvis i oppgave å dele ut nad-
verden, ta vare på Kirkens bygninger
og uteområder, hjelpe til med å sørge
for de trengende, og utføre spesielle
oppdrag som f.eks. å samle inn faste-
offer.

Et quorum av diakoner kan bestå av
inntil 12 diakoner (se L&p 107:85).

Lærer

En verdig ung mann kan bli ordinert
til lærer når han har fylt 14 år. I tillegg
til all den myndighet og alle de
ansvarsoppgaver diakoner har, kan
lærere forberede nadverden og være
hjemmelærere.

Et quorum av lærere kan bestå av
inntil 24 lærere (se L&p 107:86).

Prest

Verdige brødre kan bli ordinert til
prester når de har fylt 16 år. Vanligvis
blir voksne, mannlige konvertitter
ordinert til prester inntil de har fått
tilstrekkelig erfaring til å bli ordinert
til eldster.

I tillegg til all myndighet og alle
ansvarsoppgaver som diakoner og
lærere har, kan prester døpe og for-
rette nadverden, og de kan lede møter
når ingen med Det melkisedekske
prestedømme er tilstede (se L&p
20:46–51)

Et quorum av prester kan bestå av
inntil 48 prester (se L&p 107:87–88).

10



Hjelpeorganisasjoner

11

I en gren opprettes prestedømmets
organisasjon først. Etter hvert som
antall medlemmer øker og det blir til-
gang på ledere og møtesteder, kan
grenspresidenten organisere hjelpe-
organisasjoner for prestedømmet
etter hvert som han finner at det er
behov for dem. Vi har følgende hjelpe-
organisasjoner: Hjelpeforeningen,
Unge menn, Unge kvinner, Primær og
Søndagsskolen.

Inntil grenen har et tilstrekkelig antall
kvinner, unge menn og barn som
kan inndeles i adskilte hjelpeorganisa-
sjoner, møter de samlet for å bli under-
vist under ledelse av Hjelpeforening-
ens president.

Hjelpeforeningen
Hjelpeforeningen hjelper prestedøm-
mets ledere med å oppmuntre voksne
søstre (18 år og eldre) til å bygge opp
tro på Herren Jesus Kristus. Hjelpefor-
eningen hjelper kvinner og deres fami-
lier å komme til Kristus og leve slik at
de er verdige til å motta Den hellige
ånds veiledning. Hjelpeforeningens
søstre underviser i og lærer evangeli-
ets læresetninger, utfører nestekjærlig
tjeneste, utvikler hjemkunnskapsfer-
digheter, styrker familiebånd og tjener
og støtter hver enkelt søster.

Når en gren har minst to kvinnelige
medlemmer, kan grenspresidenten
organisere en Hjelpeforening. Under



grenspresidentens ledelse gjør Hjelpe-
foreningens president følgende:

• Veileder eller leder en klasse for
voksne kvinner (18 år og eldre)
på søndager, mens menn og unge
menn har prestedømsmøte.

• Samarbeider med grenspresidenten
for å holde ham underrettet om
behov og aktiviteter for kvinner,
unge kvinner og barn.

• Hjelper grenspresidenten med
å avdekke behov og ha omsorg for
de trengende.

Unge menn
Se «Det aronske prestedømme» på
side 8–10 i denne boken.

Unge kvinner

Grenspresidentskapet har i bunn og
grunn det samme ansvar for unge
kvinner i alderen 12 til og med 18 år
som for unge menn i samme alders-
gruppe.

Organisasjonen Unge kvinner hjelper
piker (12 til og med 17 år) å bli

omvendt til Jesu Kristi evangelium,
hedre sine foreldre, forberede seg til å
inngå og holde hellige tempelpakter,
bli verdige hustruer og mødre og yte
tjeneste. Unge kvinner blir undervist
i evangeliet på søndagens møter og på
aktiviteter andre dager i uken.

Unge kvinner i alderen 12 til og med
17 år kan møtes adskilt fra Hjelpe-
foreningen når grenspresidenten
avgjør at det bor et tilstrekkelig antall
unge kvinner i grenen. Han kan orga-
nisere dem i klasser for Bikubepiker
(12–13 år), Ungpiker (14–15 år) og
Laurbærpiker (16–17 år). Han kan
kalle og beskikke en verdig ung
kvinne i hver klasse til klassepresi-
dent. Et medlem av grenspresident-
skapet kan kalle og beskikke ytter-
ligere to unge kvinner til rådgivere for
hver president og en klassesekretær
når det er et tilstrekkelig antall unge
kvinner i klassen.

Under grenspresidentens ledelse
arbeider presidentskapet for Unge
kvinner (voksne) sammen med grens-
presidentskapet og klassepresident-
skapene for Unge kvinner (piker) for
å styrke hver enkelt ung kvinnes tro
på Jesus Kristus og øke hennes forstå-
else av prinsippene i det gjengitte
evangelium og hennes engasjement
for å leve i harmoni med dem. Under-
visning i evangeliet på søndager og
sunne aktiviteter på andre ukedager
kan medvirke til at disse målene bli
nådd.
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Klassepresidentskaper for Unge
kvinner og quorumspresidentskaper i
Det aronske prestedømme kan, i sam-
arbeid med voksne ledere for Unge
kvinner og Det aronske prestedømme
og under tilsyn av grenspresidenten,
planlegge fellesaktiviteter for Unge
kvinner og Det aronske prestedømme.
Disse aktivitetene kalles GUF.

Primær

Primær underviser barn (3 til og med
11 år) i Jesu Kristi evangelium og
lærer dem å etterleve det. I Primær
føler barna seg velkommen, de føler
Frelserens kjærlighet og de føler den
glede evangeliet gir.

Primærforeningens motto er «Alle
dine barn skal bli undervist av Herren,
og stor skal dine barns fred være»
(3 Nephi 22:13). Primær hjelper preste-
dømmets ledere med å ivareta Kirkens
misjon ved å oppmuntre barna til
å studere Skriftene, be og følge Frelse-
rens eksempel. Formålet med Primær
er å:

• Lære barna at de er Guds barn og
at vår himmelske Fader og
Jesus Kristus elsker dem.

• Lære barna å elske vår himmelske
Fader og Jesus Kristus.

• Hjelpe barna å forberede seg til å bli
døpt, motta Den hellige ånd og
holde sine dåpspakter og løfter.

• Hjelpe barna til å få en stadig større
forståelse av evangeliets plan og
gi dem anledninger til å etterleve
evangeliets prinsipper.

• Hjelpe guttene å forberede seg til
å motta prestedømmet og være
verdige til å bruke prestedømmet til
å velsigne og tjene andre.

• Hjelpe pikene å forberede seg til
å bli rettferdige unge kvinner, forstå
velsignelsene ved prestedømmet og
templet og ved å tjene andre.

Ledere og lærere i prestedømmet og
Primær søker ved Åndens veiledning
å hjelpe foreldrene med å undervise
sine barn i Jesu Kristi evangelium.
Hvert enkelt barn i Primær har behov
for å bli elsket av omsorgsfulle lærere
og ledere, spesielt de barna som
kommer fra hjem som mangler sterk
støtte til å etterleve evangeliet.

Når det finnes et tilstrekkelig antall
barn, møter de adskilt fra kvinner
og unge kvinner for å bli undervist i
klasser og delta i samlingsstunden i
den tiden det avholdes Søndagsskole,

13



Hjelpeforening og Unge kvinner.
Grener kan av og til organisere akti-
viteter for barn i Primær-alder på en
annen dag enn søndag. Flere instruk-
sjoner om samlingsstunden og akti-
viteter på ukedager kan fåes ved hen-
vendelse til prestedømmets ledere.

Søndagsskolen
Søndagsskolen hjelper medlemmer og
undersøkere fra 12 år og oppover til
å lære Jesu Kristi evangelium og leve
i henhold til evangeliets prinsipper
ved å sørge for oppbyggelse og under-
visning på søndagens møter. Lærere
i Søndagsskolen oppmuntrer medlem-
mene til å:

• Studere Skriftene.

• Adlyde budene.

• Motta de nødvendige ordinanser og
holde de pakter som er knyttet til
evangeliets ordinanser.

Søndagsskolens presidentskap fører
tilsyn med Søndagsskolen. Presiden-
ten foreslår potensielle lærere for
grenspresidenten. Grenspresidenten
kaller og beskikker lærere til å under-
vise i Søndagsskolens klasser. Ung-
dom og voksne kan møtes samlet når
de er få i antall, men når antallet
medlemmer gjør det berettiget, kan
de møtes i egne klasser for å bli
undervist.
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Pensum og bedre undervisning
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Pensum
Kirken skaffer til veie undervisnings-
materiell til prestedømmets quorumer
og til hjelpeorganisasjonene. Område-
presidentskapet gir instruksjoner om
hvilket materiell som skal brukes
hvert år. Instruksjonene kommer sam-
men med den årlige forsendelse av
materiell fra Kirkens distribusjons-
eller servicesentre. Publikasjonen
Informasjon for ledere i prestedømmet
og hjelpeorganisasjonene om pensum
(36363 170) som er tilgjengelig
gjennom prestedømmets ledere, inne-
holder en oversikt over Kirkens
pensum. Ledere og lærere oppfordres
til kun å bruke Kirkens godkjente

undervisningsmateriell og unngå
å bruke kommersielt materiell.

Budskap fra Det første presidentskap,
Besøkende lærerinners budskap samt
annet materiell i Liahona inneholder
stoff som kan aktualisere og berike
leksjoner i kursbøkene. Dette materiel-
let finnes trykt og i elektronisk form
på Kirkens offisielle internett-side:
www.lds.org. Der hvor Liahona er til-
gjengelig, skulle alle grenens familier
abonnere på dette tidsskriftet.

Bedre undervisning
Foreldre, ledere og lærere har et hellig
ansvar for å undervise i Jesu Kristi
evangelium. Gjennom deres arbeid
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kan andre lære hvordan de kan
anvende evangeliets sannheter i hver-
dagen. Herren sa: «Og jeg gir eder et
bud at I skal lære hverandre rikets
lærdommer. Undervis med all flid,
og min nåde skal være hos eder»
(L&p 88:77–78).

Grenspresidenten er ansvarlig for kva-
liteten på den undervisning som gis

i grenen. Når grenen er tilstrekkelig
sterk, kaller presidentskapet en bror
eller søster til å være grenenes under-
visningskoordinator.

Flere opplysninger om undervisning
og bedre undervisning vil du finne
i Veiledning i undervisningen.



Lederskap
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Frelserens eksempel
Vår Frelser, Jesus Kristus, har vist det
fullkomne eksempel som medlem-
mene kan følge som ledere i sin fami-
lie og i Kirken. Han elsket sin Fader og
han elsket det folk han tjente. Han
levde for å tjene andre, løfte de under-
trykte og gi håp til de motløse.

Jesus forsto sitt kall, han ba ofte og
forsøkte med flid å ivareta det. Han
gjorde alltid sin Faders vilje og ga ham
æren uten å trakte etter noe for seg
selv. Han ofret alt for menneskeheten,
han ga sitt liv på korset og sonet for
alle menneskers synder.

Når ledere følger Frelserens eksempel,
vil han øke deres evne til å utføre hans

arbeid. Han vil inspirere dem så de
kan vite hva de skal si og gjøre
(se L&p 100:6). Ledere vil i sannhet
bli hans medtjenere når det gjelder
å bygge opp Guds rike. De vil studere
Skriftene, lære læresetningene og
prinsippene i evangeliet og streve for
å gi dem videre til dem de tjener.

Lederes karaktertrekk

Tro

Under sitt virke på jorden formante
Frelseren sine disipler til å utøve tro
(se Matteus 17:14–21, Lukas 8:22–25).
Ledere i Kirken må ha tro på at
Jesus Kristus er vår Frelser og Forlø-
ser. De utvikler denne tro gjennom



bønn, ved å studere Skriftene, ved å
være lydige, og ved å omvende seg.
Når vi gir næring til troens frø, vil det
vokse i vårt indre og frembringe den
frukt som er meget dyrebar og søt
(se Alma 32:42).

Kjærlighet

Frelseren sa: «Et nytt bud gir jeg dere:
Dere skal elske hverandre! Som jeg
har elsket dere, skal også dere elske
hverandre. Av dette skal alle kjenne at
dere er mine disipler, om dere har
kjærlighet til hverandre» (Johannes
13:34–35). Ledere skulle elske det folk
Herren har gitt dem ansvar for. Når
lederne elsker folket, vil de også ønske
å tjene dem, undervise dem og hjelpe
dem med å utarbeide sin frelse.

I verden betrakter folk sjelden ledere
som tjenere. Men Frelseren lærte oss
i både ord og gjerning at ledere skulle
tjene det folk de ledet. Til De tolv sa
han: «Men den som vil være stor blant
dere, han skal være de andres tjener»
(Matteus 20:26). Når vi tjener andre,
tjener vi Herren (se Matteus 25:31–40,
Mosiah 2:17).

Lydighet

Jesus Kristus var det fullkomne
eksempel på lydighet og på å under-
kaste seg vår himmelske Faders vilje
(se Matteus 26:29, Johannes 5:30).
Ledere må adlyde Herrens bud slik at
de kan vise andre et godt eksempel og
være verdige til å motta veiledning fra

Den hellige ånd. Lydighet viser at vi
elsker Herren (se Johannes 14:15).

Herrens bud åpenbares i Skriftene og
gjennom Kirkens ledere, og gjennom
Den hellige ånds tilskyndelser. Når
ledere er lydige mot disse budene, vil
Herren hjelpe dem så de kan fylle sine
kall.

Enhet

I sin store forbønn ba Frelseren om at
de som trodde på ham, måtte være
ett slik han og hans Fader er ett
(se Johannes 17:20–23). Enhet er helt
avgjørende for å lykkes i alle Kirkens
organisasjoner. Presidenter i preste-
dømmet og hjelpeorganisasjonene
skulle ikke arbeide på egenhånd uten
sine rådgivere. Presidentskaper kan
utrette mye mer når de er forenet og
rådfører seg med hverandre.

Offer

En rik ung mann spurte Frelseren hva
han måtte gjøre for å arve evig liv:
«Hold budene,» svarte Herren. Den
unge mann sa han hadde holdt
budene fra han var ung, og så spurte
han: «Hva er det så jeg mangler?»
Jesus, som visste hva som bodde i
hans hjerte, ba ham selge alt han eide
og gi det til de fattige, og deretter
komme og følge ham. Men den unge
mannen «gikk bedrøvet bort, for han
hadde stor rikdom» (se Matteus
19:16–22).
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I denne beretningen lærer Herren oss
at ledere må være villige til å ofre
alle ting for å følge ham. I likhet med
den rike unge mannen kan ledere bli
bedt om å ofre sine eiendeler, eller
de kan bli bedt om å ofre sin tid, sine
talenter og sine personlige interesser
for å fremme Herrens verk. Når
lederne ofrer for Herren og hans rike,
lover han å velsigne dem i alle ting
(se Matteus 19:29, L&p 97:8–9).

Oppgaver for ledere

Målsetting

Ledere lærer at det å søke veiledning
fra Herren om hva han ønsker de skal
gjøre, er helt avgjørende i deres kall.
Å sette seg mål med Åndens veiled-
ning vil hjelpe dem til å utføre det
arbeid Herren har gitt dem.

Når en leder setter seg et mål, må han
også planlegge hvordan han skal nå
det. Eksempelvis kan en distriktspresi-
dent sette seg som mål å øke fremmø-
tet på nadverdsmøtene i distriktet.
Hans plan kan omfatte å be alle grens-
presidentene om å oppfordre alle
grenens medlemmer til å forplikte seg
til å være tilstede på nadverdsmøtene.

Ledere kan oppmuntre medlemmene
til å sette seg personlige mål og til å nå
dem. Ledere kan foreslå mål for
enkeltpersoner, men de skulle sette
seg sine egne mål og planlegge hvor-
dan de skal nå dem.

Planlegging og delegering

Følgende trinn vil være til hjelp for
ledere i både prestedømmet og hjelpe-
organisasjonene når det gjelder å plan-
legge møter, aktiviteter, tjenestepro-
sjekter og sette seg mål for hvordan de
skal utføre Herrens arbeid, og de kan
også være nyttige når det gjelder å
drive fellesskapsfremmende arbeid
med medlemmer og vennskapsfrem-
mende arbeid med ikke-medlemmer.
Disse trinnene vil hjelpe lederne med
å organisere hjemmeundervisningen
og Hjelpeforeningens besøkende søs-
tre, og de vil hjelpe prestedømmets
ledere når det gjelder å kalle medlem-
mer til stillinger i grenen.

1. Planlegge og organisere. Ledere
planlegger alle møter, aktiviteter og
mål slik at de har et formål innenfor
evangeliet. Når de legger slike pla-
ner, ber de andre, som f.eks. sine
rådgivere, om å komme med forslag
og hjelpe til med å organisere.

2. Be. Ledere ber om veiledning
gjennom Åndens tilskyndelser når
de legger og iverksetter planer.
De ber også om veiledning for å vite
hvem de skal kalle til å hjelpe til
med arbeidet.

3. Delegere. En god leder ber andre
om å hjelpe til fordi han vet at han
hverken kan eller skulle gjøre alt
selv. Han delegerer for å hjelpe
andre til å utvikle sine evner ved at
han gir dem erfaring. Han forklarer
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planen for dem. Deretter delegerer
han (overlater han) spesielle opp-
gaver til hver enkelt person og for-
klarer hvilke plikter og velsignelser
gjennomføringen av oppgaven vil
innebære.

4. Hjelpe og gi støtte. Etter at en leder
har planlagt, bedt og delegert, støt-
ter han dem han har overlatt ansvar
til. Han lærer dem det de trenger
å vite og tilbyr å hjelpe, men utfører
ikke de oppgavene han bedt dem
om å ta seg av. Han gir uttrykk for
kjærlighet og tillit og oppmuntrer
dem til å bruke sine egne ideer og
egen inspirasjon i stedet for å insis-
tere på at alt må gjøres på hans
måte. Bare når det er helt nødven-
dig, gir han dem nye instruksjoner
eller ber dem forandre det de gjør.

5. Følge opp. Etter å ha gitt et opp-
drag, ber en leder regelmessig om
å få en fremdriftsrapport. Det kan
han gjøre under en uformell sam-
tale, under et møte, eller i et intervju
under fire øyne. Når rapporten
avgis, takker lederen vedkom-
mende og gir oppriktig ros og opp-
muntring. Han kan også diskutere
hvordan oppgaven kan gjøres
bedre.

6. Vurdere. Når den tildelte oppgaven
er avsluttet, foretar lederen en
vurdering sammen med den som
har mottatt oppdraget. Han takker
vedkommende, drøfter verdien av

det som er blitt gjort, og kan gi ved-
kommende et nytt oppdrag.

Sett opp en dagsorden

En dagsorden er en møteplan. Den
kan inneholde bønner, salmer, taler,
bekjentgjørelser, aktuelle saker,
rapporter om oppdrag, nye oppdrag
og andre viktige punkter. En skriftlig
dagsorden gjør det lettere for en leder
å påse at de viktigste sakene blir
behandlet og at møtetiden blir brukt
klokt. Den hjelper ham også til å lede
møtet på en ordnet måte.

Vedkommende som presiderer eller
har ledelsen, setter vanligvis opp
dagsordenen. Han eller hun påser at
alt som er nødvendig kommer med,
for at hensikten med møtet kan bli
oppfylt. Vedkommende som setter
opp dagsordenen, avgjør hvor mye tid
som skal avsettes til hvert enkelt
punkt på dagsordenen. Hvis det er for
liten tid til at alle punkter kan bli
behandlet, overfører han eller hun
noen av punktene til dagsordenen for
neste møte.

Møteledelse

Vedkommende som leder et møte, er
møteleder. Han eller hun bekjentgjør
hvem som skal holde bønn, tale,
lede musikken og gjøre andre ting på
møtet. Den som leder møtet, skulle
være ærbødig og lede møtet slik han
eller hun blir veiledet av Herrens ånd.
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Vedkommende som presiderer under
møtet, kan lede det eller be en annen
om å lede det under hans eller hennes
ledelse. F.eks. kan en grenspresident
be en av sine rådgivere om å lede et
nadverdsmøte, eller en quorumspresi-
dent kan be en av sine rådgivere om
å lede et quorumsmøte. Det samme
prinsippet gjelder også for hjelpeorga-
nisasjonene.

Rådsforsamlinger

Herren styrer sitt rike etter prinsippet
om rådsforsamlinger. De som leder
rådsmøter, som f.eks. møter i grens-
rådet, prestedømmets utøvende
komite og i presidentskapene for pres-
tedømmet og hjelpeorganisasjonene
(se Veiledning for gren), skulle anvende
følgende viktige prinsipper:

• Konsentrere seg om evangeliets
læresetninger og prinsipper og ikke
om spekulative spørsmål.

• Konsentrere seg om enkeltpersoner
og hvordan man kan styrke dem

i evangeliet, idet man alltid husker
å verne om konfidensielle opplys-
ninger.

• Oppmuntre til fri og åpen diskusjon
og gi alle anledning til å bli hørt.
Ledere må lytte så vel som tale.

• Støtte og hjelpe til med å gjennom-
føre avgjørelser som tas av preside-
rende ledere.

• Lede med kjærlighet og omtanke
for alles behov og velbefinnende.

Røp ikke betroelser
Ledere må ikke bringe fortrolige opp-
lysninger videre til noen, enten de
stammer fra formelle intervjuer eller
fra uformelle samtaler. Opplysninger
som er gitt under intervjuer og bekjen-
nelser og opplysninger om f.eks. hvor
mye som betales i tiende og til andre
formål, må holdes strengt konfiden-
sielt. En leder må ikke diskutere en
persons private anliggender med
andre, heller ikke med sine rådgivere
eller sin ektefelle, med mindre ved-
kommende gir sin tillatelse. En leder
som er skjødesløs med å holde konfi-
densielle saker strengt konfidensielle,
kan svekke vitnesbyrdet og troen til
dem han eller hun tjener, og kan føre
til at vedkommende får mindre tro og
tillit til ham eller henne.
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Bestilling av materiell og opplysninger
om slektshistorie
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Lokale ledere og andre medlemmer
kan skaffe Kirkens materiell –
også Skriftene, studiekurser, Kirkens
tidsskrifter, garments og tempeltøy –
fra Kirkens distribusjonssenter eller
servicekontor, eller fra Salt Lake
Distribution Center, eller gjennom
Kirkens offisielle internett-side
med følgende adresse: www.lds.org.

Opplysninger om slektshistorie 
er tilgjengelig på Kirkens 
internett-side på følgende adresse:
www.familysearch.org.
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