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I 1995 utga Det første presidentskap og De tolv apostlers quorum «Familien –
En erklæring til verden». Det er en erklæring og bekreftelse av læresetninger
og praksis som profeter har gjentatt om og om igjen gjennom hele Kirkens his-
torie. Den inneholder prinsipper som er avgjørende for enhver families lykke
og velbefinnende. Familiemedlemmer skulle studere erklæringen og etterleve
de forskrifter den inneholder.

«Familien – En erklæring til verden»

«Vi, Det første presidentskap og De
tolv apostlers råd i Jesu Kristi Kirke
av Siste Dagers Hellige, erklærer
høytidelig at ekteskap mellom mann
og kvinne er innstiftet av Gud, og at
familien står sentralt i Skaperens plan
for hans barns evige fremtid.

Alle mennesker – menn og kvinner –
er skapt i Guds bilde. Hver især er
en elsket ånd, sønn eller datter av
himmelske foreldre, og har som
sådan en guddommelig natur og et
guddommelig potensial. Kjønn er en
grunnleggende del av enkeltmennes-
kets førjordiske, jordiske og evige
identitet og hensikt.

I den førjordiske tilværelse kjente og
tilba Guds åndelige sønner og døtre
ham som sin evige Fader og aksep-
terte hans plan hvorved hans barn
kunne få et fysisk legeme og høste
jordisk erfaring for å utvikle seg mot
fullkommenhet og til sist virkelig-
gjøre sitt guddommelige potensial
som arvinger til evig liv. Den gud-
dommelige plan for lykke muliggjør
en fortsettelse av familieforholdet på
den andre siden av graven. Hellige
ordinanser og pakter som er tilgjenge-
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lige i hellige templer, gjør det mulig
for enkeltmennesker å vende tilbake
til Guds nærhet og for familier å bli
evig forenet.

Den første befaling Gud ga til Adam
og Eva, gjaldt deres mulighet, som
mann og hustru, til å bli foreldre. Vi
erklærer at Guds befaling til sine barn
om å bli mange og fylle jorden fortsatt
står ved makt. Vi erklærer videre at
Gud har befalt at formeringsevnens
hellige kraft utelukkende skal brukes
mellom en mann og en kvinne som er
lovlig viet som ektemann og hustru.

Vi erklærer at den måte hvorved jor-
disk liv blir skapt, er guddommelig
forordnet. Vi stadfester livets hellighet
og dets betydning i Guds evige plan.

Mann og hustru har et høytidelig
ansvar for å elske og ha omsorg for
hverandre og for sine barn. ”Barn
er en gave fra Herren” (Salme 127:3).
Foreldre har en hellig plikt til å oppdra
sine barn i kjærlighet og rettferdighet,
til å dekke deres fysiske og åndelige
behov, til å lære dem å elske og tjene
hverandre, til å overholde Guds bud
og være lovlydige borgere hvor de enn
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bor. Ektemenn og hustruer – mødre
og fedre – vil bli holdt ansvarlige for
Gud når det gjelder å oppfylle disse
forpliktelsene.

Familien er forordnet av Gud.
Ekteskap mellom mann og kvinne er
helt avgjørende for hans evige plan.
Barn har rett til å bli født innenfor
ekteskapets bånd og til å bli oppdratt
av en far og en mor som hedrer ekte-
skapsløftene med fullstendig troskap.
Lykke i familien oppnås med størst
sannsynlighet når den er grunnlagt
på vår Herre Jesu Kristi læresetninger.
Gode ekteskap og familier opprettes
og opprettholdes når de bygger på
prinsippene tro, bønn, omvendelse,
tilgivelse, respekt, kjærlighet, medfø-
lelse, arbeid og sunne aktiviteter. Etter
guddommelig forordning skal fedre
presidere over sin familie i kjærlighet
og rettferdighet, og de er ansvarlige
for å sørge for livets nødvendigheter
og beskyttelse for sin familie. En mor
er først og fremst ansvarlig for å ha

omsorg for sine barn. I disse hellige
ansvarsoppgaver er fedre og mødre
forpliktet til å hjelpe hverandre som
likeverdige partnere. Uførhet, død
eller andre forhold kan nødvendig-
gjøre individuell tilpasning. Andre
slektninger skulle gi sin støtte når
det er behov for det.

Vi advarer og sier at den som bryter
sin kyskhetspakt, mishandler sin
ektefelle eller sine barn, eller unnla-
ter å oppfylle sine familieforpliktel-
ser, en dag vil stå til ansvar overfor
Gud. Videre advarer vi og sier at
oppløsningen av familien vil påføre
enkeltmennesker, lokalsamfunn og
nasjoner de ulykker som er forutsagt
av profeter i oldtiden og i nyere tid.

Vi ber inntrengende ansvarsbevisste
borgere og myndigheter overalt om
å fremme tiltak for å bevare og styrke
familien som samfunnets grunnleg-
gende enhet» (Lys over Norge, okt.
1998, s. 24).





Organisasjon
Familien er hellig i Jesu Kristi Kirke av
Siste Dagers Hellige og er den viktig-
ste samfunnsenhet i tid og evighet.
Gud har opprettet familier for å gi sine
barn lykke, gi dem anledning til å lære
riktige prinsipper i en kjærlig atmos-
fære og forberede dem til evig liv.

Familiens organisering og hensikt

1

Hjemmet er det beste sted å undervise,
lære og anvende evangeliets prinsip-
per. Det er der den enkelte lærer å
sørge for mat, klær, husvære og andre
nødvendigheter som de trenger. Far og
mor skulle som likeverdige partnere
hjelpe det enkelte familiemedlem å:

• Søke sannheten og utvikle tro på
Gud.

• Omvende seg fra synd, bli døpt til
syndenes forlatelse, bli et medlem
av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers
Hellige og motta Den hellige ånd.

• Adlyde Guds bud, studere Skriftene
med flid, holde personlig bønn hver
dag og tjene andre.

• Dele evangeliet med andre.
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• Motta sin begavelse og gifte seg i
templet med en verdig ledsager for
evigheten, skape et lykkelig hjem
for familien og være til støtte for
familien ved kjærlighet og offer.

• Søke opplysninger om avdøde for-
fedre og utføre tempelordinanser
for dem.

• Sørge for den nødvendige næring
for åndelig, sosial, fysisk og følel-
sesmessig velbefinnende.

Far presiderer over familien og har
ansvar for å undervise barna og sørge
for livets nødvendigheter til familien.
En verdig og kvalifisert far i Kirken
kan ha prestedømmet, som er makt
og myndighet til å handle i Guds
navn. Med denne makt og myndighet
blir faren prestedømslederen i sin

familie. Han leder sin familie i deres
forberedelse til å vende tilbake til vår
himmelske Faders nærhet. Hans hus-
tru er hans viktigste ledsager, partner
og rådgiver. Mann og hustru skulle
rådføre seg med hverandre i alle saker
som berører familien og hjemmet.

Faren skulle ivareta sin families ånde-
lige behov. Han skulle påse at de blir
undervist i Jesu Kristi evangelium og
gjøre alt han kan for å oppmuntre dem
og hjelpe dem å følge Herrens bud.

En far som bærer prestedømmet, kan
velsigne familiemedlemmer og dekke
deres åndelige behov. I kraft av det
riktige prestedømmes myndighet og
med godkjennelse fra sin prestedømsleder,
kan en far:

1. Gi navn til og velsigne barna.

2. Døpe barna (og andre).

3. Bekrefte barna (og andre) som
medlem av Kirken og meddele
dem Den hellige ånd.

4. Overdra prestedømmet til sine søn-
ner (og andre) og ordinere dem til
embeder i prestedømmet.

5. Velsigne og dele ut nadverden.

6. Innvie graver.

Uten godkjennelse fra sin prestedømsle-
der kan en far som har Det melkise-
dekske prestedømme, innvie olje og
velsigne medlemmer av sin familie
og andre når de er syke, og gi dem
spesielle velsignelser på andre tids-
punkter når de har behov for det.
(Se side 18-25 i denne boken for



instruksjoner om utførelse av preste-
dømsordinanser og velsignelser.)

Faren skal påse at hans familie er
aktivt engasjert i tre grunnleggende
ansvarsområder:

1. Åndelig og timelig beredskap per-
sonlig og som familie.

2. Del evangeliet med andre.

3. Slektshistorie og tempelordinanser
for levende og døde.

Moren er sin manns likeverdige part-
ner og rådgiver. Hun hjelper ham å
lære barna Guds lover. Hvis det ikke
er en far i hjemmet, er det mor som
presiderer over familien.

Faren og moren må være ett i hensikt.
De skulle ha som mål å forberede alle
familiens medlemmer til å vende til-
bake til vår himmelske Fader. De
skulle stå forenet i sitt arbeid mot
dette målet. Herren har opprettet
Kirken for å hjelpe fedre og mødre
å undervise og ta vare på sin familie.

Når det kommer barn i en familie,
skal foreldrene elske dem, undervise
dem i evangeliets sannheter og være
eksempler for dem på rettskaffen livs-
førsel. Barna skal lære, og holde, Guds
bud. De skal respektere og adlyde sine
foreldre.

Kirkens styrke avhenger av familier
og enkeltpersoner som etterlever Jesu
Kristi evangelium. I hvilken grad en

familie kan nyte godt av evangeliets
velsignelser beror i stor grad på hvor
godt far og mor forstår og ivaretar
sine grunnleggende plikter som
foreldre. Det er aldri Kirkens hensikt
å gi programmer eller ansvarsoppga-
ver til fedre eller mødre som vil over-
velde dem eller gjøre dem motløse,
eller som medfører at de forsømmer
disse ytterst grunnleggende pliktene.

Hensikt
Fordi vår himmelske Fader elsker
oss, ønsker han at vi skal bli opp-
høyet som han selv er. For å hjelpe
oss har han gitt oss en plan å følge
som er basert på guddommelige
sannhetslover. De som lærer om pla-
nen og trofast følger den, kan en dag
bli vår himmelske Fader lik og leve
slik han lever.

En del av planen gikk ut på at vi
skulle forlate himmelen og komme
til jorden. Her får vi et fysisk legeme,
lærer ved erfaringer og viser oss ver-
dig til å leve på ny i Guds nærhet.
Vi viser oss verdig ved at vi av fri
vilje velger å holde hans lover.
(Se Abraham 3:23-25, 2. Nephi 2:27.)

Som en hjelp til å forberede oss til et
liv sammen med ham har vår himmel-
ske Fader organisert oss i familier.
Gjennom hellige ordinanser og pakter
kan vår familie bli forenet for evig.
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Undervis barna med
vennlighet og kjærlighet
Herren har befalt foreldre å undervise
sine barn i evangeliet. Han sa:

«I den grad foreldre i Sion eller i noen
av hennes organiserte staver har barn,
og de ikke lærer dem å forstå læren
om omvendelse, tro på Kristus den
levende Guds Sønn og om dåp og
Den Hellige Ånds gave ved håndspå-
leggelse når de er åtte år gamle, skal
synden være på foreldrenes hoder.

For dette skal være en lov for Sions
innbyggere og for alle hennes organi-
serte staver.

Og deres barn skal døpes til sine syn-
ders forlatelse når de er åtte år gamle,
og motta håndspåleggelsen.
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Og de skal også lære sine barn å be og
vandre rettskaffent for Herren» (L&p
68:25-28).

Foreldre skulle undervise med venn-
lighet og kjærlighet og huske aposte-
len Peters råd om å «oppdra [sine
barn] med Herrens tukt og forma-
ning» (Efeserne 6:4).

Familiens skriftstudium
Vi kan bare bli vår himmelske Fader
lik og leve slik han lever, ved å holde
de lover som den velsignelsen er
betinget av (se L&p 130:20-21). Før
vi kan etterleve disse lovene må vite
hva de går ut på. «Det er umulig for
et menneske å bli frelst i uvitenhet»
(L&p 131:6).

Undervisning i evangeliet i hjemmet



Jesus Kristus er vår leder og lovgiver.
Han kjenner veien og lovene vi må
følge, og han har oppfordret oss til å
følge ham. Han sa: «Jeg er veien og
sannheten og livet. Ingen kommer til
Faderen uten ved meg» (Johannes
14:6). For å bli vår himmelske Fader lik
og vende tilbake til ham må vi få kunn-
skap om Jesu læresetninger og følge
dem. Vi har Skriftene til å lære oss om
Jesu Kristi liv, læresetninger og bud.

De fire bøkene som Kirken aksepterer
som hellig skrift, er Bibelen, Mormons
bok, Lære og pakter og Den kostelige
perle. De forklarer evangeliets lover
og de normer vi kan måle alle tanker,
handlinger og læresetninger mot.
De kan lære oss om Jesu Kristi liv og
læresetninger og vise oss eksempler
på mennesker som hadde tro på Gud
og holdt hans bud.

Jesus har lært oss å granske og studere
Skriftene (se Johannes 5:39, 3. Nephi
23:1, L&p 88:118).

Familien skulle studere Skriftene
sammen regelmessig for å lære om og
følge Herrens læresetninger. Foreldre
skulle samle familien på et fast tids-
punkt hver dag for å lese i og samtale
om Skriftene. Alle familiemedlemmer
som kan lese, skulle få anledning til å
lese fra Skriftene.

Et familiemedlem kan holde bønn før
man leser i Skriftene, og be vår him-
melske Fader velsigne hver enkelt så
de kan forstå det som leses, og få et
vitnesbyrd om det. Familien kan
gjerne holde familiebønnen etter
at de har lest i Skriftene.

Etter hvert som familien leser og
grunner på Skriftene, vil de ønske
å bli mer lik Frelseren, og de vil opp-
leve større lykke og fred i sitt liv.

Personlig bønn
og familiebønn
Enhver av oss må lære å tale til vår
himmelske Fader i bønn. Han elsker
oss og ønsker at vi skal tale til ham.
Han ønsker at vi skal takke ham for
våre velsignelser og be om hans hjelp
og veiledning. Han vil hjelpe oss når
vi ber ham om det. Ved de fleste bøn-
ner bøyer vi hodet og lukker øynene
mens vi kneler, sitter eller står.

Vi trenger å huske fire viktige prinsip-
per når vi ber:

1. Vi innleder bønnen ved å henvende
oss til vår himmelske Fader: «Vår
himmelske Fader…»

2. Vi takker vår himmelske Fader
for det han har gitt oss: «Vi takker
deg…»

3. Vi ber ham om den hjelp vi har
behov for: «Vi ber deg…»

4. Vi avslutter vår bønn i Frelserens
navn: «I Jesu Kristi navn, amen.»
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Våre bønner behøver ikke alltid følge
alle disse fire trinnene, men når vi
husker dem, er de en hjelp til å lære
hvordan vi skal be. Vi skulle alltid
begynne og avslutte bønnen med det
første og siste trinnet, men det mel-
lomliggende vil avhenge av hva vi
føler er viktig. Noen ganger ønsker
vi å bruke det meste av bønnen til å
takke vår himmelske Fader. Andre
ganger ønsker vi å bruke det meste
av bønnen til å be om hans hjelp.

Personlig bønn

Alle skulle holde personlig bønn
minst én gang hver morgen og kveld.
Foreldre skulle lære sine barn å holde
personlig bønn så snart de begynner
å snakke. Foreldre kan lære barna å be
ved å knele ned sammen med dem og
la dem gjenta setning for setning. Snart
vil barna klare å holde bønn selv.

Familiebønn

Enhver familie skulle daglig holde
familiebønn. Hele familien kneler ned

sammen, og familiens overhode hol-
der bønnen eller ber et familiemedlem
om å holde den. Alle skulle med jevne
mellomrom få anledning til å holde
bønnen. Små barn kan etter tur holde
bønn ved at foreldrene hjelper dem.
Familiebønn er en utmerket anled-
ning til å lære barna hvordan vi skal
be, og til å lære dem prinsipper som
tro på Gud, ydmykhet og kjærlighet.

Spesielle bønner

Foreldre skulle lære barna at Gud
alltid er rede til å høre deres bønner.
I tillegg til deres vanlige personlige
bønner og familiebønn kan de be når
som helst de har behov for spesiell
hjelp eller ønsker å takke.

Velsigne maten

Foreldre skulle se til at familiemed-
lemmene lærer å takke Gud for maten
de får, og be ham velsigne den før de
spiser. Alle, også små barn, skulle etter
tur be Gud om å velsigne maten. Ved



å be om velsignelse for maten vil for-
eldre og barn lære å føle takknemlig-
het til vår himmelske Fader.

Familiens hjemmeaften
Familiens hjemmeaften er for alle, også
for nygifte ektepar, fedre og mødre
med barn, enslige foreldre med barn,
foreldre som ikke har barn i hjemmet,
enslige voksne i hjemmeaftengrupper,
og dem som bor alene eller deler rom
med noen. Alle, uansett livssituasjon,
vil bli velsignet ved å holde familiens
hjemmeaften. Kirken holder mandag
kveld fri for andre aktiviteter så fami-
lien kan være sammen og ha familiens
hjemmeaften.

Det første presidentskap har sagt:
«Vi lover dere store velsignelser

dersom dere vil følge Herrens råd
og holde regelmessige familiens
hjemmeaftener. Vi ber uopphørlig
om at foreldre i Kirken vil påta
seg sitt ansvar med å lære sine barn
evangeliets prinsipper og være et
godt eksempel for dem. Må Gud
velsigne dere til å utvise flid i dette
ansvaret som er så viktig.» (Budskap
fra Det første presidentskap», Idébok
for familiens hjemmeaften [1984], s. iv.)

I egenskap av familiens patriark presi-
derer faren under familiens hjemmeaf-
ten. I farens fravær er det moren som
presiderer. Foreldre leder eller utpeker
et familiemedlem til å lede familiens
hjemmeaften. De underviser i leksjo-
nen eller delegerer undervisningen til
barn som er gamle nok til å undervise.
Alle som er gamle nok, skulle gis
anledninger til å delta. Yngre barn
kan hjelpe til med for eksempel å lede
sangen, sitere skriftsteder, svare på
spørsmål, holde bilder, dele ut for-
friskninger og holde bønn.

Her er et forslag til program for fami-
liens hjemmeaften:

• Åpningssang (ved familien)

• Åpningsbønn (ved et familiemed-
lem)

• Dikt eller skriftstedlesning (ved et
familiemedlem)

• Leksjon (ved faren, moren eller et
eldre barn)

• Aktivitet (ledet av et familiemed-
lem og med alle i familien som del-
takere)
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• Avslutningssang (ved familien)

• Avslutningsbønn (ved et familie-
medlem)

• Forfriskninger

Familien kan holde hjemmeaften på
mange andre måter. Enhver aktivitet
som bringer familien sammen, styrker
deres kjærlighet til hverandre, hjelper
dem å komme nærmere sin himmel-
ske Fader og ansporer dem til å leve
rettskaffent, kan være en familiens
hjemmeaften. Eksempler på slike akti-
viteter er å lese i Skriftene, snakke om
evangeliet, bære vitnesbyrd, utføre et
tjenesteprosjekt, synge sammen, spise
i friluft, spille et familiespill, eller dra
på fottur. Alle familiens hjemmeafte-
ner skulle inneholde bønn.

Leksjoner til familiens hjemmeaften
kan baseres på Skriftene, ord fra pro-
feter i de siste dager, spesielt taler fra
generalkonferanser, og personlige
erfaringer og vitnesbyrd. Mange lek-
sjoner skulle omhandle Frelserens
fødsel, liv, læresetninger og forsoning.
Evangeliets prinsipper, Tro mot pakten,
Til styrke for ungdom og Kirkens tids-
skrifter inneholder artikler og annet
stoff om mange emner som kan inngå
som en del av familiens hjemmeaften-
leksjoner.

Forslag til diskusjonsemner til famili-
ens hjemmeaften:

• Frelsesplanen

• Jesu liv og læresetninger

• Omvendelse fra synd

• Bønn

• Faste

• Visdomsordet

• Herrens moralnormer

• Nadverdens betydning

• Tiende

• Takknemlighet

• Ærlighet

• Ærbødighet for Gud og respekt
for hans skaperverk

• Forberedelse til dåp, ordinasjon
til prestedømmet eller ekteskap

• Foreberedelse til templet

• Lese i Skriftene

• Helligholde sabbatsdagen

• Tilgi andre

• Hvordan få et vitnesbyrd og gi
andre del i det

• Dele evangeliet med andre.

• Samle familiehistorier

• Hvordan forstå og godta døden

• Hvordan vi kan løse familiepro-
blemer

• Forvaltning av familiens økonomi

• Vi deler på familiens husarbeid

• Lær å verdsette og nyte musikk

Høytider og spesielle
anledninger
Høytider og spesielle anledninger
som jul, påske, markering av preste-
dømmets gjengivelse, konferanser,
familiemedlemmers avreise til misjon,



eller familiemedlemmers fødsel, dåp
eller ordinasjon kan være utmerkede
anledninger til å undervise om evan-
geliets sannheter.

Tiende og offergaver

Herren har befalt sitt folk å etterleve
tiendeloven og være verdig til lovede
velsignelser (se Malaki 3:8-11).

Et godt tidspunkt for foreldre å under-
vise i loven om tiende og offergaver er
når de selv betaler dette. Barn påvirkes
av det de ser sine foreldre gjøre. Barn
som får lommepenger, skulle betale
tiende av dem. Alle barn skulle ha tre
bøsser: En til tiende, en til misjon og
en til forbruk. Hver gang barna får
penger, skulle de lære å legge 10 pro-
sent på tiendebøssen først, deretter
litt på misjonsbøssen og resten på for-
bruksbøssen.

Når barna betaler tiende, skulle forel-
drene lære dem å fylle ut en bidrags-
seddel, legge den i en tiendekonvolutt
sammen med pengene og levere eller
sende konvolutten til et medlem av
biskopsrådet eller grenspresident-
skapet. Familier som bor i isolerte

områder, skulle gi sin tiende til sin
utpekte prestedømsleder.

Samtaler ved måltidene
Måltider kan være gode anledninger
til å snakke om evangeliet. Små barn
liker å stille og svare på spørsmål om
evangeliet. Når de ikke vet svarene,
kan far eller mor gi kortfattede svar
og undervise i evangeliet. Ikke alle
måltider behøver å innbefatte samta-
ler om evangeliet, men en slik samtale
2-3 ganger i uken kan hjelpe familien
å lære om evangeliet.

Historier ved sengetid
Fordi de fleste barn elsker å høre en
historie før de skal legge seg, er dette
en utmerket anledning til å undervise
i evangeliet ved å fortelle historier fra
Skriftene, Kirkens tidsskrifter eller
personlige erfaringer. Historier om
ærlighet, det å dele med hverandre og
være snill mot hverandre lærer barna
viktige prinsipper i evangeliet.

Arbeid sammen

Man får mange anledninger til å
undervise i evangeliet mens familien

9
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arbeider sammen i hjemmet. Mens
man for eksempel gjør rent i huset
eller arbeider i hagen, skulle foreldre
være våkne for anledninger til å
snakke om evangeliet. Barn stiller
ofte spørsmål. Foreldrene skulle
alltid ta seg tid til å gi enkle svar.
Bemerkninger som: «Du er en flink
arbeidskar. Jeg er sikker på at vår
himmelske Fader er stolt av deg»
eller «se på de vakre skyene som
vår himmelske Fader har skapt»,
kan få barn til å føle takknemlighet
til vår himmelske Fader og bli forsik-
ret om at han virkelig er til.

Familieråd

Foreldre kan kalle familiemedlem-
mene sammen til familieråd. Familien
kan bruke disse rådsmøtene til å sette
seg familiemål, løse problemer i fami-
lien, drøfte økonomien, legge planer,
støtte og styrke hverandre, bære vit-
nesbyrd og be for hverandre. Man
kan ha rådsmøter når som helst det er
behov for det. Foreldre kan gjerne ha
familieråd hver søndag eller i forbin-
delse med familiens hjemmeaften.
Respekt for hverandres meninger

og følelser er avgjørende for at famili-
eråd skal fungere godt.

Fortrolige samtaler

Mange foreldre oppdager at de får et
nærere forhold til hvert barn ved å ha
regelmessige personlige samtaler med
dem, oppmuntre dem, og undervise
dem i evangeliet. Slike samtaler kan
være formelle eller uformelle, og de
kan gjennomføres ofte.

Far/mor skulle gi uttrykk for sin
kjærlighet og tillit til barnet, og bar-
net skulle få anledning til å fortelle
hva det føler for et gitt emne, pro-
blem eller noe det har opplevd.
Far/mor skulle lytte oppmerksomt
og ta barnets problemer og betroelser
på alvor. Far/mor og barnet vil kan-
skje ønske å holde bønn sammen.
Problemer som avdekkes under sam-
talen og som berører andre familie-
medlemmer, kan tas opp på neste
familiens hjemmeaften.



Familieaktiviteter
Foreldre skulle ofte planlegge tid til
å engasjere hele familien i å gjøre noe
sammen. Utflukter, camping, familie-
prosjekter, arbeidsoppgaver i huset og
hagen, svømming, fotturer, gode fil-
mer og annen underholdning er bare
noen av mange aktiviteter som fami-
lien kan glede seg over sammen.

En familie som liker å gjøre noe sam-
men, vil føle større kjærlighet og har-
moni. Barna vil være mer villige til
å lytte til sine foreldre når de føler
nærhet til dem. Foreldrene vil kunne
undervise mer effektivt i evangeliet.

11



Herrens kirkes misjon er å hjelpe
alle mennesker å komme til Kristus.
Familien kan bidra til å oppfylle
denne misjonen ved at de:

1. Sørger for å dekke sine egne ånde-
lige og fysiske behov og hjelper til
med å dekke andres behov.

2. Deler evangeliet med andre.

3. Ser til at familiemedlemmer mottar
sine tempelordinanser og er behjel-
pelig med å tilveiebringe disse vel-
signelsene for sine avdøde forfedre.

Åndelige og fysiske behov

Åndelige behov

Foregående kapittel i denne veiled-
ningen, «Undervisning i evangeliet

Oppfyllelse av ansvar for familien
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i hjemmet» forklarer hvordan familien
kan dekke sine åndelige behov.

Fysiske behov

Familier skal bli selvhjulpne så de
kan dekke sine egne fysiske behov og
hjelpe andre. For å bli selvhjulpne må
familiemedlemmene være villige til å
arbeide. Arbeid er fysisk, mental eller
åndelig innsats. Det er en kilde til
oppnåelse, lykke, selvaktelse og frem-
gang. Foreldre skulle bestrebe seg på
å være selvhjulpne, og de skulle lære
sine barn det samme. Ved å være selv-
hjulpen kan man hjelpe andre i nød.

Fedre har ansvar for å sørge for livs-
nødvendigheter og beskyttelse for
sin familie. Mødre er først og fremst
ansvarlig for å ha omsorg for sine



barn. Foreldrene sørger for at familien
har et rent hjem, sunn mat, klær,
legeundersøkelse og tannpleie, mulig-
heter til utdannelse, lærer å forvalte
penger og, om mulig, lærer å dyrke
litt av sin egen mat. Foreldre skulle
lære sine barn å tilberede mat og
hvordan mat kan konserveres for
fremtidig bruk.

Foreldre skulle være villige til å
arbeide hardt for å dekke disse fysiske
behovene. «Og dere vil ikke tillate at
deres barn går sultne eller nakne»
(Mosiah 4:14). Foreldre skulle plan-
legge og forberede for å kunne for-
sørge familien i tilfelle av sykdom,
katastrofe, arbeidsløshet eller andre
vanskeligheter. Hvis faren har vanske-
ligheter med å dekke familiens fysiske
behov, og hvis andre familiemedlem-
mer ikke kan hjelpe til, kan han søke
hjelp hos sine prestedømsledere.

Barn kan være med på å dekke famili-
ens fysiske behov ved å hjelpe sine
foreldre med deres arbeid, være flit-
tige på skolen, ta vare på klærne sine
og andre eiendeler, holde seg selv og
hjemmet rent og velstelt og holde seg
friske.

Familiemedlemmer skulle forbedre
sine ferdigheter mht. lesing, skriving
og grunnleggende regning og benytte
enhver mulighet til å skaffe seg kunn-
skap og forbedre ferdigheter. De skulle
etterleve Visdomsordet og spise sunn
mat. I den grad dette er mulig, skulle
familien ha et års forråd, eller så mye
som mulig, av det viktigste til livets
opphold. Familiemedlemmer skulle

unngå unødvendig gjeld, spare med
tanke på fremtiden, betale alle sine for-
pliktelser, bruke sine midler klokt og
unngå sløsing.

Foreldre skulle lære sine barn å dele
med andre. Nesten alle kan gi noe,
uansett hvor lite de har. En måte å
hjelpe mennesker i nød på er å faste
hver måned og bidra med et fasteof-
fer, som blir brukt til å fø sultne, skaffe
hjemløse bolig, kle nakne og lette for-
holdene for mennesker som lider. Vi
viser at vi har kjærlighet til Herren når
vi hjelper andre. Han sa: «Alt dere
gjorde mot én av disse mine minste
brødre, det gjorde dere mot meg»
(Matteus 25:40).

Dele evangeliet med andre

Herren har gjennom sine profeter i de
siste dager lært oss at ethvert medlem
av Kirken har ansvar for å dele evan-
geliet med sin neste. «Det tilkommer
enhver som er advart, å advare sin
neste» (L&p 88:81). Alma, en profet
i Mormons bok, forklarte at når vi er
døpt, skulle vi være villige «til å stå

13
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som Guds vitner til alle tider og i alle
ting og på alle steder» (Mosiah 18:9).

Familiemedlemmer skulle gjøre alt de
kan for å hjelpe sine slektninger, ven-
ner og naboer til å lære om Jesu Kristi
evangelium og de velsignelsene det
kan gi dem. Ved å fortelle om evange-
liet kan foreldre, og barn styrke sitt
eget vitnesbyrd og bringe evangeliets
velsignelser til andre. Familier kan:

• Være gode eksempler ved å etter-
leve alle budene (se Matteus 5:16).

• Være takknemlige for sitt medlem-
skap i Kirken (se Romerne 1:16) og
la andre mennesker få vite at de er
medlemmer.

• Spørre bekjente om de har lyst til å
vite mer om Kirken.

• Be Herren hjelpe dem til å velge en
familie eller person som er rede til
å høre evangeliet.

• Introdusere familien eller personen
for Kirken på en eller annen måte,
ved for eksempel å invitere dem til
en familiens hjemmeaften, et møte
eller en aktivitet i Kirken, gi dem
bøker eller brosjyrer fra Kirken, eller
snakke med dem om de velsignelser
evangeliet gir.

• Invitere familien eller personen
til sitt hjem for å bli undervist av
misjonærene.

Foreldre har ansvar for å forberede
seg selv og sine barn til å utføre en
heltidsmisjon. For å forberede barna,
spesielt sønner, skulle de undervise
i evangeliet i hjemmet, studere

Skriftene personlig og som familie,
holde personlig bønn og familiebønn
og ofte samtale om ansvaret og vel-
signelsene ved å dele evangeliet
med andre. De kan lære barna å spare
penger til misjon, arbeide hardt, være
selvhjulpne og elske og tjene andre
mennesker.

Tempelordinanser
for levende og døde

I templet mottar verdige medlemmer
av Kirken hellige ordinanser og inn-
går pakter med Gud. De deltar også
i ordinansarbeid på vegne av sine
avdøde forfedre. Der det er mulig,
skulle far og mor få tempelanbefaling
fra sine prestedømsledere og reise til
et tempel for å motta sine egne tem-
pelordinanser. Hvis de ikke kan reise
til et tempel, skulle de leve verdig til
å ha tempelanbefaling.

Familier har det hellige ansvar å påse
at det blir utført tempelordinanser for
de av deres forfedre som døde uten å



avisutklipp og lignende. De skulle
skrive sin personlige historie og opp-
muntre hvert familiemedlem til å
gjøre det samme. De skulle hjelpe
yngre barn til å komme i gang med
sin personlige historie.

Familien skulle innhente opplysninger
om sine forfedre og samle dem i en
slektshistorie. De skulle begynne med
å samle opplysninger om sine nær-
meste fire generasjoner.
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motta dem. Medlemmer av Kirken
som har mottatt sine egne ordinanser,
skulle vende tilbake til templet så ofte
som tid, midler og tempeltilgjengelig-
het tillater det, for å utføre ordinanser
for sine forfedre.

Fedre og mødre skulle samle skrift-
lige opptegnelser om viktige begi-
venheter i deres og barnas liv, som
velsignelsesattester, dåpsattester,
ordinasjonsattester, vielsesattester,
dødsattester, viktige brev, fotografier,

Lederskapsopplæring

Under ledelse av stavens, misjonens
eller distriktets ledere skal lederne i
hjelpeorganisasjonene og prestedøm-
met lære foreldre å forstå og utføre
disse tre grunnleggende ansvarsopp-
gavene (se s. 12-15). Lederne skulle
lære fedre og mødre hvordan de skal
lede sin familie. Hvis en familie bor
i et isolert område, skal ledere i stav,
misjon eller distrikt påse at foreldre
lærer og oppfyller sitt ansvar.



Noen familier bor i isolerte områder
og kan ikke komme regelmessig til
møtene i en menighet eller gren.
Etter godkjennelse fra stavpresidenten,
misjons- eller distriktspresidenten skulle
slike familier avholde søndags-guds-
tjeneste i sitt hjem. I områder hvor
Kirken ikke har etablert noen enhe-
ter, trenger familier godkjennelse fra
områdepresidenten.

Faren eller en annen prestedømsbærer
kan forberede og velsigne nadverden
såfremt han er verdig, er en prest i
Det aronske prestedømme eller har
Det melkisedekske prestedømme og
har tillatelse fra sine prestedømsledere.
Enhver prestedømsbærer kan dele ut
nadverden. Instruksjoner for forret-
telse av nadverden står på side 21-23
i denne veiledningen.

Nadverdsmøter i hjemmet
(for familier i isolerte områder)
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En søndags-gudstjeneste skulle være
enkel, ærbødig og verdig. Den kan
bestå av:

1. Åpningssalme:

2. Åpningsbønn

3. Velsignelse og uteling av nadverden.

4. En eller flere av følgende elementer:

• En eller to korte taler eller vitnes-
byrd

• Skriftlesing og samtale som
familie.

• En leksjon av et familiemedlem

5. Avslutningssalme

6. Avslutningsbønn

Ved planlegging av søndags-gudstje-
neste skulle foreldrene søke, og følge,



Herrens ånds veiledning. Folk i
Mormons bok har gitt et eksempel på
en slik andakt: «Og deres møter ble
ledet … etter Åndens påvirkning og
ved Den Hellige Ånds kraft, for slik
som Den Hellige Ånds kraft ledet dem
til enten å forkynne eller til å formane
eller til å be eller til å påkalle eller til å
synge, slik ble det gjort» (Moroni 6:9).

Familien skulle bruke Skriftene som
sin grunnleggende veiledning. I til-
legg kan de bruke taler fra general-
konferansene, Evangeliets prinsipper,
Tro mot pakten, Til styrke for ungdom,
misjonærbrosjyrer, Kirkens tidsskrif-
ter og andre av Kirkens publikasjoner
og visuelle hjelpemidler.

Hvis ingen i familien har det aktuelle
prestedømme, kan mor eller far samle
familien for å synge salmer, studere
Skriftene, be og komme nærmere

hverandre og vår himmelske Fader.
Familiens tildelte prestedømsleder
skal ordne med jevnlige anledninger
for familien til å motta nadverden.

Foreldre skulle ha aktiviteter på
hverdager, for eksempel fotturer,
utflukter, gode filmer, besøk til
slektninger, sport, musikkprogram-
mer og svømming.

Familien skulle levere tiende, fasteof-
fer og andre bidrag til sin utpekte
prestedømsleder.

Familien sender ikke skriftlige rap-
porter til Kirken, men deres utpekte
prestedømsleder intervjuer faren
regelmessig og ber ham avlegge rap-
port om familiens status. Om nødven-
dig kan ledere foreta disse intervjuene
på telefon.

17



Prestedømsordinanser er hellige
handlinger gitt av Herren og utført
med prestedømmets myndighet.
Prestedømsvelsignelser gis med pres-
tedømmets myndighet for å helbrede,
trøste og oppmuntre. Brødre som
utfører ordinanser og velsignelser,
skulle forberede seg ved å leve i sam-
svar med evangeliets prinsipper og
strebe etter å bli veiledet av Den hel-
lige ånd. De skulle utføre hver ordi-
nans og velsignelse på en verdig
måte og i overensstemmelse med
følgende krav. Ordinansene skulle:

1. Utføres i Jesu Kristi navn.

2. Utføres i kraft av prestedømmet.

3. Utføres med eventuelle nødven-
dige prosedyrer, som f.eks. bruk av
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bestemte ord eller bruk av innviet
olje.

4. Om nødvendig være bemyndiget
av den utpekte prestedømsleder
som innehar den nødvendige
myndighet.

Ordinanser 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
innvielse av graver.

Når flere brødre deltar i en ordinans
eller velsignelse, legger hver av dem
sin venstre hånd lett på skulderen til
broen til venstre for seg. Praksisen

Prestedømsordinanser og velsignelser



med å innby et større antall preste-
dømsbærere til å delta, frarådes.

De ordinanser og velsignelser som
er forklart i dette kapitlet, vil være en
hjelp for fedre til å tjene som famili-
ens patriark.

Navngivning og
velsignelse av barn 

«Hvert medlem av Kristi kirke som
har barn, skal bringe dem frem for
kirken til eldstene som skal legge
hendene på dem og velsigne dem i
Jesu Kristi navn» (L&p 20:70). I over-
ensstemmelse med denne åpenbaring
kan kun verdige bærere av Det mel-
kisedekske prestedømme delta i
navngivning og velsignelse av barn.
Ordinansen navngivning og velsignelse
av barn krever bemyndigelse fra den pre-
siderende autoritet.

Når et spedbarn velsignes, står menn
som bærer Det melkisedekske preste-
dømme, i en sirkel og holder barnet
i sine hender. Når et større barn skal
velsignes, legger brødrene hendene

lett på barnets hode. Den som gir
velsignelsen:

1. Henvender seg til vår himmelske
Fader.

2. Stadfester at velsignelsen utføres
i kraft av Det melkisedekske preste-
dømmes myndighet.

3. Gir barnet et navn.

4. Gir en prestedømsvelsignelse slik
Ånden tilskynder til.

5. Avslutter i Jesu Kristi navn.

Dåp

Under ledelse av den presiderende autori-
tet kan en verdig prest eller en mann
med Det melkisedekske prestedømme
utføre dåp. For å gjøre det:

1. Står han i vannet sammen med
personen som skal døpes.

2. Av bekvemmelighets- og sikkerhets-
hensyn holder han om vedkommen-
des høyre håndledd med sin venstre
hånd. Dåpskandidaten holder om
prestedømsbærerens venstre hånd-
ledd med sin venstre hånd.
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3. Løfter høyre hånd opp i rett vinkel.

4. Uttaler vedkommendes fulle navn
og sier: «Med fullmakt fra Jesus
Kristus døper jeg deg i Faderens,
og i Sønnens og i Den Hellige
Ånds navn. Amen» (L&p 20:73).

5. Lar vedkommende av bekvemmelig-
hetshensyn holde seg for nesen med
høyre hånd. Prestedømsbæreren leg-
ger sin høyre hånd høyt oppe på
vedkommendes rygg og senker
vedkommende, også klærne, helt
under vann.

6. Hjelper vedkommende opp av
vannet.

To prester eller menn med Det melki-
sedekske prestedømme bevitner hver
dåp for å sikre at den blir utført på
riktig måte. Dåpen må gjøres om igjen
hvis ikke ordene blir uttalt nøyaktig
slik de står i Lære og pakter 20:73
eller hvis en del av kroppen eller ved-
kommendes klær ikke kom helt under
vann. Vedkommende som blir døpt,
og den som utfører ordinansen, skal
bære hvite klær som ikke er gjennom-
siktige når de blir våte.

Bekreftelse
Konvertitter som er ni år eller eldre,
og de som er åtte år og begge av for-
eldrene er medlem, bekreftes på et
nadverdsmøte (se L&p 20:41). Åtte år
gamle barn kan bekreftes umiddelbart
etter dåpen på dåpsstedet, hvis minst
én av foreldrene er medlem av Kirken
og begge foreldrene har gitt tillatelse

til dåp og bekreftelse. Under ledelse av
biskopen eller grenspresidenten kan en
eller flere menn med Det melkisedek-
ske prestedømme utføre denne ordi-
nansen. De legger hendene lett på
vedkommendes hode. Vedkommende
som utfører ordinansen:

1. Uttaler vedkommendes fulle navn.

2. Sier at ordinansen utføres i kraft av
Det melkisedekske prestedømme.

3. Bekrefter vedkommende som med-
lem av Jesu Kristi Kirke av Siste
Dagers Hellige.

4. Meddeler Den hellige ånds gave
ved å si: «Motta Den hellige ånd.»

5. Gir en prestedømsvelsignelse slik
Ånden tilskynder til.

6. Avslutter i Jesu Kristi navn.



Overdragelse av preste-
dømmet og ordinasjon til
et embede i prestedømmet

Biskopen eller grenspresidenten fører
tilsyn med overdragelse av Det aronske
prestedømme og ordinasjoner til en dia-
kons, lærers og prests embede. Før en
person ordineres til et embede i Det
aronske prestedømme, må han inter-
vjues av biskopen eller grenspresi-
denten og finnes verdig. Han må
også oppholdes på et nadverdsmøte.
Etter godkjennelse fra biskopen eller
grenspresidenten kan en prest over-
dra Det aronske prestedømme til en
annen person og ordinere ham til et
embede i Det aronske prestedømme.

Stavspresidenten eller misjonspresiden-
ten fører tilsyn med overdragelse av Det
melkisedekske prestedømme og ordinasjon
til embedene eldste og en høyprest.

Når man skal overdra prestedømmet
eller ordinere en person til et preste-
dømsembede, legger en eller flere
menn med det nødvendige preste-
dømme som er bemyndiget av

den presiderende autoritet, sine
hender lett på vedkommendes hode.
Vedkommende som utfører ordin-
ansen:

1. Kaller vedkommende ved hans
fulle navn.

2. Uttaler ved hvilken myndighet
ordinasjonen utføres (Det aronske
eller Det melkisedekske preste-
dømme).

3. Overdrar Det aronske eller Det
melkisedekske prestedømme, hvis
det ikke tidligere er overdratt.

4. Ordinerer vedkommende til et
embede i Det aronske eller Det
melkisedekske prestedømme og
gir ham dette embedes rettigheter,
krefter og myndighet.

5. Gir en prestedømsvelsignelse slik
Ånden tilskynder til.

6. Avslutter i Jesu Kristi navn.

Nadverden

Nadverden er en meget hellig ordi-
nans. Å ta del i nadverden er en
anledning til å minnes Jesu Kristi liv,
læresetninger og forsoning. Det er et
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tidspunkt for fornyelse av de pakter
hver enkelt inngikk med Herren da
de ble døpt (se Mosiah 18:8-10).

Lærere og prester kan forberede nad-
verden, prester kan velsigne den og
diakoner, lærere og prester kan dele
den ut. Brødre som har Det melkise-
dekske prestedømme kan forberede,
velsigne og dele ut nadverden, men
vil normalt gjøre dette bare hvis det
er for få brødre med Det aronske
prestedømme tilstede. Hvis en person
har begått en alvorlig overtredelse,
skulle han ikke forberede, velsigne
eller dele ut nadverden før han har
omvendt seg og klarert saken med
sin biskop eller grenspresident.

De som forbereder, velsigner eller
deler ut nadverden, administrerer
denne ordinansen for andre på vegne
av Herren. Enhver som bærer preste-
dømmet, skulle utføre denne oppga-
ven med en høytidsstemt, ærbødig
holdning. Han skulle være velstelt,
ren og sømmelig kledd. Hans utse-
ende skulle gjenspeile ordinansens
hellige natur.

Brødre som forbereder nadverden,
skulle gjøre dette før møtet begyn-
ner. De legger ubrutt brød på rene
brødbrett og plasserer brett med
nadverdsbegre med friskt vann på
nadverdsbordet. De dekker til brø-
det og vannet med en ren hvit duk.

Mens nadverdssalmen synges, bretter
de som står ved nadverdsbordet,
duken til side fra brødbrettene og
bryter brødet i små biter. Etter sal-
men kneler den som velsigner brødet,

ned og fremsier nadverdsbønnen for
brødet (se L&p 20:77). Deretter deler
brødre ut brødet med ærbødighet
og orden til de tilstedeværende. Den
presiderende autoritet mottar nadver-
den først. Når alle de tilstedeværende
har fått anledning til å ta av brødet,
bringer de som deler det ut, brettene
tilbake til nadverdsbordet. De som
velsigner nadverden, dekker brettene
til igjen så snart brødet er delt ut.

De som står ved nadverdsbordet,
bretter duken til side fra brettene
med vann. Vedkommende som vel-
signer vannet, kneler ned og fremsier
nadverdsbønnen for vannet. Brødre
deler deretter ut vannet til de tilste-
deværende. Brettene bringes tilbake
til nadverdsbordet og tildekkes igjen.
De brødrene som har velsignet og
delt ut nadverden, tar deretter plass
sammen med forsamlingen.

Nadverden er for Kirkens medlemmer,
også for barna. Den som leder møtet,
skulle ikke opplyse at den bare vil bli
delt ut til medlemmer. Man skulle ikke
gjøre noe for å hindre ikke-medlem-
mer i å ta del i nadverden.

Nadverdsbønnene skal fremsies tyde-
lig, nøyaktig og med verdighet. Hvis
vedkommende som velsigner nadver-
den gjør en feil i ordlyden og ikke
korrigerer den selv, ber biskopen eller
grenspresidenten ham om å gjenta
bønnen og fremsi den korrekt.

Bønnen for brødet:

«O Gud, du evige Fader, vi ber deg i
din Sønns Jesu Kristi navn, å velsigne



og hellige dette brød for alle deres sje-
ler som nyter av det, så de kan ete til
minne om din Sønns legeme og vitne
for deg, O Gud, du evige Fader, at de
er villige til å påta seg din Sønns navn
og alltid minnes ham og holde hans
bud som han har gitt dem, så hans
Ånd alltid kan være hos dem. Amen»
(L&p 20:77 og Moroni 4).

Bønnen for vannet:

«O Gud, du evige Fader, vi ber deg
i din Sønns Jesu Kristi navn, å vel-
signe og hellige dette vann for alle
deres sjeler som drikker av det, så de
kan gjøre det til minne om din Sønns
blod som ble utgytt for dem, så de
kan vitne for deg, O Gud, du evige
Fader, at de alltid minnes ham, så
hans Ånd kan være hos dem. Amen»
(L&p 20:79 og Moroni 5).

Nadverden skulle ryddes bort fra
bordet så snart som mulig etter
møtet. Eventuelt brød som er til
overs, kan brukes til mat.

Velsignelse og utdeling av nadverden
krever godkjennelse av den presiderende
autoritet.

Innvie olje
En mann (eller flere) som har Det
melkisedekske prestedømme, innvier
ren olivenolje til det hellige formål å
salve syke eller plagede. Den som
innvier oljen:

1. Holder en åpen beholder med oli-
venolje i hånden.

2. Henvender seg til vår himmelske
Fader.

3. Sier at han handler i kraft av Det
melkisedekske prestedømme.

4. Innvier oljen (ikke beholderen) og
beskikker den til salving av syke
og plagede.

5. Avslutter i Jesu Kristi navn.

Salve syke
Bare menn som har Det melkisedek-
ske prestedømme, kan salve syke eller
plagede. Vanligvis utfører to eller
flere ordinansen sammen, men én kan
utføre den alene. Hvis man ikke har
innviet olje, kan en bærer av Det mel-
kisedekske prestedømme gi en velsig-
nelse i kraft av prestedømmet.

En far som har Det melkisedekske
prestedømme, skulle salve syke med-
lemmer av sin familie. Han kan be en
annen mann med Det melkisedekske
prestedømme å assistere seg.

Salving av syke består av to deler:
(1) salving med olje og (2) besegling
av salvingen.
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Salving med olje

En mann som bærer Det melkisedek-
ske prestedømme, salver den syke.
Han gjør da følgende:

1. Påfører en dråpe olje på vedkom-
mendes hode.

2. Legger sine hender lett på vedkom-
mendes hode og kaller ham eller
henne ved fullt navn.

3. Sier at han salver vedkommende i
kraft av Det melkisedekske preste-
dømme.

4. Sier at han salver med olje som har
blitt innviet til salving og velsig-
nelse av syke og plagede.

5. Avslutter i Jesu Kristi navn.

Besegling av salvingen

Vanligvis legger to eller flere menn
som bærer Det melkisedekske preste-
dømme, hendene lett på den sykes
hode. En av mennene besegler sal-
vingen. Han gjør da følgende:

1. Uttaler vedkommendes fulle navn.

2. Sier at han besegler salvingen i
kraft av Det melkisedekske preste-
dømme.

3. Gir en velsignelse slik Ånden til-
skynder.

4. Avslutter i Jesu Kristi navn.

En fars velsignelse og andre
velsignelser til trøst og råd
En fars velsignelse og andre preste-
dømsvelsignelser gis for å gi rettled-
ning og trøst etter Åndens veiledning.

En far som har Det melkisedekske
prestedømme, kan gi sine barn en fars
velsignelse. Slike velsignelser kan spe-
sielt være til hjelp når barna reiser
hjemmefra for eksempel for å gå på
skole, reise på misjon, eller når de skal
begynne i arbeid, gifte seg, avtjene
militærtjeneste eller står overfor uvan-
lige personlige utfordringer. Disse vel-
signelsene kan være til stor styrke for
familien. En familie kan gjøre opptak
av en fars velsignelse for å innlemme
den i familieopptegnelsene, men den
oppbevares ikke i Kirkens opptegnel-
ser. Foreldre skulle oppmuntre sine
barn til å be om en fars velsignelse
når de har behov for en.

Verdige menn med Det melkisedek-
ske prestedømme kan også gi velsig-
nelser til trøst og råd til sin hustru,
andre familiemedlemmer og andre
som anmoder om det.

For å gi en fars velsignelse eller andre
velsignelser til trøst og råd, legger en
mann med Det melkisedekske preste-
dømme, enten alene eller sammen
med en eller flere verdige menn med
Det melkisedekske prestedømme,



hendene lett på hodet til vedkom-
mende som skal motta velsignelsen.
Det er ikke nødvendig med olje til
slike velsignelser. Den som skal gi
velsignelsen:

1. Uttaler vedkommendes fulle navn.

2. Sier at han gir velsignelsen i kraft av
Det melkisedekske prestedømme.

3. Gir en velsignelse slik Ånden til-
skynder.

4. Avslutter i Jesu Kristi navn.

Innvie graver 
En som skal innvie en grav, må ha
Det melkisedekske prestedømme
og må være godkjent av vedkommende
embedsmann i prestedømmet som leder
begravelsen.

Han innvier graven på følgende måte:

1. Henvender seg til vår himmelske
Fader.

2. Sier at han innvier graven i kraft av
Det melkisedekske prestedømme.

3. Innvier og helliger gravstedet til
hvilested for den avdødes legeme.

4. Når det på passende måte kan gjø-
res, ber han om at stedet må være
helliget og beskyttet inntil oppstan-
delsen.

5. Ber Herren om å gi familien trøst,
og gir uttrykk for andre tanker slik
Ånden tilskynder.

6. Avslutter i Jesu Kristi navn.

Hvis familien ønsker det, kan en per-
son (fortrinnsvis en mann som bærer
Det melkisedekske prestedømme)
holde en bønn ved graven fremfor
en innvielsesbønn.
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Opplysninger som gjelder slektshis-
torisk arbeid, finnes på Kirkens
slektshistoriske nettside:
www.familysearch.org.

Anskaffelse av Kirkens materiell
og opplysning om slektshistorie
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Lokale ledere og andre medlemmer
kan bestille materiell fra Kirken,
inkludert Skriftene, studiekurs,
Kirkens tidsskrifter, tempelkled-
ninger (garments) og tempeltøy fra
sitt lokale distribusjonssenter eller
servicesenter, eller på Kirkens offisi-
elle nettside: www.lds.org.
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