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PRESENTASJON AV
LÆRERHÅNDBOKEN
Dette kurset er utarbeidet for å hjelpe elevene å forbedre sitt liv både timelig og
åndelig ved å følge inspirert rettledning. De vil lære at kunnskap om de åndelige
sannheter i vår himmelske Faders frelsesplan kan hjelpe dem i deres jordiske utford-
ringer. Etter hvert som de anvender evangeliets prinsipper i sitt eget liv, vil de forstå
behovet for å få nødvendig opplæring og kvalifisere seg for et passende yrke som
kan dekke deres families behov. Forbedring som bygger på evangeliets prinsipper,
vil hjelpe dem å oppfylle sin hensikt i jordelivet og øke deres evne til å tjene Herren
og hans barn.

Bruk stoffet i denne håndboken mens du forbereder deg for undervisningen. Hvert
kapittel består av følgende deler:

• «Innledning», med en oversikt over formålet med leksjonen og hvordan den
kan komme elevene til nytte.

• «Viktige prinsipper», som angir de prinsippene som vil bli gjennomgått.

• «Undervisningsforslag», med ideer til hvordan hvert prinsipp best kan fremlegges.

• «Forslag til elevoppgaver», med aktiviteter elevene skal gjennomføre utenfor
klasserommet. De gjenspeiler det forventede kunnskapsnivå for dette kurset
(hva elevene bør kunne etter å ha gjennomgått kurset).

Velg ut de undervisningsforslagene du ønsker å benytte i klasserommet. Ikonet ( )
markerer starten på hvert undervisningsforslag som kan benyttes uavhengig. Noen
undervisningsforslag inneholder uttalelser fra generalautoriteter som ikke finnes i
elevhåndboken. Disse uttalelsene gir ytterligere stoff lærerne kan benytte i sin leksjon.
De er skyggelagt slik at de er lette å gjenkjenne. Bruk eller modifiser undervisnings-
forslagene slik at de passer med elevenes behov så vel som din undervisningsstil.
Innlem om nødvendig andre undervisningsideer for å underbygge temaet. Gi elevene
anledning til å peke på, forklare og vitne om læresetninger og prinsipper i hver
leksjon.

Det finnes en elevhåndbok (art. nr. 36599 170) å bruke sammen med denne lærer-
håndboken. Hvert kapittel i elevhåndboken inneholder følgende deler:

• «Innledning».

• «Viktige prinsipper», som angir alle prinsippene som blir gjennomgått i kapitlet.

• «Underbyggende skriftsteder og uttalelser» for hvert prinsipp i leksjonen, herunder
uttalelser fra profeter, apostler og andre ledere i Kirken i de siste dager.

• «Anvendelse og eksempler», med hypotetiske situasjoner og tilhørende spørsmål.

• «Punkter å grunne på», med ytterligere spørsmål for å hjelpe elevene å forstå og
anvende prinsippene.

• «Notater og inntrykk», med plass for elevene til å skrive ned tanker og besvare
spørsmål.

v

EVANGELIET OG ET PRODUKTIVT LIV LÆRERHÅNDBOK



GJENNOMFØRING AV KURSET

Evangeliet og et produktivt liv er et kurs for ett semester. Det består av 15 leksjoner
på 100 minutter eller 30 leksjoner på 50 minutter. Hvis du velger å fordele det på
30 klasseperioder, må du avgjøre hvor du skal dele hvert kapittel i to leksjoner.

For å oppnå poeng, må en elev delta på minst 75 prosent av leksjonene.

LEKSJONSFORBEREDELSE

Effektiv undervisning krever at du bestemmer deg for hva du skal gjennomgå og
hvordan du skal fremlegge det (se Undervisning i evangeliet: En håndbok for lærere og
ledere i Kirkens skoleverk [2001, art. nr. 34829 170], s. 19-24). Studer leksjonsmate-
riellet og bestem deg for hvilke prinsipper og læresetninger du mener er viktigst for
dine elever. Vær følsom for Åndens tilskyndelse. (Dette er hva du skal undervise i.)
Velg så en undervisningsidé eller læringsaktivitet for hvert av disse prinsippene og
læresetningene. Innlem punkter fra «Gjeldende hovedtema for Kirkens skoleverk.»
(Dette er hvordan du skal undervise.) Når du forbereder og fremlegger hver leksjon,
bør du tenke på følgende spørsmål og forslag:

• Hva skal elevene gjøre under leksjonen? Bruk metoder og aktiviteter som
oppmuntrer til elevdeltakelse.

• Hva kan jeg gjøre for å holde på elevenes interesse? Bytt undervisningsmetode
ofte nok til at elevene beholder interessen.

• Hva kan denne leksjonen gi i form av innsikt, løsninger eller forandret adferd?
Hjelp elevene å anvende evangeliets læresetninger og prinsipper på seg selv.

• Følg Åndens inspirasjon i det du sier og gjør. Hjelp elevene å forstå at de må be
om å få Ånden og leve slik at de innbyr Ånden mens de deltar i klassen.

• Still spørsmål og ta opp saker som oppmuntrer til diskusjon i klassen og utvikler
tro (se L&p 38:23, 43:8, 88:77-80, 122; se også Undervisning i evangeliet: En håndbok,
s. 37-39). For å oppmuntre til svar fra elevene bør du unngå å besvare de spørs-
målene du stiller. Gi elevene tid til å tenke og utvikle sin egen forståelse. Lytt
oppmerksomt til dine elever og gi dem respons på det de sier.

• Bær vitnesbyrd og oppfordre elevene til å bære sine vitnesbyrd.

• Ha tro på Gud og på kraften i hans ord til å interessere og velsigne dine elever
(se 2. Nephi 32:3; Alma 31:5). Ha tillit til dine elever og til Herrens evne til å
hjelpe deg å være en god lærer.
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1 VÅR HIMMELSKE FADERS PLAN FOR
Å FRELSE SINE BARN
INNLEDNING

Dine elever møter ofte verdens falske
filosofier angående meningen med
livet. Når du underviser i frelsespla-
nen, bør du bidra til å klargjøre for-
målet med jordelivet og den rolle vår
himmelske Faders plan spiller for å gi
livet retning og mening. Når elevene
forstår frelsesplanen, vil de forstå
hvordan prøvelser, glede, arbeid,
studium og det å opprettholde fysisk
styrke spiller en viktig rolle i hverda-

gen. Når vi følger Frelserens eksempel, blir vi lykkeligere og bedre i stand til å vel-
signe vår familie og andre som vi tjener.

VIKTIGE PRINSIPPER

• Vår himmelske Fader utarbeidet en frelsesplan. Den lærer oss hvor vi kommer
fra, hvorfor vi er her og hvor vi går hen etter jordelivet.

• En forståelse av vår plass i frelsesplanen hjelper oss å utvikle tro og finne glede
i en verden med mye urettferdighet.

• Vi kan bruke vår kunnskap om frelsesplanen som en hjelp i våre jordiske
utfordringer.

UNDERVISNINGSFORSLAG

Vår himmelske Fader utarbeidet en frelsesplan. Den lærer oss hvor vi kommer
fra, hvorfor vi er her og hvor vi går hen etter jordelivet.

Spør om noen av elevene kan fremsi Moses 1:39 (Kjenn Skriftene). I så fall lar
du en elev gjøre det, og deretter lar du klassen fremsi det sammen en gang eller
to. Be en elev forklare hva dette skriftstedet betyr for ham eller henne.

Skriv Planen på tavlen. Skriv følgende skriftstedhenvisninger under, men utelat
det som står i parentes:

• 2. Nephi 9:6 («den store Skapers barmhjertige plan»)

• 2. Nephi 9:13 («vår Guds plan»)

• Alma 24:14 («frelsesplanen»)

• Alma 34:16 («den store og evige forløsningsplan»)

• Alma 42:16 («lykkens plan»)
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La elevene lese disse versene for å finne og merke noen av navnene på vår him-
melske Faders plan for sine barn. Hjelp elevene å oppdage at navnene på denne
planen beskriver vår himmelske Faders mål for oss.

Skriv følgende tre benevnelser på de tre stadiene av vår eksistens på tavlen: det
førjordiske liv, jordelivet og livet etter døden. Be elevene fortelle det de vet om hvert
stadium i vår himmelske Faders plan. Henvis til de skriftsteder og uttalelser av
profetene du føler du trenger for å hjelpe dem å forstå følgende begreper:

Det førjordiske liv

• Vår himmelske Fader er en celestial person med et opphøyet legeme av kjøtt
og ben (se L&p 130:22 [Kjenn Skriftene, L&p 130:22-23]). Han er vår ånds
Fader (se Romerne 8:16-17, Hebreerne 12:9). Vi levde sammen med ham som
åndebarn (se Abraham 3:22-23 [Kjenn Skriftene]).

I «Familien – En erklæring til verden», uttalte Det første presidentskap og De
tolv apostlers quorum:

• Vår himmelske Fader underviste oss om sin frelsesplan (se L&p 138:56). Hans
plan gjorde det mulig for oss å komme til jorden for å få et legeme og lære
lydighet (se Abraham 3:24-26).

• Planen fordret en Frelser og Forløser. Jesus Kristus ble forutordinert av vår
himmelske Fader til å være vår Frelser og Forløser (se Moses 4:2; Abraham 3:27).

• Vi frydet oss da vi begynte å forstå vår himmelske Faders plan. (Se Job 38:4-7.
Profeter i de siste dager har sagt at vers 7 viser til den glede vi følte i vår før-
jordiske tilværelse da vi godtok frelsesplanen. Se f.eks. eldste Richard G. Scotts
uttalelse på side 1 i elevhåndboken.)

• Satan gjorde opprør mot vår himmelske Faders plan og fremla en alternativ
plan som ville begrense vår handlefrihet. Han og hans tilhengere ble kastet
ut. (Se Johannes’ åpenbaring 12:7-11, L&p 29:36, 76:25-27, Moses 4:1, 3-4.)

Jordelivet

• Fordi vi var trofaste i vårt førjordiske liv, holdt vi vår «første prøvestand».
Vår «annen prøvestand» begynte med vårt jordiske liv (se Abraham 3:26).

• På grunn av Adam og Evas fall, kom vi til jordelivet i en fallen tilstand. Fallet
og vår dødelige tilstand er nødvendige deler av planen. (Se også 2. Nephi
2:22-25 [Kjenn Skriftene, 2. Nephi 2:25]; L&p 29:40; Moses 5:10-11.)

• Jesus Kristus forløste oss alle fra fallet. Uten hans forsoning kunne vi ikke ha
fått noen oppstandelse, og vi ville ha levd i elendighet som ånder sammen
med Satan for evig. (Se 2. Nephi 2:26; 9:6-10.)

«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...

I den førjordiske tilværelse kjente og tilba Guds åndelige sønner og døtre
ham som sin evige Fader og aksepterte hans plan hvorved hans barn
kunne få et fysisk legeme og høste jordisk erfaring for å utvikle seg mot
fullkommenhet og til sist virkeliggjøre sitt guddommelige potensial som
arvinger til evig liv» (Lys over Norge, jan. 1996, s. 101).
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• Våre erfaringer i jordelivet gjør det mulig for oss å bruke vår handlefrihet til
å ta valg og erfare deres konsekvenser (se 2. Nephi 2:11-13, 27; Alma 34:32-34
[Kjenn Skriftene]; L&p 58:27-28 [Kjenn Skriftene, L&p 58:26-27]).

• Det å stifte og undervise evige familier står sentralt i frelsesplanen (se L&p
93:40; 131:1-4 [Kjenn Skriftene]; 138:47-48; Moses 2:28).

• Den kunnskap og intelligens som vi tilegner oss på jorden gjennom vår flid og
lydighet, vil være med oss i oppstandelsen (se L&p 130:18-19 [Kjenn Skriftene]).

Livet etter døden

• Ved døden går vår ånd til åndeverdenen for å vente på oppstandelsen. Der
fortsetter vi å lære. (Se Alma 40:11-14; L&p 138:10-22.)

• Herren vil dømme oss i forhold til hvordan vi levde og i forhold til vårt
hjertes ønsker (se Johannes 5:22, 30; Alma 41:3; L&p 137:9 [Kjenn Skriftene,
L&p 137:7-10]).

• De som følger vår himmelske Faders plan, vil vende tilbake for å leve som
ham i hans nærhet (se L&p 76:92-96; 93:16-20).

La elevene drøfte følgende spørsmål:

• Hvorfor er hvert av disse tre stadiene av vår eksistens viktig for å bli lik vår
himmelske Fader?

• Hvordan hjelper din kunnskap om at du er en sønn eller datter av Gud deg
å forstå ditt guddommelige potensial?

• Hvilke åndelige egenskaper hjelper oss å bli mer lik vår himmelske Fader?
(Tro, lydighet, ydmykhet osv.)

• Hva blir resultatene om vi følger vår himmelske Faders plan? (Vi blir lik ham,
mottar en fylde av glede osv.)

En forståelse av vår plass i frelsesplanen hjelper oss å utvikle tro og finne glede
i en verden med mye urettferdighet.

La elevene lese følgende skriftsteder og forklare hvorfor vi blir lykkelige når vi
lever i tråd med Guds plan:

• 2. Nephi 2:25 (Kjenn Skriftene)

• Mosiah 2:41

• Alma 19:6

Forklar at selv om vi lever ifølge frelsesplanen, kan deler av jordelivet være svært
vanskelige og innebære alvorlige prøvelser. Vi skulle imidlertid huske at vår
himmelske Fader ønsker at vi skal finne fred og glede ved å holde hans bud.

Be elevene nevne noen skuespill de har sett eller lest som hadde mer enn én
akt. Spør:

• Hvorfor er det viktig å vite hva som skjedde i første akt i et skuespill på tre
akter?

• Hvordan ville det å ikke vite noe om vårt førjordiske liv skape misforståelser
om hvem vi er og hva vårt evige potensial er?
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Les eller gjenfortell følgende beskrivelse av president Boyd K. Packer, fungerende
president for De tolv apostlers quorum, da han sammenlignet frelsesplanen med
«et storslått skuespill i tre akter»:

Spør:

• Hvorfor vil det at vi har glemt «akt 1» (vårt førjordiske liv) kreve at vi utøver
tro på Herren?

• Hvordan kan det å vite at vi kom til jorden og tok fatt på vårt liv her som et
ledd i en guddommelig plan, hjelpe oss når livet er vanskelig?

Les eller gjenfortell følgende fra president Packer:

«Noen ganger undres vi: Hvis planen virkelig er lykkens store plan, hvorfor
må vi da streve for å finne en fylde av lykke i jordelivet?

Hvis dere forventer å finne bare ro og mak, fred og lykksalighet i akt 2,
kommer dere garantert til å bli frustrert. Dere vil forstå lite av hva som
foregår og hvorfor ting får lov til å være som de er.

Husk dette! Uttrykket “Og alle levde lykkelig alle sine dager” skrives aldri inn
i andre akt. Dette uttrykket hører hjemme i tredje akt, når mysteriene er løst
og alt er satt i orden...

Før dere har et bredt perspektiv på dette store dramaets evige natur, vil dere
ikke forstå stort av livets urettferdigheter. Noen er født med så lite, og andre
med så mye. Noen er født i fattigdom, med funksjonshemninger, med smerte,
med lidelse. Noen opplever for tidlig død, til og med uskyldige barn. Vi har
de brutale, uforsonlige naturkreftene og menneskers brutalitet mot andre
mennesker...

Tro ikke at Gud forårsaker det som han, i sine egne hensikter, tillater. Når man
kjenner planen og hensikten med det hele, vil selv disse tingene vise at vi
har en kjærlig Fader i himmelen» (The Play and the Plan, 2).

«Akt 1 har tittelen “Det førjordiske liv”. Skriftene beskriver det som vår første
prøvestand (se Judas 1:6; Abraham 3:26, 28). Akt 2, fra fødselen til oppstan-
delsen, er “den annen prøvestand”. Akt 3 heter “livet etter døden” eller
“evig liv”.

I jordelivet er vi som skuespillere som kommer inn på teaterscenen akkurat
idet teppet går opp for annen akt. Vi har gått glipp av første akt. Stykket har
mange handlinger og bihandlinger som flettes i hverandre, og derfor er det
vanskelig å finne ut hvem som er knyttet til hvem og hva som er knyttet til
hva, hvem som er heltene og hvem som er skurkene. Enda vanskeligere blir
det ved at vi ikke bare er tilskuere, men medlemmer av rollebesetningen på
scenen, midt i det hele!

Som et ledd i den evige plan, er minnet om vårt førjordiske liv, akt 1, dekket
med et slør. Ettersom vi kommer inn i jordelivet i begynnelsen av akt 2, uten
å huske noe fra akt 1, er det ikke til å undres over at det er vanskelig å forstå
hva som foregår» (The Play and the Plan [tale til unge voksne, 7. mai 1995], 2).
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Repeter president Packers uttalelse: «Før dere har et bredt perspektiv på dette
store dramaets evige natur, vil dere ikke forstå stort av livets urettferdigheter.»
Spør elevene hvordan de ville ha brukt sin kunnskap om frelsesplanen til å
svare på følgende uttalelser og spørsmål:

• Min far døde før jeg var gammel nok til å lære ham å kjenne. Får jeg noen
gang se ham igjen?

• Jeg har en venn som gjør alle mulige gale ting, og han virker fullkomment
lykkelig. Hvorfor skulle jeg holde Guds bud?

• Min forlovede og jeg har blitt enige om ikke å få barn. De er en for stor
belastning både økonomisk og følelsesmessig. Vi blir lykkeligere uten barn.

Vi kan bruke vår kunnskap om frelsesplanen til hjelp i våre jordiske utfordringer.

Hjelp elevene å forstå at vi utviklet talenter og evner i det førjordiske liv, og at
en kunnskap om vårt førjordiske liv skulle oppmuntre oss til å være trofaste og
utvikle våre talenter og evner i jordelivet. For å hjelpe dem å forstå disse prin-
sippene, kan du lese følgende generalautoriteters uttalelser og drøfte de tilhørende
spørsmålene.

Vi utviklet talenter og evner i det førjordiske liv.

Eldste Bruce R. McConkie, som var medlem av De tolv apostlers quorum, uttalte:

Spør:

• Hvorfor tror dere åndelighet er «det viktigste av alle felt»?

• På hvilke måter kan åndelighet påvirke vår evne til å forstå timelig kunnskap?

Kunnskap om vårt førjordiske liv skulle oppmuntre oss til å være trofaste og utvikle
våre talenter og evner i jordelivet.

Be elevene nevne flere vanlige timelige utfordringer vi kan oppleve i jordelivet
(for eksempel det å finne et arbeid, ha god nok økonomi til å dekke de grunn-
leggende behov, bevare god helse og forstå prøvelser).

Eldste Neal A. Maxwell, et medlem av De tolv apostlers quorum, sa:

«Det å takke ja til denne annen prøvestand var derfor som på forhånd å takke
ja til bedøvelse – glemselens bedøvelse. Leger vekker ikke en pasient midt i
noe som på forhånd var godkjent, for å spørre ham igjen om de skal fortsette.
Vi gikk med på å komme hit og gjennomgå visse erfaringer under visse
omstendigheter.» (I Conference Report, okt. 1985, 21, eller Ensign, nov.
1985, 17.)

«I vårt forrige liv, dette førjordiske liv, denne foruttilværelse, utviklet vi for-
skjellige anlegg og talenter. Noen utviklet dem på ett felt og noen på et annet.
Det viktigste av alle felt var åndelighet – evnen og talentet til å gjenkjenne
sannhet.» (Making Our Calling and Election Sure, Brigham Young University
Speeches of the Year [Mar. 25, 1969], 5-6.)
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Spør:

• Hvordan kan kunnskap om at vi var villige i vårt førjordiske liv til å underkaste
oss visse forhold på jorden, påvirke hvordan vi aksepterer og takler utfordringer?

• Hvordan kan kunnskap om at vi utviklet forskjellige talenter og evner i vårt
førjordiske liv, motivere oss til å videreutvikle dem i dette livet?

FORSLAG TIL ELEVOPPGAVER

� Oppfordre elevene til å forklare frelsesplanen for familien under en leksjon på
familiens hjemmeaften.

� Be elevene skrive svarene på følgende spørsmål i sine elevhåndbøker:

• På hvilke måter kan det å forbedre vår utdannelse og våre jobbferdigheter
hjelpe oss å oppfylle vår hensikt i jordelivet?

• Hvordan kan det at vi skaffer oss mer opplæring og utdannelse velsigne våre
familier og andre både åndelig og timelig?
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2 ÅNDENS VEILEDNING
INNLEDNING

Fordi det finnes mange falske røster som kjemper om
vår oppmerksomhet, trenger vi å kunne gjenkjenne
personlig åpenbaring fra Gud. For å kunne motta
Ånden og åndelig kommunikasjon, er det avgjørende
at vi forbereder oss på riktig måte. Den hellige ånd
kan gi oss trøst, fred og veiledning, både i timelige og
åndelige anliggender. Hjelp dine elever å forstå Den
hellige ånds rolle og hvordan de kan gjenkjenne
Åndens tilskyndelser. Når vi lærer å gjenkjenne og
følge Åndens veiledning, kan vi unngå de tingene
som er bortkastet tid eller av liten betydning.

VIKTIGE PRINSIPPER

• Den hellige ånd kan gi oss trøst, fred og veiledning.

• Den hellige ånds veiledning er tilgjengelig for alle verdige medlemmer av Kirken.

• Bønn er et middel til å søke Åndens veiledning.

UNDERVISNINGSFORSLAG

Den hellige ånd kan gi oss trøst, fred og veiledning.

Fordel følgende skriftsteder på elevene. La dem lese skriftstedet og fortelle klassen
hva det lærer oss om Den hellige ånd. Skriv svarene på tavlen under tittelen
Den hellige ånds funksjoner.

• Johannes 14:26

• Johannes 16:13

• Romerne 5:5

• 2. Nephi 31:17

• 2. Nephi 31:18

• Lære og pakter 6:15

Oppfordre elevene til å fortelle om en personlig opplevelse som illustrerer en av
Den hellige ånds roller.

Les 2. Nephi 32:5 sammen med elevene. Skriv «Den Hellige Ånd vil ... vise dere alt
dere skal gjøre» (2. Nephi 32:5) på tavlen. Gi elevene ett minutt til å lære setningen
og henvisningen utenat. Visk så ut, og be to eller tre frivillige om å fremsi set-
ningen og henvisningen.

Be elevene skrive 3-4 av de vanskeligste avgjørelsene de står overfor i livet, under
«Notater og inntrykk» i elevhåndboken. Les Lære og pakter 90:24, og be dem
oppsummere hva de skulle gjøre for å motta hjelp fra Herrens ånd ved hver av
avgjørelsene de har skrevet opp.
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Les følgende utsagn av eldste Joseph B. Wirthlin, et medlem De tolv apostlers
quorum:

Spør: Hva sa eldste Wirthlin om sikkerheten med hensyn til den informasjon vi
kan motta fra Den hellige ånd?

Den hellige ånds veiledning er tilgjengelig for alle verdige medlemmer av Kirken.

Les følgende læresetning:

Spør: Hva er nøkkelen til å ha Den hellige ånds veiledning til enhver tid?
(Verdighet.)

Be elevene lese eldste Henry B. Eyrings uttalelse på side 9 i elevhåndboken.

Spør: Hva kan vi gjøre for å være verdige til Den hellige ånds innflytelse?

La elevene lese de siste to avsnittene av eldste Joseph B. Wirthlins uttalelse på
side 9 i elevhåndboken. Spør deretter:

• Hva sa eldste Wirthlin kan hemme Den hellige ånds innflytelse i vårt liv?

• Hva har dere innsett at dere må gjøre regelmessig for å innby Ånden? (Svarene
kan blant annet omfatte å leve rettskaffent, studere Skriftene, be, følge de
levende profeter, holde våre dåpspakter, vise nestekjærlighet og kontrollere
våre tanker. Be elevene skrive sine svar på tavlen. Be dem forklare viktigheten
av hvert forslag etter hvert som de kommer med dem. Oppfordre dem til å ta
notater fra drøftingen under «Notater og inntrykk» i elevhåndboken.)

Bønn er et middel til å søke Åndens veiledning.

Hvis du brukte siste spørsmål i forrige undervisningsforslag, kan det være hen-
siktsmessig å henvise elevene til listen med ting de kan gjøre for å innby Ånden
i sitt liv. Les president James E. Fausts uttalelse på side 10 i elevhåndboken
sammen med dem. Spør:

• Hvilken praksis la president Faust vekt på i både tredje og fjerde punkt?

• Sto bønn på deres liste over ting dere kan gjøre for å innby Ånden? Hvorfor
eller hvorfor ikke?

«Før dåpen kan en person få del i Den Hellige Ånds kraft, som vitner for
vedkommende at evangeliet er sant. Men retten til stadig å være ledsaget
av Den Hellige Ånd når man er verdig, er en gave som bare kan mottas ved
håndspåleggelse av en som bærer Det melkisedekske prestedømme – etter
først å ha blitt døpt på den foreskrevne måte i den sanne Jesu Kristi Kirke.»
(Veiledning til Skriftene, «Hellige Ånd, Den», s. 73.)

«[Den hellige ånd] er en åpenbarer og lærer som formidler opplysninger til
vår ånd med langt større sikkerhet enn det som er mulig med våre naturlige
sanser. Han kan veilede oss i ethvert valg og enhver beslutning, og vil aldri
bedra eller villede oss. Han er en trøster som gir oss fred i sjelen når vi trenger
det.» («Dype røtter», Lys over Norge, jan. 1995, s. 73.)
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La en elev lese følgende uttalelse av president Heber J. Grant:

Spør: Hvorfor er bønn viktig for en som ønsker Åndens veiledning?

Les følgende uttalelse av president Ezra Taft Benson om forholdet mellom bønn
og Ånden. Be elevene høre godt etter for hvert spørsmål han stiller og tenke over
hvordan de ville ha svart, mens du leser denne profetens rettledning.

(Merk: Følgende undervisningsforslag understreker verdien av å lære å høre
Ånden for å kunne gjenkjenne Herrens svar på våre bønner. Ettersom det er så
omfattende, kan det ta mesteparten av klassetiden. Eldste Richard G. Scotts rett-
ledning er spesielt relevant for unge voksne, fordi de står overfor mange veiskiller
hvor de må ta avgjørelser som vil få varig innvirkning på deres liv og på livet til
deres fremtidige familie. Hjelp dine elever å lære å bli trygge på å gjenkjenne
Herrens svar på sine bønner, slik at de daglig vil vende seg til ham i ydmykhet.)

I forkant av leksjonen kan det være hensiktsmessig å skrive de første 2-3 under-
tittelspørsmålene i eldste Richard G. Scotts generalkonferansetale på tavlen (se
elevhåndboken, s. 11-13). Spør elevene om de noensinne har grunnet på disse
spørsmålene.

Bruk eldste Scotts konferansetale som en hjelp til å svare på de ti undertittelspørs-
målene som er satt inn i talen i elevhåndboken. Det kan være hensiktsmessig å
dele klassen i grupper og la hver gruppe lete etter svarene på ett eller flere av
spørsmålene. Be gruppene om å fortelle resten av klassen hva de har lært. Etter
hvert som dere gjennomgår spørsmålene, føyer du dem til de som allerede står
på tavlen.

FORSLAG TIL ELEVOPPGAVER

� La elevene lese «Anvendelse og eksempler» i elevhåndboken og besvare spørs-
målene som står der.

� Be elevene grunne på hvordan de kan innby Ånden i sitt liv. Be dem skrive ned
sine tanker under «Notater og inntrykk» i elevhåndboken.

«Når dere ber – når dere samtaler med deres himmelske Fader – snakker dere
virkelig ut om deres problemer med ham? Forteller dere ham om deres følelser,
deres tvil, deres usikkerhet, deres gleder, deres dypeste ønsker – eller er bøn-
nen bare noe dere ramser opp av gammel vane, med de samme ordene og
uttrykkene? Grunner dere på hva dere egentlig ønsker å si? Tar dere dere tid
til å lytte etter Åndens tilskyndelser? Bønnesvar kommer som oftest ved en
stille røst, og gjenkjennes ved våre dypeste, innerste følelser. Jeg lover dere
at dere kan få vite Guds vilje med dere om dere bare vil ta dere tid til å be
og lytte.» («To “the Rising Generation”», New Era, juni 1986, 8.)

«I det øyeblikk et menneske slutter å bønnfalle Gud om hans Ånd og vei-
ledning, i samme stund begynner han å bli en fremmed for ham og hans
gjerninger. Når mennesker slutter å be om Guds ånd, setter de sin lit til sin
egen ubehjelpelige fornuft og mister gradvis Guds ånd, på samme måte som
nære og gode venner blir fremmede for hverandre når de slutter å skrive til
eller besøke hverandre. Vi skulle alle be om at Gud aldri må forlate oss et
øyeblikk uten hans Ånd til å bistå og hjelpe oss til å motstå synd og fristelse.»
(I Conference Report, okt. 1944, 9.)
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3 MÅLSETTING OG
PLANLEGGING AV TIDEN
INNLEDNING

Mange sliter med å sette seg mål og forvalte sin
tid effektivt. Hjelp dine elever å forstå hvordan
målsetting og klok forvaltning av tiden kan
forbedre deres liv og gjøre dem bedre i stand
til å tjene andre.

VIKTIGE PRINSIPPER

• Når vi setter verdige mål, får vårt liv retning.

• Vi skulle sette oss mål på en rekke forskjellige områder.

• Ved å forvalte vår tid får vi kontroll over livet slik at vi kan tjene mer effektivt.

UNDERVISNINGSFORSLAG

Når vi setter verdige mål, får vårt liv retning.

Les eller gjenfortell følgende dagbokinnføring som er skrevet av en bonde:

«Bestemte meg for å slå høyet. Begynte å spenne for hestene, og oppdaget at
seletøyet var ødelagt. Jeg tok det med til kornkammeret for å reparere det, og
oppdaget noen tomme sekker som lå der. Sekkene var en påminnelse om at jeg
måtte fjerne groene fra noen poteter i kjelleren. Jeg gikk ned i kjelleren for å
gjøre denne jobben, og oppdaget at rommet trengte å feies. Jeg gikk inn i huset
for å hente en feiekost, og så at vedkassen var tom. Jeg gikk til vedstabelen, og
la merke til noen syke kyllinger. De så så elendige ut at jeg gikk for å hente litt
medisin til dem. Ettersom jeg var tom for medisin, satte jeg meg i bilen og kjørte
til apoteket. På veien dit gikk jeg tom for bensin.»

Spør:

• Hva distraherte bonden så han ikke fikk slått høyet, slik han opprinnelig
hadde tenkt?

• Hvorfor opptrer vi noen ganger som bonden?

• Hva er et mål?

• Hvorfor er det viktig å holde fokus på et mål?

• Hvorfor er det viktig å sette seg mål?

• Hvordan når vi mål?

Presenter følgende begreper, som kan lære oss å sette verdige mål:

• Et mål er noe vi forventer å oppnå.

• Verdien av et mål sier noe om hvor høyt det bør prioriteres.
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• Å prioritere mål vil si å sette dem i ønsket rekkefølge.

• En kalender hjelper oss å planlegge alt vi trenger å gjøre.

De fleste fremgangsrike mennesker setter seg mål. Målsetting hjelper oss å plan-
legge og gir vårt liv en retning.

Skriv følgende på tavlen: Langsiktige mål, mellomliggende mål, kortsiktige mål og
daglige oppgaver. Spør:

• Hva regner dere som langsiktige mål?

• Hva regner dere som mellomliggende mål?

• Hva regner dere som kortsiktige mål?

• Nevn noen eksempler på daglige oppgaver.

Skriv svarene på tavlen under de aktuelle overskriftene (se eksempler i følgende
diagram).

Spør:

• Hvorfor er en liste med «Daglige oppgaver» nyttig for å nå et mål?

• Hvorfor er det viktig for oss å vurdere våre daglige oppgaver i forhold til våre
langsiktige mål?

Bedre mine ferdigheter for å bli
forfremmet i mitt arbeide.

Være verdig til opphøyelse og bli
lik min himmelske Fader.

Gjennomføre minst 20 vekttall
(fullt pensum for et år) i retning av
en grad eller en autorisasjon.

Motta tempelordinansene.

Tjene i riket.

Gjennomføre et fullstendig semes-
ter (10 vekttall) i retning av en
grad eller autorisasjon.

Betale tiende og offergaver
regelmessig.

Være trofast i min oppgave som
hjemmelærer eller besøkende
lærerinne hver måned.

Gjøre oppgavene til neste time.

Lese i Skriftene i 30 minutter hver
morgen.

Be morgen og kveld.

Langsiktige mål

Mellomliggende mål

Kortsiktige mål

Daglige oppgaver

11MÅLSETTING OG PLANLEGGING AV TIDEN

EVANGELIET OG ET PRODUKTIVT LIV LÆRERHÅNDBOK



• Hvordan kan kortsiktige mål hjelpe oss å oppnå langsiktige akademiske og
åndelige mål?

• Hva er forholdet mellom de langsiktige, mellomliggende og kortsiktige målene,
og de daglige oppgavene?

Det har blitt sagt at et mål som ikke er nedskrevet, kun er et ønske. Hjelp elevene
å forstå at det å skrive ned sine mål kan hjelpe dem å huske dem og nå dem.

Les følgende råd fra eldste Franklin D. Richards, som var assistent for De tolv
apostlers quorum:

Spør: Hvordan kan dere avgjøre om et mål er realistisk eller ikke?

Vi skulle sette oss mål på en rekke forskjellige områder.

Be to elever komme frem til tavlen. La den ene skrive timelige og den andre skrive
åndelige. Be en tredje elev om å lese høyt historien om den unge John Widtsoe i
elevhåndboken (s. 19), slik den er fortalt av eldste G. Homer Durham. La elevene
ved tavlen skrive opp hvert av John Widtsoes mål under enten timelige eller åndelige.

Spør elevene hvilken kategori (timelige eller åndelige) de vil plassere følgende:
tjeneste i Kirken, tjeneste i samfunnet, familie, utdannelse, karriere, misjonærar-
beid, økonomi, slektshistorie, fysisk trening, fritid.

Be elevene foreslå spesifikke mål som passer inn under hvert punkt i den foregå-
ende listen (f.eks. under slektshistorie, sende inn et navn til templet; under øko-
nomi, lage et budsjett).

Ved å ha kontroll med hva vi bruker vår tid på får vi kontroll over livet, slik
at vi kan tjene mer effektivt.

Drøft følgende spørsmål:

• Hvor mange av dere skulle ønske at dere hadde mer tid hver dag? Hvorfor?

• Hvorfor mister vi kontrollen over vår tid?

Skriv på tavlen: Vi får kontroll over vårt liv ved å ta kontroll over vår tidsbruk.

Spør: Hvorfor er det viktig at vi aktivt setter kursen for vårt liv istedenfor bare å
la ting skje?

Les Lære og pakter 60:13 sammen.

Spør: Hvorfor er det så viktig at vi ikke sløser bort vår tid?

Les eller gjenfortell følgende uttalelse av eldste M. Russell Ballard, et medlem av
De tolv apostlers quorum. I en liste over ting unge mennesker kan gjøre for å
holde seg «rene og verdige» til å kunne reise på misjon, nevnte han:

«Begrense tiden du bruker til dataspill. Hvor mange du kan drepe på et
minutt i et dataspill har ikke noe å si for din evne til å være en god misjo-
nær» («Den beste generasjon misjonærer», Liahona, nov. 2002, s. 46).

«Målsettinger skulle ikke bare være noe som er verdt å oppnå, men de skulle
også være realistiske. De skulle være en drivkraft til å arbeide effektivt. Derfor
er det å sette seg realistiske mål og oppnå dem en viktig del av den evige
fremgangs store prosess.» (I Conference Report, okt. 1969, 123.)
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Spør:

• Hvilket prinsipp lærer eldste Ballards uttalelse oss?

• Hva er det vi ofte sløser bort tiden på?

• Hvilke holdninger fører til at man sløser med tiden?

• Hvordan kan moderne oppfinnelser være tidslukere eller tidsparere?

Et av de beste redskaper vi har til å styre vår tidsbruk, er planlegging. Det er blitt
sagt: Planlegg ditt arbeid, og følg så din plan. Planlegging hjelper oss å hente
fremtidige begivenheter inn i nåtiden, slik at vi kan gjøre noe med dem nå.

Skriv følgende enkle regler for effektiv planlegging på tavlen. (Denne modellen
kan også tilpasses mellomliggende og langsiktige mål, som for eksempel ukentlige,
månedlige eller årlige.)

1. Lag en liste over alt du trenger å få utrettet i dag.

2. Gi hvert punkt en verdi (for eksempel, A = helt avgjørende, B = viktig, C = av
en viss verdi, D = bortkastet tid).

3. Gjør først alle A-ene, deretter B-ene osv.

La elevene lese «Anvendelse og eksempler» i elevhåndboken (s. 21).

Les uttalelsene av president Thomas S. Monson og president Gordon B. Hinckley
i elevhåndboken (s. 20). La elevene finne og oppsummere deres råd angående
prioriteringer. Skriv dem på tavlen.

FORSLAG TIL ELEVOPPGAVER

� Gi elevene i oppgave å finne litt tid i løpet av kommende uke til å sette seg på et
fredelig sted og skrive ned sine mål i livet. Be dem deretter beskrive på papir hva
som må gjøres i løpet av de neste fem årene, ett år, seks måneder og kommende
uke for å bevege seg i retning av et av disse målene. Be dem skrive et avsnitt om
hvert mål, hvor de beskriver hva det betyr for dem. De kan skrive dette under
«Notater og inntrykk» i elevhåndboken.
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4 KLOK FORVALTNING AV
ØKONOMISKE RESSURSER
INNLEDNING

Mange er opptatt av sin økonomi. Mange er bekym-
ret for om de har tilstrekkelige økonomiske ressurser
til å forsørge seg selv eller sin familie. Andre forstår
kanskje ikke viktigheten av å være ærlig i sine økono-
miske anliggender fordi de ser andre som tilsynelatende
gjør det bra ved å være uærlige. Hjelp elevene å forstå
viktigheten av å betale tiende og offergaver, hvordan
de kan unngå gjeld og spare for fremtiden, nødvendig-
heten av å være ærlige i sine økonomiske anliggender
og hvordan de kan samarbeide i familien om å bud-
sjettere midlene. Når vi trofast holder Herrens bud,
vil det gå oss vel i landet (se 1. Nephi 2:20). Dette
løftet gjelder ikke bare materielle eiendeler, men også
velsignelser for den enkelte og familien.

VIKTIGE PRINSIPPER

• Vi blir velsignet når vi betaler tiende og offergaver.

• Vi kan holde oss fri fra økonomisk trelldom ved å unngå unødvendig gjeld og
spare med tanke på fremtiden.

• Ærlighet i våre økonomiske forhold viser vår personlige integritet.

• Vi bør rådføre oss med hverandre i familien når det gjelder beslutninger om
hvordan ressursene skal brukes.

UNDERVISNINGSFORSLAG

Vi blir velsignet når vi betaler tiende og offergaver.

Det å betale tiende skulle ha førsteprioritet i vår økonomiske forvaltning. Les
eller gjenfortell følgende beretning av president Joseph F. Smith:

«Min mor var enke og hadde mange barn å forsørge. En vår da vi åpnet
potetkjelleren, fikk hun guttene sine til å samle et lass av de beste potetene,
og så bragte hun dem til tiendekontoret. Det var lite poteter det året. Jeg var
bare smågutten på den tiden, og jeg kjørte vognen. Da vi svingte opp foran
trappen til tiendekontoret, klare til å lesse av potetene, kom en av kontor-
funksjonærene ut og sa til min mor: “Det er en skam at du skulle behøve å
betale tiende, søster Smith.” ... Han irettesatte min mor fordi hun betalte sin
tiende, kalte henne alt annet enn klok og forstandig, og sa at det fantes andre
som var sterke og i stand til å arbeide som ble underholdt av tiendekontoret. 
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Spør: Hva kan vi lære av president Smiths mor om viktigheten av å betale tiende?

La elevene lese uttalelsen av president Gordon B. Hinckley på side 24 i elevhånd-
boken, som begynner med «Jeg sier ikke ...»

Spør: På hvilke måter, annet enn med økt rikdom, kan Herren velsigne oss når
vi trofast betaler tiende og offergaver?

Forklar at når vi betaler tiende, viser vi tro, kjærlighet og plikttroskap overfor
Herren. Det første presidentskap fører nøye tilsyn med tiendemidlene, og de blir
benyttet til å bygge opp Herrens rike her på jorden (se L&p 120).

Vis elevene den mynten med lavest verdi som er i bruk der du bor.

Spør: Hvordan kan en så liten mynt ha noen verdi for Herren?

Under sitt jordiske virke så Herren en enke som betalte en offergave. La en elev lese
Lukas 21:1-4. Forklar at en skjerv var den minste mynten som var i bruk på Jesu tid.

Spør:

• Hva betyr det at de rike ga «av sin overflod», mens enken ga «alt det hun
hadde å leve av»?

• Hvorfor er vår holdning til å gi viktigere for Gud enn størrelsen på vår gave?

Les eller gjenfortell følgende situasjonsstudie:

Steve var student. Han hadde en deltidsjobb og ingen gjeld å bekymre seg over.
Men da han fikk lønning, oppdaget han at han ikke hadde nok penger til å betale
husleien, når han samtidig skulle betale sin tiende.

Spør: Hvilke råd ville du ha gitt Steve?

Hjelp elevene å forstå at vi betaler tiende fordi vi har tro, ikke fordi vi har penger
(se eldste Joseph B. Wirthlins uttalelse i elevhåndboken, s. 25).

La en elev lese president James E. Fausts uttalelse på side 25 i elevhåndboken.

Les Malaki 3:8-12 sammen med elevene (Kjenn Skriftene, Malaki 3:8-10). Spør:

• Hva tror dere det vil si å «åpne himmelens luker»? (Svarene kan innbefatte
både åndelige og timelige velsignelser.)

• Ser dere på det å betale tiende som å gi en gave til Gud eller å betale en gjeld?
Hvorfor?

Les eller gjenfortell følgende råd fra eldste Jeffrey R. Holland, et medlem av De
tolv apostlers quorum:

«Betal din tiende og dine offergaver med ærlighet og integritet fordi disse
tingene rettmessig tilfaller Gud...

Min mor vendte seg mot ham og sa: “William, du burde skamme deg. Vil du
nekte meg en velsignelse? Hvis jeg ikke betalte min tiende, ville jeg vente at
Herren skulle holde tilbake sine velsignelser fra meg. Jeg betaler min tiende,
ikke bare fordi det er en Guds lov, men fordi jeg forventer en velsignelse på
grunn av det. Ved å holde denne og andre lover venter jeg at det vil gå meg
godt, og at jeg vil være i stand til å sørge for mine barn.”» (I Conference
Report, apr. 1900, 48.)
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Spør:

• På hvilke måter kan vi bli velsignet åndelig når vi betaler tiende?

• Hvem eller hva tror dere «eter-gresshoppen» som nevnes i Malaki 3:11, er?

Forklar at den kan være et bilde på hindringer i vårt liv som ofte spiser opp våre
ressurser, som kostbare ulykker, helseproblemer og vår holdning til pengeforbruk.
Noen ganger «trues» denne «eter-gresshoppen» av konsekvensene av våre hand-
linger. Herren kan lære oss hvordan vi kan unngå eller overvinne disse utfor-
dringene.

Spør: På hvilke måter er det å betale tiende med på å forberede oss for Jesu Kristi
annet komme? (La elevene lese L&p 64:23 [Kjenn Skriftene] for å finne svaret.)

Les eller gjenfortell følgende to uttalelser, og la elvene merke seg de velsignelser
som gis dem som betaler tiende, og hvorfor mange av disse velsignelsene har
større verdi enn penger.

Eldste Heber J. Grant, som da var medlem i De tolv apostlers quorum, vitnet og sa:

President N. Eldon Tanner, som da var rådgiver i Det første presidentskap, sa:

Be en eller to elever fortelle om sin erfaring med å betale tiende og hvordan
dette budet har styrket deres tro på Frelseren.

Vi kan holde oss fri fra økonomisk trelldom ved å unngå unødvendig gjeld og
spare med tanke på fremtiden.

Skriv på tavlen: På hvilke måter kan gjeld begrense vår frihet?

Del klassen i fire grupper, og gi hver av gruppene en av de fire første uttalelsene
av generalautoriteter under «Vi kan holde oss fri fra økonomisk trelldom ...» på
side 25-26 i elevhåndboken. Be hver gruppe finne frem til hovedpoenget i sin
tildelte uttalelse.

Når gruppene har fått mulighet til å drøfte uttalelsene, lar du én representant
for hver gruppe sette seg foran klassen så dere kan ha en paneldiskusjon. Still

«Det å betale tiende er et bud med et løfte. Hvis vi adlyder dette budet, blir
vi lovet at det skal gå oss godt i landet. Denne fremgangen gjelder mer enn
materielt gods – den kan innebære å ha god helse og et vitalt sinn. Den
innebærer solidaritet i familien og åndelig fremgang.» («Det konstante i
forandringene», Lys over Norge, mai 1982, s. 13.)

«Jeg bærer vitnesbyrd – og jeg vet at det vitnesbyrd jeg bærer er sant – om at
de menn og kvinner som har vært helt og holdent ærlige overfor Gud, som
har betalt sin tiende, ... kan vitne for hele verden om Guds velsignelser som
har kommet til dem som en oppfyllelse av denne lov, og at Gud har gitt dem
visdom til å kunne bruke de gjenstående ni tideler, og de har vært av større
verdi for dem, og de har uttrettet mer med dem enn de ville om de ikke
hadde vært ærlige overfor Herren.» (I Conference Report, april 1912, 30.)

Tiende er ikke en symbolsk gave som vi velgjørende donerer til Gud. Å betale
tiende er å betale en gjeld.» («Som en vannrik have», Liahona, jan. 2002, s. 37.)
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elevpanelet følgende spørsmål, og be dem om å henvise mest mulig til uttalelsene
i elevhåndboken:

• Nevn noen gode økonomiske vaner vi skulle tilegne oss.

• Hva vil det si å være «forsiktige med å bruke penger»?

• Hvorfor er det lett å pådra seg gjeld og vanskelig å bli kvitt den?

• Hva er akseptabel gjeld?

• På hvilke måter kan gjeld begrense vår frihet?

La elevene lese Lære og pakter 104:78-80. Lag så en liste på tavlen over Herrens
prinsipper og råd angående gjeld. Spør:

• Hvorfor tror dere dette er viktige råd angående gjeld?

• På hvilke måter kan disse versene hjelpe dere å unngå gjeld?

Les eller gjenfortell følgende uttalelse av president Heber J. Grant:

Be elevene slå opp på planen for nedbetaling av gjeld i elevhåndboken (s. 26)
og lese Marvin J. Ashtons forklaring som står over den. Be dem merke seg at når
gjeld 1 ble betalt i juli, ble den månedlige betalingen for denne nedbetalte gjelden
lagt til betalingene på gjeld 2 for å bli fortere ferdig med den. Be elevene forklare
det resterende mønsteret i kalenderen.

Ærlighet i våre økonomiske forhold viser vår personlige integritet.

Skriv ordet ærlighet på tavlen. Be elevene forklare hva ordet betyr for dem.

Spør: Hvordan påvirker ærlighet vårt forhold til andre, som for eksempel våre
foreldre, vår ektefelle, arbeidskolleger og venner?

Forklar at det å være ærlig overfor andre gjenspeiler hvordan vi følger Herren.
Herren har kalt oss sitt paktsfolk. Det er fordi vi er villige til å inngå pakter med
ham og holde dem. Han har befalt oss å være ærlige overfor ham og våre med-
mennesker. Les eller gjenfortell følgende beretning av eldste James E. Faust, som
den gang var medlem av De tolv apostlers quorum:

«Da jeg virket som områdetilsynsfører i Syd-Amerika, fant en høyst uforglem-
melig episode sted i Montevideo, Uruguay. Jeg ønsket å veksle noen penger
fordi jeg bodde i Brasil på den tiden, så bror Carlos Pratt tok meg med til et
pengevekslingskontor i sentrum av Montevideo. Han introduserte meg for
en av funksjonærene, og han sa de ville veksle 1000 dollar. Jeg hadde ikke
1000 dollar i kontanter, bare en sjekk fra en bank i Salt Lake City. Vekslings-
kontoret hadde aldri handlet med meg før. De hadde ikke engang sett meg
før, og kunne ikke forvente å få se meg igjen. Det var umulig for dem å
bekrefte at jeg hadde 1000 dollar i den banken sjekken var fra. Men de god-
tok sjekken uten å nøle, kun på bakgrunn av at jeg var en siste-dagers-hellig

«Om det er noe som vil bringe fred og tilfredshet inn i menneskenes hjerter
og inn i familien, så er det å bruke mindre enn man tjener. Og hvis det er
noe som er tyngende, nedslående og beklemmende, så er det å ha gjeld og
forpliktelser som man ikke kan betjene» (Gospel Standards, red. G. Homer
Durham [1969], s. 111).
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Spør:

• Hvordan påvirker vår ærlighet som medlemmer av Kirken flere enn bare oss
selv?

• Hvordan er uærlighet en form for selviskhet?

Be elevene fortelle om erfaringer som viser ærlighet i økonomiske saker.

Les eller gjenfortell følgende uttalelse av president N. Eldon Tanner:

Spør: Hvorfor tror du ærlighet er et av kravene for å få tempelanbefaling?

Vi bør rådføre oss med hverandre i familien når det skal tas beslutninger om
hvordan ressursene skal brukes.

Tegn tre kolonner på tavlen og merk dem Far, Mor og Utvidet familie. Les følgende
uttalelse fra Det første presidentskap og De tolv apostlers quorum, og be elevene
merke seg forventningene og skrive dem under riktig kategori:

Forklar at når det gjelder å sørge for livets nødvendigheter, kan en plan som
viser hvor mye penger man tjener og hvordan disse pengene skal brukes, være
svært nyttig. En slik plan kalles et budsjett.

Spør: Hvorfor er det viktig at begge partnere i et ekteskap deltar når et familie-
budsjett skal settes opp?

Les følgende råd fra eldste Marvin J. Ashton, som var medlem av De tolv apost-
lers quorum. Be elevene prøve å merke seg flere viktige poenger i uttalelsen og
føye dem til listene på tavlen.

«I hjemmet skulle mann og hustru være likeverdige partnere med hensyn
til pengeforvaltningen. Begge parter skulle være med på å ta avgjørelser og
sette opp retningslinjer...

«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 nødvendiggjøre individuell tilpasning. Andre slektninger skulle gi sin
støtte når det er behov for det.» («Familien – En erklæring til verden», Lys
over Norge, oktober 1998, s. 24.)

«Integritet som ideal vil aldri gå av moten. Det angår alt vi gjør. Som ledere
og medlemmer av Kirken skulle vi være forbilledlige når det gjelder integritet.»
(I Conference Report, okt. 1979, 121, eller Ensign, nov. 1979, 82.)

og at de tidligere hadde handlet med andre siste-dagers-hellige. Jeg var både
fornøyd og takknemlig for deres tillit.» (I Conference Report, okt. 1980, 53,
eller Ensign, nov. 1980, 36.)
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FORSLAG TIL ELEVOPPGAVER

� Be elevene slå opp budsjettarket på side 32 i elevhåndboken. Forklar at enten de
har lav eller høy inntekt, kan de nyte godt av å lære å budsjettere sine ressurser.
Et budsjett hjelper oss å planlegge og evaluere de pengene vi mottar og bruker.
La elevene lage et forslag til budsjett ved hjelp av arket i boken. Illustrer etter
hvert som du forklarer, ved å lage et budsjett på tavlen med eksempeloppføringer
i hver kolonne. Oppfordre elevene til å holde sitt budsjett fortrolig.

Under «Inntekt» lar du elevene føre sin anslåtte månedsinntekt i «Planlagt»-
kolonnen. Dette kan være penger fra forskjellige kilder, som arbeidsinntekt,
sparekontoer og stipender.

Under «Utgifter» lar du elevene føre sine anslåtte utgifter i «Planlagt»-kolonnen.
Oppfordre dem til å ta med bidrag til Kirken og sparing til fremtidige behov og
krisesituasjoner.

Oppfordre elevene til å føre sin faktiske månedsinntekt i «Reell»-kolonnen. Be dem
også føre inn sine faktiske utgifter en måned for å se hva de bruker. Dette er en
krevende oppgave som fordrer at de fører daglige opptegnelser. Den vil sannsyn-
ligvis kreve mer plass enn den som er gitt i budsjettarket i elevhåndboken. De
kan gjerne føre disse detaljerte beløpene på et eget ark og så bruke budsjettarket
i elevhåndboken til å summere sin inntekt og sine utgifter på slutten av måneden.

På slutten av måneden skulle elevene sammenligne sine utgifter med sine inn-
tekter. Når de har summert sine faktiske inntekter og utgifter, vil de kunne finne
ut hva de egentlig trenger hver måned, samt utgifter de må kutte ned på. Klok
budsjettering innebærer å få balanse i inntekter og utgifter og bruke mindre enn
man tjener. (Du kan gjerne lage et eksempelbudsjett på tavlen, med eksempler
på inntekter og utgifter som er vanlige i ditt område.)

Familiens økonomi skulle styres i fellesskap av mann og hustru i en åpen
og tillitsfull ånd. Hvis den ene ektefelle har kontroll over pengene som et
middel til makt og myndighet, forårsaker dette ulikhet i ekteskapet, og det
er ikke slik det skal være. Motsatt, hvis en av ektefellene frivillig gir helt avkall
på å delta i familiens økonomistyring, er det ensbetydende med å fraskrive
seg et nødvendig ansvar.» («Se Veiledning om familiens økonomi», Liahona,
april 2000, s. 42.)
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5 TRO PÅ JESUS KRISTUS GIR OSS
STYRKE TIL Å FORSØRGE OSS SELV
OG ANDRE
INNLEDNING

Tro på Jesus Kristus er et kraftens og handlingens
prinsipp som kan hjelpe oss å forbedre vårt eget liv
og hjelpe andre. Hjelp dine elever å forstå at når de
utøver tro på Kristus og aktivt søker å forbedre sine
omstendigheter i livet, vil Herren hjelpe dem å sørge
for sine fysiske og åndelige behov.

VIKTIGE PRINSIPPER

• Tro på Herren Jesus Kristus gir oss styrke til å vokse
åndelig og takle timelige utfordringer.

• Herren har lovet at han vil hjelpe oss med det vi trenger.

• Herren vil ikke befale oss i alle ting. Vi må være ivrig engasjert i mange gode saker.

• Når vi trofast vender oss til Herren, vil han hjelpe oss å forstå hvordan vi kan
forbedre oss og hjelpe andre.

UNDERVISNINGSFORSLAG

Tro på Herren Jesus Kristus gir oss styrke til å vokse åndelig og takle timelige
utfordringer.

Spør om noen av elevene kan fremsi Ordspråkene 3:5-6 (Kjenn Skriftene). I så
fall lar du en elev gjøre det, og deretter lar du klassen fremsi det sammen en
gang eller to.

Spør:

• Hva tror du det vil si å sette «din lit til Herren av hele ditt hjerte»?

• Blir vårt behov for å utvikle forståelse mindre når vi setter vår lit til Herren?
Hvorfor?

Skriv Tro er et kraftens prinsipp på tavlen. Spør elevene hva de tror det betyr.

Les eller gjenfortell følgende uttalelse av eldste Bruce R. McConkie, som var
medlem av De tolv apostlers quorum:

«Tro i sin sanne betydning er mer enn den drivkraft som får mennesker og
engler til å handle. Den er også et kraftens prinsipp. Tro er kraft. Der hvor
det er kraft, er det tro, og der det ikke finnes kraft, er det ingen tro. Derfor 

20

EVANGELIET OG ET PRODUKTIVT LIV LÆRERHÅNDBOK



Spør:

• Hva er noen eksempler fra Skriftene som illustrerer at tro er kraft? (Se for
eksempel Ether 12:7-22.)

• Hvordan øker disse eksemplene deres forståelse av tro?

Be elevene fortelle om noen erfaringer hvor de har blitt velsignet ved tro.

Les følgende forklaring på tro:

Spør:

• Hva lærer dette dere om hvordan dere kan få større tro?

• På hvilke måter ville større tro gi dere kraft til å forbedre deres timelige
omstendigheter?

Skriv følgende ord øverst på tavlen: Utdannelse, Arbeid og Familie.

Spør: Hvordan kan det å styrke vår tro på Jesus Kristus hjelpe oss på hvert av
disse områdene?

Skriv elevenes svar på tavlen. (Hjelp elevene å forstå at når vi adlyder Guds bud,
kan vi i mye større grad nyte Åndens veiledning i våre timelige anliggender. Herren
kan gi oss muligheter til å lære og utvikle våre ferdigheter, talenter og evner.)

Be elevene skrive en kort erklæring under «Notater og inntrykk» i elevhåndboken
om hvordan de mener at tro og lydighet kan hjelpe dem å forbedre seg både
åndelig og timelig. Be noen elever lese det de skrev.

Bær vitnesbyrd om at hvis de gjør sitt beste for å etterleve evangeliet, vil Herren
velsigne dem i deres åndelige og timelige anliggender.

Herren har lovet at han vil hjelpe oss med det vi trenger.

Skriv på tavlen: Be om hjelp til både åndelige og timelige saker. Under denne over-
skriften skriver du følgende skriftstedhenvisninger i én kolonne:

• Alma 34:20

• Alma 34:21

• Alma 34:22

«Å ha tro på Jesus Kristus betyr å ha slik tiltro til ham at vi adlyder hva som
helst han befaler. Der det ikke er lydighet, er det ingen tro. På samme måte
finnes bare sann lydighet der hvor det er tro. Når vi har tro på Jesus Kristus
og er hans lydige disipler, vil vår himmelske Fader tilgi oss våre synder og
forberede oss til å vende tilbake til ham.» (Gospel Principles [1997], 118.)

sier Joseph Smith: “Tro er ikke bare det prinsipp som bevirker handling,
men også det prinsipp som gir kraft til alle intelligente vesener, enten
det er i himmelen eller på jorden.” Tro virker i alle sammenhenger. Alle
intelligente vesener – enten det er guder, engler, ånder eller mennesker –
alle virker ved denne kraft.» (A New Witness for the Articles of Faith
[1985], 164.)
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• Alma 34:23

• Alma 34:24

• Alma 34:25

• Alma 34:26

La elevene lese og fortelle om en anvendelse av hvert skriftsted i vår tid. Be dem
skrive i sine elevhåndbøker hva de ønsker å be om i de kommende ukene.

Vis bilder av jorden og noen av dens dyr (hvis du har dem tilgjengelig, kan du
bruke Kunst inspirert av evangeliet [art. nr. 24735 170] bilde nr. 100, «Skapelsen –
levende skapninger» og nr. 600, «Verden»). Les Lære og pakter 104:14-18 sammen
med elevene og spør:

• Hva lærer disse versene oss om forholdet mellom Herren og jorden?

• Hva sier de om Herrens evne til å gi sine barn det de trenger?

• Hvilket ansvar har vi når det gjelder å kvalifisere oss for Herrens hjelp?

Be to eller tre elever gi noen eksempler fra sitt eget liv på at tro i kombinasjon
med gjerninger har ført til velsignelser, som for eksempel i forbindelse med
arbeid eller utdannelse.

Herren vil ikke befale oss i alle ting. Vi må være ivrig engasjert i mange gode
saker.

Be elevene tenke på forrige gang de gjorde en god gjerning for noen uten at de
ble bedt om å gjøre det. Spør deretter:

• Hvorfor gjorde dere det?

• Hva følte dere når dere hadde gjort det?

Be elevene skrive med egne ord hva Lære og pakter 58:26-27 (Kjenn Skriftene)
lærer oss. Be to eller tre av dem lese det de skrev.

Spør:

• Hva vil det si å «arbeide ivrig»?

• Nevn noen gode saker i deres liv som vil velsigne dere, deres familie og andre?

• Hvilke gode timelige saker arbeider dere med?

Henvis til eldste Bruce R. McConkies uttalelse på side 35 i elevhåndboken.

Spør: Hvilke retningslinjer vil dere gi for å finne balansen mellom vår tro og
våre gjerninger?

Minn elevene på at Herren i gjenopprettelsens første tid ga Oliver Cowdery tilla-
telse til å oversette fra gullplatene. Les Lære og pakter 9:7-8 sammen med elevene.

Spør:

• Hva annet skulle, ifølge første halvdel av vers 8, Oliver Cowdery ha gjort
istedenfor bare å be Herren om hjelp?

• Hva kan vi lære av Oliver Cowderys erfaring med å søke Herrens hjelp?
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Når vi trofast vender oss til Herren, vil han hjelpe oss å forstå hvordan vi kan
forbedre oss og hjelpe andre.

Les følgende uttalelse av eldste Joseph B. Wirthlin, medlem De tolv apostlers
quorum, som illustrerer Herrens medlidenhet med andre:

Spør: Hvilke tegn ser du i Kirken på at Herren også i dag er opptatt av våre time-
lige behov?

Bruk spørsmålene under «Punkter å grunne på» på side 37 i elevhåndboken til
en drøfting i klassen.

President Gordon B. Hinckley forklarte prinsippet bak Det vedvarende utdan-
nelsesfond. La elevene lese hans første uttalelse på side 36 i elevhåndboken og
prøve å finne ut hvordan Det vedvarende utdannelsesfond kan være til velsig-
nelse for dem selv og andre.

FORSLAG TIL ELEVOPPGAVER

� Be elevene intervjue en eller to personer i nabolaget som har fremmet sin utdan-
nelse eller sin karriere ved hjelp av videreopplæring. Elevene skulle så skrive et
avsnitt om hver person de har intervjuet og oppsummere hvilke fremskritt ved-
kommende har gjort siden han eller hun fullførte sin utdannelse, og hvordan
vedkommendes evne til å hjelpe andre både i og utenfor Kirken har forandret seg.

� Drøft med elevene spesifikke måter de mener utdannelse og lønnet arbeid vil
bidra til deres evne til å tjene i Herrens kirke, så vel som å forsørge sin familie.

� Drøft hvilken sammenheng det er mellom hvordan vi bruker vår tid og prinsippet
om å arbeide ivrig for gode saker.

«Jeg kan lett forestille meg de deformerte bena til en mann som aldri hadde
kunnet gå, og tårene som strømmer nedover en enkes kinn mens hun følger
sin eneste sønns døde legeme til graven. Jeg ser den sultnes tomme blikk,
den sykes skjelvende hender, hører den fordømtes bedende stemme, ser den
utstøttes utrøstelige blikk. De strekker seg alle mot en ensom mann, en mann
uten rikdom, uten hjem, uten anseelse.

Jeg ser denne mannen, den levende Guds Sønn, se på hver enkelt av dem
med uendelig medlidenhet. Med en berøring av sin hellige hånd gir han
motløse trøst, helbreder syke og frigjør fordømte. Et ord fra ham, og den
døde reiser seg fra båren, og enken omfavner sin gjenoppvekkede sønn.»
(«Inspirert velferd i Kirken», Liahona, juli 1999, s. 89.)
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6 FORSØRG DEG SELV,
FAMILIEN OG ANDRE
INNLEDNING

Timelige ansvarsoppgaver henger sammen
med åndelig vekst. Det er for eksempel en
sammenheng mellom å holde Herrens bud
og det å forsørge vår familie økonomisk.
Hjelp elevene å bli klar over sine priorite-
ringer og sette seg verdige mål. Herren kan
hjelpe oss å oppfylle vårt ansvar for å forsørge
våre kjære når vi legger og følger planer for
å forbedre våre timelige omstendigheter.

VIKTIGE PRINSIPPER

• Det timelige og det åndelige går hånd i hånd.

• Våre prioriteringer skulle gjenspeile evangeliets prinsipper.

• Fedre har ansvar 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.

UNDERVISNINGSFORSLAG

Det timelige og det åndelige går hånd i hånd.

Skriv ordet timelig på tavlen, og spør elevene hva de tror det betyr. Du kan gjerne
lese en definisjon i en ordbok. Hjelp dem å forstå at det har med tid, det jordiske
liv og verdslige saker å gjøre, ikke det som er åndelig eller hellig.

Spør:

• Nevn noen bud som kan virke timelige. (Skriv svarene på tavlen.)

• Hvorfor virker disse budene timelige og ikke åndelige?

• Hvorfor er det ikke riktig å tro at det vi gjør på søndag er åndelig, mens det
vi gjør de andre dagene bare er timelig?

Les Lære og pakter 29:34-35 sammen med elevene, og drøft hvordan budene
som står på tavlen, påvirker både de timelige og de åndelige aspektene i livet.

Les eller gjenfortell følgende uttalelse av president George Q. Cannon, som var
rådgiver i Det første presidentskap:

«Frelsesplanen omfatter alt som henhører til mennesker i kjødet på jorden.
Fra Guds synsvinkel finnes det intet skille mellom det som er åndelig og det
som er timelig. Han bruker dette uttrykket i åpenbaringer til oss fordi han 
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Spør:

• Hvordan kan åndelig styrke hjelpe våre timelige eller materielle behov?

• Hvordan står det å tjene til livets opphold i forhold til vår åndelige vekst?

Våre prioriteringer skulle gjenspeile evangeliets prinsipper.

Les eller gjenfortell følgende eksempel:

En nylig hjemvendt misjonær hadde vanskelig for å få seg jobb. Han fant til
slutt to ledige stillinger. Den jobben som var best betalt, innebar at han måtte
arbeide på søndager. Han resonnerte: «Jeg vet at det er viktig å gå i kirken, men
dette er et veldig godt jobbtilbud. Og selv om jeg må arbeide på søndager, er jeg
redd for at om jeg ikke tar denne jobben, vil jeg aldri kunne oppfylle mine øko-
nomiske forpliktelser.»

Spør: Hvilke viktige prinsipper i evangeliet skulle denne personen ta i betraktning?
(Skriv svarene på tavlen.)

La elevene lese Matteus 22:36-39, og spør dem hva disse versene lærer oss om
prioriteringer.

Gjennomgå eldste Russell M. Nelsons uttalelse på side 41 i elevhåndboken sammen
med elevene.

Spør:

• Hvordan kan korrekte prinsipper være en beskyttelse for oss?

• Hvordan kan vi lære oss å prioritere riktig?

Forklar at ettersom Gud er like interessert i vår timelige velferd som vår åndelige
velferd, vil han hjelpe oss med begge aspekter av vårt liv så lenge vi prioriterer
ham først.

Les eller gjenfortell følgende råd fra president Ezra Taft Benson:

«Vi må sette Gud foran alt annet i vårt liv. Han må komme først, akkurat som
han sier i det første av sine ti bud: “Du skal ikke ha andre guder foruten meg”
(2. Mosebok 20:3).

Når vi setter Gud først, faller alt annet inn på sin rette plass, eller det glir ut av
vårt liv. Vår kjærlighet til Herren vil bestemme fordringene på vår kjærlighet,
kravene på vår tid, interessene vi arbeider videre med, samt vår prioritering.

Vi skulle sette Gud foran alle andre...

tilpasser seg våre omstendigheter og vår synsmåte, men for ham finnes intet
skille mellom timelige og åndelige ting.

Det finnes intet skille mellom åndelig frelse ... og timelig frelse. Gud er like
glad i vårt legeme som i vår ånd... Gud gir åpenbaringer for sine barns time-
lige frelse – med andre ord for deres legemers frelse – og deres oppgave er
like viktig, som hans åpenbaringer som angår deres ånd.» (Gospel Truth:
Discourses and Writings of President George Q. Cannon, red. Jerreld L. Newquist,
2 bind [1957-74], 2:310.)
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Be elevene gi eksempler på hva de ville sluttet med hvis de satte Gud først. 

La elevene slå opp «Notater og inntrykk» i elevhåndboken og skrive tre viktige
avgjørelser som de vet at de må ta i nær fremtid. Be dem beskrive hvordan riktige
prioriteringer vil påvirke hver avgjørelse.

Fedre har ansvar 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.

Be elevene gå ut fra at noen ikke mener det er deres ansvar å forsørge og ha
omsorg for seg selv og sin familie. De mener at det er andres ansvar å forsørge dem.

Les Lære og pakter 42:42 og 56:17 sammen med elevene, og spør deretter: Hvorfor
tror dere selvhjulpenhet er et viktig prinsipp i evangeliet?

Skriv Farens ansvarsoppgaver og Morens ansvarsoppgaver på tavlen.

Del klassen i tre grupper. Be den første gruppen om å studere president Gordon B.
Hinckleys råd på side 42 i elevhåndboken. Be den andre gruppen om å studere
Det første presidentskap og De tolv apostlers quorums uttalelse i erklæringen om
familien og president Spencer W. Kimballs uttalelse på side 42 i elevhåndboken.
Be den tredje gruppen om å studere eldste Bruce R. McConkies uttalelse på side
42-43 i elevhåndboken.

La en representant for hver gruppe skrive farens og morens ansvarsoppgaver på
tavlen, ifølge det som står i deres tildelte leseoppdrag.

Spør:

• Hva er den generelle forskjellen på en fars og en mors ansvarsoppgaver?

• Hvilke av ansvarsoppgavene som står på tavlen, har de felles?

Hvis en eller annen ønsker å gifte seg med deg utenfor templet, hvem vil
du da strebe etter å behage – Gud eller et menneske? Hvis du insisterer på
et tempelekteskap, vil du behage Herren og velsigne den annen part. Hvor-
for? Fordi vedkommende enten vil bli verdig til å reise til templet – noe
som ville være en velsignelse – eller gå sin vei – noe som også kan være en
velsignelse – for ingen av dere skulle ønske å dra i fremmed åk med vantro
(se 2. Korinterbrev 6:14).

Du skulle gjøre deg verdig til å reise til templet. Da vil du vite at det ikke
finnes noen som er god nok til at du kan gifte deg med ham eller henne
utenfor templet. Hvis slike personer er så gode, vil de selv sette seg i en slik
tilstand at de også kan gifte seg i templet.

Vi velsigner vår neste mest når vi setter det første bud først...

Gud elsker oss; djevelen hater oss. Gud ønsker at vi skal ha en fylde av
glede som han har. Djevelen ønsker at vi skal være ulykkelige, slik som
han er. Gud gir oss bud for å velsigne oss. Djevelen vil ha oss til å bryte
disse bud for å forbanne oss.» («Det store bud – elsk Herren», Lys over
Norge, juli 1988, s. 3.)

26 FORSØRG DEG SELV, FAMILIEN OG ANDRE

EVANGELIET OG ET PRODUKTIVT LIV LÆRERHÅNDBOK



Les følgende uttalelse av president Gordon B. Hinckley:

FORSLAG TIL ELEVOPPGAVER

� La elevene besvare følgende spørsmål under «Notater og inntrykk» i
elevhåndboken:

• Hva tror du det vil si å være en god forsørger?

• Hvordan er forsørgerrollen forskjellig for en far og en mor? Hva sørger hver
av dem for?

• Hva gjør du som vil gjøre deg i stand til å bli en god forsørger for deg selv og
din familie?

«For noen år siden ga president Benson et budskap til Kirkens kvinner. Han
oppfordret dem til å slutte i jobben og gi sin tid til sine barn. Jeg støtter
hans standpunkt.

Men likevel er jeg klar over, som han, at det finnes kvinner (det har faktisk
blitt mange) som må arbeide for å forsørge familien. Til dere sier jeg: Gjør
deres beste. Hvis dere har heltidsjobb, håper jeg dere gjør det for å kunne
dekke de grunnleggende behov og ikke bare fordi dere ønsker et flott hus,
kostbare biler og annen luksus. Det største arbeid en mor noen gang kan
utføre, er å oppfostre, undervise, oppløfte, oppmuntre og oppdra sine barn
i rettferdighet og sannhet. Det er ingen annen som fullt ut kan ta hennes plass.

Det er nesten umulig å være husmor på heltid og ha en heltidsjobb. Jeg vet
at enkelte av dere strever med avgjørelser i denne forbindelse. Jeg gjentar:
Gjør deres beste. Dere kjenner deres omstendigheter, og jeg vet at dere er
svært opptatt av deres barns velferd. Hver enkelt av dere har en biskop som
vil gi dere råd og hjelp. Hvis dere føler behov for å snakke med en kvinne
som forstår, må dere ikke nøle med å ta kontakt med Hjelpeforeningens
president.» («Kirkens kvinner», Lys over Norge, jan. 1997, s. 66.)
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7 ANERKJENN OG UTVIKLE DINE
TALENTER OG FERDIGHETER
INNLEDNING

Vi kommer til jorden med unike kombinasjoner av
talenter og evner som vi videreutvikler gjennom våre
erfaringer i jordelivet. Frykt og tvil har hindret noen i
å utvikle sine talenter og evners fulle potensial. Hjelp
dine elever å gjenkjenne sine egne talenter og evner og
bestemme seg for å utvikle dem gjennom hengivenhet,
besluttsomhet og hardt arbeid. De talenter og evner
Kirkens medlemmer har, er kilder til velsignelser når
de med glede deles med andre.

VIKTIGE PRINSIPPER

• På grunn av vår utvikling i det førjordiske liv, kommer vi alle til jorden med en
unik kombinasjon av talenter og ferdigheter.

• Når vi stoler på Ånden, vil Herren hjelpe oss å anerkjenne og utvikle våre talenter
og ferdigheter.

• Herren vil hjelpe oss å overvinne tvil og frykt når vi søker hans hjelp til å
utvikle våre talenter og ferdigheter.

• Det krever arbeid av den enkelte å utvikle talenter og ferdigheter.

UNDERVISNINGSFORSLAG

Delvis på grunn av vår utvikling i det førjordiske liv, kommer vi alle til jorden
med en unik kombinasjon av talenter og ferdigheter.

Be elevene nevne noen begavede eller dyktige mennesker, og skriv svarene deres
på tavlen. Spør:

• Hvor lang tid tar det å utvikle slike ferdigheter disse menneskene har?

• Hvordan kan talenter og evner brukes til fordel for andre?

• Hvorfor kan det virke som om noen er født med visse talenter og evner?

Les eller gjenfortell følgende uttalelse av eldste Bruce R. McConkie, som var
medlem av De tolv apostlers quorum:

«Enhver er i dette liv begavet med talenter og evner som vedkommende i
det førjordiske liv gjorde seg berettiget til å motta. Ved lydighet mot lover i
foruttilværelsen ervervet noen seg ett talent og noen et annet, og alle har
med seg til jordelivet de talenter og evner de tilegnet seg der. (Abr. 3:22-23.)»
(Doctrinal New Testament Commentary, 3 bind [1966-73], 1:688).
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Spør elevene:

• Hvorfor er det viktig å utvikle de talenter vi har med oss fra vårt førjordiske liv?

• På hvilke måter kan våre talenter hjelpe oss å avgjøre hva slags arbeid vi
skal søke?

• Hvordan kan vi bruke disse talentene i vårt yrke?

• Hvordan kan vi bruke disse talentene til å ta oss av familien?

• Hvilke talenter kan være spesielt nyttige for en mor når hun skal oppfostre barn?

Når vi stoler på Ånden, vil Herren hjelpe oss å anerkjenne og utvikle våre
talenter og ferdigheter.

Spør: Hvordan kan vi finne ut hva våre talenter og evner er? Svarene kan inn-
befatte:

• Se hva vi er gode til.

• Spørre andre, f.eks. foreldre og venner, hva de mener våre talenter er.

• Ta en prøve for å evaluere interesser og ferdigheter. Disse kan ofte tas på skoler
eller arbeidskontorer.

• Lære om forskjellige ferdigheter eller talenter ved å lese, observere eller snakke
med andre.

• Konsentrere oss om noen få interesseområder ved hjelp av mennesker som er
dyktige innen disse områdene og kan gi råd og veiledning.

• Be om Herrens veiledning.

• Lese vår patriarkalske velsignelse med bønnens hjelp.

• Benytte vår fritid til å undersøke og utvikle nyttige ferdigheter.

Be elevene skrive noen av sine talenter under «Notater og inntrykk» i elevhånd-
boken og beskrive hvordan de har tenkt å utvikle dem.

Be elevene nevne en person som er svært dyktig eller begavet i følgende områder,
og forklare hvorfor vedkommende har imponert dem:

• Et fag eller yrke

• Musikk, kunst eller tilsvarende talent

• En ferdighet som har med hjemmet eller en hobby å gjøre

La elevene lese 1. Nephi 17:7-11, 16 og 18:1-2.

Spør:

• Hvilke talenter og evner brukte Nephi til å utføre Herrens ærend? (Han var i
stand til å utvinne malm og lage sitt eget verktøy.)

• Hva gjorde Herren for å hjelpe Nephi? (Herren viste Nephi hvor han kunne
finne malmen og hvordan han skulle bygge skipet.)

Hjelp elevene å forstå at ved å stole på Herren var Nephi i stand til å bruke og
utvikle sine talenter.

La elevene lese 2. Nephi 5:15-17.

Spør: Hvorfor tror dere Nephi var i stand til å lære sitt folk å gjøre alle disse
tingene? (Han hadde lært og utviklet disse ferdighetene tidligere.)
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Herren vil hjelpe oss å overvinne tvil og frykt når vi søker hans hjelp til å
utvikle våre talenter og ferdigheter.

La elevene lese Moses 6:31. Tegn følgende skala på tavlen:

(Engstelig) 1—2—3—4—5—6—7—8—9—10 (Selvsikker)

Be elevene velge et tall på skalaen som viser hvordan de tror Enok kan ha følt seg
når det gjaldt hans egne evner. (De vil sannsynligvis velge et lavt tall.) Be dem
fortelle om tilfeller hvor de sto overfor en oppgave som de ikke følte seg i stand til
å gjennomføre eller utføre bra, og så fortelle hva de gjorde for å møte utfordringen.

Be en elev lese Moses 7:13 og påpeke hva Enok klarte å oppnå.

Be elevene velge et tall på skalaen som viser hvordan de tror Enok kan ha følt
seg da. Spør hva de tror gjorde Enok mer selvsikker.

La en elev lese Moses 6:32-34. Spør:

• Hvordan hjalp Herren Enok å overvinne sin tvil og frykt?

• Hvilke prinsipper i disse skriftstedene kan vi anvende på oss selv for å styrke
vår selvtillit?

Spør elevene hvilke råd de ville ha gitt i følgende situasjoner:

1. En ung mann eller kvinne fikk større selvtillit mens han eller hun utførte en
vellykket misjon. Etter å ha vendt hjem har imidlertid han eller hun manglet
den nødvendige selvtillit til å finne et meningsfylt arbeid eller ta utdannelse.

2. En ung prestedømsleder er usikker på hvordan han skal finne balansen
mellom sitt kall i Kirken og sin utdannelse.

3. Et ungt ektepar er bekymret for sin evne til å forsørge barn økonomisk.

Skriv Ikke gi opp og Ikke stopp på tavlen.

Les eller gjenfortell følgende opplevelse:

Eldste Jeffrey R. Holland, et medlem av De tolv apostlers quorum, fortalte at
han som ung mann tok med seg sin unge familie tvers over USA fra St. George,
Utah, til Boston, Massachusetts, for å ta universitetsstudier. De hadde bare kjørt
ca. 55 km da bilen streiket. Eldste Holland forlot sin hustru, Pat, og to små barn
i bilen mens han gikk til nærmeste by for å få hjelp. Etter å ha hentet hjelp og
etter at bilen var reparert og kjørt tilbake til St. George for å kontrolleres, kjørte
de igjen avgårde, bare for å oppleve at bilen igjen streiket ca. fem meter fra der
den streiket forrige gang.

30 år senere, da barna var voksne og gift, kjørte eldste Holland og hans hustru
forbi det stedet hvor han hadde etterlatt dem for å gå og hente hjelp. Da han
tenkte tilbake på denne hendelsen, sa han at han så seg selv som en motløs ung
mann. Han sa: «Skuldrene hans så ut til å synke litt sammen, og vekten av en
ung fars frykt syntes i stegene hans... Mens jeg innbilte meg dette, kunne jeg
ikke la være å rope til ham: “Ikke gi opp, gutt. Ikke stopp. Fortsett å gå. Fortsett
å prøve. Det finnes hjelp og lykke foran deg – i mengder – 30 år av det hittil, og
enda blir det mer. Løft hodet. Det vil gå bra til slutt. Stol på Gud og tro på det
gode som skal komme.” » («En yppersteprest for de goder som skulle komme»,
Liahona, jan. 2000, s. 42.)

Spør: Hvordan kan vi få hjelp til å overvinne tvil og frykt ved ikke å gi opp?
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Be en elev lese president Gordon B. Hinckleys råd på side 48 i elevhåndboken.
Spør: Hva i president Hinckleys råd gjør inntrykk på deg?

Det krever arbeid av den enkelte å utvikle talenter og ferdigheter.

Vis elevene et bilde av en du beundrer, og forklar hvorfor du ser på denne
personen som begavet. Alternativt kan du vise et bilde av en idrettsutøver, en
konsertpianist, en leder eller en annen begavet person. En lokal avis kan være
en god kilde til å finne et bilde av en som kan brukes som eksempel. Spør:

• Hvordan blir slike personer så dyktige? (De utvikler ofte sine talenter
gjennom mye øving og store anstrengelser.)

• Hvilken rolle spiller arbeid og øving når det gjelder å utvikle talenter?

• Kan vi alle, om vi øver hardt nok, bli konsertpianister? Hvorfor?

• Hva skjer med vårt talent om det ikke anvendes eller utvikles?

Les eller gjenfortell følgende uttalelse av president James E. Faust, rådgiver i Det
første presidentskap:

Følgende to historier fra president Grants liv viser hvordan han utviklet ferdig-
heter på områder hvor han i utgangspunktet hadde begrensede evner:

• Da Heber J. Grant var barn, hadde han liten idrettserfaring. Han meldte seg
inn i en baseballklubb, men han måtte spille sammen med de yngre spillerne.
Han forklarte:

«En av årsakene til dette var at jeg ikke kunne kaste ballen fra ett fristed til et
annet. En annen årsak var at jeg manglet fysisk styrke til å løpe og slå godt nok.
Når jeg tok imot ballen, pleide guttene å rope: “Kast den hit, din pyse!” Så
mange morsomheter gjorde mine yngre venner seg på min bekostning at jeg
høytidelig lovet meg selv at jeg en dag skulle spille på topplaget som skulle
vinne Utah-mesterskapet.

Min mor tok inn losjerende på den tiden, og jeg pusset støvlene deres til jeg
hadde spart opp en dollar som jeg kjøpte en baseball for. Time etter time til-
bragte jeg med å kaste den mot låveveggen til naboen... Ofte verket armen så
jeg knapt kunne sove om kvelden. Men jeg fortsatte å trene, og en dag greide
jeg å komme med på B-laget i klubben vår. Litt senere meldte jeg meg inn i en
bedre klubb, og en dag stilte jeg på topplaget som vant territoriemesterskapet.
Ettersom jeg nå hadde oppfylt det løftet jeg hadde gitt meg selv, trakk jeg meg
tilbake fra baseballarenaen.» («Work, and Keep Your Promises», Improvement
Era, jan. 1900, 196-97.)

• Som ung mann bestemte Heber J. Grant seg for «at han en dag skulle bli
bokholder i Wells Fargo and Company’s bank. På den tiden ble alle bankens
opptegnelser ført med penn, og et av kravene for å kunne bli en god bokhol-
der var å være dyktig til å skrive. Det første han gjorde for å sikre seg denne
jobben og nå sitt mål, var å bli dyktig med pennen, så han satte i gang med
å øve seg til å bli skriver. 

«President [Heber J.] Grant hadde et yndlingssitat fra Ralph Waldo Emerson
som motto: “Det vi vedblir å gjøre, blir lettere å utføre – ikke fordi tingen i
seg selv endres, men fordi vår evne til å gjøre det blir større.” » («Kraften i
selvbeherskelse», Liahona, juli 2000, s. 52.)
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«I begynnelsen var håndskriften hans så stygg at da to av hans venner så
på den, sa den ene: “Den skriften ser ut som kråketær.” “Nei,” sa den andre,
“det ser ut som om lynet har slått ned i et blekkhus.” Dette rammet Heber
Grants stolthet, og idet han slo knyttneven i skrivebordet, sa han: “En dag
skal jeg være i stand til å gi dere undervisning i skrivedyktighet.” …

Da Heber fremdeles var i tenårene og arbeidet som sekretær på kontoret til for-
sikringsfirmaet H.R. Mann & Co., ble han tilbudt tre ganger så høy lønn for å
reise til San Francisco som skriver. Senere ble han lærer i skrivekunst og bok-
holderi ved University of Deseret (University of Utah).» (Bryant S. Hinckley,
Heber J. Grant: Highlights in the Life of a Great Leader [1951], 39-40.)

Da Heber var 19 år gammel, hadde han nådd sitt mål om å arbeide ved Wells
Fargo and Company (se Hinckley, Heber J. Grant, 42).

Spør: Hvorfor kommer de fleste gode resultater av hardt arbeid?

Oppfordre elevene til å utvikle sine talenter og evner. Les eller gjenfortell følgende
uttalelse av president Gordon B. Hinckley:

FORSLAG TIL ELEVOPPGAVER

� Be elevene lage en liste over det de tror er deres talenter og evner, under «Notater
og inntrykk» i elevhåndboken. Be så elevene om å få en de respekterer til å lage
en liste over det han eller hun mener er elevens talenter og evner. Be elevene
sammenligne sine to lister og velge ut to talenter eller evner de vil fokusere spe-
sielt på å videreutvikle.

� Når elevene har utpekt noen av sine talenter og evner, ber du dem om å vurdere
hvilke av dem som kan føre til et meningsfylt yrke. Spør deretter: Hvis ingen av
talentene og evnene dere utpekte har noe direkte å gjøre med yrkesferdigheter,
kan noen av dem brukes til å bidra til en positiv atmosfære på arbeidsplassen?
Hvordan?

«Jeg kan ikke ønske noe bedre for dere enn at deres liv skal være fruktbart,
at deres tjeneste skal være hengiven og frivillig, at dere bidrar til kunnskapen
og velværet i den verden dere lever i, og at dere gjør det ydmykt og trofast for
deres Gud. Han elsker dere. Vi elsker dere. Vi vil at dere skal være lykkelige
og vellykket og bidra betydelig til den verden dere lever i, og til fremgang
for Herrens store og majestetiske verk.» («En profets rettledning og bønn
for ungdom», Liahona, april 2001, s. 40.)

32 ANERKJENN OG UTVIKLE DINE TALENTER OG FERDIGHETER

EVANGELIET OG ET PRODUKTIVT LIV LÆRERHÅNDBOK



8 VI KAN ALLE HJELPE TIL MED Å
BYGGE OPP GUDS RIKE PÅ JORDEN
INNLEDNING

Alle medlemmer av Kirken har noe å bidra med
for å bygge opp Guds rike. De beste stedene å
gjøre dette på er i våre egne hjem, i våre egne
menigheter og i våre egne staver. Hjelp elevene
å forstå at i Herrens tjeneste er det ikke viktig
hvor vi tjener, men hvordan. Det å bidra aktivt
til rikets oppbyggelse, uansett på hvilket plan
det er, vil velsigne oss og hjelpe oss å vokse
og utvikle oss på utallige måter.

VIKTIGE PRINSIPPER

• Vi kan bidra til å bygge opp Guds rike ved å leve rettskaffent.

• Enkeltpersoner og familier styrkes gjennom aktivitet i Kirken.

• Vi skulle tjene villig hvor enn vi er.

• Vi blir velsignet når vi tjener i Guds rike.

UNDERVISNINGSFORSLAG

Vi kan bidra til å bygge opp Guds rike ved å leve rettskaffent.

Skriv Guds rike på tavlen. La elevene fortelle hva de tror Guds rike er. Be så en
elev lese innledningen til kapittel 8 i elevhåndboken (s. 53) for klassen.

Les eller gjenfortell følgende oppfordring fra president Gordon B. Hinckley:

Spør: Hvorfor spiller alle medlemmer en viktig rolle for Kirkens vekst?

Be elevene foreslå noen holdninger det enkelte medlem av Kirken kan ha og ting
de kan gjøre for å styrke Kirken. Skriv svarene på tavlen. Dette kan bl.a. være å:

• Være lykkelig.

• Være positiv.

• Be og studere Skriftene daglig (se Josva 1:8 [Kjenn Skriftene]). 

• Omvende seg fra sine synder (se L&p 58:42-43 [Kjenn Skriftene]).

«Jeg innbyr hver eneste en av dere, hvor dere enn måtte være som med-
lemmer av denne kirken, til å stå på deres føtter og med en sang i hjertet
bevege dere fremover, etterleve evangeliet, elske Herren og bygge opp riket.
Sammen skal vi holde kursen og bevare troen, for Den allmektige er vår
styrke.» («Hold ut – bevar troen», Lys over Norge, jan. 1996, 72.)
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• Være verdig til å få tempelanbefaling.

• Lytte til profetens råd (se L&p 1:38 [Kjenn Skriftene, L&p 1:37-38]).

• Trofast utføre kall i Kirken.

• Betale full og ærlig tiende (se Malaki 3:8-10 [Kjenn Skriftene]).

• Delta på Kirkens møter.

• Ha familiens hjemmeaften.

Spør: Hvordan kan hver av holdningene og handlingene som står på tavlen,
styrke Kirken?

Spør elevene: Hvordan kan vi styrke oss selv som medlemmer av Guds rike?

Forklar at president Gordon B. Hinckley i en tale til ungdom og unge enslige
voksne ga oss seks måter å styrke oss selv på mot de utfordringene vi møter (se
«En profets rettledning og bønn for ungdom», Liahona, april 2001, s. 30). Lag en
liste over de seks måtene på tavlen, og be elevene gi eksempler på eller innsikt i
forbindelse med profetens råd:

1. Vær takknemlig.

2. Vær smart.

3. Vær ren.

4. Vær trofast.

5. Vær ydmyk.

6. Be ofte.

Enkeltpersoner og familier styrkes gjennom aktivitet i Kirken.

La en elev lese president Thomas S. Monsons historie på side 54 i elevhåndbo-
ken for klassen. Spør:

• Hvilken sammenheng har «varme glør» med aktivitet i Kirken?

• Hva kan vi gjøre for å holde oss aktive i Kirken og oppfylle våre forpliktelser
overfor Herren?

Les og drøft følgende liste som ble gitt av president Ezra Taft Benson (du kan
gjerne lage en overheadplansje eller et utdelingsark av den):

1. Vi må være Jesu Kristi evangeliums “lys” for andre...

2. Vi må søke anledninger til å fortelle andre om evangeliets budskap...

3. Vi skulle gjøre alt vi kan for å bidra til å forberede våre sønner og våre
barnebarn til å reise på misjon...

4. Våre hjem skulle være steder for tilflukt, kjærlighet og harmoni...

5. Vi skulle søke templets velsignelser og ordinanser...

6. Vi har plikt til å utføre tempelarbeid for våre avdøde slektninger...

7. Som familier skulle vi strebe etter å bli selvhjulpne...

8. Prestedømsbærere må ha tilsyn med og omsorg for quorumsmedlemmer
og deres familier gjennom organisert hjemmeundervisning...
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Foreslå at elevene velger ut og arbeider med å forbedre seg på tre områder fra
president Bensons liste i de kommende ukene. Be dem skrive hva de har tenkt å
gjøre for å forbedre seg på hvert område de har valgt, under «Notater og inntrykk»
i elevhåndboken. Oppfordre dem til å fortelle om sine erfaringer i en fremtidig
klasse.

Vi skulle tjene villig hvor enn vi er.

Be en elev om å fremsi eller lese Mosiah 2:17 (Kjenn Skriftene). Be elevene forklare
hva det betyr for dem.

I Kirkens tidlige tid ba Herren de hellige samle seg nær Kirkens hovedkvarter, som
for eksempel Kirtland, Ohio; Jackson County, Missouri; Nauvoo, Illinois; og Utah.

Spør: Hvor skulle Kirkens medlemmer samle seg i dag?

Som hjelp til å besvare dette spørsmålet kan du lese eller gjenfortelle følgende
uttalelse av Det første presidentskap i et brev datert 1. desember 1999, hvor de
bekreftet det råd prestedømslederne hadde gitt i lang tid om viktigheten av at
medlemmene bygger opp Kirken i sitt eget land:

Spør: Hvorfor er det viktig å bygge opp Guds rike i vårt eget land?

Les følgende uttalelse av eldste Bruce R. McConkie, som var medlem av De tolv
apostlers quorum:

«Sions staver blir ... organisert helt til jordens ender. La oss i denne sammen-
heng grunne over følgende sannheter: En Sions stav er en del av Sion. Man
kan ikke danne en Sions stav uten å danne en del av Sion. Sion er de rene av
hjertet, og vi oppnår et rent hjerte gjennom dåp og ved lydighet. En stav har
geografiske grenser. Å danne en stav er som å grunnlegge en hellighetens
by. Enhver stav på jorden er innsamlingsstedet for Israels tapte får som bor
i dens område.

Innsamlingsstedet for peruanere er i Sions staver i Peru, eller på de stedene
som snart vil bli staver. Innsamlingsstedet for chilenere er i Chile, for boli-
vianere i Bolivia, for koreanere i Korea og så videre over hele jordens lengde

«Når Kirkens medlemmer over hele verden blir boende i sitt hjemland og
arbeider for å bygge opp Kirken der, vil de selv og Kirken som helhet høste
store velsignelser. Staver og menigheter over hele verden vil bli styrket, og
slik vil det bli mulig å dele evangeliets velsignelser med enda flere av vår
himmelske Faders barn.

Vi vet at Kirkens medlemmer over hele verden vil bli velsignet når de gir
akt på dette råd og arbeider for å styrke sine lokale enheter av Kirken og
sine lokalsamfunn.» («Counsel about Immigration», Ensign, mars 2000, 79.)

9. Vi skulle delta i Kirkens programmer og aktiviteter, holde sabbaten hel-
lig, være tilstede på møtene, ta imot de kall vi får og foredle disse kallene...

10. «Ethvert voksent medlem skulle betale full tiende og bidra med et gene-
røst fasteoffer.» («Styrk dine staver», Lys over Norge, aug. 1991, s. 3.)
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Spør:

• Hva sa eldste McConkie om Sion?

• Hva vil det si å være en «gjennomsyrende innflytelse»?

• På hvilke måter kan Kirken være en gjennomsyrende innflytelse i et land?

Be elevene fortelle om medlemmer av Kirken de kjenner som er en gjennomsy-
rende innflytelse i sin gren, sin menighet, sin stav eller sitt lokalsamfunn, og
hvordan de spiller en viktig rolle og er til velsignelse for andre.

Vi blir velsignet når vi tjener i Guds rike.

La elevene lese uttalelsen av eldste Derek A. Cuthbert på side 55-56 i elevhånd-
boken. Be dem peke på velsignelsene av tjeneste. Oppfordre elevene til å gi
eksempler fra sine egne erfaringer.

FORSLAG TIL ELEVOPPGAVER

� Be elevene peke på spesifikke områder av sitt liv de kan forandre for å leve mer
rettskaffent.

� Be elevene nevne tre måter de kan bygge Herrens rike på der de bor og skrive
dem ned under «Notater og inntrykk» i elevhåndboken. Be dem sette seg noen
spesifikke mål som vil hjelpe dem å lykkes.

og bredde. Det adspredte Israel i alle nasjoner er kalt til å samles i Kristi fold,
eller Sions staver, etter hvert som disse etableres i deres nasjoner...

Dette er derfor Brødrenes råd: Bygg opp Sion, men bygg det opp i det området
hvor Gud har latt dere bli født. Bygg det opp der han har gitt dere statsbor-
gerskap, familie og venner. Sion er her i Syd-Amerika, og de hellige som
utgjør denne delen av Sion, er og skulle være en gjennomsyrende innflytelse
til det gode i alle disse nasjoner.

Dette må dere vite: Gud vil velsigne den nasjon som ordner sine anliggen-
der slik at hans verk fremmes.» («Come: Let Israel Build Zion», Ensign, mai
1977, 118.)
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9 BLI SELVHJULPEN PÅ HERRENS MÅTE
INNLEDNING

«Helt fra Kirkens første dager har profetene lært de
siste-dagers-hellige å være selvstendige og selvhjulpne
og å unngå dovenskap. Sanne siste-dagers-hellige vil
ikke frivillig legge byrden for sitt eget underhold på
andre. Så lenge de kan, vil de selv sørge for at de og
deres familie har livets nødvendigheter.» (Se Evangeliets
prinsipper, s. 139.)

Hjelp elevene å forstå behovet for å utvikle selvhjul-
penhet på Herrens måte. Etter hvert som vi lærer

selvhjulpenhet, utvikler vi en tro på ham som vil få oss til å søke hans hjelp hver
dag. Ved å søke Herrens hjelp samtidig som vi anvender de ressurser og talenter
han har gitt oss, lærer vi å dekke våre egne behov og hjelpe andre.

VIKTIGE PRINSIPPER

• Rettferdig selvhjulpenhet omfatter tro på og tillit til Frelseren.

• Evangeliet lærer oss at vi må bli selvhjulpne timelig og vokse åndelig, samt
hjelpe andre å gjøre det samme.

• Vi har et ansvar for å forbedre oss.

• Selvhjulpenhet fordrer at vi utvikler ferdigheter og evner på en rekke forskjellige
områder.

UNDERVISNINGSFORSLAG

Rettferdig selvhjulpenhet omfatter tro på og tillit til Frelseren.

Vis et bilde av Jesus Kristus. Be elevene nevne eksempler på hva han har gjort
for dem som de ikke kunne ha gjort selv. Les følgende skriftsteder sammen med
klassen, og la elevene forklare hva de lærer oss om det å være avhengig av Herren:

• Ordspråkene 3:5-10 (Kjenn Skriftene, Ordspråkene 3:5-6)

• 2. Nephi 4:34

• 2. Nephi 9:42-43

Les eller gjenfortell første avsnitt av innledningen ovenfor. Skriv selvhjulpenhet
på tavlen. Les eldste Bruce R. McConkies beskrivelse av selvhjulpenhet på side
60-61 i elevhåndboken. La elevene prøve å merke seg eldste McConkies forklaring
på betydningen av ordet selvhjulpenhet.

Be elevene fortelle om en gang de har tatt initiativ til å gjøre noe og Herren har
støttet dem i deres innsats. (Dette kan for eksempel være å granske et problem og
ta en avgjørelse på grunnlag av dette, for deretter å få en bekreftelse fra Herren;
skaffe seg den beste yrkesopplæring som finnes, og deretter få Herrens veiledning
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til å finne et passende arbeid; eller det å arbeide ærlig for å forsørge sin familie
og deretter få Herrens hjelp til å forvalte ressursene klokt.)

Evangeliet lærer oss at vi må bli selvhjulpne timelig og vokse åndelig, samt
hjelpe andre å gjøre det samme.

Skriv 24. juli 1847 på tavlen. Spør elevene hvorfor dette er en viktig dato i Kirkens
historie. (President Brigham Young og de siste i hans pionerkompani ankom
Saltsjødalen.) Da de hellige kom til Saltsjødalen, arbeidet de hardt for å omdanne
et ubebodd område til en blomstrende bosetting. Les eller gjenfortell følgende
uttalelse om pionerene av president Gordon B. Hinckley, som da var rådgiver i
Det første presidentskap:

Nesten 100 år etter at de første pionerene ankom dalen, rådet en alvorlig økono-
misk depresjon i verden, og arbeidsledigheten var svært høy. Det første presi-
dentskap organiserte et velferdsprogram for Kirken.

Les eller gjenfortell følgende uttalelse av president Heber J. Grant, hvor han
presenterte de grunnleggende prinsipper for Kirkens velferd:

Spør:

• Hva lærer Kirkens velferdssystem oss om selvhjulpenhet?

• Hvordan kan noen hjelpe seg selv å overvinne flere generasjoner med
fattigdom?

• Hvorfor er det ærefullt å søke godt lønnet arbeid? (Så vi kan forsørge oss selv
og vår familie.)

Les eksemplet i rubrikken «Anvendelse og eksempler» på s. 65 i elevhåndboken
sammen med elevene. La dem besvare det tilhørende spørsmålet.

Les de to uttalelsene av president Spencer W. Kimball på s. 61 i elevhåndboken
sammen med elevene.

Spør:

• Hva er velsignelsene ved arbeid?

«Vår primære hensikt var å etablere, så langt det var mulig, et system som
ville fjerne lediggangens forbannelse og forsorgsvesenets onder, og gjeninnføre
uavhengighet, flid, sparsommelighet og selvrespekt blant våre medlemmer.
Kirkens mål er å hjelpe den enkelte til å hjelpe seg selv. Arbeid må gjenvinne
sin posisjon som det styrende prinsipp i Kirkens medlemmers liv» (i Conference
Report, okt. 1936, s. 3).

«De hadde reist fra Missouri-elven og brukt tre måneder på den avstanden
vi i dag kan legge bak oss på to timer i et fly. Med tro på sin evne til å gjøre
det de måtte gjøre, skred de til verket. Selvhjulpenhet var deres filosofi. Det
var ingen myndigheter som hjalp dem. De hadde naturressurser, det er sant.
De måtte imidlertid grave dem frem og forme dem... De hadde ferdigheter
de tålmodig hadde tilegnet seg, til å mure, til å bearbeide tre, til å lage og
anvende sement, til å blåse glass.» («The Faith of the Pioneers», Ensign, juli
1984, 3.)
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• Hva betyr utsagnet «arbeid skulle være det rådende prinsipp blant Kirkens
medlemmer» for dere?

Vi har et ansvar for å forbedre oss.

Spør: Hvorfor er personlig ansvar viktig for oss?

Skriv følgende uttalelse på tavlen: Vi har et personlig ansvar for å forbedre oss.

Del klassen i fire grupper. Tildel hver gruppe en av de fire uttalelsene på side
62-63 i elevhåndboken, av profeten Joseph Smith, biskop Robert D. Hales, eldste
Russell M. Nelson og eldste Joseph B. Wirthlin. La hver gruppe lage en dispo-
sisjon til en tale på to minutter om emnet som står på tavlen. Be dem bruke
sin tildelte uttalelse fra elevhåndboken i sin tale. Be en representant fra hver
gruppe holde talen for klassen.

Selvhjulpenhet fordrer at vi utvikler ferdigheter og evner på en rekke forskjellige
områder.

Skriv følgende kategorier på tavlen:

1. Utdannelse

2. Helse

3. Arbeid

4. Ressursforvaltning

5. Sosial, følelsesmessig og åndelig styrke

Spør elevene hvordan de kan bli selvhjulpne gjennom utdannelse. La dem så
lese det som står under «Utdannelse» på side 63 i elevhåndboken.

Gjør det samme for hver av de fem kategoriene på tavlen.

FORSLAG TIL ELEVOPPGAVER

� Be elevene om å be angående sine behov og drøfte passende mål med foreldre,
ektefelle, lærer eller en venn de stoler på. Be dem skrive ned ett eller flere mål
i hver av følgende fem kategorier: utdannelse, helse, arbeid, ressursforvaltning
og sosial, følelsesmessig og åndelig styrke. Be dem ha listen over sine mål på et
sted hvor de kan se dem og repetere dem regelmessig.
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10 SØK LÆRDOM VED
STUDIUM OG VED TRO
INNLEDNING

Herren har sagt: «Søk lærdom ved studium og også ved
tro» (L&p 88:118). Gud vil velsigne oss når vi søker både
åndelig og timelig kunnskap. Utdannelse er en nøkkel til
muligheter og skulle være noe vi arbeider med hele livet.
Det gjør oss i stand til å forsørge vår familie og bidra til
Kirken og samfunnet. Hjelp elevene å forstå behovet for
å benytte seg av de muligheter de har til å forbedre seg
og skaffe seg mer utdannelse. Det finnes alltid spennende
nye sannheter å lære og dele med andre.

VIKTIGE PRINSIPPER

• Vi skulle søke kunnskap og visdom.

• Åndelig kunnskap er viktigere enn verdslig kunnskap.

• Utdannelse er en nøkkel til muligheter.

• Herren vil lede oss til den lærdom som vil hjelpe oss å tjene andre bedre.

• Læring er noe man må strebe etter hele livet.

UNDERVISNINGSFORSLAG

Vi skulle søke kunnskap og visdom.

Drøft følgende spørsmål med elevene:

• Hva er forskjellen mellom kunnskap og visdom? (Kunnskap er det å være i
stand til å huske og forstå fakta, ideer eller prinsipper, mens visdom er å gjøre
god bruk av kunnskapen til gagn for andre.)

• Hvordan bidrar utdannelse til kunnskap og visdom?

Les eller gjenfortell følgende uttalelse av president Gordon B. Hinckley:

Spør: Hvordan kan en bedre utdannelse hjelpe oss å tjene Gud og andre?

«Jeg tror på utdannelse. Hva er utdannelse? Den enkleste definisjon er trening
av sinn og legeme... Utdannelse er en konverteringsprosess hvor abstrakt
kunnskap blir til nyttig og produktiv aktivitet. Det er noe som aldri behøver
å ta slutt – uansett hvor gamle vi blir, kan vi tilegne oss kunnskap og bruke
den. Vi kan samle oss visdom og dra nytte av den.» (Teachings of Gordon B.
Hinckley [1997], 170.)
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Gjennomgå eldste Henry B. Eyrings beretning om ubenyttede utdanningsmulig-
heter på side 68 i elevhåndboken.

Spør: Hvordan vil du oppsummere eldste Eyrings råd?

La elevene lese Lære og pakter 88:77-80. Spør: Hvilke generelle studieområder
nevnes i vers 79? (Astronomi, geografi, historie osv.)

Les følgende uttalelse av eldste John A. Widtsoe, som var medlem av De tolv
apostlers quorum:

Spør: Hva er verdien av å studere en rekke forskjellige emner? (se L&p 88:80).

Les og drøft 2. Nephi 9:28-29 (Kjenn Skriftene). Spør:

• Hvordan kan lærdom hjelpe oss?

• Hvordan kan lærdom skade oss?

Be en elev fortelle om en gang han eller hun var svært sulten eller tørst. Spør:
Hva stilte din sult eller tørst?

Les eller gjenfortell følgende uttalelse av president Gordon B. Hinckley, og be
elevene merke seg hva president Hinckley vil at vi skal hungre etter:

«Det er ikke nok bare å leve, bare å overleve. Ethvert medlem av denne kirke
er pålagt av Herren å gjøre seg selv i stand til å gjøre noe av verdi i samfunnet.
Herren har gjort det helt klart i Lære og pakter at vi skal tilegne oss kunnskap,
ved studium og ved tro, om det som er under jorden, på jorden og over
jorden, om nasjonenes kriger og vanskeligheter, og om alle tings tider og
epoker. (Se L&p 88:79.) Jeg vil oppfordre våre unge til å hungre etter utdan-
nelse. Dere vil gjøre Herrens vilje når dere utdanner deres sinn og deres 

«Teologi er ikke det eneste emne en eldste skulle være interessert i. Han
skulle også studere:

Det som er i himmelen – astronomi.

Og på jorden – alt som har med dyrking av jorden å gjøre.

Og under jorden – mineralogi, geologi osv.

Det som har vært – historie i alle avskygninger.

Det som snarlig skal skje – profetier.

Det som er hjemme og det som er ute i verden – innenriks- og utenriks-
politikk.

Krig – forvirring og straffedommer – tidenes tegn, som gjør det mulig for
iakttakeren å vite at Herrens dag er nær forestående.

Kunnskap om land og riker – fysisk og politisk geografi, språk osv.

Slike studier anser Herren for å være nødvendige. [L&p 88:80.] Gud fordrer
ikke at alle hans tjenere skal bli leger eller professorer, og ikke engang studere
disse emnene i dybden, men han forventer at de skal vite nok om disse
tingene til å kunne foredle sine kall som hans ambassadører til verden.»
(Priesthood and Church Government in The Church of Jesus Christ of Latter-day
Saints [1939], 55-56.)
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Spør: Hva må vi ifølge president Hinckley gjøre for å stille hungeren etter
utdannelse?

Les eller gjenfortell følgende uttalelse av eldste Henry B. Eyring, et medlem De
tolv apostlers quorum:

Spør: Hva er nøkkelen til å stille vår tørst etter utdannelse på riktig måte?

Åndelig kunnskap er viktigere enn verdslig kunnskap.

Les følgende eksempel for elevene:

Juan var 18 år gammel, og kunne tenke seg å bli ingeniør. Han hadde tenkt
alvorlig på å reise på misjon, men var ikke sikker på når han skulle gjøre det. Han
ville bli 19 før han kunne begynne på de grunnleggende kursene for å komme
inn på ingeniørstudiet. Han lurte på om han skulle utsette sine studier for å reise
på misjon eller fullføre de obligatoriske kursene og deretter reise på misjon.

Spør:

• Hvilke potensielle farer ligger i å utsette en misjon?

• Hvilket råd ville dere ha gitt Juan? Hvorfor?

Les eller gjenfortell følgende uttalelse av eldste Spencer W. Kimball, som da var
medlem av De tolv apostlers quorum:

«Ungdom, kjære ungdom, kan dere se hvorfor vi må la den åndelige opplæ-
ring få førsteplassen – hvorfor vi må be i tro og fullkommengjøre vårt eget
liv etter mønster av Frelserens? Kan dere se at den åndelige kunnskap kan
suppleres med den verdslige i dette liv og videre i evigheten, men at den
verdslige uten grunnlag i den åndelige bare er som skummet på melken,
den flyktige skygge?

La dere ikke bedra! Man trenger ikke å velge mellom de to, bare når det gjelder
rekkefølgen, for det er anledning til å skaffe seg begge samtidig. Men kan dere
se at Seminar-kursene skulle prioriteres fremfor fagene i den videregående
skolen, Instituttet fremfor studiene, skriftstudiet fremfor et studium av tekster
forfattet av mennesker, at forbindelsen med Kirken er viktigere enn klubber
og studentersamfunnet, og at å betale tiende er viktigere enn å betale skole-
penger og avgifter?

«Den tørst etter utdannelse som følger med den forandring som evangeliet
gir, kan være en velsignelse eller en forbannelse, avhengig av våre motiver.
Hvis vi fortsetter å søke lærdom for bedre å kunne tjene Gud og hans barn,
er det en velsignelse av stor verdi. Hvis vi begynner å søke lærdom bare for å
forherlige oss selv, fører det til egoisme og stolthet, noe som vil føre oss bort
fra evig liv.» (Education for Real Life [tale til unge voksne, 6. mai 2001], 2.)

hender for et fremtidig arbeid som kan bidra til den verden dere vil være
en del av. Dere må ofre for det, arbeide for det, spare for det, planlegge for
det og gjøre det.» (Teachings of Gordon B. Hinckley, 172.)
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Spør:

• Hva sa eldste Kimball om prioriteringer i forbindelse med utdannelse?

• Hvordan kan kunnskap om Frelseren utfylle verdslig lærdom?

Les eller gjenfortell følgende uttalelse av eldste Gordon B. Hinckley, som da var
medlem av De tolv apostlers quorum:

La elevene lese Lære og pakter 88:118.

Be dem beskrive en de kjenner som har den rette balansen mellom åndelig og
verdslig lærdom.

Utdannelse er en nøkkel til muligheter.

Vis (eller tegn på tavlen) en nøkkel.

Spør: Hva skjer om en dør er låst og vi ikke har nøkkelen?

Skriv på tavlen: Utdannelse er en nøkkel til muligheter.

Spør: Hvordan er utdannelse som en nøkkel? (Den åpner muligheter som ellers
ikke ville vært tilgjengelige for oss.)

Les følgende råd fra president Gordon B. Hinckley:

«Det er så viktig at dere unge menn og unge kvinner får all den utdannelse
dere kan. Herren har sagt det svært tydelig at hans folk skal skaffe seg kunn-
skap om land og riker og det som er i verden, i utdannelsesprosessen, ja, ved
studium og ved tro. Utdannelse er nøkkelen til mulighetenes dør for dere.
Det er verd å ofre for. Det er verd å arbeide for, og hvis du trener opp ditt
sinn og dine hender, vil du bli i stand til å bidra i stor grad til det samfunn
du er en del av, og du vil kunne stå som et hederlig eksempel på den kirken
du er medlem av. Mine kjære unge brødre og søstre, benytt enhver mulighet
til utdannelse som dere har råd til.» («Inspirerende tanker», Liahona, juni
1999, s. 3.)

«Jesus sa: “... lær av meg...

For mitt åk er gagnlig, og min byrde er lett.” (Matteus 11:29-30.)

Jeg vil foreslå at dere følger denne befaling fra Guds Sønn. Som en del av
all deres lærdom, lær av ham. I alle deres studier, søk kunnskap om Mesteren.
Denne kunnskap vil på en storartet måte utfylle den verdslige opplæring
dere får og gi deres liv en fylde og en karakter som dere ikke kan oppnå på
noen annen måte.» (Conference Report, okt. 1964, 118.)

Kan dere se at ordinansene i templet er viktigere enn doktorgraden eller en
hvilken som helst akademisk tittel?» («Beloved Youth, Study and Learn», i
Life’s Directions (1962), 190.)
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Spør:

• Hva tror dere det betyr å trene opp våre hender? (Lære ferdigheter som kre-
ver at vi bruker våre hender.)

• Hvilke nøkler i form av utdannelse eller ferdigheter ønsker dere å tilegne dere?

Gi elevene tid til å lage en liste over noen av sine ønsker når det gjelder utdan-
nelse og ferdigheter, under «Notater og inntrykk» i elevhåndboken.

Herren vil lede oss til den lærdom som vil hjelpe oss å tjene andre bedre.

Lag en overheadplansje eller et utdelingsark av følgende uttalelse av eldste
Henry B. Eyring. Be en elev lese den for klassen. Be en annen elev oppsummere
med egne ord det eldste Eyring sa.

Spør:

• Hva kan dere gjøre for å sørge for at dere er forberedt til de mulighetene Gud
vil gi dere?

• Hvordan kan daglig skriftstudium forberede oss til inspirasjon i alle våre
avgjørelser? (se 2. Nephi 32:3-5 [Kjenn Skriftene, 2. Nephi 32:3]).

• Når fikk dere sist hjelp av en av Frelserens læresetninger til å ta en riktig
avgjørelse?

La en elev lese president Howard W. Hunters uttalelse på side 71 i elevhåndboken
for klassen.

Læring er noe man må strebe etter hele livet.

Spør: Hvorfor skulle man strebe etter å lære hele livet?

Les eller gjenfortell følgende råd fra eldste Gordon B. Hinckley, som da var medlem
av De tolv apostlers quorum:

«Fortsett å vokse, mine brødre og søstre, enten dere er 30 eller dere er 70.
Deres flid i så måte vil få årene til å gå fortere enn dere kanskje ønsker, men
de vil bli fylt med en sødmefylt og storartet begeistring som vil gjøre livet
rikere og deres undervisning mer kraftfull. Og i tillegg til alt dette kan dere
tilføye følgende løfte: “Hvilket som helst intelligent prinsipp vi tilegner oss
i dette liv, vil være med oss i oppstandelsen.” (L&p 130:18.)» (Four Imperatives
for Religious Educators [tale holdt for religionslærere, 15. sep. 1978], s. 2.)

«Deres liv blir nøye overvåket, og det samme ble mitt. Herren vet både hva
han trenger at dere gjør og hva dere vil trenge å kunne. Han er god, og han
er allvitende. Dere kan med sikkerhet vite at han har forberedt muligheter
for dere til å lære som forberedelse til den tjeneste dere kommer til å utføre.
Dere vil ikke alltid helt se disse mulighetene, slik heller ikke jeg gjorde. Men
når dere setter de åndelige ting først i livet, vil dere bli velsignet og føle
dere styrt i retning av en viss lærdom, og dere vil bli motivert til å arbeide
hardere. Dere vil senere forstå at deres evne til å tjene ble forbedret, og dere
vil være takknemlige.» (Education for Real Life, 3-4.)
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Ta dere tid som klasse til å snakke om biblioteker, skoler og utdanningsmuligheter
som vil være tilgjengelige lenge etter at deres formelle utdannelse er avsluttet.
Dere kan for eksempel snakke om lokale skoler og opplæringssentre.

Spør: Hvem i lokalsamfunnet kan hjelpe dere å bestemme dere for hvordan dere
kan videreføre deres livslange læring?

Be elevene fortelle om noen som har fortsatt å lære hele livet.

FORSLAG TIL ELEVOPPGAVER

� Be elevene, på bakgrunn av notatene de har gjort i klassen, velge seg ut en fer-
dighet de ønsker å tilegne seg eller et utdanningsmål de ønsker å arbeide mot.
Be dem drøfte dette målet utenfor klassen med en som kan hjelpe dem å ta vik-
tige avgjørelser om hvordan de kan oppnå målet.
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11 HVORDAN DU VELGER OG BLIR EN
EVIG LEDSAGER
INNLEDNING

Å inngå den nye og evige ekteskapspakt er avgjørende for
å oppnå den høyeste grad av celestial herlighet (se L&p
131:1-4). En av de viktigste avgjørelser vi kan ta, er vårt
valg av en evig ledsager, og det er viktig ikke bare å finne
den rette ledsageren, men å være den rette ledsageren.
Hjelp elevene å forstå at de, ved måten de lever på, til-
trekker seg andre med lignende verdier, interesser, ønsker
og mål. Ettersom forholdet mellom en ektemann og en
hustru er ment å vare evig, er det helt avgjørende å søke
og motta guddommelig veiledning i dette spørsmålet.
«Familien – En erklæring til verden» gir oss råd om

hvordan vi velger og blir en evig ledsager.

Under drøftingen av emnet evig ekteskap må du være klar over at det finnes mange
rettskafne mennesker, spesielt søstre, som ennå ikke har fått anledning til å nyte
ekteskapets velsignelser. Noen av elevene lider kanskje på grunn av et feilslått ekte-
skap, eller kanskje noen har det tøft i sitt nåværende ekteskap. Selv om ekteskap er
et krav for å oppnå den høyeste grad i det celestiale rike, må du ta hensyn til dine
elevers følelser.

VIKTIGE PRINSIPPER

• Et ekteskap styrkes når mannen og hustruen deler noen av de samme verdinor-
mene og interessene.

• Vi skulle forberede oss og gjøre vårt beste for å bli den beste ledsager vi kan.

• Vi skulle søke Herrens bekreftelse når vi velger ekteskapspartner.

• Erklæringen om familien er en rettesnor når vi vurderer våre og vår fremtidige
ektefelles holdninger.

• Mann og hustru har et høytidelig ansvar for å elske og ha omsorg for hverandre
og for sine barn.

UNDERVISNINGSFORSLAG

Et ekteskap styrkes når mannen og hustruen deler noen av de samme verdi-
normene og interessene.

Be elevene tenke på et par de kjenner som er lykkelig gift. Spør:

• Hvilke interesser og verdier har ektemannen og hustruen felles?

• Hvordan bidrar disse likhetene til å styrke deres ekteskap?
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Be elevene lese uttalelsene av president Spencer W. Kimball og president N. Eldon
Tanner på side 76-77 i elevhåndboken. Be dem merke seg egenskaper som bidrar
til et lykkelig ekteskap. Skriv svarene på tavlen. Listen kan inneholde følgende:

• Lignende økonomisk, utdannelsesmessig, religiøs og sosial bakgrunn

• Lignende interesser

• Lignende verdinormer når det gjelder penger, religion, arbeid, barn, bruk av
fritiden og utdannelse

• Kommunikasjonsferdigheter

• Verdighet til å gifte seg i templet

Spør:

• Hvorfor har likheter en tendens til å styrke et ekteskap?

• På hvilke måter kan forskjellige verdinormer svekke et ekteskap?

Be elevene se på listen over egenskaper som kan bidra til et lykkelig ekteskap,
og vurdere hvilke egenskaper de mener er aller viktigst. La flere elever fortelle
om sine følelser angående de egenskapene de valgte.

Les eller gjenfortell følgende uttalelse av president Spencer W. Kimball:

Spør:

• Hvorfor tror dere dette er riktig?

• Hvordan forholder dette seg til rådet fra Kirkens ledere om bare å gå på
stevnemøte med medlemmer av Kirken som har høye normer?

• Hvordan virker evangeliet som et samlende bånd i ekteskapet?

Vi skulle forberede oss til å bli den beste ledsager vi kan.

Be elevene lage en liste over 5-6 egenskaper de anser som viktige i sin fremtidige
ektefelle. Spør:

• Hvordan skal dere finne en person med alle disse egenskapene?

• I hvilken grad har dere selv utviklet disse egenskapene?

Skriv følgende uttalelse av president Ezra Taft Benson på tavlen, og drøft hvordan
den gjelder ekteskapet: «Vent heller ikke fullkommenhet i ditt valg av ektemake»
(«Til Kirkens enslige, voksne søstre», Lys over Norge, jan. 1989, 84).

Spør: Hvorfor er denne uttalelsen et godt råd?

Hjelp elevene å forstå at å ha urealistisk høye forventninger til en fremtidig ekte-
mann eller hustru kan gjøre det umulig for dem å finne en de tror de kan bli lyk-
kelig gift med. Les eller gjenfortell følgende uttalelse av president Spencer W.
Kimball:

«Selv om enhver ung mann og kvinne vil søke med all flid og bønn å finne
en make som livet kan bli ytterst harmonisk og godt sammen med, vil nesten

«Forskjeller når det gjelder religion, er de vanskeligste og blant de mest
uløselige av alle forskjeller» («Enhet i ekteskapet», Liahona, okt. 2002, s. 36).
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Spør: Hva vil det si å «betale prisen» for å oppnå lykke og fremgang i ekteskapet?

La elevene lese eldste Richard G. Scotts uttalelse på side 78 i elevhåndboken som
begynner med «Ved å velge ...», og merke seg den ekteskapsforberedelse han
foreslo.

Vi skulle søke Herrens bekreftelse når vi velger ekteskapspartner.

Spør:

• Hvordan velger man en ekteskapspartner?

• Hvorfor kan vi ikke bare be Herren vise oss hvem vi skal gifte oss med?

• Hvorfor er det viktig når vi skal velge ektefelle, å forstå at det er opp til oss å
velge hvem vi skal gifte oss med?

Be elevene lese uttalelsene under «Vi skulle søke Herrens bekreftelse når vi velger
ekteskapspartner» på side 78 i elevhåndboken.

Hjelp dem å forstå at det er deres ansvar å finne en de kan få et lykkelig ekteskap
sammen med. De må gjøre alt de kan for å velge den rette evige ledsager og søke
Herrens bekreftelse gjennom faste og bønn.

Erklæringen om familien er en rettesnor når vi vurderer våre og vår fremtidige
ektefelles holdninger.

Be elevene slå opp «Familien – En erklæring til verden» på side 113 i elevhånd-
boken. Forklar at denne inspirerte erklæring kan være en hjelp til å vurdere våre
egne og en fremtidig ektefelles holdninger. Les følgende sitater fra erklæringen
sammen med elevene, og drøft spørsmålene som følger hvert sitat. Du må gjerne
også velge andre sitater fra erklæringen som er spesielt tilpasset elevenes behov.
Minn elevene på at mulige ekteskapspartnere skulle ha samme syn på disse viktige
tingene.

• Hvorfor tror dere ekteskap er innstiftet av Gud?

• På hvilke måter er familien viktig i vår himmelske Faders plan for sine 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... Kjønn er en grunnleg-
gende del av enkeltmenneskets førjordiske, jordiske og evige identitet og
hensikt.»

«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.»

enhver god mann og enhver god kvinne med sikkerhet kunne oppnå lykke
og et godt ekteskap hvis begge er villige til å betale prisen for det.» («Enhet
i ekteskapet», Liahona, okt. 2002, s. 36.)
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• Hvordan kan kunnskap om vår første prøvestand gjøre oss bedre istand til å
forstå den vesentlige rolle som kjønn spiller i Herrens plan?

• Hvilke egenskaper kan vi selv og vår familie utvikle nå som vil være av evig
verdi?

• Hvordan kan regelmessig tjeneste i templet hjelpe oss å ha ordinansene og
deres viktighet friskt i sinne?

• Hvorfor tror dere Herren har befalt oss å være fruktbare og fylle jorden?

• Hvordan forholder denne uttalelsen om livets hellighet seg generelt til spørs-
målet om abort?

• Hvordan kan denne uttalelsen brukes som en rettesnor til å velge den personen
dere vil gifte dere med?

• Hva vil dere, som ektemann eller hustru, gjøre for å bygge deres liv i familien
«på vår Herre Jesu Kristi læresetninger»?

Les eller fortell om følgende hjelpemiddel president Gordon B. Hinckley foreskrev
for å bekjempe de destruktive innflytelsene på familien:

«Når jeg ser fremover, ser jeg lite å være begeistret for når det gjelder familien
i Amerika og ellers i verden. Narkotika og alkohol krever et enormt offer,
som ikke ser ut til å bli mindre. Grov språkbruk personer imellom, likegyl-
dighet til den annens behov – alt dette ser ut til å tilta. Det foregår så mye
barnemishandling. Det foregår så mye overgrep mot ektefeller. Mishandling
av eldre skjer i stadig større omfang. Alt dette vil forekomme og bli verre med
mindre det finnes en underliggende erkjennelse, ja, en sterk og brennende
overbevisning om det faktum at familien er et av Den allmektiges redskaper.
Den er hans skaperverk. Den er også samfunnets grunnleggende enhet.

Jeg hever en advarselsrøst til vårt folk. Vi har beveget oss for langt i retning
av hovedstrømmen i samfunnet i denne sak. Naturligvis finnes det gode
familier. Det finnes gode familier overalt. Men det er for mange som har 

«Lykke i familien oppnås med størst sannsynlighet når den er grunnlagt på
vår Herre Jesu Kristi læresetninger.»

«Vi stadfester livets hellighet og dets betydning i Guds evige plan.»

«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 formeringsev-
nens hellige kraft utelukkende skal brukes mellom en mann og en kvinne
som er lovlig viet som ektemann og hustru.»

«Hellige ordinanser og pakter som er tilgjengelige i hellige templer, gjør det
mulig for enkeltmennesker å vende tilbake til Guds nærhet og for familier å
bli evig forenet.»
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Spør: Hvordan kan det å følge prinsippene som er fremlagt i erklæringen om
familien, hjelpe våre hjem å bli et trygt tilfluktssted for vår familie og et for-
svarsverk mot verdens fristelser og synder?

Mann og hustru har et høytidelig ansvar for å elske og ha omsorg for hverandre
og for sine barn.

Spør: Hvordan kan det å vise kjærlighet og omsorg for hverandre hjelpe en ekte-
mann og en hustru å forberede seg til å bli far og mor?

Be en elev lese følgende uttalelse av eldste Boyd K. Packer, et medlem av De tolv
apostlers quorum:

Fortsett med å lese følgende uttalelser fra «Familien – En erklæring til verden»
(s. 113 i elevhåndboken), og drøft spørsmålene som følger hver av dem:

• Hvordan kan vi dekke våre barns fysiske og åndelige behov?

• Hva gjør dere nå for å forberede dere til det ansvar som følger foreldrerollen?

«Foreldre har en hellig plikt til å oppdra sine barn i kjærlighet og rettferdig-
het, 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
enn de bor.»

«Jeg tror på ekteskapet. Jeg ser på det som det ideelle mønster for den men-
neskelige tilværelse. Jeg vet at det er innstiftet av Gud. Begrensningene som
er forbundet med det, ble bestemt for å beskytte vår lykke.

Jeg kan ikke tenke meg noe bedre tidspunkt i hele verdenshistorien for et
ungt par som er i passende alder og som er forberedt og som elsker hverandre,
til å tenke på å inngå ekteskap. Det finnes ikke noe bedre tidspunkt, for det
er deres tidspunkt.

Jeg vet at vi lever i svært vanskelige tider. De vanskelighetene vi står overfor
nå, er en påkjenning for ekteskapet.

Mist ikke troen på ekteskapet. Ikke engang om du har vært gjennom en
opprivende skilsmisse, og du er omgitt av bruddstykker av et ekteskap som
har rast sammen.» (Conference Report, apr. 1981, 16, eller Lys over Norge,
okt. 1981, 22.)

vanskeligheter. Dette er et onde som det finnes et botemiddel for. Oppskriften
er enkel og fantastisk effektiv. Det er kjærlighet. Det er oppriktig, enkel
hverdagskjærlighet og respekt. Det er en sart plante som trenger næring.
Men den er verdt all anstrengelse vi kan gi den.

Avslutningsvis vil jeg si at jeg ser en strålende fremtid i en meget usikker
verden. Hvis vi vil holde fast ved våre verdinormer, hvis vi vil bygge på vår
arv, hvis vi vil vandre i lydighet mot Herren, hvis vi ganske enkelt vil etter-
leve evangeliet, vil vi bli velsignet på en storartet og fantastisk måte. Vi vil bli
betraktet som et eiendommelig folk som har funnet nøkkelen til en spesiell
lykke.» («Se fremover», Lys over Norge, jan. 1998, s. 71.)
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• Hva kan dere gjøre for å forsikre dere om at disse prinsippene blir en del av
deres ekteskap og deres familieforhold?

• Hva er dere villige til å gjøre for å oppnå et vellykket ekteskap?

• Hva anser dere som de alvorligste truslene mot familien i dag?

• Hvordan kan det å styrke en familie bidra til et sterkere samfunn og en sterkere
nasjon?

Be elevene om ved hjelp av bønn å grunne på hvilke egenskaper de ønsker i en
ektefelle. Oppfordre dem til å sette seg meningsfylte mål i retning av å bli den slags
ektefelle som alltid vil leve opp til normene i «Familien – En erklæring til verden».

FORSLAG TIL ELEVOPPGAVER

� Be elevene tenke på to familier de beundrer. Spør:

• Hvilke egenskaper har de som bidrar til deres fremgang og lykke?

• På hvilke måter er de forskjellige, og hvordan er de like?

• Hvordan reagerer de på vanskelige situasjoner?

Be elevene intervjue et av ekteparene for å finne ut:

• Hvilke karaktertrekk de liker hos hverandre.

• En regelmessig praksis hver av dem har lagt seg til som hjelper ham eller
henne å bli en bedre ektefelle.

• Hvordan de, som ektepar, styrker sin tro.

La dem skrive det de finner ut under «Notater og inntrykk» i elevhåndboken, og
deretter skrive et avsnitt som beskriver hva de har tenkt å gjøre for å forberede
seg til ekteskapet eller for å bli en bedre ektefelle.

«Vi advarer og sier at den som bryter sin kyskhetspakt, mishandler sin ekte-
felle eller sine barn, eller unnlater å oppfylle sine familieforpliktelser, 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.»

«Gode ekteskap og familier opprettes og opprettholdes når de bygger på
prinsippene tro, bønn, omvendelse, tilgivelse, respekt, kjærlighet, medfølelse,
arbeid og sunne aktiviteter.»
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12 OVERHOLD LOVENE FOR
FYSISK HELSE
INNLEDNING

Apostelen Paulus sa at våre legemer er Guds templer (se
1. Korinterbrev 3:16-17), men mange tenker og handler i
strid med dette. Å etterleve Herrens helselov gir utallige
velsignelser. Hjelp elevene å forstå hvordan de kan bevare
og forbedre sin helse på en rekke forskjellige måter. Ved å
granske sunn praksis så vel som virkningene av skadelige
stoffer kan vi styrke vår beslutning om å behandle vårt
legeme med ærbødighet og respekt.

VIKTIGE PRINSIPPER

• Gode helsevaner er en viktig del av å etterleve evangeliet.

• Visdomsordet er en viktig del av Herrens helselov.

• Riktig kosthold, hvile og mosjon gir betydelige helsefordeler.

• Vi må unngå stoffer og vaner som er skadelige for vårt legeme og vårt sinn.

UNDERVISNINGSFORSLAG

Gode helsevaner er en viktig del av å etterleve evangeliet.

Vis noen bilder av templer, og drøft noen av de vakre detaljene på bygningene
og tomten rundt dem. Du kan gjerne be elevene skrive sine svar på følgende
spørsmål under «Notater og inntrykk» i elevhåndboken:

• Hva og hvem representerer disse bygningene?

• Hvorfor blir de tatt så godt vare på?

• På hvilken måte hjelper det gode vedlikeholdet av disse bygningene de
tilstedeværende å føle Ånden?

Be en elev lese 1. Korinterbrev 3:16.

Spør: På hvilke måter kan vårt legeme sammenlignes med et tempel?

Les president Thomas S. Monsons uttalelse på side 84 i elevhåndboken sammen
med elevene.

Spør: Hvorfor er det viktig å ha en balanse mellom fysiske og åndelige behov?

Be elevene gi noen eksempler på helseproblemer vi ikke har kontroll over. Les
eller gjenfortell følgende råd fra eldste Russell M. Nelson, medlem av De tolv
apostlers quorum og tidligere hjertekirurg:

«Av årsaker som vi vanligvis ikke kjenner, blir enkelte mennesker født med
fysiske begrensninger. Bestemte kroppsdeler kan være unormale. Funksjons-
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Spør:

• Hvordan kan fysiske utfordringer hjelpe oss å utvikle åndelig styrke?

• Hvordan kan manglende omtanke for vår fysiske helse påvirke vårt potensial?

• På hvilke måter har gode helsevaner hjulpet dere å utføre deres daglige
ansvarsoppgaver?

Visdomsordet er en viktig del av Herrens helselov.

Skriv Visdomsordet på tavlen, og be elevene fortelle hva dette ordet betyr for dem.

Spør: Hvorfor tror dere Herren ga oss Visdomsordet? (se L&p 89:4).

Lag tre kolonner på tavlen. Skriv ett av følgende ord over hver kolonne: advarsler,
anbefalinger og løfter. Be elevene lese Lære og pakter 89:4-9. La dem lage en liste
på tavlen over de advarsler Herren har gitt oss, hva han har anbefalt for oss og
hvilke løfter som finnes i Visdomsordet.

For å understreke de fysiske velsignelsene av å holde Visdomsordet, kan du lese
eller gjenfortelle denne første delen av en historie som ble fortalt av president
James E. Faust, rådgiver i Det første presidentskap:

«Da jeg var stavspresident i Cottonwood stav, var dr. Creed Haymond en av
våre stavspatriarker... Som ung mann var han kaptein på friidrettslaget ved
University of Pennsylvania. I 1919 ble bror Haymond og hans lag invitert til
å delta i det årlige friidrettsstevnet mellom universitetene. Kvelden før stevnet
rådet treneren ... sine medlemmer til å drikke litt sherry. På den tiden hadde
trenerne den feilaktige oppfatning at vin var et slags “styrkemiddel” for
muskler som var blitt harde under intens trening. Alle de andre på laget
drakk sherry, men bror Haymond avslo fordi hans foreldre hadde lært
ham Visdomsordet. Bror Haymond ble svært engstelig fordi han ikke 

systemer kan være i ubalanse. Og alle kropper er underlagt sykdom og død.
Men likevel er et fysisk legeme en uvurderlig gave. Uten den kan vi ikke motta
en fylde av glede [se L&p 138:17].

Et fullkomment legeme er ikke nødvendig for å oppnå en fremtid hos Gud.
Noen av de beste ånder befinner seg faktisk i skrøpelige legemer. Stor åndelig
styrke utvikles ofte av dem som har fysiske utfordringer, nettopp fordi de
blir utfordret. Slike mennesker er berettiget til alle velsignelser som Gud har
i vente for sine trofaste og lydige barn [se Abraham 3:25-26].

Til slutt kommer tiden da “ånden og legemet skal gjenforenes til sin full-
komne skikkelse, både lemmer og ledd skal bringes tilbake til sin rette plass”
[Alma 11:43; se også Alma 40:23; Predikanten 12:7; L&p 138:17]. Da kan vi,
takket være Jesu Kristi forsoning, bli fullkommengjort i ham.

Hvordan skulle disse sannheter påvirke vår personlige oppførsel? …

Vi vil regne vårt legeme som et personlig tempel [se 1. Korinterbrev 3:16].
Vi vil ikke la det bli vanhelliget eller skjemmet på noen måte. Vi vil føre
kontroll med kostholdet og mosjonere for å være i fysisk form.» («Vi er Guds
barn», Liahona, jan. 1999, s. 103.)
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Spør: Hva ville du, som bror Haymonds venn, ha rådet ham til å gjøre?

President Faust fortsatte:

Spør:

• Ville dere ha sett noe annerledes på hans beslutning om ikke å drikke vinen
om han hadde gjort det dårlig og hans lagkamerater hadde gjort det bra?
Hvorfor eller hvorfor ikke?

• Ser vi alltid de positive resultatene av våre gode valg like etter at vi har tatt dem?

• Hvilken rolle spiller tro når det gjelder å holde bud som Visdomsordet?

Be elevene lese Lære og pakter 89:18-21 og lage en liste over de velsignelser som
er mulig å oppnå ved å etterleve Visdomsordet og holde budene. Drøft hver
velsignelse etter behov.

Riktig kosthold, hvile og mosjon gir betydelige helsefordeler.

Les eller gjenfortell følgende uttalelse av president Ezra Taft Benson, som da var
president for De tolv apostlers quorum, og be elevene merke seg hva han sa vi
må gjøre for å holde oss sunne:

«Den tilstand det fysiske legeme befinner seg i, kan påvirke ånden. Dette er
grunnen til at Herren ga oss Visdomsordet. Han har også sagt at vi skulle gå
tidlig til sengs og stå tidlig opp (se L&p 88:124), at vi ikke skulle løpe fortere
enn vi har krefter til (se L&p 10:4), og at vi skulle vise måtehold i alle gode
ting. Generelt sett kan vi si at jo mer mat vi spiser i naturlig form – jo mindre
raffinert og jo færre tilsetninger den inneholder – desto sunnere vil den
være for oss. Den mat vi spiser, kan påvirke sinnet, og når visse av legemets
grunnstoffer mangler, kan dette fremkalle mentale forstyrrelser. En grundig
legeundersøkelse med jevne mellomrom er en betryggelse og kan bringe
problemer for dagen som kan avhjelpes. Hvile og mosjon er av vesentlig
betydning, og en spasertur i frisk luft kan fornye ånden. Sunn adspredelse
inngår som et ledd i vår religion, og det er nødvendig å skifte tempo, og
bare forventningen om dette kan virke oppløftende.» («Bli ikke fortvilet»,
Lys over Norge, mars 1987, s. 3.)

«Neste dag under konkurransen var alle andre på laget svært syke og gjorde
det dårlig, ja, noen var til og med altfor syke til å delta. Men bror Haymond
var i god form og vant 100- og 200-meteren. Treneren sa: “Du har nettopp
løpt 200 meter raskere enn noen tidligere har gjort.” Samme kveld, og resten
av livet, var Creed Haymond takknemlig for sin enkle tro på å etterleve
Visdomsordet.» («Fienden i vårt indre», Liahona, jan. 2001, s. 54-55.)

likte å være ulydig mot treneren sin. Han skulle konkurrere med de ras-
keste menn i verden. Hva om han gjorde det dårlig neste dag? Hva skulle
han da si til treneren?»
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Spør:

• Hvorfor er vi bedre i stand til å tjene Herren når vi får tilstrekkelig hvile?

• Hvilke åndelige fordeler har sunn rekreasjon?

Forbered følgende spørreundersøkelse til hver elev:

Ranger deg selv på en skala fra 1-5, hvor 5 er høyest, i forhold til hver av følgende
uttalelser:

1. Mitt kosthold inneholder frukt, grønnsaker og korn.

2. Jeg mosjonerer regelmessig.

3. Jeg får tilstrekkelig med søvn de fleste netter.

4. Jeg har kunnskap om vanlige sykdommer og de botemidler som finnes
om det skulle bli nødvendig.

5. Jeg unngår vaner og stoffer som virker negativt på mitt legeme og mitt
sinn.

6. Jeg tilstreber å holde meg selv ren og velstelt. Jeg gjør det samme med
min familie og mitt hjem.

Når elevene har fullført spørreundersøkelsen, lar du dem drøfte hvordan en for-
bedring på hvert område kan påvirke deres helse. Oppfordre dem til å sette seg
realistiske mål i retning av å forbedre sin helse, og skrive disse målene under
«Notater og inntrykk» i elevhåndboken.

Spør: På hvilken måte hjelper mosjon oss å kontrollere vår vekt og bevare god
helse?

Minn kort elevene på at mosjon forbrenner kalorier, hjelper oss å kontrollere
vekten og senke blodtrykket, styrker musklene, hjelper mot stress, spenninger
og utmattelse, øker vår energi og øker vårt mentale og følelsesmessige velvære.

Les følgende uttalelse av president Ezra Taft Benson:

Oppfordre elever som ikke mosjonerer regelmessig, til å velge seg en mosjons-
form de kan gjennomføre i de kommende månedene. Forklar at de skulle sette
seg realistiske mål. Det kan også være lurt å fortelle hverandre om sine mål eller
samarbeide om å nå dem. Det kan også være nyttig å lage seg et skjema til å
registrere sin fremgang. En annen hjelp til å holde seg motivert er å skaffe seg
en partner å mosjonere sammen med.

Vi må unngå stoffer og vaner som er skadelige for vårt legeme og vårt sinn.

Spør elevene: Hva ville dere ha svart om dere var foreldre til et barn som sa:
«Det er min kropp, og jeg kan gjøre hva jeg vil med den»?

Skriv følgende ligning på tavlen: Narkotika = avhengighet = elendighet. Spør:

• Hvorfor vil ikke avhengighet av narkotika føre til lykke?

«Kroppen trenger den fornyende virkning som mosjon gir. En spasertur i
frisk luft kan være oppkvikkende og forfriskende. I riktig form kan løping
også ha gunstige virkninger. Enkle sportsaktiviteter kan også være nyttige.»
(«I hans fotspor», Lys over Norge, feb. 1989, s. 2.)
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• Hvordan påvirker bruk av narkotika eller gal bruk av medisiner hva vi kan
oppnå i livet?

Les eller gjenfortell følgende råd fra eldste Marvin J. Ashton, som var medlem
av De tolv apostlers quorum:

Spør:

• Hva ville dere ha sagt til en person som sa at hans avhengighet av narkotika
bare går ut over ham selv?

• Hvordan kan avhengighet av narkotika ødelegge en familie?

• Hva kan man gjøre for å bli kvitt en avhengighet?

La halve klassen lese president Gordon B. Hinckleys uttalelse på side 87 i elev-
håndboken, og den andre halvparten lese eldste Boyd K. Packers uttalelse på side
87 i elevhåndboken. La hver av gruppene presentere for den andre gruppen det
de lærte av sin uttalelse.

FORSLAG TIL ELEVOPPGAVER

� Be elevene følge med på sine spisevaner i en uke og finne ut om de spiser godt
balanserte måltider.

� Oppfordre elevene til å begynne på et treningsprogram om de ikke allerede har et.

«Jeg tenker på en ung mann og far som misbruker narkotika. Han kan miste
sin familie, sitt arbeid, sin personlige stolthet og sitt eget liv. Det er vondt å
høre ham rope: “Jeg kan ikke klare meg uten!” De som bruker kokain og
andre stoffer, blir fullstendig slavebundet av denne forferdelige vanen. De
som selger slike stoffer, sørger ikke bare for lenker for andre, men fester også
urettferdighetens åk på seg selv. Til dem som ikke er innblandet i dette, sier
jeg: Sky narkotika i enhver form av alle krefter. Til dem som er innblandet,
sier jeg: Søk hjelp til å fjerne lenkene som vil trekke deg ned og knuse deg.
Narkotika er ikke en “rask løsning”. Slike stoffer er en rask utgang gjennom
en dør som altfor ofte bare svinger én vei – mot hjertekval og selvutslettelse.

Tro meg når jeg sier at noe av det tristeste jeg noen gang har sett i mitt liv,
er mennesker som er blitt avhengige av narkotika. De er fanger i sin egen
kropp. Mange føler seg fullstendig hjelpeløse, avhengige og desperate. Men
ingen burde føle at det ikke finnes håp. Løft disse lenkene av deg og kjemp
for personlig verdighet, fred og en hensikt med ditt liv. Den som sier til deg
at stoff er livet, er en løgnhals.» («Ryst lenkene som I er bundet med», Lys
over Norge, jan. 1987, s. 10-11.)
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13 «DISSE TING SKAL GI DEG ERFARING»
INNLEDNING

Utfordringer og prøvelser er en del av vår jordiske prøve-
stand. Hvis vi er trofaste, kan livets vanskeligheter bli til
muligheter til å vokse åndelig. Hjelp elevene å forstå at vi
med Frelserens hjelp kan føle fred under våre prøvelser
(se Johannes 16:33). Eldste Neal A. Maxwell, medlem av
De tolv apostlers quorum, sa at vi må utholde motgang
og at vi må lære av den: «Reelle uværsfronter skaper
turbulens i vårt liv, men de varer ikke evig. Vi kan lære
den viktige forskjellen mellom forbigående uvær, lokalt
skydekke og generelt mørke.» (Lord Increase Our Faith
[1994], 43.)

VIKTIGE PRINSIPPER

• Motgang er en del av vårt liv på jorden.

• Jordelivets utfordringer kan hjelpe oss å vokse.

• Ved å holde fast ved vår tro på Jesus Kristus kan vi få hjelp til å løse problemer
og overvinne motgang.

• Vi må holde ut til enden.

UNDERVISNINGSFORSLAG

Motgang er en del av vårt liv på jorden.

Be elevene fullføre følgende setning: «Mitt liv vil bli lettere når jeg endelig
.»

Minn dem på at det er vanlig å håpe at livet kan være enkelt og behagelig, men
at livet for mange er vanskelig. Les følgende uttalelse av president Boyd K. Packer,
fungerende president for De tolv apostlers quorum:

Forklar at prøvelser kan plasseres i følgende tre kategorier:

1. De som vi selv påfører oss ved de feil vi gjør.

2. De som påføres oss på grunn av andre.

3. De som ganske enkelt er en del av jordelivet.

Oppfordre elevene til å gi eksempler fra en eller flere av de tre kategoriene.

«Hverken som et folk, som familier eller som enkeltmennesker vil vi bli fritatt
for de kommende prøvelser. Ingen vil unnslippe de prøvelser som er knyttet
til hjem og familie, arbeid, skuffelser, sorg, helse, aldring og til sist død.»
(«Adskilte tunger som av ild», Liahona, juli 2000, s. 7.)
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Les følgende råd fra president Gordon B. Hinckley, og be elevene merke seg
hvordan vi skulle reagere på våre prøvelser:

Les Lære og pakter 122:7 og 136:31 sammen med elevene. Oppfordre dem til å
merke de formuleringene i hvert vers som sier noe om hvorfor Herren tillater at
hans barn blir utsatt for prøvelser. La dem lage en liste under «Notater og inntrykk»
i elevhåndboken over noen av prøvelsene de har gjennomgått.

Spør: Hvordan har dere blitt bedre mennesker som et resultat av prøvelsene?

Vis litt sandpapir og et trestykke. Puss trestykket og spør:

• Hvilken verdi kan dette ru papiret ha?

• Hva kan det å pusse dette trestykket sammenlignes med i vårt eget liv?

Les følgende uttalelse av eldste Neal A. Maxwell, medlem av De tolv apostlers
quorum:

Spør:

• Hvordan kan våre prøvelser jevne oss ut og forberede oss for evig liv?

• Hvordan kan vår holdning være utslagsgivende i møte med jordelivets
utfordringer?

Jordelivets utfordringer kan hjelpe oss å vokse.

Be en elev som er fysisk i stand til det, om å stille seg foran klassen og ta ti
armhevninger. Be så en annen elev reise seg og gjøre tilsvarende bevegelser som
armhevninger i luften.

Spør:

• Hvorfor er motstand en viktig faktor for at musklene skal vokse?

«I livet vil ofte omstendighetenes sandpapir jevne ut vår grettenhet og tål-
modig pusse våre skarpe kanter. Det er imidlertid slett ikke behagelig. Herren
vil strekke seg svært langt for å gi oss en spesiell lærdom og hjelpe oss å
overvinne en bestemt svakhet, særlig om det ikke finnes noen annen måte.»
(Notwithstanding My Weakness [1981], 67-68.)

«Jeg liker følgende ord av Jenkins Lloyd Jones som jeg klippet ut fra avisen
for noen år siden. Han sa: …

“Den som innbiller seg at det er normalt med bare fryd og gammen ... ,
kommer til å kaste bort en mengde tid på å løpe omkring og rope at han
har blitt ranet.

[Det er et faktum at] ... de fleste biffer er seige. De fleste barn utvikler seg til
vanlige mennesker. De fleste vellykkede ekteskap krever en stor grad av gjensi-
dig toleranse. De fleste jobber er oftere kjedelige enn noe annet...

Livet er som en gammeldags jernbanereise – forsinkelser, sidespor, røk, støv,
slagg og slingring, bare leilighetsvis ispedd nydelige syn og spennende tempo.

Knepet er å takke Herren for at han lar deg foreta reisen” («Big Rock Candy
Mountains», Deseret News, 12. juni 1973, A4).» («En samtale med enslige
voksne», Lys over Norge, nov. 1997, s. 16.)
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• På hvilke måter kan dette sammenlignes med åndelig vekst?

Hjelp dem å forstå at livets prøvelser ofte gir oss den motstand vi som siste-dagers-
hellige kan benytte til å bli sterkere.

Skriv følgende på tavlen:

• Springbrett eller snublestener?

• Prøvelser kan finpusse.

• Lidelser kan være guddommelig tukt.

Be elevene lese uttalelsene av eldstene John B. Dickson, Richard G. Scott og
Neal A. Maxwell på side 91-92 i elevhåndboken. Be dem forklare hvordan
setningene på tavlen forholder seg til hver uttalelse.

Spør:

• Hva er de mest typiske utfordringene unge mennesker møter?

• Hva har dere opplevd som de beste måtene å reagere på slike utfordringer på?

• På hvilke måter har deres vanskeligheter hjulpet dere å bli bedre mennesker?

Ved å holde fast ved vår tro på Jesus Kristus kan vi få hjelp til å løse problemer
og overvinne motgang.

Be elevene tenke på en gang de sto overfor overveldende hindringer og var usikre
på hva de skulle gjøre. La dem så velge hvilke av følgende spørsmål som bidrar
mest til vekst under alvorlige prøvelser, og forklare hvorfor:

• Hvorfor må dette hende meg?

• Hva kan jeg lære av denne erfaringen?

• Er det noe ved meg selv jeg behøver å forandre?

• Hvorfor må jeg lide slik nå?

• Har jeg gjort noe for å forårsake dette?

• Hvordan har Herren velsignet meg og hjulpet meg gjennom tidligere prøvelser?

Be elevene lese 2. Kongebok 6:14-15 og legge merke til spørsmålet Elisas tjener
stilte. Be dem lese vers 16-17, og spør deretter:

• Hvilken stor lærdom ga Elisa sin tjener om å møte motgang og prøvelser?
(se v. 16).

• Hva visste Elisa som hans tjener ikke visste? (se v. 17).

• Hva tror dere den unge tjeneren følte da han kunne se hestene og vognene
av ild?

• Hvordan kan vi anvende denne historien på oss selv?

Les eller gjenfortell følgende uttalelse av eldste Jeffrey R. Holland, som senere
ble medlem av De tolv apostlers quorum:

«I Jesu Kristi evangelium har du hjelp fra begge sider av sløret, og det må
du aldri glemme. Når skuffelsen og mismotet slår til – og det vil skje – må
du huske og aldri glemme at hvis våre øyne kunne åpnes, ville vi se hester
og vogner av ild så langt øyet rekker, og de kommer i vill fart for å beskytte 
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Spør: Hvorfor er det viktig å huske at «himmelens armeer» vil støtte oss når vi
etterlever evangeliets prinsipper?

Vi må holde ut til enden.

Be elevene lese følgende tre skriftsteder og fortelle hva de lærer oss om å holde
ut til enden: 2. Nephi 31:20; Lære og pakter 24:8; 121:7-8.

Forklar at vi aldri må slutte å prøve når problemene og den smerte som følger
med dem, hoper seg opp. Vi kan hente styrke hos Herren, i visshet om at vår
usikkerhet i forbindelse med våre problemer er en del av vår prøve i jordelivet.
Vi viser vår trofasthet og kjærlighet til Herren ved å etterleve evangeliets prin-
sipper i møte med våre uventede utfordringer. Å holde ut til enden betyr ikke
bare å sitte stille gjennom livets vanskeligheter.

Les eller gjenfortell følgende uttalelse av eldste Neal A. Maxwell:

Les eller syng femte vers av salmen «Så sikker en grunnvoll» (Salmer, nr. 42)
sammen med elevene. Be dem merke seg hva den lærer oss om motgang:

Selv om gjennom prøvelser jeg lar deg gå,
min nåde tilstrekkelig skal du visst få.
Du skal ikke skades av prøvelsens ild,
å gjøre deg ren, ja, det er alt hva jeg vil.

FORSLAG TIL ELEVOPPGAVER

� Be elevene velge seg ut to personer de kjenner som har utholdt mange prøvelser,
og om mulig spørre dem hvordan deres erfaringer hjalp dem å vokse. Oppfordre
elevene til å uttrykke sin takknemlighet til disse personene og formidle sine
følelser og sin beundring for det de fortalte dem. Be dem være forberedt til neste
gang på å fortelle hva de måtte ha lært om hvordan vi på en god måte kan
utholde de utfordringer vi ofte møter.

«Ettersom Kristus ikke ble fritatt for lidelse, hvordan kan vi forvente å bli det?
Ønsker vi virkelig immunitet mot motgang? Særlig med tanke på at visse typer
lidelse kan bidra til vår vekst i dette liv? Å frata oss selv disse erfaringene,
uansett hvor sterkt vi i øyeblikket måtte ønske det, ville betydd det samme som
å frata oss selv de resultater som vi ropte av fryd over da dette livs opplevelser
ble utlagt for oss for så lenge siden, i den verden vi levde i før vi kom hit.

Livet er en skole som vi søkte oss inn på ikke bare frivillig, men med glede,
og hvis skolens rektor benytter et pensum – som om og om igjen har vist seg
å gjøre deltakerne lykkelige på andre planeter – og hvis vi samtykket i at vi,
når vi først hadde begynt der, ikke skulle slutte, og i tillegg ta eksamener som
virkelig ville sette våre evner og innsikt på prøve, hva ville en erfaren rektor
gjøre om noen senere skulle klage? Ikke minst om mange av skolebarna, mens
han tilsynelatende var borte, rev i stykker sine lærebøker og forlangte at han
sluttet å gi dem eksamener fordi de forårsaket et visst ubehag? ... Man lærer
ved å ta hele kurset!» (All These Things Shall Give Thee Experience [1979], 26-27.)

oss. Disse himmelens armeer vil alltid være der for å forsvare Abrahams
ætt.» («For urolige tider», Lys over Norge, jan. 1982, s. 7.)
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14 OVERHOLD PAKTER
INNLEDNING

Å inngå og holde pakter er en vesentlig del av
frelsesplanen. I våre bestrebelser på å oppfylle vårt
guddommelige potensial må vi motta evangeliets
ordinanser og pakter gjennom dem som har den
rette prestedømsmyndighet. Hjelp elevene å forstå at
selv om vi lever i en verden hvor det å holde løfter
ofte ikke betyr så mye, forventer Herren at vi holder
våre løfter, og han velsigner dem som er villige til å
inngå pakter med ham og holde dem. Når vi inngår
pakter med Herren, holder dem og holder ut til enden,
har vi et løfte om evig liv.

VIKTIGE PRINSIPPER

• En pakt er et hellig løfte mellom Gud og hans barn.

• Ved å overholde våre pakter kan vi oppfylle vårt guddommelige potensial.

• Prestedømsmyndighet er nødvendig for å motta de frelsende pakter og ordinanser.

• Å overholde våre pakter er en forberedelse til å motta evig liv.

UNDERVISNINGSFORSLAG

En pakt er et hellig løfte mellom Gud og hans barn.

Vis en vielsesattest, en giftering eller et bryllupsbilde. Spør hva gjenstanden
representerer. Spør deretter:

• Hvilke løfter gir to personer hverandre når de gifter seg?

• Hvilke velsignelser kan de få hvis de holder disse løftene?

• Hva vil de miste om de ikke holder sine pakter?

Skriv pakt på tavlen. Spør hva ordet betyr. La en elev lese sitatet fra Veiledning
til Skriftene på side 99 i elevhåndboken. Be elevene skrive sine svar på følgende
spørsmål under «Notater og inntrykk» i elevhåndboken:

• Hvilke pakter har du inngått?

• Hvordan står ord som løfter, kontrakter og forpliktelser i forhold til pakter?

• Hvem går det utover når en pakt ikke overholdes?

• På hvilke måter er de pakter vi inngår med Gud annerledes enn avtaler vi
inngår med hverandre?

• Hvilke forberedelser skulle man gjøre før man inngår pakter i evangeliet?

Forklar at pakter er tosidige. La elevene lese eldste Jack H. Goaslind jr.s forklaring
på side 99 i elevhåndboken.
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Skriv følgende skriftstedhenvisninger på tavlen. La elevene lese dem og drøfte
hva hvert skriftsted kan lære oss om pakter.

• Mosiah 18:13

• Lære og pakter 42:78

• Lære og pakter 101:39

Les eller gjenfortell følgende uttalelse av president James E. Faust, rådgiver i Det
første presidentskap:

Spør: Hvordan kan det å holde pakter hjelpe oss å motstå fristelser?

Ved å overholde våre pakter kan vi oppfylle vårt guddommelige potensial.

La elevene synge et vers av «Jeg er Guds kjære barn» (Salmer, nr. 187). Spør:
Hvilke viktige lærdommer gir denne sangen oss?

Les og drøft Abraham 3:22-29 (Kjenn Skriftene, Abraham 3:22-23). Spør:

• Hva lærte Abraham om sitt potensial?

• Hva hjelper dette oss å forstå om oss selv?

Les eller gjenfortell følgende uttalelser av president Spencer W. Kimball:

Spør:

• Hvordan kan det å forstå at vi inngikk pakter i vårt førjordiske liv påvirke
våre beslutninger her i jordelivet?

• Hvordan kan det å inngå pakter hjelpe oss å leve opp til vårt potensial?

«Husk at i den verden vi levde i før vi kom hit, fikk trofaste kvinner visse
oppgaver, mens trofaste menn ble forutordinert til visse oppgaver i preste-
dømmet... Dere er ansvarlige for det som for lenge siden ble forventet av
dere, og det samme er de som vi oppholder som profeter og apostler!» («De
rettferdige kvinners rolle», Lys over Norge, mai 1980, s. 146).

«Vi avla løfter, høytidelige løfter, i himmelen før vi kom til dette jordeliv...

Vi har inngått pakter. Vi inngikk dem før vi godtok vår stilling her på jorden.

Vi lovet å gjøre: “... alt som Herren vår Gud skal befale oss”. Vi lovet vår
himmelske Fader at om han ville sende oss til jorden og gi oss legemer og
de ubetalelige muligheter som jordelivet ville gi oss, ville vi holde oss rene,
gifte oss i det hellige tempel og oppfostre barn og lære dem rettferdighet.
Dette var en høytidelig ed, et høytidelig løfte.» («Be Ye Therefore Perfect»
[tale ved Salt Lake religionsinstitutt, 10. jan. 1975], 2.)

«Pakter er ikke kun ytre ritualer. De er reelle og virkningsfulle midler til
forandring. “Å bli født på ny er noe som skjer ved Guds ånd gjennom ordi-
nanser” [Profeten Joseph Smiths læresetninger, s. 120]. Vi skulle alltid hedre og
holde hellig de frelsende pakter vi inngår med Herren.» («Ransak meg, Gud,
og kjenn mitt hjerte!», Lys over Norge, juli 1998, s. 3.)
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Prestedømsmyndighet er nødvendig for å motta de frelsende pakter og ordinanser.

Les eller gjenfortell følgende uttalelse om prestedømmet av president Gordon B.
Hinckley, som da var rådgiver i Det første presidentskap, og be elevene merke
seg hva han sa kravet til å være kvalifisert er:

Spør elevene: Hva er prestedømmets nøkler?

Les eller gjenfortell følgende forklaring om prestedømsnøkler fra Veiledning til
Skriftene:

La elevene lese Lære og pakter 132:7-14. Spør deretter: Hvilke løfter og advarsler
finnes i disse versene?

La dem lese Lære og pakter 138:58. Spør deretter: Hvordan kan stedfortredende
ordinanser påvirke de døde?

Å overholde våre pakter er en forberedelse til å motta evig liv.

Spør:

• Hva ville dere følt dersom dere betalte for én hest, men til slutt fikk hele
flokken?

• Hvordan ligner dette de velsignelser Gud gir sine barn?

Tegn to kolonner på tavlen. Merk den ene med Ordinanser og den andre med
Løfter. Skriv følgende ordinanser i «Ordinanser»-kolonnen: dåp, nadverden, preste-
dømmet, tempelbegavelse, tempelekteskap.

Be elevene lese følgende skriftstedhenvisninger som står sammen med ordinan-
sene, og merke seg de løfter vi gir. Skriv løftene i «Løfter»-kolonnen. Hjelp elevene
å forstå hvorfor det å motta ordinanser og inngå pakter er en viktig del av deres
liv. Du kan gjerne la dem gjøre denne oppgaven i «Notater og inntrykk»-rubrikken
i elevhåndboken, slik at de kan bruke den senere.

«Nøkler er retten til å presidere, eller det er den fullmakt som er gitt til
mennesket fra Gud, til å styre, kontrollere og lede Guds prestedømme på
jorden. Prestedømsbærere som kalles til å presidere i stillinger, mottar nøkler
fra dem som har myndighet over dem. Prestedømsbærere bruker preste-
dømmet bare innenfor de grenser som er trukket opp av dem som innehar
nøklene. Kirkens president innehar alle prestedømmets nøkler.» («Nøkler,
prestedømmets», s. 142.)

«Herren har gitt [prestedømmet] til menn som er funnet verdige til å motta
det, uansett posisjon, hudfarge eller nasjonalitet. Det er makt og myndighet
til å styre i anliggender i Guds rike. Det gis bare ved ordinasjon ved hånds-
påleggelse av dem som har myndighet til å gjøre det. Kvalifikasjonen for å
kunne oppnå det er lydighet til Guds bud og befalinger.

Det finnes ingen annen makt på jorden lik den. Dets myndighet strekker seg
utover dette liv, gjennom dødens slør og til evighetene foran oss. Det har
evigvarende konsekvenser.» («Hjørnestenene i vår tro», se Lys over Norge,
jan. 1985, s. 43-44.)
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• Dåp. Les Mosiah 18:8-10 og Lære og pakter 20:37. (Vi lover «å bære hverandres
byrder», å «stå som Guds vitner til alle tider og i alle ting og på alle steder», å
«tjene [Gud] og holde hans bud», å omvende oss, å «påta [oss] Jesu Kristi navn»
og å «tjene ham inntil enden».)

• Nadverden. Les Lære og pakter 20:77, 79. (Vi tar del i nadverden til minne om
Jesu Kristi forsoning, og vi fornyer de løfter vi ga ved dåpen. Vi lover blant
annet å påta oss Jesu Kristi navn, alltid minnes ham, holde hans bud og vitne
om ham for å vise at vi minnes ham.)

• Prestedømmet. Les Lære og pakter 84:33-42 (Kjenn Skriftene, L&p 84:33-39) og
121:34-36 (Kjenn Skriftene). (De som mottar prestedømmet, lover å foredle
sine kall i prestedømmet, adlyde budene og leve ved alle Guds ord [se eldste
Carlos E. Asays konferansetale i Lys over Norge, nr. 2, 1986, s. 34].)

• Tempelbegavelse og tempelekteskap. Les eller gjenfortell følgende uttalelse av
eldste James E. Talmage, som var medlem av De tolv apostlers quorum. (Vær
forsiktig med å snakke om de løfter vi gir i tempelbegavelsen i større detalj
enn det som er gitt i eldste Talmages uttalelse.)

Bær vitnesbyrd om den store mulighet og velsignelse det er å motta ordinan-
sene og inngå pakter med Herren.

FORSLAG TIL ELEVOPPGAVER

� Oppfordre elevene til å grunne på de pakter de har inngått så langt i sitt liv.
Anbefal at de under sine bønner og på det neste nadverdsmøtet ber Herren
hjelpe dem å forstå hva han ønsker at de skal gjøre for å hedre og foredle de
pakter de har inngått.

«Ordinansene som inngår i begavelsen, innbefatter visse forpliktelser for den
enkelte, slik som en pakt og et løfte om å holde loven om absolutt dyd og
kyskhet, å være nestekjærlig, hjelpsom, tolerant og ren, og hellige både
talenter og materielle midler til sannhetens utbredelse og menneskehetens
fremgang, å bevare hengivenhet for sannhets sak og på alle måter søke å
bidra til at jorden kan være rede til å motta sin Konge, vår Herre Jesus Kristus.
Når man påtar seg hver pakt og hver forpliktelse, blir man lovet en velsignelse
som er avhengig av at individet oppfyller vilkårene.» (Herrens hus, s. 82.)
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15 TJEN HVERANDRE
INNLEDNING

Tjeneste er en viktig del av vår evige fremgang. Vi vokser
ved å tjene andre og ved å la andre tjene oss. Oppfordre
elevene til å planlegge for et liv med meningsfylt tje-
neste, og hjelp dem å forstå at de ikke skulle føle skyld
eller skam om de mottar hjelp. De som blir tjent, vil
ofte i sin tur tjene andre på mange forskjellige måter.

VIKTIGE PRINSIPPER

• Herrens tjenere og Skriftene lærer oss å tjene
hverandre.

• Alle trenger hjelp en eller annen gang.

• Vi kan tjene hverandre på mange forskjellige måter.

• Å tjene hverandre skulle være noe vi gjør hele livet.

UNDERVISNINGSFORSLAG

Herrens tjenere og Skriftene lærer oss å tjene hverandre.

Fortell elevene følgende historie: Andrew var en populær idrettsmann på skolen.
Han var også ganske stolt av sine prestasjoner. En dag ba hans biskop ham om
hjelp to timer i uken ved et barnehjem i nærheten. Biskopens forespørsel gjorde
ham opprørt.

Be elevene bruke studiehjelpemidlene i Skriftene til å finne vers de kunne ha delt
med Andrew angående biskopens spørsmål om hjelp. Be noen av elevene lese
det skriftstedet de fant og fortelle hvorfor de mener det er relevant for Andrew.

La elevene lese uttalelsene fra generalautoriteter under overskriften «Herrens
tjenere og Skriftene lærer oss å tjene hverandre» på side 106-7 i elevhåndboken,
og merke seg prinsipper og ideer de kan dele med andre som er relevante for
biskopens anmodning.

Spør:

• På hvilke måter kunne denne erfaringen hjelpe Andrew å vokse?

• Hvilken verdi kunne hans tjeneste ha for barna på barnehjemmet?

• Hvorfor tror dere temaet tjeneste nevnes så ofte i Skriftene og av Herrens
tjenere?

• På hvilke måter har det å tjene andre ført dere nærmere Frelseren?

Alle trenger hjelp en eller annen gang.

Les eller fortell følgende historie: Cinthia var alltid tilgjengelig for å hjelpe andre.
Nesten alle i hennes menighet hadde fått hjelp av henne en eller annen gang.
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Det virket som hun visste når folk trengte noe selv før de hadde fortalt noen om
det. En dag falt hun ned en trapp mens hun hjalp en annen familie å rengjøre
huset. Hun brakk benet og måtte gå med gips i full lengde i flere måneder. De
mange hun hadde hjulpet samlet seg rundt henne og tilbød seg å hjelpe henne.
Til deres forbauselse nektet hun å ta imot hjelp.

La elevene drøfte denne situasjonen og hvilke råd de ville ha gitt Cinthia og de
andre i menigheten hennes.

Spør: Hvilke kategorier mennesker kan trenge vår hjelp eller styrke? Skriv elevenes
svar på tavlen. Listen kan inneholde følgende:

• De syke

• De ensomme

• De nedtrykte

• Enker

• De som sulter

• De fattige

• Nykalte misjonærer

• Foreldre med små barn

• Enslige foreldre

• Barn som mangler den ene eller begge foreldrene

• De som lider under virkningene av synd

Forklar at vi noen ganger søker anledninger til å tjene andre, når de som har de
største behovene, befinner seg i vårt eget hjem.

Spør: Hvorfor overser vi noen ganger behovene i vår egen familie?

Les sitatet fra «Familien – En erklæring til verden» på side 107 i elevhåndboken.
Spør:

• Hva lærer erklæringen om familien oss om tjeneste?

• Hvilke grunner har vi noen ganger for ikke å tjene vår familie?

Be elevene fortelle om noen ganger de har tjent medlemmer av sin familie og
hvordan dette føltes.

Les eller gjenfortell følgende råd fra president Gordon B. Hinckley:

Spør:

• Hvordan føles det når dere får nødvendig hjelp?

«Vi snakker ofte om store tall, som f.eks. det totale antall medlemmer i Kirken.
Men vi må aldri glemme at vi alle er mennesker med egne behov og van-
skeligheter, egne håp og drømmer, vår egen tro og overbevisning. Noen er
sterke, noen svake, men vi prøver alle sammen. Vi har problemer å hanskes
med, og de er alvorlige og vanskelige. Vi trenger hverandre så vi kan bygge
hverandre opp og styrke hverandre. Vi må aldri tape av syne det faktum at
vi skal styrke de svake, løfte de hengende hender og gi kraft til de vaklende
knær (se L&p 81:5).» («Verket ruller fremad», Liahona, juli 1999, s. 5.)
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• Hvorfor er det viktig å være ydmyk nok til ikke bare å yte hjelp ofte, men
også motta hjelp når vi trenger det?

Vi kan tjene hverandre på mange forskjellige måter.

De mirakler Jesus utførte, er eksempler på tjenestegjerninger. Skriv følgende
skriftstedhenvisninger på tavlen, men utelat det som står i parentes. Fordel
henvisningene på elevene, la dem lese sitt tildelte skriftsted stille, og skriv så en
kort beskrivelse av den tjeneste Frelseren utførte, ved siden av skriftstedhenvis-
ningen på tavlen. (Avhengig av klassens størrelse, kan det være nødvendig å
bruke flere eller færre henvisninger.)

• Matteus 8:1-3 (helbredet en spedalsk)

• Matteus 9:27-31 (ga blinde menn synet tilbake)

• Matteus 14:16-21 (mettet en folkemengde)

• Markus 1:23-26 (drev ut en uren ånd)

• Markus 2:5 (tilga synder)

• Lukas 7:11-17 (oppvekket en enkes døde sønn)

• Johannes 2:1-10 (gjorde vann til vin for bryllupsgjester)

• Johannes 4:46-54 (helbredet en kongelig embetsmanns sønn)

Spør:

• Hvilke tjenestegjerninger kan vi utføre for andre?

• Hvilke tjenestegjerninger kan vi utføre for Gud? (Etter at elevene har svart,
ber du en elev lese Mosiah 2:17 [Kjenn Skriftene], om det ikke ble nevnt.)

• Hvor viktig er vår holdning når vi yter tjeneste? Hvorfor?

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige har blitt internasjonalt anerkjent for sin
humanitærinnsats. Les følgende uttalelse av eldste Gordon B. Hinckley, som da
var medlem av De tolv apostlers quorum:

Les eller gjenfortell følgende uttalelse av søster Mary Ellen Smoot, som da var
Hjelpeforeningens generalpresident, til Kirkens kvinner:

«Jeg blir stadig inspirert av deres tro, deres godhet og deres ønske om å gjøre
det Herren ønsker at dere skal gjøre. Takk for deres tjeneste... Overalt hvor
jeg kommer, ser jeg Hjelpeforeningens frukter bli tilkjennegitt hos Kirkens
søstre. Vi er alle redskaper i Guds hånd...

Når vi sammen tjener hverandre og alle vår Faders barn, kan vi være red-
skaper i Guds hender, ikke bare til å lindre fysisk lidelse, men enda viktigere, 

«[I Kirken] vil det finnes hundretusenvis av menn fra alle samfunnslag som er
begavet med myndighet til å handle i Guds navn, og som ved denne hellige
gaves natur er forpliktet til å styrke og hjelpe hverandre...

Dette er et av de store formål med quorumsorganisasjonen i Kirkens preste-
dømme – å gjøre oppmerksom på andres behov og være en mulighet og et
hjelpemiddel til å styrke hverandre.» (Se Lys over Norge, des. 1972, s. 502-503.)
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Spør: Hvordan kan dere og deres familie gjøre mer for å hjelpe de trengende?

Les og drøft Mosiah 4:16-27. Følgende spørsmål kan være nyttige:

• Hva skulle vår holdning være til å «dele de midler [vi] har» (v. 21)?

• Skulle vi gi penger til alle som ber om det? Hender det noen ganger at andre
former for tjeneste ville ha vært bedre?

• Hva skulle vår holdning være om vi «ikke har noe, men ... likevel har
tilstrekkelig» (v. 24)?

• Hva vil det si å «se til at alt dette gjøres i visdom og orden» (v. 27)?

Les eller gjenfortell følgende råd fra biskop H. Burke Peterson, som da var rådgiver
i Det presiderende biskopsråd:

Hjelp elevene å forstå at vi skulle finne måter å hjelpe de trengende på som vir-
kelig styrker dem. Du kan gjerne repetere prinsippene i «Bli selvhjulpen på Herrens
måte» sammen med elevene (se s. 37).

Å tjene hverandre skulle være noe vi gjør hele livet.

Be elevene tenke på en person de kjenner personlig hvis liv har vært fylt med
tjeneste. Skriv Hvordan de tjente på tavlen. Be elevene fortelle hva slags tjeneste
personen de tenker på yter for andre, uten å nevne vedkommendes navn. Skriv
svarene på tavlen.

Spør:

• Hvordan er denne personens tjeneste i tråd med prinsippet vi lærer i
Matteus 6:3-4?

• Hva sier Herren ifølge Lære og pakter 64:33 om små tjenestegjerninger?

• Hva gjør noen av de eldste menneskene dere kjenner for å hjelpe andre?

• Hva sier deres eksempel om viktigheten av å tjene hele livet?

«[Skriftene] lærer oss at uansett hvor store og betydningsfulle våre jordiske
prestasjoner måtte være, uansett hvor mye vi oppnådde som biskop, sekre-
tær, president, lærer eller foreldre, er vi ingenting om vi ikke lærer å vise
nestekjærlighet. (Se 1. Kor. 13:1-3.) Alle våre gode gjerninger vil ikke telle
til vår fordel hvis nestekjærligheten mangler.

Nestekjærlighet måles på flere måter. Kanskje den ypperste form for neste-
kjærlighet kan utvises av en som ikke dømmer en annens handlinger eller
adferd, idet han eller hun husker at det bare finnes én som kan se inn i
hjertet og kjenne hensikten og de oppriktige ønsker som finnes der. Det
finnes bare én som har rett til å bedømme hvor godt en annen har lykkes
i livet. Det å dømme uberettiget eller nære fordommer hindrer mange i å
vise sann nestekjærlighet eller villighet til å hjelpe de trengende, også om
de befinner seg i vår egen familie.» (Conference Report, april 1981, 109, eller
Ensign, mai 1981, 81.)

til å hjelpe dem som er i åndelig nød.» («Vi er redskaper i Guds hånd»,
Liahona, jan. 2001, s. 104.)
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Fortell elevene at når noen blir avløst fra et kall som fordret mye tjeneste, som
for eksempel en misjon, føler de feilaktig at fordi de har gjort så mye, har de nå
rett til en pause fra å tjene andre. Spør: Hvorfor kan denne holdningen være
farlig åndelig sett?

Les eller gjenfortell følgende råd fra eldste M. Russell Ballard, medlem av De
tolv apostlers quorum:

Spør:

• Hvordan er eldste Ballards råd relevant for alle siste-dagers-hellige?

• Hvorfor må vi fortsette å tjene Herren og hans barn hele livet?

FORSLAG TIL ELEVOPPGAVER

� Be elevene tenke på måter å hjelpe noen i sin familie på, i sin lokale forsamling
i Kirken og i lokalsamfunnet i løpet av den kommende uken. Be dem tenke på
en person i hver av disse tre kategoriene om mulig. Be elevene skrive om sine
erfaringer under «Notater og inntrykk» i elevhåndboken.

«Til slutt vil jeg si til dem av dere som allerede har vært på [heltids]misjon,
vær så snill å huske at dere ble avløst fra misjonen, men ikke fra Kirken. Dere
tilbragte to år som representanter for vår Herre Jesus Kristus. Vi forventer at
dere alltid skal se ut som og opptre som en av hans disipler. Se slik ut. Oppfør
dere slik. Følg ikke verdens trender og moter... Reglene for lykke og fremgang
etter misjonen er omtrent de samme som de var under misjonen: Be flittig,
arbeid flittig og vær lydig.» («Den beste generasjon misjonærer», Liahona,
nov. 2002, s. 49.)
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