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KOM TIL TEMPLET

Det finnes mange grunner til at du bør ha et ønske om å
reise til templet. Selv templets ytre bærer bud om dets dype
åndelige formål. Disse åndelige formålene kommer enda tyde-
ligere til uttrykk innenfor templets vegger. Over tempeldøren
står følgende hyllest: «Hellighet til Herren.» Når du går inn
i et innviet tempel, er du i Herrens hus.

Vi bygger mange forskjellige slags bygninger i Kirken.
I disse er vi opptatt med å tilbe, undervise, finne avkobling og
organisere. Vi kan organisere staver, ward, misjoner, quoru-
mer og Hjelpeforeninger i disse bygningene, og også i byg-
ninger vi leier. Men når vi organiserer familier ifølge den
orden som Herren har åpenbart, gjør vi dette i templene. Tem-
pelvielse, denne beseglende ordinans, er den høyeste velsig-
nelse du kan motta i det hellige tempel.

I Kirkens templer kan medlemmer som gjør seg verdig til
det, delta i de mest opphøyde og frelsende ordinanser som er
blitt åpenbart til menneskeheten. I hellige seremonier i tem-
plet blir vi tvettet, salvet, belært, begavet og beseglet. Og etter
at vi har mottatt disse velsignelsene for oss selv, kan vi arbeide
for dem som har gått bort uten å ha fått samme anledning.
I templene blir de hellige ordinansene utført både for levende
og døde. Her finnes en døpefont hvor stedfortredende dåps-
handlinger blir utført for dem som er gått til den andre siden
av sløret, med verdige medlemmer som stedfortredere.

«Kom til templet.» Hvis ikke du kan komme med en gang,
så kom snart. Be innstendig, sett ditt liv i orden og spar så
mange penger du kan i det håp at dagen skal komme. Begynn
nå på omvendelsens ofte meget vanskelige og tunge vei. Tem-
plet forandrer deg og gir deg mangfoldige velsignelser igjen
for de anstrengelsene du har gjort for å komme dit. For noen
av dere som bor langt unna et tempel, kommer kanskje tem-
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plene til dere før dere får anledning til å reise til dem. Bevar
troen og håpet og bestem deg for at du vil reise – at du vil
være verdig og at du vil reise til templet.

DISSE TINGENE ER HELLIGE

Hvis du leser Skriftene nøye, vil du se at Herren ikke for-
talte alt til alle. Det fantes noen krav som var avgjørende for å
kunne motta hellig kunnskap. Tempelseremonier er i denne
kategorien.

Vi snakker ikke i detalj om tempelordinansene utenfor tem-
plene. Det har aldri vært hensikten at kunnskap om tempelse-
remoniene skulle begrenses til noen utvalgte få som skulle
sørge for at andre aldri skulle få vite om dem. Det motsatte er
tilfellet. Av hele vårt hjerte oppfordrer vi hvert eneste men-
neske til å kvalifisere seg og forberede seg til å gå inn i tem-
plet. De som har vært i templet, har fått kjennskap til et ideal:
En dag skal hver eneste levende sjel og hver sjel som noen
gang har levd, få anledning til å høre evangeliet og motta eller
forkaste det templet tilbyr. Hvis dette tilbudet forkastes, må
det være enkeltmennesket selv som gjør dette.

Ordinansene og seremoniene i templet er enkle. De er
vakre. De er hellige. De holdes konfidensielle slik at de ikke
skal bli gitt til dem som er uforberedt. Nysgjerrighet er ikke
det samme som forberedelse. Dyp interesse er i seg selv heller
ikke forberedelse. Forberedelse for ordinansene omfatter en
rekke innledende trinn: tro, omvendelse, dåp, bekreftelse, ver-
dighet og en modenhet og verdighet som sømmer seg den
som kommer som gjest til Herrens hus.

Vi må forberede oss før vi reiser til templet. Vi må være ver-
dige før vi reiser til templet. Det stilles krav og betingelser.
Disse ble fastsatt av Herren og ikke av mennesket. Og Herren
har all rett og myndighet til å foreskrive at ordinanser og sere-
monier som utføres i templet, holdes hellige og konfidensielle.

Alle som er verdige og fullt ut fyller de krav som stilles, kan
gå inn i templet for der å delta i hellige seremonier og ordi-
nanser.
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VERDIGE TIL Å GÅ INN

Når du først har fått forståelse for verdien av templets vel-
signelser og for tempelordinansenes hellige natur, vil du ikke
stille deg tvilende til de høye normer Herren krever av dem
som skal gå inn i det hellige tempel.

Du må være i besittelse av en gyldig anbefaling for å
komme inn i templet. Denne anbefalingen må være underteg-
net av biskopen i ditt ward og av din stavspresident. På mis-
jonsmarken er det naturligvis grenspresidenten og misjons-
presidenten som har ansvar for å utstede tempelanbefalinger.
Bare de som er verdige, skulle reise til templet. Biskopen har
ansvar for å stille spørsmål om vår personlige verdighet. Dette
intervjuet er av stor betydning for deg som medlem av Kirken,
for det gir deg anledning til å gjennomgå din livsførsel sam-
men med en av Herrens ordinerte tjenere. Hvis det er noe som
er galt i ditt liv, vil biskopen kunne hjelpe deg til å rette på
dette. Ved hjelp av denne fremgangsmåten kan du, når du
rådfører deg med en alminnelig dommer i Israel, bekrefte at
du er verdig, eller få hjelp til å bli verdig til å gå inn i templet
med Herrens godkjennelse.

President N. Eldon Tanner, som var førsterådgiver i Det før-
ste presidentskap, talte om intervjuer på et prestedømsmøte
ved en generalkonferanse. Hans råd er viktig både for de Kir-
kens ledere som holder intervjuer og for medlemmer som blir
intervjuet. Gi nøye akt på dette rådet:

Dere biskoper og stavspresidenter kan begynne et inter-
vju for tempelanbefaling omtrent slik:

«Du har kommet til meg for å få en anbefaling så du kan
komme inn i templet. Jeg er ansvarlig for å representere
Herren i et intervju med deg. Etter intervjuet kan jeg skrive
under på anbefalingen, men min underskrift er ikke den
viktigste på anbefalingen. Før anbefalingen er gyldig, må
du selv underskrive den.

«Når du underskriver anbefalingen, er det et bindende
utsagn overfor Herren om at du er verdig til de privilegier
som blir gitt dem som har en slik anbefaling. Det er flere
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standardspørsmål jeg vil stille . . . Du må gi et ærlig svar på
hvert spørsmål.»

Etter at du har stilt disse obligatoriske spørsmålene til
søkeren, kan det være hensiktsmessig å tilføye noe slikt
som: «En som går inn i Herrens hus, må være fri for enhver
uren, umoralsk eller unaturlig praksis . . .»

Våre intervjuer må gjennomføres i kjærlighet og ansten-
dighet. Ofte kan ting rettes opp hvis dere spør: «Kan det
være noen grunn til at du skulle føle ubehag eller kanskje til
og med føle at du er uærlig overfor Herren ved å under-
skrive din egen tempelanbefaling?

«Ønsker du litt tid til å få ordnet noen meget personlige
saker før du underskriver den? Husk at Herren vet alle ting
og ikke vil la seg spotte. Vi forsøker å hjelpe deg. Du må
aldri lyve for å prøve å få et kall, en anbefaling eller en vel-
signelse fra Herren.»

Hvis dere griper saken an slik som jeg har beskrevet, er
medlemmet ansvarlig for å intervjue seg selv. Biskopen eller
stavspresidenten er berettiget til den kraft å kunne skjelne.
Han vil vite om det er noe galt som må gjøres opp før det
utstedes en anbefaling. («Velsignelsene ved intervjuer i Kir-
ken», Lys over Norge, april 1979, s. 71–73.)

Intervjuet for tempelanbefaling blir holdt fortrolig mellom
biskopen og et av Kirkens medlemmer. Her blir medlemmet
stilt inngående spørsmål om sin personlige adferd og verdig-
het og om sin lojalitet til Kirken og dens ledere. Vedkom-
mende må bekrefte at han eller hun er moralsk ren og holder
Visdomsordet, betaler full tiende, lever i harmoni med Kir-
kens læresetninger, og at han ikke har noen tilknytning til eller
sympati for apostatgrupper. Biskopen er pålagt den strengeste
konfidensialitet i sin behandling av disse sakene med hvert
intervjuet medlem.

Vanligvis er det slik at akseptable svar på biskopens spørs-
mål bekrefter at et medlem er verdig til å motta en tempelan-
befaling. Hvis et medlem ikke holder budene eller det er noe
ved vedkommendes liv som må rettes på, må han eller hun
vise sann omvendelse før det kan utstedes en tempelanbefa-
ling.
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Etter at biskopen har foretatt et slikt intervju, blir vi også
intervjuet av et medlem av stavspresidentskapet før vi kan
reise til templet. Hvis vi skal reise for første gang, er det vanlig
at stavspresidenten personlig foretar intervjuet.

Når du kommer for å bli intervjuet for en tempelanbefaling,
vil du sikkert godta den vurderingen han gir som er kalt som
dommer i Israel, og som står ansvarlig for Herren når han skal
avgjøre hvorvidt det er passende for deg å tre inn i dette hel-
lige hus eller ikke.

FØRSTE GANG OG HVER GANG

Når du skal til templet for første gang, er det ganske nor-
malt at du er litt urolig. Det er naturlig at vi føler oss litt usikre
overfor det ukjente. Vi blir ofte nervøse når vi står overfor nye
erfaringer.

Vær ikke engstelig. Du er på vei til templet. Du vil få hjelp
på alle områder. Du vil bli omhyggelig veiledet – vær ikke
engstelig.

Vi skulle være ærbødige når vi går inn i templet. All nød-
vendig samtale bør føres med meget lav stemme. Når vi mot-
tar belæring, er vi naturligvis fullstendig ærbødige og stille.

Det finnes få steder i dag hvor man kan få anledning til å
meditere i stille ærbødighet. I noen av templene er det slik at
før man går inn for å begynne med ordinansarbeidet, samles
man i bygningens møtesal. Her venter medlemmene til hele
gruppen er samlet. Det er ofte slik i livet at vi blir utålmodige
når vi må vente. Under andre omstendigheter ville vi bli irri-
tert hvis vi kom først inn i et rom og så ble nødt til å vente på
den siste før vi kunne gå videre. I templet er det stikk motsatt.
Det er en stor anledning å få lov til å vente. Det er et privile-
gium å få sitte uten å snakke og kunne fylle sinnet med ærbø-
dige og åndelige tanker! Det er fornyelse for sjelen.

Når du kommer til templet, må du huske at du er gjest
i Herrens hus. Det er en tid for glede, men en tid for stille
glede. Av og til er det nødvendig ved tempelvielser å minne
slektninger og venner om at deres kjærlighet og gratulasjoner
og det å hilse på familiemedlemmer de ikke har sett på lang
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tid, burde komme til uttrykk på en meget stille og lavmælt
måte. Det sømmer seg ikke med høyt snakk og høy latter
i Herrens hus.

Følg veiledning fra tempelarbeiderne. Det vil alltid være
noen som hjelper deg på veien gjennom templet.

UNDERVISNING FRA DET HØYE

Før du reiser til templet for første gang, eller selv etter å ha
vært der mange ganger, kan det være nyttig å forstå at belæ-
ringen i templet skjer på symbolsk måte. Herren, vår største
læremester, ga mye av sin undervisning på denne måten.

Templet er en stor skole. Det er et lærdommens hus. I tem-
plene er det en atmosfære som er ideell for opplæring i emner
som er dypt åndelige. Den avdøde eldste John A. Widtsoe i De
tolv apostlers quorum var en høyt ansett universitetsrektor og
anerkjent vitenskapsmann. Han hadde stor respekt for tem-
pelarbeidet og sa ved en anledning:

Tempelordinansene omfatter hele frelsesplanen slik den
er blitt forkynt gjennom tidene av Kirkens ledere. De gir oss
kunnskap om ting som er vanskelige å forstå. Man må ikke
vri og vende for å få templets læresetninger til å passe inn i
den store frelsesplanen. Begavelsens filosofiske fylde er ett
av de store argumentene for tempelordinansenes troverdig-
het. Ved denne fullstendige oversikten over evangeliets
plan og den forklaring som gis, blir tempeltjenesten en av
de mest effektive metoder vi har til å styrke vår erindring
om evangeliets oppbygning.

Det er også en annen kjensgjerning som alltid har appellert
til meg som en sterk indre bekreftelse på det sanne ved tem-
pelarbeidet. Begavelsen og tempelarbeidet slik det ble åpen-
bart av Herren til profeten Joseph Smith, kan deles inn i fire
atskilte deler: Forberedende ordinanser, belæring og frem-
stilling, pakter, og til slutt, prøve på vår kunnskap. Jeg tviler
på at profeten Joseph, uten utdannelse og uten formell opp-
læring i logikk, kunne ha gjort dette så logisk fullstendig på
egen hånd. (John A. Widtsoe, «Temple Worship», The Utah
Genealogical and Historical Magazine 12. [april 1921]: 58.)
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Jeg siterer videre fra eldste Widtsoes artikkel:
Vi lever i en verden full av symboler. All vår kunnskap er

avhengig av symboler. Vi lager noen få streker på et papir-
ark, og vi sier strekene danner et ord som betyr kjærlighet
eller hat eller nestekjærlighet eller Gud eller evighet. Stre-
kene behøver ikke være så pene å se på. Ingen finner feil
ved symbolene på sidene i en bok fordi de ikke er så vakre
som tingene de representerer. Vi forkaster ikke symbolet 
G-u-d fordi det ikke er så vakkert. Likevel representerer det
Guds majestet. Vi er glad for å ha symboler, hvis vi bare for-
står hva de betyr. Jeg taler til dere i kveld. Dere har ikke stilt
dere særlig negative til min måte å tale på, eller til mitt valg
av ord. Dere har vært så opptatt med å forstå de tankene jeg
har forsøkt å forklare for dere at dere har glemt mine ord og
min fremgangsmåte.

Vi lever i en verden full av symboler. Ingen mann eller
kvinne kan komme ut av templet med den begavelse de bør
ha, hvis de ikke har sett forbi symbolene og oppdaget den
mektige virkeligheten symbolene representerer. («Temple
Worship», s. 62.)

Hvis du vil reise til templet med den rette ånd og huske at
belæringen du får er symbolsk, vil du ikke reise derfra uten å
ha fått dypere innsikt, uten å føle deg litt mer opphøyet, uten å
ha større kunnskap om de ting som er åndelige. Undervis-
ningsplanen er fremragende. Den er inspirert. Herren selv, vår
læremester, underviste stadig sine disipler i lignelser, en ver-
bal måte å fremsette symbolsk de tingene på som kanskje
ellers ville være vanskelige å forstå. Han snakket om vanlige
erfaringer som han hentet fra disiplenes liv. Han snakket om
høner og kyllinger, fugler, blomster, rever, trær, tyver, røvere,
solnedganger, de rike og de fattige, legen, lapping av klær,
luking, husrengjøring, mating av griser, tresking, lagring i
låver, bygging av hus, ansettelse av arbeidere og mange andre
ting. Han snakket om sennepsfrøet og om perlen. Han ønsket
å belære sine tilhørere. Derfor snakket han om enkle ting på en
symbolsk måte. Ingen av disse tingene er mystiske eller
skjulte, og de er alle symbolske.
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Templet selv blir et symbol. Hvis du har sett ett av templene
fullt opplyst ved nattetid, vet du hvilket imponerende syn det
kan være. Slik Herrens hus står der i mørket, badet i lys, blir
det et symbol på den kraft og inspirasjon som Jesu Kristi evan-
gelium inneholder. Det står der som et lysende fyr i en verden
som synker stadig lengre ned i åndelig mørke.

Du vil ikke forstå tempelseremonien fullt ut første gang du
går gjennom templet. Du vil bare forstå den delvis. Reis til-
bake igjen og igjen. Reis tilbake for å lære. Ting som har
bekymret deg, forvirret deg eller virket gåtefulle, vil bli for-
klart for deg. Mye av dette vil være de tause, personlige ting
som du egentlig ikke kan forklare til noen annen. Men for deg
er dette ting du vet.

Hva vi mottar i templet kommer i stor grad an på om vi rei-
ser til templet med ydmykhet og ærbødighet og et ønske om å
lære. Hvis vi er åpne for lærdom, vil Ånden undervise oss i
templet.

Når du har anledning til å være tilstede på en begavelsesse-
sjon i templet eller være vitne til en besegling, bør du lete etter
den dypere meningen med det du er vitne til. Og i dagene
etter ditt besøk i templet bør du tenke på disse tingene.
Gjennomgå dem for deg selv, og be om dem, og du vil merke
at du får større kunnskap.

Noe av det mest verdifulle ved tempelerfaringen er at den
gir deg et stort, altomfattende helhetsbilde av Guds hensikt
med denne jorden. Når vi først har vært gjennom templet (og
vi kan vende tilbake og gjenoppfriske våre minner), vil livets
hendelser passe inn i et mønster. Vi kan se i perspektiv hvor vi
er, og vi kan raskt se om vi ikke holder stø kurs.

Ha derfor oppmerksomheten vendt mot templet. Før dine
barn til templet. Led deres oppmerksomhet mot templet helt
fra deres tidligste barndom, og begynn å forberede dem til
den dagen da de kan tre inn i det hellige tempel.

I mellomtiden bør du selv være villig til å lære og være
ærbødig. Drikk dypt av de lærdommene – de symbolske, dypt
åndelige lærdommene – som bare er tilgjengelige i templet.

Det tar tid å planlegge et tempelekteskap. Det er verdt
omhyggelig planlegging. Ofte er det slik at unge mennesker
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som forelsker seg, bestemmer seg for å gifte seg med en gang,
i løpet av en uke eller to, til tross for foreldrenes bønner. Det
unge paret oppfatter ofte foreldrenes ønske om mer tid til å
forberede ekteskapet som et tegn på motvilje mot deres ekte-
skap. De er redde for at hvis de venter, vil det komme noe i
veien for deres ekteskapsplaner. Enkelte unge par viser at de
er meget umodne og lite hensynsfulle når de insisterer på et
øyeblikkelig bryllupsopplegg som bare kan gjennomføres
med store vanskeligheter, og som ofte fører til en opplevelse
som er langt mindre minneverdig enn den kunne ha vært
under andre omstendigheter.

Hvis alt skjer for fort eller under for stort press, er det akku-
rat som om man går glipp av noe ved det første besøket i tem-
plet, eller ved bryllupsdagen i templet. Det å gå gjennom tem-
plet for første gang eller å bli beseglet på bryllupsdagen, skjer
bare én gang i livet. En slik anledning er det verdt å forberede
seg til. Den er så viktig at vi ikke bør la de små detaljene ved
forberedelsen, de små husholdningsrutinene i forbindelse
med bryllupet, forringe en slik opplevelse. Derfor bør alt gjø-
res på forhånd. Det kan skape stor frustrasjon at vesentlige
detaljer ikke blir tatt hånd om før selve dagen.

Hvis du går tidlig til et møte og sitter stille i kirken og
betrakter menneskene som kommer, kan du legge merke til at
de har med seg noe. Den åndelige temperaturen stiger, og
rommet forandrer seg fra et tomt rom til en forsamling av brø-
dre og søstre som har kommet med forventning.

I vår travle tid kan vi ikke alltid gjøre dette når vi skal på et
møte. Men en slik fremgangsmåte blir desto viktigere når vi
skal til templet. Dette er spesielt tilfelle når vi reiser til templet
for første gang. Vi burde komme tidlig til templet.

Som du sikkert forstår, er dette tidlige fremmøtet ikke bare
en sikkerhetsforanstaltning, og ikke bare noe vi gjør for å for-
sikre oss om at anbefalingene og andre ting er i orden og at vi
kan tilpasse oss det nye vi skal oppleve. Det er mer enn det.
Det er for at vi skal komme til rett sted i god tid for rolig å få
den rette ånd – til å forberede oss til det som skal skje.

Hittil har vi snakket om deltagerne i tempelarbeidet, men
det skjer fra tid til annen at man planlegger en tempelvielse og
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at noen av familiens meget nære medlemmer ikke er verdige
til å få tempelanbefaling. Det kan være at brudgommen eller
bruden er konvertitt og at hans eller hennes foreldre ennå ikke
er medlem av Kirken, eller at de er for nye i Kirken til å få en
tempelanbefaling. Det er også mulig at foreldrene er medlem
av Kirken, men at en av dem ikke etterlever evangeliets nor-
mer i tilstrekkelig grad til å motta en tempelanbefaling. Disse
begrensningene synes å være et stort problem i forbindelse
med vielser i templet. Det er ved slike anledninger at familier
skulle føle seg sterkt knyttet til hverandre, at de skulle føle
samhold ved å kunne dele disse hellige øyeblikkene i livet.
Dette at man ikke kan gi en tempelanbefaling til en som ikke
er verdig, eller at man ikke kan invitere et ikke-medlem eller
en slektning til å være tilstede ved beseglingen, kan meget
raskt skape problemer. Dette kan skape mismot og strid på et
tidspunkt da det er stort behov for å ha ting avklart, for størst
mulig harmoni.

Hva gjør vi så i slike tilfeller? Det vi ikke ønsker å gjøre, er å
legge press på en biskop. Biskopen, som er forpliktet til å følge
et sett med normer i egenskap av alminnelig dommer i Israel,
kan ikke i god tro utstede en anbefaling til en som ikke er ver-
dig. Å gjøre dette ville innebære at man gjorde vedkommende
en stor bjørnetjeneste. Det ville heller ikke være rettferdig
overfor biskopen.

Når man planlegger et tempelekteskap og det viser seg at
en av foreldrene eller en meget nær slektning ikke kan gå inn i
templet, kan man ved omhyggelig planlegging gjøre dette til
en anledning istedenfor et problem. Se nøye på disse forsla-
gene. Inviter den av foreldrene som ikke er medlem, eller det
familiemedlemmet som ikke er verdig til å motta en tempelan-
befaling, til å være med til templet sammen med dem som skal
være tilstede ved selve beseglingen. Det er en ånd og en inn-
flytelse på tempelplassen som ikke finnes andre steder. Noen
av templene har besøkssentre. Tempeltomten er alltid vakkert
holdt. Dette er et sted hvor fred og sinnsro råder.

Sørg for at noen venter sammen med det familiemedlem-
met som ikke kan komme inn i templet. Du må ikke la ved-
kommende være alene. Det finnes eksempler på at familie-
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medlemmer som har vært verdige til å være tilstede ved viel-
sesseremonien i templet, i stedet har sagt seg villig til å til-
bringe tiden på tempelplassen sammen med dem som ikke
kunne være tilstede. Her i omgivelsene rundt templet har de
vært i stand til å forklare hvorfor det unge paret ønsket å bli
beseglet i Herrens hus.

Ved en slik anledning kan Åndens innflytelse være større
enn ved andre anledninger. Ved noen av de større templene
arrangeres det omvisning. Dersom man legger planer på for-
hånd, kan man sørge for å rette spesiell oppmerksomhet mot
nettopp de behov et nært familiemedlem har, som av en eller
annen grunn ikke kan gå inn i templet. På denne måten kan
man dempe skuffelse og sårede følelser, kanskje også bitter-
het, hos foreldre som ikke er medlemmer eller foreldre som
ikke er verdig til en tempelanbefaling.

I noen templer finnes et spesielt rom hvor foreldre som ikke
kan komme inn i selve templet, kan få møte en kvalifisert per-
son som kan svare på deres spørsmål.

Det unge paret må forstå at foreldrene kanskje har sett frem
til brudens og brudgommens bryllupsdag helt fra de ble født.
Deres ønske om å være tilstede ved bryllupsseremonien og
deres bitterhet når de ikke kan dette, er et tegn på foreldrenes
hengivenhet. Dette bør ikke det unge paret ta ille opp. De bør
forstå disse følelsene og gjøre omhyggelige forberedelser med
tanke på dette som en del av bryllupet.

Det finnes naturligvis tilfeller hvor foreldre som ikke er ver-
dige til en tempelanbefaling, blir krenket og ikke vil finne seg i
det. I slike tilfeller må det unge paret prøve å gjøre det beste ut
av det. Det er godt mulig at følgende spørsmål dukker opp:
Kanskje vi skulle gifte oss borgerlig, slik at de kan være til-
stede ved vielsen, og at vi deretter venter det foreskrevne året
før vi reiser til templet? Men det er ingen ideell løsning. I de
fleste tilfeller kan man ved hjelp av bønn og grundig planleg-
ging forvandle problemet til en anledning som etter en tid vil
styrke familiebåndene mer enn før.

Man skulle ikke invitere en stor gruppe venner, wardsmed-
lemmer eller andre til å være tilstede ved vielsen. Gruppen
inviterte skulle være liten og bare bestå av medlemmer fra de
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to familiene og noen få som står paret meget nær. Det har
hendt at man har bekjentgjort bryllupet i wardet og invitert
alle til å være tilstede for å støtte og oppmuntre paret som skal
gifte seg. Dette er det vi har bryllupsmottakelsen til. Hensik-
ten med en bryllupsmottakelse er å gi venner og gratulanter
anledning til å hylle paret. Selve vielsen i templet skulle hol-
des hellig, og bare de som betyr noe spesielt for ekteparet,
skulle være tilstede.

Vi siterer ikke ordene i beseglingsordinansen utenfor tem-
plet, men vi kan beskrive beseglingsrommet. Det er et vakkert
utstyrt rom med en fredfylt, uforstyrret atmosfære, et rom
som bærer preg av det hellige arbeidet som utføres der.

Før paret kommer frem til alteret for å bli beseglet, har beseg-
leren det privilegium å gi det unge paret noen råd. Følgende
kan være noe av det et ungt par får høre ved denne anled-
ningen.

«Dette er deres bryllupsdag. Dere er følelsesmessig overvel-
det av det ekteskap dere skal inngå. Templene er hellige hus
oppført for slike ordinanser som denne. Vi er ikke i verden.
Denne verdens ting har ingen anvendelse her inne og skulle
ikke ha innflytelse over det vi gjør her. Vi har kommet ut av
verden og inn i Herrens tempel. Dette er den viktigste dag i
deres liv.

«Dere ble født, invitert hit av foreldre som ga dere et jordisk
legeme som deres ånd bor i. Dere er begge blitt døpt. Dåpen,
som er en hellig ordinans, symboliserer renselse, død og opp-
standelse, og et nytt liv. Dåpen innebærer omvendelse og
syndsforlatelse. Nadverden er en fornyelse av dåpspakten, og
vi kan motta tilgivelse for våre synder hvis vi holder budene.

«Du som er brudgom ble ordinert til prestedømmet. Først
ble du ordinert til Det aronske prestedømme og har sannsyn-
ligvis innehatt alle embedene i dette prestedømmet – diakon,
lærer og prest. Så kom dagen da du ble funnet verdig til å
motta Det melkisedekske prestedømme. Dette prestedømme,
det høyere prestedømme, defineres som prestedømmet etter
Guds helligste orden, eller Det hellige prestedømme etter
Guds Sønns orden. (Se Alma 13:18 og Helaman 8:18.) Du ble
gitt et embede i prestedømmet. Du er nå en eldste.
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«Dere har begge mottatt deres begavelse. I denne bega-
velsen ble dere utrustet med ting av evig verdi. Men alt dette
var på en måte innledende og forberedende for å komme til
alteret for å bli beseglet som mann og hustru for tid og all
evighet. Dere blir nå en familie og er frie til å delta i å skape liv
og får anledning til ved hengivenhet og offer å bringe barn inn
i verden og oppdra dem og hjelpe dem trygt gjennom jordeli-
vet, og se til at de en dag kommer, slik dere har kommet, for å
delta i disse hellige tempelordinansene.

Dere kommer hit av egen vilje og er funnet verdige. Dette
ekteskapet kan besegles av forjettelsens Hellige ånd.»

«Derfor, jeg sender eder nu en annen Talsmann, ja, over
eder mine venner, forat den må være i eders hjerter, ja
endog forjettelsens Hellige Ånd; og denne annen Talsmann
er den samme som jeg lovet mine disipler, og som skrevet
er i Johannes vitnesbyrd.

Denne Talsmann er løftet som jeg gir til eder om evig liv,
ja, det celestiale rikets herlighet.» (L&p 88:3–4.)

«Det å inngå i ekteskapspakten er et stort ansvar, et ansvar
som innebærer ubegrensede velsignelser.»

Det er godt mulig at bruden og brudgommen er så følelses-
messig engasjert i selve bryllupet at de ikke hører så godt etter,
at de egentlig ikke hører ordene i beseglingsordinansen. Selv
om vi ikke kan gjenta disse ordene utenfor templet, kan vi
reise tilbake ved senere anledninger for å være tilstede ved en
vielse. Det er en gavmild Herre som har gitt oss anledning til
dette. Ved slike anledninger, når vi ikke er så personlig enga-
sjert, kan vi høre nøye på ordene i ordinansen. På samme måte
kan vi naturligvis fornye vårt sinn og vår ånd med hensyn til
begavelsen ved å dra ofte tilbake for å virke for dem som er
døde.

Hvis dere tidligere er viet ved en borgerlig seremoni,
ønsker dere kanskje nå å bli beseglet for evigheten, og hvis
dere har barn, å få dem beseglet til dere i en evig familieenhet.
Hvis dere gjør dere kvalifisert til dette, er det deres store privi-
legium å kunne motta denne velsignelsen.
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KLEDD I HVITT

Når vi utfører ordinansarbeid i templet, bærer vi hvite klær.
Disse klærne er et symbol på renhet, verdighet og renslighet.

Når du trer inn i templet, tar du av deg ditt vanlige yttertøy
og tar på deg det hvite tempeltøyet. Dette skiftet av klær
finner sted i garderoben, hvor du får et garderobeskap og et
avlukke til å kle av og på deg, og hvor du kan være helt for
deg selv. I templet blir sømmelighet meget nøye overholdt.
Når du henger dine klær i garderobeskapet, henger du fra deg
dine bekymringer og problemer sammen med klærne. Du
kommer ut av ditt private lille avlukke kledd i hvitt, og du får
en følelse av enhet og likhet, for alle rundt deg er kledd på
samme måte.

Hvis du skal til templet for første gang, bør du søke råd hos
din biskop. Når han utsteder en anbefaling, forklarer han noe
om det tøyet som vil brukes i templet. Du behøver ikke tenke
på hvordan du kan anskaffe dette tøyet. Du kan enten kjøpe
det på distribusjonssenteret eller leie det i templet. Hvis du
leier det, betaler du et meget beskjedent beløp som kun dekker
kostnadene til å få klærne vasket. Det blir imidlertid ikke leid
ut klær i de mindre templene.

På samme måte som med seremoniene og ordinansene i
templet, sier vi svært lite om det tøyet vi bruker i templet. Det
vi kan si, er at det, på samme måte som seremoniene har sym-
bolsk betydning.

Det er et tegn på ærbødighet og respekt når de medlem-
mene som besøker templet, er kledd og velstelt slik at de ikke
ville føle seg utilpass i Herrens nærvær. Tenk deg et øyeblikk
at du ble invitert hjem til en fremstående og høyt respektert
leder. Du vet at du kommer til å omgås fremtredende gjester
som har fått lignende innbydelser. Innbydelsen forteller deg at
verten setter deg meget høyt. Du innser at mange andre ville
ha satt svært stor pris på en slik invitasjon, men av en eller
annen grunn er de ikke blitt invitert og kan derfor ikke
komme. Under slike omstendigheter er det tvilsomt at du ville
komme i dine velbrukte arbeidsklær eller fritidsklær. Det er
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tvilsomt at en mann ville komme ubarbert eller at en kvinne
ville komme med ustelt hår.

Når dannede mennesker blir invitert til en betydningsfull
sammenkomst, vil de ofte vite hva slags antrekk som passer
for anledningen. Ville ikke du også være like godt forberedt
ved en slik anledning? Kanskje du til og med kjøper deg nye
klær i håp om at ditt utseende ikke vil avlede fra verdigheten
ved dette høytidelige selskapet.

Du ville også sørge for at dine klær var presset og rene. Du
ville føle deg utilpass hvis du ikke var passende antrukket.

Anledningen du får til å besøke templet kan sammenlignes
med en slik innbydelse.

Det er bare ved én anledning at Kirkens medlemmer får
komme inn i selve templet i vanlig antrekk, og det er når de er
tilstede ved en tempelvielse. Ved en slik anledning tar man
bare av seg skoene, og disse kan erstattes med hvitt fottøy. For
mange år siden godkjente Brødrene en slik fremgangsmåte for
å gjøre det lettere for familiemedlemmer og venner som ikke
skulle være med på en begavelsessesjon umiddelbart før
vielsen.

Bruden og brudgommen trer inn i templet for å bli viet for
tid og all evighet. Bruden bærer en langermet, hvit kjole, enkel
i utforming og stoffvalg og fri for utpreget dekor. Brudgom-
men kler seg også i hvitt. Brødre som kommer for å overvære
en tempelvielse, bruker ikke smoking.

Vi har blitt forbauset og litt bedrøvet fra tid til annen når vi
har vært i templet og sett at enkelte har kommet for å være til-
stede ved en vielse eller for å være med på en sesjon i templet,
kledd som om de skulle på piknik eller et idrettsstevne.

Privilegiet å komme inn i templet fortjener mer av oss enn
det. Det behager Herren at vi bader vår kropp og tar på oss
rene klær, uansett hvor billige klærne måtte være. Vi bør kle
oss på en slik måte at vi kan føle oss vel ved å være tilstede på
et nadverdsmøte eller en høytidelig sammenkomst.

Fra tid til annen har det kommet noen for å være tilstede
ved en vielse og som tydeligvis ikke har brydd seg nevnever-
dig om det råd som Brødrene har gitt om bekledning og vel-
pleiethet, om å være nøye med ikke å følge verden når det
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gjelder uanstendige eller upassende klesmoter, hårlengde, fri-
syre eller lignende. Vi undres hvordan det kan ha seg at en
person som var moden nok til å få adgang til templet, ikke
samtidig var fornuftig nok til å vite at Herren ikke vil ha
behag i dem som klart viser at de foretrekker å følge verdens
levesett.

Hvordan er det mulig at et medlem med anbefaling kan
være tilstede i templet i klær som er uanstendige eller verds-
lige? Hvordan kan man ha en frisyre som ikke er i overens-
stemmelse med det som sømmer seg?

Når du får anledning til å reise til templet for å delta i tem-
pelseremoniene eller være tilstede ved en besegling, bør du
huske hvor du er. Du er gjest i Herrens hus. Du skulle stelle
deg og kle deg slik at du ville føle deg vel hvis din Vert skulle
komme.

De som bærer prestedømmet og har del i prestedømmets
velsignelser, skulle tildekke sin kropp slik dette ble åpenbart
til profeten Joseph Smith da han mottok begavelsesseremo-
nien.

Medlemmer som har mottatt sine tempelordinanser, bærer
deretter en spesiell tempelkledning (garment) eller undertøy.
Denne tempelkledningen fås kjøpt gjennom en organisasjon i
Kirken – og er generelt tilgjengelig for medlemmer over hele
verden gjennom et distribusjonssystem som drives av Kirken.

Tempelkledningen representerer hellige pakter. Den opp-
muntrer til ærbarhet og tjener som et skjold og en beskyttelse
for den som har den på seg.

Det å ha på seg slikt undertøy hindrer ikke medlemmene i å
kle seg i moteriktige klær som vanligvis brukes rundt om i
verden. Det er bare klær som er uanstendige eller ekstreme
som ikke er forenelige med å ha på seg tempelkledningen.
Alle medlemmer av Kirken med den rette ånd, enten de har
vært i templet eller ikke, vil ønske å unngå ekstreme eller uan-
stendige klesmoter.

Det hender at Kirkens medlemmer som har mottatt sin
begavelse, får spørsmål om tempelkledningen.

Ved en anledning ble en av Brødrene bedt om å tale til
lærerstaben ved Navy Chaplains Training School i Newport,
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Rhode Island. I forsamlingen var det flere høytstående katol-
ske, protestantiske og jødiske marineprester.

I spørsmål og svar-perioden spurte en av prestene: «Kan du
fortelle oss noe om dette spesielle undertøyet som noen siste-
dagers-hellige tjenestemenn har på seg?» Det han mente med
dette spørsmålet var: «Hvorfor gjør dere dette? Er ikke dette
litt rart? Er ikke dette litt av et problem for dere?»

Taleren svarte spørsmålsstilleren med et spørsmål: «Hvil-
ken kirke representerer du?» Presten nevnte en av de protes-
tantiske kirkene.

Taleren sa: «Du bruker geistlige klær i det sivile og når du
holder møter blant de militære, ikke sant?» Presten sa at det
gjorde han.

Han fortsatte: «Jeg antar at disse klærne har en viss betyd-
ning for deg, at de på en måte skiller deg ut fra resten av din
forsamling. Dette er på sett og vis prestegjerningens uniform.
Jeg tror også at disse klærne har en langt viktigere funksjon
for deg. De minner deg på hvem du er og hvilke forpliktelser
og pakter du har inngått. De er en stadig påminnelse om at du
er medlem av presteskapet, at du anser deg selv som en Her-
rens tjener og at du bør leve på en slik måte at du er din ordi-
nasjon verdig.»

Så sa han til dem: «Dere skulle i det minste være i stand til å
forstå én av grunnene til at siste-dagers-hellige føler en sterk
åndelig forpliktelse overfor sin tempelkledning. En vesentlig
forskjell mellom deres kirker og vår kirke er at vi ikke har et
lønnet presteskap slik dere har. Alle forsamlingene presideres
over av lokale ledere. De er menn av alle samfunnslag. Like
fullt er de ordinert til prestedømmet. De innehar embeder i
prestedømmet. De er beskikket til presiderende stillinger som
presidenter, rådgivere og ledere i forskjellige kategorier. Kvin-
nene tar også del i dette ansvaret og i disse forpliktelsene. Den
mannen som leder vår menighet som biskop på søndag, går
kanskje på arbeid mandag som postbud, kontormedarbeider,
bonde, lege, eller kanskje han er flyver i Luftforsvaret eller
offiser i Sjøforsvaret. Etter vår målestokk er han i like stor grad
en ordinert prest som du er i henhold til dine normer. Han
anses som prest av myndighetene i de fleste land. Vi ser
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omtrent på samme måte på disse spesielle klærne som du ser
på dine presteklær. Forskjellen er at vi har våre hellige klær
under våre ytterklær, for vi er engasjert i forskjellige yrker i til-
legg til vår tjenestegjerning i Kirken. Vi ønsker ikke å stille
disse hellige tingene til skue for verden.»

Så forklarte han at tempelkledningen også har en dypere
åndelig betydning som knytter bruken av det til pakter som
blir inngått i templet. Vi ønsker ikke å snakke om disse, Ikke
fordi de er hemmelige, gjentok han, men fordi de er hellige.

Tempelkledningen, som dekker kroppen, er en synlig og
følbar påminnelse om disse paktene. For mange av Kirkens
medlemmer har tempelkledningen vært en beskyttelse når de
har stått overfor fristelser. Blant annet symboliserer tempel-
kledningen vår dype respekt for Guds lover – og blant dem de
moralske normene.

BESEGLINGSMAKTEN

Hvis vi ønsker å forstå både historien til og læren om tem-
pelarbeid, må vi forstå hva beseglingsmakten er. Vi må kunne
forstå, iallfall til en viss grad, hvorfor myndighetsnøklene til å
anvende beseglingsmakten er så avgjørende.

Nesten ni hundre år før Kristus sto profeten Elias for Israels
konges hoff. Han kom med en hellig myndighet: makten til å
besegle.

Elias fullførte sitt virke og ordinerte og salvet Elisa til å
etterfølge ham. Legg merke til – og dette er viktig – at Elias
ikke døde. I likhet med Moses før ham, ble han forvandlet.

Etter dette nevnes navnet hans bare én gang i Det gamle
testamente, i det nest siste vers av siste kapittel. Det er her
Malaki profeterer at Elias skulle komme tilbake og «vende
fedrenes hjerte til barna, og barnas hjerte til deres fedre», så
ikke hele jorden skulle slås med bann (se Malaki 4:5–6).

Da Jesus var kommet til traktene ved Cæsarea Filippi,
spurte han sine disipler: Hvem sier folk at Menneskesøn-
nen er?

De svarte: Noen sier døperen Johannes, andre Elias,
andre igjen Jeremia eller en av profetene.
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Han sier til dem: Men dere, hvem sier dere at jeg er?
Da svarte Simon Peter og sa: Du er Messias, den levende

Guds sønn.
Jesus svarte ham og sa: Salig er du, Simon, Jonas’ sønn!

For det er ikke kjøtt og blod som har åpenbart dette for deg,
men min Far i himmelen.

Jeg sier deg at du er Peter, og på denne klippe vil jeg
bygge min menighet, og dødsrikets porter skal ikke få makt
over den.

Jeg vil gi deg nøklene til himlenes rike, og det du binder
på jorden, skal være bundet i himmelen, og det du løser på
jorden, skal være løst i himmelen. (Matteus 16:13–19.)

Da Peter, Jakob og Johannes gikk med Herren til forkla-
relsens berg, viste det seg to forklarede personer sammen med
ham. De gjenkjente dem som Moses og Elias, som hadde kom-
met til dette presidentskapet for å overdra beseglingsmakten
til dem. (Se Matteus 17:1–8.)

Det var Peter som skulle få nøklene. Peter skulle ha beseg-
lingsmakten, den myndighet som gjør det mulig å binde eller
besegle på jorden eller løse på jorden, med tilsvarende virk-
ning i himlene.

I år 34 e.Kr. virket Herren blant nephittene etter sin korsfes-
telse. Han dikterte til dem – og dette er bemerkelsesverdig i
Skriftens historie – de siste to kapitlene i Malaki (som inne-
holdt profetien om at Elijah skulle komme tilbake), påla dem å
skrive kapitlene, og forklarte så hva som sto der.

Da engelen Moroni viste seg for profeten Joseph Smith for å
fortelle ham om platene, siterte han Malakis profeti om at Eli-
jah skulle komme tilbake. Dette sitatet er nå kapittel to i Lære
og pakter.

Tretten år etter at Moroni viste seg, hadde et tempel blitt
oppført som var egnet til formålet, og Herren viste seg igjen,
og Elijah kom sammen med ham og overdro nøklene til beseg-
lingsmakten.

Disse nøklene tilhører Kirkens president – profeten, seeren
og åpenbareren. Denne hellige beseglingsmakten finnes i Kir-
ken i dag. Ingenting anses som mer hellig av de som kjenner
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betydningen av denne myndigheten. Ingenting verdsettes
høyere. Relativt få innehar denne beseglingsmakten på jorden
til enhver tid – i hvert tempel finnes brødre som er gitt beseg-
lingsmakten. Ingen kan motta den fra andre enn profeten, 
seeren og åpenbareren, presidenten for Jesu Kristi Kirke av
Siste Dagers Hellige eller de han har delegert myndigheten til
å meddele den til andre.

«VI SÅ HERREN . . .»

Dagen da Elijah vendte tilbake var en søndag ettermiddag,
3. april 1836. Det var blitt avholdt et nadverdsmøte i Kirtland
tempel. Profeten beskrev denne ettermiddagen med disse
enkle ordene:

Om ettermiddagen assisterte jeg de andre presidentene
med å utdele nadverden til menigheten, idet vi mottok den
fra De tolv, hvis privilegium det var å administrere ved det
hellige bord den dagen. Etter å ha utført denne handling for
mine brødre, gikk jeg til talerstolen. Forhengene ble tatt til-
side, og sammen med Oliver Cowdery bøyet jeg meg i høy-
tidelig stille bønn. Da vi reiste oss etter bønnen, ble føl-
gende syn vist oss. (L&p 110, innledning.)

Sløret ble borttatt fra vårt sinn, og vår forstands øyne ble
åpnet.

Vi så Herren stående på talerstolens brystvern foran oss,
og under hans føtter var et jevnt lag av rent gull, i farge som
rav.

Hans øyne var som ildslue, hans hår var hvitt som nyfal-
len sne, hans ansikt skinte klarere enn solen, og hans
stemme var som lyden av mektige fossefall, ja, endog Jeho-
vas røst, som sa:

Jeg er den første og den siste, jeg er den som lever, jeg er
den som ble ihjelslått; jeg er deres talsmann hos Faderen.

Se, eders synder er eder forlatt, I er rene for meg, derfor,
oppløft eders hode og fryd eder.

La eders brødres hjerter frydes, og la hele mitt folks
hjerte fryde seg, de som med sin styrke har bygget dette hus
til mitt navn.
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For se, jeg har godtatt dette hus, og mitt navn skal være
her; og i min nåde vil jeg åpenbare meg for mitt folk i dette
hus.

Ja, jeg vil åpenbare meg for mine tjenere og tale til dem
med min egen røst, hvis mitt folk vil holde mine bud og
ikke vanhellige dette hellige hus.

Tusener, ja tituseners hjerter skal storligen fryde seg som
følge av de velsignelser som skal bli utgydt og den bega-
velse mine tjenere er begavet med i dette hus.

Og dette hus’ berømmelse skal høres om i fremmede
land; og dette er begynnelsen til de velsignelser som skal bli
utgydt over mitt folks hoder. Så skje. Amen.

Etter at dette syn var slutt, ble himlene atter åpnet for
oss, og Moses viste seg for oss og overga oss nøklene til
Israels samling fra jordens fire hjørner og til å føre de ti
stammer fra nordenlandet.

Etter dette viste Elias seg og overga Abrahams evangelie-
husholdning, og sa: At i oss og i vår ætt skulle alle genera-
sjoner etter oss bli velsignet.

Etter at dette syn opphørte, ble et annet stort og herlig
syn vist oss, for Elijah, profeten som ble tatt opp til himme-
len uten å smake døden, sto foran oss, og sa:

Se, dagen er nå her som ble omtalt ved Malakis munn –
idet han bevitnet at han (Elijah), skulle bli sendt før Herrens
store og forferdelige dag kommer –

For å vende fedrenes hjerte til barna, og barnas hjerte til
fedrene, for at ikke den ganske jord skulle bli slått med en
forbannelse –

Derfor er nøklene til denne husholdning overgitt eder, og
derved kan I vite at Herrens store og forferdelige dag er
nær, ja endog for døren. (L&p 110:1–16.)

Det hadde skjedd! Denne bemerkelsesverdige begivenhe-
ten gikk upåaktet hen for verden, men den skulle få innvirk-
ning på hver eneste sjels fremtid som noen gang har levd eller
skal leve. Så begynte det å hende ting i det stille. Kirken ble en
tempelbyggende kirke.
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Folk og organisasjoner og foreninger med interesse for
slektsforskning dukket opp rundt omkring i verden på en
måte som mange trodde var tilfeldig. Alt dette har funnet sted
etter at Elias åpenbarte seg i Kirtland tempel.

Fra den dagen, 3. april 1836, begynte barnas hjerter å vende
seg til deres fedre. Etter denne dagen var ikke ordinansene
midlertidige, men evige. Beseglingsmakten var hos oss. Ingen
autorisasjon overgår den i verdi. Denne makt gir mening og
evig varighet til alle ordinanser som utføres med riktig myn-
dighet for både levende og døde.

ALT GJØRES I RIKTIG ORDEN

Etter de dramatiske begivenhetene i Kirtland ble de hellige
tvunget til å flytte på grunn av vanskeligheter og forfølgelser.
Uansett hvor de slo seg ned, åpenbarte Herren planer for å
bygge templer. Dette var tilfelle i både Independence og Far
West i Missouri. På denne tiden ble de hellige utsatt for de
voldsomste forfølgelser, og til slutt flyktet de til Nauvoo, Illi-
nois. Her fikk de enda en gang åpenbaringen om å bygge et
Herrens hus.

Herren forklarte at hensikten med dette templet var å åpen-
bare ordinansene. «Og sannelig sier jeg eder, la dette hus bli
bygget til mitt navn, for at jeg der kan åpenbare mine ordinan-
ser for mitt folk; for i min nåde vil jeg åpenbare ting som er
blitt holdt skjult fra før verdens grunnvoll ble lagt, ting som
henhører til tidenes fyldes husholdning.» (L&p 124:40–41.)

Han hadde nevnt at templet skulle være et sted hvor de
skulle utføre «eders salvelser og eders tvettelser og eders
dåpshandlinger for de døde, og eders høytidelige forsam-
linger og eders ihukommelser for eders ofringer ved Levis
sønner og for eders orakler i eders aller helligste steder hvor I
mottar meddelelser, og eders lover og dommer til åpenbaring-
enes begynnelse og Sions grunnleggelse, og til alle hennes ste-
ders herlighet, ære og begavelse, . . . ved ordinansen i mitt hel-
lige hus, som mitt folk alltid befales å bygge til mitt hellige
navn.» (L&p 124:39.)
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Følgende er blant de ordinansene vi utfører i Kirken: dåp,
nadverd, navngivning og velsignelse av småbarn, salving av
syke, beskikkelse til kall i Kirken, ordinasjon til embeter. I til-
legg til dette finnes det høyere ordinanser som utføres i tem-
plene. Disse omfatter tvetting, salving, begavelsen og den
beseglingsordinans som vanligvis omtales som tempelekte-
skap.

Hvor viktige er disse ordinansene for oss som er medlem-
mer av Kirken?

Kan du bli lykkelig, kan du bli forløst, kan du bli opphøyet
uten dem? Svar: De er mer enn tilrådelige eller ønskelige, mer
enn nødvendige, mer enn viktige eller vesentlige. De er avgjø-
rende for enhver av oss.

Profeten Joseph Smith sa at han ofte fikk følgende spørs-
mål:

«Kan vi ikke bli frelst uten å motta alle disse ordinan-
sene, osv.?» Til det vil jeg si: Nei, vi kan ikke oppnå frelsens
fylde. Jesus sa: «I min Fars hus er det mange rom. For jeg
går bort for å gjøre i stand et sted for dere.» Det som er kalt
hus, skulle heller ha vært oversatt med rike; og den som blir
opphøyet til det høyeste rom, må rette seg etter en celestial
lov og også følge den fullt ut. (History of The Church of
Jesus Christ of Latter-day Saints, red. B. H. Roberts, 7 bind
[Salt Lake City: The Church of Jesus Christ of Latter-day
Saints, 1949], 6:184.)

President Joseph Fielding Smith sa:

Jeg bryr meg ikke om hvilken stilling du har i Kirken,
enten du er apostel, patriark, høyprest eller noe annet. Uan-
sett hva du er, kan du ikke motta prestedømmets fylde der-
som du ikke trer inn i Herrens tempel og mottar de ordi-
nansene profeten omtaler. Intet menneske kan motta
prestedømmets fylde utenfor Herrens tempel. (Joseph Fiel-
ding Smith, Elijah the Prophet and His Mission [Salt Lake
City: Deseret Book Co. , 1957], s. 46.)

Tidligere omtalte vi de høyere ordinansene som utføres i
templet. Blant disse er begavelsen. Å begave er å berike, å gi til
en annen noe som er varig og av stor verdi. Templets begavel-
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sesordinanser beriker på tre måter: (a) Den som mottar ordi-
nansene, gis makt fra Gud. «Mottakerne blir gitt makt fra det
høye.» (b) Mottakerne får også opplysning og kunnskap. «De
blir belært om Herrens hensikter og planer.» (Bruce R. McCon-
kie, Mormon Doctrine, 2. utg. [Salt Lake City: Bookcraft, 1966],
s. 227.) (c) Når man blir beseglet ved alteret, mottar man store
velsignelser, kraft og æresbevisninger som en del av bega-
velsen.

Det finnes to utgitte definisjoner eller beskrivelser av bega-
velsen. Den første ble gitt av president Brigham Young:

La meg gi dere en kort definisjon. Deres begavelse består
i å motta i Herrens hus alle de ordinanser som er nødven-
dige for dere etter at dere har forlatt dette livet, slik at dere
kan bli i stand til å gå tilbake til Faderens nærhet, passere
englene som står vakt, være i stand til å gi dem nøkkelor-
dene, tegnene og kjennetegnene som henhører til Det hel-
lige prestedømme, og motta deres evige opphøyelse til tross
for jord og helvete. (Discourses of Brigham Young, red. John
A. Widtsoe [Salt Lake City: Deseret Book Co. , 1971], s. 416.)

Eldste James E. Talmage beskrev begavelsen på følgende
måte:

Tempelbegavelsen slik den utføres i våre templer i dag,
omfatter belæring om tidligere utdelingers betydning og
rekkefølge, og betydningen av den nåværende utdelingen
som den største og mektigste i menneskehetens historie.
Denne belæringen inneholder en beretning om skapelses-
periodens viktigste begivenheter, våre første foreldres til-
stand i Edens have, og deres ulydighet og utdrivelse fra
dette vakre bosted. Vi får belæring om deres tilstand i den
ensomme og trøstesløse verden, hvor de ble dømt til å leve
ved arbeid og anstrengelse, og om forløsningsplanen som
tilveiebringer forsoning for den store overtredelse. Det gis
også belæring om det store frafall, evangeliets gjengivelse
med alle tidligere myndighetsnøkler og rettigheter, det ube-
tingede og absolutte krav til personlig renhet og hengiven-
het for det rette i dette liv, og en fullstendig etterlevelse av
evangeliets bud. (James E. Talmage, Herrens hus [Salt Lake
City: Bookcraft, 1962], s. 82; heretter sitert som Herrens hus.)
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Denne uttalelsen fra eldste Talmage gjør det klart at når du
mottar din begavelse, blir du belært om Herrens hensikt og
planer med å skape og befolke jorden. Du får belæring om hva
du må gjøre for å oppnå opphøyelse.

For å oppnå full opphøyelse må du motta begavelsens vel-
signelse. Enhver siste-dagers-hellig skulle anstrenge seg for å
være verdig denne velsignelsen og motta den.

Ordinansene tvetting og salving omtales ofte i templet som
forberedende ordinanser. Vi finner det tilstrekkelig å bemerke
følgende: Tvetting og salving – mest symbolske i sin natur – er
knyttet til begavelsen, med løfter om konkrete velsignelser,
både med øyeblikkelig og fremtidig virkning.

I forbindelse med disse ordinansene vil du bli formelt
ikledd tempelkledningen og lovet store velsignelser i tilknyt-
ning til det. Det er viktig at du hører nøye etter når disse ordi-
nansene utføres, og at du prøver å huske de velsignelser som
loves og de betingelser som stilles for at de skal kunne oppnås.

Beseglingsordinansen er ordinansen som binder familien
evig sammen. Tempelvielse er en beseglingsordinans. Når et
par besegles i templet etter en borgerlig vielse, blir barn de har
satt til verden før tempelbeseglingen, og som derfor ikke er
født i pakten, beseglet til dem ved en kort og hellig ordinans.

Jeg ber deg å forvisse deg om at ditt liv er i rett skikk. Kun
da er det mulig for deg å motta dine tempelvelsignelser, dine
ordinanser, for disse «er guddommelighetens kraft tilkjenne-
gitt» (L&p 84:20).

HELLIGE PAKTER

I en åpenbaring kjent som kapittel 132 i Lære og pakter, sier
Herren:

For se, jeg åpenbarer for deg en ny og evig pakt, og hvis
I ikke mottar denne pakt, da er I fordømt; for ingen kan for-
kaste denne pakt og bli tillatt å gå inn til min herlighet.

For alle som vil motta en velsignelse fra mine hender,
skal holde den lov som ble fastsatt for denne velsignelse, og
dens betingelser således som det var bestemt før verdens
grunnvoll ble lagt (L&p 132:4–5).

32



D
et

 c
el

es
ti

al
e 

ro
m

 i 
Sa

n 
D

ie
go

 C
al

ifo
rn

ia
 te

m
pe

l

33



President Joseph Fielding Smith definerer den nye og evige
pakt med disse ordene:

Hva forstår vi med den nye og evige pakt? Det er bekla-
gelig å måtte konstatere at enkelte av Kirkens medlemmer
er villedet og feilinformert med hensyn til hva den nye og
evige pakt virkelig er. Den nye og evige pakt er summen av alle
evangeliets pakter og forpliktelser. (Joseph Fielding Smith, Frel-
sende læresetninger, 1:145; heretter sitert som Frelsende læreset-
ninger.)

Denne pakten omfatter alle evangeliets ordinanser – hvorav
de viktigste utføres i templet. La meg sitere president Smith
igjen:

Her har vi altså en klar, tydelig og detaljert definisjon av
hva den nye og evige pakt er. Den er alt, eller med andre ord,
evangeliets fylde. Riktig utført vil derfor ekteskap, dåp, ordi-
nasjon til prestedømmet, ja, alt annet – ja, ethvert løfte, enhver
forpliktelse og enhver handling som henhører til Jesu Kristi evan-
gelium og besegles ved forjettelsens hellige ånd i henhold til den
lov han har gitt, utgjøre en del av den nye og evige pakt. (Frel-
sende læresetninger, 1:145.)

I verset jeg siterte tidligere (L&p 132:4), talte Herren med
umiskjennelig klarhet: « . . . for ingen kan forkaste denne pakt,
og bli tillatt å gå inn til min herlighet.»

De som går inn i templet, har anledning til å inngå spesielle
pakter og forpliktelser med hensyn til sin egen og andres opp-
høyelse. Eldste James E. Talmage skrev:

Ordinansene som inngår i begavelsen innbefatter visse
forpliktelser for den enkelte, slik som en pakt om å holde
loven om absolutt dyd og kyskhet, å være nestekjærlig,
hjelpsom, tolerant og ren, og hellige både talenter og mate-
rielle midler til sannhetens utbredelse og menneskehetens
fremgang, å bevare hengivenhet for sannhetens 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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Vi inngår pakter med Herren om å vie vår tid, våre talenter
og midler til hans rike.

Vi er et paktsfolk. Vi inngår pakt om å gi av våre ressurser i
form av tid, penger og talenter – alt vi er og alt vi har – til beste
for Guds rike på jorden. Med andre ord, vi inngår pakt om å
gjøre godt. Vi er et paktsfolk, og templet er sentret for våre
pakter. Det er kilden til pakten.

Kom til templet. Du bør komme til templet. Når du virker
her som stedfortreder for noen som er gått bort, får du på nytt
gjennomgått de paktene du har inngått. Du styrker din egen
kunnskap om dine store åndelige velsignelser som er knyttet
til Herrens hus.

Vær trofast mot evangeliets pakter og ordinanser. Sørg for
at du er verdig til disse hellige ordinansene skritt for skritt på
din vei gjennom livet. Hold i ære de paktene som er knyttet til
dem. Gjør dette, og du vil bli lykkelig.

På denne måten vil ditt liv være i rett skikk – alle ting i rik-
tig rekkefølge. Din familie blir sammenføyet i en orden som
aldri kan brytes.

I paktene og ordinansene finner du de velsignelser du er
berettiget til i det hellige tempel. Herren er i sannhet tilfreds
når du er verdig tittelen: Paktens vokter.

IKKE UTEN MOTSTAND

Templer er selve senteret for Kirkens åndelige styrke. Vi må
kunne vente at Satan vil prøve å gripe forstyrrende inn mot
oss som kirke og som enkeltpersoner når vi søker å delta i
dette hellige og inspirerte arbeidet. Hindringene kan variere
fra de fryktelige forfølgelsene i tidligere tider til apati overfor
dette arbeidet. Det siste er kanskje den farligste og mest svek-
kende form for motstand mot tempelarbeidet.

Tempelarbeidet møter stor motstand fordi det er kilden til
så stor åndelig styrke for de siste-dagers-hellige og for Kirken
som helhet.

Ved innvielsen av hjørnestenen til Logan tempel sa presi-
dent George Q. Cannon:
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Hver grunnsten som legges for et tempel, og hvert tem-
pel som fullføres ifølge den orden Herren har åpenbart for
sitt hellige prestedømme, reduserer Satans makt på jorden
og styrker Guds kraft og hans guddommelighet, beveger
himlenes mektige krefter til vårt beste, påkaller og ned-
kaller velsignelser fra De evige Guder og fra dem som er
i deres nærhet. (I «The Logan Temple,» Millennial Star,
12. nov. 1877, s. 743.)

Når Kirkens medlemmer er bekymret eller når de står over-
for viktige avgjørelser, er det vanlig for dem å dra til templet.
Det er et godt sted å gå med sine bekymringer. I templet kan
vi få åndelig perspektiv. Mens vi tar del i tempelarbeidet, er vi
ikke lenger «av verden».

En verdifull side ved dette arbeidet er at vi gjør noe for
noen som ikke kan gjøre dette for seg selv. Når vi gjennomfø-
rer begavelsen for en avdød, blir vi på en måte litt mindre
tilbakeholdne med å be inntrengende til Herren om hans
hjelp. Når unge gifte par står overfor viktige avgjørelser, og de
befinner seg nær et tempel, er det av stor verdi for dem å delta
på en tempelsesjon. Det er noe rensende og klargjørende ved
den åndelige atmosfæren i templet.

Noen ganger er vårt sinn så fylt av problemer og av ting
som påkaller vår umiddelbare oppmerksomhet, at vi ikke kla-
rer å tenke eller se klart. I templet virker det som om denne
distraksjonen forsvinner, tåken letter, og vi kan «se» ting som
vi ikke kunne se før og finne løsninger vi ikke så før.

Herren vil velsigne oss når vi utfører det hellige ordinansar-
beidet i templene. Velsignelsene vi får der er ikke begrenset til
vårt tempelarbeid. Vi vil bli velsignet på alle områder i vårt liv.
Det vil kunne åpne for at Herren engasjerer seg både i våre
åndelige og timelige omstendigheter.

MOT SLØRET

Vi må prøve å forstå hvorfor vi bygger templer, og hvorfor
det ventes av oss at vi utfører ordinansene. Deretter blir vi sta-
dig belært og opplyst om saker av åndelig betydning. Kunn-
skapen kommer linje på linje og bud på bud inntil vi oppnår
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en fylde av lys og kunnskap. Dette blir en sterk beskyttelse for
oss – for enhver av oss personlig. Det er også en beskyttelse
for Kirken.

Intet arbeid gir større beskyttelse for Kirken enn tempelar-
beidet og det slektshistoriske arbeid som støtter opp om det.
Intet arbeid er mer åndelig styrkende. Intet arbeid vi gjør, gir
oss mer kraft. Intet arbeid krever større rettskaffenhet.

Vårt arbeid i templet dekker oss som et skjold og en beskyt-
telse, både individuelt og som et folk.

Det er i templets ordinanser vi inngår pakter med Herren –
det er der vi blir paktens folk.

Hvis vi godtar åpenbaringen om ordinansarbeidet i tem-
plet, hvis vi inngår pakter uten forbehold eller unnskyldning,
vil Herren beskytte oss. Vi vil motta inspirasjon tilstrekkelig til
å kunne møte livets utfordringer.

Tempelarbeidet er sant. Det ble åpenbart fra den andre
siden av sløret, og åpenbaring fortsetter.

Hvert medlem av Kirken kan motta åpenbaring om tempel-
arbeidet.

Så kom til templet – kom og gjør krav på dine velsignelser.
Dette er hellig arbeid.
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