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INNLEDNING

FORMÅL

Dette instruksjonsheftet er ment å hjelpe medlemmer av Jesu Kristi
Kirke av Siste Dagers Hellige å forberede seg til å få tempelanbefaling
og komme til templet. Medlemmer som tidligere har vært i templet,
kan også delta i kurset for å lære mer om templet.

DELTAGERE

Deltagerne i dette kurset skulle ha et ønske om å reise til templet og
være verdige til å få tempelanbefaling. Hvis de ennå ikke har fått en
anbefaling, skulle de forberede seg til det.

Hvis deltagerne ennå ikke har deltatt i en Søndagsskole-klasse som
gjennomgår boken Evangeliets prinsipper, anbefales det at de gjør det
før kurset, men det er ikke noe krav. Før de tar dette kurset, bør de ha
en rimelig god forståelse av evangeliets grunnleggende læresetninger
og prinsipper og være villige til å adlyde Guds bud, som kyskhetslo-
ven, helligholdelse av sabbatsdagen, Visdomsordet og tiendeloven.
For å kunne delta i templets ordinanser er det nødvendig at man er
verdig og bestreber seg på personlig rettskaffenhet.

Under ledelse av biskopen eller grenspresidenten kan menighets- eller
grensrådet drøfte hvordan kurset kan brukes som et ledd i deres
arbeid for å styrke familier og hjelpe menn å forberede seg til å motta
Det melkisedekske prestedømme.

Hver deltager skulle få en personlig innbydelse til å delta i kurset fra
biskopen eller grenspresidenten eller en annen leder med Det melki-
sedekske prestedømme i menigheten eller grenen.

TID OG STED

Klassene i dette kurset kan variere i størrelse, men undervisningen
skulle vanligvis skje i små grupper i menigheten eller grenen. De kan
avholdes i møtehuset eller i et hjem. Sted, tid og hyppighet for
undervisningen bør passe deltagerne og kurslederen.

Stoffet er delt i 7 leksjoner. Men kurslederen skulle bruke så mye tid
som klassemedlemmene trenger på hver leksjon. Dette kan kreve mer
enn én klasseperiode til hver leksjon.



KLASSEMATERIELL

Alle klassemedlemmene skulle ha tilgang til Skriftene i klassen. Alle
skulle også ha tilgang til et eksemplar av heftet Forberedelse til å gå inn
i det hellige tempel (36793 170), som er elevens tilleggsmateriell til
kurset. Det henvises ofte til det i leksjonene, og klassens medlemmer
skulle bli bedt om å lese det i løpet av de ukene kurset varer.

KURSLEDERE

Enkeltpersoner eller ektepar kan kalles til å undervise. Kurslederne
skulle ha et sterkt vitnesbyrd om evangeliet og være følsomme for
Åndens tilskyndelser. De skulle ha mottatt sin begavelse, ha gyldig
tempelanbefaling og forstå hvor viktig og hellig det som foregår i
templet, er.

Om mulig, skulle kurslederne følge deltagerne til templet når de skal
motta sine tempelordinanser.

FORSLAG TIL KURSLEDEREN

Før medlemmer av Kirken går inn i templet, skulle de være åndelig
rede til det. Som en del av forberedelsen skulle de tilegne seg tilstrekke-
lig forståelse av læresetningene som angår frelsesplanen og tempelar-
beid. Du har det privilegium å hjelpe andre med denne forberedelsen
som fører til en av de helligste opplevelser i deres liv. Vær følsom for
Åndens tilskyndelser, slik at du kan fremlegge leksjonene på best mulig
måte for deltagerne. Husk Herrens råd: «Ånden skal bli gitt dere ved
troens bønn, og hvis dere ikke mottar Ånden, skal dere ikke undervise»
(L&p 42:14).

Les dette heftet fra begynnelse til slutt før den første leksjonen, slik
at du forstår hvordan stoffet er oppbygget. Forbered hver leksjon i
god tid, slik at du forstår begrepene og er i stand til å fremlegge dem
på en god måte. Når du underviser, må du forsikre deg om at delta-
gerne fullt ut forstår begrepene før du går videre. Ikke skynd deg
gjennom leksjonene. Vær tålmodig og la deltagerne tenke gjennom
budskapene og gi respons på dem.

Før hver leksjon og til enhver tid under leksjonene må du la klassens
medlemmer få anledning til å stille spørsmål og drøfte begreper.
Hjelp dem å anvende de prinsippene de lærer. Besvar spørsmål ved
å bruke Skriftene, læresetningene fra profeter i de siste dager og
Herrens ånds veiledning.

Gjennom hele kurset må du huske tempelordinansenes hellige natur.
Som forklart i følgende uttalelse, er det noen aspekter ved tempelar-
beid som aldri skal drøftes utenfor templet:
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«Vi snakker ikke i detalj om tempelordinansene utenfor templene.
Det har aldri vært hensikten at kunnskap om tempelseremoniene
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 menneske til å kvalifisere seg og
forberede seg til å gå inn i templet…

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.» (Forberedelse til å gå inn i det hellige tempel, s. 2.)

Arbeid med å styrke ditt eget vitnesbyrd om templet, og bær ofte vit-
nesbyrd for klassen om sannheten av de prinsippene du underviser
om. La også klassemedlemmene få anledning til å bære vitnesbyrd
når det passer.

Husk alltid den dyptgripende betydningen av tempelarbeidet. Eldste
Boyd K. Packer har sagt: «Ordinanser og pakter er vårt anbefalings-
brev for å komme tilbake til Guds nærhet. Å kunne motta dem verdig
er livets mål; deretter er det livets utfordring å holde dem.» (Lys over
Norge, juli 1987, s. 19-20.)
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TEMPLET LÆRER OSS OM DEN
STORSLAGNE FRELSESPLANEN1

«Og dette er det
evige liv, at de kjen-
ner deg, den eneste
sanne Gud, og
ham du utsendte,
Jesus Kristus» 
(Johannes 17:3).

FORMÅL

Å hjelpe klassens medlemmer å forstå at det blir undervist om frelses-
planen i templene.

FORBEREDELSE

1. Før klassen begynner, lager du en illustrasjon på tavlen eller på
en plakat med det ufullstendige diagrammet over frelsesplanen
(se side 3). (Du kan gjerne lage et lignende ufullstendig diagram
på et papirark til hvert klassemedlem, slik at de kan gjøre det fer-
dig i løpet av klasseperioden.)

2. Forsikre deg om at alle klassemedlemmene har tilgang til Skriftene.
Sørg også for et eksemplar av heftet Forberedelse til å gå inn i det
hellige tempel til hvert klassemedlem. Disse skulle ha blitt bestilt
som en del av klassemateriellet.

3. Du kan gjerne gi flere av klassens medlemmer i oppdrag å hjelpe
deg med annen del av leksjonen. Du kan gi de skriftstedhenvis-
ningene som nevnes under hver del av frelsesplanen (det førjor-
diske liv, fallet osv.), til et klassemedlem og be ham eller henne om
å møte forberedt til å gi et sammendrag av det disse skriftstedene
lærer oss om frelsesplanen.

4. Hvis «Menneskets søken etter lykke» (ca. 14 min.) er tilgjengelig på
videokassett, kan du gjerne vise den.

GJENNOMGÅELSE AV LEKSJONEN

TEMPLET ER EN ÅNDELIG SKOLE

Be en om å holde åpningsbønn.

Forklar at Skriftene vil bli brukt i hver leksjon. Oppfordre klassens
medlemmer til å ta med seg Skriftene hver gang.

Del ut et eksemplar av Forberedelse til å gå inn i det hellige tempel til
hvert klassemedlem. Forklar at dette er elevens tilleggsmateriell til
kurset. Stoffet i heftet vil bli drøftet hver gang, og alle klassemedlem-
mene skulle lese heftet i løpet av de ukene kurset varer.



LEKSJON 1
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«Vi vil prøve dem
ved dette for å se
om de vil gjøre alt
som Herren deres
Gud befaler dem»
(Abraham 3:25).

Begynn leksjonen med å forklare at templet er en åndelig skole som
hjelper oss å lære mer om livets hensikt og frelsesplanen.

La klassens medlemmer lese følgende sitater, som forklarer noe av det
vi lærer i templet:

President Gordon B. Hinckley har sagt at templet «blir et lærested for
de gode og hellige ting som er av Gud. Her får vi forklart planen som
en kjærlig Fader har for alle sine sønner og døtre i alle generasjoner.
Her får vi utlagt for oss odysséen som utgjør menneskets evige reise
fra foruttilværelsen gjennom dette liv og til det neste. Store prinsipi-
elle og grunnleggende sannheter undervises klart og enkelt så alle
som hører, skal forstå dem» («Salt Lake tempel», Lys over Norge, nov.
1993, s. 6).

President Brigham Young forkynte at den tempelordinans som kalles
begavelsen, gir oss belæring som er nødvendig for evig liv: «Deres
begavelse er å motta alle ordinanser i Herrens hus som er nødvendige
for at dere, etter å ha forlatt dette liv, skal kunne gå tilbake til Faderens
nærhet.» (Læresetninger fra Kirkens presidenter – Brigham Young, s. 302.)

La et klassemedlem lese Johannes 17:3.

• Hva lærer dette verset oss om den viktigste form for kunnskap vi
kan tilegne oss?

Forklar at vi lærer mer om vår himmelske Fader og Jesus Kristus i
templet, og vi er i stand til å komme dem nærmere. Vi lærer om
deres plan for oss, som i Skriftene blir henvist til ved forskjellige
navn, for eksempel forløsningsplanen eller frelsesplanen.

• Hva har hittil i livet hjulpet deg å lære om frelsesplanen?

• Hvordan har din forståelse av frelsesplanen vært til velsignelse for
deg?

I TEMPLET LÆRER VI OM FRELSESPLANEN

Forklar at det blir gitt undervisning om frelsesplanen som en del av
tempelbegavelsen. Denne delen av leksjonen vil bidra til å gjøre klas-
semedlemmene innstilt på å forstå disse læresetningene i templet.

Vis til den ufullstendige illustrasjonen på tavlen, og gjennomgå føl-
gende opplysninger. Bruk Skriftene for å hjelpe klassemedlemmene å
forstå begrepene. Etter hvert som skriftstedene blir drøftet, skriver du
dem på riktige linjer i diagrammet (se ferdig diagram på side 5). Hvis
klassemedlemmene har egne eksemplarer av diagrammet, ber du dem
føye til skriftstedene på sine ark.

Hvis du har gitt klassemedlemmer i oppdrag å hjelpe deg, ber du dem
komme med sine opplysninger om frelsesplanen. Forklar at denne
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diskusjonen vil fokusere på følgende spørsmål: Hvor kom vi fra?
Hvorfor er vi her på jorden? Hvor går vi hen etter dette livet?

Det førjordiske liv

1. Vi er Guds, vår himmelske Faders åndebarn, og vi bodde hos ham
før vi kom til jorden (se Romerbrevet 8:16-17).

2. Vår himmelske Fader sammenkalte til et stort råd i himmelen (se
Abraham 3:22-23). Han la frem en plan for vår evige utvikling og
lykke som kalles frelsesplanen. Vi valgte å følge hans plan.

3. I overensstemmelse med planen meldte Jesus Kristus, vår himmel-
ske Faders førstefødte Sønn, seg frivillig til å være vår Frelser (se
Moses 4:2, Abraham 3:27).

4. Lucifer, en annen av Guds sønner, gjorde opprør mot vår himmel-
ske Faders plan og «søkte å ødelegge menneskets handlefrihet».
Han og hans tilhengere ble kastet ut fra himmelen og ble nektet
privilegiene å få et fysisk legeme og gjøre jordelivets erfaringer.
Gjennom alle tider har Satan, som Lucifer nå kalles, prøvd å gjøre
hele menneskeheten ulykkelig slik han selv er, ved å friste dem til
å være ugudelige (se Moses 4:1, 3-4, 2. Nephi 2:17-18).

Fallet

1. Adam og Eva ble valgt til å være de første av vår himmelske Faders
barn som skulle komme til jorden, og de ble plassert i Edens have.
På den tiden var ikke deres legemer dødelige (se Moses 3:7-8, 21-23).

2. Adam og Eva valgte å spise den frukten som Gud hadde forbudt
dem å spise. Som følge av det ble de adskilt fra Guds nærhet.
Denne adskillelsen kalles åndelig død. De ble dødelige, det vil si
at deres fysiske legemer til slutt ville dø. De ble også i stand til å
få barn. Denne forandringen til dødelig tilstand kalles fallet (se
2. Nephi 2:19-25, L&p 29:40-41).

 

 

DET FØRJORDISKE LIV
FALLET

JORDELIVET

FRA DØDEN
TIL OPPSTANDELSEN

HERLIGHETSRIKER
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«Vi tror at hele
menneskeheten kan
bli frelst gjennom
Kristi forsoning ved
å adlyde evangeliets
lover og ordinanser»
(3. trosartikkel).

Jordelivet

1. Alle som i det førjordiske liv valgte å følge vår himmelske Faders
plan, mottar et fysisk legeme ved å bli født på denne jorden. I jor-
delivet blir vi prøvet for å se om vi er villige til å leve ved tro og
adlyde vår himmelske Faders bud når vi ikke er i hans fysiske nær-
het (se Alma 34:32, Abraham 3:24-26).

2. I jordelivet har alle frihet til å velge om de vil følge Gud eller Satan
(se 2. Nephi 2:27).

Døden og oppstandelsen

1. Når vi dør, går våre ånder til åndeverdenen, og våre legemer blir
værende på jorden. Denne adskillelsen vedvarer til tiden for vår
oppstandelse. De rettferdiges ånder blir mottatt i en tilstand av
fred og lykke, som kalles paradis. De ugudeliges ånder blir plassert
i en mørkets tilstand, som av og til omtales som et fengsel (se
Alma 40:9-14, se også 1. Peter 3:19).

2. Jesu Kristi forsoning og oppstandelse gjør det mulig for hele men-
neskeheten å overvinne fysisk død ved å oppstå. Oppstandelse
betyr at vår ånd og fullkommengjorte legeme vil bli forenet for
evig (se 1. Korinterbrev 15:22, 2. Nephi 9:10-13, Alma 11:42-44).

3. Jesu Kristi forsoning gjør det også mulig for oss å bli tilgitt og
renset fra synd, så vi kan bo i Guds nærhet. Frelseren led for alle
menneskers synder i Getsemane og på korset. På grunn av hans
forsoning kan vi omvende oss fra våre synder og få tilgivelse. Når
vi etterlever evangeliet, kan vi kvalifisere oss til å motta evig liv i
gave og bli ham lik (se Mosiah 3:5-12).

Herlighetsriker

Ved oppstandelsen vil hver enkelt bli anvist et herlighetsrike. De som
er rettferdige, vil arve større glede og velsignelser enn dem som ikke
adlyder Guds bud (se 1. Korinterbrev 15:35, 40-42).

1. Den telestiale herlighet er for dem som ikke mottar Jesu Kristi
evangelium eller Jesu eller Guds profeters vitnesbyrd, og som lever
et syndefullt liv (se L&p 76:81-88, 98-103).

2. Den terrestriale herlighet er for jordens hederlige mennesker som er
blitt bedratt, og for dem som ikke er tapre i Jesu Kristi vitnesbyrd
(se L&p 76:71-79).

3. Den celestiale herlighet er forbeholdt dem som adlyder budene og
mottar ordinansene, overvinner alt ved tro på Jesus Kristus og blir
rene av hjertet (se L&p 76:50-70).
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Be klassens medlemmer svare på følgende spørsmål:

• Hva lærte du om frelsesplanen som du ikke visste før?

• Hva føler du når du tenker på Jesu Kristi rolle i denne store planen?

• Hvordan kan vi vise vår himmelske Fader og Jesus Kristus at vi er
takknemlige for deres plan?

For å understreke den store betydning Frelserens forsoning har i frel-
sesplanen, skriver du 3. trosartikkel under det ferdige diagrammet,
som vist.

KONKLUSJON

Understrek at templet gir oss kunnskap om denne planen, kunnskap
som tilfører vårt liv store velsignelser. Bær vitnesbyrd om de velsig-
nelser du har mottatt fordi du forstår frelsesplanen og etterlever
evangeliets prinsipper.

Du kan gjerne avslutte med å vise «Menneskets søken etter lykke».

Be en om å avslutte med bønn.

 

 

DET FØRJORDISKE LIV
FALLET

JORDELIVET

FRA DØDEN
TIL OPPSTANDELSEN

HERLIGHETSRIKER
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å adlyde evangeliets lover og ordinanser» (3. trosartikkel).
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VI MÅ VÆRE VERDIGE FOR
Å KOMME INN I TEMPLET

FORMÅL

Å hjelpe klassens medlemmer å forstå at de må være verdige for å
komme inn i templet.

FORBEREDELSE

1. I god tid før denne leksjonen ber du biskopen eller grenspresiden-
ten om å fortelle hvordan man går frem for å få en tempelanbefa-
ling. Forslag til denne presentasjonen finnes på side 10-11 under
«Prosessen for å få en tempelanbefaling er en velsignelse». Hvis
biskopen ikke er tilgjengelig, kan du be en av hans rådgivere om å
gjøre det.

2. Skriv følgende sitat på tavlen eller på en plakat: «Jeg oppfordrer alle
medlemmer av Kirken til å leve i stadig større harmoni med den
Herre Jesu Kristi liv og eksempel.» (President Howard W. Hunter i
Lys over Norge, jan. 1995, s. 7.)

GJENNOMGÅELSE AV LEKSJONEN

Be en om å holde åpningsbønn.

Spør om klassens medlemmer har noen spørsmål. Ta deg den nødven-
dige tid til å besvare spørsmål så godt du kan, og slik du blir veiledet av
Herrens ånd. Husk at noen aspekter ved tempelarbeid ikke skal drøftes
utenfor templet.

Forklar at de som går inn i templet, må vise tro på sin himmelske
Fader og Jesus Kristus ved å etterleve evangeliet og holde budene. 
De må være moralsk rene, betale full tiende, etterleve Visdomsordet,
holde sabbatsdagen hellig og strebe etter å leve rettferdig på alle
andre måter. De må også bli intervjuet av biskopen eller grenspresi-
denten og stavs- eller misjonspresidenten og finnes verdige til å få
tempelanbefaling. Denne leksjonen vil omhandle noen av evangeliets
prinsipper og bud som klassens medlemmer må etterleve for å være
verdige til å komme inn i templet.

MORALSK RENHET

Forklar at Herren og hans profeter gjentatte ganger har undervist om
hvor viktig det er å være moralsk ren. President Gordon B. Hinckley

2
«Det er mitt inder-
ligste ønske 
at ethvert medlem
av Kirken må bli
verdig til å komme
til templet.  Det er
mitt håp at alle
voksne medlemmer
må bli verdige til –
og inneha – en gyl-
dig tempelanbefa-
ling.» (President
Howard W. Hunter.)



har sagt: «Vi tror på kyskhet før ekteskapet og fullstendig troskap
etter vielsen. Det er en oppsummering av moralloven. Det er veien til
lykke i livet. Det er veien til tilfredsstillelse. Det gir fred i hjertet og
fred i hjemmet.» (Lys over Norge, jan. 1997, s. 46.)

Les sammen følgende skriftsteder:

Lære og pakter 42:22-24 (Herren har befalt oss å elske vår ektefelle og
ikke trakte etter noen annen. Han har befalt at vi ikke skal drive hor.)

Lære og pakter 121:45 (Herren har befalt at vi alltid skal la våre «tanker
være prydet med dyd».)

1. Timoteus 4:12 (Vi skal være forbilder på renhet.)

1. Nephi 10:21 (Intet urent kan bo hos Gud.)

13. trosartikkel (Vi tror at vi må være kyske og dydige.)

• Hvorfor legger Herren så stor vekt på moralsk renhet?

• Hva er noen konsekvenser av umoral som vi kan se i verden rundt
oss? Hva er noen av velsignelsene ved å leve et moralsk rent liv?

Henled klassens oppmerksomhet på sitatet du har skrevet på tavlen
eller en plakat (se under «Forberedelse» i denne leksjonen).

• Hvordan kan dette rådet hjelpe oss og våre barn til å motstå verdens
fristelser og leve et moralsk rent liv?

TIENDE

Be klassens medlemmer lese Lære og pakter 119:4.

Påpek at Det første presidentskap har gitt følgende forklaring på hva
som er riktig tiende: «Den enkleste uttalelse vi kjenner til, er Herrens
egen uttalelse, nemlig at Kirkens medlemmer skal betale ”en tiende-
del av alle sine årlige inntekter”, som betyr av alt en tjener» (Brev fra
Det første presidentskap, 19. mars 1970). Tiendemidler brukes til å
bygge møtehus og templer, til misjonærarbeidet og til å bygge opp
Guds rike på jorden.

La klassen få del i følgende uttalelse av president James E. Faust:

«Tiende er et prinsipp som er fundamentalt for Kirkens medlemmers
personlige lykke og ve og vel over hele verden, både rike og fattige.
Tiende er et offerprinsipp og en nøkkel til å åpne himmelens sluser…
Medlemmer av Kirken som ikke betaler tiende, mister ikke sitt med-
lemskap. De taper bare velsignelser.» (Liahona, jan. 1999, s. 67-68.)

Gjennomgå følgende skriftsteder med klassens medlemmer:

3. Mosebok 27:30 (Tienden hører Herren til, den er helliget Herren.)

VI MÅ VÆRE VERDIGE FOR Å KOMME INN I TEMPLET
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Malaki 3:8-11 (Vi raner fra Gud når vi holder tienden tilbake. Gud vil
gi rikelige velsignelser til dem som betaler tiende.)

• Hvilke velsignelser har du mottatt fordi du har betalt tiende?

• Hvorfor raner vi fra Gud når vi holder vår tiende tilbake? (Se L&p
104:14.)

Forklar at medlemmene hvert år bli bedt om å møte hos biskopen
eller grenspresidenten ved tiendeoppgjøret og fortelle ham om de
betaler full tiende eller ikke. Dette møtet er en anledning for med-
lemmene til å vurdere hvor godt de oppfyller dette viktige budet.

VISDOMSORDET

Forklar at før vi får gå inn i templet, forventer Herren at vi er fri for
vaner som gjør vårt liv urent og usunt, både åndelig og fysisk.

Les noen av eller alle følgende skriftsteder:

1. Korinterbrev 3:16-17 (Vårt legeme er et Guds tempel og skulle ikke
besudles.)

Lære og pakter 89 (Denne åpenbaringen er kjent som Visdomsordet.
Vers 1-9 omhandler ting vi ikke skulle ta inn i våre legemer, vers 10-17
omhandler det som er godt for våre legemer, og vers 18-21 beskriver
Herrens løfter til dem som holder hans bud.)

• Hvilke ting i dagens verden påvirker oss til å bryte de budene som
er gitt oss i Visdomsordet?

• Hvordan kan vi hjelpe oss selv og våre barn til å holde Herrens
helselover?

Be klassens medlemmer lese Lære og pakter 29:34.

• På hvilke måter tror du Visdomsordet kan velsigne oss både åndelig
og fysisk?

• Hva er noen av «kunnskapens store skatter» (L&p 89:19) som vi
kan motta ved å holde disse budene?

La klassen få del i følgende uttalelse av president Boyd K. Packer:

«Hva du lærer åndelig, avhenger til en viss grad av hvordan du
behandler ditt legeme. Det er grunnen til at Visdomsordet er så viktig.

De vanedannende stoffene som forbys i denne åpenbaringen – te,
kaffe, alkohol og tobakk – virker forstyrrende inn på de fine følelsene
i åndelig kommunikasjon, akkurat som andre vanedannende stoffer
gjør det.

LEKSJON 2
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Ikke ignorer Visdomsordet, for det kan koste deg ”kunnskapens store
skatter, ja, skjulte skatter” som loves dem som etterlever det. Og god
helse er en ekstra velsignelse.» (Lys over Norge, jan. 1995, s. 59-60.)

SABBATSDAGEN

Les 2. Mosebok 20:8-11 sammen.

Forklar at Herrens folk alltid har blitt befalt å holde sabbatsdagen
hellig. Herren har lovet store velsignelser til dem som gjør det.

Be klassens medlemmer lese Lære og pakter 59:9-13.

• Hvilke hovedgrunner har Herren gitt for å holde sabbatsdagen hellig?

• Hvordan kan Lære og pakter 59:9-13 være en rettledning for oss
med hensyn til å holde sabbatsdagen hellig?

• Nevn noen av de velsignelser som er lovet dem som helligholder
sabbaten slik de skal.

Som en del av drøftelsen forteller du klassen om følgende prinsipper
som eldste James E. Faust har undervist om:

«Hvorfor har Gud bedt oss om å holde sabbatsdagen hellig? Jeg tror
det er minst tre grunner til det. For det første har det å gjøre med
vårt fysiske behov for hvile og fornyelse…

Den andre grunnen er, etter min mening, av langt større betydning.
Den har å gjøre med fornyelse og styrking av vår ånd…

Den tredje årsaken er kanskje den viktigste av de tre. Den har å gjøre
med lydighet mot budene som et uttrykk for at vi elsker Gud. Velsignet
er de som ikke trenger noen annen grunn enn sin kjærlighet til
Frelseren for å holde hans bud.» (Lys over Norge, jan. 1992, s. 40.)

• Nevn noen av de velsignelser du har fått fordi du har holdt sab-
batsdagen hellig.

Be klassens medlemmer om å forplikte seg til å etterleve de budene
som er drøftet i dag: moralsk renhet, tiende, Visdomsordet og over-
holdelse av sabbatsdagen. Da vil de være bedre forberedt til å komme
til templet, og de vil motta Herrens velsignelser i rikere grad.

PROSESSEN FOR Å FÅ EN TEMPELANBEFALING ER EN VELSIGNELSE

Forklar at før medlemmer kan reise til templet, må hver enkelt finnes
verdig til å få tempelanbefaling. Som forklart i følgende uttalelse, kan
denne prosessen være en velsignelse for den enkelte:

«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 sammen med

VI MÅ VÆRE VERDIGE FOR Å KOMME INN I TEMPLET
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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 dom-
mer i Israel, bekrefte at du er verdig, eller få hjelp til å bli verdig til å
gå inn i templet med Herrens godkjennelse.» (Forberedelse til å gå inn
i det hellige tempel, s. 3.)

Forklar at biskopen eller grenspresidenten og stavs- eller misjonspresi-
denten intervjuer alle som ber om tempelanbefaling for første gang,
og de som planlegger å gifte seg i templet. Rådgiverne i biskopsrådet
og stavspresidentskapet kan intervjue dem som ber om å få sine tem-
pelanbefalinger fornyet.

På dette tidspunktet ber du biskopen eller grenspresidenten eller en
av rådgiverne fortelle klassen om tempelanbefalinger. Han skulle ikke
lese opp de faktiske intervjuspørsmålene for en samlet gruppe, men
han kan gi dem en idé om hva klassens medlemmer kan vente når de
blir intervjuet for å få tempelanbefaling. Følgende uttalelser kan være
en rettesnor:

Medlemmer som ber om tempelanbefaling, skulle ha et vitnesbyrd om
vår himmelske Fader, om den Herre Jesus Kristus og om Den hellige
ånd. De skulle oppholde Herrens profet, de øvrige generalautoritetene
og sine lokale ledere i Kirken. De skulle ikke sympatisere med eller
være tilknyttet grupper eller enkeltpersoner som har falt fra Kirken,
eller hvis læresetninger eller praksis strider imot evangeliet.

De som ber om anbefaling, skulle være trofast tilstede på nadverdsmø-
ter, prestedømsmøter og andre møter i Kirken. De skulle samvittig-
hetsfullt utføre sine kall som de har mottatt gjennom prestedømmets
myndighet. De skulle strebe etter å holde alle Herrens bud, innbefattet
å betale full tiende, være ærlig i ord og gjerninger, og avstå fra te,
kaffe, alkohol, tobakk og andre skadelige og vanedannende stoffer.

De skulle leve et rent og dydig liv og adlyde Herrens kyskhetslov, som
forbyr seksuelle forhold til andre enn ektefellen som de er lovlig viet
til. De skulle leve i overensstemmelse med evangeliets prinsipper
både åndelig og fysisk i forholdet til andre medlemmer av sin familie.
De må ikke være involvert i noen form for åndelig, fysisk, mentalt
eller følelsesmessig overgrep mot andre.

De må være villige til å bekjenne sine synder og avstå fra dem.
Alvorlige synder, som moralske overtredelser, overgrep mot familie-
medlemmer, tilknytning til apostatgrupper eller slik praksis, eller
alvorlig brudd på landets lover, må bekjennes for biskopen eller grens-
presidenten i god tid før et intervju for å få tempelanbefaling. Hvis en
persons samvittighet, som er Kristi lys som er gitt til alle mennesker,
får vedkommende til å undres om noe bør drøftes med biskopen, bør
det sannsynligvis drøftes med ham.

LEKSJON 2
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Personer som er skilt, kan trenge klarering fra biskopen eller grenspresi-
denten og stavs- eller misjonspresidenten før de får tempelanbefaling.
De må alltid overholde avtalen i skilsmissebevillingen, innbefattet at
de er à jour med betaling av underholdsbidrag.

Medlemmer som ber om tempelanbefaling, må intervjues av et med-
lem av stavspresidentskapet eller av misjonspresidenten etter at de
er intervjuet av et medlem av biskopsrådet eller av grenspresidenten.
Enkelte lurer kanskje på hvorfor dette er nødvendig. Når vi ber om
tempelanbefaling, søker vi egentlig om Herrens tillatelse til å komme
inn i templet. Vi har det privilegium å bekrefte vår verdighet for to
vitner som er Herrens bemyndigede tjenere. Det er en velsignelse for
oss å bekrefte for Herrens tjenere at vi er verdige til å gå inn i det
hellige tempel.

KONKLUSJON

For å understreke hvor viktig det er å være verdig for å komme inn
i templet og alltid ha en gyldig tempelanbefaling, leser du følgende
uttalelse av president Howard W. Hunter:

«Jeg … oppfordrer Kirkens medlemmer til å gjøre Herrens tempel til
det store symbol på sitt medlemskap og den guddommelige ramme
omkring sine aller helligste pakter. Det er mitt inderligste ønske at
ethvert medlem av Kirken må bli verdig til å komme til templet. Det
er mitt håp at alle voksne medlemmer må bli verdige til – og inneha
– en gyldig tempelanbefaling, selv om avstanden til nærmeste tempel
ikke tillater umiddelbar eller hyppig bruk av den.» (Sitert i Lys over
Norge, sept. 1994, s. 4.)

Bær vitnesbyrd om de velsignelsene du har fått fordi du har levd
verdig til å komme til templet.

Be en om å avslutte med bønn.

VI MÅ VÆRE VERDIGE FOR Å KOMME INN I TEMPLET
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TEMPELARBEID MEDFØRER STORE
VELSIGNELSER FOR OSS

FORMÅL

Å hjelpe klassens medlemmer å forstå at de som kommer verdig til
templet, vil motta store velsignelser fra Herren.

FORBEREDELSE

1. Les omhyggelig skriftstedene som er brukt i leksjonen, slik at du er
forberedt til å lede klassediskusjonen om dem.

2. Du kan gjerne gjøre forberedelser til at klassen kan synge en salme
om tempelarbeid, for eksempel «Vi har ditt hus så kjær» (Salmer,
nr. 142), eller om sannhetens evige natur, for eksempel «Å, si hva
er sannhet» (Salmer, nr. 181).

3. Hvis Familiens hjemmeaften – Videosupplement (56736 170) er til-
gjengelig, kan du gjerne vise «Templer er for evige pakter», et
seks-minutters segment.

GJENNOMGÅELSE AV LEKSJONEN

Be en om å holde åpningsbønn.

Spør om klassens medlemmer har noen spørsmål. Ta deg den nødven-
dige tid til å besvare spørsmål så godt du kan, og slik du blir veiledet
av Herrens ånd. Husk at noen aspekter ved tempelarbeid ikke skal
drøftes utenfor templet.

TEMPELARBEID HAR EKSISTERT SIDEN OLDTIDEN

Dere kan gjerne begynne med at dere sammen synger en salme om
tempelarbeid eller om sannhetens evige natur.

Forklar at Herren alltid har befalt sitt folk å bygge templer. Han har
åpenbart det arbeidet som skal utføres i templer.

• Hvilke templer eller tabernakler nevnes i Skriftene?

Be klassens medlemmer se gjennom emneregistrene i Skriftene og
finne henvisninger til templer og tabernakler. Du kan gjerne skrive
svarene deres på tavlen. Du kan også la klassen gjennomgå følgende
skriftsteder:

Moses’ tabernakel: 2. Mosebok 40:1-2, 34-38

3
«Og vi ber deg, hel-
lige Fader, at dine
tjenere kan gå ut av
dette hus væpnet
med din kraft, og
at ditt navn kan
være hos dem og
din herlighet være
rundt om dem»
(L&p 109:22).



Salomos tempel: 2. Krønikebok 3:1-2, 5:1

Herodes’ tempel: Matteus 21:12-15

Nephittiske templer: 2. Nephi 5:16, Mosiah 1:18, 3. Nephi 11:1

Forklar at på grunn av frafall gikk det virkelige formålet med alle
disse templene til sist tapt, og de ble ødelagt. Tempelarbeidet i dets
fylde er gjengitt i vår tid gjennom profeten Joseph Smith og medfører
store velsignelser for oss.

Eldste Bruce R. McConkie sa: «Den inspirerte bygging og riktige
anvendelse av templer er ett av de store bevis på at dette er Herrens
verk… Der det er templer, med åpenbaringens ånd gitt til dem som
forretter i dem, der vil Herrens folk finnes. Der disse ikke finnes,
finnes ikke Kirken og riket og himmelens sannhet.» (Lys over Norge,
nov. 1994, s. 4.)

DE SOM DELTAR VERDIG I TEMPLET, LOVES STORE VELSIGNELSER

Templet, eller Herrens hus, er det stedet vi reiser til for å forberede
oss til opphøyelse i det celestiale rike. Der lærer vi mer om vår him-
melske Fader og Jesus Kristus. Vi inngår pakter med dem, og de lover
oss strålende velsignelser.

I Lære og pakter har Herren beskrevet noen av velsignelsene som blir
dem til del som arbeider i templet og lever verdig de paktene som
inngås der. Noen av disse velsignelsene beskrives i kapittel 109, som
er den bønnen som ble holdt ved innvielsen av Kirtland tempel.
Ordene i denne bønnen ble gitt Joseph Smith ved åpenbaring.

President Howard W. Hunter sa at denne bønnen «fortsatt blir besvart
for oss som enkeltpersoner, for oss som familier og for oss som et folk
på grunn av prestedømmets kraft som Herren har gitt oss til bruk i
sine hellige templer» («Det store symbol på vårt medlemskap», Lys
over Norge, nov. 1994, s. 5).

President Hunter siterte deretter noen av versene fra kapittel 109. Be
klassemedlemmene lese disse versene: Lære og pakter 109:10-12, 22-
23, 59, 67, 72, 75. Be dem se etter de velsignelsene Herren nevnte.

Etter at dere har lest, ber du klassemedlemmene nevne hvilke velsig-
nelser de har oppdaget. Skriv svarene på tavlen. Velsignelsene som
nevnes, kan omfatte følgende:

1. Herrens herlighet vil hvile over hans folk.

2. Herrens tjenere vil gå ut fra templet iført Herrens kraft, navn og
herlighet, og engler vil våke over dem.

3. Herrens tjenere vil bringe evangeliets sannhet fra templet til jor-
dens ender.

TEMPELARBEID MEDFØRER STORE VELSIGNELSER FOR OSS
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4. Staver vil bli organisert så Herrens folk kan samles.

5. Hele det adspredte Israel vil lære sannheten å kjenne og glede seg.

6. Herren vil komme i hu de helliges familier og alle deres syke og
hardt rammede.

7. Herrens rike vil fylle hele jorden.

8. Herrens tjenere vil en dag bli tatt opp for å møte Herren og være
med ham for evig.

• Hva føler du når du tenker på disse fantastiske velsignelsene som
loves dem som arbeider verdig i templet og ærer sine pakter?

President Howard W. Hunter sa: «Har det noensinne før vært et folk
med slike gripende og strålende løfter? Det er ikke til å undres over at
Herren ønsker at hans tilhengere skal se hen til hans eksempel og
hans templer.» (Lys over Norge, nov. 1994, s. 5-6.)

Herren ga også løfter i forbindelse med templer i Lære og pakter 97.
Be klassemedlemmene lese Lære og pakter 97:15-21.

• Hva sier vers 15-17 om hva Herrens folk må gjøre for å være verdig
til Herrens velsignelser i hans templer? (Være rene av hjertet og ikke
la noe urent komme inn i templene.)

Forklar at de som er rene av hjertet, kalles Sion. Vers 15-21 lærer oss
at vi kan hjelpe til med å bygge opp Sion ved å være verdige når vi
deltar i templet, og ved å strebe etter å være rene av hjertet og ube-
smittet av det onde.

• Hvilke velsignelser loves i disse versene til et folk som er verdig til å
kalles Sion?

Forklar at i oldtiden var det en by som het Sion. Byen ble bygget av
profeten Enok og hans folk. Den ble tatt opp til himmelen på grunn
av folkets rettferdighet (se L&p 38:4, Moses 7:18-21, 69).

Sion vil også finnes i de siste dager. I den tiende trosartikkel lover
Herren at en by ved navn Sion vil bli bygget på det amerikanske konti-
nent. Be klassens medlemmer lese denne trosartikkelen. Forklar at
Israels adspredte folk vil samles i denne store byen (se L&p 103:11-13).

I dag rådes Kirkens medlemmer til å bli verdige til å komme inn i det
hellige tempel og bygge opp Sion hvor de enn bor i verden. Vi skal
gjøre våre hjem lik templer – steder hvor det finnes renhet, kjærlighet
og personlig åpenbaring.

• Hva kan vi gjøre for å bli renere av hjertet?

• Hvordan gjør verden det noen ganger vanskelig å forbli rene
av hjertet?

LEKSJON 3
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• Hvordan kan du hjelpe din familie, gren eller menighet å bli ren av
hjertet?

Forklar at de som inngår og holder templets pakter og streber hele
livet etter å bli rene av hjertet, er de som kan hjelpe til med å bygge
opp Sion.

KONKLUSJON

Bær vitnesbyrd om at de som deltar verdig i templet, vil motta store
velsignelser fra Herren, innbefattet velsignelsene ved å være et Sions
folk. Vi må gjøre alt vi kan for å bli verdig disse velsignelsene og bli
rene av hjertet.

Du kan gjerne vise videopresentasjonen «Templer er for evige pakter».

Be en om å avslutte med bønn.

TEMPELARBEID MEDFØRER STORE VELSIGNELSER FOR OSS

15



16

MOTTA TEMPLETS ORDINANSER OG PAKTER

FORMÅL

Å hjelpe klassens medlemmer å forstå viktigheten av templets ordinan-
ser og pakter.

FORBEREDELSE

1. Hvis den er tilgjengelig, kan du gjerne vise videoen Sammen for evig
(56411 170). Presentasjonen varer omkring 27 minutter.

2. Du kan gjerne gjøre forberedelser til at klassen kan synge «Mer
hellighet gi meg» (Salmer, nr. 79).

GJENNOMGÅELSE AV LEKSJONEN

Be en om å holde åpningsbønn.

Spør om klassens medlemmer har noen spørsmål. Ta deg den nødven-
dige tid til å besvare spørsmål så godt du kan, og slik du blir veiledet av
Herrens ånd. Husk at noen aspekter ved tempelarbeid ikke skal drøftes
utenfor templet.

I TEMPLET MOTTAR VI ORDINANSER OG INNGÅR PAKTER

Forklar at vi i templet mottar de ordinansene som gjør det mulig for
oss å vende tilbake til Guds nærhet. Vi inngår også pakter om å etter-
leve evangeliets lover. Følgende materiell gir informasjon om ordi-
nanser og pakter generelt og templets ordinanser og pakter spesielt.

Ordinanser

Forklar at en ordinans er en hellig seremoni som har åndelig betyd-
ning og virkning.

Be klassens medlemmer nevne noen av Kirkens ordinanser. (De nev-
ner kanskje det å gi barn navn og en velsignelse, dåp, bekreftelse,
nadverden, ordinasjon til prestedømmet og tempelordinanser.)

Forklar at ordinanser utført i kraft av prestedømmet er avgjørende for
vår opphøyelse. Det er gjennom disse ordinansene vi mottar Guds
kraft i vårt liv.

Be klassens medlemmer lese Lære og pakter 84:19-21.

4
«Og uten prestedøm-
mets ordinanser
og prestedømmets
myndighet, blir
ikke guddommelig-
hetens kraft
tilkjennegitt for
mennesker i kjødet» 
(L&p 84:21).



• Hva er nødvendig for at guddommelighetens kraft skal tilkjennegis
i vårt liv? (Det melkisedekske prestedømmes ordinanser. Det «høyere
prestedømme» som nevnes i disse versene, er Det melkisedekske pres-
tedømme.)

Be klassens medlemmer slå opp på side 29 i Forberedelse til å gå inn i
det hellige tempel. Be et klassemedlem lese høyt følgende uttalelse:

«Hvor viktige er disse ordinansene for oss som er medlemmer
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 avgjørende for enhver av oss.»

Pakter

Understrek at en pakt er en hellig overenskomst mellom Gud og en
person eller en gruppe personer. Gud setter bestemte betingelser, og
han lover å velsigne oss når vi retter oss etter disse. Når vi velger ikke
å holde pakter, kan vi ikke motta velsignelsene, og i noen tilfeller blir
vi straffet som følge av vår ulydighet. Prestedømmets frelsende ordi-
nanser ledsages alltid av pakter:

• Hvilke pakter har dere inngått med Herren hittil? (Klassens med-
lemmer nevner kanskje dåpens pakt, som fornyes hver gang vi tar del
i nadverden.)

• Hvilke pakter inngår vi når vi blir døpt? (Se Mosiah 18:8-10, L&p
20:37.)

Legg vekt på at når vi inngår pakter med Gud, gir vi uttrykk for at vi
ønsker å tjene Gud og er villige til å være lydige og gjøre alt vi blir
bedt om. Til gjengjeld lover Gud oss mange strålende velsignelser.
Vi må inngå og holde pakter for å gå fremover mot evig liv.

Tempelordinanser og -pakter

Forklar at tempelordinansene omfatter begavelsen og beseglinger
(tempelekteskap og besegling av foreldre til barn) for både levende
og døde. Ordinansen dåp for de døde utføres i templer, i likhet med
andre prestedømsordinanser. I tempelordinansene slutter vi høytide-
lige pakter om å vie vårt liv til Gud og hans rike på jorden.

Eldste James E. Talmage sa følgende om paktene vi inngår i begavelsen:

«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
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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 man trofast oppfyller vilkårene.» (Herrens hus, s. 82.)

Du kan gjerne repetere paktene som nettopp ble beskrevet, ved å
skrive dem på tavlen. Understrek at vi inngår pakter om å være
rettferdige og rene, og vi inngår også pakter om å gi alt vi har til
oppbygging av Herrens rike. Les følgende uttalelse:

«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.» (Forberedelse til å gå inn i det hellige tempel, s. 35.)

• Hvordan kan vi gi «alt vi er og alt vi har» til Guds rike?

• Hva hindrer noen ganger folk i å gi alt de har til Herrens rike?

Du kan gjerne bære vitnesbyrd om de velsignelsene du har fått fordi
du har inngått og holdt templets pakter. Eller du kan be en annen
som har mottatt sin begavelse, om å bære sitt vitnesbyrd.

VI MÅ VÆRE TROFASTE MOT DE PAKTENE VI INNGÅR I TEMPLET

Forklar at Herren sa: «Hver den som mye er gitt, av ham skal mye
kreves» (Lukas 12:48).

• Hvordan tror du dette verset angår de paktene vi inngår i templet?

Forklar at Herren har gitt tempelordinansene og -paktene for at hans
barn skal forstå hensikten med dette liv og bli forberedt til det evige
livs strålende muligheter. Når vi mottar disse velsignelsene, blir vi
ansvarlige for å leve verdig til vår økte kunnskap og større mulighe-
ter. Legg vekt på at vi må være trofaste mot de paktene vi inngår i
templet.

• Hvorfor er det så viktig å være trofast mot de paktene vi inngår i
templet?

Be klassens medlemmer lese Lære og pakter 82:10.

President Joseph Fielding Smith sa: «La meg fortelle dere at Herren
ikke er bundet med mindre dere holder pakten. Herren bryter aldri sin
pakt. Når han inngår en pakt med en av oss, bryter han den ikke.
Hvis den skal brytes, er det vi som må gjøre det. Men når den er
brutt, er han ikke forpliktet til å gi oss velsignelsen, og vi kommer
ikke til å motta den.» (Frelsende læresetninger, red. Bruce R. McConkie,
3 bind, 2:211.)
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TROFASTHET MOT VÅRE PAKTER MEDFØRER FRED OG TRYGGHET

Forklar at templet er et fredens sted og et tilfluktssted i en urolig ver-
den. Når vi er regelmessig i templet og er trofaste mot våre pakter, vil
vi finne fred, trygghet og veiledning for vårt liv.

Eldste Neal A. Maxwell har sagt: «Hvis vi vil holde våre pakter, vil
paktene gjøre oss åndelig trygge» (Liahona, okt. 2001, s. 25.)

• Hvordan har paktene du hittil har inngått, bidratt til å holde deg
åndelig trygg?

Påpek at vi i templet inngår pakt om å leve verdig til å vende tilbake
til vår himmelske Faders og Jesu Kristi nærhet. Midt oppe i vår dag-
lige kamp kan vi til tider undres om det er mulig å leve slik.

Be klassens medlemmer lese 1. Nephi 17:3, 13.

• Hva sier disse skriftstedene om hvordan Herren vil hjelpe når vi
streber etter å vende tilbake til ham? Hvordan har du sett at disse
skriftstedene har blitt oppfylt i ditt liv?

Eldste Boyd K. Packer har sagt: «Når du kommer til templet, mottar
din begavelse, kneler ved alteret og blir beseglet, kan du leve et ordi-
nært liv og være en ordinær sjel – som kjemper mot fristelse, som fei-
ler og omvender seg, feiler igjen og omvender seg, men som alltid er
bestemt på å holde sine pakter… Så vil dagen komme da du vil motta
følgende velsignelse: ”Vel gjort, du gode og tro tjener! Du har vært
tro over lite, jeg vil sette deg over meget. Gå inn til din herres glede!”
(Matteus 25:21.» (Let Not Your Heart Be Troubled [1991], s. 257.)

President Howard W. Hunter oppfordret oss til å reise ofte til templet
«for å nyte den personlige velsignelse ved tilbedelse i templet, for den
renhet og trygghet som finnes innenfor de helllige og innviede veg-
ger. Templet er et sted for skjønnhet, det er et sted for åpenbaring,
det er et sted for fred. Det er Herrens hus. Det er hellig for Herren.
Det skulle være hellig for oss.» (Lys over Norge, nov. 1994, s. 6.)

KONKLUSJON

Be klassens medlemmer fortelle hva de føler med hensyn til velsig-
nelsene ved å motta tempelordinansene og inngå pakter med sin
himmelske Fader.

Hvis tiden tillater det og den er tilgjengelig, kan du gjerne vise
videoen Sammen for evig.

Du kan gjerne la klassen synge «Mer hellighet gi meg». Bær vitnes-
byrd om velsignelsene ved å motta tempelordinansene og det privile-
gium det er å inngå pakter med vår himmelske Fader.

Be en om å avslutte med bønn.

MOTTA TEMPLETS ORDINANSER OG PAKTER
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LÆR AV HERREN GJENNOM SYMBOLER

FORMÅL

Å hjelpe klassens medlemmer å forstå og sette pris på bruken av sym-
boler i templet.

FORBEREDELSE

1. Ta med et norsk flagg eller et bilde av flagget.

2. Be et klassemedlem sammenfatte historien om hvordan en av
Brødrene besvarte et spørsmål om tempelkledningen. Beretningen
står på s. 20-21 og 23 i Forberedelse til å gå inn i det hellige tempel.

Bemerkning til læreren: Tempelordinanser og -pakter er hellige,
og samtale om dem er primært begrenset til inne i templet. Derfor
skulle drøftingen i klassen begrenses til forklaringene som er gitt i
dette heftet.

GJENNOMGÅELSE AV LEKSJONEN

Be en om å holde åpningsbønn.

Spør om klassens medlemmer har noen spørsmål. Ta deg den nødven-
dige tid til å besvare spørsmål så godt du kan, og slik du blir veiledet av
Herrens ånd. Husk at noen aspekter ved tempelarbeid ikke skal drøftes
utenfor templet.

SYMBOLER ER VIKTIGE I VÅRT DAGLIGE LIV

Forklar at symboler brukes stadig i hverdagen vår. Tegn følgende eller
andre aktuelle symboler på tavlen. Be klassens medlemmer forklare
hva hvert symbol betyr.

Vis klassen flagget eller et bilde av flagget, og be dem forklare hva
flagget betyr for dem.

• Hvilke andre gjenstander eller handlinger viser patriotisme?
(En sang, en uniform, et klesplagg, en helligdag eller festdag.)

5
«Jeg vil gi mennes-
kenes barn linje på
linje og bud på bud,
litt nå og litt da, og
velsignet er de som
lytter til mine bud» 
(2. Nephi 28:30).



Forklar at dette er symboler som står for eller representerer patriotisme.

• Hva er noen symboler for kjærlighet og respekt? (En gave eller en
ring, et kyss eller en omfavnelse, et hjerte.)

• Formidler symboler det samme budskapet til alle? Hvorfor eller
hvorfor ikke?

• Hvorfor bruker vi symboler?

La klassens medlemmer drøfte dette. De foreslår kanskje:

1. Symboler kan hjelpe oss å huske noe viktig.

2. Symboler kan lære oss abstrakte sannheter som kan være vanske-
lige å lære på andre måter.

3. Symboler kan representere følelser.

4. Symboler kan lære oss forskjellige prinsipper når vi er rede til å
lære.

Forklar at når symbolene blir gjentatt, lærer vi å forstå dem bedre.

JESUS KRISTUS OG HANS PROFETER BRUKTE SYMBOLER

Forklar at Frelseren stadig brukte symboler når han underviste.

• Kan dere nevne noen ganger Herren underviste ved hjelp av sym-
boler?

Klassens medlemmer nevner kanskje det tapte får (se Matteus 18:12-14),
sennepsfrøet (se Matteus 13:31-32) eller den kostbare perlen (se Matteus
13:45-46).

• Hvorfor tror dere Frelseren brukte symboler når han underviste?

La klassens medlemmer drøfte dette. Gjennomgå deretter følgende
uttalelse:

«Herren selv, vår læremester, underviste stadig sine disipler i lignelser,
en verbal 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… Han snakket om sennepsfrøet og om perlen. Han ønsket å
belære sine tilhørere. Derfor snakket han om enkle ting på en sym-
bolsk måte. Ingen av disse tingene er mystiske eller skjulte, og de er
alle symbolske.» (Forberedelse til å gå inn i det hellige tempel, s. 8.)

Forklar at profetene og apostlene ofte brukte symboler for å undervise
om Jesus Kristus og hans sonoffer. Jesu Kristi forsoning er evangeliets
fundament og fundamentet for alle de velsignelser vi mottar. Den

LÆR AV HERREN GJENNOM SYMBOLER
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gjør frelse mulig. Derfor lærer de fleste symboler i Skriftene oss om
Frelseren og hans offer.

Be klassens medlemmer lese Moses 6:63.

• Hvilke ting på jorden bærer vitnesbyrd om Frelseren?

Be klassens medlemmer lese Alma 13:16.

• Hvordan bærer prestedømsordinanser vitnesbyrd om Frelseren?

Forklar at før Frelseren utførte forsoningen, ofret hans paktsfolk dyr
som symbol på hans sonoffer (se Moses 5:4-8). Denne praksis opp-
hørte med Frelserens død og forsoning. Nå befaler Herren oss å «ofre
et sønderknust hjerte og en angrende ånd» (3. Nephi 9:20). Og pres-
tedømsordinanser hjelper oss fortsatt å minnes Frelserens sonoffer.
Eldste Russell M. Nelson har sagt:

«Viktige ordinanser i evangeliet symboliserer forsoningen. Dåp ved
nedsenkning er et symbol på Forløserens død, begravelse og opp-
standelse. Ved å ta del i nadverden fornyer vi dåpspaktene, og vi for-
nyer også vårt minne om Frelserens sønderrevne legeme og blodet
han utgjøt for oss. Ordinanser i templet symboliserer vår forsoning
med Herren og besegler familier sammen for evig. (Lys over Norge,
jan. 1997, s. 33.)

SYMBOLER LÆRER OSS SANNHET HVIS VI ER ÅNDELIG FØLSOMME

Forklar at da Frelseren levde på jorden, spurte hans disipler ham
hvorfor han underviste ved hjelp av lignelser. Lignelser er historier
som underviser om viktige sannheter, ofte ved symbolsk språkbruk.
La klassens medlemmer lese Matteus 13:10-12 for å finne ut hva
Frelseren sa.

• Hva tror dere Frelseren mente da han sa dette?

Forklar at Herren åpenbarer sannhet til dem som er åndelig rede til å
forstå den. De som mottar sannhet med tro og lydighet, fortsetter å
motta mer sannhet. De som ikke er åndelig rede og som unnlater å
motta sannhet eller mottar den med et tvilende hjerte, vil gradvis
miste den sannheten de har.

Historier med symboler presenterer sannhet på en slik måte at de
som er åndelig beredt, forstår hva symbolene betyr. De som ikke er
beredt, forstår dem ikke.

Noen mennesker på Frelserens tid forsto budskapene i hans lignelser,
men mange gjorde det ikke. Det samme gjelder i dag. Det er mange
grader av åndelig forståelse blant Kirkens rettferdige medlemmer.

Be klassens medlemmer lese 2. Nephi 28:30 og Lære og pakter 42:49-50.

LEKSJON 5
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• Hva sier disse skriftstedene oss om hvordan vi lærer sannhet fra Gud?

Forklar at det er mulig for oss alle å utvikle oss åndelig i den grad at
vi kan forstå betydningen av symboler som brukes i evangeliet, i
Skriftene og spesielt i templet.

DE HELLIGSTE SYMBOLSKE LÆRESETNINGER MOTTAS I TEMPLET

Forklar at de helligste symbolske læresetninger på jorden mottas i
templet. På en symbolsk måte tar læresetningene og ritualene i tem-
plet oss med på en reise oppover mot evig liv. Den avsluttes med en
symbolsk inntreden i Guds nærhet. De personer som skildres, den
fysiske ramme, de klær man bærer, de tegn som gis og alle begiven-
hetene som omtales i templet, er symbolske. Når disse blir forstått, 
vil de hjelpe hver enkelt til å gjenkjenne sannhet og vokse åndelig.

Noen av symbolene er enkle, og meningen er lett å fatte. Templet er
et symbol i seg selv:

«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 evangelium inneholder. Det står der som et lysende
fyr i en verden som synker stadig lenger ned i åndelig mørke.»
(Forberedelse til å gå inn i det hellige tempel, s. 10.)

Tempeltøyet er også symbolsk. Når vi går inn i templet, skifter vi fra
gateklær til hvitt tempeltøy, som er et symbol på renhet. President
James E. Faust har sagt:

«Fundamentalt i gudsdyrkelsen i templet er prinsippet om at ”Gud
ikke gjør forskjell på folk”. [Apostlenes gjerninger 10:34.] Innenfor
templenes hellige vegger gis ingen fortrinn på grunn av stilling, rik-
dom, status, rase eller utdannelse. Alle er kledd i hvitt. Alle mottar
samme belæring, alle inngår de samme pakter og gir de samme løfter,
alle mottar de samme guddommelige, evige velsignelser hvis de lever
verdig til å gjøre krav på dem. Alle er like for sin Skaper.» (Lys over
Norge, juli 1997, s. 18.)

Forklar at medlemmer som mottar tempelordinansene og inngår
pakter med Gud, bruker en spesiell tempelkledning (undertøy)
resten av livet. Les følgende uttalelse:

«Tempelkledningen representerer hellige pakter. Den oppmuntrer til
ærbarhet og tjener som et skjold og en beskyttelse for den som har den
på seg… Tempelkledningen, som dekker kroppen, er en synlig og føl-
bar påminnelse om [paktene som er sluttet i templet]. For mange av
Kirkens medlemmer har tempelkledningen vært en beskyttelse når de
har stått overfor fristelser. Blant annet symboliserer tempelkledningen
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vår dype respekt for Guds lover – og blant dem de moralske normene.»
(Forberedelse til å gå inn i det hellige tempel, s. 20, 23.)

Be det klassemedlemmet som har fått oppdraget, om å oppsummere
hvordan en av Brødrene beskrev formålet med tempelkledningen (se
Forberedelse til å gå inn i det hellige tempel, s. 20-21, 23).

Forklar at nesten enhver side ved tempelseremonien er symbolsk.
Dette innebærer at alle skulle forberede seg og være så åndelig føl-
somme som mulig for tempelbegavelsens symbolske natur.

• Hva kan hindre oss i å være åndelig følsomme i templet?

Klassens medlemmer nevner kanskje følgende:

1. Man er ikke verdig. En person som ikke har omvendt seg oppriktig
og ikke forberedt seg ydmykt og ved bønn til tempelbesøket, vil
finne symbolene meningsløse, og deres betydning vil være skjult.

2. Man kan mangle tro. En person som ikke har tro på Jesus Kristus
og tempelseremonien, mottar ikke den inspirasjon fra Den hellige
ånd som er nødvendig for å forstå tempelbegavelsen.

3. Man retter så stor oppmerksomhet mot utførelsen av seremoniene
at man går glipp av de mektige læresetningene som symbolene står
for.

• Hvordan kan vi forberede oss til å være åndelig følsomme i templet?

KONKLUSJON

Forklar at de som kommer til templet for første gang, kan vente å
lære mye nytt og føle kraften i Herrens ånd. Oppmuntre klassens
medlemmer til å forberede seg åndelig til sitt tempelbesøk. Minn dem
om at alt som presenteres, ikke kan forstås ved ett enkelt besøk. De
skulle vende tilbake til templet så ofte som mulig, slik at de kan fort-
sette å lære og fornye sin åndelighet.

Be en om å avslutte med bønn.
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FORBEREDELSE TIL Å KOMME INN
I DET HELLIGE TEMPEL

FORMÅL

Å forberede klassens medlemmer til å være verdige til å tre inn i
templet.

GJENNOMGÅELSE AV LEKSJONEN

Be en om å holde åpningsbønn.

Spør om klassens medlemmer har noen spørsmål. Ta deg den nødven-
dige tid til å besvare spørsmål så godt du kan, og slik du blir veiledet av
Herrens ånd. Husk at noen aspekter ved tempelarbeid ikke skal drøftes
utenfor templet.

HVER ENKELT SKULLE FORBEREDE SEG TIL TEMPLET

Forklar at hver især har ansvar for å gjøre det som er nødvendig for å
oppnå templets fulle velsignelser.

Drøft kort følgende fem ideer. Hver av dem omhandler et område
hvor vi skulle være beredt til tempelbesøket. Du kan gjerne skrive
hvert punkt på tavlen når dere drøfter det.

1. Den enkelte skulle være verdig.

Be klassens medlemmer lese Lære og pakter 97:15-17.

• Hva lærer disse versene deg om hvor viktig det er å være verdig når
man går inn i templet?

President Howard W. Hunter ba oss overveie «den holdning og rett-
skaffenhet Herren satte frem for oss i det rådet han ga de hellige i
Kirtland gjennom profeten Joseph Smith da de forberedte seg på å
bygge et tempel».

Dette rådet finnes i Lære og pakter 88:119. Be klassens medlemmer
lese dette verset.

Be dem også overveie spørsmålet som president Hunter stilte:
«Gjenspeiles denne holdning og oppførsel virkelig i det enhver av oss
ønsker og streber etter å bli?» («Det store symbol på vårt medlemskap»,
Lys over Norge, nov. 1994, s. 3, 4.)

6
«Og såfremt mitt
folk bygger et hus
til meg i Herrens
navn og ikke lar
noe urent komme
inn der og ikke lar
det bli besmittet,
skal min herlighet
hvile over det»
(L&p 97:15).



2. Den enkelte skulle være ydmyk.

Enhver skulle tre inn i templet i ydmykhet med et ønske om å bli
belært fra det høye.

• Hvorfor er ydmykhet så viktig når vi arbeider og lærer i templet?

Be klassens medlemmer lese Lære og pakter 136:32-33.

• Hva lærer dette verset oss om hvor viktig det er å være ydmyk?
Hvordan kan du anvende dette rådet når du kommer til templet for
første gang?

3. Den enkelte skulle forstå at det å motta templets ordinanser og
pakter er nødvendig for å oppnå evig liv.

President Harold B. Lee sa: «Tempelseremoniene er bestemt av en vis
himmelsk Fader som har åpenbart dem til oss i disse siste dager som
en rettesnor og beskyttelse for oss gjennom livet, slik at du og jeg
ikke skal unngå å gjøre oss fortjent til opphøyelse i det celestiale rike
hvor Gud og Kristus er.» (Se «Forberedelse til din tempelbegavelse»,
Lys over Norge, aug. 1988, s. 14.)

President Joseph Fielding Smith sa: «Disse velsignelser sikrer oss, hvis
vi er trofaste, den kostelige perle som Herren har tilbudt oss, for dette
er de største velsignelser vi kan motta i dette liv. Det er strålende å
komme inn i Kirken, men du kan ikke bli opphøyet før du har inn-
gått pakter i Herrens hus, og har mottatt de nøkler og den myndighet
som der utdeles og som ikke kan gis noe annet sted på jorden i dag.»
(Frelsende læresetninger, 2:208.)

4. Den enkelte skulle forstå at det er viktig å bruke tempelkledningen.

Forklar at de som har deltatt i tempelseremonien, har det privilegium
å bære det hellige prestedømmets kledning. I en uttalelse til Kirken sa
Det første presidentskap:

«Kirkens medlemmer som er blitt ikledd tempelkledningen, har inn-
gått en pakt om å bruke den hele sitt liv. Det er blitt forklart at dette
betyr at den skal brukes som undertøy både dag og natt…

Det grunnleggende prinsipp burde være å bruke tempelkledningen og
ikke finne anledninger til å ta den av… Når tempelkledningen må tas
av, … skulle den tas på igjen så snart som mulig.

Prinsippene for anstendighet og for å holde legemet passende tildek-
ket inngår i pakten og skulle være retningsgivende for alle klær vi
bruker. Medlemmer av Kirken som har mottatt sin begavelse, bruker
tempelkledningen som en påminnelse om de hellige pakter de har
inngått med Herren, men også som en beskyttelse mot fristelse og
ondskap. Hvordan den brukes er et ytre uttrykk for en indre forplik-
telse om å følge Frelseren.» (Liahona, juli 2001, s. 40.)
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5. Den enkelte skulle være forberedt til personlig og hellig tilbedelse.

Før, under og etter seremoniene er det anledning for den enkelte til å
meditere i templet og komme nærmere sin himmelske Fader og Jesus
Kristus. Alle har spørsmål som trenger svar, byrder som må lettes,
problemer som må løses. Mange har skattet templet som et sted hvor
de kan søke tilflukt fra verden og kommunisere med sin himmelske
Fader. Mange har funnet svar, fred og glede i templet.

President Ezra Taft Benson sa: «Templer er steder for personlig åpen-
baring. Når jeg har vært nedtynget av et problem eller en vanskelig-
het, har jeg gått til Herrens hus med en bønn i mitt hjerte for å få
svar. Disse svarene har kommet på klare og umiskjennelige måter.»
(«Hva jeg håper dere vil lære deres barn om templet», Lys over Norge,
mai 1986, s. 4.)

Forklar at vi i templet kan oppgi navn på personer med spesielle
behov, slik at de som er tilstede i templet, kan forene sin tro og sine
bønner til beste for disse menneskene.

SPESIELLE FORBEREDELSER TIL DET FØRSTE BESØK I TEMPLET

Følgende opplysninger vil hjelpe den enkelte til å gjøre de nødvendige
forberedelser til det første besøk i templet og sikre at dette besøket blir
oppløftende. Drøft med klassens medlemmer de opplysningene som
er aktuelle i deres situasjon.

1. Tempelanbefaling. Sørg for å få tempelanbefaling. Forsikre deg om
at du har anbefalingen med til templet, for bare de som har gyldig
anbefaling, får komme inn. Hvis du lever verdig, gjør anbefalingen
det mulig for deg å komme inn i alle Kirkens templer så ofte du
ønsker det i de neste to årene. For å fornye tempelanbefalingen må
du intervjues av et medlem av biskopsrådet eller av grenspresiden-
ten og et medlem av stavspresidentskapet eller misjonspresidenten.

2. Planlegg og tidfest besøket. Før du reiser til templet for å motta bega-
velsen eller bli beseglet, ringer du templet for å få en avtale. Finn
ut når du må komme til templet, hvor lenge du skulle planlegge å
være der og hva du skulle ta med deg. Be om hjelp til oversettelse
om nødvendig.

3. Reiseplaner. Hvis du bor langt unna templet, bør du overveie føl-
gende:

• Ordne med transport, overnatting og måltider på forhånd. Det
kan være en fordel for deg å reise sammen med en gruppe, hvis det
er mulig.

• Om nødvendig sørger du for å veksle penger til valutaen i det
landet hvor templet ligger.

FORBEREDELSE TIL Å KOMME INN I DET HELLIGE TEMPEL
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• Ta med tilstrekkelig penger til å dekke alle utgifter. Du må kan-
skje kjøpe flere garmenter, leie tempeltøy og betale for overnatting
og reise. (Vær oppmerksom på at i mange templer er det ikke
mulig å leie tøy. Det første presidentskap oppfordrer alle medlem-
mer til å kjøpe sitt eget tempeltøy.)

4. Påkledning. Planlegg å kle deg som til søndagens møter. Kvinner
skulle ikke være kledd i langbukser når de går inn i templet.

5. Ledsager. Alle som reiser til templet for første gang, kan ha med
seg en ledsager. Dette kan være en slektning eller venn av samme
kjønn som har vært i templet tidligere, eller en av tempelarbei-
derne kan gjøre dette. Tempelarbeiderne vil hele tiden vennlig
tilby seg å hjelpe.

6. Beseglingsarbeid. Hvis du planlegger å utføre ordinansarbeid for dine
avdøde slektninger, skulle du ha med utfylte familiegruppeark til
templet. Hvis du og din ektefelle skal besegles eller hvis dere skal få
barn beseglet til dere, må du ha med familiegruppeark for familien
din. Hvis dere skal vies, må dere rette dere etter alle landets lover og
ha med ekteskapsbevilling. Les nøye Medlemsveiledning i tempelarbeid
og slektshistorie (34697 170), hvor du finner flere detaljer om hvor-
dan du kan utføre tempelordinanser for både levende og døde. Du
kan også ta kontakt med tempelskriveren i det tempel du planlegger
å besøke.

7. Barnepass. Hvis barn kommer til templet for å bli beseglet, vil de
bli tatt hånd om i templets barnerom inntil de skal komme til dere
i beseglingsrommet. Det vil bli sørget for hvitt tøy til barna til sere-
monien. Når beseglingsseremonien er over, går de tilbake til barne-
rommet og venter på dere. Templet sørger ikke for pass av barn
som ikke skal besegles.

8. Tempelkledning (garment). Du trenger å kjøpe ett eller to sett tem-
pelkledninger (garmenter) før du kommer til templet. Ta dem ikke
på deg før du kommer til templet. Når du har mottatt din bega-
velse og er sikker på at du har funnet riktig størrelse og den stoffty-
pen du liker, kan du kjøpe flere sett. Noen liker å vaske sitt første
sett for å forsikre seg om at det sitter behagelig, før de kjøper flere.
Tempelkledningene produseres av Kirken og kan kjøpes ved
Kirkens distribusjonssentre.

9. Tempeltøy. Det første presidentskap har oppfordret medlemmer til
å kjøpe og bruke sitt eget tempeltøy. I noen templer kan man leie
tempeltøy til rimelig pris, men det er å foretrekke at medlemmene
har sitt eget tempeltøy, som de selv holder i orden. Biskopen eller
grenspresidenten kan gi opplysninger om hvor dette tøyet kan
kjøpes.
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«Tempelseremonien
e er utarbeidet av en
vis himmelsk Fader
… slik at du og jeg
ikke skal unngå å
gjøre oss fortjent til
opphøyelse i det
celestiale rike.»
(President Harold B.
Lee)



Søstre kan bære brudekjole ved sin tempelvielse, men kjolen må
være hvit, ha lange ermer, være sømmelig i fasong og stoff, ikke ha
slep og ikke være overdådig pyntet.

KONKLUSJON

Bær vitnesbyrd om at tempelarbeidet er hellig. Gi uttrykk for at det
gleder deg å se at klassens medlemmer forbereder seg til å gå inn i
templet.

Be en om å avslutte med bønn.

Etter denne leksjonen skulle klassedeltagere og kursledere, så langt
det er mulig, reise sammen til templet.

FORBEREDELSE TIL Å KOMME INN I DET HELLIGE TEMPEL
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FORTSETT Å HØSTE VELSIGNELSER
VED TEMPELARBEID

FORMÅL

Å følge opp klassemedlemmenes første besøk i templet og hjelpe dem
å legge grunnlaget for glede over tempelarbeidet hele livet.

FORBEREDELSE

1. Vær forberedt på å gjøre denne leksjonen til en utveksling av tanker.
De fleste klassemedlemmer ønsker å snakke om sitt første besøk i
templet.

2. Gi et klassemedlem i oppdrag å forberede seg på å lese Lære og pak-
ter 110:1-10 og fortelle hva han eller hun føler for disse versene.

3. Gi et klassemedlem i oppdrag å oppsummere det som står om
Elijha (Elias) i Forberedelse til å gå inn i det hellige tempel, side 23-24.

4. Vær forberedt på å besvare spørsmål som kan ha meldt seg under
det første tempelbesøket, men drøft ikke spørsmål eller informa-
sjon som bare skal drøftes i templet. Hvis slike spørsmål blir stilt,
oppfordrer du de enkelte til å planlegge flere turer til templet.

GJENNOMGÅELSE AV LEKSJONEN

Be en om å holde åpningsbønn.

Spør om klassens medlemmer har noen spørsmål. Ta deg den nødven-
dige tid til å besvare spørsmål så godt du kan, og slik du blir veiledet av
Herrens ånd. Husk at noen aspekter ved tempelarbeid ikke skal drøftes
utenfor templet.

BEVAR KJÆRLIGHETEN TIL TEMPELARBEID

• Hva følte dere da dere var i templet?

Forklar at tempelarbeid vil medføre stadige velsignelser for dem som
reiser ofte til templet. Fortell klassemedlemmene at de gjerne kan
skrive ned sine følelser om erfaringen i templet i sine dagbøker, mens
de fremdeles er friskt i minnet. Minn dem på at selv om de kan skrive
om sine følelser, skulle de ikke skrive om detaljer i tempelarbeidet
som ikke skal drøftes utenfor templet.

• Hva kan dere gjøre for å bevare kjærligheten til tempelarbeid
hele livet?

7
«For se, jeg har
godtatt dette hus,
og mitt navn skal
være her, og jeg 
vil åpenbare meg
for mitt folk i
barmhjertighet
i dette hus» 
(L&p 110:7).



Skriv klassemedlemmenes forslag på tavlen. Du kan også gjerne ta med
følgende ideer:

1. Tenke på tempelerfaringen hver dag.

Forklar at enkelte har flere anledninger til å besøke templet enn andre.
Men når vi først har vært i templet og følt Ånden der, skulle vi benytte
anledninger hver dag til å tenke gjennom tempelseremoniene og reflek-
tere over de paktene vi har inngått. Dette vil oppmuntre oss til hver dag
å tenke og handle mer rettferdig.

Vi klarer ikke å huske alt angående templet, men vi skulle prøve å
huske så mye som mulig etter hvert besøk. Vi skulle også studere
Skriftene og profetenes ord angående templet. Noen av disse er
gjennomgått i dette kurset.

Du kan gjerne la et klassemedlem oppsummere følgende uttalelse, som
står på side 10 i Forberedelse til å gå inn i det hellige tempel:

«Du vil ikke forstå tempelseremonien fullt ut første gang du går
gjennom templet. Du vil bare forstå den delvis. Reis tilbake igjen og
igjen. Reis tilbake for å lære. Ting som har bekymret deg, forvirret
deg eller virket gåtefulle, vil bli kjent for deg…

Når du har anledning til å være tilstede på en begavelsessesjon i tem-
plet 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 tem-
plet 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 møn-
ster. Vi kan se i perspektiv hvor vi er, og vi kan raskt se om vi ikke
holder stø kurs.»

2. Husk at kjernen i all tilbedelse i templet er Frelseren, Jesus Kristus.

Skriften lærer oss at en viktig grunn til å bygge templer er «så
Menneskesønnen kunne ha et sted å åpenbare seg for sitt folk» (L&p
109:5). Symbolene og ritualene i templet hjelper oss å rette vår opp-
merksomhet mot Frelseren.

Forklar at Frelseren virkelig viste seg i Kirtland tempel. Han viste seg
for Joseph Smith og Oliver Cowdery for å godta templet som sitt hus.
Dette besøket er nedtegnet i Lære og pakter 110:1-10. Be den som har
fått oppdraget, om å lese og kommentere disse versene.

• Hvilke velsignelser lovet Frelseren dem som bygger templer og virker
i dem?

FORTSETT Å HØSTE VELSIGNELSER VED TEMPELARBEID
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I TEMPLET BLIR FAMILIER BESEGLET TIL HVERANDRE FOR EVIG

Be klassens medlemmer lese Malaki 4:5-6.

Be den som har fått oppdraget, om å oppsummere det som står om
Elijha (Elias) i Forberedelse til å gå inn i det hellige tempel, side 23-24.

Forklar at Elijah har kommet tilbake og gjengitt de prestedøms-
nøklene som gjør det mulig for familier å bli beseglet til hverandre
i templer for evig.

La klassens medlemmer gjennomgå Lære og pakter 110:13-16. Be
deretter et klassemedlem lese følgende uttalelse, som står på side 28 i
Forberedelse til å gå inn i det hellige 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 ordinan-
ser som utføres med riktig myndighet for både levende og døde.»

Frelseren beskrev beseglingsmakten da han talte til sin apostel Peter,
slik det står i Matteus 16:19. La klassen lese dette verset.

Forklar at Kirkens profet og president i dag innehar de samme
nøklene. «Denne hellige beseglingsmakten finnes i Kirken i dag.
Ingenting anses som mer hellig av dem som kjenner betydningen av
denne myndigheten. Ingenting verdsettes høyere. Relativt få innehar
denne beseglingsmakten på jorden til enhver tid – i hvert tempel fin-
nes brødre som er gitt beseglingsmakten. Ingen kan motta den fra
andre enn profeten, seeren og åpenbareren, presidenten for Jesu
Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige eller dem han har delegert myn-
digheten til å meddele den til andre.» (Forberedelse til å gå inn i det
hellige tempel, s. 24, 26.)

Forklar at beseglingsordinansene innbefatter besegling av ektemann
og hustru til hverandre og besegling av foreldre til barn. Når foreldre
blir beseglet i templet, blir barna de får, født innenfor den pakt som
er knyttet til foreldrenes besegling, og de trenger ikke besegles til sine
foreldre.

• Hvordan tror dere at en families daglige tanker og handlinger kan
bli påvirket av at de er beseglet til hverandre i templet?

• Hvilke velsignelser tror dere en familie kan motta på grunn av sin
tempelbesegling?

President Gordon B. Hinckley har sagt: «Har det noensinne levd en
mann som virkelig elsket en kvinne, eller en kvinne som virkelig
elsket en mann, som ikke har bedt om at deres forhold måtte fort-
sette på den andre siden av graven? Finnes det foreldre som har
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begravet et barn, som ikke lengtet etter en forsikring om at deres
kjære barn en gang skulle tilhøre dem også i det neste liv? Kan noen
som tror på evig liv, tro at himmelens Gud ville nekte sine sønner
og døtre livets mest dyrebare egenskap, eller med andre ord den
kjærlighet som kommer tydeligst til uttrykk gjennom familieforhol-
det? Nei, fornuften tilsier at familiebåndene skal fortsette også etter
døden. Menneskehjertet lengter etter dette, og himmelens Gud har
gjennom åpenbaring vist hvordan dette kan sikres. De hellige ordi-
nanser i Herrens hus sørger for dette.» («Hvorfor templer?» Lys over
Norge, juni 1992, s. 5.)

TEMPLER GIR OSS ANLEDNINGER TIL Å ARBEIDE FOR DE DØDE

La klassen lese Obadja 1:21.

Profeten Joseph Smith forklarte hvordan Kirkens medlemmer kan bli
redningsmenn eller frelsere på Sions berg:

«Men hvordan skal [de hellige] bli frelsere på Sions berg? Ved at de
bygger sine templer, sine døpefonter og fortsetter med å motta alle
ordinanser, dåpshandlinger, bekreftelser, tvettinger, salvinger, ordina-
sjoner og beseglende krefter på sine hoder på vegne av alle sin forfe-
dre som er døde, og forløser dem slik at de kan komme frem i den
første oppstandelse og stige opp på herlighetens troner sammen med
dem. Dette er den kjede som binder fedrenes hjerter til barna og bar-
nas til fedrenes, og som oppfyller Elijahs misjon.» (Profeten Joseph
Smiths læresetninger, s. 250.)

Forklar at vår himmelske Fader, som en del av sin frelsesplan, har
beredt en måte hvorpå de som er døde, og som ikke har mottatt
evangeliets frelsende ordinanser, kan motta disse. Menneskene i
åndeverdenen får anledning til å høre evangeliet. De kan godta det
der, men de kan ikke selv motta evangeliets ordinanser. Herren har
befalt at vi skal utføre disse ordinansene for dem i hellige templer.
Vi skulle anstrenge oss spesielt for å utføre slektshistorisk arbeid, slik
at vi kan motta ordinanser på vegne av våre egne forfedre.

Ordinanser for de døde som blir utført i templene, omfatter dåp,
bekreftelse, ordinasjon til prestedømmet, begavelse og besegling av
ektemann til hustru og foreldre til barn.

Vi skulle vende tilbake til templet så ofte vi har anledning, slik at vi
kan arbeide for de avdøde ved å utføre ordinanser for dem. Dette vil
være til velsignelse for dem vi tjener, og også for oss selv. Informasjon
om slektshistorisk arbeid og om hvordan vi utfører ordinanser for våre
forfedre, finnes i Medlemsveiledning i tempelarbeid og slektshistorie
(34697 170).

FORTSETT Å HØSTE VELSIGNELSER VED TEMPELARBEID
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«Dette stedfortre-
dende arbeid som
utføres i våre tem-
pler, må gjøres i
den samme ånd av
uselvisk hengivenhet
og offer som kjenne-
tegnet Mesterens
liv.» (President
Thomas S. Monson)



President Thomas S. Monson har sagt:

«En verdsettelse av tempelbegavelsen og de beseglende ordinansene
vil føre våre familiemedlemmer nærmere hverandre, og det vil vekkes
et ønske hos hvert familiemedlem om å gjøre disse samme velsig-
nelsene tilgjengelige for våre kjære som er gått over til den andre
siden…

Dette stedfortredende arbeid som utføres i våre templer, må gjøres i
den samme ånd av uselvisk hengivenhet og offer som kjennetegnet
Mesterens liv. Når vi minnes ham, blir det lettere for oss å gjøre vår del
i dette overordentlig viktige arbeidet. Måtte vi hver gang vi betrakter
ett av disse hellige hus, bli minnet på de evige muligheter som finnes
der inne, ikke bare for oss selv, men også for våre avdøde.» (Pathways to
Perfection [1973], s. 206-207.)

KONKLUSJON

Understrek at tempelbesøk gir oss anledning til å tjene andre og fort-
sette å tilegne oss større åndelig kunnskap. Les følgende uttalelse:

«Intet arbeid gir større beskyttelse for Kirken enn tempelarbeidet 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…

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

Så kom til templet – kom og gjør krav på dine velsignelser. Dette er
hellig arbeid.» (Forberedelse til å gå inn i det hellige tempel, s. 37.)

Avslutt leksjonen med å bære vitnesbyrd for hverandre. Oppfordre
klassens medlemmer til å vende ofte tilbake til templet, slik at de kan
bli belært av Herrens ånd.

Du kan gjerne nevne at klassens medlemmer kan få tak i videoen
Mountain of the Lord (53300) fra Kirkens distribusjonssentre og se den
hjemme. Denne 73-minutters presentasjonen forteller historien om
oppføringen av Salt Lake tempel.

Be en om å avslutte med bønn.
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