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Ressursveiledning for Det aronske
prestedømme 2012 – kursbok 1

Bærere av Det aronske prestedømme møtes på
søndagens quorumsmøter for å:

Behandle quorumssaker.

Rådføre seg med hverandre om sine
prestedømsplikter.

Undervise i og lære om Jesu Kristi evangelium.

Bruk ressursveiledningen sammen med Det aronske
prestedømme, kursbok 1 og Jeg oppfyller min plikt overfor
Gud – For bærere av Det aronske prestedømme for å oppnå
disse formålene. Søk inspirasjon og velg ut de ressurser
som vil engasjere de unge mennene i læringen og hjelpe
dem å styrke sin tro og sitt vitnesbyrd.

L E K S J O N  1

Prestedømmet

Plikt overfor Gud

Oppfordre de unge mennene til å studere kapitlet
“Prestedømsplikter” i heftet Plikt overfor Gud
(diakoner, side 22–23; lærere, side 46–47; prester,
side 70–71). Påpek at i denne boken er deres plikter
ordnet i tre kategorier – forrette
prestedømsordinanser, tjene andre og innby alle til
å komme til Kristus. Be de unge mennene forklare
hvilke plikter de har i disse kategoriene. Overvei å
be dem fortelle om erfaringer de har hatt med å
utføre disse pliktene. Hjelp dem å forstå hvordan
deres tjeneste har velsignet andre.

Diskusjonsspørsmål

Hvordan vil du forklare for en venn hva
prestedømmet er?

Hvordan kan det styrke ditt vitnesbyrd å utføre
dine plikter som prestedømsbærer? Hvordan kan
det styrke din familie?

Ytterligere ressurser

Boyd K. Packer, “Prestedømmets kraft”, Ensign og
Liahona, mai 2010, 6–10.

Dallin H. Oaks, “To kommunikasjonslinjer”, Ensign
og Liahona, nov. 2010, 83–86.

Tro mot pakten – En oppslagsbok i evangeliet (2004),
126–30.

Film: “Becoming a Priesthood Man: Priesthood
Duty”, lds.org/youth/video.

Hjelp til undervisningen

Heftet Plikt overfor Gud hjelper bærere av Det aronske
prestedømme å lære og utføre sine prestedømsplikter og
utvikle åndelig styrke. Prøv å finne måter å inkludere
Plikt overfor Gud-aktiviteter på quorumsmøtene.

L E K S J O N  2

En diakons kall

Plikt overfor Gud

Overvei å gjennomgå en diakons plikter slik de er
forklart i heftet Plikt overfor Gud (se side 22–23).

Diskusjonsspørsmål

Hvordan påvirker din innstilling til et oppdrag fra
biskopen eller quorumspresidenten hvordan du
utfører det? (se L&p 107:99).

(For lærere og prester.) Hva kan du gjøre for å
hjelpe diakonene i din menighet eller gren å forstå
viktigheten av Det aronske prestedømme og
betydningen av deres kall som diakoner?

Ytterligere ressurser

L. Tom Perry, “Arons prestedømme”, Ensign og
Liahona, nov. 2010, 91–94.

Claudio R. M. Costa, “Prestedømsansvar”, Ensign
og Liahona, mai 2009, 56–58.

Larry M. Gibson, “Det aronske prestedømmes
hellige nøkler”, Ensign og Liahona, mai 2011, 55–57.

1

http://lds.org/youth/video/becoming-a-priesthood-man-priesthood-duty
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L E K S J O N  3

Administrering av nadverden

Plikt overfor Gud

Vurder å bruke læringsaktivitetene under “Forrette
prestedømsordinanser” som en del av denne
leksjonen (se side 24, 48 eller 72 i heftet Plikt overfor
Gud ). Du kan også gi de unge mennene tid til å
skrive planer om dette emnet i sine Plikt overfor
Gud-hefter eller fortelle om ting de har opplevd
mens de har gjennomført planene sine.

Diskusjonsspørsmål

Hvordan blir menighetens medlemmer velsignet
når du deler ut nadverden med ærbødighet?

Hvordan skulle den hellige tillit det er å utføre
prestedømsordinanser påvirke dine handlinger
resten av uken?

Ytterligere ressurser

Henry B. Eyring, “Med all flid”, Ensign og Liahona,
mai 2010, 60–63.

David L. Beck, “Det storartede aronske
prestedømme”, Ensign og Liahona, mai 2010, 54–56.

Tro mot pakten – En oppslagsbok i evangeliet (2004),
103–105.

L E K S J O N  4

Innsamling av fasteoffer

Plikt overfor Gud

Vurder å la de unge mennene gjøre det som står
under “Lære” og “Handling” under “Tjene andre” i
heftet Plikt overfor Gud (diakoner, sider 26–27;
lærere, side 50–51; prester, side 74–75) som en del
av denne leksjonen.

Diskusjonsspørsmål

Hva kan du gjøre for å representere din himmelske
Fader og Frelseren på en god måte når du samler
inn fasteoffer? (se 2 Korinterbrev 9:7).

Hvorfor er det viktig å ha en god innstilling til å
samle inn fasteoffer?

Ytterligere ressurser

Quentin L. Cook, “Forvaltning – en hellig tillit”,
Ensign og Liahona, nov. 2009, 91–94.

Tro mot pakten – En oppslagsbok i evangeliet (2004),
45–47.

L E K S J O N  5

Tro på Jesus Kristus

Plikt overfor Gud

I heftet Plikt overfor Gud oppfordres de unge
mennene til å lære og undervise i doktrinære emner
(se side 18–20, 42–44 eller 66–68). Dersom et
medlem av quorumet har valgt tro som et av sine
doktrinære emner, kan du vurdere å be ham
fremlegge det han har lært under leksjonen.

Diskusjonsspørsmål

Hvordan ville du forklare for noen hva som menes
med å utøve tro på Jesus Kristus?

Hvilke opplevelser har du hatt som har styrket din
tro på Kristus?

Ytterligere ressurser

Russell M. Nelson, “Møt fremtiden med tro”, Ensign
og Liahona, mai 2011, 34–36.

Kevin W. Pearson, “Tro på Herren Jesus Kristus”,
Ensign og Liahona, mai 2009, 38–40.

Forkynn mitt evangelium – En veiledning i
misjonærarbeidet (2004), 60–61, 116–17.

Tro mot pakten – En oppslagsbok i evangeliet (2004),
160–162.

Film: “Jeg vil berede veien”, Mormons bok-
presentasjoner, segment 2.

Hjelp til undervisningen

“Vi skulle gjøre alt vi kan for å skape en atmosfære hvor
de vi underviser, kan føle Åndens påvirkning”
(Undervisning, intet større kall [1999], 41).

L E K S J O N  6

Den hellige ånd

Plikt overfor Gud

Noen av de unge mennene har kanskje valgt å lære
om Den hellige ånds gave som en del av sin plan for
å forstå læren (se side 18–20, 42–44 eller 66–68 i
heftet Plikt overfor Gud ). Vurder å be dem komme
til quorumsmøtet forberedt på å fremlegge det de
lærer.

Diskusjonsspørsmål

Hva kan jeg gjøre for å motta daglige tilskyndelser
fra Den hellige ånd?

2

http://lds.org/library/display/0,4945,6635-1-4786-2,00.html
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Hvordan kan Den hellige ånd hjelpe meg å holde
meg moralsk ren og unngå fristelser som
pornografi?

Ytterligere ressurser

David A. Bednar, “Motta Den hellige ånd”, Ensign
og Liahona, nov. 2010, 94–97.

David A. Bednar, “Åpenbaringens ånd”, Ensign og
Liahona, mai 2011, 87–90.

Forkynn mitt evangelium – En veiledning i
misjonærarbeidet (2004), 18, 90–91.

Tro mot pakten – En oppslagsbok i evangeliet (2005),
12–14.

Film: “Voice of the Spirit”, basert på en tale av
president James E. Faust.

L E K S J O N  7

“En stor forandring i hjertet”

Plikt overfor Gud

Noen av de unge mennene har kanskje valgt å lære
om omvendelse som en del av sin plan for å forstå
læren (se side 18–20, 42–44 eller 66–68 i heftet Plikt
overfor Gud ). Vurder å be dem komme til
quorumsmøtet forberedt på å fremlegge det de
lærer.

Diskusjonsspørsmål

Hva vil det si å oppleve en stor forandring i hjertet?
(se Mosiah 3:19; 5:1–2).

Hvordan påvirker en stor forandring i hjertet dine
handlinger eller din adferd?

Ytterligere ressurser

Richard G. Scott, “Den forandringskraft som ligger i
tro og karakter”, Ensign og Liahona, nov. 2010,
43–46.

Dale G. Renlund, “Bevar hjertets mektige
forandring”, Ensign og Liahona, nov. 2009, 97–99.

Forkynn mitt evangelium – En veiledning i
misjonærarbeidet (2004), 61–62, 187–90.

Film: “A Change of Heart,” lds.org/youth/video.

L E K S J O N  8

“Hedre din far”

Plikt overfor Gud

Vurder å be de unge mennene drøfte hvordan
gjennomføring av deres planer i heftet Plikt overfor

Gud hjelper dem å forberede seg til å bli verdige
fedre. Gi forslag til hvordan gjennomføring av deres
Plikt overfor Gud-planer kan styrke deres forhold
til deres fedre.

Diskusjonsspørsmål

Hvordan har din far hatt positiv innflytelse på deg?

Kan du nevne noen egenskaper din far har som du
selv ønsker å utvikle?

Ytterligere ressurser

Dieter F. Uchtdorf, “Guds kjærlighet”, Ensign og
Liahona, nov. 2009, 21–24. Vurder å bruke denne
talen til å lære quorumsmedlemmene om å hedre
sin Fader i himmelen.

M. Russell Ballard, “Fedre og sønner: Et
bemerkelsesverdig forhold”, Ensign og Liahona, nov.
2009, 47–50; se også filmen “Fathers and Sons”,
lds.org/youth/video.

“Familien – En erklæring til verden”, Ensign og
Liahona, nov. 2010, 129.

L E K S J O N  9

Respekt for mødre og deres
guddommelige oppgave

Diskusjonsspørsmål

Hvordan har din mor hatt positiv innflytelse på
deg?

Hvordan blir din familie velsignet når du viser
respekt og hedrer din mor?

Ytterligere ressurser

L. Tom Perry, “Mødre som underviser barn i
hjemmet”, Ensign og Liahona, mai 2010, 29–31.

Bradley D. Foster, “Mamma sa det”, Ensign og
Liahona, mai 2010, 98–100.

L E K S J O N 1 0

Enhet i familien

Plikt overfor Gud

Dersom en ung mann har valgt å studere kapitlet
“Familie” i Til styrke for ungdom som et ledd i sin
plan for å leve verdig (se side 17, 41 eller 65), kan du
vurdere å be ham fortelle om noe han har opplevd
når han har prøvd å etterleve dette prinsippet.

3

http://lds.org/ldsorg/v/index.jsp?autoplay=true&index=1&locale=0&sourceId=b35f46452b7ca210VgnVCM100000176f620a____&vgnextoid=bd163ca6e9aa3210VgnVCM1000003a94610aRCRD
http://lds.org/youth/video/a-change-of-heart
http://lds.org/youth/video/fathers-and-sons
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Diskusjonsspørsmål

Kan du nevne noen velsignelser av enhet i familien
som du har sett i din egen eller andre familier?

Hva kan du gjøre hjemme for å være et mer
samarbeidsvillig familiemedlem?

Ytterligere ressurser

Henry B. Eyring, “Vårt fullkomne eksempel”,
Ensign og Liahona, nov. 2009, 70–73.

David A. Bednar, “Mer flittige og samvittighetsfulle
hjemme”, Ensign og Liahona, nov. 2009, 17–20.

Forkynn mitt evangelium – En veiledning i
misjonærarbeidet (2004), 85.

Tro mot pakten – En oppslagsbok i evangeliet (2005),
41–43.

Film: “Two Brothers Apart”, lds.org/youth/video.

L E K S J O N 1 1

“Som jeg har elsket, elsk du din neste”

Plikt overfor Gud

Overvei å be en prest som har begynt på sitt
prosjekt om “Familie og venner” i heftet Plikt
overfor Gud, om å fremlegge “Lær”-delen av
prosjektet (79–80) for quorumet. Han kan også
fortelle hva prosjektet hans går ut på og om
erfaringer han har hatt med å gjennomføre det.

Diskusjonsspørsmål

Hvordan kan din oppførsel bidra til at et medlem
av quorumet ikke ønsker å komme til kirken eller
andre aktiviteter? Hva kan du og ditt quorum gjøre
for å rette opp i denne situasjonen?

Hva skulle du gjøre hvis du føler at du har blitt
såret på grunn av andres dårlige avgjørelser?

Ytterligere ressurser

Henry B. Eyring, “Våre hjerter knyttet sammen i
enighet”, Ensign og Liahona, nov. 2008, 68–71.

Dieter F. Uchtdorf, “Du er mine hender”, Ensign og
Liahona, mai 2010, 68–75.

Forkynn mitt evangelium – En veiledning i
misjonærarbeidet (2004), 118.

Tro mot pakten – En oppslagsbok i evangeliet (2005), 98.

Film: “Love One Another”, lds.org/media-library.

Hjelp til undervisningen

“Når de du underviser forstår at du er glad i dem og er
opptatt av dem, vil de lære å stole på deg. De vil bli mer
lærenemme og mindre tilbøyelige til å skape
forstyrrelser” (Undervisning, intet større kall [2000], 79).

L E K S J O N 1 2

Følg den levende profet

Plikt overfor Gud

Dersom en ung mann i quorumet studerer det
doktrinære emnet “Profeter” som en del av sin plan
for å forstå læren (se side 18–20, 42–44 eller 66–68 i
heftet Plikt overfor Gud ), kan du vurdere å be ham
komme til quorumsmøtet forberedt på å fremlegge
noe av det han har lært.

Diskusjonsspørsmål

Hva lover Herren når vi følger profeten? (se L&p
21:5–6).

Kan du nevne noen konkrete eksempler på at du
eller din familie har blitt velsignet fordi dere fulgte
profeten?

Ytterligere ressurser

Claudio R. M. Costa, “Lydighet mot profetene”
Ensign og Liahona, nov. 2010, 11–13.

Kevin R. Duncan, “Vårt liv og vår eksistens”, Ensign
og Liahona, nov. 2010, 34–36.

Forkynn mitt evangelium – En veiledning i
misjonærarbeidet (2004), 32–34.

Tro mot pakten – En oppslagsbok i evangeliet (2005),
132–33.

Film: “Vaktmenn i tårnet”, lds.org/media-library;
eller Lære og pakter og Kirkens historie – ressurs-DVD-
er, plate 1.

L E K S J O N 1 3

Hvert medlem er en misjonær

Plikt overfor Gud

Vurder å bruke læringsaktivitetene på side 28 i
heftet Plikt overfor Gud som en del av leksjonen.
Du kan gjerne be et medlem av
quorumspresidentskapet eller et annet
quorumsmedlem lede denne diskusjonen.

4

http://lds.org/youth/video/two-brothers-apart
http://lds.org/media-library/video/mormon-messages?#2010-02-04-love-one-another
http://lds.org/media-library/video/doctrine-and-covenants-visual-resources?#2010-07-23-watchmen-on-the-tower
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Diskusjonsspørsmål

Hvorfor tror du Herren har gitt bærere av Det
aronske prestedømme oppgaven å “innby alle til å
komme til Kristus”? (se L&p 20:59).

Hvordan hjelper det deg å forberede deg til å reise
på heltidsmisjon at du deler evangeliet med venner
og familie? (se L&p 33:8–10; 38:30).

Ytterligere ressurser

L. Tom Perry, “Bring sjeler til meg”, Ensign og
Liahona, mai 2009, 109–12.

Russell M. Nelson, “Vær et forbilde for de troende”,
Ensign og Liahona, nov. 2010, 47–49.

Forkynn mitt evangelium – En veiledning i
misjonærarbeidet (2004), 160–62.

Tro mot pakten – En oppslagsbok i evangeliet (2005),
98–100.

Film: “Inviting All to Come unto Christ: Sharing the
Gospel”, lds.org/youth/video.

Hjelp til undervisningen

Det er mer sannsynlig at de unge mennene forstår og
anvender læresetningene hvis de får anledninger til å
undervise andre. Du kan for eksempel be dem dele det de
har lært, med sin familie eller andre quorumsmedlemmer.

L E K S J O N 1 4

Tjen andre

Plikt overfor Gud

Overvei å gjøre læreaktiviteten under “Tjen andre” i
heftet Plikt overfor Gud (se side 26, 50 eller 74) som
quorum. Du kan også gi quorumsmedlemmene tid
på quorumsmøtet til å legge planer for hvordan de
vil yte tjeneste, eller du kan be dem fortelle om
erfaringer de har hatt mens de har gjennomført
planene sine.

Diskusjonsspørsmål

Hvem i menigheten eller grenen kan hjelpe oss å
finne anledninger for quorumet til å yte tjeneste?

Hvordan vil din innstilling til å tjene andre påvirke
den tjeneste du utfører? Hvordan vil den påvirke
dem du tjener?

Ytterligere ressurser

Thomas S. Monson, “Hva har jeg gjort for noen i
dag?”Ensign og Liahona, nov. 2009, 84–87.

M. Russell Ballard, “Finn glede i kjærlig tjeneste”,
Ensign og Liahona, mai 2011, 46–49.

Forkynn mitt evangelium – En veiledning i
misjonærarbeidet (2004), 87.

Tro mot pakten – En oppslagsbok i evangeliet (2005),
159–60.

L E K S J O N 1 5

Enhet og brorskap i prestedømmet

Plikt overfor Gud

Vurder å gjøre den første aktiviteten under
“Eksempler – venner” på side 81 i heftet Plikt
overfor Gud som en del av leksjonen. Du kan også
gjerne be en prest som holder på med dette
prosjektet, om å fortelle om sine erfaringer med å
prøve å bli en bedre venn.

Diskusjonsspørsmål

Hva betyr det for deg å ha brorskap og enhet i ditt
prestedømsquorum?

Hva kan du gjøre for å hjelpe medlemmer av ditt
quorum?

Ytterligere ressurser

Henry B. Eyring, “Lærdom i prestedømmet”, Ensign
og Liahona, mai 2011, 62–65.

Michael A. Neider, “Åpenbarte
quorumsprinsipper”, Liahona, mai 2009, 14–16.

Film: “My Duty to God”, lds.org/youth/video.

Film: “Same Jersey”, lds.org/youth/video.

L E K S J O N 1 6

Nestekjærlighet

Diskusjonsspørsmål

Gjennomgå kjennetegnene på nestekjærlighet i
1 Korinterbrev 13:4–7. Hvordan var Frelseren et
eksempel på disse kjennetegnene?

Hvordan viser en bærer av Det aronske
prestedømme nestekjærlighet?

Ytterligere ressurser

Thomas S. Monson, “Kjærligheten svikter aldri”,
Ensign og Liahona, nov. 2010, 122–25.

Forkynn mitt evangelium – En veiledning i
misjonærarbeidet (2004), 118.

5

http://lds.org/youth/video/inviting-all-to-come-unto-christ-sharing-the-gospel
http://lds.org/youth/video/inviting-all-to-come-unto-christ-sharing-the-gospel
http://lds.org/youth/video/my-duty-to-god
http://lds.org/youth/video/same-jersey
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Tro mot pakten – En oppslagsbok i evangeliet (2005),
105–106.

Film: “Sharing the Light of Christ”, lds.org/youth/
video.

L E K S J O N 1 7

Personlig dagbok

Plikt overfor Gud

På slutten av hvert “Til styrke for ungdom”-
prosjekt i heftet Plikt overfor Gud oppfordres unge
menn til å skrive ned det de har lært av å
gjennomføre prosjektet. Vurder å be noen av de
unge mennene snakke om hvordan dette har
hjulpet dem.

Diskusjonsspørsmål

På hvilke måter viser det kjærlighet til dine
etterkommere å skrive dagbok? (se 2 Nephi 25:26).

Hva ønsker du at dine etterkommere skal kunne
lese om deg i dagboken din?

Ytterligere ressurser

Henry B. Eyring, “Husk, husk”, Ensign og Liahona,
nov. 2007, 66–69; se også filmen “O Remember,
Remember”, lds.org/media-library.

L E K S J O N 1 8

Visdomsordet

Plikt overfor Gud

Noen av de unge mennene har kanskje valgt å lære
om Visdomsordet som en del av sin plan for å forstå
læren (se side 18–20, 42–44 eller 66–68 i heftet Plikt
overfor Gud ). Vurder å be dem fremlegge det de
har lært, som en del av leksjonen.

Diskusjonsspørsmål

Hvilke velsignelser har du og din familie mottatt
ved å etterleve Visdomsordet?

Kan du nevne noen effektive måter å svare dem på
som frister deg til å bryte Visdomsordet?

Ytterligere ressurser

Boyd K. Packer, “Råd til unge menn”, Ensign og
Liahona, mai 2009, 49–52.

Forkynn mitt evangelium – En veiledning i
misjonærarbeidet (2004), 78.

Tro mot pakten – En oppslagsbok i evangeliet (2005),
169–71.

Film: “The Mormon Mustang”, lds.org/youth/
video.

L E K S J O N 1 9

Hvordan overvinne fristelse

Plikt overfor Gud

Vurder å be noen av de unge mennene fortelle om
sine erfaringer med å strebe etter å etterleve
normene i Til styrke for ungdom (se “Lev verdig” i
heftet Plikt overfor Gud, side 17, 41, eller 65).

Diskusjonsspørsmål

Hva er noen bedrag Satan bruker for å friste oss til å
bryte et bud eller senke våre normer? (se 2 Nephi
28:7–9, 20–22). Hva kan vi gjøre for å overvinne
hans bedrag?

Hva kan du gjøre for å opprettholde dine normer
når menneskene rundt deg har andre verdier?

Ytterligere ressurser

M. Russell Ballard, “Hvor listig er ikke den ondes
plan!” Ensign og Liahona, nov. 2010, 108–10; se også
filmen “You Will Be Freed”, lds.org/youth/video.

Jairo Mazzagardi, “Unngå syndens felle”, Ensign og
Liahona, nov. 2010, 103–5.

Tro mot pakten (2005), 56–58.

Hjelp til undervisningen

Unge menn vil ha lettere for å lære av Skriftene eller
profetenes ord hvis de blir bedt om å se etter noe mens de
leser. Vurder å be de unge mennene se etter bestemte
prinsipper eller andre detaljer når du ber dem lese et
skriftsted. Du kan for eksempel si: “Når dere leser disse
versene, skulle dere se etter . . .” Når de har lest, ber du
dem fortelle hva de har kommet frem til. (Se
Undervisning, intet større kall [2000], 55.)

L E K S J O N 2 0

Riktig bruk av handlefrihet

Plikt overfor Gud

Dersom en ung mann i quorumet har valgt å lære
om handlefrihet som en del av sin plan for å forstå
læren (se side 18–20, 42–44 eller 66–68 i heftet Plikt
overfor Gud ), kan du vurdere å be ham fremlegge
det han har lært, som en del av leksjonen.
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Diskusjonsspørsmål

Hvilke velsignelser har du mottatt ved å ta riktige
valg?

Hvilke endringer kan du gjøre som kan gjøre det
lettere for deg å alltid velge det rette?

Ytterligere ressurser

Thomas S. Monson, “Valgets tre komponenter”,
Ensign og Liahona, nov. 2010, 67–70.

Robert D. Hales, “Handlefrihet: Nødvendig for
livets plan”, Ensign og Liahona, nov. 2010, 24–27.

Tro mot pakten – En oppslagsbok i evangeliet (2005),
63–64.

Film: “Surfing or Seminary?” lds.org/youth/video.

L E K S J O N 2 1

Rene tanker – ren tale

Plikt overfor Gud

Heftet Plikt overfor Gud oppfordrer unge menn til å
studere kapitler i Til styrke for ungdom som en del av
sin plan for å leve verdig (se side 17, 41 eller 65).
Hvis kapitlene de har valgt, er relevante for denne
leksjonen (for eksempel “Underholdning og
media”, “Musikk og dans” eller “Språk”), kan du be
dem fremlegge det de lærer.

Diskusjonsspørsmål

Hvilke kilder til dårlige tanker kan føre til dårlig
språk eller adferd? (se L&p 88:121).

Hva er noen kilder til gode tanker? Hvordan fører
gode tanker til godt språk eller god adferd?

Ytterligere ressurser

Thomas S. Monson, “Styr din vrede, o min broder”,
Ensign og Liahona, nov. 2009, 62–69.

Jeffrey R. Holland, “Med englers tunge”, Ensign og
Liahona, mai 2007, 16–18.

Tro mot pakten – En oppslagsbok i evangeliet (2005),
131–32, 90–94.

Film: “No Cussing Club”, lds.org/youth/video.

Film: “Watch Your Step”, lds.org/media-library.

L E K S J O N 2 2

Pakter styrer våre handlinger

Plikt overfor Gud

Dersom en ung mann i quorumet har valgt å lære
om pakter og ordinanser som en del av sin plan for
å forstå læren (se side 18–20, 42–44 eller 66–68 i
heftet Plikt overfor Gud ), kan du vurdere å be ham
komme til quorumsmøtet forberedt på å presentere
noe av det han lærer.

Diskusjonsspørsmål

På hvilke måter gjør inngåelse og overholdelse av
pakter deg annerledes enn andre unge menn?
Hvordan styrer dine pakter dine valg og
handlinger?

Hvordan har du blitt velsignet ved å holde dine
pakter?

Ytterligere ressurser

D. Todd Christofferson, “Kraften i pakter”, Ensign
og Liahona, mai 2009, 19–23.

Walter F. González, “Kristi etterfølgere”, Ensign og
Liahona, mai 2011, 13–15.

Forkynn mitt evangelium – En veiledning i
misjonærarbeidet (2004), 63–64.

Tro mot pakten – En oppslagsbok i evangeliet (2005),
138–39.

L E K S J O N 2 3

Be om veiledning

Plikt overfor Gud

Vurder å bruke første del av læreaktiviteten på side
38 i Plikt overfor Gud-heftet som en del av denne
leksjonen. Du kan også gi de unge mennene tid til å
skrive planer for å styrke sin vane med regelmessig
bønn (se side 15, 39 eller 63).

Diskusjonsspørsmål

Hva kan du gjøre for å innby Den hellige ånds
tilskyndelser? (se Alma 17:2–3).

Hvordan kan vi skjelne mellom våre egne tanker og
Den hellige ånds tilskyndelser?

Ytterligere ressurser

Boyd K. Packer, “Bønn og tilskyndelser”, Ensign og
Liahona, nov. 2009, 43–46.
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Richard G. Scott, “Motta åndelig veiledning”,
Ensign og Liahona, nov. 2009, 6–9.

Forkynn mitt evangelium – En veiledning i
misjonærarbeidet (2004), 73, 93–95.

L E K S J O N 2 4

Kristus-sentrert omvendelse

Plikt overfor Gud

På side 64 i heftet Plikt overfor Gud oppfordres
prester til å forberede en leksjon om hvordan
omvendelse og forsoningen kan hjelpe oss å holde
oss verdige som prestedømsbærere. Vurder å be en
prest fremlegge det han har forberedt.

Vurder å bruke læringsaktiviteten på side 16 i Plikt
overfor Gud-heftet som en del av leksjonen.

Diskusjonsspørsmål

Hva vil det si å virkelig omvende seg? (se Mosiah
5:1–7).

Hva er Frelserens rolle i omvendelsesprosessen? (se
Alma 42:14–15; L&p 19:15–20).

Ytterligere ressurser

Neil L. Andersen, “Omvend dere så jeg kan
helbrede dere”, Ensign og Liahona, nov. 2009, 40–43.

Patrick Kearon, “Kom til meg av hele ditt hjerte, og
jeg skal helbrede deg”, Ensign og Liahona, nov. 2010,
50–52.

Tro mot pakten – En oppslagsbok i evangeliet (2005),
110–13.

L E K S J O N 2 5

Tilgivelse

Diskusjonsspørsmål

Hvorfor er det særlig viktig for bærere av Det
aronske prestedømme å tilgi andre? (se L&p
20:53–54).

Hva er resultatene av å ikke tilgi andre? (se L&p
64:8–9). Hvilke velsignelser mottar vi når vi tilgir?

Ytterligere ressurser

Thomas S. Monson, “Styr din vrede, o min broder”,
Ensign og Liahona, nov. 2009, 62–69.

Donald L. Hallstrom, “Vend deg til Herren”, Ensign
og Liahona, mai 2010, 78–80.

Tro mot pakten – En oppslagsbok i evangeliet (2005),
156–58.

Film: “Forgiveness: My Burden Was Made Light”,
lds.org/media-library.

Hjelp til undervisningen

Du og de unge mennene innbyr Ånden når dere utvikler
vennskapelige forhold til hverandre. Hils på de unge
mennene etter hvert som de kommer til quorumsmøtet,
lytt omhyggelig når de svarer på spørsmål, og respekter
deres følelser. Oppfordre de unge mennene til å gjøre det
samme overfor hverandre. (Se Undervisning, intet større
kall [2000], 31–32.)

L E K S J O N 2 6

Gjør godt på sabbaten

Diskusjonsspørsmål

Hvordan kan du på en passende måte forklare for
andre ditt ønske om å holde sabbatsdagen hellig?

Hvordan kan du vite om en aktivitet passer seg på
sabbaten? (se L&p 59:9–13).

Ytterligere ressurser

L. Tom Perry, “Sabbaten og nadverden”, Ensign og
Liahona, mai 2011, 6–9.

Til styrke for ungdom (hefte, 2002), 32–33.

Tro mot pakten – En oppslagsbok i evangeliet (2005),
134–35.

L E K S J O N 2 7

Ærbødighet

Plikt overfor Gud

Vurder å bruke en av læringsaktivitetene under
“Forrette prestedømsordinanser” i heftet Plikt
overfor Gud (se side 24, 48 eller 72). Du kan også gi
quorumsmedlemmene tid til å skrive planer for
hvordan de vil forrette nadverden med ærbødighet
og bidra til å gjøre nadverden til en mer
meningsfylt opplevelse for forsamlingens
medlemmer.

Diskusjonsspørsmål

Hvordan vil du forklare for et nytt medlem hva det
vil si å være ærbødig?

Hvordan kan din ærbødighet for nadverden
påvirke de andre medlemmenes ærbødighet under
denne ordinansen? Hva kan du gjøre for å vise din
ærbødighet for nadverden?
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Ytterligere ressurser

D. Todd Christofferson, “Sans for det som er
hellig”, New Era og Liahona, juni 2006, 28–31.

Mervyn B. Arnold, “Hva har du gjort med mitt
navn?”Ensign og Liahona, nov. 2010, 105–7.

Margaret S, Lifferth, “Respekt og ærbødighet”,
Ensign og Liahona, mai 2009, 11–13.

Tro mot pakten – En oppslagsbok i evangeliet (2005),
174.

L E K S J O N 2 8

Respekt for kvinnen

Plikt overfor Gud

Vurder å gjøre den første aktiviteten under
“Eksempler – venner” på side 81 i heftet Plikt
overfor Gud, enten som en del av denne leksjonen
eller som en GUF-aktivitet.

Diskusjonsspørsmål

Hvorfor skulle bærere av Det aronske prestedømme
vise respekt for kvinner og jenter?

Hvordan kan din adferd overfor unge kvinner i dag
påvirke ditt fremtidige forhold til din hustru?

Ytterligere ressurser

M. Russell Ballard, “Guds døtre”, Ensign og Liahona,
mai 2008, 108–10.

Russell M. Nelson, “Vår hellige plikt å hedre
kvinnene”, Ensign, mai 1999, 38–40; og Liahona, juli
1999, 45–48.

Film: “The Women in Our Lives”, lds.org/media-
library, basert på en tale av president Gordon B.
Hinckley.

Hjelp til undervisningen

Å gi quorumsmedlemmene tid til å tenke før de besvarer
et spørsmål, vil hjelpe dem å føle Ånden og gi mer
meningsfylte svar. Overvei å skrive et spørsmål på tavlen
før quorumsmøtet, eller be quorumsmedlemmene skrive
svaret på papir. (Se Undervisning, intet større kall [2000],
70.)

L E K S J O N 2 9

En evig familie

Plikt overfor Gud

Dersom en ung mann i quorumet har valgt å lære
om evige familier som en del av sin plan for å forstå
læren (se side 18–20, 42–44 eller 66–68 i heftet Plikt
overfor Gud ), kan du vurdere å be ham komme til
quorumsmøtet forberedt på å presentere noe av det
han lærer.

Diskusjonsspørsmål

Kan du nevne noen avgjørelser du tar hver dag som
påvirkes av din kunnskap om at du er en Guds
sønn?

Som bærer av Det aronske prestedømme, hva kan
du gjøre for å styrke din familie? (se L&p 20:46–47,
51, 53–55, 58–59).

Ytterligere ressurser

Gary E. Stevenson, “Hellige hjem, hellige templer”,
Ensign og Liahona, mai 2009, 101–3.

Gerrit W. Gong, “Templets evighetsspeil – et
vitnesbyrd om familier” Ensign og Liahona, nov.
2010, 36–38.

Til styrke for ungdom (hefte, 2002), 10–11.

“Familien – En erklæring til verden”, Ensign og
Liahona, nov. 2010, 129.

L E K S J O N 3 0

Frelsesplanen

Plikt overfor Gud

Noen av de unge mennene har kanskje valgt å lære
om frelsesplanen som en del av sin plan for å forstå
læren (se side 18–20, 42–44 eller 66–68 i heftet Plikt
overfor Gud ). Overvei å be disse unge mennene
komme til quorumsmøtet forberedt på å fremlegge
noe av det de har lært.

Diskusjonsspørsmål

Hvorfor kalles frelsesplanen noen ganger planen for
lykke? (se Alma 42:8, 16).

Hvordan kan vår kunnskap om frelsesplanen hjelpe
oss å takle vanskelige prøvelser, som for eksempel
død eller sykdom? Hvordan kan den hjelpe oss å
forstå moralspørsmål som kyskhet eller abort?
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Ytterligere ressurser

Thomas S. Monson, “Valgets tre komponenter”,
Ensign og Liahona, nov. 2010, 67–70.

Quentin L. Cook, “Vår Faders plan – stor nok for
alle hans barn”, Ensign og Liahona, mai 2009, 34–38.

Forkynn mitt evangelium – En veiledning i
misjonærarbeidet (2004), 47–59.

Tro mot pakten – En oppslagsbok i evangeliet (2005),
54–56.

Film: “The Plan of Salvation”, lds.org/media-
library; eller Lære og pakter og Kirkens historie –
ressurs-DVD-er, plate 1.

L E K S J O N 3 1

Bli ved i bønn og faste

Diskusjonsspørsmål

Hvordan har du sett den kraft som faste og bønn
har i ditt liv?

Hva kan du gjøre for at fasten skal bli mer
meningsfylt? (se L&p 59:13–16).

Ytterligere ressurser

Russell M. Nelson, “Lærdommer fra Herrens
bønner”, Ensign og Liahona, mai 2009, 46–48.

Carl B. Pratt, “Velsignelsene knyttet til riktig faste”,
Ensign og Liahona, nov. 2004, 47–49.

Forkynn mitt evangelium – En veiledning i
misjonærarbeidet (2004), 79–80.

Tro mot pakten – En oppslagsbok i evangeliet (2005),
45–47.

Hjelp til undervisningen

Når unge menn forklarer evangeliets sannheter for
hverandre, styrker de sitt vitnesbyrd og sin frimodighet
til å snakke om evangeliet. Se etter muligheter i
leksjonene og i heftet Plikt overfor Gud til at de kan gjøre
dette på quorumsmøtene. Oppmuntre dem også til å
formidle det de lærer til sin familie.

L E K S J O N 3 2

Tiende

Plikt overfor Gud

Dersom en ung mann i quorumet har valgt å lære
om tiende som en del av sin plan for å forstå læren

(se side 18–20, 42–44 eller 66–68 i heftet Plikt
overfor Gud ), kan du vurdere å be ham komme til
quorumsmøtet forberedt på å presentere noe av det
han lærer.

Diskusjonsspørsmål

Hvorfor tror du det er viktig å forstå tiendeloven
også før du har en jobb?

Hva kan du si for å hjelpe en som sliter med å
adlyde tiendeloven? (se 3 Nephi 24:10).

Ytterligere ressurser

Robert D. Hales, “Fremtidsrettede forsørgere,
timelig og åndelig”, Ensign og Liahona, mai 2009,
7–10.

Carl B. Pratt, “Herrens største velsignelser”, Ensign
og Liahona, mai 2011, 101–3.

Forkynn mitt evangelium – En veiledning i
misjonærarbeidet (2004), 78–79.

Tro mot pakten – En oppslagsbok i evangeliet (2005),
155–56.

L E K S J O N 3 3

Skriftstudium

Plikt overfor Gud

Vurder å bruke en av læringsaktivitetene under “Be
og studer Skriftene” i heftet Plikt overfor Gud (se
side 14, 38 eller 62). Du kan også gi
quorumsmedlemmene tid til å skrive sine planer for
skriftstudium eller fortelle om ting de har opplevd
når de har studert Skriftene.

Diskusjonsspørsmål

Kan du nevne noen av velsignelsene du har mottatt
ved å studere Skriftene?

Hva kan du gjøre for at ditt skriftstudium skal bli
mer meningsfylt?

Ytterligere ressurser

Jeffrey R. Holland, “Sikkerhet for sjelen”, Ensign og
Liahona, nov. 2009, 88–90.

D. Todd Christofferson, “Den velsignelse Skriftene
er for oss”, Ensign og Liahona, mai 2010, 32–35.

Forkynn mitt evangelium – En veiledning i
misjonærarbeidet (2004), 73–74.

Tro mot pakten – En oppslagsbok i evangeliet (2005),
139–43.
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L E K S J O N 3 4

Lydighet

Diskusjonsspørsmål

Hvilke eksempler har du sett på at lydighet mot
Guds bud har medført lykke?

Hvordan påvirker din lydighet i dag dine
fremtidige muligheter?

Ytterligere ressurser

Dieter F. Uchtdorf, “Guds kjærlighet”, Ensign og
Liahona, nov. 2009, 21–24.

Dallin H. Oaks, “Kjærlighet og lov”, Ensign eller
Liahona, nov. 2009, 26–29.

Forkynn mitt evangelium – En veiledning i
misjonærarbeidet (2004), 122.

Tro mot pakten – En oppslagsbok i evangeliet (2005),
96–97.

Film: “Spiritual Vertigo”, lds.org/youth/video.

L E K S J O N 3 5

Nadverden

Plikt overfor Gud

Vurder å bruke en av læringsaktivitetene under
“Forrette prestedømsordinanser” i heftet Plikt
overfor Gud (se side 24, 48 eller 72). Du kan også gi
quorumsmedlemmene tid til å skrive planer om
dette emnet eller fortelle om ting de har opplevd
mens de har gjennomført planene sine.

Diskusjonsspørsmål

Hva vil det si å ta verdig del i nadverden? Hva vil
det si å forrette nadverden verdig?

Kan du nevne noe av det du kan gjøre gjennom hele
uken for å vise at du har påtatt deg Jesu Kristi
navn?

Ytterligere ressurser

L. Tom Perry, “Sabbaten og nadverden”, Ensign og
Liahona, mai 2011, 6–9; se også filmen
“Remembering the Sacrament”, lds.org/youth/
video.

David L. Beck, “Det storartede aronske
prestedømme”, Ensign og Liahona, mai 2010, 54–56.

Forkynn mitt evangelium – En veiledning i
misjonærarbeidet (2004), 64.

Tro mot pakten – En oppslagsbok i evangeliet (2005),
103–105.

L E K S J O N 3 6

Vitnesbyrd

Plikt overfor Gud

Vurder å be de unge mennene fortelle hvordan
deres vitnesbyrd har vokst når de har arbeidet med
å gjennomføre sine planer i heftet Plikt overfor Gud.

Diskusjonsspørsmål

Hvordan fikk du ditt vitnesbyrd? Hvilke
opplevelser har du hatt som har styrket ditt
vitnesbyrd?

Hvilke likheter er det mellom å holde et vitnesbyrd
sterkt og å holde liv i et bål?

Ytterligere ressurser

Dieter F. Uchtdorf, “Å vente på veien til
Damaskus”, Ensign og Liahona, mai 2011, 70–77.

Cecil O. Samuelson jr., “Vitnesbyrd”, Ensign og
Liahona, mai 2011, 40–42.

Tro mot pakten – En oppslagsbok i evangeliet (2005),
171–73.

Film: “The First Step”, lds.org/youth/video.

Hjelp til undervisningen

Heftet Plikt overfor Gud oppfordrer unge menn til å følge
mønsteret lære, handle og dele med andre. Når de unge
mennene har lært et prinsipp i evangeliet, kan du be dem
planlegge hvordan de kan handle ifølge det de har lært.
På kommende quorumsmøter kan du vurdere å gi dem
muligheter til å dele sine erfaringer med de andre.

L E K S J O N 3 7

Arons prestedømme

Plikt overfor Gud

Som en del av denne leksjonen ber du de unge
mennene lese side 5 og 7 i heftet Plikt overfor Gud.

Diskusjonsspørsmål

Les følgende skriftsteder om hva slags menn Gud
har betrodd sitt prestedømme: Abraham 1:2; Alma
48:11–18; Helaman 10:4–7. Hva lærer disse
skriftstedene deg om hvem du er og hva du kan bli?
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På hvilke måter lignet døperen Johannes’ misjon på
de plikter du har i dag som bærer av Det aronske
prestedømme? (se Matteus 3:1–3; L&p 20:46–59;
84:26–28).

Ytterligere ressurser

David L. Beck, “Det storartede aronske
prestedømme”, Ensign og Liahona, mai 2010, 54–56;
se også filmen “The Magnificent Priesthood”,
lds.org/youth/video.

L. Tom Perry, “Arons prestedømme”, Ensign og
Liahona, nov. 2010, 91–94.

Tro mot pakten – En oppslagsbok i evangeliet (2005),
15–16.

L E K S J O N 3 8

Foredle ditt kall i Det aronske
prestedømme

Plikt overfor Gud

Vurder å gjennomgå sammendragene av
prestedømsplikter i heftet Plikt overfor Gud som en
del av denne leksjonen (diakoner, side 22–23;
lærere, side 46–47; prester, side 70–71). Du kan også
be de unge mennene fortelle om ting de har
opplevd mens de har gjennomført sine planer for å
oppfylle disse pliktene.

Diskusjonsspørsmål

Tenk på en du kjenner som er et eksempel på en
verdig prestedømsbærer. Hva gjør han for å foredle
sitt kall i prestedømmet? (se L&p 4).

Hva kan du gjøre i ditt quorum og i hverdagen for å
foredle ditt kall som bærer av Det aronske
prestedømme?

Ytterligere ressurser

Henry B. Eyring, “Med all flid”, Ensign og Liahona,
mai 2010, 60–63.

Dieter F. Uchtdorf, “Deres potensial, deres
privilegium”, Ensign og Liahona, mai 2011, 58–61.

Tro mot pakten – En oppslagsbok i evangeliet (2005),
126–30.

Film: “Let Every Man Learn His Duty: Aaronic
Priesthood”, lds.org/youth/video.

Hjelp til undervisningen

En hensikt med quorumsmøtet er at
quorumsmedlemmene kan rådføre seg med hverandre
om sine prestedømsplikter. Gi quorumspresidenten tid til
å drøfte quorumets tjenesteprosjekter, gi oppdrag og
motta rapporter om tidligere oppdrag.

L E K S J O N 3 9

Misjonærarbeide ved eksempel

Plikt overfor Gud

Vurder å bruke den andre læringsaktiviteten på side
28 i heftet Plikt overfor Gud som en del av
leksjonen. Du kan også gi quorumsmedlemmene tid
til å skrive planer for å være et godt eksempel for
andre (se side 29) eller fortelle om ting de har
opplevd mens de har gjennomført planene sine.

Diskusjonsspørsmål

På hvilke måter har andres eksempel påvirket deg?

Kan du nevne noen spørsmål som venner med en
annen trosbakgrunn ofte stiller om Kirken? Kan du
nevne noen passende måter å besvare disse
spørsmålene på?

Ytterligere ressurser

Russell M. Nelson, “Vær et forbilde for de troende”,
Ensign og Liahona, nov. 2010, 47–49.

M. Russell Ballard, “Finn glede i kjærlig tjeneste”,
Ensign og Liahona, mai 2011, 46–49.

Tro mot pakten – En oppslagsbok i evangeliet (2005),
98–100.

Film: “Inviting All to Come unto Christ: Sharing the
Gospel”, lds.org/youth/video.

L E K S J O N 4 0

Herrens hus

Plikt overfor Gud

Dersom en ung mann i quorumet har valgt å lære
om templer som en del av sin plan for å forstå læren
(se side 18–20, 42–44 eller 66–68 i heftet Plikt
overfor Gud ), kan du vurdere å be ham komme til
quorumsmøtet forberedt på å presentere noe av det
han lærer.
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Diskusjonsspørsmål

Hva ville du ha sagt til en annen siste-dagers-hellig
ungdom som ikke er sikker på at tempelekteskap er
viktig?

Hvordan kan tempelbesøk hjelpe deg å motstå
fristelser?

Hvorfor er det viktig å være tempelverdig selv om
du ikke har mulighet til å reise til templet så ofte?

Ytterligere ressurser

Thomas S. Monson, “Det hellige tempel – et fyrtårn
for verden”, Ensign og Liahona, mai 2011, 90–94.

Richard G. Scott, “Tempelarbeid: Kilden til styrke
og kraft i vanskelige stunder”, Ensign og Liahona,
mai 2009, 43–45.

Forkynn mitt evangelium – En veiledning i
misjonærarbeidet (2004), 86.

Tro mot pakten – En oppslagsbok i evangeliet (2005),
151–55.

L E K S J O N 4 1

Seksuell renhet

Plikt overfor Gud

Vurder å bruke følgende læringsaktiviteter fra
heftet Plikt overfor Gud som en del av denne
leksjonen: side 40, siste avsnitt; side 64, første
avsnitt.

Diskusjonsspørsmål

Hvordan vil du forklare for en venn med en annen
trosbakgrunn hvorfor du velger å være moralsk
ren? (se L&p 121:45–46).

Hva er konsekvensene av å se pornografi?

Ytterligere ressurser

Boyd K. Packer, “Rens karet innvendig”, Ensign og
Liahona, nov. 2010, 74–77.

Jeffrey R. Holland, “Ingen plass for min sjels
fiende”, Ensign og Liahona, mai 2010, 44–46.

Til styrke for ungdom (hefte, 2002), 26–28.

La dine tanker være prydet med dyd (hefte, 2006).

Tro mot pakten – En oppslagsbok i evangeliet (2005),
90–94.

Film: “Chastity: What Are the Limits?” lds.org/
youth/video.

L E K S J O N 4 2

Ærlighet

Plikt overfor Gud

Dersom en ung mann har valgt å studere kapitlet
“Ærlighet” i Til styrke for ungdom som et ledd i sin
plan for å leve verdig (se side 17, 41 eller 65), kan du
vurdere å be ham fortelle om noe han har opplevd
når han har prøvd å etterleve dette prinsippet.

Diskusjonsspørsmål

Hvorfor er det bedre å bestemme seg nå for alltid å
være ærlig, istedenfor å vente til fristelsen kommer?

Hvilke velsignelser gir Herren dem som er ærlige?

Ytterligere ressurser

Thomas S. Monson, “Forberedelse gir velsignelser”,
Ensign og Liahona, mai 2010, 65.

Ann M. Dibb, “Jeg tror at jeg må være ærlig og
pålitelig”, Ensign og Liahona, mai 2011, 115–18; se
også filmen “Be Honest and True”, lds.org/youth/
video.

Til styrke for ungdom (hefte, 2002), 31.

Tro mot pakten – En oppslagsbok i evangeliet (2005),
174–75.

L E K S J O N 4 3

Hjelpemidler til studium av Skriftene

Plikt overfor Gud

Vurder å bruke læringsaktivitetene under “Be og
studer Skriftene” i heftet Plikt overfor Gud (se side
14, 38 eller 62). Du kan også gi
quorumsmedlemmene tid til å skrive planer om
dette emnet eller fortelle om ting de har opplevd
mens de har gjennomført planene sine.

Diskusjonsspørsmål

Hvilken forskjell er det på å studere Skriftene og å
bare lese dem? Hvorfor er det viktig å studere
Skriftene? (se 1 Nephi 15:24; 2 Nephi 32:3).

På hvilke måter har du brukt studiehjelpemidlene i
Skriftene til å forbedre ditt skriftstudium?

Ytterligere ressurser

D. Todd Christofferson, “Den velsignelse Skriftene
er for oss”, Ensign og Liahona, mai 2010, 32–35.

Forkynn mitt evangelium – En veiledning i
misjonærarbeidet (2004), 17–27.
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Tro mot pakten – En oppslagsbok i evangeliet (2005),
139–43.

L E K S J O N 4 4

Bli en bedre hjemmelærer

Plikt overfor Gud

Vurder å bruke aktuelle deler av læringsaktivitetene
på side 52 og 76 i heftet Plikt overfor Gud som en
del av leksjonen. Du kan også gi lærerne og
prestene tid på quorumsmøtet til å legge planer for
hvordan de kan bli bedre hjemmelærere, eller du
kan be dem fortelle om erfaringer de har hatt mens
de har gjennomført planene sine.

Diskusjonsspørsmål

Hvilke egenskaper og vaner gjør en til en god
hjemmelærer?

Hva kan vi gjøre som quorum for å hjelpe
hverandre å delta fullt ut i hjemmelærerarbeidet?

Ytterligere ressurser

Henry B. Eyring, “Mann nede!”Ensign og Liahona,
mai 2009, 63–66.

Russell T. Osguthorpe, “Undervisning bidrar til å
redde liv”, Ensign og Liahona, nov. 2009, 15–17.

Tro mot pakten – En oppslagsbok i evangeliet (2005),
127–28.

L E K S J O N 4 5

Forplantningens hellige kraft

Diskusjonsspørsmål

Hva er velsignelsene av å holde kyskhetsloven?
Hva er konsekvensene av å bryte kyskhetsloven?

Hvordan bruker Satan underholdning og media til
å overtale folk til å misbruke forplantningsevnen?

Hva vil det si å holde våre lidenskaper i tømme?
(Alma 38:12). Kan du nevne noen effektive måter å
holde dine lidenskaper i tømme på? Hvordan kan
dette la oss bli “fylt med kjærlighet”?

Ytterligere ressurser

Quentin L. Cook, “Forvaltning – en hellig tillit”,
Ensign og Liahona, nov. 2009, 91–94.

Elaine S. Dalton, “Dydens voktere”, Ensign og
Liahona, mai 2011, 121–24.

Tro mot pakten – En oppslagsbok i evangeliet (2005),
90–94, 131–32.

Film: “Return to Virtue”, lds.org/youth/video,
basert på en tale av Elaine S. Dalton.

L E K S J O N 4 6

Hvordan ta avgjørelser

Diskusjonsspørsmål

Kan du nevne noen viktige avgjørelser du vil måtte
ta i løpet av de neste årene?

Hva er konsekvensene når man stadig utsetter
viktige avgjørelser?

Ytterligere ressurser

Thomas S. Monson, “Valgets tre komponenter”,
Ensign og Liahona, nov. 2010, 67–70.

Richard G. Scott, “Den forandringskraft som ligger i
tro og karakter”, Ensign og Liahona, nov. 2010,
43–46.

Tro mot pakten – En oppslagsbok i evangeliet (2005),
63–64.

L E K S J O N 4 7

Innvielse og offer

Diskusjonsspørsmål

Hvilke ofre må du gjøre for å yte
prestedømstjeneste?

Hvilke velsignelser har du mottatt ved å ofre?

Ytterligere ressurser

Dallin H. Oaks, “Ønsker”, Ensign og Liahona, mai
2011, 42–45.

D. Todd Christofferson, “Refleksjoner over et
innviet liv”, Ensign og Liahona, nov. 2010, 16–19.

Film: “A Work in Progress”, lds.org/youth/video.

L E K S J O N 4 8

Myndighet til å døpe

Plikt overfor Gud

Dersom en ung mann i quorumet har valgt å lære
om dåp som en del av sin plan for å forstå læren (se
side 18–20, 42–44 eller 66–68 i heftet Plikt overfor
Gud ), kan du vurdere å be ham komme til
quorumsmøtet forberedt på å presentere noe av det
han lærer.
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Diskusjonsspørsmål

Hvorfor er det viktig at dåp utføres av en som har
myndighet? Hvorfor er det viktig at den utføres ved
nedsenkning?

Hva kan du gjøre for å forberede deg til
anledninger du kan komme til å få til å utføre
dåpens ordinans?

Ytterligere ressurser

David A. Bednar, “Dere må bli født på ny”, Ensign
og Liahona, mai 2007, 19–22.

D. Todd Christofferson, “Kraften i pakter”, Ensign
og Liahona, mai 2009, 19–23.

Forkynn mitt evangelium – En veiledning i
misjonærarbeidet (2004), 63–64.

Tro mot pakten (2004), 23–27.

L E K S J O N 4 9

Bruk tiden klokt

Spørsmål

Hvilke endringer syns du at du bør gjøre for å
bruke tiden klokere? (se Mosiah 4:27).

Hva vil det si å “arbeide ivrig for en god sak”? (se
L&p 58:27–28). På hvilke måter kan du være til
velsignelse for andre hvis du bruker tiden klokere?

Ytterligere ressurser

Dieter F. Uchtdorf, “Vi holder på med et stort arbeid
og kan ikke komme ned”, Ensign og Liahona, mai
2009, 59–62.

Dieter F. Uchtdorf, “Det som betyr mest”, Ensign og
Liahona, nov. 2010, 19–22.

Film: “Choose This Day”, lds.org/media-library,
basert på en tale av president Henry B. Eyring.
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